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Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia, spolupracovníci, 

som veľmi rád, že Vás môžem osloviť pri príležitosti vydania prvého čísla informačného bulletinu odvetvia elektrotechniky 
a energetiky Železníc Slovenskej republiky. 
Žijeme v dobe intenzívneho rozvoja techniky vo všetkých jej segmentoch, pričom prvenstvo patrí informačným 
technológiám. Kvantá rôznych správ, údajov sa na nás valia zo všetkých strán. Ich cieľom má byť pomáhať pri riešení 
každodenných pracovných alebo osobných problémov, rozširovať vedomostný obzor, prinášať zábavu, nové poznatky 
a prakticky zapájať čoraz širšie spektrum ľudí do systému celoživotného štúdia a ja len dúfam, že aj vzdelávania. 

Medzi množstvom ponúkaných informácií sa vždy nachádza aj množstvo balastu – nepotrebných, skreslených 
a tendenčných údajov, kvantá často nevyžiadanej reklamy. 
Pri zrode InfoElektro ŽSR bolo jedným z našich prvoradých zámerov zlepšiť informovanosť zamestnancov odvetvia. 
Informácie majú svoju cenu, sú tovarom, ktorého hodnotu možno nie vždy vieme doceniť. 
Včasná, korektná informácia s vysokou vypovedacou hodnotou môže často zefektívniť našu prácu, dokáže ušetriť čas. 

Našou ambíciou je poskytnúť prostredníctvom informačného bulletinu všetkým záujemcom aktuálne správy o tom, čím 
v súčasnosti žije odvetvie elektrotechniky a energetiky ŽSR, aké sú jeho plány v kontexte zámerov rozvoja železničnej 
infraštruktúry ŽSR. 
Radi by sme prinášali informácie o všetkom, čo prinieslo začlenenie sa Slovenska do EÚ, čo z toho vyplýva pre ŽSR v 
oblasti legislatívy, aké zákony, normy a predpisy boli prijaté, čo nás ešte čaká v rámci procesu implementácie legislatívy 
do každodennej praxe. 

Chceme pritom využiť skutočnosť, že niektorí z našich kolegov a spolupracovníkov sa bezprostredne podieľajú na 
príprave zásadných dokumentov celoeurópskeho významu v rámci pôsobenia v štruktúrach Spoločenstva európskych 
železníc (CER), Európskej železničnej agentúry (ERA), že aktívne pracujeme v rámci komisií pri Slovenskom úrade 
technickej normalizácie. 
Budeme prinášať aktuálne informácie o nových trendoch v oblasti vývoja a výroby technických prvkov a technologických 

celkov, zameriame sa na výmenu poznatkov a skúseností z oblasti údržby, diagnostiky a profylaktiky. 
Plánujeme využiť priestor na prezentáciu obsahovej náplne vzdelávacích akcií, ktoré pravidelne pre našich 
zamestnancov organizujeme, pričom v tejto súvislosti za adresátov budeme považovať najmä tých kolegov, ktorí sa 
z rôznych dôvodov nemohli podujatí zúčastniť. 
Poskytneme priestor aj pre našich dlhoročných obchodných partnerov – projekčné, výrobné a dodávateľské organizácie, 
ktoré budú môcť prezentovať svoje novinky, poznatky a skúsenosti z vývoja, výroby a prevádzky elektrotechnických 

zariadení. 
Vyčleníme priestor pre starších kolegov, ktorí pomáhali v predchádzajúcich rokoch budovať odvetvie. Určite si všetci radi 
prečítame ich spomienky napríklad na dnes už historické časy začiatkov elektrifikácie železničných tratí na území 
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Slovenska v prvej polovici 50. rokov minulého storočia, ale aj na obdobie približne o 30 až 40 rokov neskôr, kedy sa začal 
pripravovať program elektrifikácie tratí smerom do Zvolena. 

Neodmysliteľnou súčasťou InfoElektro ŽSR bude diskusné fórum – priestor na výmenu názorov, poznatkov a skúseností 
z rôznych pracovných oblastí odvetvia.  
Informačný bulletin bude prednostne určený pracovníkom odvetvia elektrotechniky a energetiky ŽSR na všetkých 
organizačných a štrukturálnych stupňoch. Povzbudením pre tvorcov určite bude, ak o prezentované informácie prejavia 
aktívny záujem aj ďalší kolegovia – zamestnanci ostatných železničných spoločností, vrátane našich zahraničných 

partnerov, pracovníci výskumných a vývojových organizácií, rezortného školstva a pod. 
Na začiatku by som rád poďakoval všetkým, ktorí sa na príprave úvodného čísla podieľali a prispeli nápadom, článkom 
alebo cennou radou. Vykonali ste kus užitočnej a svojím spôsobom aj priekopníckej práce. Dúfam, že nám počiatočný 
elán vydrží čo najdlhšie a povzbudením pre našu ďalšiu činnosť bude záujem a spätná väzba zo strany čitateľov. 
Všetkým Vám želám príjemné chvíle strávené nad stránkami Informačných listov, pričom verím, že ich premiéra 
neodradí, ale práve naopak povzbudí k vzájomnému dialógu s tvorcami. Oceníme Vaše postrehy, názory a kritické 

pripomienky a uvítame Vaše nápady a príspevky. Dúfam, že všetkým zainteresovaným vydrží elán, inšpirácia a záujem 
čo najdlhšie. 
 

VzdelVzdelVzdelVzdeláááávacie akcievacie akcievacie akcievacie akcie    
Ing. Rastislav MichalIng. Rastislav MichalIng. Rastislav MichalIng. Rastislav Michalkakakaka, GR , GR , GR , GR ŽŽŽŽSR SR SR SR ––––    O 430O 430O 430O 430    

V mesiaci september zorganizoval odbor infraštruktúry vzdelávacie akcie pre zamestnancov OR Košice a Trnava, 
TÚI Prešov a RR ÚŽI Zvolen a Žilina. Niekoľko najzaujímavejších prednášok bude popísaných v nasledujúcich piatich 
príspevkoch. 

 

SeminSeminSeminSemináááár vedr vedr vedr vedúúúúcich zamestnancov cich zamestnancov cich zamestnancov cich zamestnancov SpZSpZSpZSpZ, SIP Stre, SIP Stre, SIP Stre, SIP Streččččno,no,no,no,    3333....    ––––    4444....    septembseptembseptembseptembeeeerrrr    2008200820082008    
Ing. Ing. Ing. Ing. Jozef KemJozef KemJozef KemJozef Keméééény, GR ny, GR ny, GR ny, GR ŽŽŽŽSR SR SR SR ––––    O 430O 430O 430O 430    

 

Vlastnosti osvetVlastnosti osvetVlastnosti osvetVlastnosti osvetľľľľovacovacovacovacíííích stoch stoch stoch stožžžžiarov ziarov ziarov ziarov z    hhhhľľľľadiska adiska adiska adiska žžžživotnostiivotnostiivotnostiivotnosti    
Ing. Peter Ivan, ELV Produkt SenecIng. Peter Ivan, ELV Produkt SenecIng. Peter Ivan, ELV Produkt SenecIng. Peter Ivan, ELV Produkt Senec    

Na konštrukciu a výrobu stožiarov používa firma ELV Senec nové výpočtové metódy. V dnešnej dobe je snaha každého 
výrobcu optimálne konštruovať podperné konštrukcie. To znamená, že nepredimenzujú celý stožiar, aby bol v miestach 
technologických otvorov dosť pevný. Moderné výpočtové a technologické metódy umožňujú zosilniť lokálne oslabené 
miesta privarením dodatkových materiálov, okrajov.  

ELV Senec používa na povrchovú ochranu kovových stožiarov výhradne žiarové pozinkovanie. Tieto úpravy objednáva 
v spoločnostiach vybavených dostatočne veľkými vaňami na ponorenie celej konštrukcie. Je to zároveň záruka, že stožiar 
bude dostatočne chránený z vonkajšej aj vnútornej strany. 
Životnosť stožiarov a podperných konštrukcií z hľadiska korózie je možné určiť z predpokladaného ročného úbytku 
materiálu podľa príslušných noriem. Predpokladaný úbytok je pritom stanovený tabuľkou v závislosti na koróznej aktivite 
ovzdušia, resp. okolia.  

Pre potreby ŽSR by bolo vhodné do korozívne agresívneho prostredia, ako sú napr. trate s jednosmernou trakciou, 
vyvinúť osvetľovací stožiar so zosilnenou pätkou. Takéto vyhotovenie bude určite odolnejšie proti korózii. Pri vývoji a 
konštrukcii bude potrebné presne vyšpecifikovať požiadavky ŽSR a spoločne doriešiť konštrukčné detaily. 
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MetMetMetMetóóóódy na diagnostiku stavu dy na diagnostiku stavu dy na diagnostiku stavu dy na diagnostiku stavu stostostostožžžžiaroviaroviaroviarov    JJJJŽŽŽŽ    
Ing. Ing. Ing. Ing. Imrich KeruImrich KeruImrich KeruImrich Keruľľľľ, , , , TTTTÚÚÚÚI PreI PreI PreI Preššššovovovov        

Na diagnostiku stožiarov JŽ sú navrhované v súlade s možnosťami meracích metód 3 kroky: 
1. Meranie hrúbky steny po odstránení hlavičky pod úrovňou hlavičky základu 

Pred samotným meraním musí byť odstránená hlavička 
základu a očistená trúbka JŽ až na kov. Meranie je vykonané 
ultrazvukovým hrúbkomerom. Ako skúsenosti ukázali, 
najväčší úbytok nie je vždy pri hlavičke základu. Meranie 
preto nevypovie o celkovej stabilite stožiaru. 
2. Optická kontrola korózneho úbytku vo väčšej hĺbke 

pod úrovňou terénu zvnútra stožiaru 
Vykonáva sa po otvorení stožiarovej 

rozvodnice. Optickými pomôckami sa dá 
zistiť miera korózneho napadnutia trúbky 
stožiaru. Nedá sa zistiť hrúbka materiálu, 

ale dá sa zistiť, či je stožiar viditeľne skorodovaný. Táto kontrola sa dá 
robiť aj bez špeciálneho vybavenia aj s bežne dostupnými pomôckami. 

3. Kontrola korózneho ohrozenia – meranie potenciálu 

Meria sa priebeh potenciálu kov – betón, z ktorého sa dá určiť, či je 
stožiar korózne ohrozený alebo či je možné očakávať ďalšiu koróziu. Meraný časový priebeh potenciálu je uložený 

do záznamníka a spracovaný. 
Vzorová diagnostika JŽ 14 bola vykonaná 4. septembra 2008 v ŽST Žilina 
na vytypovaných stožiaroch. Boli ukázané diagnostické metódy na jednom 

stožiari, kde bol potvrdený výrazný korózny úbytok materiálu. Na jednom 
mieste bola nameraná hrúbka 
3 mm, pričom pôvodná hrúbka 
bola 8 mm. 
Bolo potvrdené, že je možné 
zistiť vážne korózne 

napadnutie optickými prostriedkami na mieste bez prístupu ultrazvukovým 
hrúbkomerom. Na tomto mieste, hlbšie pod úrovňou hlavičky základu, je 
možné zistiť silné korózne napadnutie, avšak nebude presne zmeraná 
hrúbka steny stožiaru. Pri zisťovaní stavu stožiarov je preto vhodné vybrať 
podľa stavu hlavičiek a odborného posudku najohrozenejšie stožiare pre optickú kontrolu a z nich vytypovať niektoré pre 

diagnostiku. 
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SeminSeminSeminSemináááár vedr vedr vedr vedúúúúcich zamestnancov pre TNS acich zamestnancov pre TNS acich zamestnancov pre TNS acich zamestnancov pre TNS a    SpS, SIP StreSpS, SIP StreSpS, SIP StreSpS, SIP Streččččno,no,no,no,    4.4.4.4.    ––––    5.5.5.5.    septembseptembseptembseptembeeeerrrr    2008200820082008    
Ing. Vojtech HlinkaIng. Vojtech HlinkaIng. Vojtech HlinkaIng. Vojtech Hlinka, GR , GR , GR , GR ŽŽŽŽSR SR SR SR ––––    O 430O 430O 430O 430    

 

Diagnostika vDiagnostika vDiagnostika vDiagnostika výýýýkonovkonovkonovkonovýýýých transformch transformch transformch transformáááátorovtorovtorovtorov    
Ing. SlavomIng. SlavomIng. SlavomIng. Slavomíííír Semanr Semanr Semanr Seman, T, T, T, TÚÚÚÚI PreI PreI PreI Preššššovovovov    

Úlohou meracieho pracoviska je poskytovať prevádzkovateľovi zariadenia kvalitné 
výsledky merania so zhodnotením stavu zariadenia, upozorňovať na nepriaznivé 
vývojové trendy a navrhovať príslušné opatrenia. 
Pre správnu interpretáciu výsledkov diagnostických meraní sú najdôležitejšie vývojové 
trendy sledovaných veličín, pretože na základe jedného merania môže dôjsť k nesprávnej 

interpretácii výsledkov. Aby bolo možné namerané výsledky korektne porovnať je 
potrebné, aby bol vytvorený komplexný a jednotný systém platný v celej organizácii, aby 
bol výkon diagnostiky vykonávaný v súlade s platnými technickými normami a predpismi 
výrobcu. 
V súčasnosti sa na ŽSR zo širokej škály možných meraní využíva len meranie izolačného 

stavu oleja. 
Pre komplexný pohľad na výkonový transformátor je potrebné vykonávať:  

Elektrické merania (meranie celej izol. sústavy): 
– izolační odpor (polarizační index), 
– stratový činiteľ - (tg δ) – ukazovateľ kvality (stavu) izolačnej sústavy, 
– kapacita (časová konštanta) – ukazovateľ správnej geometrie izolačnej 

sústavy, posunov vinutí, 

– odpor vinutí – ukazuje na teplotu stroja, umožňuje detekovať prerušenie 
paralelného vodiča vinutí 

– prevodový pomer – potvrdzuje správnu funkciu stroja a vykonáva sa iba pri 

podozrení zlej manipulácie pri prevoze, 
– magnetizačné prúdy – ukazuje na možný výskyt medzizávitového skratu 
– impedancia nakrátko – ukazuje na zmenu geometrie vinutí, 
– C2/C50 – ukazuje na výskyt polárnych látok v oleji, prímesí, vody, 
– čiastočné výboje, 

– dielektrická spektroskopia vo frekvenčnej doméne (frekvenčná závislosť 
tg δ), 

– frekvenčné charakteristiky, 
– prepínač odbočiek (prechodové odpory, časy prepnutí), 
– kondenzátorové priechodky (musia byť vybavené meracím vývodom) – 

kapacita a stratový činiteľ. 

Pri elektrických meraniach je potrebné zabezpečiť: 
– potrebnú výluka stroja, odstavenie a zabezpečenie pracoviska, 
– pri rozsiahlych meraniach potrebný výlukový plán pre logistické zabezpečenie merania, 
– typovú dokumentáciu stroja a štítkové údaje, 
– záznamy o opravách, úpravách, regenerácii oleja. 

Podmienky pre uskutoPodmienky pre uskutoPodmienky pre uskutoPodmienky pre uskutoččččnenienenienenienenie    mermermermerania:ania:ania:ania: Elektrické merania je vhodné vykonávať vždy pri približne rovnakej teplote, 
najlepšie 20 až 30 °C, pri odstavenom stroji a jeho prirodzenom chladnutí (ventilátory sú vypnuté) – merané veličiny majú 
značnú závislosť na teplote. Počas merania by nemalo pršať, snežiť a relatívna vlhkosť vzduchu musí byt nižšia ako 
90 %. 
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Odber vzoriek transformOdber vzoriek transformOdber vzoriek transformOdber vzoriek transformáááátorovtorovtorovtorovéééého oleja:ho oleja:ho oleja:ho oleja:    
– prebieha za plnej prevádzky stroja. Najlepšie je ak je stroj dlhodobo zaťažený a teplota chladiaceho média je 

v rozmedzí 40 až 60 °C, 
– odber vzorky vykonáva vyškolený zamestnanec do pripravených odberných zariadení, ktoré sú exaktne 

označené, aby nedošlo k zámene odobraných vzoriek, 
– odber sa vykonáva cez spodný kontrolný ventil,  
– pri samotnom odbere je potrebné najprv odstrániť z ventilu možné nečistoty a odpustiť asi 3 litre oleja do 

záchytnej nádoby, potom odobrať vzorku oleja. Je dôležité, aby olej vytekal laminárnym prúdením, aby sa 
zamedzilo možnému vniknutiu vzduchových bublín do nádoby transformátora. 

    

Riadiaci systRiadiaci systRiadiaci systRiadiaci systéééém stanice RSS 3m stanice RSS 3m stanice RSS 3m stanice RSS 3    
Pavol KubPavol KubPavol KubPavol Kubíííík, k, k, k, ECS EngineeringECS EngineeringECS EngineeringECS Engineering    

RSS 3 posledná generácia systému RSS, ktorá svojim hardvérom a softvérom umožňuje využívať najmodernejšie trendy 
riadenia technologických procesov s využitím optických prenosových ciest. Toto umožňuje používať i modernejšie 
technologické zariadenia v TNS, ako napr. digitálne ochrany. 

RSS 3 sú v súčasnosti vybavené TNS BA Vinohrady, TNS Galanta, TNS Trnava, TNS Nové Mesto n/Váhom, TNS 
Banská Bystrica, TM Kuzmice, TM Bánovce n/Ondavou, TM Poprad, TM Spišská Nová Ves a SpS Jatov, SpS Senec, 
SpS BA Lamač. Nie všetky stanice sú však vybavené nadstavbou, t. j. manipulačným terminálom. 
Riadiaci systém stanice plní prostredníctvom programu RSS3 tieto základné funkcie: 

• vykonáva zber informácií o stavoch technologických prvkov riadenej stanice a ich vizualizáciu, 
• sníma hodnoty analógových meraní pre ich ďalšie spracovanie a zobrazovanie v programe, 

• zabezpečuje komunikáciu s inými systémami za účelom odovzdania informácií (stavov prvkov a hodnôt 
meraní), 

• zabezpečuje vysielanie ovládacích povelov na technologické prvky riadenej stanice, 
• zabezpečuje plnenie určených programových úloh, 
• zabezpečuje archivovanie všetkých zmien v technológii riadenej stanice, užívateľských zásahov ako aj 

archivovanie nameraných veličín. 
1111. Z. Z. Z. Zíííískavanie vstupnskavanie vstupnskavanie vstupnskavanie vstupnýýýých dch dch dch dáááátttt    

Dáta, ktoré program RSS3 spracováva, získava pomocou vstupných kanálov programu (ďalej označovaných skratkou 
IK). RSS3 má niekoľko vstupných kanálov, z ktorých každý môže byť vypnutý alebo zapnutý. Vypínanie alebo zapínanie 
vstupných kanálov sa vykonáva zmenou konfigurácie RSS3. Túto činnosť prevádza výlučne špecializovaný konfigurátor 
programu, používatelia nemajú možnosť meniť konfiguráciu RSS3. Vo všetkých vstupných kanáloch dáta vstupujú do 

programu a RSS3 je v prípade komunikácie nadriadený člen. To znamená, že program RSS3 vždy sám riadi a ovláda 
činnosť komunikácie každého vstupného kanálu. 
KanKanKanKanáááál IK_WD3l IK_WD3l IK_WD3l IK_WD3    slúži na komunikáciu so zariadením WD3 (Watch Dog), ktoré dohliada na beh programu RSS3. Keby z 
akéhokoľvek dôvodu došlo k prerušeniu oslovovania tohto zariadenia, WD3 vyvolá reštart vybraných zariadení v skrini 
riadiaceho systému krátkodobým prerušením ich napájania. 

KanKanKanKanáááál IK_CPLl IK_CPLl IK_CPLl IK_CPL slúži na komunikáciu a ovládanie elektronických ochrán) ktoré sú pripojené ku RSS pomocou optických 
vlákien. Úlohou kanála je zisťovanie stavu technológie, meraní a prípadné povelovanie technologických prvkov 
ovládaných pomocou elektronických ochrán. 
KanKanKanKanáááál IK_KZl IK_KZl IK_KZl IK_KZ slúži na komunikáciu so zariadením KZ (komunikačné zariadenie). KZ obsahuje dosky s digitálnymi vstupmi 
na snímanie stavov technológie, dosky s digitálnymi výstupmi na ovládanie technologických prvkov riadenej stanice 
a dosky s analógovými vstupmi na snímanie hodnôt meraní. KZ sa pripája k RSS3 pomocou sériového rozhrania, pričom 

program RSS3 podporuje pripojenie maximálne 4 zariadenia KZ. 
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KanKanKanKanáááál IK_TDRl IK_TDRl IK_TDRl IK_TDR slúži na komunikáciu so zariadením TDR (terminál diaľkového riadenia na ovládanie a snímanie stavov 
pohonov úsekových odpojovačov). TDR má podobne ako KZ aj digitálne a analógové vstupy na snímanie stavov 

technológie (v menšom rozsahu).  
KanKanKanKanáááál IK_SEl IK_SEl IK_SEl IK_SE slúži na komunikáciu s ďalším riadiacim systémom (typicky riadiaceho systému rozvodného energetického 
podniku). Zmyslom je získanie informácií o časti technologického zariadenia, ktorú riadi iný riadiaci systém, pričom je 
možný aj príjem povelov. 

2222. Komunik. Komunik. Komunik. Komunikáááácia scia scia scia s    ininininýýýými systmi systmi systmi systéééémamimamimamimami    

Informácie, ktoré program RSS3 spracováva treba spravidla odovzdať iným – nadradeným systémom. Na to slúžia tzv. 
výstupné kanály (ďalej označované skratkou OK).  
Vo všetkých výstupných kanáloch dáta smerujú von z programu a RSS3 je v tomto prípade podriadeným členom 
komunikácie. To znamená, že program RSS3 vždy čaká na nadviazanie a riadenie komunikácie od spolupracujúceho , 
spravidla nadradeného systému. 
KanKanKanKanáááál OK_MTl OK_MTl OK_MTl OK_MT slúži na komunikáciu s manipulačným terminálom (MT). MT je samostatný riadiaci počítač typu PC 

umiestnený v dozorni riadenej stanice a slúži ako náhrada panelového manipulačného rozvádzača. Obsluha stanice 
môže pomocou tohto počítača ovládať alebo monitorovať činnosť riadenej technológii. MT je k počítaču v skrini RSS 
pripojený pomocou počítačovej siete typu ethernet a komunikácia je implementovaná na báze protokolu TCP/IP. 
KanKanKanKanáááál OK_RSEl OK_RSEl OK_RSEl OK_RSE slúži na komunikáciu so systémom elektrodispečingu ŽSR – na odovzdávanie stavov prvkov a ostatných 
binárnych signálov, na odovzdávanie meraní ako aj na príjem povelov pre riadenie technológie stanice. Elektrodispečing 

ŽSR je pripojený k RSS pomocou sériového rozhrania. Komunikácia v tomto kanáli prebieha pomocou zmenového 
protokolu staníc ZPS. RSS3 môže byť pripojený k dvom elektrodispečingom ŽSR súčasne dvoma výstupnými kanálmi 
OK_RSE. 
KanKanKanKanáááál OK_SEl OK_SEl OK_SEl OK_SE slúži na komunikáciu s riadiacim systémom energetického rozvodného podniku a slúži na odovzdávanie 
stavov prvkov a ostatných binárnych signálov, hodnôt meraní ako aj na prijímanie povelov pre technologické prvky. 
OK_SE je pripojený k počítaču v skrini RSS sériovým rozhraním. Komunikácia v OK_SE prebieha pomocou štandardného 

prenosového protokolu IEC 870-5-101. 
3. P3. P3. P3. Programovrogramovrogramovrogramovéééé    úúúúlohylohylohylohy    

Programové úlohy slúžia na samostatné riešenie a ovládanie niektorých špecializovaných funkcií a na riešenie 
predpísaných a nadefinovaných úloh. 
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 01 . 01 . 01 . 01 ––––    meranie prmeranie prmeranie prmeranie prúúúúdu RN (rezervndu RN (rezervndu RN (rezervndu RN (rezervnéééého napho napho napho napáááájajajajačččča)a)a)a) zisťuje, či nie je niektorý napájač nahradený 

rezervným a v kladnom prípade dosadí hodnotu prúdu rezervného napájača za prúd príslušného napájača. Nahradený 
prúd sa zobrazuje na obrazovke programu RSS3 ako aj posiela výstupnými kanálmi (RSE). 
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 02 . 02 . 02 . 02 ––––    sledovanie teploty TVsledovanie teploty TVsledovanie teploty TVsledovanie teploty TV    sleduje oteplenie troleja príslušného napájačového vývodu. Oteplenie sa 
nezískava meraním teploty, ale výpočtom z prúdu napájača v závislosti na čase. V prípade prekročenia stanovenej 
hranice sa posiela SPC hlásenie na elektrodispečing. 
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 03 . 03 . 03 . 03 ––––    opopopopäääätovntovntovntovnéééé    zapzapzapzapíííínania napnania napnania napnania napáááájajajajaččččov (OZ)ov (OZ)ov (OZ)ov (OZ) sa stará o opätovné automatické zapnutie napájača po 

jeho samočinnom výpadku. Spôsob opätovného zapínania ako aj jeho podmienky závisia od konfigurácie úlohy. 
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 04 . 04 . 04 . 04 ––––    usmerusmerusmerusmerňňňňovaovaovaovaččččeeee sa stará o periodické pripínanie a vypínanie jednotlivých usmerňovačov 
v meniarni v závislosti na prúdovej záťaži a čase trvania jednotlivých usmerňovacích agregátov. 
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 05 . 05 . 05 . 05 ––––    poruchy izolporuchy izolporuchy izolporuchy izoláááácie (NV, ZO)cie (NV, ZO)cie (NV, ZO)cie (NV, ZO) sa stará o samočinné skontrolovanie a vyhodnotenie izolačného 
stavu (pomocou ovládania špeciálneho zdroja) po zaúčinkovaní zemnej ochrany. 

ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 06 . 06 . 06 . 06 ––––    odpornodpornodpornodporníííík nulovej k nulovej k nulovej k nulovej ššššpipipipiččččky (RNS)ky (RNS)ky (RNS)ky (RNS)    je úloha ovládania pripínania a odpínania odporníka nulovej 
špičky. 
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 07 . 07 . 07 . 07 ––––    prepprepprepprepíííínanananačččč    liniek vliniek vliniek vliniek vääääzbyzbyzbyzby sa stará o samočinné ovládania prepínača liniek väzby napájačov. 
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 08 . 08 . 08 . 08 ––––    ovlovlovlovláááádanie ndanie ndanie ndanie náááávestnvestnvestnvestnýýýých znakovch znakovch znakovch znakov sa stará o automatické ovládanie (správne rozsvecovanie a 
zhasínanie) návestných znakov návesti 140 „Stiahni zberač“. 
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ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 09 . 09 . 09 . 09 ––––    vvvvýýýýkonykonykonykony sa zaoberá výkonmi vývodov R 110 kV. 
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 10 . 10 . 10 . 10 ––––    (rezerva)(rezerva)(rezerva)(rezerva) je rezervovaná pre budúce použitie. 

ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 41 . 41 . 41 . 41 ––––    vzdialenosvzdialenosvzdialenosvzdialenosťťťť    skratuskratuskratuskratu reaguje na vznik skratu na napájačovom vývode, generuje príslušný 
špeciálny prenos a vyhodnocuje vzdialenosť skratu. 
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 42 . 42 . 42 . 42 ––––    vvvvýýýýkony transformkony transformkony transformkony transformáááátorovtorovtorovtorov počíta výkony trakčných transformátorov. Výkony sa počítajú na 
základe spracovávania impulzov prichádzajúcich z elektromerov privedených na čítacie vstupy KZ. 
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 43 . 43 . 43 . 43 ––––    spotreby transformspotreby transformspotreby transformspotreby transformáááátorovtorovtorovtorov má na starosti výpočet spotrieb (činných aj jalových) trakčných 

transformátorov. Spotreby sa počítajú na základe spracovávania impulzov prichádzajúcich z elektromerov privedených na 
čítacie vstupy KZ. 
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 44 . 44 . 44 . 44 ––––    vvvvýýýýkony liniekkony liniekkony liniekkony liniek má na starosti výpočet výkonov napájacích liniek.    
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúlolololoha ha ha ha čččč. 45 . 45 . 45 . 45 ––––    ¼¼¼¼    h vh vh vh výýýýkonovkonovkonovkonovéééé    maximmaximmaximmaximáááá má na starosti spracovávanie a vyhodnocovanie ¼ h maxím na základe 
prichádzajúcich impulzov prichádzajúcich z elektromerov privedených na čítacie vstupy KZ. Táto úloha môže byť aktívna 
len vtedy, keď je súčasne aktívna aj úloha č. 43. 

ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 46 . 46 . 46 . 46 ––––    vetromervetromervetromervetromer má na starosti meranie a vyhodnotenie teploty a rýchlosti vetra v staniciach, kde je 
inštalovaný vetromer. 
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 80 . 80 . 80 . 80 ––––    odpoveodpoveodpoveodpoveďďďď    na dopyt elektrodispena dopyt elektrodispena dopyt elektrodispena dopyt elektrodispeččččera (SPC0)era (SPC0)era (SPC0)era (SPC0) prekontroluje zoznam prepínačov ovládania 
Miestne/Diaľkovo a v prípade aktívneho stavu konkrétneho prepínača odvysiela o tom správu SPC88H. Úloha sa spúšťa 
povelom na prvok SUMA (SPC) od RSE. 

ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 81 . 81 . 81 . 81 ––––    odpoveodpoveodpoveodpoveďďďď    na dopyt elektrodispena dopyt elektrodispena dopyt elektrodispena dopyt elektrodispeččččera (SPC1)era (SPC1)era (SPC1)era (SPC1) spracováva dopyt od elektrodispečera SPC1. 
Úloha sa spúšťa povelom na prvok SUMA (SPC) od RSE. 
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 84 . 84 . 84 . 84 ––––    odpoveodpoveodpoveodpoveďďďď    na dopyt elektrodispena dopyt elektrodispena dopyt elektrodispena dopyt elektrodispeččččera (SPC4)era (SPC4)era (SPC4)era (SPC4)    je reset počítača riadiaceho systému RSS. Úloha 
sa spúšťa povelom na prvok SUMA (SPC) od RSE. 
ProgramovProgramovProgramovProgramováááá    úúúúloha loha loha loha čččč. 87 . 87 . 87 . 87 ––––    odpoveodpoveodpoveodpoveďďďď    na dona dona dona dopyt elektrodispepyt elektrodispepyt elektrodispepyt elektrodispeččččera (SPC7)era (SPC7)era (SPC7)era (SPC7) prekontroluje zoznam významnejších poruchových 
signálov tvoriacich združené poruchy a v prípade aktívneho konkrétneho signálu odvysiela o tom správu SPC8FH. Úloha 

sa spúšťa povelom na prvok SUMA (SPC) od RSE. 
4. Z4. Z4. Z4. Záááákladnkladnkladnkladnéééé    zobrazozobrazozobrazozobrazovacie funkcie programu vacie funkcie programu vacie funkcie programu vacie funkcie programu RSS3RSS3RSS3RSS3    

Po spustení programu RSS3 sa zobrazí hlavná obrazovka programu, na ktorej sú zobrazené najdôležitejšie údaje. 
Na hornej strane obrazovky sa nachádza hlavná ponuka programu. Z nej je možné pomocou myši vyvolávať jednotlivé 
funkcie programu. Pruh na ľavej strane obrazovky zobrazuje zoznam všetkých technologických obrazoviek programu. 

Aktívna technologická obrazovka je farebne zvýraznená. Zmena aktuálnej obrazovky sa dá vykonať kliknutím myšou na 
názov obrazovky alebo pomocou kláves, prípadne kolieskom 

na myši. Na spodnej 
strane obrazovky je 
zobrazený stavový 
riadok programu, kde 

je zobrazený aktuálny 
režim programu, 
názov aktuálnej 

technologickej 
obrazovky a posledný 

záznam, ktorý bol vložený do archívu. Na jednotlivých technologických 
obrazovkách sú zobrazované stavy prvkov (signály a hlásenia) a hodnoty meraní. 
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SignSignSignSignáááály a hlly a hlly a hlly a hlááááseniaseniaseniasenia    
Stavy jednotlivých signálov (technologických prvkov a porúch) sú farebne odlíšené podľa nasledujúcich pravidiel: 

Zapnutý (aktívny) stav signálu – biele písmo na červenom podklade  
   N1_I>>>N1_I>>>N1_I>>>N1_I>>>     

Vypnutý (neaktívny) stav signálu – biele písmo na tmavo zelenom podklade 
   N1_I>>>N1_I>>>N1_I>>>N1_I>>>        

Nekorektný stav signálu – čierne písmo na žltom podklade   

   N1_I>>>N1_I>>>N1_I>>>N1_I>>>    
Neplatný stav signálu – čierne písmo na fialovom podklade   

   N1_I>>>N1_I>>>N1_I>>>N1_I>>>    
Nekorektný stav signálov sa najviac prejavuje blikajúcim textom.    

    
MeraniaMeraniaMeraniaMerania    

Hodnoty jednotlivých meraní sú farebne odlíšené podľa nasledujúcich pravidiel: 
Meranie je platné, hodnota merania je v správnom rozsahu – čierne písmo na svetlo zelenom podklade   
        U12=U12=U12=U12=............................112,3112,3112,3112,3....kVkVkVkV....    
Meranie je platné, hodnota merania je menšia ako nastavená dolná medza – modré písmo na svetlo zelenom podklade 

U12=U12=U12=U12=....... ....... ....... ....... 0,00,00,00,0....kVkVkVkV....    

Meranie je platné, hodnota merania je väčšia ako nastavená horná medza – modré písmo na svetlo zelenom podklade 
U12=U12=U12=U12=............................150,0150,0150,0150,0....kVkVkVkV....    

Meranie je neplatné – sivé písmo na svetlo zelenom podklade 
U12=U12=U12=U12=....... ....... ....... ....... 0,00,00,00,0....kVkVkVkV....    

    
AAAArchrchrchrchíííív programu RSS3v programu RSS3v programu RSS3v programu RSS3    

Program RSS3 pri svojej činnosti archivuje zmeny všetkých signálov (prvkov) ako aj 
všetky používateľské zásahy (zmeny režimu programu, povelovanie).  

RRRReeeežžžžimy programu a povelovanieimy programu a povelovanieimy programu a povelovanieimy programu a povelovanie    
Program RSS3 sa po spustení nachádza v 
základnom (monitorovacom) režime, ktorý je v 

spodnej časti obrazovky prezentovaný ako režim 
BEZ HESLA. Ak je potrebné v programe vysielať 
povely alebo vykonávať niektoré činnosti, je 
potrebné sa prepnúť do režimu S HESLOM. Na tieto činnosti slúži položka Režim v 

hlavnej ponuke. Pred zmenou do režimu S HESLOM je nutné zadať správne 
prístupové heslo. 

V programe RSS3 ešte existuje režim SIMULÁCIA, ktorý je zhodný s režimom S 
HESLOM s tou výnimkou, že pri povelovaní nedôjde k vyslaniu zadaného povelu. 
Tento režim slúži na tréningovú činnosť práce s programom RSS3. 

MMMManipulaanipulaanipulaanipulaččččnnnnýýýý    termintermintermintermináááállll    
Manipulačný terminál v riadenej stanici je zariadením , ktoré je určené pre miestne ovládanie riadenej technológie. Takéto 

vymedzenie vyžaduje od MT, aby plnil nasledovné základné funkcie: 
• prijímať informácie o stavoch technologických prvkov a ostaných signáloch vrátane meraní od riadiaceho 

systému stanice (RSS) a vykonať ich vizualizáciu vo forme čo najvhodnejšej pre obsluhujúci personál, 
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• umožniť obsluhujúcemu personálu zadávať ovládacie 
povely pre technológiu Manipulačný terminál je 

navrhnutý pre spoluprácu s riadiacim systémom stanice 
RSS a viaceré funkcie popisované v tejto príručke sa 
odvolávajú na spoluprácu MT s RSS.     
 

    
    
    
    

Ochrana Ochrana Ochrana Ochrana úúúúlolololožžžžnnnnýýýých zariadench zariadench zariadench zariadeníííí    pred elektrokorpred elektrokorpred elektrokorpred elektrokoróóóóziouziouziouziou, SIP Stre, SIP Stre, SIP Stre, SIP Streččččno,no,no,no,    8888....    ––––    9999....    septembseptembseptembseptembeeeerrrr    2008200820082008    
Ing. Ing. Ing. Ing. Jozef KemJozef KemJozef KemJozef Keméééény, GR ny, GR ny, GR ny, GR ŽŽŽŽSR SR SR SR ––––    O 430O 430O 430O 430    

 

ZZZZáááásady ochrany sady ochrany sady ochrany sady ochrany úúúúlolololožžžžnnnnýýýých zariadench zariadench zariadench zariadeníííí    nad anad anad anad a    pod povrchompod povrchompod povrchompod povrchom    
Doc. Ing. Tatiana LDoc. Ing. Tatiana LDoc. Ing. Tatiana LDoc. Ing. Tatiana Liptiptiptiptáááákovkovkovkováááá, PhD., , PhD., , PhD., , PhD., ŽŽŽŽilinskilinskilinskilinskáááá    univerzitauniverzitauniverzitauniverzita    

Pre dobrú ochranu povrchu železných konštrukcií je bezpodmienečne potrebné kvalitné vyhotovenie povrchovej ochrany 
podľa technologických postupov výrobcov povlakov. Dnes sa stretávame so zhotoviteľmi, ktorí sú väčšinou na rozhraní 
amatérskych, špekulatívnych a profesionálnych podnikov. 
Kritériá pre posudzovanie zhotoviteľov povrchovej ochrany: 

– odborná spôsobilosť zamestnancov pre všetky typy prác, technikov, technológov, kontrolórov kvality aj pre 
medzioperačné kontroly, 

– technické vybavenie zariadenia na čistenie povrchu, na čistenie od prachu a nečistôt, na aplikáciu 
náterových látok, atest zariadení, 

– vybavenie prístrojmi na kontrolu kvality, teplomer, vlhkomer, hrúbkomer a pod. 
Zásady ochrany oceľových konštrukcií v atmosfére: 

– definovanie prevádzkových podmienok, určenie miery korózneho zaťaženia podľa agresivity pracovného 
prostredia (teplota, vlhkosť, exhaláty a pod.), 

– charakteristika kovovej štruktúry, ktorá má byť opatrená ochranným náterom z hľadiska konštrukcie 
(zaťažené miesta, zvary, štrbiny, hrany, dostupnosť pre vykonanie protikoróznej ochrany a pod.) 
a predpokladaná životnosť, 

– charakteristika stavu povrchu kovovej konštrukcie (stav povrchu, stupeň skorodovania, povrch opatrený 
starými ochrannými vrstvami, povrch opatrený ochrannou kovovou vrstvou, hladký kovový povrch, drsnosť 
povrchu, prítomnosť iných látok na povrchu – znečistenie), 

– návrh spôsobu úpravy povrchu pred aplikáciou ochranného systému (spôsob mechanického alebo 
chemického čistenia, určenie spôsobu kontroly stavu pripraveného povrchu), ktorý zabezpečí požadovanú 
čistotu a geometriu podkladu 

– špecifikácia ochranného systému, spôsob jeho aplikácie (obsahuje návrh ochranného systému, kde sú 
zahrnuté technické, ekonomické a ekologické požiadavky), 

Pre výpočet, resp. odhad exponovanosti kovových konštrukcií a odhad životnosti náterov je potrebné uvažovať 
s agresivitou atmosféry. Základné rozdelenie atmosféry podľa agresivity je definované v STN ISO 9223: 

OznaOznaOznaOznaččččenie agresivity prostrediaenie agresivity prostrediaenie agresivity prostrediaenie agresivity prostredia    TypickTypickTypickTypickýýýý    prprprprííííkladkladkladklad    

C1 veľmi nízka vnútorné vyhrievané atmosféry s čistou atmosférou – úrady, hotely, školy 
a pod. 

C2 nízka vonkajšia atmosféra s veľmi nízkou úrovňou znečistenia, s prevažne suchou 

klímou, vidiecke oblasti 
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OznaOznaOznaOznaččččenie agresivity prostrediaenie agresivity prostrediaenie agresivity prostrediaenie agresivity prostredia    TypickTypickTypickTypickýýýý    prprprprííííkladkladkladklad    

C3 stredná mestská atmosféra s nízkou koncentráciou SO2 

C4 vysoká priemyselné oblasti 

C5 veľmi vysoká priemyselné oblasti s veľmi vysokým stupňom znečistenia a zvýšenou 

vlhkosťou 

Životnosť náterového systému závisí od: 
– kvality zvoleného náterového systému, 
– konštrukčného usporiadania, 

– stavu povrchu oceľového podkladu, 
– efektívnosti prípravy povrchu, 
– úrovne aplikácie a dodržania technických podmienok výrobcu, 
– atmosférických podmienok, 
– podmienok pri aplikácii. 

Ochranu kovových konštrukcií na rozhraní betón – vzduch sa odporúča chrániť povlakom zasahujúcim do betónu 

v mieste votknutia. 
Kontrola kvality ochranných systémov pozostáva z nasledujúcich kontrol: 

– vstupná – zabezpečuje kvalitu vstupných materiálov a subdodávok, 
– medzioperačná – zaručuje dodržiavanie všetkých údajov konštrukčnej a technologickej dokumentácie, 
– výstupná – spočíva v kontrole všetkých dohodnutých znakov kvality vykonanej povrchovej ochrany (vizuálne 

hodnotenie, hrúbka náterového systému, priľnavosť a i.). 
Charakter ochrannCharakter ochrannCharakter ochrannCharakter ochrannýýýých povlakovch povlakovch povlakovch povlakov    

Základ všetkých organických náterových systémov tvorí filmotvorná látka, ktorá v zásade určuje chemické, fyzikálne a 
mechanické vlastnosti povlaku. Vlastnosti sa zlepšujú aditívami, ktoré napr. znižujú priepustnosť povlaku, zvyšuje tvrdosť, 
oteruvzdornosť, majú inhibičné účinky pri korózii kovov. Väčšinou sa používajú chemicky vytvrditeľné živice na báze 
epoxidov a polyuretánov, ale aj fyzikálne napr. PE, PP, asfaltové ochranné vrstvy. Rozhodnutie pre použitie určitého 

druhu náterovej látky (NL) sa určuje podľa prevádzkových podmienok, miery korózneho zaťaženia počas prevádzky 
(teplota, vlhkosť, agresívne zložky, mechanické namáhanie, geologické podmienky u plynovodov aj prítomnosť bludných 
prúdov a pod.) ale tiež podľa toho, aké aplikačné podmienky možno dosiahnuť. 

NNNNááááterovterovterovterováááá    lllláááátkatkatkatka    VVVVýýýýhodyhodyhodyhody    ObmedzeniaObmedzeniaObmedzeniaObmedzenia    PoznPoznPoznPoznáááámkymkymkymky    

Vinylové 
(fyzikálne 
vytvrditeľné) 

Odolávajú dobre atmosférickým 
podmienkam, olejom, mazadlám, 
soľným roztokom, pri nízkej teplote 
slabým kyselinám, a zásadám, sú 
dobre odolné voči oteru. Môžu 

dosiahnuť životnosť až 20 rokov. 

Nestabilné voči UV žiareniu, majú 
slabšiu priľnavosť, vytvárajú tenké 
vrstvy a prázdne miesta. 
Tendencia znižovať ich produkciu 
pre používanie ekologicky 

nežiaducich rozpúšťadiel. 

Vhodné na ochranu 
vodných nádrží, široké 
využitie v priemysle. 

Chlórokaučukové 
(fyzikálne 
vytvrditeľné) 

Výborne odolávajú kyselinám, 
alkáliam, 10x menej prepúšťajú 
vodu ako alkydy, sú odolné voči 

oteru, rýchlo schnú a majú dobrú 
priľnavosť. 

Degradujú pri teplote 95oC a 
vplyvom UV žiarenia, pre 
zaťažovanie životného prostredia 

sa znižuje ich produkcia a 
obmedzuje používanie. 

Využíva sa na ochranu 
ocelí a betónu 
v priemyselných 

oblastiach (ťažké 
agresívne atmosféry). 

Alkydové 
(vytvrditeľné 
vzdušným 

kyslíkom) 

Vyznačujú sa odolnosťou voči 
atmosférickým podmienkam a 
slabo agresívnym chemickým 

výparom, dobrou priľnavosťou ku 

Neodolávajú zvýšenej vlhkosti, 
chemikáliám, roztokom, majú dlhý 
čas zasychania, degradujú 

účinkom UV žiarenia. 

Používajú sa v stredne 
zaťažených 
prostrediach, 

v interiéroch i 
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NNNNááááterovterovterovterováááá    lllláááátkatkatkatka    VVVVýýýýhodyhodyhodyhody

kovovému povrchu a odolnos
voči oteru. 

Bituménové 
(fyzikálne 

vytvrditeľné) 

Výborne chránia proti prenikaniu 
vlhkosti, sú ekonomicky nen

Etylsilikátové 

(chemicky 
vytvrditeľné) 

Oceliam poskytujú výborn

protikoróznu ochranu, odol
vyšším teplotám (400 
krátkodobo 600 °C). Je mo
veľmi dobre kombinova
ako sú epoxidy, akrylá
polyuretány a i. 

 

Má významnú funkciu pri ochrane kov a 
filmotvornej látky, procesu vytvrdzovania 
a samozrejme od charakteru korózneho 
prostredia. Je treba brať do úvahy, ž
hrúbka je predpísaná a nie je dobré 
poddimenzovať, pretože nebude plni

ochrannú funkciu. V prípade prekročenia 
predpísanej hrúbky môže dôjs
k nežiaducim zmenám vlastností náterové
spôsobmi a určiť hrúbku mokrého i suchého povlaku.

Kontinuita povlaku je tiež predmetom kontroly pri 
hodnotení povlaku. Vzhľadom na reologick
vlastnosti organických náterových látok, m
aplikácii do nej dostať veľmi jemné 
vzduchu alebo vody a vytvoriť v povlaku bubliny. 
Tieto prenikajú od podkladu k povrchu a

kapiláry. V týchto miestach je voľný
agresívnych zložiek ku kovu a vytvárajú
centrá. To je pre protikoróznu ochranu nepr
preto sa po aplikácii kontrolujú. Existujú
metódy na základe farebného efektu chemickej 

reakcie alebo metóda s použitím vysokého nap
pri ktorom sú prázdne miesta identifikovan
iskrením.  

Ochranný povlak, ktorý nie je určitou silou viazan
určené charakterom povlaku a povrchu, na ktor
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hodyhodyhodyhody    ObmedzeniaObmedzeniaObmedzeniaObmedzenia    

mu povrchu a odolnosťou 

nia proti prenikaniu 
ekonomicky nenáročné. 

Pri vyššej teplote (400 °C) mäkn
v suchom prostredí krehnú a 

praskajú, vzhľadom na ekologick
neprijateľnosť ich rozpúšťadiel sa 
ich výroba znižuje. 

bornú 

znu ochranu, odolávajú 
 °C, 

. Je možné ich 
mi dobre kombinovať s inými NL 

áty, 

Vyžadujú dobre očistený povrch 

pred ich aplikáciou 
s požadovanou drsnosťou. 

HrHrHrHrúúúúbka ochrannbka ochrannbka ochrannbka ochrannéééého povlakuho povlakuho povlakuho povlaku    

funkciu pri ochrane kov a životnosti povlaku. Pre každý ochranný povlak je zvolen
tky, procesu vytvrdzovania 

zneho 
že 

 ju 
e nebude plniť 

enia 
jsť 
ého systému. Tento parameter sa dá veľmi jednoducho kontrolova
ho povlaku.  

Meranie kontinuityMeranie kontinuityMeranie kontinuityMeranie kontinuity    povlakupovlakupovlakupovlaku    

predmetom kontroly pri 
adom na reologické 

tok, môžu pri 
 čiastočky 

povlaku bubliny. 
povrchu a vytvoria 

ý prístup 
ú korózne 

znu ochranu neprípustné, 
ú vizuálne 

ktu chemickej 

ho napätia, 
zdne miesta identifikované 

PriPriPriPriľľľľnavosnavosnavosnavosťťťť    ochrannochrannochrannochrannéééého povlakuho povlakuho povlakuho povlaku    
itou silou viazaný k povrchu chráneného podkladu nie je funk

povrchu, na ktorý je povlak aplikovaný. Skúmaním adhézie sa zistilo, 
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PoznPoznPoznPoznáááámkymkymkymky    

exteriéroch. 

knú, 

adom na ekologickú 
adiel sa 

Používajú sa na ochranu 
zariadení stabilne 

ponorených, alebo 
uložených v zemi. 

povrch Využiteľné pre ochranu 

kovových zariadení pri 
zvýšených teplotách. 

povlak je zvolená podľa charakteru 

mi jednoducho kontrolovať mnohými 

ho podkladu nie je funkčný. Adhézne sily sú 
zie sa zistilo, že príťažlivé sily 
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medzi podkladom a povlakom a tiež medzi jednotliv
povlakov môžu byť fyzikálne (mechanick

Waalsove sily) alebo chemické (reakcie prostredia s kovom,
povlaku). Praktické metódy určenia priľnavosti povlaku k
deštruktívne. Nie sú založené na prísnych fyzik
podávajú praktickú a jednoducho reprodukovate
mriežková metóda odtrhová skúška.  
 

 

 

 

1. Nevhodný výber náterového systé
nezabezpečí protikoróznu ochranu kovu

2. Nedostatočná hrúbka zvyšuje priepustnos
3. Nepriľnavý povlak nespĺňa ochrannú
4. Všetky uvedené kritéria sú pomerne jednoducho kontrolovate

Ochrana konOchrana konOchrana konOchrana kon

Principiálne sa od ochrany v atmosfére nel
– od ochranného povlaku sa vy

namáhaniu a abrázii a veľmi vysok
– nie sú nároky na vzhľad a odolnos

Na základe týchto požiadaviek sa vyberaj

ochranou. 

Pôsobí na princípe vytvorenia bariéry medzi kovom a prostred
a je veľmi jednoduchá. Vytvorí sa povlak alebo vrstva na povrchu kovu, 
čím sa výrazne obmedzí penetrácia agresí

Spoľahlivosť bariérovej ochrany závisí na 70 % od v
a ochranným povlakom a 30% od materiálov
povlaku v danom prostredí.  
 
 

 

Korózia spôsobuje úbytok účinnej plochy nosnej v

Z dlhodobého hľadiska je výsledkom tohto procesu zna
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medzi jednotlivými vrstvami 
lne (mechanické ukotvenie, van der 

(reakcie prostredia s kovom, alebo v 
navosti povlaku k podkladu sú 

snych fyzikálnych princípoch, ale 
jednoducho reprodukovateľnú informáciu. Je to 

Zhodnotenie kritZhodnotenie kritZhodnotenie kritZhodnotenie kritééééririririíííí    

ému spôsobí predčasnú degradáciu ochranného povlaku, zn
znu ochranu kovu, 

uje priepustnosť povlaku, urýchľuje i degradáciu samotného povlaku
ú funkciu, 

pomerne jednoducho kontrolovateľné. 
Ochrana konOchrana konOchrana konOchrana konšššštrukcitrukcitrukcitrukciíííí    ulouloulouložžžženenenenýýýých v zemich v zemich v zemich v zemi    

re nelíši, musia sa však brať do úvahy určité špecifiká:
ho povlaku sa vyžaduje, vysoká ochranná účinnosť proti korózii, odolnos

mi vysoká životnosť. Z toho dôvodu sa vytvárajú povlaky v
odolnosť voči UV žiareniu. 

iadaviek sa vyberajú náterové látky spĺňajúce tieto kritéria a často b

OOOOchrana povlakmichrana povlakmichrana povlakmichrana povlakmi    
ry medzi kovom a prostredím kovov 

sa povlak alebo vrstva na povrchu kovu, 
ívnych iónov k povrchu kovu. 

na 70 % od väzby medzi kovom 
lových vlastností ochranného 

KatKatKatKatóóóódovdovdovdováááá    ochranaochranaochranaochrana    
Spočíva v posune potenciálu 
kovu k záporným hodnotám, 
čím sa zníži v danom 

prostredí korózna rýchlosť na 
technicky únosnú mieru. Môže 
byť vyhotovená s obetovanou 
anódou alebo s vonkajším 
zdrojom prúdu.  

KorKorKorKoróóóózia ocezia ocezia ocezia oceľľľľovej vovej vovej vovej výýýýstustustustužžžže v bete v bete v bete v betóóóónenenene    
innej plochy nosnej výstuže a degradáciu spojenia medzi bet

sledkom tohto procesu značná strata nosnej schopnosti konštrukcie a
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ho povlaku, zníži životnosť a 

ho povlaku, 

: 
zii, odolnosť voči mechanickému 

povlaky väčšej hrúbky, 

asto býva doplnená katódovou 

ciu spojenia medzi betónom a výstužou. 

trukcie a v konečnom dôsledku 
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funkcia betónovej vrstvy narušená. Nastávaj

vznik korózie, kde ako elektrolyt pôsob

procese sa podieľa aj tretí nutný komponent

sa v póroch betónu. Korózne produkty tvoren

narušeni celistvosti betónu a jeho praskanie, 

Ochrana pred koróziou je pozinkovanie alebo

 

Vo VestnVo VestnVo VestnVo Vestnííííku ku ku ku čččč. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in

ČíČíČíČísloslosloslo    RokRokRokRok    NNNNáááázovzovzovzov    

STN EN 60027-4 2008 Písmenové zna
elektrické stroje

STN EN 60085 2008 Elektrická izol

STN EN 60664-5 2008 Koordinácia izol
Komplexná met
ktoré sa rovnaj

STN EN 50463 2008 Dráhové aplik

    
Vo VestnVo VestnVo VestnVo Vestnííííku ku ku ku čččč. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in

ČíČíČíČísloslosloslo    RokRokRokRok    NNNNáááázovzovzovzov    

STN EN 50428 
/A1 

2006 Spínače pre dom
norma. Spínacie a
systémoch domov a

STN EN 60335-2- 
-9 /A12 

2004 Elektrické spotrebi
Časť 2-9: Osobitn
varné spotrebi

    

Vo VestnVo VestnVo VestnVo Vestnííííku ku ku ku čččč. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in

ČíČíČíČísloslosloslo    RokRokRokRok    NNNNáááázovzovzovzov    

STN IEC 60027-4 2002 Písmenové zna

Časť 4: Točivé
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až strata funkčnosti. Za normálnych okolnost

proti korózii alkalickým prostredím betónu s

vrstvou oxidov železa na povrchu výstu

plynov, hlavne 

oxidu uhličitého 

a pôsobením 

chloridov však 

býva pasívna 

(ochranná) 

vajú tak podmienky na 

sobí pórová voda a na 

komponent, kyslík, nachádzajúci 

zne produkty tvorené zmesou oxidov a hydroxidov železa maj

nu a jeho praskanie, čím sa proces korózie urýchľuje.  

ie alebo katódová ochrana. 

STN STN STN STN ––––    novnovnovnovéééé, zru, zru, zru, zruššššenenenenéééé, opravy, zmeny, opravy, zmeny, opravy, zmeny, opravy, zmeny    
Ing. JIng. JIng. JIng. Jáááán Rohln Rohln Rohln Rohl

. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem inýýýých uverejnench uverejnench uverejnench uverejnenéééé    nasledujnasledujnasledujnasledujúúúúce novce novce novce novéééé    normy:normy:normy:normy:    

značky na používanie v elektrotechnike. Časť 4: To
stroje 

izolácia. Tepelná klasifikácia a označovanie. 

cia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Čas
metóda určovania vzdušných vzdialeností a povrchov

sa rovnajú 2 mm alebo sú menšie. 

aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. 

. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem inýýýých uverejnench uverejnench uverejnench uverejnenéééé    zmeny nasledujzmeny nasledujzmeny nasledujzmeny nasledujúúúúcich noriem:cich noriem:cich noriem:cich noriem:    

e pre domácnosť a podobné pevné elektrické inštalácie. Pridru
nacie a súvisiace príslušenstvo používané v elektronick

moch domov a budov (HBES). 

spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpe
9: Osobitné požiadavky na grily, hriankovače a podobn

spotrebiče. 

. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem in. 06/2008 boli okrem inýýýých uvedench uvedench uvedench uvedenéééé    oznamy ooznamy ooznamy ooznamy o    zruzruzruzruššššeneneneníííí    nasledujnasledujnasledujnasledujúúúúcich noriem:cich noriem:cich noriem:cich noriem:

Triediaci znakTriediaci znakTriediaci znakTriediaci znak

značky na používanie v elektrotechnike. 

é elektrické stroje 

33 0100

    №№№№    01 01 01 01 ––––    oktoktoktoktóóóóber 2008ber 2008ber 2008ber 2008    

lnych okolností je výstuž betónu chránená 

nu s hodnotou pH 12,5 – 13,5 

stuže. Pôsobením agresívnych 

eleza majú značný objem, spôsobujú 

n Rohln Rohln Rohln Rohlíčíčíčíček ml.ek ml.ek ml.ek ml.,,,,    GR GR GR GR ŽŽŽŽSR SR SR SR ––––    O 430O 430O 430O 430    

Triediaci znakTriediaci znakTriediaci znakTriediaci znak    

4: Točivé 33 0100 

33 0250 

asť 5: 
povrchových ciest, 

33 0420 

34 1512 

    

Triediaci znakTriediaci znakTriediaci znakTriediaci znak    

cie. Pridružená 
elektronických 

35 4108 

ely. Bezpečnosť. 
podobné pomocné 

36 1055 

cich noriem:cich noriem:cich noriem:cich noriem:    

Triediaci znakTriediaci znakTriediaci znakTriediaci znak    PoznPoznPoznPoznáááámkamkamkamka    

33 0100 Ruší sa od 

01. 10. 2010 
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ČíČíČíČísloslosloslo    RokRokRokRok    NNNNáááázovzovzovzov    Triediaci znakTriediaci znakTriediaci znakTriediaci znak    PoznPoznPoznPoznáááámkamkamkamka    

STN EN 60085 2005 Elektrická izolácia. Tepelná klasifikácia a označovanie. 33 0250 Ruší sa od 
01. 12. 2010 

STN EN 60664-5 2004 Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových 
sieťach. Časť 5: Komplexná metóda určovania vzdušných 

vzdialeností a povrchových ciest, ktoré sa rovnajú 2 mm 
alebo sú menšie. 

33 0420 Ruší sa od 
01. 10. 2010 

STN EN 62114 2002 Elektroizolačné systémy (EIS). Tepelná klasifikácia 34 6221 Ruší sa od 
01. 12. 2010 

    
Vo VestnVo VestnVo VestnVo Vestnííííku ku ku ku čččč. 07/2008 boli okrem in. 07/2008 boli okrem in. 07/2008 boli okrem in. 07/2008 boli okrem inýýýých uverejnench uverejnench uverejnench uverejnenéééé    nasledujnasledujnasledujnasledujúúúúce novce novce novce novéééé    normy:normy:normy:normy:    

ČíČíČíČísloslosloslo    RokRokRokRok    NNNNáááázovzovzovzov    Triediaci znakTriediaci znakTriediaci znakTriediaci znak    

STN EN 15528 2008 Železnice. Kategórie tratí na zvládnutie rozhrania medzi medznými 
zaťaženiami vozidiel a infraštruktúrou 

28 0306 

STN EN 50438 2008 Požiadavky na pripojenie mikrogenerátorov paralelne s nízkonapäťovou 
verejnou distribučnou sieťou 

33 0122 

STN EN 50152-1 2008 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie 
zariadenia striedavého prúdu. Časť 1: Jednofázové vypínače s Un nad 1 kV 

34 1570 

STN EN 50152-2  2008 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie 
zariadenia striedavého prúdu. Časť 2: Jednofázové odpájače, uzemňovacie 

spínače a spínače s Un nad 1 kV 

34 1570 

STN EN 60255-
22-1 

2008 Meracie relé a ochranné zariadenia. Časť 22-1: Skúšky elektrického 
rušenia. Skúšky odolnosti proti skupine impulzov 1 MHz 

35 3410 

STN EN 62246-2 2008 Jazýčkové kontaktné jednotky. Časť 2: Jazýčkové spínače na veľkú záťaž 35 3460 

STN EN 60947-5-
-2 

2008 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-2: Prístroje riadiacich 
obvodov a spínacie prvky. Bezdotykové spínače 

35 4101 

STN EN 61193-2  2008 Systémy posudzovania kvality. Časť 2: Voľba a použitie plánov na výber 

vzoriek na kontrolu elektronických súčiastok a puzdier 

35 5535 

TNI CLC/TR 
50454 

2008 Príručka na použitie hliníkových elektrolytických kondenzátorov 35 8226 

    

Vo VestnVo VestnVo VestnVo Vestnííííku ku ku ku čččč. 07/2008 bola okrem in. 07/2008 bola okrem in. 07/2008 bola okrem in. 07/2008 bola okrem inýýýých uverejnench uverejnench uverejnench uverejnenéééé    oprava nasledujoprava nasledujoprava nasledujoprava nasledujúúúúcej normy:cej normy:cej normy:cej normy:    

ČíČíČíČísloslosloslo    RokRokRokRok    NNNNáááázovzovzovzov    TriediaTriediaTriediaTriediaci znakci znakci znakci znak    

STN EN 50367 
/O1  

2006 Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Technické kritériá interakcie 
pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie 

voľného prístupu) 

36 2315 

    
Vo VestnVo VestnVo VestnVo Vestnííííku ku ku ku čččč. 07/2008 boli okrem in. 07/2008 boli okrem in. 07/2008 boli okrem in. 07/2008 boli okrem inýýýých uverejnench uverejnench uverejnench uverejnenéééé    zmenzmenzmenzmeny nasledujy nasledujy nasledujy nasledujúúúúcich noriem:cich noriem:cich noriem:cich noriem:    

ČíČíČíČísloslosloslo    RokRokRokRok    NNNNáááázovzovzovzov    Triediaci znakTriediaci znakTriediaci znakTriediaci znak    PoznPoznPoznPoznáááámkamkamkamka    

STN EN 62305-3 
/Z1 

2007 Ochrana pred bleskom.  
Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života 

34 1390  

STN 34 1391 

/Z4 

1998 Elektrotechnické predpisy. Výber a stavba elektrických 

zariadení. Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody 

34 1391 Jej vydaním sa 

ruší zmena Z2 

STN EN 60598-2- 1999 Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky.  36 0600  
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ČíČíČíČísloslosloslo    RokRokRokRok    NNNNáááázovzovzovzov    Triediaci znakTriediaci znakTriediaci znakTriediaci znak    PoznPoznPoznPoznáááámkamkamkamka    

-8/A2 Oddiel 8: Ručné svietidlá 

STN EN 50346 
/A1  

2003 Informačná technika. Káblové rozvody. Skúšanie 
inštalovaných káblových rozvodov 

36 9071  

    
Vo VestnVo VestnVo VestnVo Vestnííííku ku ku ku čččč. 07/2008 boli okrem in. 07/2008 boli okrem in. 07/2008 boli okrem in. 07/2008 boli okrem inýýýých zruch zruch zruch zruššššenenenenéééé    nasledujnasledujnasledujnasledujúúúúce normy:ce normy:ce normy:ce normy:    

ČíČíČíČísloslosloslo    RokRokRokRok    NNNNáááázovzovzovzov    Triediaci znakTriediaci znakTriediaci znakTriediaci znak    PoznPoznPoznPoznáááámkamkamkamka    

STN EN 50152-1 2000 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky 
na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 1: 
Jednofázové výkonové vypínače s Um nad 1 kV 

34 1570 Ruší sa od 
01. 07.2010 

STN EN 50152-2 2000 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky 
na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 1: 

Jednofázové výkonové vypínače s Um nad 1 kV 

34 1570 Ruší sa od 
01. 07. 2010 

STN EN 60255-
22-1 

2006 Elektrické relé. Časť 22-1: Skúšky elektrického rušenia na 
meracích relé a ochranných zariadeniach. Skúška 
odolnosti proti skupinám impulzov 1 MHz 

35 3410 Ruší sa od 
01. 02. 2011 

STN EN 60947-5-
-2  

2001 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-2: 
Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. 
Bezdotykové spínače  

35 4101 Ruší sa od 
01. 11. 2010 

    

Vo VestnVo VestnVo VestnVo Vestnííííku ku ku ku čččč. 08/2008 boli okrem in. 08/2008 boli okrem in. 08/2008 boli okrem in. 08/2008 boli okrem inýýýých uverejnench uverejnench uverejnench uverejnenéééé    nasledujnasledujnasledujnasledujúúúúce novce novce novce novéééé    normy:normy:normy:normy:    

ČíČíČíČísloslosloslo    RokRokRokRok    NNNNáááázovzovzovzov    Triediaci znakTriediaci znakTriediaci znakTriediaci znak    

STN EN 61310-1 2008 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 
1: Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály 

33 2200 

STN EN 61310-2 2008 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 
2: Požiadavky na označovanie 

33 2200 

STN EN 61310-3 2008 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 

3: Požiadavky na umiestnenie a činnosť ovládačov 

33 2200 

STN EN 60079-2 2008 Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadení krytom s vnútorným 
pretlakom "p" 

33 2320 

STN EN 60079-5 2008 Výbušné atmosféry. Časť 5: Ochrana zariadení pieskovým uzáverom "q" 33 2320 

STN EN 61340-5-
-1 

2008 Elektrostatika. Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred 
elektrostatickými javmi. Všeobecné požiadavky 

34 6440 

STN EN 61189-3 2008 Skúšobné metódy pre elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi 
a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 3: Skúšobné metódy pre spájacie 

štruktúry (dosky s plošnými spojmi) 

34 6513 

STN EN 50482 2008 Prístrojové transformátory. Trojfázové indukčné transformátory napätia s 
Um do 52 kV 

35 1304 

STN EN 61915-1 2008 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Profily prístrojov pre sieťové 
priemyselné zariadenia. Časť 1: Všeobecné pravidlá pre vývoj profilov 
prístrojov 

35 4105 

STN EN 50425 2008 Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné 
elektrické inštalácie. Pridružená norma. Požiarne spínače pre vonkajšie a 

vnútorné svetelné značky a svietidlá 

35 4106 
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ČíČíČíČísloslosloslo    RokRokRokRok    NNNNáááázovzovzovzov    Triediaci znakTriediaci znakTriediaci znakTriediaci znak    

TNI CEN/TR 
15628 

2008 Údržba. Kvalifikácia pracovníkov údržby 95 0105 

STN P 
CEN/TS 15331 

2008 Kritériá na navrhovanie, manažment a riadenie údržby v budovách 
(Predbežná STN – na overenie) 

95 0106 

    
Vo VestnVo VestnVo VestnVo Vestnííííku ku ku ku čččč. 08/2008 boli okrem in. 08/2008 boli okrem in. 08/2008 boli okrem in. 08/2008 boli okrem inýýýých uverejnench uverejnench uverejnench uverejnenéééé    zmeny nasledujzmeny nasledujzmeny nasledujzmeny nasledujúúúúcich cich cich cich noriem:noriem:noriem:noriem:    

ČíČíČíČísloslosloslo    RokRokRokRok    NNNNáááázovzovzovzov    Triediaci znakTriediaci znakTriediaci znakTriediaci znak    

STN EN 61058-1 
/A2 

2003 Spínače na spotrebiče. Časť 1: Všeobecné požiadavky 35 4107 

STN 35 4516/Z1  2005 Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. 
Dvojpólové vidlice a zásuvky do 16 A a do 250 V 

35 4516 

STN EN 60901 
/A4 

2001 Jednopäticové žiarivky. Požiadavky na vyhotovenie 36 0277 

    
Vo VestnVo VestnVo VestnVo Vestnííííku ku ku ku čččč. 08/2008 boli okrem in. 08/2008 boli okrem in. 08/2008 boli okrem in. 08/2008 boli okrem inýýýých zruch zruch zruch zruššššenenenenéééé    nasledujnasledujnasledujnasledujúúúúce normy:ce normy:ce normy:ce normy:    

ČíČíČíČísloslosloslo    RokRokRokRok    NNNNáááázovzovzovzov    Triediaci znakTriediaci znakTriediaci znakTriediaci znak    PoznPoznPoznPoznáááámkamkamkamka    

STN EN 61310-1 2000 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a 
ovládanie. Časť 1: Požiadavky na vizuálne, akustické a 

dotykové signály 

33 2200 Ruší sa od 
01. 12. 2010 

STN EN 61310-2 2000 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a 
ovládanie. Časť 2: Požiadavky na označovanie 

33 2200 Ruší sa od 
01. 12. 2010 

STN EN 61310-3 2001 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a 

ovládanie. Časť 3: Požiadavky na umiestnenie a činnosť 
ovládačov 

33 2200 Ruší sa od 

01. 12. 2010 

STN EN 60079-2  2005 Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 
2: Uzávery s vnútorným pretlakom "p" 

33 2320 Ruší sa od 
01. 11. 2010 

STN EN 60079-5  2002 Výbušné atmosféry. Časť 5: Ochrana zariadení pieskovým 
uzáverom "q" 

33 2320 Ruší sa od 
01. 11. 2010 

STN EN 61340-5-
1  

2002 Elektrostatika. Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok 
pred elektrostatickými javmi. Všeobecné požiadavky. 

34 6440 Ruší sa od 
01. 10. 2010 

STN EN 61189-3  2001 Skúšobné metódy pre elektrotechnické materiály, dosky s 
plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 3: 
Skúšobné metódy pre spájacie štruktúry (dosky s plošnými 
spojmi) 

34 6513 Ruší sa od 
01. 12. 2010 

    

LegislatLegislatLegislatLegislatííííva MDPaT SRva MDPaT SRva MDPaT SRva MDPaT SR    
Ing. JIng. JIng. JIng. Jáááán Rohln Rohln Rohln Rohlíčíčíčíček ml.ek ml.ek ml.ek ml., GR , GR , GR , GR ŽŽŽŽSR SR SR SR ––––    O 430O 430O 430O 430    

VestnVestnVestnVestníííík MDPaT SR k MDPaT SR k MDPaT SR k MDPaT SR čččč....    5/2008:5/2008:5/2008:5/2008:    

Číslo Účinnosť Názov Ruší 

6/2008 01. 05. 2008 Metodický pokyn pre realizáciu stavieb a obstaranie služieb 

v pôsobnosti rezortu 

Metodický pokyn 

č. 1/2007 
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VestnVestnVestnVestníííík MDPaT SR k MDPaT SR k MDPaT SR k MDPaT SR čččč....    6/2008:6/2008:6/2008:6/2008:    

Číslo Účinnosť Názov Ruší 

16/2008 01. 07. 2008 Metodický pokyn MDPaT SR na vykonávanie vonkajšej a vnútornej 
kontroly 

Metodický pokyn č. 1 - 
150/2004 

13/2008 10. 06. 2008 Smernica MDPaT SR o vnútornom kontrolnom systéme. Smernicu č. 4/2002 
 

    
Predpisy Predpisy Predpisy Predpisy ŽŽŽŽSRSRSRSR    

Ing. Rastislav MichalkaIng. Rastislav MichalkaIng. Rastislav MichalkaIng. Rastislav Michalka, GR , GR , GR , GR ŽŽŽŽSR SR SR SR ––––    O 430O 430O 430O 430    
1. Od 1. septembra 2008 je v platnosti predpis E 6 – Pravidlá činnosti riadiaceho strediska elektrotechniky. 
2. 21. októbra 2008 bol podpísaný nový predpis E 3 – Pravidlá pre prevádzku a údržbu trakčných napájacích 

a spínacích staníc, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2009. 
3. Na záverečnom pripomienkovom konaní sú predpisy E 10 – Pravidlá pre prevádzku, obsluhu a údržbu trakčného 

vedenia, E 12 – Pravidlá prevádzky meracích vozidiel káblových vedení a SR 19 (E) – Zborník noriem času 
a jednotných technologických postupov pre diagnostiku, údržbu a servis zariadení diaľkového riadenia. 

Predpokladaná účinnosť všetkých predpisov je od 1. januára 2009. 

    
ČČČČinnosinnosinnosinnosťťťť    Sekcie energetiky aSekcie energetiky aSekcie energetiky aSekcie energetiky a    signalizsignalizsignalizsignalizáááácie Vcie Vcie Vcie Výýýýskumnskumnskumnskumnéééého aho aho aho a    vvvvýýýývojovvojovvojovvojovéééého ho ho ho úúúústavu stavu stavu stavu žžžželeznelezneleznelezníííícccc    

Ing. Peter DittrychIng. Peter DittrychIng. Peter DittrychIng. Peter Dittrych, VV, VV, VV, VVÚŽÚŽÚŽÚŽ    ŽŽŽŽilinailinailinailina    
Sekcia energetiky a signalizácie (SEaS) je súčasťou Výskumného a vývojového ústavu železníc Žilina. SEaS sídli vo 
Vrútkach. Rámcovo je činnosť SEaS zameraná na problematikou elektroenergetiky, elektrotechniky, telekomunikačnej 
a zabezpečovacej techniky v rôznych rovinách práce. Za týmto účelom sú na SEaS zriadené tri oddelenia: 

– oddelenie elektrotechniky a energetiky,  

– oddelenie oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 
– oddelenie vývoja, skúšok a realizácie. 

Z hľadiska celkovej koncepcie je možné prácu SEaS rozdeliť do troch oblastí: 
– vývoj, 
– výroba, 

– skúšanie. 
Uvedené oblasti práce sú navzájom procesne previazané a kvalita príslušných väzieb je kvalitatívne deklarovaná 
externými subjektmi vo forme: 

– akreditácie v oblasti skúšobníctva vydanej Slovenskou národnou akreditačnou službou, 
– certifikácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 vydaného firmou 3EC-NSF, 
– oprávnenia vydaného Úradom pre reguláciu železničnej dopravy pre oblasť výroby, konštruovania a 

skúšania,  
– poverenie od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na výkon skúšok dráhových vozidiel pre 

železničné a špeciálne dráhy. 
OblasOblasOblasOblasťťťť    vvvvýýýýrobyrobyrobyroby    

Nosným produktom malosériovej výroby sú zjazdné úsekové deliče trolejového vedenia typu ÚDT 25 a ÚDT 3-M, ktoré sa 

s úspechom používajú na tratiach ŽSR a ČD už mnoho rokov. Ročne sa vyrobí cca 300 kusov týchto výrobkov. Úsekové 
deliče sú učené pre rýchlosti do 200 km/h a sú koncipované tak, aby neovplyvňovali pružnosť trolejového vedenia nad 
stanovený limit. Určené sú pre trakčné siete 3 kV DC a 25 kV AC a zabezpečujú neprerušený odber trakčného prúdu pri 
prejazde. 
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Skúsenosti 

s dlhoročnou 
výrobou má 
SEaS aj 
s prierazkami 
(obmedzovačmi napätia). Do tejto skupiny produktov patrí univerzálna opakovateľná prierazka UPO určená pre trakčné 

siete 3 kV DC a 25 kV AC. Základom prierazky je materiál s napäťovo závislou 
hodnotou elektrického odporu, ktorý po prekročení menovitej hodnoty napätia 
prierazky umožní priechod prúdu uzemňovacím (ukoľajňovacím) vodičom. 
V súčasnosti sa prierazky UPO vyrábajú pre nominálne hodnoty napätí 200, 250, 
500 a 790 V. Do skupiny napäťových obmedzovačov patria aj tyristorové prierazky 
TPJS 150 a TPJS 150R určené pre trakčnú sieť 3 kV DC. Výhodou tyristorových 

prieraziek v porovnaní s klasickými prierazkami UPO je vyššia presnosť nastavenia otváracieho napätia. Nevýhodou je 
vyššia cena. Tyristorové prierazky sú dodávané pre pražské metro, Dopravný podnik mesta Bratislava a niekoľko kusov 
bolo dodaných aj belgickým železniciam. 
Medzi overené výrobky možno zaradiť aj diaľkové ovládanie osvetlenia zastávok DOOZ 3. Ide o relatívne technicky 
jednoduché riešenie problému spínania vonkajšieho osvetlenie na neobsadených zastávkach. V závislosti na jazde 

vlakov osvetlenie diaľkovo zapína pracovník z príslušnej ŽST, vypnutie je automatické. 
Ďalší výrobný program heslovite tvorí: 

– zjazdná trolejová spojka TS 80 – 150, 
– zjazdná izolačná tyč ZIT – M, 
– renovácia vysokonapäťových poistiek s menovitým prúdom 4 – 50 A, 
– polarizovaný izolovaný styk PIS, 

– programovateľné diaľkové ovládanie osvetlenia železničných zastávok PDO, 
– oddeľovacie tlmivky a ladené LC obvody do drenážnych ochrán (DRTC 50/100, DRTC 50/50, DLC 10/200 a 

DRLC 50X/100), 
– elektrické predkurovacie zariadenie 3/1,5 kV, 50 Hz pre trate elektrifikované trakčnou sústavou 25 kV, 50 Hz, 
– predkurovací stojan pre elektrické predkurovacie zariadenie 3/1,5 kV, 50 Hz, 

– riadiaca skriňa pre elektrické predkurovacie zariadenie 3/1,5 kV, 50 Hz, 
– mikroprocesorová riadiaca skriňa RSV-P2, 
– páková hákovnica (70 – 150 mm2 a 185 – 240 mm2). 

OblasOblasOblasOblasťťťť    vvvvýýýývojavojavojavoja    
V rámci vývojových úloh 
s hmotným výstupom sa 

v poslednom období pripravuje 
viacero zariadení. Patrí k nim 
fázový delič FDT-25 určený pre 
sieť 25 kV, 50 Hz. Fázový delič 
umožňuje prejazd hnacieho vozidla so zdvihnutým zberačom (vypnutým hlavným vypínačom) do rýchlosti 200 km/h 

v pokoji aj pri prejazde zabezpečuje elektrické oddelenie fáz trakčného vedenia. 
V prevádzkovom overovaní je nový typ zemnej ochrany určenej pre trakčné meniarne. Nóvum tejto zemnej ochrany 
spočíva vo vyhodnocovaní napätia na uzemňovacej sústave meniarne voči vzdialenej zemi v súlade s metodikou 
stanovenou v STN EN 50 122-1. Zemná ochrana je vybavená vstupmi pre sledovanie účinkovania prepäťových ochrán 
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napájačových vývodov, pričom informácia o účinkovaní ochrán je sprostredkovaná optickým prenosom pomocou 
snímačov PIPS. 

Sledovanie neprekročenia medznej hodnoty kľukatosti trolejového vedenia (TV) a kontinuálnej hodnoty výšky TV pre 
účely údržbovej kontroly je realizované na montážnych vozňoch TV v podobe zariadenia DZTV-1. 
V prevádzkovom overovaní je aj zariadenie na overovanie funkčnosti prieraziek bez ich demontáže FLUKE1630. 
Vývojové úlohy bez hmotného výstupu reagujú na potreby prevádzky z odvetvia elektrotechnicky a energetiky. Tematicky 
ide o široké spektrum problémov, kam možno prierezovo zaradiť napr.: 

– vývoj informačných systémov silnoprúdových a energetických zariadení, napájacích staníc, trolejového 
vedenia a špeciálnych zariadení, 

– posudzovanie vplyvov jednosmernej trakcie 3 kV a elektrickej polarizovanej drenáže na elektronické prvky 
zabezpečovacích zariadení, 

– štúdia o technických opatreniach na pevných elektrických trakčných zariadeniach pri zavádzaní zmeny 
trakcie, 

– tvorba metodiky stanovovania hodnôt prístupných napätí koľajníc elektrifikovaných tratí, 
– modernizácia zariadenia EPZ, 
– technicko-ekonomické posúdenie zakúpenia a prevádzkovania zariadení na meranie parametrov 

subsystémov infraštruktúra, energia a subsystému riadenia vlakov, zabezpečenia a signalizácie, 
– oblasť ochrany železničných mostov a tunelov proti korózií bludnými prúdmi, 

– problematika simulácie jazdy vlaku z hľadiska odberu trakčného prúdu a súvisiacich účinkov na pevné 
trakčné zariadenia, 

– vyhodnocovanie strát v elektrických rozvodoch ŽSR, 
– tvorba a pripomienkovanie predpisov ŽSR, TNŽ, STN a EN, 
– práca v medzinárodných železničných inštitúciách. 

OblasOblasOblasOblasťťťť    skskskskúšúšúšúšobnobnobnobnííííctvactvactvactva    

Oblasť skúšobníctva SEaS možno rozdeliť na dve základné podoblasti: 
– vykonávanie akreditovaných skúšok a meraní, 
– vykonávanie vývojových skúšok a meraní.  

V roku 2007 Výskumný a vývojový ústav železníc (VVÚŽ) získal akreditáciu ako skúšobné laboratórium. SEaS v rámci 
tejto akreditácie vykonáva skúšky a merania z oblasti elektrotechniky a elektromagnetickej kompatibility. 

Ďalšie skúšky SEaS vykonáva v rámci riešenia vývojových úloh. Za týmto účelom ako aj za účelom skúšania výrobkov 
SEaS prevádzkuje vysokonapäťovú skúšobňu, ktorej vybavenie umožňuje: 

– vykonávanie skratových a záťažových skúšok zariadení napätím používaným na napájanie jednosmernej 
trakčnej prúdovej sústavy do menovitého prúdu 600 A a skratového prúdu 3 kA, 

– vykonávania vysokonapäťových skúšok do 150 kV AC a 125 DC, 
– vykonávanie prúdových (záťažových) skúšok v rozsahu 0 – 2000 A/0 – 15 V a prúdových skúšok do 2000 A, 

– vykonávanie skúšok rázovým napätím s rázovým generátorom 500 kV, 4.4 kJ. 
 

HistHistHistHistóóóória ria ria ria žžžželeznieleznieleznielezniččččnej dopravy vo Vysoknej dopravy vo Vysoknej dopravy vo Vysoknej dopravy vo Vysokýýýých Tatrch Tatrch Tatrch Tatrááááchchchch    
Ing. Vladivoj Výkruta, CSc., EŽ Praha 

V druhej polovici 19. storočia sa v Európe začali budovať a rozvíjať kúpele a s rozvojom priemyslu sa zvyšoval počet ľudí, 
ktorí si mohli dovoliť navštevovať tieto kúpele. Začala sa taktiež rozvíjať turistika a logickým vyústením bol rozvoj 
vysokohorského kúpeľníctva. A tento rozvoj zasiahol aj Vysoké Tatry. 
Vstupnou bránou pre hostí sa stalo mesto Poprad, ktorým prechádzala Košicko-bohumínska železnica (KBŽ). Centrom 

kúpeľníctva bol hlavne Smokovec, postavený v blízkosti známeho minerálneho prameňa nad súčasnou autobusovou 
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zastávkou. Postupom času sa v okolí Smokovca začali stavať ďalšie osady s kúpeľnými domami – Dolný a Nový 
Smokovec, Tatranská Lomnica, Vyšné Hágy, Tatranská Polianka, Štrbské Pleso, Hrebienok a ďalšie. Dopravu hostí 

a turistov do týchto osád zo začiatku zaisťovali koče ťahané koňmi. Prvá železnica bola privedená v roku 1895 do 
Tatranskej Lomnice. Táto trať mala normálny rozchod a miestami stúpanie až 40 ‰. O rok neskôr bola daná do 
prevádzky ozubnicová železnica zo Štrby na Štrbské Pleso. Táto trať mala rozchod 1 000 mm a maximálne stúpanie 

až 127 ‰. 
Onedlho sa kúpeľníctvo a turistika rozvinuli natoľko, že sa doprava stala 

brzdou ich ďalšieho rozvoja. Pretože podnikanie v tejto oblasti prinášalo 
pomerne rýchle a dobré výsledky, hľadali sa intenzívne cesty 
k podstatnému zvýšeniu kapacity dopravy. 
V roku 1904 navrhli dvaja popradskí podnikatelia Vincent Matejka 
a Viliam Krieger stavbu úzkorozchodnej elektrickej železnice z Popradu 
do Starého Smokovca. Pretože sa im nepodarilo zaistiť finančné 

prostriedky, rozhodli sa pre lacnejšiu verziu – výstavbu trolejbusovej 
linky. Bola to prvá trolejbusová linka v Rakúsko – Uhorskej monarchii. Vodný mlyn pri obci Veľká doplnili obaja 
podnikatelia vodnou turbínou a generátormi. Trojfázovou linkou s napätím 3 kV priviedli vyrobenú elektrinu pozdĺž trasy 
trolejbusu do Starého Smokovca. V Starom Smokovci bola vybudovaná meniareň, ktorá napájala trakčné vedenie 
trolejbusovej linky jednosmerným napätím 550 V. Meniareň slúžila taktiež pre napájanie rozvodov verejného osvetlenia 

v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici. Ďalší generátor na 550 V DC bol inštalovaný vo vodnej elektrárni vo Veľkej, aby 
trať mohla byť napájaná aj z dolnej strany. Doprava dvomi trolejbusmi sa začala v roku 1904. Trolejbusy jazdili iba v lete, 
prevádzka v zime bola nereálna. V roku 1906 bola trolejbusová linka zrušená. 
Iniciatívu prevzala Spišská úverová banka v Levoči, ktorá vytvorila akciovú spoločnosť. Táto akciovka získala povolenie 
na stavbu úzkorozchodnej elektrickej dráhy. Návrh na výstavbu spracovali opäť popradskí podnikatelia Matejka a Krieger. 
Pôvodne navrhli dráhu s rozchodom 700 mm. Táto dráha viedla z Popradu cez Starý Smokovec až na Hrebienok. Tento 

návrh nebol schválený a musel byť teda zmenený. Železnicu navrhli budovať z Popradu do Starého Smokovca a ďalej na 
Hrebienok mala byť použitá pozemná lanovka. 
Pre železnicu zvolili rozchod 1 000 mm, maximálne stúpanie 60 ‰, minimálny polomer oblúkov 50 m a pri podjazde 
Košicko – bohumínskej železnice (KBŽ) 30 m. Pre lanovku bol zvolený rozchod taktiež 1 000 m, maximálne stúpanie až 
141 ‰ a minimálny polomer oblúkov 300 m. 

Budapeštianske ministerstvo obchodu, ktorému toto rozhodnutie prináležalo, schválilo 
návrh a stavba začala ešte v roku 1905, t. j. počas prevádzky trolejbusových liniek. 
Ukončenie stavby bolo v roku 1907. Napätie trolejovom vedení bolo 550 V DC, aby 
mohli byť použité už vybudované zariadenia. 
Počas prevádzkových skúšok sa vyskytlo väčšie množstvo nedostatkov a porúch. Na 
ich odstránenie však Akciovka nemala dostatok finančných prostriedkov. Požiadala 

preto Mestskú sporiteľňu o financovanie stavby. Tá prostredníctvom dcérskej Akciovej 
spoločnosti pre elektrické podniky Phoebus stavbu prevzala. V roku 1907 Phoebus 
získala koncesiu na stavbu a založila akciovú spoločnosť Smokovecké miestne 
elektrické vicinálne dráhy. Na jar roku 1908 začali práce na stavbe, avšak 
subdodávateľské firmy šetrili, a tak realizácia projektu meškala. 

16. decembra 1908 sa konala operatívna pešia komisia. 17. decembra 1908 bola 
začatá prevádzka lanovky na Hrebienok a 20. decembra 1908 elektrickej železnice. 
Bezpečnostná skúška bola vykonaná až v marci 1909. Niektoré objekty neboli 
dokončené ani do leta 1909. 
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Spoločnosť zakúpila tri dvojnápravové elektrické vozy, neskôr na ČSD označované EMU 28.0. Ich výkon bol 90 kW 
a vyrobila ich firma Ganz. Napätie v troleji bolo zvýšené z 550 V na 650 V. 

V prvom roku prevádzky sa vyskytli taktiež početné poruchy a nedostatky. V júli 1909 bola vykonaná ďalšia technická 
prehliadka trvajúca 3 dni. Ako najväčšia porucha bolo zistené narušovanie telegrafického spojenia bludnými prúdmi 
v Poprade. Toto bolo spôsobené chýbajúcimi pozdĺžnymi 
prepojkami. 
Keďže sa spoločnosti Phoebus darilo a zaznamenávala 

hospodársky rast, v rámci odstraňovania kolaudačných 
porúch a nedostatkov realizovala dôkladnú rekonštrukciu 
celej novej trate. Spoločnosť taktiež realizovala 
elektrifikáciu tatranských osád. 
Aby mohla byť železnica predĺžená zo Smokovca oboma 
smermi do Tatranskej Lomnice aj na Štrbské Pleso, bolo 

pripravené zvýšenie napätia na 1 650 V DC a výkonu 
elektrických napájacích zariadení. 
13. augusta 1912 začala prevádzka v úseku Tatranská Polianka – Štrbské Pleso, ktorý mal stúpanie 65 ‰. V tomto roku 
boli dodané tri štvornápravové vozidlá (ČSD EMU 48.0). Potom bolo dodané ešte vozidlo na prepravu pošty (ČSD EMU 
25.001) a nákladné vozidlo (ČSD EMU 26.001). 

Železnica mala vlastnú parnú elektráreň v Poprade s inštalovaným výkonom 840 kW, ktorým boli zásobované aj 
tatranské osady. Trakčné vedenie bolo napájané z meniarne, ktorá dodnes stojí a je v prevádzke pri zastávke Pekná 
Vyhliadka. 
Ďalší rozvoj nových úsekov zo Štrbského Plesa na Podbanské a Liptovský Hrádok, na Popradské Pleso a z Tatranskej 
Lomnice do Tatranskej Kotliny bol zastavený prvou svetovou vojnou. 
V roku 1922 prešla elektrická železnica pod správu Banky československých légií v Prahe. V roku 1930 bolo dodané 

ďalšie vozidlo (ČSD EMU 49.001) a v roku 1937 bola meniareň na Peknej Vyhliadke obohatená o nový ortuťový 
usmerňovač s napätím 1 650 V a prúdovou zaťažiteľnosťou 250 A. 
PevnPevnPevnPevnéééé    elektrickelektrickelektrickelektrickéééé    trtrtrtrakakakakččččnnnnéééé    zariadenia (PETZ)zariadenia (PETZ)zariadenia (PETZ)zariadenia (PETZ)    
PETZ pre trolejbusovú linku z Popradu do Smokovca boli vybudované v roku 1904. Ako zdroj bola použitá vodná 
elektráreň s dvomi trojfázovými generátormi na 3 kV, 50 Hz a výkonom po 60 kW a jedným generátorom 550 V DC. 

Trojfázové napätie bolo privedené vonkajším vedením do meniarne v Smokovci, odkiaľ pomocou rotačných meničov bolo 
zabezpečené napájanie trolejového vedenia. Po zmene na elektrickú železnicu boli tieto zariadenia prevzaté bez 
podstatných úprav. Vodiče vonkajšieho vedenia boli medené s prierezom 16 mm2. Elektrinu dodávala vodná elektráreň 
vo Veľkej a neskôr aj parná elektráreň v Poprade. Inštalovaný výkon parnej elektrárne bol 840 kW, komín mal výšku 30 m 
a svetlý priemer 1,2 m. 

Meniareň v Smokovci bola rekonštruovaná a bola vybavená dvomi 

rotačnými meničmi zo sústavy 3 AC 3 kV, 50 Hz na sústavu 550 – 
750 V DC. Meniče mali výkony 42,4 kW a 68,4 kW. Meniareň bola 
vybavená aj zariadeniami pre verejné osvetlenie v Smokovci 
a Tatranskej Lomnici a pre potreby hotelov. 
Jednoduché trolejové vedenie bolo zavesené na drevených stĺpoch. 

Prierez vodičov bol volený v závislosti od predpokladaného výkonu 
tak, aby straty vo vedení nepresiahli 10 %. Práve z dôvodu strát sa 
neskôr pristúpilo na zvýšenie napätia z 550 V na 650 V. 
Počas rekonštrukcie pôvodnej trate sa modernizovala aj parná 

elektráreň v Poprade. Napätie vo vedení vn do meniarne v Smokovci bolo zvýšené na 15 kV, 50 Hz a napätie 
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v trolejovom vedení bolo zvýšené na 1 650 V DC. V meniarni zostal ešte jeden rotačný menič na 550 V DC, ktorý slúžil 
na pohon lanovky na Hrebienok. 

Nové ploché oceľové stožiare, podobné súčasným typu „D“, niesli nekompenzované reťazovkové trakčné vedenie 
s dvomi trolejovými drôtmi s prierezom 80 mm2. Sezónna regulácia trakčného vedenia bola vykonávaná dvakrát ročne 
pomocou špeciálnej svorky. Kvalita armatúr trakčného vedenia je aj po takmer 100 rokoch vyššia ako kvalita súčasných 
výrobkov. Niektoré stožiare sú aj v súčasnosti využívané na tratiach TEŽ, najmä v úseku Vyšné Hágy – Štrbské Pleso. Na 
niektorých stožiaroch sú ešte aj pôvodné ramená a izolátory. Tento úsek však bol najviac postihnutý víchricou v novembri 

2004. 
Počas druhej svetovej vojny sa zanedbávala údržba a PETZ vozidlá boli vo veľmi zlom technickom stave. 
Po vojne došlo k zmene systému napájania PETZ a zariadenia začali byť napájané z verejnej rozvodnej siete. V roku 
1948 tak ako všetko, aj železnice boli znárodnené a dňa 12. októbra 1948 prevzali prevádzku bývalé ČSD. Od 1. januára 
1949 boli železnice aj majetkovo prevedené na ČSD. 
V roku 1964 bola vykonaná rekonštrukcia najhorších úsekov trakčného vedenia a použila sa plne kompenzovaná 

reťazovková zostava s medeným nosným lanom 120 mm2 a medeným trolejovým drôtom 150 mm2. 
Ďalšia veľká rekonštrukcia prebehla v rokoch 1967 – 1970 v rámci prípravy na majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní. 
Rekonštrukcia sa uskutočnila v úsekoch Poprad – Smokovec – Vyšné Hágy a Smokovec – Tatranská Lomnica a zároveň 
bola vybudovaná nová železničná stanica Štrbské Pleso, ktorá bola spoločná pre oba druhy vlakov, pre električky aj 
zubačku zo Štrby.  

Dodávateľom 18 kusov trojvozových osemnápravových elektrických jednotiek EMU 89.0, neskôr EMU 420, bol závod 
ČKD Praha. Jednotky mali výkon 400 kW. 
Na tratiach TEŽ došlo k ďalším zlepšeniam. V Poprade bolo postavené nové rušňové depo. Vo Vyšných Hágoch 
a Veľkom Slavkove boli postavené nové meniarne s kremíkovými usmerňovačmi. A taktiež meniareň v Smokovci dostala 
nové kremíkové usmerňovače. 
Všetky štyri meniarne (Štrba OŽ, Starý Smokovec, Vyšné Hágy, Veľký Slavkov) prešli ďalšou rekonštrukciou v rokoch 

2001 – 2002, kedy boli osadené nové trakčné transformátory so suchou izoláciou, usmerňovače a rozvádzače 22 kV. 
Dôvodom pre túto modernizáciu bolo okrem iného i zakúpenie nových elektrických jednotiek radu 425 s výkonom 600 
kW.  
Po víchrici v novembri 2004 bolo potrebné sprevádzkovať viaceré úseky TEŽ. Postupne boli dané do prevádzky úseky 
ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica – Starý Smokovec, Poprad – Starý Smokovec, Vyšné 

Hágy – Štrbské Pleso. Pre nové trakčné vedenie bez prídavných lán sa použil medený trolejový drôt s prierezom 150 
mm2 a medené nosné lano s prierezom 120 mm2. Ako izolátory boli použité kompozitné izolátory na báze epoxidu 
a silikónu. 
Lanovka zo Smokovca na HrebienokLanovka zo Smokovca na HrebienokLanovka zo Smokovca na HrebienokLanovka zo Smokovca na Hrebienok    

Lanovka je o tri dni staršia ako prvý úsek TEŽ 

z Popradu do Starého Smokovca. Pri spracovaní projektu železnice na Hrebienok sa 
najprv zvažovala možnosť použitia adhéznej elektrickej dráhy so stúpaním 110 ‰. Tento sklon je však už na hranici 
šmyku a z bezpečnostných dôvodov bol tento návrh zamietnutý. Pokračovalo sa teda ďalej v dvoch variantoch. Prvým 
bola elektrická ozubnicová železnica a druhým bola pozemná lanovka. Vybrané bolo riešenie pomocou pozemnej 
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lanovky. Toto riešenie prinášalo nižšie investičné a prevádzkové náklady. Zároveň bol potrebný nižší výkon hnacích 
zariadení (30 kW oproti 100 kW). Rozchod koľajníc je 1 000 mm a v dobe vzniku mala lanovka dĺžku 2 019 m. Po 

rekonštrukcii v roku 1967 má lanovka dĺžku 1953 m. Dolná stanica je vo výške 1033 m n m a vrcholová stanica je vo 
výške 1280 m n m. Maximálny sklon je 149 ‰, priemerný sklon 128 ‰. Vozidlá boli na lanovke vymieňané dvakrát – 
prvýkrát v roku 1967 a druhý v roku 2007. 
ElektrickElektrickElektrickElektrickáááá    ozubnicovozubnicovozubnicovozubnicováááá    žžžželeznicaeleznicaeleznicaeleznica    
KBŽ privážala do Tatier stále viac a viac turistov. Od roku 1894 boli do vlakov 

z Viedne zaraďované lôžkové a jedálenské vozne. Dopravný výkon vtedy 
jednokoľajnej KBŽ sa zvýšil až na 76 vlakov denne. V roku 1892 bola dokončená 
trať Poprad – Tatranská Lomnica. V tej dobe sa začalo uvažovať taktiež o účelnosti 
železničného spojenia medzi Štrbou a Štrbským Plesom. 
Koncesiu na túto stavbu dostal v roku 1893 gróf Vojtech Keglevich, ale po roku ju 
prevzal statkár Jozef Szentiványi. Projekt vypracoval budapeštiansky stavebník Emil 

Várnai. Obec Štrba sa úspešne bránila výkupu pozemkov, a tak k dokončeniu 
výberu trasy a k začatiu prác na výstavbe došlo až v druhej polovici roku 1895. 
Staviteľom bola KBŽ. Prácu riadili dvaja podnikatelia zo Spišskej Novej Vsi – 
Niedenthal a Kornhauser. Väčšina materiálov sa dovážala z Budapešti. 
Zubačka začala premávku 28. júla 1896. Prevádzka v prvých rokoch prebiehala iba 

v letnej sezóne a až neskôr aj v zime. Zimná prevádzka bola občas 
prerušená snehovou kalamitou. 
Bola použitá ozubnicová sústava Riggenbach. Trať prekonávala výškový 
rozdiel 451 m a rozvinutá dĺžka trate bola 4 770 m s maximálnym stúpaním 
127 ‰. Prevádzku zabezpečovali dva parné rušne z Florisdorfu vo Viedni 
so štyrmi osobnými a dvomi nákladnými vozňami. Prevádzka bola 

ukončená 14. augusta 1932 z dôvodu malej rentability a bola nahradená 
autobusovou dopravou. 
Myšlienka druhej železničnej trate do Tatier bola však stále živá. 

Posudzovali sa nové projekty, okrem zubačky to bola adhézna železnica zo Štrby cez Vyšné Hágy na Štrbské Pleso 
alebo visutá lanovka s dĺžkou 3 118 m, piatimi podperami a štyrmi kabínkami. 

V roku 1970 bola uvedená do prevádzky nová elektrická ozubnicová železnica zo Štrby na Štrbské Pleso. Bola vedená 
po starom železničnom telese. Dĺžka trate je 4 753 m s maximálnym sklonom 150 ‰ a napájacia sústava je taká istá ako 

na TEŽ. 
Prevádzka na trati je zabezpečovaná tromi dvojvozidlovými jednotkami EMU 29.0. 
Ďalej je vozidlový park tvorený snehovou frézou a motorovou drezinou. 
Trať je vybavená zabezpečovacím zariadením, ktoré vylučuje protismernú jazdu 

jednotiek, ale umožňuje jazdu všetkých troch jednotiek jedným smerom na dohľad. 
VisutVisutVisutVisutáááá    lanovka Tatransklanovka Tatransklanovka Tatransklanovka Tatranskáááá    Lomnica Lomnica Lomnica Lomnica ––––    SkalnatSkalnatSkalnatSkalnatéééé    PlesoPlesoPlesoPleso    
Prvá lanová dráha v tomto úseku začala byť stavaná v roku 1936. Za deväť mesiacov 
bolo vybudovaných deväť podpier a 22. decembra 1937 sa uskutočnila prvá jazda 
z Tatranskej Lomnice na Skalnaté Pleso. Dnes už je mimo prevádzky a je chránená 

ako technická pamiatka. 
KabKabKabKabíííínkovnkovnkovnkováááá    lanovka Tatransklanovka Tatransklanovka Tatransklanovka Tatranskáááá    Lomnica Lomnica Lomnica Lomnica ––––    ŠŠŠŠtart tart tart tart ––––    SkalnatSkalnatSkalnatSkalnatéééé    PlesoPlesoPlesoPleso    
Táto lanovka s dĺžkou 1 722 m funguje od roku 1973, kedy doplnila pôvodnú visutú 
lanovku. Pôvodná lanovka ukončila prevádzku v roku 1993. Do roku 1995 prešla celá 

lanovka komplexnou prestavbou na jednolanovú obežnú dráhu s odpojiteľnými štvormiestnymi kabínkami. Jej prevádzka 
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začala 8. augusta 1995. Dolná stanica v Tatranskej Lomnici je vo výške 903 m n. m. a horná stanica na Skalnatom Plese 
vo výške 1 772 m. Celková dĺžka dráhy je 3 682 m a rýchlosť jazdy je 5 m/s a dĺžka jazdy je 12 minút. Celkovo je 

v prevádzke 108 kabínok. 
VisutVisutVisutVisutáááá    lanovlanovlanovlanováááá    drdrdrdrááááha Skalnatha Skalnatha Skalnatha Skalnatéééé    Pleso Pleso Pleso Pleso ––––    LomnickLomnickLomnickLomnickýýýý    ššššttttíííítttt    

Vzdušná vzdialenosť na tejto lanovke je 1 867 m a prevýšenie 861 m. 
Schvaľovacia jazda prebehla 21. októbra 1940 a verejná prevádzka 
začala o dva roky neskôr. V rokoch 1986 až 1989 bol horný úsek 

lanovky zrekonštruovaný. Vrcholová podpera bola odstránená, 
kabínka bola vymenená a bol zdokonalený systém zavesenia. 
Kabínka ide na dvoch lanách a tretím lanom je ťahaná. Kapacita 
kabínky je 15 osôb a jedno miesto je rezervované pre obsluhu. 
Rýchlosť jazdy je 4,1 m/s a doba jazdy je 9 minút. 
 

SedSedSedSedaaaaččččkovkovkovkováááá    lanovka Skalnatlanovka Skalnatlanovka Skalnatlanovka Skalnatéééé    Pleso Pleso Pleso Pleso ––––    LomnickLomnickLomnickLomnickéééé    sedlosedlosedlosedlo    
Využíva sa hlavne v zime na lyžovanie a v lete pre turistov. Doba jazdy 
je 7 minút. 
SedaSedaSedaSedaččččkovkovkovkováááá    lanovka lanovka lanovka lanovka ŠŠŠŠtrbsktrbsktrbsktrbskéééé    Pleso Pleso Pleso Pleso ––––    SoliskoSoliskoSoliskoSolisko    
Po modernizácii je v trase starej sedačkovej lanovky od decembra 2002 

v prevádzke nová štvorsedačka. Prevýšenie je 428 m a doba jazdy je 7 
minút. 
 
 
 

GramatikaGramatikaGramatikaGramatika    
Ing. Rastislav MichalkaIng. Rastislav MichalkaIng. Rastislav MichalkaIng. Rastislav Michalka, GR , GR , GR , GR ŽŽŽŽSR SR SR SR ––––    O 430O 430O 430O 430    

V tejto časti budú spomínané najčastejšie prehrešky voči slovenčine a gramatike, ktoré sa vyskytujú v písomných 

materiáloch – listoch, správach, hláseniach, predpisoch, pokynoch atď. Stále je čo naprávať. 
ZahZahZahZaháááájijijijiťťťť    

Slovo zahájiť sa nesprávne používa vo význame začať, otvoriť. Slovo zahájiť je odvodené od slova hájiť (strážiť, chrániť, 
brániť, obhajovať, zastávať) pridaním predpony za- . Význam slova zahájiť je zahradiť, zatarasiť. 

DoporuDoporuDoporuDoporuččččiiiiťťťť, Doporu, Doporu, Doporu, Doporuččččovaovaovaovaťťťť    
Slová doporučiť a doporučovať sa nesprávne používajú namiesto slov odporučiť (navrhnúť, poradiť), odporúčať 

(ponúkať, radiť). 
Zo slov so slovným základom doporuč- sú správne: 

- doporučený (podávaný aj prijímaný na potvrdenie), 
- doporučene (spôsobom, pri ktorom sa zásielka podáva alebo prijíma na potvrdenie, rekomando), 
- doporučné (poplatok za podanie doporučenej zásielky). 

ZZZZáááávada, Vadavada, Vadavada, Vadavada, Vada    
Slová závada a vada sa nesprávne používajú pre vyjadrenie chyby, poruchy, kazu alebo nedostatku. 
Slovo vada je možné používať vo význame slov zvada alebo hádka. 
Takisto sa nesprávne používa slovo závadný a vadný miesto slov chybný, pokazený, nevyhovujúci. 
Okrem toho sú na Slovensku tri obce s názvom Závada a to v Banskobystrickom, Nitrianskom a Prešovskom kraji 
a obyvatelia sú Závadčania, Závadčanky a prídavné meno vzťahujúce sa k týmto obciam je závadský. 

Prechod, PriechodPrechod, PriechodPrechod, PriechodPrechod, Priechod    
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Významy slova prechod sú: 
- pohyb z miesta na miesto, prechádzanie, prejdenie: prechod cez rieku, cez ulicu; ilegálny prechod hraníc, 

- zmena jedného stavu na druhý: prechod z tepla do zimy; prechod od malovýroby k veľkovýrobe, 
- medzistupeň spájajúci dva rozdielne javy: prechod k informatizovanej spoločnosti, 
- obdobie zániku činnosti vaječníkov a menštruácie u žien, klimaktérium. 

Význam slova priechod je miesto, ktorým sa prechádza: priechody pre chodcov; úzky priechod pomedzi domy, hraničný 
priechod, horský priechod. 

Okrem toho je Priechod je obec Banskobystrického kraja a obyvatelia sú Priechodčania, obyvateľky Priechodčanky 
a prídavné meno vyjadrujúce spätosť s touto obcou je priechodský. 

PreviesPreviesPreviesPreviesťťťť, Preveden, Preveden, Preveden, Prevedenýýýý    (trpn(trpn(trpn(trpnéééé    prprprpríčíčíčíčastie), Prevedenie (slovesnastie), Prevedenie (slovesnastie), Prevedenie (slovesnastie), Prevedenie (slovesnéééé    podstatnpodstatnpodstatnpodstatnéééé    meno)meno)meno)meno)    
Tieto slová sa nesprávne používajú vo význame slov urobiť, vykonať, uskutočniť, realizovať a od nich vytvorených 
slovesných podstatných mien a trpných príčastí. 
Významy slova previesť sú nasledujúce: 

- vedením dostať, dopraviť cez niečo: previesť slepca cez ulicu, 
- vedením premiestniť inde: previesť vodu do nového potrubia, 
- ako sprievodca niekomu ukázať: previesť cudzinca po meste; previesť hosťa po byte, 
- zmeniť zaradenie, postavenie niekoho, preradiť: previesť pracovníkov do inej kategórie, 
- urobiť prevod niečoho: previesť majetok na deti, 

- premeniť, upraviť: mat. previesť zlomky na spoločného menovateľa, 
- previesť niekoho cez lavičku: oklamať, podviesť – toto je ustálené slovné spojenie. 

    

InternetovInternetovInternetovInternetovéééé    aaaa    intranetovintranetovintranetovintranetovéééé    odkazyodkazyodkazyodkazy    
Ing. Rastislav Michalka, GR Ing. Rastislav Michalka, GR Ing. Rastislav Michalka, GR Ing. Rastislav Michalka, GR ŽŽŽŽSR SR SR SR ––––    O 430O 430O 430O 430    

Zoznam STN http://prbads1/STN/portalSTN.nsf 
Zoznam noriem na O 220  
  http://sbads01/idmws/home.asp?library=sbads^sbads01&mode=browse&id=1075122863 

Zoznam noriem na O 430 
http://sbads01/idmws/home.asp?library=sbads%5esbads01&mode=browse&id=1209105632 

SÚTN  http://www.sutn.org/ 
Predajňa noriem 

http://shop.sutn.gov.sk/public/default.aspx?ReturnUrl=%2fforms%2fstandards.aspx 
SAV JÚĽŠ http://slovnik.juls.savba.sk/ 

Vestníky MDPT  
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=121 

CER  http://www.cer.be/ 
ERA  http://www.era.europa.eu/public/Pages/default.aspx 
OSŽD  http://www.osjd.info/wps/portal/osjd 

UIC  http://www.uic.asso.fr/ 
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Na zNa zNa zNa zááááverververver    
Ing. Rastislav Michalka, GR Ing. Rastislav Michalka, GR Ing. Rastislav Michalka, GR Ing. Rastislav Michalka, GR ŽŽŽŽSR SR SR SR ––––    O 430O 430O 430O 430    

Takýto bulletin [z francúzštiny, číta sa bültén], nie je nič nové a vydávajú a rozposielajú ho viaceré organizácie, 
spoločnosti alebo aj odbory. A vlastne odtiaľ vznikla inšpirácia, aby sme niečo podobné rozbehli aj my. Niekedy, podľa 

typu informácií, budeme od tých druhých preberať príspevky aj my a možno sa postupne dopracujeme do situácie, keď tí 
druhí budú preberať informácie a príspevky od nás. 
Samozrejme, postupne zmeníme a zlepšíme našu grafickú podobu, ale najdôležitejšie budú stále informácie obsiahnuté 
v jednotlivých číslach InfoElektro ŽSR a vždy bude záležať na tom, akým spôsobom tie informácie budú napísané a 
podané. 
Pevne dúfame, že v tomto materiáli ste si našli to, čo ste ešte nevedeli a čo sa Vám môže zísť. Ak by Vám napadli témy, 

ktorým by sme sa postupne mohli venovať, neváhajte a pošlite mi svoje nápady elektronickou poštou na adresu 
michalka.rastislav@zsr.sk. Ak by sa Vám niektoré informácie obsiahnuté v tomto materiáli nepozdávali, takisto napíšte 
a autorov oslovíme pre spresnenie a podľa okolností to bude zverejnené v niektorom ďalšom čísle. Predpokladané ďalšie 
číslo vyjde v prvej polovici decembra 2008 a budú v ňom informácie o ďalších vzdelávacích akciách, ktoré zabezpečoval 
nielen odbor infraštruktúry, o ojedinelom projekte leteckej diagnostiky, ktorý realizovala TÚI Prešov, rozšírená analýza 

činností „TUIKY“, informácie z konferencie Elektro, ktorá sa konala v Prostějove, a uvidíme, čo ešte ďalšie. 


