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Úvod 

Ing. Daniel Balucha, GR ŽSR – O 430 

Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia, spolupracovníci, 

som veľmi rád, že Vás môžem opäť osloviť pri príležitosti vydania už druhého čísla bulletinu InfoElektro, ktoré pre 

Vás pripravili zamestnanci odvetvia elektrotechniky a energetiky Železníc Slovenskej republiky. 

Prvé číslo bolo zaslané elektronickou formou nielen pracoviskám odvetvia elektrotechniky a energetiky na všet-

kých úrovniach súčasnej organizačnej štruktúry, útvarom Generálneho riaditeľstva ŽSR, Oblastných riaditeľstiev, Regio-

nálnych riaditeľstiev údržby železničnej infraštruktúry, ale aj zložkám rezortného výskumu a vývoja, zložkám školstva, 

domácim i zahraničným obchodným partnerom – pracovníkom projekčných, výrobných, montážnych a dodávateľských 

organizácií. 

Môžem s radosťou a uspokojením konštatovať, že premiérové vydanie vzbudilo medzi odbornou verejnosťou zá-

ujem a stretlo sa s pozitívnou odozvou. Myslím, že je to dostatočná satisfakcia pre všetkých, ktorí sa na jeho príprave 

podieľali. Pevne verím, že budeme mať dosť síl, tvorivých nápadov, zaujímavých myšlienok, aby sme Vás – našich stá-

lych, alebo aj náhodných čitateľov – zaujali aj v ďalších vydaniach bulletinu InfoElektro. 

Začiatkom uplynulého mesiaca v dňoch 04. – 06. 11. sa v Zaječí (pri Břeclavi) v Českej republike uskutočnilo 

v poradí už 7. stretnutie vedúcich zamestnancov železničnej infraštruktúry z krajín Višegrádskej štvorky (V4). V tejto sú-

vislosti treba poznamenať, že tradíciu takýchto stretnutí založili naši kolegovia z odvetvia železničných tratí a stavieb. Boli 

to však práve zamestnanci Odboru infraštruktúry GR ŽSR, ktorí v roku 2006 prišli s nápadom rozšíriť okruh pozývaných 

aj o zástupcov ďalších dvoch zložiek infraštruktúry – zamestnancov odvetví oznamovacej a zabezpečovacej techniky 

a elektrotechniky a energetiky. Táto myšlienka sa stretla s mimoriadne pozitívnym ohlasom zo strany všetkých zaintere-

sovaných a vzniklo tak, svojím, spôsobom unikátne a reprezentatívne fórum, na ktorom môžu železničné spoločnosti 

z jednotlivých členských štátov V4 prezentovať svoje zámery, poznatky a skúsenosti či už z oblasti organizačných štruk-

túr, riešenia technických a prevádzkových problémov, alebo diskutovať o svojich zámeroch a víziách. 

Delegáciu ŽSR viedol na rokovaní námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku Ing. Jozef Antoš, ktorý vo svo-

jom úvodnom vystúpení oboznámil prítomných so súčasným stavom a zámermi, súvisiacimi s procesom reštrukturalizácie 

našej firmy. V rámci rokovania členovia delegácie ŽSR prezentovali príspevky na témy stratégia údržby železničnej infra-

štruktúry, letecká diagnostika elektrotechnických zariadení, história a súčasnosť železničných tunelov, stratégia a postupy 

pri zavádzaní ERTMS. 

Účastníci stretnutia ocenili otvorený a konštruktívny dialóg, ktorý charakterizoval celé podujatie a všetci prítomní 

sa zhodli na potrebe konania takýchto akcií aj v nasledujúcich rokoch. Budúce rokovanie zabezpečia kolegovia 

z maďarských železníc. 

V polovici novembra sa uskutočnilo na pôde Žilinskej univerzity valné zhromaždenie záujmového občianskeho 

združenia – Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty (KAP EF). Jeho cieľom je o. i. vytvárať priestor 

a podmienky pre vzájomnú výmenu poznatkov a informácií, podporovať rozvoj vzdelávania na fakulte vo všetkých študij-

ných programoch a formách, napomáhať zabezpečeniu viaczdrojového financovania v súlade so zákonom o vysokých 

školách. Zhromaždenie pozdravil aj nový dekan Elektrotechnickej fakulty prof. Ing. Milan Dado, PhD. 

V rámci rokovaní o formách ďalšej spolupráce, vedenie fakulty prejavilo záujem aktívne participovať pri tvorbe 

obsahovej náplne nasledujúcich čísel bulletinu InfoElektro. 

Vážené dámy, vážení páni, naše druhé číslo vychádza v období blížiacich sa Vianočných sviatkov.  

Dovoľte mi preto poďakovať sa za prácu, ktorú ste v roku 2008 vykonali, a zaželať Vám, Vašim drahým a blízkym 

po celý nasledujúci rok veľa zdravia, vzájomnej úcty, lásky a tolerancie. 
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Verím, že nám zachováte svoju priazeň aj v roku 2009 a eventuálne aj svojou „troškou do mlyna“ prispejete 

k ešte zaujímavejšiemu obsahu budúcoročných vydaní bulletinu InfoElektro. 

 

Vzdelávacie akcie 

Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430 

V mesiaci október a november zorganizoval odbor infraštruktúry pre zamestnancov OR Košice a Trnava, 

TÚI Prešov a RR ÚŽI Zvolen a Žilina nasledujúce vzdelávacie akcie – seminár zamestnancov DLR, seminár zamestnan-

cov ET a seminár zamestnancov ŠpEZ (6 kV a NZE). 

V mesiaci november zorganizoval odbor rozvoja seminár o UTZ. 

 

Seminár zamestnancov DLR, SIP Strečno, 14. – 15. október 2008 

Ing. Vladimír Oravec, GR ŽSR – O 430 

V priebehu mesiaca október sa uskutočnila v školiacom stredisku SIP Strečno výchovno-vzdelávacia akcia za-

mestnancov diaľkového riadenia. Jedným z prednášajúcich boli aj zástupcovia firmy Elektroline s.r.o., ktorí predstavili 

systém diaľkového ovládania DOOS. Zariadenia DOOS sú projektované na modernizovaných tratiach ŽSR. 

Zariadenie DOOS slúži k diaľkovému ovládaniu svetelných okruhov a iných energetických a technologických za-

riadení. Ovládanie je možné vykonávať na niekoľkých úrovniach. Pre komunikáciu medzi jednotlivými úrovňami je možné 

využiť ako metalické, tak aj optické káble. Osvetlenie je možné ovládať pomocou vopred nastaveného programu, ktorý 

využíva vstupné signály obvodu reálneho času a súmrakový snímač, alebo manuálne. Zariadenie tiež umožňuje spätnú 

signalizáciu stavu ovládaného zariadenia. 

Zariadenie je riešené modulovo, čo umožňuje jednoduchým spôsobom rozšíriť počet ovládaných obvodov. 

Systém môže pracovať na troch úrovniach: 

- dispečerská stanica, 

- diaľková stanica, 

- miestna stanica. 

Jednotlivé úrovne môžu byť prepojené metalickým alebo optickým vedením slúžiacim k vzájomnej komunikácii. 

Dispečerská stanica je riešená ako rozvádzač s vizualizáciou jednotlivých ovládaných staníc resp. 

so samostatným priemyselným počítačom s možnosťou pripojenia so systémom EOV. Z tejto stanice je možné manuálne 

i programovo ovládať jednotlivé okruhy diaľkových aj miestnych staníc, prípadne preprogramovať tieto okruhy. 

Diaľková stanica väčšinou je riešená ako plastový rozvá-

dzač s dvojitou izoláciou, ktorý je osadený modulmi DOOS. Zaria-

denie DOOS umožňuje nezávisle na sebe ovládať jednotlivé obvody 

podriadenej stanice manuálne (tlačidlami ZAP/VYP), alebo 

v automatickom režime. 

Miestna stanica väčšinou je riešená ako plastový rozvádzač 

s dvojitou izoláciou, ktorý je osadený modulmi DOOS-3. Ovládať 

jednotlivé okruhy je možné tlačidlami ZAP/VYP, alebo z nadriadenej 

stanice. 

 

Zameriavanie vzdialenosti skratov v Riadiacom systéme RSS3 

Pavol Kubík, ECS Engineering 

Riadiaci systém stanice RSS3 obsahuje úlohu, ktorá dokáže vypočítať vzdialenosť skratu na trolejovom vedení 

vypínanom napájačom trakčnej napájacej stanice TNS. Treba pripomenúť, že úloha výpočtu vzdialenosti miesta skratu sa 
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používa len na striedavej trakcii a na napájačových vývodoch chránených elektromechanickými ochranami, ktoré nie sú 

schopné podať informáciu o vzdialenosti miesta skratu.  

Na to, aby úloha výpočtu vzdia-

lenosti skratov mohla správne fungovať, 

je potrebné mať k dispozícii meranie 

trakčného prúdu, napätia a takisto infor-

máciu o tom, že došlo ku skratu na napá-

jači (pôsobenie ochrany). Meranie trakč-

ného prúdu a vyhodnocovanie signálu o 

skrate napájača sa prevádza v ko-

munikačnom zariadení (KZ), ktoré je 

súčasťou riadiaceho systému stanice. KZ 

obsahuje meracie analógové moduly ETT 

a snímacie moduly digitálnych vstupov 

EDI. 

V konfigurácii riadiaceho systému sa musí nadefinovať, ktorý zo vstupov dosiek EDI zodpovedá skratovému 

vstupu príslušného napájača, lebo proces snímania a vzorkovania nameraných hodnôt sa deje priamo v meracej doske 

ETT. 

Meranie striedavého prúdu sa vykonáva neustá-

lym snímaním a ukladaním nameraných hodnôt do pa-

mäte (meracia doska ETT je riadená mikroprocesorom 

s vlastným ovládacím programom). Jedna nameraná 

výsledná vzorka je výber najväčšej absolútnej hodnoty 

všetkých meraní za dobu jednej periódy striedavého 

prúdu (20 ms). Meranie sa uskutočňuje s intervalom 

1 ms, to znamená, že počas jednej vzorky sa vykoná 

a vyhodnotí 20 meraní. Namerané vzorky sa ukladajú 

do pamäte tak, že vždy je k dispozícii posledných 

256 vzoriek, čo zodpovedá meraniam za posledných 5 sekúnd. 

Po oznámení o skrate z ochrany, zopnutím príslušného kontaktu, sa ešte doplní stanovený počet vzoriek (zvyčaj-

ne 128) a celý tento záznam sa uloží a následne odvysiela sériovou linkou do počítača RSS3, kde sú tieto vzorky vyhod-

notené, spracované a zaarchivované. Medzi oznáme-

ním o skrate a skratom samotným je časový posun (rá-

dovo sa pohybuje v desiatkach milisekúnd) ktorý je spô-

sobený mechanickými časovými odozvami jednotlivých 

spínacích prvkov (relé). Výpočet vzdialenosti skratu sa 

preto musí robiť z niektorej zo vzoriek, ktoré boli ulože-

né vo vyrovnávacej pamäti procesora a sú k dispozícii 

v zázname priebehov skratu. Určenie, z ktorej vzorky sa 

má počítať vzdialenosť skratu (v podstate časový posun 

medzi časom skratu a časom jeho oznámenia), je pa-

rameter, ktorý sa nastavuje v konfigurácii riadiaceho 

systému pre každý napájač osobitne. 

Samotné určenie vzdialenosti miesta skratu sa 

Principiálna schéma zapojenia obvodov merania trakčného prúdu 

a snímania signálu z ochrany 

Záznam skratu zaznamenaný na TNS Bratislava Vinohrady 
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vypočíta z napätia, prúdu a impedancie skratovej slučky, pričom sa spracovávajú navzorkované údaje trakčného prúdu 

a trakčného napätia (hodnoty trakčného napätia sa vzorkujú a ukladajú presne tak isto ako hodnoty trakčného prúdu). 

Všetky nasnímané záznamy priebehov skratových udalostí sa ukladajú do špeciálnych archívnych súborov a je 

možné si ich prezerať a analyzovať priamo v riadiacom systéme, buď na mieste v programe manipulačný terminál alebo 

sa dajú nahrať na výmenný disk a prezerať na ľubovoľnom počítači za pomoci programu PARS (prehliadač archívnych 

súborov), ktorý je dostupný na internetovej stránke dodávateľa riadiaceho systému. 

Priebeh znázornený zelenou farbou znázorňuje trakčné napätie, priebeh znázornený červenou farbou znázorňuje 

trakčný prúd. Zvislá čierna čiara znázorňuje čas oznámenia o skrate a zvislá modrá čiara znázorňuje čas (alebo vzorky 

z tohto času), ktorý sa použil na výpočet vzdialenosti skratu. 

Tento obrázok bol uložený v prehliadacom programe PARS. Pri prezeraní záznamov priebehov je k dispozícii 

možnosť presného odčítania časových údajov na pozícii zobrazovacieho kurzora. Táto možnosť je potrebná na presné 

určenie časového posunu medzi vznikom skratu a jeho signalizáciou. 

Takisto je k dispozícii možnosť presného odčítania hodnoty trakčného prúdu a trakčného napätia na pozícii zob-

razovacieho kurzora, aby bolo možné presne analyzovať hodnoty nameraných údajov. Pri prezeraní záznamu priebehu je 

k dispozícii aj možnosť presne odčítať rozdiel medzi dvomi bodmi na priebehu a to ako v časových údajoch tak aj v úda-

joch nameraných hodnôt. 

 

Seminár vedúcich zamestnancov ET, SIP Strečno, 14. – 16. október 2008 

Marián Strašifták, GR ŽSR – O 430 

Odbor infraštruktúry organizuje pravidelné porady vedúcich pracovníkov elektrickej trakcie, ktoré napomáhajú ku 

skvalitneniu práce a lepšej spolupráci pracovísk správy a údržby elektrickej trakcie. Na poradách odvetvia elektrotechniky 

a energetiky sa prerokúvajú problémy prevádzky a údržby trakčného vedenia. Všetci účastníci sa vyjadrujú k problémom 

údržby, vybavovania zamestnancov údržby prostriedkami osobnej ochrany a potrebami materiálov a náhradných súčastí 

pre údržbu trakčného vedenia. V rámci pracovných porád sa 

uskutočňujú prezentácie firiem, ktoré vyrábajú nové konštrukč-

né súčasti trakčného vedenia, rôzne prostriedky zabezpečenia 

pracoviska pri práci na trakčnom vedení. Prezentujú sa tu aj 

firmy vyrábajúce rôznu mechanizáciu potrebnú pre údržbu 

trakčného vedenia. 

V dňoch 14. – 16. 10. 2008 sa konala porada vedúcich 

pracovníkov elektrickej trakcie na ŽSR. Porady sa zúčastnili 

zástupcovia OR, RR ÚŽI a TÚI. V rámci tejto porady sa usku-

točnila prezentácia firmy EŽ Praha a jej dcérskej firmy EŽ Kysak. 

V rámci vývoja nových konštrukčných prvkov EŽ Praha v spolupráci 

s projektovou organizáciou SUDOP Praha odskúšal nový typ hliníko-

vých konzol. 

Do zostáv TV 

bol zavedený nový ko-

tevný systém s kladkou 

vybavenou lanovou 

brzdou, vyvinutý ne-

meckou firmou RIBE. 

Na tejto porade bola aj prezentácia mechanizácie potrebnej 

pre údržbu trakčného vedenia. Česká firma SAZ prezentovala dvojcestné vozidlo s výsuvnou hydraulickou plošinou. 



InfoElektro ŽSR № 02 – december 2008 

 6 

V rámci tejto porady bola aj prezentácia firmy NARIMEX, obchodujúcou so širokou škálou ručného elektrického 

náradia použiteľného vo všetkých oblastiach údržby železničnej infraštruktúry. 

 

Seminár zamestnancov ŠpEZ – zameranie na NZE a 6 kV, SIP Strečno, 26. – 27. november 2008 

Ing. Jozef Kemény, GR ŽSR – O 430 

Program seminára: 

- predpis SR 1004 – Výluková činnosť ŽSR, 

- prezentácia Murat Pezinok o kábloch, 

- prezentácia Seba KMT o diagnostike káblov meraním čiastkových výbojov, 

- prezentácia NZE používaných SMÚ EE SZ Vrútky, 

- prezentácia TÚI Prešov o diagnostike batériových systémov, 

- prezentácia firiem Pramac a Kopún. 

 

6 kV káble, konštrukcia, výroba, kvalita, značenie 

Ing. Anton Mentel, Ing. Miroslav Holčík, Murat 

Do roku 1944 sa silové káble vo svete vyrábali s klasickou, impregnovanou papierovou izoláciou, oloveným pláš-

ťom, pancierom z oceľových pások alebo drôtov a bitúmenom napustenými vlákninovými ochrannými obalmi. V tom roku 

sa v USA objavili prvé 1 kV káble s izoláciou a plášťom z mäkčeného PVC, tzv. celoplastové káble. 

V druhej polovici päťdesiatych rokov, konkrétne v roku 1957, sa aj na území bývalého Československa, v Kablo 

Bratislava, začalo s výrobou celoplastových 1 kV káblov , izolovaných a opláštených mäkčenými PVC zmesami. 

Zo začiatku to bolo na báze jednoduchšie spracovateľného emulzného PVC, neskôr sa prešlo na suspenzné PVC 

s lepšími elektroizolačnými a mechanickými vlastnosťami. Treba tu podotknúť, že zavedeniu výroby celoplastových káb-

lov v Kable Bratislava predchádzal vývoj a zavedenie výroby mäkčených PVC zmesí. Desať rokov na to sa v roku 1967 

začalo s výrobou už aj 6 kV celoplastových káblov. V tom čase na takéto káble ešte neboli spracované medzinárodné 

odporučenia ani normy, preto sa museli vypracovať v spolupráci s VUKI technické podmienky, podľa ktorých sa tieto káb-

le skúšali a dodávali. 

Medzičasom bolo medzinárodnou elektrotechnickou komisiou vydané odporučenie IEC 502 na celoplastové káble 

do 35 kV, dnes už rozdelené na 2 časti. Prvá časť pre káble do 3 kV a druhá pre 6 kV až 30 kV. Ukázalo sa, že káble 

vyrábané podľa technických podmienok plne korešpondovali s neskoršími požiadavkami odporučenia IEC 60502, 

ba v niektorých aspektoch sú požiadavky v technických podmienkach dokonca prísnejšie. 

 

Konštrukčné prvky 6 kV káblov 

Konštrukčne sú 6 kV káble podobné 1 kV, len 6 kV kábel musí mať na rozdiel od 1 kV kábla tienenie izolácie, 

resp. u trojžilového tienenie duše kábla. 
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Jadrá sú kruhového alebo sektorového tvaru, medené alebo hliníkové. Menšie prierezy sú jednodrôtové, väčšie 

lanované. Prierezy od 16 do 240 mm2 sa využívajú väčšinou v trojžilových kábloch, prierezy od 300 mm2 a vyššie ako 

jednožilové.  

Izolácia je z mäkčeného PVC. Pre 6 kV káble je kvalitnejšia. Merný vnútorný odpor je u tejto zmesi minimálne 

o 1 rád vyšší ako u zmesí pre 1 kV (u 1 kV zmesi je pri 20 °C min. 1⋅1013 ⋅cm a u 6 kV zmesi 1⋅1014 ⋅cm). Tiež hrúbka 

izolácie je väčšia. Samotné PVC zmesi obsahujú okrem PVC polyméru aj zmäkčovadlá, plnivá, stabilizátory a mazadlá. 

Nie je ťažké dokázať, že vlastnosti izolačných obalov priamo závisia od receptúry, t. j. zložiek, z ktorých sú zmesi vyrobe-

né ako aj od spôsobu ich spracovania. Výrobcovia občas menia zloženie týchto zmesí, niekedy z dôvodov technických 

(zlepšenie spracovateľských vlastností, prispôsobenie spracovateľských vlastností konkrétnym strojným zariadeniam), 

častejšie ale z ekonomických dôvodov (znižovanie materiálových nákladov). Tým sa potom môžu meniť izolačné aj me-

chanické vlastnosti zmesí (niekedy pozitívne, často krát aj negatívne) a s tým súvisiaca životnosť káblov. 

Tri žily spolu stočené so stredovou vložkou a výplňou tvoria dušu kábla. Výplň sa vytvára väčšinou 

z nevulkanizovanej gumy, ale sú výrobcovia, ktorí ako výplň použijú menej kvalitnú (odpadovú, recyklovanú) PVC zmes. 

Je to dovolené, kábel je ale tuhší, menej ohybný. 

Tienenie u jednožilových káblov je vytvorené nad izoláciou, u trojžilových nad dušou kábla. Skladá sa 

z kombinácie polovodivej pásky a kovového tienenia, ktoré je nad ňou. Ako celok slúži k zamedzeniu vzniku neprípustné-

ho dotykového napätia pri zemnom spojení. V takom prípade vedie kapacitný prúd z celého zariadenia. 

Nad tienením je plášť z mäkčeného PVC. Má za úlohu jednak mechanicky ochraňovať tienenie a izoláciu pred 

poškodením, jednak zabraňovať vnikaniu vlhkosti do izolácie. 

Kvalita týchto jednotlivých konštrukčných prvkov a kvalita ich spracovania určuje kvalitu celého systému, ktorým 

kábel nepochybne je. 

 

Káblové súbory 

Neoddeliteľnou súčasťou elektrických rozvodov káblami sú aj káblové súbory. Svojou konštrukciou musia zabez-

pečiť káblu a jeho jednotlivým konštrukčným prvkom: 

- ochranu proti mechanickému poškodeniu, 

- ochranu proti účinkom dynamických namáhaní vznikajúcich pri skratoch v kábli, 

- ochranu proti vplyvom prostredia, v ktorom je daný typ káblového súboru namontovaný, 

- elektroizolačnú ochranu vodivých prvkov (jadier) navzájom. 

Súčasne s vyvinutými káblami 6-AYKCY, 6-CYKCY boli v Kablo Bratislava vyvinuté aj káblové súbory, 

t. j. koncovky typu KSe (koncovka staničná epoxidová) a spojky SJpe pre jednožilové SVpe (spojka viacžilová pásková 

epoxidová) pre trojžilové káble. Koncovky boli zhotovené technológiou zalievania, pomocou zalievacej epoxidovej živice 

so zaručenými elektroizolačnými vlastnosťami ako napr. EPROSÍN KE1, ktorá sa po vyformovaní žíl, tzv. šľahúňov, nali-

sovaní alebo navarení káblových ôk, nacínovaní ochranného vodiča na jestvujúce medené tienenie a nasadení plastic-

kých foriem nalievala do nich. Formy boli dvojdielne v tvare zrezaného kužeľa v štyroch veľkostiach, pričom každá 

z veľkostí mala odstupňovanú tenšiu časť, takže bolo možné vyberať z 13 priemerov a tým sa obsiahol celý prierezový 

rad vyrábaných jednožilových káblov do 1000 mm2 a aj trojžilových do 3 × 240 mm2. Výhodou tejto technológie bola 

možnosť zhotovenia koncovky na kruhový aj sektorový prierez izolácie kábla a štyrmi veľkosťami foriem obsiahnuť celý 

prierezový rad. Nevýhodou ale bola časovo obmedzená skladovateľnosť zalievacich živíc a možnosť uvedenia koncovky 

do prevádzky až po dlhom vytvrdzovacom čase. Obdobne to bolo aj so spojkami SJpe a SVpe, tie však boli o niečo zloži-

tejšie, pretože sa na vytváranie izolácie spojky používala kombinácia niekoľkých vrstiev samospojiteľných izolačných pá-

sok (tiež výrobok Kablo Bratislava) a zalievacej epoxidovej živice EPROSÍN KE1. Použila sa pritom kombinácia technoló-

gie navíjania a zalievania do foriem. Formy boli v šiestich veľkostiach pričom tenšie časti mali odstupňované, takže sa 

nimi dalo dosiahnuť až 30 rôznych priemerov, čo úplne stačilo na pokrytie celého prierezového radu jedno aj trojžilových 

káblov. 
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Pre zabezpečenie kvality namontovaných káblových súborov boli spracované návody na montáž a pracovníkmi 

Kablo Bratislava boli vyškolení a preskúšaní montéri majúci potom oprávnenie na montáž týchto súborov. 

 

Niektoré príčiny porúch 6 kV káblov 

Napriek tomu, že montáž káblových súborov vykonávali vyškolení montéri, dochádzalo a dochádza občas 

k prierazom káblov. V drvivej väčšine pritom ide o prierazy v koncovkách alebo spojkách. 

Pokiaľ boli medené tienenia vyrábané z pások, stávalo sa, že pri neopatrnom zrezávaní došlo k narezaniu a tým 

k miestnemu zoslabeniu PVC izolácie. Chyba sa neprejavila pri napäťovej skúške, ale až neskôr v bežnej prevádzke, 

väčšinou až po rokoch. K prepojeniu tienení v spojke bolo potrebné pricínovať k medenej páske 2-3 závity prepojovacie-

ho medeného drôtu. Bolo to potrebné urobiť rýchlo, aby nedošlo k tepelnej deštrukcii izolácie. Bolo treba tiež dbať, aby 

po pricínovaní nezostali žiadne ostré hrany, ktoré sa mohli neskôr prejaviť ako zdroje sršania, a tým viesť k postupnej 

degradácii izolácie. Dôležitou operáciou pri montáži súborov bolo zalievanie telesa formy živicou. Príprave zmesi (samot-

ná živica, vytvrdzovacie činidlo a urýchľovač) bolo treba venovať mimoriadnu pozornosť. Zvlášť bolo treba venovať po-

zornosť odstráneniu vzduchových bubliniek pri miešaní a nalievaní do formy, lebo ak sa neodstránili, teleso spojky ostalo 

porézne. V nich potom dochádzalo pri prevádzke kábla k ionizácii a k postupnému prierazu. Veľmi chúlostivým obdobím 

pre montáž spojok boli chladnejšie jesenné až jarné mesiace. Aby zalievacia hmota mohla správne vytvrdnúť, bola po-

trebná minimálna teplota okolia +10 °C. Pri nižších teplotách bolo potrebné teleso spojky zahriať vhodným ohrievacím 

zariadením (infražiarič, benzínová resp. neskôr teplovzdušná lampa) aspoň na teplotu 10 – 20 °C. Pri tom bolo treba za-

brániť priamemu pôsobeniu plameňa na teleso spojky. Kábel s takto zhotovenou spojkou bolo možné plne zaťažovať po 

6-tich dňoch od zaliatia. Obdobné chyby sa mohli vyskytnúť aj u koncoviek, navyše u týchto sa stávalo, že po nalisovaní 

káblového oka sa časť medzi okom a izoláciou nezabandážovala, čím dochádzalo k prenikaniu vlhkosti medzi jadro 

a izoláciu, následne ku korózii jadra, zvyšovaniu odporu a tým k prehrievaniu a k postupnej degradácii izolácie. 

V súčasnosti sa už na spájanie a ukončovanie 6 kV káblov zalievané a vinuté spojky a koncovky prakticky nepo-

užívajú. Používajú sa väčšinou súbory na báze či už teplom alebo za studena zmraštiteľných hrubostenných trubíc 

s lepidlom. Tieto súbory sú veľmi progresívne a s dvomi resp. tromi veľkosťami trubíc je možné obsiahnuť prakticky celý 

vyrábaný prierezový rad 6 kV káblov. Ďalšími výhodami sú rýchla a jednoduchá montáž, kvalita montáže je menej závislá 

od precíznosti jej vyhotovenia, po vhodnej úprave (striešky) možnosť použitia aj pre vonkajšie koncovky, málo obmedze-

ná skladovateľnosť, možnosť okamžitého uvedenia do prevádzky bezprostredne po ukončení montáže. Montáž týchto 

súborov je veľmi jednoduchá, samozrejme aj tu je potrebné dodržať predpísané montážne postupy, aby sa predišlo chy-

bám vedúcim k predčasným prierazom. A pokiaľ sú dodržané montážne postupy, niet dôvodu, aby sa takéto súbory stá-

vali najslabším miestom káblovej trasy. Okrem prierazov v káblových súboroch dochádza k prierazom niekedy aj mimo 

súboru, priamo na dĺžke kábla. Tieto môžu vyplývať jednak z prirodzeného starnutia izolačných materiálov, skrytých vý-

robných chýb (tie sa väčšinou odhalia už pri výstupnej napäťovej skúške), z nedostatkov pri skladovaní ako aj pri pokla-

daní, z nedostatkov v projektovaní trasy, presnejšie nesprávnym spôsobom používania. 

Typickým príkladom je, keď sa jednožilové káble prierezu 300 mm2 použili na pripojenie transformátora 

s izolovaným uzlom a u ktorého došlo k jednofázovému zemnému spojeniu v trvaní viac ako 1 hodina. V tomto prípade 

ostatné, zdravé fázy boli namáhané združeným napätím, na ktoré káble 3,6 / 6 kV nie sú dimenzované. V takomto prípa-

de sa mali použiť káble 6 / 10 kV s hrúbkou izolácie 4,5 mm, ktoré sú skúšané striedavým napätím 28 kV miesto káblov 

3,6 / 6 kV s hrúbkou izolácie 3,4 mm a skúšobným napätím 18 kV. 

 

Identifikácia káblov 

Aby sa mohli určiť a vyhodnotiť príčiny porúch na kábloch a v prípade, že boli spôsobené materiálom, 

pri následnej výrobe ich aj odstrániť, je dôležité, aby sa aj po rokoch dal pôvod kábla identifikovať. Aj v minulosti museli 

byť na silových kábloch a vodičoch uvedené minimálne výrobca a rok výroby. Neskôr k nim výrobcovia začali pridávať 

značenie metrov. Značenie výrobcu sú vyžadované aj v ostatných štátoch Európy. Treba však podotknúť, že nemusí byť 
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bezpodmienečne uvedený priamo názov výrobcu. Kábel môže byť označený aj firemnou značkou a pod. Takéto značenie 

však musí byť medzinárodne zaregistrované a chránené. 

Označenia boli buď vtlačené do plášťa s max. polmetrovým odstupom, alebo menej často na niektorej zo žíl. 

U menších prierezov a tým aj priemerov hlavne silových vodičov to mohlo byť aj poznávacou niťou výrobcu uloženou 

pod plášťom. Farby nití jednotlivých výrobcov v Československu evidoval EZU Praha – Trója. 

V súčasnosti sa čoraz častejšie využíva potlač plášťov káblov farebným značením tzv. Ink - Jetmi. Toto značenie 

je variabilnejšie, umožňuje pridať viac informácií o kábli, hlavne čo sa týka typu kábla, počtu žíl a prierezov jadier. 

K úplnej a jednoznačnej identifikácii vyrobenej dĺžky kábla však ani toto nestačí. Nato, aby sa jednoznačne mohla aj po 

rokoch prevádzky určiť výrobná dĺžka kábla, musela by byť značená obdobne ako u vn káblov s izoláciou zo zosieteného 

polyetylénu. U týchto zaviedli výrobcovia z ČR a SR (Bratislava, Velké Meziříčí, Kladno) približne pred ôsmimi rokmi zna-

čenie jednotlivých výrobných dĺžok a ich evidenciu. Výrobné dĺžky boli 1 až 2 kilometrové a v priebehu roka číslované od 

0001 do ..... U nich sa aj z niekoľkometrových nainštalovaných kusov dá zistiť výrobca, rok výroby a dodatočne vyhľadať 

aj presný dátum výroby.  

Najdôležitejším nástrojom pre identifikáciu položených káblov je ale zavedený a hlavne dôsledne udržiavaný sys-

tém kvality ISO 9000. Jedným z jeho hlavných cieľov je práve spätná sledovateľnosť výrobku. To znamená od koncového 

užívateľa až k dodávateľom jednotlivých surovín a výrobkov, z ktorých je konkrétny kábel vyrobený. Pokiaľ sa dôsledne 

dodržiava, nemalo by byť ani po rokoch problémom zistiť pôvod kábla. Nesmie sa však stať, že v reťazci Výrobca –

 Dodávateľ – Užívateľ niektorý z týchto článkov zlyhá a nemá dôslednú evidenciu, resp. uvedie do obehu výrobok neiden-

tifikovaného pôvodu. 

 

Diagnostika batériových systémov 

Ing. Imrich Keruľ, TÚI Prešov 

Technická ústredňa infraštruktúry Prešov vykonáva diagnostiku baté-

riových systémov. Táto diagnostika sa dá prakticky spojiť s inými diagnosti-

kami iných druhov zariadení. Využíva sa čas zamestnancov, ktorí vykonávajú 

diagnostiky. Využíva sa napríklad vykonanie termovíznych meraní počas 

diagnostiky batériových systémov. 

Dôvody diagnostiky akumulátorových batérii: 

- dodržanie minimálneho času pre záskok náhradného zdroja elek-

trickej energie – pre potreby NS, TM a SpS je to 1 hodina pri maxi-

málnej záťaži, 

- nedostatočná údržba, 

- včasný zásah pri poruche elementárnej časti batérie 

– článku. 

Dôvody starnutia akumulátorových batérií v podmien-

kach ŽSR a ich životnosť: 

- prirodzené starnutie článkov, 

- chemická „erózia“ pevných častí článkov, 

- variabilita teploty okolia v batériových miestnostiach: 

 t < 20°C nevhodná, 

 t > 20°C veľmi nevhodná. 

Dôsledkom je skrátenie životnosti batérie. Koniec do-

by životnosti článku možno považovať za čas, kedy kapacita 

článku klesne o 30% z menovitej hodnoty uvádzanej na štítku batérie. 

Vplyv teploty okolia na životnosť akumulátorov 



InfoElektro ŽSR № 02 – december 2008 

 10 

Systémy pre diagnostiku batériových systémov 

 

Diagnostický systém CS 4001/127: 

- napäťová analýza až 127 článkov/blokov súčasne, 

- napäťová analýza súčasne dvoch batérií á 63 článkov, 

- výborná konektivita s PC-USB/SERIAL/ETHERNET, 

- digitálne riadenie elektronickej záťaže TORKEL. 

 

Ovládanie a analýza dát z CS 4001/127 

Softvér umožňuje plnú kontrolu nad 

systémom, jeho nastavenie, para-

metrizáciu, tvorbu testov, analýzu 

a vizualizáciu dát a tvorbu výstup-

ných protokolov z merania. 

 

 

 

 

Diagnostický systém TORKEL 840: 

- elektronicky riadená záťaž pre diagnostikovanie akumulátorov, 

- plne autonómny systém s možnosťou komplexného riadenia pomocou 

miestneho počítača alebo nadriadeného systému. 

 

Zaťažovacie režimy systému TORKEL 840: 

- zaťaženie akumulátora pri konštantnom napätí akumulátora, 

- zaťaženie akumulátora konštantným prúdom, 

- zaťaženie akumulátora konštantnou záťažou, 

- zaťaženie akumulátora na konštantný výkon, 

- zaťaženie akumulátora „prúdovým profilom“, 

- zaťaženie akumulátora „výkonovým profilom“. 

 

Výsledky z meraní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebehy napätí v závislosti od času na jednotlivých článkoch Priebeh napätia a prúdu na batérii 
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Iné zistenia z meraní: 

- opačne zapojený člá-

nok v TM Ložín, 

- studený prepoj na 

prepojení v prevoznej me-

niarni v Spišskej Novej Vsi. 

 

 

 

 

 

Seminár o UTZ, SIP Strečno, 20. – 21. november 2008 

Ing. Ján Rohlíček, GR ŽSR – O 430 

Seminár sa konal pod záštitou GR ŽSR – O 220. Predmetom seminára bolo okrem iného informovať revíznych 

technikov o najnovších poznatkoch z oblasti, ktorá sa týka najmä výkonu revíznej činnosti na UTZ v zmysle zákona 

o dráhach č. 164/1996 Z. z. Seminár bol vhodným miestom, kde mohli revízni technici upozorniť na problémy, s ktorými 

sa často stretávajú. 

Účastníci seminára boli informovaní o tvorbe nového zákona o dráhach, ktorý by mal vstúpiť do platnosti 

v priebehu roka 2009. Súčasne s novým zákonom o dráhach by mala vyjsť i vyhláška, ktorá lehoty výkonu revíznej čin-

nosti predĺži na lehoty, ktoré sú dlhšie než tie, ktoré sú uvedené v doteraz platnom Vestníku dopravy č. 16/1974. 

TÚI Prešov informovala účastníkov seminára o priebehu vykonávania revíznej činnosti na objektoch 

a zariadeniach UTZ, ktorých správcom je ŽSR. Stále je pretrvávajúci problém výkonu revíznej činnosti zo strany externé-

ho dodávateľa. Stanovený počet revízií, ktorý by mal externý dodávateľ vykonať, sa mu do konca roka pravdepodobne 

nepodarí naplniť. Externý dodávateľ mal znížiť počet sklzových revízií, najmä čo sa týka elektroinštalácii budov 

a bleskozvodov. 

Pretrvávajúcim problémom je i chýbajúca projektová dokumentácia elektroinštalácií budov. Vzhľadom na potrebu 

značných finančných prostriedkov, ktoré by boli potrebné pre vyhotovenie novej projektovej dokumentácie, bude uvedený 

problém naďalej pretrvávať. Vhodným riešením sa javí napr. postupná modernizácia. V prípade prebiehajúcej modernizá-

cie zariadení ŽI je nespokojnosť správcov pri preberaní stavieb s rozdelením úsekov na ÚČS. V prípade rozdelenia úseku 

na ÚČS je takto vyhotovená i východisková revízna správa, čo správca nepovažuje za šťastné riešenie. 

Od 01. 01. 2009 bude do systému SAP R/3 – Modul PM zaradená i VOJ TÚI Prešov. V súčasnej dobe sú 

v systéme SAP R/3 – Modul PM zaradené VOJ OR, RR ÚŽI a MO. Súčasťou SAP R/3-Modul PM budú technické miesta 

údržby (TMÚ). Do systému bude nutné zaradiť všetky existujúce TMÚ. Existujú však obavy, že do konca roku v systéme 

všetky TMÚ nebudú. Výhoda systému SAP R/3 – Modul PM je v znižovaní administratívnych prác, ktoré sa týkajú najmä 

objednávania, evidencie revíznych činností a diagnostiky. Odbremenením pre zamestnancov TÚI Prešov bude i neustále 

a veľmi časovo náročné potvrdzovanie výkonov TÚI Prešov od správcov. Toto všetko bude možné vykonať v systéme 

SAP R/3 – Modul PM. Do budúcna sa taktiež uvažuje so začlenením TÚI Prešov i do systému IS SPEZ. 

Veľkým prínosom pre seminár bola návšteva štátneho radcu na URŽD Bratislava. Vysvetlil problematiku schvaľo-

vania nového zákona o dráhach a taktiež upozornil na niektoré nové ustanovenia, ktoré bude obsahovať nový zákon 

o dráhach. Priblížil zúčastneným činnosti, ktoré vykonáva URŽD na úseku železničných dráh a dozornej činnosti. Venoval 

sa problematike možnosti platnosti vyhlášky č. 718/2006 Z. z. v podmienkach železničných dráh. Taktiež upozornil na 

rozdiely, ktoré obsahuje vyhláška č. 718/2006 Z. z. a Úprava FMD č. 33/1978. Informoval o vyhláške MV SR č. 605/2007 

Z. z, ktorá sa zaoberá protipožiarnou bezpečnosťou elektrických zariadení. Uvedená vyhláška je na v podmienky ŽSR 

premietnutá v Nariadení č. 8/2008 GR ŽSR a v dodatku č.1 k Nariadeniu č. 8/2008 GR ŽSR. Uvedené riadiace akty GR 

Obrazovka merania, pripojených 95 článkov 
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ŽSR sú uverejnené na dokumentačnom serveri ŽSR. V rámci prednášky boli účastníci seminára oboznámení s novými 

normami, ktoré upravujú problematiku odvetvia EE. Informácia o nových normách sa týkala noriem, ktoré vyšli za obdobie 

10/2007 – 10/2008. Po ukončení prednášky dal priestor účastníkom na otázky. Otázky sa týkali najmä problematiky no-

riem STN, ktorých znalosť je potrebná pre výkon samotnej revíznej činnosti. Zväčša išlo o normy, ktoré už nie sú platné, 

avšak ŽSR sú stále prevádzkovateľom veľkého množstva zariadení, ktoré boli uvedené do prevádzky v čase, keď ešte 

boli tieto normy platné. 

 

Plán vzdelávacích akcií v prvom polroku 2009 

Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430 

V zmysle predloženého plánu VVA boli O 430 pre požadované akcie na prvý polrok 2009 pridelené nasledujúce 

termíny: 

- silnoprúdové zariadenia – 05. – 06. 02. – zodpovedný Ing. J. Kemény, 

- ŠpZ NZZ – 02. – 03. 04. – zodpovedný Ing. J. Kemény, 

- elektrická trakcia – 08. – 09. 04. – zodpovedný M. Strašifták, 

- TNS a SpS – 13. – 14. 05. – zodpovedný Ing. V. Hlinka, 

- ŠpZ DLR – 21. – 22. 05. – Ing. V. Oravec, 

- elektrodispečeri – 22. – 23. 06. – Ing. V. Oravec, 

- elektrokorózia – 02. – 03. 07. – Ing. J. Kemény. 

VOJ budú postupne oslovované, aby nahlásili účastníkov. Podľa záujmu je možné vopred navrhnúť témy, ktoré 

by na akcii mali alebo mohli odznieť. 

 

Letecká diagnostika 

Ing. Jaromír Ambriško, Ing. Slavomír Seman, TÚI Prešov 

Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430 

 V mesiacoch október a november vykonala TÚI Prešov v rámci skúšobného projektu 

vizuálnu kontrolu a termovízne merania zariadení, ktoré sú zle dostupné, majú variabilnú zá-

ťaž, vyžadujú koordináciu dopravy a výlukových činností a na železnici sa vyskytujú vo väč-

šom množstve alebo sú lineárne rozmiestnené. Išlo o linky 110 kV pre TM Plaveč, o 22 kV 

linky z TM Kuzmice pre TM Čeľovce a TM Úpor, o TV na širokorozchodnej trati Trebišov – 

Ruskov a o TV na trati Ťahanovce – Prešov. 

 Pre uvedené merania a kontroly bol využitý vrtuľník Ecureiul AS 350. 

Ecureiul AS 350 je dvojmotorový vrtuľník s maximálnou rýchlosťou 230 km⋅h-1. 

Pri meraniach sa lietalo rýchlosťou do 80 km⋅h-1. Vrtuľník má výbornú mobilitu 

a manévrovacie schopnosti, ktoré samozrejme závisia aj od schopností 

a zručnosti pilota. Pilot mal množstvo odlietaných hodín a praktické skúsenosti 

z obdobných meraní na linkách vvn, ktoré vykonáva pre iné spoločnosti 

a niekedy na nedostatky upozorňoval aj on sám. 

 Pri meraniach bola využitá najnovšia termovízna kamera Flir P660, ďalekohľad 

s gyroskopickou stabilizáciou obrazu, digitálny fotoaparát a digitálna 

videokamera pre záznam meraných objektov a zistených nedostatkov 

a vysielačky pre dorozumievanie medzi meracou posádkou vo vrtuľní-

ku a zálohou na zemi.   
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Počas meraní a kontrol boli zistené viaceré nedostatky na vedeniach vvn a vn, trakčnom vedení, ale aj zariade-

niach umiestnených v spätnej prúdovej ceste: 

- odbité sukničky na izolátoroch na vedeniach 110 kV, 

 

 

 

 

 

 

 

 

- napálené sukničky na izolátoroch na vedeniach 22 kV, 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozstrapkané zemné laná, 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prehrievané zariadenia a časti TV (prúdové prepojenia, odpojovače), 

 

- prehrievané zariadenia umiestnené v spätnej prúdovej ceste (stykové transformátory). 
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Uvedené kontroly a merania dali správcom zariadení predstavu, v akom stave sa niektoré zariadenia nachádzajú, 

pretože doteraz nebolo možné využiť potrebnú techniku pre zistenie stavu a prípadných nedostatkov, najmä na vede-

niach vvn a vn. Čo sa týka termovízneho merania, bola zaistená spolupráca medzi meracími skupinami TÚI Prešov 

a RSE Košice, a tak bolo možné dosiahnuť, aby sa zariadenia TV a samotné TV dostatočne zaťažili a niektoré nedostat-

ky potom „svietili“. 

 Tieto merania a kontroly boli zatiaľ pilotným projektom, ale na základe pozitívnych výsledkov sa dá predpokladať, 

že aj budúcnosti by sa v nich mohlo pokračovať. 

 

DIS – teória a aplikácia metód technickej diagnostiky 

XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

Ing. Ján Rohlíček ml., GR ŽSR – O 430 

 

Nové trendy a možnosti diagnostiky vn a vvn vypínačov 

Václav Straka, Antonín Krňoul, TMVSS 

Vypínače vn a vvn sú neodmysliteľným a kľúčovým zariadením každej rozvodne. Ide o stavebný prvok celého 

systému, ktorého stav a parametre sú rozhodujúce v prípade reakcie na vonkajšiu poruchu v sieti. Preto je rýchlosť 

a kvalita reakcie jedným z hlavných kritérií na vn a vvn vypínače. 

Úvodom spomenutej problematiky sa venuje diagnostika prevádzkových dejov, čo je monitorovanie chovania vypínača 

reagujúceho na podnety podobné tým, ktoré sú vysielané ochranami. Okrem klasického merania rýchlosti reakcie vypína-

ča sa monitoruje i pohyb a časy kontaktov hlavných fáz a stále častejšie i meranie prechodového odporu alebo vibrácie 

vypínača. Pri statických metódach (primárne testy) sa používa meranie statického odporu hlavných kontaktov, izolačných 

vlastnosti média alebo vizuálna kontrola. 

 

Meranie statického odporu 

Ide o jeden z kľúčových elektrotechnických parametrov. Vystihuje úroveň strát prenášanej energie v prechodovom 

odpore hlavných kontaktov vypínača. Prechodový odpor vypínača závisí na niekoľkých faktoroch. Jeho veľkosť je závislá 

od materiálu, z ktorého sú póly hlavných kontaktov vypínača vytvo-

rené, ako sú kontakty do seba usadené a akou veľkou silou sú k 

sebe pritláčané a či sú závislé od typu konštrukcie. Hlavný dôvod, 

prečo sa prechodový odpor vôbec kontroluje, je úroveň poškodenia 

a deformácie kontaktu. Na kontaktových plochách sa po čase môžu 

objavovať ryhy, škrabance, ďalšie druhy nerovností a nečistoty. Tie 

potom spoločne znehodnocujú kvalitu kontaktu, čo sa vo výsledku 

prejaví väčšou hodnotou odporu, a teda i väčšími energetickými 

stratami pri pripojení na rozvodnú sieť. Pri moderných meraniach je 

ďalej vyžadovaná možnosť demagnetizácie prúdového jadra bočníka kvôli odrušeniu vplyvu hysterézie. Typickým prístro-

jom pre meranie prechodového odporu je mikroohmmeter. 

 

Meranie vlastností izolačného média 

Na izolačnom médiu sú vykonávané taktiež rôzne typy skúšok. Ide opäť o skúšky chemické, mechanické alebo 

elektrické. Testovanie izolačného média sa vykonáva buď rozborom plynu SF6, kde sa monitoruje obsah vlhkosti v plynu, 

rosný bod, obsah rozkladných produktov v plyne, percentuálne zastúpenie plynu v zmesi a samozrejme i tlak. Pokiaľ je 

izolačným médiom vákuum, vykonáva sa na vypínači skúška funkčná. Na rozopnuté hlavné kontakty vypínača sa privedie 

odpovedajúce napätie a sleduje sa, či dôjde k preskoku. Preskok na kontaktoch nastane, pokiaľ je pre dané napätie kon-
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centrácia plynov príliš vysoká (vzduch a ďalšie plyny sú v tomto prípade brané ako nečistoty) a ich polarizáciou sa vytvorí 

vodivá cesta pre preskok elektrónov. 

 

Dynamické meranie odporu (DRM) 

Napriek tomu, že dynamické meranie odporu má svoje korene už na začiatku 90. rokov minulého storočia, je me-

tódou relatívne modernou. Hlavnou myšlienkou tohto merania je snaha zobraziť dynamické deje vo vnútri komory hlav-

ného kontaktu. Princíp tejto metódy je veľmi jednodu-

chý. Počas operácie vykonávanej vypínačom sa cez 

kontakty vedie dostatočne veľký prúd. Jeho hodnota sa 

priebežne v každej vzorke zmeria spoločne s úbytkom 

napätia na meranom úseku. Klasickou Ohmovou metó-

dou sa potom pripočíta pre každú vzorku digitálneho 

signálu hodnota odporu. Pokiaľ sa krivka dynamického 

odporu skombinuje spolu s krivkou pohybu, je možno 

odrátať dobu oddelenia hlavného kontaktu na opaľova-

com kontakte, hĺbku vniknutia hlavného kontaktu alebo 

presahovanie opaľovacieho kontaktu. Dynamické merania odporu umožňuje priblížiť deje, ktoré sa počas operácie v ko-

more odohrávajú, prípadne ako je kontaktný systém vo vnútri komory riešený. 

Pokiaľ by napríklad súčasťou kontaktu nebol opaľovací kontakt, v grafe by sa priebeh odporu prejavil len strmým 

vyskočením do nekonečna, zatiaľ čo s opaľovacím kontaktom pred úplným odpojením ešte horí na opaľovacom kontakte 

oblúk, ktorý sa prejaví zvýšenou hodnotou odporu oproti odporu pri zapnutej polohe. Pre dosiahnutie dostatočne veľkého 

prúdu sa používa vonkajší prúdový zdroj, ktorý v najmodernejších prístrojoch býva súčasťou modulov pre meranie DRM. 

Ide o batériu schopnú približne na 2 sekundy viesť cez hlavné kontakty až 850 A. DRM je opäť meraním štvorsvorkovou 

Ohmovou metódou a je potrebné obmedziť vplyv prívodných káblov. Moduly pre meranie DRM sú upravené tak, aby ich 

bolo možné zavesiť priamo na pól vypínača, a tým sa skráti dĺžka káblov. Zmenší sa tak i vplyv rušenia, ktorý by mohol 

negatívne ovplyvňovať signály vo vodičoch. 

 

Meranie vibračných charakteristík vypínačov 

Meranie vibrácii sa od ostatných meraní líši v pochopení 

vyhodnotených výsledkov. Vibrácie sú merané umiestnením sní-

mača vibrácií na pól vypínača a na pohon.  

Pri časovej diagnostike vibrácii sa používa tzv. DTW analýza. 

Ďalšou možnou metódou vyhodnotenia vibrácii je metóda porov-

návacia, ktorá je na prvý pohľad názornejšia. Porovnávať je mož-

né priebehy namerané skôr (napr. pri uvedení vypínača do pre-

vádzky), alebo je možné vykonávať porovnania s vibráciami na 

pohone, príp. s vibráciami na ostatných fázach. 

Meranie pohybu a dynamické meranie odporu dokáže popísať 

deje vo vnútri komory vypínača, nie však úplne pri všetkých. 

 

Analýza DCM 

Meranie pohybu a dynamické meranie odporu dokážu popísať deje vo vnútri komory vypínača, nie však úplne 

u všetkých. Napríklad u vypínačov s grafitovými prstami a krúžkami v zostave hrot – trubka, nemusí byť určenie polohy 

opaľovacieho kontaktu jednoznačné. V ideálnom prípade by sa pri vzájomnom prekrývaní kontaktov mohlo stať, že sa 
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obidva póly kontaktu nedotknú vôbec. V uvedenom príklade pri meraní časov grafitový kontakt po dobu pohybu kontaktu 

po striebornom kontakte poskakoval. Je možné vidieť ako nepravidelne v závislosti na vzájomných dotykoch oboch kon-

taktov vzrástol pri meraní DRM prúd (horná polovica). V tejto 

chvíli by ale nebolo možné presne určiť presahovanie grafitu. 

Pomocou DCM analýzy to však možné je. Modul pre merania 

DCM využíva zmeny kapacity medzi dvomi vzájomne sa pohy-

bujúcimi sa doskami kondenzátora. Takto je možné pomocou 

skôr nastavenej hladiny určiť presah opaľovacieho kontaktu a 

samozrejme i hĺbku vzniku hlavného kontaktu. Prínosom je teda 

schopnosť zistiť prítomnosť prvku (v tomto prípade grafitových 

opaľovacích kontaktov). 

Princíp merania je pomerne jednoduchý a je možné ho 

použiť aj na obojstranne uzemnenom vypínači. Pokiaľ uvedieme jednotlivé časti kontaktného systému do pohybu, zmení 

sa kapacita ako taká. Preto je teda možné touto metódou nielenže zobraziť priamo pohyb kontaktného systému v komore 

vypínača, ale aj prítomnosť konštrukčných prvkov, u nich nedôjde k mechanickému dotyku. 

 

Zhrnutie 

Cieľom článku bolo stručne oboznámiť s problematikou diagnostiky výkonových vypínačov a informovať 

o niektorých metódach pri meraní ich parametrov. Tieto typy diagnostiky sú obecne uplatniteľné na celom rade používa-

ných vypínačov. Tieto metódy majú dôkladnejšie odhaľovať nedostatky vypínačov a pri správnej údržbe napomáhajú 

predlžovať ich životnosť a zvyšovať ich spoľahlivosť. Treba však podotknúť, že tieto metódy sú úzko spojené a je nutné 

všetky súčasne kombinovať, lebo práve spojením informácií zo všetkých vykonaných testov bude získaný kompletný 

prehľad o stave vypínača. Ten je veľmi dôležitý pri posúdení charakteru poruchy na vn alebo vvn vypínači. 

 

Rekuperácia 

Uvedenie problematiky rekuperácie 

Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430 

Rekuperácia (v angličtine regenerative brake, recuperation, v nemčine Rekuperationsbremse, Netzbremse, 

vo francúzštine frein à récupération, v ruštine рекуперация, рекуперативный тормоз) je spôsob znižovania alebo udr-

žiavania rýchlosti vlakov premenou pohybovej energie na elektrickú energiu. Táto energia potom môže byť vrátená 

do trakčnej a energetickej siete alebo uskladnená v batériách vo vlakoch alebo na napájacích staniciach. 

Rekuperácia nesmie byť zamieňaná s dynamickým brzdením, kedy sa elektrina mení na teplo a tak je menej 

energeticky účinné. 

Rekuperácia využíva skutočnosť, že motor môže pracovať aj v generátorovom režime počas brzdenia, a tak do-

dávať elektrický prúd. Pre jednosmernú trakciu je potrebné riadiť napätia pri rekuperácii, na striedavej trakcii okrem napä-

tia aj frekvenciu a toto sa deje s využitím výkonovej elektroniky. V praxi môže dôjsť až k 30 % úspore trakčnej spotreby 

vlakov. 

Využitie rekuperácie je teda možné pri brzdení, znižovaní rýchlosti alebo udržiavaní rýchlosti na spáde. Rekupe-

rovaná energia môže byť využitá inými vlakmi, ktoré sú v napájanom úseku, spotrebičmi napájanými z trakčnej siete ale-

bo prenesená do nadradenej energetickej sústavy. Na jednosmernej trakcii by však museli byť namiesto usmerňovačov 

invertory, aby elektrina mohla byť prenesená do striedavého systému. 

Uvedený spôsob brzdenia znižuje produkciu emisií CO2, znižuje náklady na brzdové klátiky a s tým súvisiace 

vedľajšie náklady. Umožnenie rekuperácie je jednou z podmienok TSI pre subsystém Energia pre interoperabilné trate 

konvenčného a vysokorýchlostného systému. 
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Podmienky pre skúšobnú prevádzku na SŽDC 

Ing. Vladimír Kudyn, Ing. Jan Matějka, GR SŽDC – odbor provozuschopnosti ŽDC 

Skutočnosti, ktoré bolo nutné riešiť na vytvorenie podmienok pre skúšobnú prevádzku rekuperácie 

na jednofázovej trakčnej prúdovej sústave 25 kV, 50 Hz, je možné súhrnne charakterizovať nasledovne: 

- zrušenie vypínacej funkcie spätných wattových ochrán 

v trakčných napájacích staniciach – tieto ochrany boli pôvodne poža-

dované dodávateľmi a distribútormi elektriny pre zabránenie paralel-

nej spolupráce susedných TNS 110 / 27 kV, aby nedošlo k prenosu 

vyrovnávacích prúdov medzi systémami energetiky po trakčnom ve-

dení. Funkcia týchto ochrán, postavená na princípe zistenia spätného 

toku energie, súčasne bráni aj toku rekuperovanej energie do nadra-

denej distribučnej sústavy. Odstavenie vypínacej (blokovacej) funkcie týchto ochrán pri spätnom toku energie bo-

lo odsúhlasené za podmienky vytvorenia iného spôsobu zabránenia paralelnej spolupráce dvoch susedných TNS 

po trakčnom vedení. Pre skúšobnú prevádzku je táto skutočnosť 

ošetrená administratívnym zdôraznením pre elektrodispečerov 

s požiadavkou doplnenia SW elektrodispečingov o výstražné funkcie 

s prípadným následným riešením blokovania pozdĺžneho zopnutia 

spínacích staníc (SpS) a ich neutrálnych polí na princípe kontroly na-

pätí v úsekoch TV priľahlých k SpS, 

- vlastnosti rekuperovanej elektriny v mieste pripojenia k regio-

nálnej distribučnej sústave – tieto vlastnosti a nadväzujúce prevádzkové okolnosti boli spracované v Štúdii „Mož-

nosti a podmínky rekuperace elektrickými hnacími vozidly v obou trakčních proudových soustavách státních drah 

v České republice“, ktorá bola pre SŽDC spracovaná VÚŽ Praha. Vlastnosti a priebehy elektrických veličín elek-

triny dodávanej na zberač EHV v rekuperačnom režime boli následne objasnené s výrobcami EHV. Niektoré 

vlastnosti a výsledky uskutočnených meraní (majú vo veľkom laboratórny charakter) bolo rozhodnuté overiť 

v rámci skúšobnej prevádzky v reálnych podmienkach napájania elektrické trakcie.  

Z posúdených a prerokovaných elektrických vlastností rekuperovanej elektriny je potrebné spomenúť: 

- rekuperovaný výkon môže na zberači dosiahnuť hodnôt inštalovaného trakčného výkonu EHV. Až na 

počiatočné okamžiky brzdenia sa však (s ohľadom na adhéziu, straty a krytie spotreby pomocných pohonov) 

obvykle pohybuje na úrovni 50 až 60 % 

inštalovaného trakčného výkonu, čo podobne 

ako časový priebeh rekuperovaného výkonu 

závisí na počiatočnej rýchlosti a hmotnosti 

súpravy a na charaktere využitia rekuperácie. 

Taktiež je možné očakávať, vzhľadom k dĺžke 

napájaných úsekov na AC sústave, že vo 

väčšine prípadov bude do distribučnej sústavy 

vrátená len časť rekuperovanej energie a časť 

bude spotrebovaná ostatnými EHV v trakčnom 

režime, 

- účinník rekuperovanej energie je 

vstupným meničom EHV udržovaný v induktívnej časti na úrovni 0,98 až 1, iba pri náraste rekuperovaného napä-

tia do blízkosti hornej medze v zmysle ČSN EN 50163 je automaticky regulovaný pod 0,98 (induktívny), čím sa 

docieli zníženie napätia na zberači, 

Priebehy napätí a prúdov počas jazdy EMU 471 
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- zmeny napätia, vyvolané pripojovaním 

a odpojovaním rekuperácie, nevykazujú 

kový charakter a neprinášajú riziko náhlej 

zmeny napätia pre napájaciu sústavu ani pre 

ostatné EHV v trakčnom režime. Vzhľadom 

k súbehu spotreby rekuperovanej energie 

ostatnými vozidlami a v porovnaní so skrato-

vým výkonom v pripojovacom bode TNS sa 

nepredpokladá ani znateľné zvýšenie združe-

ného napätia siete 110 kV, na ktoré je pripoje-

ná TNS, ani narušenie symetrie väčšej, ako je 

bežne spôsobované trakčnými odbermi, 

- príspevok harmonických je percentuálne vyšší pri malom rekuperačnom prúde a so vzrastom prúdu sa 

znižuje. Vzhľadom k tomu, že všetky TNS sú už vybavené FKZ, nepredpokladá sa v pripojovacom bode TNS pre-

kročenie prípustného príspevku harmonických, čo potvrdzujú vykonané harmonické analýzy rekuperačného prú-

du a napätia. Taktiež to platí o vplyvoch rekuperácie na frekvenciu HDO, 

- frekvencia rekuperovaného napätia je viazaná na frekvenciu napätia v TV a jej kolísanie mimo tolerancie 

požadovanej energetikou sa nepredpokladá, preto bolo pre skúšobnú prevádzku upustené od pôvodného požia-

davku doplnenia TNS o frekvenčné ochrany, 

- kvalitatívne parametre spätne dodávanej elektriny budú vo vybraných miestach pripojenia zhodnotené 

meraním v rámci skúšobnej prevádzky. 

Výber posudzovaných prevádzkovo-

technických okolností rekuperácie na AC sústave, 

z nich niektoré budú overované v rámci skúšobnej 

prevádzky: 

- podmienky a nadväznosti funkcií 

ochrán TNS a EHV v momente vzniku skratu 

na TV: 

 medzi rekuperujúcim EHV 

a TNS, 

 keď rekuperujúce EHV je 

medzi miestom skratu a TNS, 

- nezvyšovanie napätia v TV nad normou povolenú hranicu a skutočnosť prerušenia rekuperácie pri strate 

napätia v TV – tie skutočnosti boli analyzované v Štúdii a sú potvrdzované aj pri skúškach EHV v zahraničných 

skúšobniach (vrátane jednotky 680 Pendolino na systéme 15 kV, 16,7 Hz). 

Potreba overenia meraniami v rámci skúšobnej prevádzky vyplýva predovšetkým z požiadavky dodržania povole-

ných napätí v TV pre zariadenia napájané z TV, hlavne pre zabezpečovaciu techniku, kde sa v súvislosti s nevyžiadanou 

rekuperáciou prejavili problémy a poruchy, pri nich bez overení nie je možné jednoznačne posúdiť: 

- či boli spôsobené iba výpadky napájania v dôsledku funkcie spätnej wattovej ochrany na TNS, ktorou je 

nevyžiadaná rekuperácia zatiaľ blokovaná  

alebo 

- či sa v súvislosti s tým objavujú v TV nečakané prepätia, či už pri vlastnej rekuperácii alebo ako následok 

vypnutia napájania a rýchleho odstavenia rekuperácie, pre ktorú sa okamžikom vypnutia TNS preruší cesta odbe-

ru prúdu. 

Priebehy napätí a prúdov počas jazdy EHV Taurus 1216 

Priebehy napätí a prúdov počas rekuperácie 

EHV Taurus 1216 
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Pre obmedzenie rizika prípadných vplyvov rekuperácie na napájanie zabezpečovacej techniky budú teda 

v skúšobných úsekoch rekuperácie tie zabezpečovacie zariadenia (ZZ), pre ktoré je zdrojom napájania trakčné vedenie, 

prepnuté v dobe začatia skúšobnej prevádzky rekuperácie na verejnú distribučnú sieť. Na napájanie z TV budú prepnuté 

až po celkovej analýze situácie v jednotlivých miestach pripojení ZZ na základe meraní hlavne napájacieho napätia z TV 

v súvislosti s rekuperáciou a po prípadnej realizácii nutných opatrení: 

- riziko zavlečenia rekuperovaného napätia do distribučnej sústavy 110 kV v situácii výpadku prívodného 

vedenia 110 kV v dobe rekuperácie má byť eliminované vlastnosťami EHV, ktoré pri rekuperácii posudzuje impe-

danciu, do ktorej rekuperuje a s jej skokovou zmenou rekuperáciu odstaví – bude overené v rámci skúšobnej pre-

vádzky, 

- dva uvedené predchádzajúce body povedú v rámci skúšobnej prevádzky k posúdeniu nutnosti doplnenia 

vypínacej funkcie vypínačov TNS pri prekročení hornej hranice prípustného napätia (napr. na úrovni 29,1 – 

29,2 kV). Táto funkcia zatiaľ nie je bežne zaistená vzhľadom k ťažkosti vymedzenia tolerovaných zvýšení napätia 

podľa EN 50 163, kde sa predpokladá, že táto funkcia je zaistená rekuperujúcimi EHV, 

- posúdenie funkcie regulácie dekompenzačnej vetvy FKZ v súvislosti s rekuperáciou bolo vyžiadané 

od dodávateľa regulátorov a predpokladá sa overenie v skúšobnej prevádzke, 

- objasnenie vplyvov rekuperácie na jednopólový skrat v sieti 110 kV bolo súčasťou Štúdie so záverom, 

že vplyv bude eliminovaný vlastnosťami EHV, ktoré v tejto situácii rekuperáciu odstaví v závislosti na poklese na-

pätia v TV a zmene impedančných pomerov. Praktické overenie v prevádzkových podmienkach nie je reálne. 

 

Zákonné, obchodné a organizačné okolnosti 

Tieto skutočnosti sú riešene v spolupráci so SŽE Hradec Králové, s odbormi generálnych riaditeľstiev SŽDC 

a ČD, a. s. (formou samostatných pokynov a opatrení) a s dodávateľmi elektriny, v ktorých obvode bude skúšobná pre-

vádzka rekuperácie prebiehať. Podmienky a požiadavky sú spracované do prevádzkových pokynov pre zaistenie skú-

šobnej prevádzky. V rámci bežnej prevádzky bude rekuperácia v začiatkoch overovaná len s rušňami typu Taurus, ktoré 

majú v skúšobných úsekoch prístup na infraštruktúru SŽDC. Skúšobné úseky sú Břeclav, st. hr. – Brno, hl. n. a Horní 

Dvořište, st. hr. – České Budějovice. 

Okrem žiadosti o pripojenie zdroja k distribučnej sústave, podané v súlade s energetickými právnymi predpismi 

príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, bola prerokovaná možnosť a podmienky spätnej dodávky rekupero-

vanej elektriny počas doby skúšobnej prevádzky pri odstavení spätných wattových ochrán na TNS. Ďalej je pre ďalšiu 

vzájomnú konkretizáciu s dodávateľom elektriny pripravené meranie tokov energie počas doby skúšobnej prevádzky, 

meranie kvality energie v miestach pripojení TNS a meranie podmienok pri umelom navodení typických prevádzkových 

javov a niektorých prechodových javov v zmysle predchádzajúcich častí. 

Podrobnejší popis týchto okolností prekračuje rámec príspevku a obsahuje obchodné a organizačné väzby, ktoré 

nie sú určené na zverejnenie. 

 

Súhrn 

Je zrejmé, že rekuperácia v podmienkach železnice vedie k úsporám energie i v geografických a traťových pome-

roch ČR. Úspornosť sa prejaví nielen energeticky, ale taktiež menším opotrebením mechanických brzdových častí, hlav-

ne pokiaľ nie sú EHV vybavené dostatočne dimenzovanými rezistormi pre elektrodynamickú brzdu v situácii, keď rekupe-

rácia nie je umožnená. Preto je umožnenie rekuperácie aj jednou z požiadaviek interoperability elektrifikovaných tratí. 

To sú skutočnosti, ktoré SŽDC viedli k zaisteniu podmienok a skúšobnej prevádzky rekuperácie. Na základe výsledkov 

skúšobnej prevádzky budú podmienky rekuperácie zapracované do registrov železničnej infraštruktúry ČR a bude 

na dopravcoch, či pri dodržaní vyplývajúcich z ustanovení TSI RST (pre vozový park) možnosť rekuperačného brzdenia 

využijú. 
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P. S.: Ing. Jan Matějka k 01. 01. 2009 po dlhých rokoch strávených na ČSD, ČD a SŽDC odchádza do zaslúženého dô-

chodku. Podľa mojich informácií bude aj naďalej aktívny v oblasti elektrickej trakcie a bude možné sa s ním stretnúť 

na pracovných poradách, odborných seminároch a konferenciách, ako tomu bolo naposledy aj na VTK Elektro 

v Prostějove, kde predniesol aj tento príspevok o rekuperácii. 

RM 

 

TK 83 

Ing. Ladislav Cengel, PhD, TK 83 

TK 83 (Elektrické a elektronické zariadenia pre železnice) pri SÚTN pripravuje pripomienky k nasledujúcim návr-

hom noriem: 

- prEN 50122-3 – Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a vedenie spätného 

prúdu. Časť 3: Vzájomné ovplyvňovanie jednosmerných a striedavých trakčných sietí. 

Ide o novovytváranú normu z oblasti železničnej infraštruktúry. Jej použitie je aktuálne v miestach styku a súbehu 

tratí elektrifikovaných rozličnými trakčnými sieťami (napr. prechod na MÁV), ale aj v oblastiach súbehov, či blíz-

kosti s električkovými traťami. Jej aktuálnosť vzrastie pri zmene trakčnej siete na V. koridore (napr. Púchov, Žilina 

atď.). Konečný termín na zaslanie pripomienok do CENELEC je 9. január 2009. Termín pre členov TK 83 je 

20. december 2008. Pripomienky sú spracovávané v anglickom jazyku a predkladané na predpísanom tlačive. 

- prEN 50388 – Dráhové aplikácie. Napájanie a koľajové vozidlá. Technické kritériá na koordináciu napájania (na-

pájacích staníc) a koľajových vozidiel na dosiahnutie interoperability. Ide o revíziu normy. Predovšetkým je po-

trebné posúdiť, prípadne aktualizovať údaje týkajúce sa Slovenska (SK): 

 tabuľku 2 (s ohľadom na veľkosti prúdov príslušných interoperabilných kategórií tratí, ktoré sa predpokla-

dajú prevádzkovať na Slovensku), 

 tabuľku 10 (s ohľadom na súčasný a cieľový stav používania rekuperačného brzdenia na príslušných in-

teroperabilných kategóriách tratí na Slovensku), 

 zvážiť možnosť špeciálnych národných podmienok (pozri prílohu F), ak by nebolo možné dodržať niekto-

ré z ustanovení normy na Slovensku. 

Konečný termín na zaslanie pripomienok do CENELEC je dostatočný, 13. marec 2009. Termín pre členov TK 83 

je 20. február 2009. Pripomienky sú spracovávané v anglickom jazyku a predkladané na predpísanom tlačive. 

 

STN – nové, zrušené, opravy, zmeny 

Ing. Ján Rohlíček ml., GR ŽSR – O 430 

 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 09/2008 boli okrem iných uverejnené nasledujúce nové normy: 

Číslo Rok Názov TZ Poznámka 

STN EN 50382-1 2008 Dráhové aplikácie. Silnoprúdové káble pre vysoké teploty so špe-

ciálnou úpravou proti ohňu. 

Časť 1: Všeobecné požiadavky 

34 1565 Účinnosť od 

01. 10. 2008 

STN EN 50382-2 2008 Dráhové aplikácie. Silnoprúdové káble pre vysoké teploty so špe-

ciálnou úpravou proti ohňu. 

Časť 2: Jednožilové vodiče s izoláciou na báze silikónového kau-

čuku pre 120 °C alebo 150 °C 

34 1565 Účinnosť od 

01. 10. 2008 

TNI CLC/TR 

62125 

2008 Vyhlásenie IEC/TC 20 o životnom prostredí. 

Elektrické káble 

34 7001 Účinnosť od 

01. 10. 2008 
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Vo Vestníku ÚNMS SR č. 09/2008 boli okrem iných uverejnené opravy nasledujúcich noriem: 

Číslo Rok Názov TZ Poznámka 

STN 33 2000-7- 

-704/C1 

2008 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. 

Časť 7-704: Požiadavky na osobité inštalácie alebo priestory.  

Inštalácie na staveniskách a búraniskách 

33 2000 Účinnosť od  

01. 10. 2008 

 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 10/2008 boli okrem iných uverejnené nasledujúce nové normy: 

Číslo Rok Názov TZ Poznámka 

TNI CLC/TR 

50126-2 

2008 Dráhové aplikácie. Stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, 

pohotovosti, udržateľnosti a bezpečnosti (RAMS).  

Časť 2: Návod na používanie EN 50126-1 na bezpečnosť 

33 3502 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

TNI CLC/TR 

50126-3 

2008 Dráhové aplikácie. Stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, 

pohotovosti, udržateľnosti a bezpečnosti (RAMS).  

Časť 3: Návod na používanie EN 50126-1 na RAM dráhových vo-

zidiel 

Jej účinnosťou sa ruší TNI CLC/TR 50126-3: 2006 

33 3502 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN P CLC/TS 

50467 

2008 Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Elektrické konektory, požia-

davky na skúšobné metódy 

Predbežná STN určená na overenie. 

34 1512 Platná od  

01. 11. 2008 

STN P CLC/TS 

50457-1 

2008 Nabíjanie elektrických vozidiel vodivým prepojením.  

Časť 1: Stanica na nabíjanie jednosmerným prúdom 

Predbežná STN určená na overenie. 

34 1590 Platná od  

01. 11. 2008 

STN P CLC/TS 

50457-2 

2008 Nabíjanie elektrických vozidiel vodivým prepojením.  

Časť 2: Komunikačný protokol medzi mimopalubnou nabíjačkou 

a elektrickým vozidlom 

Predbežná STN určená na overenie. 

34 1590 Platná od  

01. 11. 2008 

STN EN 61800-7-

1 

2008 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlo-

sťou.  

Časť 7-1: Generické rozhranie a použitie profilov pre systémy vý-

konových pohonov. Definícia rozhrania 

Čiastočne nahrádza STN EN 61491:8-2001 

35 1720 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN 61800-7- 

-201 

2008 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlo-

sťou.  

Časť 7-201: Generické rozhranie a použitie profilov pre systémy 

výkonových pohonov. Špecifikácia profilu typu 1 

35 1720 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN 61800-7- 

-202 

2008 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlo-

sťou. 

Časť 7-202: Generické rozhranie a použitie profilov pre systémy 

výkonových pohonov. Špecifikácia profilu typu 2 

35 1720 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN 61800-7- 

-203 

2008 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlo-

sťou.  

Časť 7-203: Generické rozhranie a použitie profilov pre systémy 

výkonových pohonov. Špecifikácia profilu typu 3 

35 1720 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN 61800-7- 2008 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlo- 35 1720 Účinnosť od  
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Číslo Rok Názov TZ Poznámka 

-204 sťou.  

Časť 7-204: Generické rozhranie a použitie profilov pre systémy 

výkonových pohonov. Špecifikácia profilu typu 4 

01. 11. 2008 

STN EN 61800-7- 

-301 

2008 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlo-

sťou.  

Časť 7-301: Generické rozhranie a použitie profilov pre systémy 

výkonových pohonov. Mapovanie profilu typu 1 do sieťových tech-

nológií 

35 1720 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN 61800-7- 

-302 

2008 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlo-

sťou.  

Časť 7-302: Generické rozhranie a použitie profilov pre systémy 

výkonových pohonov. Mapovanie profilu typu 2 do sieťových tech-

nológií 

35 1720 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN 61800-7- 

-303 

2008 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlo-

sťou. 

Časť 7-303: Generické rozhranie a použitie profilov pre systémy 

výkonových pohonov. Mapovanie profilu typu 3 do sieťových tech-

nológií 

35 1720 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN 61800-7- 

-304 

2008 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlo-

sťou.  

Časť 7-304: Generické rozhranie a použitie profilov pre systémy 

výkonových pohonov. Mapovanie profilu typu 4 do sieťových tech-

nológií 

35 1720 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN 60254-2 2008 Olovené trakčné batérie.  

Časť 2: Rozmery článkov a svoriek a označovanie polarity na člán-

koch 

Od 01. 03. 2011 sa ruší STN EN 60254-2:1-2001 

36 4320 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN ISO 

11064-5 

2008 Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk.  

Časť 5: Displeje a ovládače 

83 3568 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 10/2008 boli okrem iných uverejnené opravy nasledujúcich noriem: 

Číslo Rok Názov TZ Poznámka 

STN EN 12068 2008 Katodická ochrana. Vonkajšie povlaky na ochranu proti korózii 

v zemi alebo vo vode uložených oceľových potrubí a používané pri 

pôsobení katodickej ochrany. Páskové a zmršťovacie materiály 

Oprava výrazu katodická na výraz katódová 

03 8333  

STN EN 12696 2008 Katodická ochrana ocele v betóne pred koróziou 

Oprava výrazu katodická na výraz katódová 

03 8340  

 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 10/2008 boli okrem iných uverejnené zmeny nasledujúcich noriem: 

Číslo Rok Názov TZ Poznámka 

STN EN 61242 

/A1 

2008 Elektrické príslušenstvo. navíjacie káblové predlžovacie prívody 

pre domácnosť a na podobné účely. Zmena A1 

34 4130 Od 01. 03. 

2011 ruší 
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Číslo Rok Názov TZ Poznámka 

zmenu A11, 

A12 

STN EN 61009- 

-1/A11 

2008 Prúdové chrániče so vstavanou nadprúdovou ochrannou pre do-

mácnosti a na podobné použitie (RCBO). 

Časť 1: Všeobecné pravidlá. Zmena A11 

35 4183 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN 60357 

/A1 

2008 Halogénové žiarovky (okrem žiaroviek pre cestné vozidlá). Požia-

davky na prevádzkové vlastnosti. Zmena A1 

36 0160 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN 61347- 

-1/A1 

2008 Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.  

Časť 1: Všeobecné a bezpečnostné požiadavky. Zmena A1 

36 0511 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN 60598- 

-2-22/A2 

2008 Svietidlá.  

Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá pre núdzové osvetlenie. 

Zmena A2 

36 0600 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN 60745- 

-2-9/A1 

2008 Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.  

Časť 2-9: Osobitné požiadavky na závitorezy. Zmena A1 

36 1550 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN 60598- 

-2-22/A2 

2008 Svietidlá.  

Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá pre núdzové osvetlenie. 

Zmena A2 

36 0600 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

STN EN 60745- 

-2-9/A1 

2008 Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.  

Časť 2-9: Osobitné požiadavky na závitorezy. Zmena A1 

36 1550 Účinnosť od  

01. 11. 2008 

 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 11/2008 boli okrem iných uverejnené nasledujúce nové normy: 

Číslo Rok Názov TZ Poznámka 

STN EN 61355- 

-1 

2008 Klasifikácia a označovanie dokumentácie pre priemyselné celky, 

systémy a zariadenia.  

Časť 1: Pravidlá a tabuľky na klasifikáciu 

01 3721 Účinnosť od  

01. 12. 2008 

STN EN 473  2008 Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov 

nedeštruktívneho skúšania. Všeobecné princípy 

01 5000 Účinnosť od  

01. 12. 2008 

STN EN 15257 2008 Katódová ochrana. Úrovne spôsobilosti a certifikácia personálu 

katódovej ochrany 

03 8310 Účinnosť od  

01. 12. 2008 

STN EN 50131- 

-6 

2008 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systé-

my.  

Časť 6: Napájacie zdroje 

33 4591 Účinnosť od  

01. 12. 2008 

STN EN 62271- 

-205 

2008 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia.  

Časť 205: Kompaktné rozvádzače na menovité napätia nad 52 kV 

35 4220 Účinnosť od  

01. 12. 2008 

STN EN 62317- 

-13 

2008 Feritové jadrá. Rozmery.  

Časť 13: PQ-jadrá pre napájacie zdroje 

35 8467 Účinnosť od  

01. 12. 2008 

 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 11/2008 boli okrem iných uverejnené zmeny nasledujúcich noriem: 

Číslo Rok Názov TZ Poznámka 

STN EN 61000-4- 

-3/A1 

2008 Elektromagnetická kompatibilita (EMC).  

Časť 4-3: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti vyža-

rovanému vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu 

33 3432 Účinnosť od  

01. 12. 2008 
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Číslo Rok Názov TZ Poznámka 

STN EN 50136-1- 

-1/A2 

2008 Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariade-

nia.  

Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na poplachové prenosové sys-

témy 

33 4596 Účinnosť od  

01. 12. 2008 

STN EN 60745-2- 

-18/A1 

2008 Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť.  

Časť 2-18: Osobitné požiadavky na páskovacie náradie 

36 1550 Účinnosť od  

01. 12. 2008 

 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 11/2008 boli okrem iných uverejnené opravy nasledujúcich noriem: 

Číslo Rok Názov TZ Poznámka 

STN EN 60079- 

-17/C1 

2008 Výbušné atmosféry.  

Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií 

33 2320 

 

Účinnosť od  

01. 12. 2008 

STN EN 50121- 

-1/C1 

2008 Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita.  

Časť 1: Všeobecne 

33 3590 Účinnosť od  

01. 12. 2008 

STN EN 50121- 

-2/C1 

2008 Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita.  

Časť 2: Vyžarovanie celého dráhového systému do jeho okolia 

33 3590 Účinnosť od  

01. 12. 2008 

STN EN 50121-3- 

-1/C1 

2008 Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita.  

Časť 3-1: Dráhové vozidlá. Vlak a celé vozidlo 

33 3590 Účinnosť od  

01. 12. 2008 

STN 50121-3- 

-2/C1 

2008 Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita.  

Časť 3-2: Dráhové vozidlá. Prístroje 

33 3590 Účinnosť od  

01. 12. 2008 

STN EN 50121- 

-4/C1 

2008 Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita.  

Časť 4: Vyžarovanie a odolnosť signalizačných a telekomunikač-

ných prístrojov 

33 3590 Účinnosť od  

01. 12. 2008 

STN EN 50121- 

-5/C1 

2008 Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita.  

Časť 5: Vyžarovanie a odolnosť pevných inštalácií a prístrojov 

energetického napájania 

33 3590 Účinnosť od  

01. 12. 2008 

 

Vo Vestníku č. 11/2008 boli okrem iných zrušené nasledujúce normy: 

Číslo Rok Názov TZ Poznámka 

STN EN 61355 2001 Triedenie a označovanie dokumentácie pre priemyselné celky, 

systémy a zariadenia 

01 3721 Ruší sa od  

01. 05. 2011 

STN EN 473 2002 Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov 

nedeštruktívneho skúšania. Všeobecné princípy 

01 5000 Ruší sa od  

01. 12. 2008 

STN 15257 2007 Katódová ochrana. Úrovne spôsobilosti a certifikácia personálu 

katódovej ochrany 

03 8310 Ruší sa od  

01. 12. 2008 

STN EN 50131-6 2002 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy.  

Časť 6: Napájacie zdroje 

33 4591 Ruší sa od  

01. 12. 2010 

STN 34 5791-2- 

-13 

1989 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základné skúšky vplyvu 

vonkajších činiteľov prostredia.  

Časť 2-13: Skúška M: Nízky tlak vzduchu 

34 5791 Ruší sa od  

01. 12. 2008 

STN 34 5791-2- 

-40 

1989 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základné skúšky vplyvu 

vonkajších činiteľov prostredia.  

Časť 2-40: Skúška Z/AM: Kombinovaný chlad a nízky tlak vzduchu 

34 5791 Ruší sa od  

01. 12. 2008 
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Číslo Rok Názov TZ Poznámka 

STN 34 5791-2- 

-48 

1991 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základné skúšky vplyvu 

vonkajších činiteľov prostredia.  

Časť 2-48: Návod na použitie skúšok STN 34 5791 na napodobe-

nie účinkov skladovania 

34 5791 Ruší sa od  

01. 12. 2008 

STN 35 8191-1- 

IEC 60115-1 

1986 Nepremenné rezistory na použitie v elektronických zariadeniach. 

Časť 1: Kmeňová norma 

35 8191 Ruší sa od 

01. 12. 2008 

STN EN 50366 2003 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely.  

Elektromagnetické polia. Metódy hodnotenia a merania 

36 1040 Ruší sa od  

01. 12. 2012 

STN EN 60335-2- 

-21 

2001 Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné 

účely.  

Časť 2: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody 

36 1050 Ruší sa od  

01. 12. 2008 

 

Predpisy ŽSR 

Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430 

 

Predpis E 10 – Pravidlá pre prevádzku, obsluhu a údržbu trakčného vedenia bol schválený a podpísaný generálnym riadi-

teľom a nadobudne účinnosť 1. januára 2009. 

Predpis E 12 – Pravidlá prevádzky meracích vozidiel káblových vedení bol schválený a podpísaný generálnym riaditeľom 

a nadobudne účinnosť 1. januára 2009. 

Predpis SR 19 (E) – Zborník noriem času a jednotných technologických postupov pre diagnostiku, údržbu a servis zaria-

dení diaľkového riadenia bol schválený a podpísaný generálnym riaditeľom a nadobudne účinnosť 1. apríla 2009. 

 

Pýtali sme sa 

Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430 

 

Platí vyhláška 51/1978 Z. z. alebo bola zrušená? 

Platí pre podmienky dráhy? 

Prehlásili si ju niektoré rezorty alebo organizácie za platnú a riadia sa podľa nej? 

Vyhlášku 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike vydal Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa 

§ 5 ods. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Z. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce a Slovenský banský 

úrad podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/a957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 

písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a rozšírení štátnej banskej správy po dohode 

s ústrednými orgánmi a po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou. Uverejnené v zbierke zákonov č. 11/1978, stra-

na 215, s účinnosťou od 1.1.1979. 

V rezorte Federálneho ministerstva dopravy v zmysle § 29 zákona č. 51/1964 Sb. bola výnosom č. 33/1978 

zo dňa 25.9.1978 vydaná úprava FMD č.19022/1978 odbornej spôsobilosti v elektrotechnike na dráhach. Uverejnené 

v čiastke 32/1978 Zb. s účinnosťou od 1.1.1979. Predmetná úprava nadväzuje na vyhlášku 51/1978 Zb. 

Vyhláškou č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíha-

cích, elektrických a plynových zariadení a odbornej spôsobilosti vydanou, Úradom bezpečnosti práce, uverejnenou 

v Zbierke zákonov č. 26/1996 strana 554, s účinnosťou od 1.4.1996 bola zrušená vyhláška 51/1978 Zb. v pôsobnosti 

zákona 174/1968 Zb. v oblasti pôsobnosti Úradu bezpečnosti práce. Nahradená bola vyhláškou č. 74/1996 Z. z., ktorá 

bola zrušená vyhláškou 718/2002 Z. z. Prípady, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť podľa vyhlášky 74/1996 je uvedená 
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§ 1 ods. 2 v odvolaní sa na § 3, 174/1968 v písmene c) „na technické zariadenia, ktoré podľa osobitných predpisov pod-

liehajú dozoru orgánov na úseku dopravy a spojov". 

Vykonávacie predpisy sú uvedené v zákone č. 164/1996 Z. z. o dráhach vrátane úpravy FMD č. 19022/1978. Vy-

hláška 51/1978 je registrovaná v zbierke zákonov SR. 

MDPT SR 

 

Považuje sa trakčné vedenie, t. j. zariadenie, ktoré dodáva na železniciach elektrinu pre elektrické dráhové vozidlá (spot-

rebiče), za zariadenie elektrizačnej sústavy a vzťahujú sa naň ustanovenia Zákona 656/2004 Z. z., konkrétne §36? 

Zákon 656/2004 Z. z. sa vzťahuje na elektroenergetické zariadenia slúžiace na výrobu, prenos, distribúciu 

a dodávku elektrickej energie spotrebiteľovi. Trakčné vedenia sú zariadenia konečného spotrebiteľa, preto požiadavky 

citovaného zákona nemožno na ne aplikovať. 

MH SR 

 

A pýtali sme sa aj na rozsah znalostí v predpise Ž 1 pre OS č. 6X na O 220. 

Odpoveď sme nedostali a ani nedostaneme, pretože garant predpisu odchádza do dôchodku. 

RM 

 

Gramatika 

Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 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, aj v InfoElektro ŽSR 01 sa 

podarilo urobiť niekoľko chýb. 

Uvedené slová sú kontrolované kodifikačnými príručkami, ktoré prehlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republi-

ky Opatrením z 20. novembra 2000 č. 1914/2000-1 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka podľa zákona NR 

SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

Kodifikačné príručky sú: 

Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 3. vydanie 2000, 

Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 3. vydanie 1997, 

Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 3. vydanie 1996, 

Ružička, J. a kolektív: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1966. 

 

Snímka 

Snímka je: 

1. fotografia: skupinová snímka, snímka pľúc, urobiť snímku, 

2. záznam zvuku na reprodukovanie: magnetofónová snímka, snímka džezového koncertu, 

3. film: športová, reportážna snímka, 

Slovo snímka sa skloňuje podľa vzoru žena, prídavné meno je snímkový: snímkové značky, súradnice. 

pád \ číslo jednotné (singulár) množné (plurál) 

1. pád (nominatív) snímka snímky 

2. pád (genitív) snímky snímok 

3. pád (datív) snímke snímkam 

4. pád (akuzatív) snímku snímky 

6. pád (lokál) snímke snímkach 
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pád \ číslo jednotné (singulár) množné (plurál) 

7. pád (inštrumentál) snímkou snímkami 

 

Variant 

V češtine a slovinčine varianta, po srbsky a chorvátsky varijanta, v ruštine a po bulharsky вариант, v ukrajinčine 

варіант, v poľštine wariant, v slovenčine sa slovo variant skloňuje podľa vzoru dub. 

Slovo variant vyjadruje odchylnú podobu, obmenu, verziu: viaceré varianty textu, druhý variant ľudovej piesne, 

výskyt v dvoch variantoch. 

Prídavné meno: variantný; variantné typy. 

Príslovka: variantne. 

 

Rad, Rada, Rád 

Nesprávne dochádza k používaniu slova rada namiesto rad. 

 

Rad je: 

1. viac jednotlivcov alebo vecí usporiadaných v jednej línii za sebou alebo vedľa seba: rad cvičencov, ľudí, do-

mov; sedieť v druhom rade; obranný, útočný rad, sedieť v divadle v prvom, druhom, poslednom rade, 

2. skupina jednotlivcov alebo vecí spojených spoločnými záujmami, vlastnosťami alebo tvoriacich isté spolo-

čenstvo: patriť do radov bojovníkov za zákaz jadrových zbraní, robotnícke rady sa upevnili; chemická skupi-

na zlúčenín s podobným usporiadaním atómovej väzby alebo odvode-

ných od spoločnej základnej látky: uránový rad; matematicky aritmetický, 

geometrický rad, 

3. neurčitý, obyčajne väčší počet niečoho, množstvo: rad rokov; celý rad 

otázok, 

4. poradie podľa časového alebo príčinného sledu, podľa hodnoty a pod.: 

byť na rade; kedy príde rad na mňa? vývinový rad, 

5. vyššie (štátne) vyznamenanie: Rad bieleho kríža I. triedy, Rad Cyrila 

a Metoda; prezident udeľuje niekomu rad, 

6. obec v Košickom kraji, juhovýchodne od Trebišova (približne 20 km) a jej 

obyvatelia sú Radčan, Radčanka a prídavné meno vzťahujúce sa k tejto 

obci je radský. 

 

Rada je: 

1. návod na konanie, poučenie, odporúčanie: priateľská, otcovská, praktická rada; požiadať niekoho o radu, 

2. rozhovor, pri ktorom niekto niekomu radí alebo sa radia viacerí: ísť na radu k priateľke, 

3. skupina osôb ako poradný alebo riadiaci orgán istej inštitúcie, organizácie: redakčná rada časopisu; vedecká 

rada fakulty; Národná rada Slovenskej republiky ústavodarný a zákonodarný orgán SR; Rada Slovenského 

spolku Scrabble. 

 

Rád je: 

1. združenie ľudí spojených istými pravidlami, obyčajne cirkevnými, rehoľa: františkánsky, jezuitský rád; rádový  

2. odborne zaradenie podľa istej hodnoty: matematicky jednotky prvého rádu; geometricky útvar druhého rádu; 

3. prejavujúc radosť, potešenie, s ochotou, s potešením, ochotne, vďačne, s radosťou: každému rád, ochotne 

poradí; vďačne pomôže 

4. spravidla, zvyčajne, obyčajne: rád, spravidla sa zabudne pozdraviť; taká rana zvyčajne, obyčajne hnisá 
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5. častica áno, prídeš? rád! 

 

Kľud, Kľudne, Kľudný, Ukľudniť (sa) 

Tieto slová sa zatiaľ neobjavili v žiadnych slovníkoch schválených alebo spracovaných SAV JÚĽŠ a nesprávne sa 

používajú namiesto slov pokoj, pokojne, pokojný, upokojiť (sa), upokojovať (sa). 

 

Legislatíva 

Slovo legislatíva vyjadruje tvorbu, vydávanie právnych predpisov. Odborník a odborníčka pracujúci v legislatíve 

sú legislatívec a legislatívkyňa a vykonávajú legislatívnu činnosť. 

Legislatíva sa teda ako taká nedá porušiť, porušované sú právne predpisy. Takisto sa legislatíva nedá zapraco-

vávať do interných predpisov a riadiacich aktov firmy (napr. ŽSR), opäť sa zapracovávajú právne predpisy SR a EÚ 

(Smernice, Rozhodnutia a pod.) 

 

Internetové a intranetové odkazy 

Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430 

CER  http://www.cer.be/ 

ECS Engineering 

www.ecs-online.sk 

Elektroline Inc. www.elektroline.cz 

ERA  http://www.era.europa.eu/public/Pages/default.aspx 

MDPT SR http://www.telecom.gov.sk/index/index.php 

MDPT SR – Vestníky 

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

MH SR  http://www.economy.gov.sk/index/index.php 

OSŽD  http://www.osjd.info/wps/portal/osjd 

SAV JÚĽŠ http://slovnik.juls.savba.sk/ 

SÚTN  http://www.sutn.org/ 

SÚTN – Predajňa noriem 

http://shop.sutn.gov.sk/public/default.aspx?ReturnUrl=%2fforms%2fstandards.aspx 

UIC  http://www.uic.asso.fr/ 

UIC – Energy http://www.railway-energy.org 

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 

Zoznam STN http://prbads1/STN/portalSTN.nsf 

 

Na záver 

Ing. Rastislav Michalka, GR ŽSR – O 430 

... 2009. 
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http://shop.sutn.gov.sk/public/default.aspx?ReturnUrl=%2fforms%2fstandards.aspx
http://www.uic.asso.fr/
http://sbads01/idmws/home.asp?library=sbads%5esbads01&mode=browse&id=1075122863
http://sbads01/idmws/home.asp?library=sbads%5esbads01&mode=browse&id=1209105632
http://prbads1/STN/portalSTN.nsf
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