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SEPTEMBROVÁ KONFERENCIA V BEŠEŇOVEJ

Z hodnotenie kon-
ferencie SUZ 

3. Q. 2022 v dňoch 
27. až 29. septembra 
v Bešeňovej:

•	 Gestor:	Gajos,	s.	r.	o.	v	za-
stúpení	Gabriel	Šimko

•	 Garant	za	SUZ:	Michal	Žilka
	

•	 Prezentujúci	a	prednášajúci:
1.	R.	E.	G.	Bruck	
2.	AD	Wings	
3.	ECOFIL
4.	MIVA	
5.	OVservis	
6.	Technogroup	
7.	DIAGO	SF	
8.	Aliaxis	
9.	Micronix	
10.	DELTECH	
11.	ELKO	EP

12.	B&K	
13.	Asseco	Solutions
14.	SMaO	
15.	Aligment	Tools	
16.	Saltek	Slovakia	
17.	Exe	
18.	AFINIS	
19.	SEPS	

Konferencia	 sa	 konala	 v	 ho-
teli	 BEŠEŇOVÁ.	 Na	 konferen-
cii	sa	zúčastnilo	celkom	83	prí-
tomných.	Konferencia	prebehla	
k	spokojnosti	zúčastnených.
Vedenie	 SUZ	 vyslovuje	 po-

ďakovanie	Gestorovi	 konferen-
cie	–	spoločnosti	Gajos,	s.	r.	o.	
pánovi	Šimkovi	a	pani	Škácho-

vej	ktorí	sa	na	úspešnom	prie-
behu	konferencie	podieľali.	
Predstavenstvo	 a	 DR	 SUZ	

vyslovuje	 poďakovanie	 aj	 ga-
rantovi	 konferencie	 pánovi	
Žilkovi,	 ktorý	 výrazne	 prispel	
k	 bezproblémovému	 zabezpe-
čeniu	konferencie.
Plánovaná	exkurzia	bola	pre	

nezáujem	zrušená.

Na	 konferencii	 bola	 prezen-
tovaná	 účasť	 83	 účastníkov,	
z	toho:
•	 členovia	SUZ:	35	prítomných	
účastníkov	z	19	spoločností	

•	 prezentujúci,	 prednášatelia,	
sólo	účastníci,	hostia:	48.
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Vážený čitateľ. Do rúk sa vám dostáva posledné tohtoročné vydanie nášho  
Informačného spravodajcu SUZ. Rok 2022 nám priniesol množstvo zmien, ktoré nás a naše spoločnosti 

začali ovplyvňovať a pravdepodobne budú prinášať výzvy aj v roku 2023. 
Váš záujem o konferencie SUZ nás skutočne teší, pretože vieme, že každá spoločnosť prešla tento rok 

náročnými výzvami od zmeny cien vstupných surovín až po stratu partnerov v mieste zhodnotenia vlast-
ného výrobku, alebo služieb. V tomto náročnom období sa nám podarilo uskutočniť celkom štyri konferen-

cie, ktoré pokračujú vo svojej ambícii zbližovať ľudí a ich záujmy. Sme presvedčení, že toto  
je tá správna cesta ako prispieť k rozvoju nielen našich členov, ale aj celého priemyslu. Máme pocit,  
že tak ako sme začiatkom deväťdesiatych rokov prispeli k postupnému rozbehu a rozvoju mnohých  

spoločností, aj toto obdobie je práve také, ktoré potrebuje prepojiť nové myšlienky a nápady. Veríme, že na-
ša snaha a váš záujem bude mať svoje výsledky a za 20 rokov budeme spomínať na staré „dobré“ časy.

Ďakujeme za vašu priazeň v roku 2022, prajeme vám príjemné prežitie nastávajúcich  
vianočných sviatkov a do nového roka 2023 vám prajeme veľa úspechov a zdravia.

Redakčná rada SUZ. 
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MSV 2022 V BRNE:		
STÁLE	SA	TO	EŠTE	NAPLNO	NEROZBEHLO
P odľa oficiálnej správy ČTK sa Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne v tomto ro-

ku zúčastnilo 52 000 ľudí, čo malo byť viac o 17 000 oproti minulému roku, avšak pred-
covidová úroveň nebola dosiahnutá ani teraz (vtedy bola denná účasť 16 200 ľudí a celkovo 
sa MSV zúčastnilo 81 000 záujemcov o strojársku výrobu). Program bol zúžený z päť dní na 
štyri. Predstavilo sa 1 256 vystavovateľov (80 % z nich boli kovoobrábačské firmy) v 8 paviló-
noch (A1, A2, B, E, F, G1, P, V).

Okruhy, ktoré boli predstavované:
1.   banská, hutnícka, keramická a sklárska  

 technika
2.   materiály, komponenty pre strojárstvo
3.   pohony, hydraulika, pneumatika,  
  chladiaca technika, klimatizácia

4.   energetika, silnoprúdová elektrotechnika
5.   elektronika, automatizačná, meracia  

 technika
6.   výskum, vývoj, transfer technológií,  
  finančné a iné služby

7.   obrábacie a tvárniace stroje, náradie
8.   zlievarenstvo
9.   zváranie
10.  povrchové úpravy
11.   plasty, gumy, kompozity 
12.  chémia pre strojárstvo

Zo	šiestich	ocenených	exponátov	zlatou	me-
dailou	 za	 inováciu	 v	 transporte	a	 logistike	bol	
odmenený	 aj	 vodíkový	 autobus	 s	 nízkotlako-
vými	 metalhydridovými	 zásobníkmi	 sloven-
ského	výrobcu	Rošero-P,	s.	 r.	o.	a	vystavova-
teľa	 Technická	 univerzita	 v	 Košiciach,	 Stroj-
nícka	 fakulta	 TUKE.	 Metalhydridové	 zásobní-
ky	 tohto	 zariadenia	 umožňujú	 uskladniť	 vodík	

pri	 extrémne	nízkych	 tlakoch	do	2,5	MPa	 (pri	
štandardných	je	to	až	35	MPa).	To	prináša	ex-
trémne	 navýšenie	 bezpečnosti,	 čo	 je	 dôležité	
vzhľadom	 k	 využívaniu	 autobusu	 v	 mestskej	
hromadnej	doprave.	

Aj	 v	 tomto	 roku	 Predstavenstvo	 a	 dozorná	
rada	 SUZ	 sa	 pokúšala	 zorganizovať	 návšte-
vu	na	MSV.	Najprv	 to	bolo	 formou	prieskumu,	
kedy	 reakcia	 na	 uskutočnenie	 akcie	 vyzerala	
nádejne.	V	auguste	tohto	roka	ešte	predbežný	
záujem	vyjadrilo	14	údržbárov	zo	SUZ	a	SSU,	
na	základe	ktorého	SUZ	pripravilo	organizačný	
projekt	a	došlo	k	zabezpečeniu	dopravy,	ubyto-
vania	a	stravy	pre	budúcich	prihlásených	(ráta-
lo	sa	s	reálnou	účasťou	10	členov).	Nakoniec,	
keď	 sa	 lámal	 chlieb,	 tak	 väčšina	 z	 rozličných	
príčin	odstúpila	a	na	účasť	prikývli	len	3	ľudia.	
P	a	DR	SUZ	pri	takejto	malej	prezencii	organi-
záciu	MSV	2022	zrušila.	Napokon	sa	tejto	ak-
cie	zúčastnilo	predsa	 len	viacero	členov	SUZ,	
okrem	pracovníkov	spoločnosti	SLOVCEM,	 to	
bola	aj	firma	Hennlich,	ktorá	dokonca	na	veľtr-
hu	mala	veľký	stánok,	ale	rokovania	a	prezretia	
si	výstavných	strojov	sa	zúčastnili	napr.	aj	zá-
stupcovia	spoločnosti	Generi.

Rokovania	 za	 SUZ	 (potenciálna	 účasť	 na	
konferencii	SUZ	ako	prezentujúci)	sa	vykonali	
s	nasledovnými	spoločnosťami:

dataPartner	 –	 Viac	 ako	 20	 rokov	 pôsobia	
v	 oblasti	 dodávok	 a	 realizácií	 informačných	
a	riadiacich	technológií.	Ponúkajú	kvalitný	sof-
tvér,	dodávky	priemyselného	hardvéru	a	 finál-
ne	 technické	 riešenia	v	 rámci	 integrácie	 tech-
nologických	celkov.

Denios	 –	 Doprevádza	 skladovanie	 nebez-
pečných	 látok	 aj	 do	 moderného	 sveta	 infor-
mačných	technológií,	keď	prvýkrát	prepája	zá-
chytné	 a	 detekčné	 systémy	do	 jedného	 celku	
vďaka	pokrokovej	technológii	Narrowband	IoT.

IBS Scherer Czech	 –	 Partner	 na	 čistenie	
dielov,	priemyselné	čistenie	povrchov,	príprav-
ky	na	údržbu,	špeciálne	čističe,	likvidáciu.	Sys-
témové	 riešenia	 IBS	 na	 priemyselné	 čistenie	
a	údržbu	povrchov.

Jetstar International	 –	 Je	 celosvetovým	
dodávateľom	 riešení	 vodného	 lúča	 najvyššej	
kvality.	 Ich	 ponuka	 obsahuje	 náhradné	 diely	
a	 brúsny	 granát	 pre	 všetky	 typy	 strojov	 Wa-
ter	Jet.	

Nanotech-Europe	 –	 Dodávateľ	 kompozit-
ných	povlakov	podľa	cielených	špecifikácií,	ako	
je	uhlík,	MoS2,	nitrid	boritý...

Chainway	–	Priekopník	vo	vývoji	produktov	
pre	 „Internet	 vecí”	a	poskytovateľ	profesionál-
nych	riešení	a	produktov	na	zber	dát.

Plymovent	–	Je	svetový	popredný	dodáva-
teľ	 produktov,	 systémov	a	 služieb	na	odsáva-
nie	a	filtráciu	znečisteného	vzduchu	v	interiéri.	
Poskytuje	 vysokokvalitné	 riešenia,	 ktoré	 od-
straňujú	 výpary	 zo	 zvárania	 a	 rezania,	 brús-
ny	 prach	 a	 olejovú	 hmlu	 v	 kovospracujúcom	
priemysle.	

Usporiadanie	návštevy	členov	SUZ	na	MSV	
2023	sa	ukazuje	po	viacerých	rokoch	ako	veľ-
mi	otázne	a	tohtoročných	organizátorov	by	ur-
čite	 potešilo,	 keby	 ste	 Vy	 členovia	 SUZ	 dali	
jednoznačne	vedieť,	ako	 to	vidíte,	aké	badáte	
možnosti	 alebo	možné	zmeny	a	 či	 tento	druh	
aktivity	SUZ	naozaj	má	odísť	do	zabudnutia.

Ing.	Michal	Abrahámfy
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Čo by vás mohlo zaujímať z histórie SUZ

KRÁSNE STOPY, POVZBUDIVÉ SLOVÁ 
– ODKAZY V KRONIKE SUZ
N a tomto mieste už bolo viackrát spomenuté, že Kronika SUZ 

je  veľkým  žriedlom  všelijakých  možných  informácií.  Dnes 
sme sa pozreli na to, ako sa niektorí autori navždy zapísali svojimi 
výrokmi do análov našej kroniky. Väčšinou sa do kroniky len pod-
píšeme, nanajvýš popozeráme posledné  fotografie, ale sú vzácni 
jednotlivci, ktorí sa neboja zo seba vydať viac, napíšu viac vetný 
odkaz, ktorý nám veľa povie o dobe, udalosti, ale aj autorovi.

Ako by to bolo, keby do údržbárske-
ho života ne-
prehovoril aj 
futbal (Jankov 
Vŕšok 9. ok-
tóbra 2003).

Krásne vety sa dajú prečítať aj od pána Votavu, ktorý má určite 
rekord v počte odkazov v našej kronike. Ak bol na konferencii, za-
iste nájdete v kronike z toho dátumu jeho príspevok. Takto sa pri-
pomenul polroka po kalamite vo Vysokých Tatrách (24.3. 2005).

Medzi najčastej-
šie odkazy patrí po-
chvala za výbornú 
organizáciu konfe-
rencie SUZ, poďa-
kovanie za možnosť 
zúčastniť sa. Je-
den z prvých a cel-
kom vtipných, čo 
vám padne do oka 
je ten z 7. 10. 1999 
od profesora Balo-
ga z MtF STU v Tr-
nave.

No a nakoniec 
odkaz od ne-
známeho (ne-
podarilo sa 
nám ho identi-
fikovať) autora.

Alebo naša milá kolegyňa z Prievidze:

A ešte pochvala od pani Strapkovej, ktorá sa veľ-
mi dobre číta (25.9. 2008 Vyhne).

Častokrát sa stretneme s rozličnými predsavza-
tiami, záväzkami a vytýčenými cieľmi, o čom 
svedčí aj zá-
pis z Dubo-
vej zo dňa 
15. 3. 2001.

Určite medzi krás-
ne odkazy patria 
aj kresby. Zažili 
sme ich od nášho 
kolegu pána Hru-
šovského:

Ale v kronike nájdete 
aj milé obrázky od pani 
Evy Husárikovej. O nej 
sa písalo aj v oficiálnej 
slovenskej tlači, keď 
sa konala dňa 2. de-
cembra 2014 výstava 
v Slovenskom národ-
nom múzeu v Martine. 
Výstavu pre toto mú-
zeum pripravila Galé-
ria Babka z Kovačice. 
Skúsite niečo nabudú-
ce nakresliť aj vy?
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Náš rozhovor (2. časť)

VIERA BELANIKOVÁ 
OBCHODNÁ	RIADITEĽKA	GENERI	SLOVAKIA
MOJE RADOSTI,  
ALE AJ STAROSTI

Radostí mám ve-
ľa a hlavne sa viem 
z nich tešiť. Prioritou 
a najväčším zázra-
kom pre mňa sú mo-
je dve dcérky a vnú-
čatká Saška a Alex. 
Sú mojím liekom 
na všetky starosti 
a problémy.

Si  známa ako  užívateľka  taba-
kových prostriedkov....
To	je	pravda	a	sú	s	tým	spojené	

určité	 pozitíva	 aj	 negatíva.	 Fajčiť	
ma	naučili	spolužiaci	v	16	rokoch,	
kedy	som	ležala	na	infekčnom	od-
delení	 so	 žltačkou	 typu	 B,	 ktorá	
mala	v	tej	dobe	pre	každého	fatál-
ne	následky,	počas	mojej	hospita-
lizácie	zomreli	dve	mladé	pacient-
ky	jedna	30-	a	druhá	28-ročná.	Po	
troch	 mesiacoch	 hospitalizácie,	
zrazu	začali	každý	večer	pod	mo-
je	okná	infekčného	oddelenia	cho-
diť	 všetci	 spolužiaci	 a	 niekedy	 aj	
učitelia	na	návštevu.	Infekčné	bo-
la	už	posledná	budova	komplexu	
a	spolužiaci	 si	 tam	 robili	 táborák,	
popíjali	 a	 snažili	 sa	 ma	 nejakým	
spôsobom	odreagovať	 a	 zabaviť.	
Vtedy	som	pochopila,	že	je	asi	na-
ozaj	zle.	Mama	dokonca	doniesla,	
len	 tak,	 zlaté	 náušničky	 a	 rôzne	
nadštandardné	 darčeky.	Tak	 som	
si	uvedomila,	čo	všetko	ešte	treba	
skúsiť,	 alkohol	 som	odmietla,	 ale	
cigaretu	som	si	vzala	na	toaletách	
v	 zamrežovanom	 okne	 infekčné-
ho	oddelenia.	Pokyny	na	správne	
fajčenie	 zneli:	 „Potiahni,	 prehltni	
dym	a	povedz	mama	ide!	A	potom	
dym	vypusti.“	Tak	to	išlo	každý	ve-
čer.	Na	 vizite	 o	 týždeň	mi	 primár	
bral	3	x	krv	a	nechápal	obrovské	
zlepšenie.	Vyšetrovali	ma,	čo	som	
robila	ten	týždeň	iné,	aké	alterna-
tívne	lieky	mi	dali	rodičia,	čo	som	
jedla?	 Samozrejme,	 že	 som	 sa	
nepriznala,	 lebo	 som	 sa	 bála,	 že	
keď	ma	nezabije	choroba,	tak	ma-

ma	 určite!	 Po	 mesiaci	 ma	 z	 ne-
mocnice	 prepustili	 s	 dobrými	 vý-
sledkami	a	až	po	rokoch,	keď	som	
pracovala	 v	 nemocnici,	 tak	 sme	
sa	na	firemných	akciách	stretávali	
aj	s	tým	primárom.	Pamätal	si	ma	
a	vtedy	už	som	mu	povedala,	čo	
iné	som	robila.	Zamyslel	sa	a	po-
vedal,	 že	naozaj	 v	 tom	momente	
mi	 nikotín	 zachránil	 život,	 že	 ten	
šok,	čo	dostal	zmrzačený	organiz-
mus	a	vojna	krviniek	v	mojom	te-
le	sa	sústredila	inde	ako	na	pečeň	
a	 tá	 sa	 mohla	 regenerovať,	 as-
poň	takto	laicky	som	to	pochopila.	
Samozrejme	 neskôr	 ma	 cigarety	
priviedli	 aj	 do	 trapasov,	 napr.	 pri-
chytenie	 riaditeľom	 cez	 prestáv-
ku	na	cigaretke,	za	čo	som	mala	
pokarhanie.	
	
Aj	 napriek	 všetkým	 týmto	 pre-

kážkam,	ktoré	ma	sprevádzali	po-
čas	 všetkých	 prázdnin	 na	 „gym-
pli“	 som	 zostala	 pozitívne	 ladený	
človek.	 Po	 prvom	 ročníku,	 ako	
uvedomelá	 študentka	 som	 si	 iš-
la	dať	vytrhnúť	mandle,	 lebo	som	
mala	časté	angíny	a	čo	sa	nesta-
lo,	 miesto	 mandlí	 mi	 nováčik	 le-
kár	vystrihol	korene	jazyka,	takže	
celé	 prázdniny	 v	 špitáli.	 Po	 dru-
hom	ročníku	na	začiatku	prázdnin	
sme	boli	s	otcom	na	Šírave	(tu	bol	
1.	 krát	 zaznamenaný	 výskyt	 infi-
kovaných	kliešťov	na	Slovensku).	
Otec	 mi	 našiel	 prisatého	 kliešťa	
a	 odborne	 s	 motorovým	 olejom	
a	vatičkou	ho	vytočil.	No	a	o	 týž-
deň	som	už	ležala	pomaly	v	kóme	
na	infekčnom	–	diagnóza	borelió-
za	 –	 dva	mesiace	 hospitalizácie.	
Takže	pre	mňa	kliešte	predstavu-

jú	 určitú	 paniku,	 ale	 za	 celý	 môj	
život	 toto	bolo	 jediný	môj	kontakt	
s	kliešťom.

Elegantné odevy, úsmev na tvá-
ri,  dobrá nálada,  tým si  známa 
z našich stretnutí SUZ. Čo tebe 
spraví radosť, čo ťa poteší a na 
čom sa najlepšie zabavíš?
Ďakujem	 za	 milé	 hodnotenie.	

Čo	mi	robí	radosť?	Možno	to	znie	
ako	 klišé,	 ale	 šťastnou	 ma	 robia	
predovšetkým	 drobnosti,	 malič-
kosti	 a	 detaily	 každodenného	 ži-
vota,	ktoré	pohnú	mojimi	emócia-
mi.	Šťastnou	ma	v	skratke	robí	to,	
že	si	 tieto	detaily	života	dokážem	
všímať	a	vychutnať.	Milujem	ľudí,	
mám	 radosť,	 keď	 sú	 ľudia	 v	mo-
jom	okolí	spokojní	a	šťastní.	

Keď	 nie	 som	 v	 pohode,	 veľmi	
rada	chodím	na	klasické	trhoviská	
a	 tam	v	 tom	 ruchu	družných	 roz-
hovorov	a	pozorovaním	správania	
trhovníkov	 sa	 neuveriteľne	 dobí-
jam	pozitívnou	energiou.

Moja	zábava	má	tiež	rôzne	po-
doby,	všetko	to	záleží	na	momen-
tálnom	rozpoložení,	ale	každá	for-
ma	 aktivity	 je	 pre	 mňa	 zábavná.	
Dokonca	aj	odpovede	na	tieto	tvo-
je	otázky.
	
Na  druhej  strane,  viem,  že  si 
mala  komplikované  operácie 
kolena.  Čo  ti  pomohlo  aj  tento 
ťažší  životný  úsek  prekonať? 
Bola  niekedy  v  tvojom  živote 
ešte vážnejšia situácia?
Úraz	 s	 kolenom	 nebola	 sran-

da.	Pri	 lyžovaní,	 prepnutá	do	 sú-

ťaživého	 módu,	 som	 vletela	 do	
hlbokého	snehu.	 Jedna	 lyža	vyp-
la	a	druhá	nie,	lebo	profesionálny	
servis	mi	túto	lyžu	zle	nastavil,	te-
da	vlastne	nechali	 to	natvrdo,	ale	
moja	 chyba	 bola,	 že	 som	 to	 ne-
skontrolovala.	 Noha	 bola	 otoče-
ná	o	180	stupňov.	Pri	mojej	svalo-
vej	dystrofii,	je	prach	bolesti	veľmi	
nízky,	takže	koleno	som	si	cvaka-
ním	 otočila	 sama	 do	 pôvodného	
stavu,	 avšak	 keď	 som	 sa	 chcela	
postaviť	späť	na	lyžu,	tak	noha	vô-
bec	nedržala.	Otočila	som	teda	ly-
že	viazaním	na	sneh	a	plazila	som	
sa	štýlom	Meresjeva	k	ceste,	kde	
by	 som	 mohla	 stretnúť	 posled-
ných	 lyžiarov	 (poznámka	 redak-
cie:	Alexej	Maresiev	bol	sovietsky	
letec	z	čias	druhej	svetovej	vojny.	
Jeho	životný	príbeh	sa	stal	náme-
tom	novely	Borisa	Polevého	–	Prí-
beh	 ozajstného	 človeka,	 kde	 vy-
stupuje	 pod	 zmeneným	 menom	
Meresjev.	V	roku	1942	bol	zostre-
lený	a	ocitol	sa	na	zemi	s	rozdrve-
nými	 chodidlami	 v	 nepriateľskom	
tyle,	napriek	tomu	sa	pokúsil	vrá-
tiť	 sám	 na	 územie	 kontrolované	
sovietskou	 armádou.	 Cesta	 späť	
mu	 trvala	 celých	 18	 dní,	 keď	 sa	
mu	podarilo	dostať	cez	 líniu	fron-
tu	 medzi	 domáce	 obyvateľstvo.	
Zdroj:	 sk.wikipedia.org).	 Po	 troch	
dňoch,	keď	som	prišla	na	Sloven-
sko	 už	 vo	 vysokých	 horúčkach,	
hrozila	amputácia.	Ale	za	pomoci	
primátora	 a	mojej	 razantnosti,	 sa	
našiel	lekár,	ktorý	sa	už	niekoľký-
mi	operáciami	 snaží	nohu	udržať	
ako	tak	funkčnú.	Priznám	sa,	lyžu-
jem	 stále,	 so	 špeciálnou	 ortézou	

Pokračovanie na 7. str.
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EFEKTÍVNY ŠÉF
 » Existujú základné vzorce 
pre fungovanie úspešné-
ho šéfa?

 » Ako vybudovať funkčný 
tím?

 » Aké najčastejšie chyby ro-
bia šéfovia?

 » Ako vedieť spravodlivo od-
meňovať?

Asi	 každý	 chce	niečo	po	 se-
be	 zanechať.	 Niekto	 chce	 vy-
budovať	 dom,	 niekto	 zrealizo-
vať	 ambiciózny	 projekt,	 alebo	
postaviť	na	nohy	upadajúcu	fir-
mu.	Posledný	príklad	je	z	mojej	
osobnej	praxe,	kedy	som	v	 ro-
ku	 2006	 prebrala	 ako	 výkonná	
riaditeľka	firmy	s	vlastným	ima-
ním	mínus	200	tisíc	EUR	a	náš	
daňový	poradca	povedal,	že	„to	
treba	zavrieť“.	
Nakoľko	som	ale	 lev	a	nera-

da	 sa	 vzdávam	 bez	 boja,	 za-
čala	 som	 zisťovať,	 čo	 sú	 tie 
správne vzorce na vybudo-
vanie, respektíve na znovu 
vybudovanie firmy	 tak,	 aby	
začala	prosperovať	a	prinášala	
úžitok	 tak	 majiteľom,	 klientom	
ale	 aj	 zamestnancom,	 ktorí	 by	
spokojní	 chodili	 do	 práce,	 lebo	
by	 im	ich	práca	dávala	dlhodo-
bý	zmysel.

Vzorec budovania	 je	 vcel-
ku	jednoduchý	a	nevyžaduje	od	
manažéra	vysoko	sofistikované	
zručnosti	 a	 vedomosti,	 ale	 vy-
žaduje jej nepretržitú apliká-
ciu. Skladá	sa	zo	štyroch	hlav-
ných	činností,	ktoré	je	nutné	ro-
biť	pravidelne:

I. Plánovanie
II. Organizovanie
III. Leadership
IV. Kontrola

I. Plánovanie	 je	 veľmi	 dôle-
žitým	 začiatkom	 akéhokoľvek	
procesu	 budovania.	 Je	 to	 sta-
novenie	 cieľa	 a	 účelu,	 prečo	
chceme	daný	cieľ	–	projekt	ale-
bo	 firmu,	 vybudovať.	 Plán	mu-
sí	 následne	 obsahovať	 rozde-
lenie	 cieľa	 na	 míľniky	 a	 úlohy,	
ktoré	budú	ľahko	zrealizovateľ-
né	a	akceptovateľné	pre	členov	
tímu.	 Lebo	 ak	 stanovíme	 prí-
liš	odvážne	ciele	a	nerozdelíme	
ich	 na	 menšie	 akceptovateľné	
časti,	 môže	 sa	 zrealizovanie	
celkového	cieľa	zdať	pre	členov	
tímu	nereálne	a	demotivujúce.
Ak	členovia	tímu	poznajú	cie-

le	a	účely	 tímu	a	poznajú	plán	
ich	vedenia	na	ich	dosiahnutie,	
ak	 je	potrebné	vedia	sa	samo-
statne	 rozhodnúť	 ako	 svojou	
činnosťou	prispieť.	Zároveň,	ak	
vieme,	k	akému	cieľu	kráčame	
je	veľmi	pravdepodobné,	že	sa	
k	nemu,	na	rozdiel	od	 toho,	ak	
cieľ	nemáme	stanovený,	dosta-
neme.

II.	 Organizovanie	 pri	 budo-
vaní	 je	 rozdelenie	 spoločnosti/	
oddelenia	do	procesov,	ktoré	na	
seba	nadväzujú	a	produkt	pred-
chádzajúceho	procesu	je	vstup-
ným	 „materiálom“	 nasledujúce-
ho	 procesu.	 Bežná	 spoločnosť	
má	okolo	80-100	hlavných	pro-
cesov	a	je	jedno,	či	má	10	alebo	
100	zamestnancov,	sú	procesy,	
ktoré	 každá	 spoločnosť	 musí	
robiť	 –	 administratívne,	 perso-
nálne,	obchodné,	finančné	a	re-
alizačné	procesy.	A	často	až	pri	
spracovaní	procesnej	organizá-
cie	 príde	 vedenie	 firmy	 na	 to,	
čo	by	mala	robiť,	ale	„nemá	na	
to	čas“.

Ak	 vieme	 spoločnosť	 (firmu)	
oddelenie	rozdeliť	tak,	aby	kaž-
dá	 časť	 mala	 zverené	 proce-
sy	 a	 mali	 definované	 produkty	
týchto	 procesov,	 tak	 sa	 budú	
jednotlivé	 časti	 firmy	 a	 členo-
via	 tímov	 ľahšie	 merať	 a	 kon-
trolovať.	

III.	 Leadership	 je	 jednodu-
cho	povedané	vedenie	 vzorom.	
Dobrý	šéf	hovorí	„MY“,	boss	ho-
vorí	„VY“	a	v	tom	je	celé	tajom-
stvo	dobrého	lídra.	Lebo	líder	je	
vzorom	a	preto	ho	 jeho	kolego-
via	 prirodzene	 nasledujú.	 Pro-
duktom	lídra	je	úspešný	podria-
dený,	preto	keď	sa	šéf	hnevá,	že	
niekto	niečo	nespravil	včas	ale-
bo	dobre,	mal	by	sa	v	prvom	ra-
de	zamyslieť,	kde	ako	 líder	zly-
hal	a	napraviť	to.
Základom	dobrého	líderstva	je	

nastavenie	efektívnej	komuniká-
cie	 v	 tíme.	 Pozor,	 komunikácia	
nie	je	rozprávanie.	Komunikácia	
je	kladenie	otázok	a	pochopenie	
odpovedí,	 čím	 sa	 vytvára	 poro-
zumenie.	 Lebo	 čím	 viac	 s	 nie-
kým	komunikujem,	tým	viac	som	
schopný	 súhlasiť	 s	 jeho	 hľadis-
kom	na	 rôzne	 situácie	 a	 tým	si	
vytvárame	vzájomný	vzťah	–	afi-
nitu.	 Veľkosť	 takto	 vytvoreného	
rovnostranného	 trojuholníka	 vy-

jadruje	porozumenie	medzi	dvo-
ma	stranami	komunikácie.

Najčastejším	 problém	 vzťa-
hov	 je	 zablokovanie	 komuniká-
cie,	 napríklad	 nedvíhaním	 tele-
fónu,	 neodpovedaním	 na	 mai-
lové	 správy	alebo	neodpoveda-
ním	na	položené	otázky.	Všetky	
tieto	prejavy	spôsobujú,	že	dru-
há	strana	je	nahnevaná	a	nech-
ce	súhlasiť,	nakoľko	nerozumie,	
čo	 sa	 stalo	 nakoľko	 !zrútenie“	
jedného	vrcholu	trojuholníka	po-
rozumenia	 spôsobí	 zrútenie	 aj	
ostatných,	 čím	 výrazne	 klesne	
celkové	 porozumenie	 nakoľko	
porozumenie	 je	 vždy	 vyjadrené	
ako	rovnostranný	trojuholník.

Ak	má	niekto iný názor	 ako	
vy	 a	 nedáva	 vám	 zmysel,	 čo	
hovorí,	 pýtajte	 sa	 ho	 otvorené	
otázky,	prečo	si	to	myslí,	aké	má	
s	 tým	 skúsenosti,	 kde	 sa	 s	 da-
nou	 oblasťou	 stretol	 a	 je	 šan-
ca,	že	ak	sa	budete	dobre	pýtať	
a	pozorne	počúvať	pochopíte	je-
ho	pohľad	a	už	sa	nebudete	mať	
potrebu	 hádať	 za	 svoju	 pravdu	
nakoľko	zistíte,	že	niekedy	môže	
mať	každý	svoju	pravdu.

Pokračovanie na 7. str.
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Komunikácia	 je	 výborným	
„rozpúšťadlom“	 problémov,	 le-
bo	 len	ak	 sa	 vieme	na	proble-
matickú	 oblasť	 svojho	 života	
a	práce	pozrieť	a	komunikovať	
s	 ňou,	 vieme	 ju	 zvládnuť.	 Ja	
som	 napríklad	 považovaná	 za	
odborníka	na	zostavovanie	biz-
nis	plánov	a	nastavenie	kontro-
lingu	 spoločnosti,	 pritom	 som	
ekonomiku	 nikdy	 neštudovala	
a	po	nástupe	do	pozície	výkon-
ného	riaditeľa	som	sa	tejto	ob-
lasti	 „úspešne“	 vyhýbala.	 Tým	
pádom	 som	 ekonomiku	 firmy	
nevedela	dobre	riadiť	a	kontro-
lovať,	čo	ma	čoskoro	„dobehlo“.	
A	 tak	som	sa	naučila	čo	s	čím	
a	prečo	priamo	súvisí	 a	 systé-
mom	sedliackeho	 rozumu	som	
si	 spravila	 jednoduchý	 systém	
kontroly	ekonomiky	firmy	a	pro-
jektov	 zrozumiteľný	 aj	 pre	 nás	
technikov.
Ak	 chce	 šéf,	 aby	 jeho	 kole-

govia	boli	úspešní	musí	si	uve-
domiť	aký	súvis	má	zodpoved-
nosť	 a	 kompetencia.	Ak	 dáme	
ľuďom	 vedomosti	 a	 zručnosti	
budú	 vedieť	 kontrolovať	 svo-
ju	 oblasť	 v	 rámci	 tímu	 a	 pro-
cesov.	 Budú	mať	 kompetenciu	
robiť	 svoju	 prácu	 dobre	 a	 tak	
budú	 za	 danú	 oblasť	 vedieť	
prevziať	 zodpovednosť	 čo	 za-
bezpečí	ich	úspech	v	danej	ob-
lasti.	Čiže	obecne	platí,	že	čím	
viac	vedomostí	človek	má,	tým	
je	 v	 danej	 oblasti	 kompetent-
nejší,	 zodpovednejší	 a	 úspeš-
nejší,	čiže	úspech	priamo	súvi-
sí	 s	 vedomosťami	 a	 kontrolou	
zverenej	 oblasti,	 za	 ktorú	 sme	
zodpovední.

Zamysleli	 ste	 sa,	 prečo	 je	
mnoho	 mladých	 ľudí	 označe-
ných	 za	 nezodpovedných?	 Je	
to	 často	 spôsobené	 „opičou	
láskou“	 ich	 rodičov,	 kedy	 ro-
dičia	 preberajú	 zodpovednosti	
za	 rozhodnutia	 a	 kontrolu	 nad	
životom	 dieťaťa	 a	 to	 aj	 v	 ča-
se,	 kedy	 sa	 už	 vie	 dieťa	 dob-
re	 rozhodnúť	 samé	 a	 rodičia	
ich	zmenami	pravidiel	a	hraníc	
podľa	 potreby	 rodičov	 naučili,	
že	nič	okolo	seba	nevedia	kon-
trolovať.
Nepoznám	 človeka,	 ktorý	 by	

o	sebe	nepovedal,	že	je	zodpo-
vedný,	 mnohí	 sú	 presvedčení,	
že	 sú	 naozaj	 zodpovední.	Vie-
te	ako	rozoznáte	skutočne	zod-
povedného	človeka	od	človeka,	

čo	 len	 deklaruje,	 že	 je	 zodpo-
vedný?	 Skutočne	 zodpovedný	
človek	hľadá	príčinu	neúspechy	
a	chyby	v	oblasti,	ktorú	kontro-
luje	a	má	na	starosti.	Vždy	hľa-
dá	riešenia	danej	situácie	a	nie	
výhovorky,	 prečo	 sa	 daná	 vec	
stala.

IV.	Kontrola	 je	vo	vzorci	bu-
dovania	zastúpená	ako	kontro-
la	plnenia	úloh	členov	tímu,	ale	
ak	 kontroling	 štatistík	 firmy,	 tí-
mu	 a	 jednotlivcov.	 Hovorí	 sa,	
že	neexistuje	zlá	kontrola.	Kon-
trola	buď	je	alebo	nie	je.	Práve	
na	nekontrole	padá	najviac	pro-
jektov,	 lebo	šéfovia	sa	zbavujú	
zodpovednosti	 jej	 prenesením	
na	kolegov,	ktorí	vďaka	chýba-
júcej	 kontrole	 často	 nesplnia	
očakávania	šéfa.	
Správny	 líder	 vie	 rozoznať	

pracovitosť	 od	 produktívnosti	
a	tú	odmeňuje,	venuje	sa	preto	
tým,	ktorí	pomáhajú	tímu	pri	pl-
není	cieľov	a	nie	tým,	ktorí	dek-
larujú	svoju	prepracovanosť.	Je	
mnoho	 príkladov	 z	 praxe,	 ke-
dy	veľmi	zaneprázdnený	človek	
odíde	z	pozície	a	až	vtedy	jeho	
bývalý	 šéf	 zistí,	 že	 viac	menej	
nemá	čo	dať	robiť	jeho	nástup-
covi.	 Nenechajte	 sa	 oklamať	
pracovitosťou,	 stanovte	 pro-
dukty	členom	 tímu	a	 tie	meraj-
te.	 Kelvin	 povedal,	 že	 „Len	 to,	
čo	 dokážeme	 merať,	 dokáže-
me	 vyhodnotiť	 a	 zlepšiť.“	 Šéf	
potrebuje	 čísla	 na	 správne	 vy-
hodnotenie	a	spravodlivé	ohod-
notenie	 členov	 tímu,	 lebo	 to	 je	
spôsob,	 ako	 dokáže	 pomôcť	
členom	svojho	tímu	k	úspechu.
Skutočne	 efektívny	 šéf	 sa	

vždy	venuje	tomu,	čo	chce	do-
siahnuť,	 lebo	 vždy	 rastie	 to,	
čomu	 dávate	 pozornosť.	 Preto	
sa	múdry	šéf	venuje	stratégii	–	
strategickým	 úlohám,	 plánuje	
ich	dosiahnutie,	organizuje	tím,	
stanovuje	produkty	pre	jednotli-
vé	procesy,	vyhodnocuje	štatis-
tiky	a	pomáha	rozvíjať	tím	a	je-
ho	 členov	 a	 cez	 komunikáciu	
buduje	dobré	vzájomné	vzťahy.

Ing.	Soňa	Sopóci

Pokračovanie zo 6. str.

vyrobenou	 na	 mieru	 (tzv.	 ume-
lohmotná	 noha),	 ktorú	 mám	 pri-
skrutkovanú	 k	 lyžiarke.	 Vážnych	
situácii	 som	 mala	 v	 živote	 veľmi	
veľa,	 aj	 doslova	 paranormálnych	
zážitkov	 z	 rôznych	 štátov	 výcho-
du,	 ale	 to	 by	 nebol	 rozhovor	 do	
časopisu,	ale	hrubá	kniha...

Aká je tvoja prvá spomienka na 
organizáciu SUZ, čo ti napadne 
prvé, ak sa niekto spýta na tvo-
je začiatky v tomto prostredí? 
Na	 túto	 otázku	môžem	 zodpo-

vedať	 veľmi	 jednoducho	 a	 veľmi	
pozitívne.	Bol	 to	kolektív	na	95%	
mužský.	 Celé	 združenie	 na	 mňa	
pôsobilo	 priateľsky,	 je	 to	 spolok	
profesionálov	a	inteligentných	ma-
nažérov	 na	 čele	 so	 svojím	prezi-
dentom,	 ktorý	 ctí	 pravidla	 cechu	
údržbárov.	 Tieto	 stretnutia	 majú	
výhodu	osobného	kontaktu	–	sme	
ľudia,	a	 tak	 je	pre	nás	 tento	kon-
takt	 veľmi	 dôležitý.	 Každá	 jed-
na	konferencia	je	jedinečná	a	pre	
mňa	určite	prínosná,	nielen	z	po-
zície	pracovnej,	ale	aj	ľudskej.
	
Nedá  sa  obísť  to,  že  na  pôde 
SUZ, ako údržbárskej organizá-
cii sa pohybuješ (ako si spome-
nula) vo väčšinovom mužskom 
prostredí. Ženy sú tu stále niečo 
špeciálnejšie.  Ako  sa  ku  vám, 
my muži  tu správame? Pociťu-
ješ  potrebu  našej  väčšej  ohľa-
duplnosti,  slušného  správania, 
uznania? Čo hovoríš na hnutie 
MeToo? Niekto vraví, že sa ko-
nečne  niečo  na  vzťahu  žena-
-muž napravilo; niekto zase, že 
sa mladí muži už boja zoznámiť 
s dievčatami... Ako to vidíš ty? 
To	 je	 mix	 otázok,	 ktoré	 som	

v	predošlých	otázkach	aj	čiastoč-
ne	 zodpovedala.	 Ja	 od	 27-mich	
rokov	pracujem	v	prevažnej	časti	
s	mužmi,	nikdy	som	nemala	prob-
lém	s	neslušným	správaním,	neo-
hľaduplnosťou	 resp.	 inými	 nega-
tívami.	Možno	 to	 vyplýva	z	mojej	
povahy	 a	 pozitívneho	 pohľadu.	

Toto	združenie	 je	skutočne	grupa	
gentlemanov	 zo	 starej	 klasickej	
školy	 a	 mladí,	 ktorí	 vstupujú	 do	
tohto	 členstva	 sú	 kladným	 vede-
ním	nútení	 svoje	správanie	držať	
v	týchto	konvenciách.

Otázka	 MeToo?	 –	 najprv	 som	
si	 tento	 termín	 musela	 aj	 ja	 „vy-
googliť“.	 Nerovnosť	 medzi	 žena-
mi	a	mužmi	je	u	nás	stále	prítom-
ná.	 Jej	 príčinami	 sú	 spoločenské	
očakávania,	 ktoré	 sú	 nám	 už	 od	
detstva	 podsúvané	 a	 tak	 nepria-
mo	 obmedzujú	 i	 naše	 možnosti.	
Jedna	 z	 hlavných	 príčin	 je	 však	
nedostatočné	možnosti	pre	zosú-
ladenie	 rodinného	 a	 pracovného	
života,	 nakoľko	 u	 nás	 stále	 väč-
šina	 zodpovednosti	 za	 starostli-
vosť	o	rodinu	pripadá	ženám.	Že-
ny	si	zaslúžia	rovnaké	príležitosti,	
podmienky	 a	 rovnaké	 uznanie	 aj	
ohodnotenie	 ako	 muži.	 V	 mno-
hých	 prípadoch,	 sú	 ženy	 potom	
šikovnejšie	 aj	 na	 pracoviskách	
a	 tu	 nastáva	 problém,	 keď	 zary-
tá	vlastnosť	(tzv.	ješitnosť)	niekto-
rých	 mužov	 donúti	 k	 praktikám,	
ktoré	 ženy	 ponižujú,	 až	 likvidujú.	
Ale	 tieto	 javy	 boli	 aj	 v	 minulosti	
a	myslím	si,	 že	každá	 racionálna	
a	múdra	mladá	žena	si	 vie	pora-
diť	a	udržať	vzťahy	v	správnej	ro-
vine.	Osobne,	ani	v	mojom	okolí,	
som	sa	s	praktikami	obťažovania	
žien,	nestretla.	

„Či	 sa	 mladí	 muži	 už	 boja	 zo-
známiť	s	dievčatami?“	–	 tak	 to	 je	
na	 celý	 spis,	 jasné,	 že	 sa	 boja!	
Ženy	 sú	 veľmi	 šikovné,	 dokáže-
me	robiť	viacero	vecí	naraz,	situá-
cie	vnímame	globálne	a	snažíme	
sa	byť	preventívne	o	krok	napred	
(a	 hlavne	 VŽDY	 máme	 pravdu!)	
a	chlapci	zo	strachu	pred	určitým	
fiaskom,	 to	 ani	 neskúšajú	 –	 dú-
fam,	 že	 táto	 odpoveď	 bude	 vní-
maná	s	humorom.	Súčasní	rodičia	
vychovávajú	 z	 chlapcov	 cukrové	
bábiky	–	jednoznačne	by	som	od-
porúčala	 mladým	 mužom	 aspoň	
polročnú	vojnu	–	bez	mamičiek.	

Pokračovanie z 5. str.
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K áblové	 nosné	 systémy	 od	
popredného	 českého	 vý-

robcu	KOPOS	KOLÍN,	a.	s.	pred-
stavujú	 predovšetkým	 systémy	
káblových	 žľabov,	 lávok	 a	 drô-
tené	žľaby.	Všetky	tieto	systémy	
sú	 taktiež	 skúšané	 v	 požiarnej	
komore	a	získali	certifikát	systé-
mov	 so	 zachovaním	 funkčnosti	
pri	požiari	a	aj	táto	pridaná	hod-
nota	je	dôležitá	pri	výbere	káblo-
vých	systémov,	pretože	nutnosť	
požiarnej	 ochrany	 objektov	 stá-
le	 viacej	 naberá	 na	 dôležitosti.	
Požiare	 sú	 ale	 našťastie	 málo	
bežné,	 čo	 je	 ale	 prítomné	 stá-
le,	 je	vplyv	životného	prostredia	
na	 mate	riál	 a	 tým	 vznik	 koró-
zie.	Z	tohoto	dôvodu	sú	výrobky	

ponúkané	 v	 rôznych	 povrcho-
vých	 úpravách	 alebo	 materiá-
loch	 a	 výber	 správnej	 koróznej	
ochrany	je	veľmi	dôležitý.

Najčastejším	 spôsobom	 ko-
róznej	 ochrany	 používaným	
na	 káblových	 nosných	 systé-
moch	 je	 kontinuálne	 zinkova-
nie	 sendzimirovou	 metódou.	
Produkty	 sú	 vyrábané	 z	 ple-
chov	 už	 s	 ochrannou	 vrstvou	
zinku.	 Plech	 použitý	 na	 výrob-
ky	 KOPOS	 je	 s	 vrstvou	 zin-
kovej	 ochrany	 pri	 hrúbke	 13-
27	 mikrometrov.	 Tieto	 výrobky	
z	 pohľadu	 koróznej	 ochrany	 je	
možné	 však	 odporučiť	 len	 do	
vnútorných	priestorov	alebo	do	

prostredia	so	stupňom	koróznej	
agresivity	C1	a	C2,	teda	s	veľmi	
nízkou	a	nízkou	úrovňou.

Pretože	 ochranná	 zinková	
vrstva	v	závislosti	na	agresivite	
prostredia	ubúda,	je	dôležité	do	
korózne	náročnejšieho	prostre-
dia	použiť	výrobky	s	väčšou	ko-
róznou	ochranou,	ktorú	je	mož-
né	dosiahnuť	napríklad	pri	žia-
rovom	 zinkovaní	 ponorom.	 Tu	
je	proces	výroby	odlišný	v	tom,	
že	 hotový	 výrobok	 z	 neošetre-
nej	 ocele	 je	 celý	 ponorený	 do	
roztopeného	 zinku.	 Výsledkom	
je	 potom	 ochranná	 vrstva	 po-
vrchu	 pri	 hrúbke	 približne	 50	
mikrometrov.	Je	jasné,	že	taká-

to	ochrana	povrchu	je	zaistená	
pre	dlhšie	časové	obdobie	než	
poskytuje	metóda	sendzimir.

Povrch	 môžeme	 chrániť	 tak-
tiež	 lakovaním,	 ktoré	 neplní	 len	
ochrannú	 funkciu	 materiálu,	 ale	
je	 taktiež	dobrou	voľbou	z	este-
tických	 alebo	 rozlišovacích	 dô-
vo	dov,	 pretože	 výber	 možných	
farieb	 je	 podľa	 vzorkovníka	
RAL.	Vždy	sa	 lakujú	výrobky	už	
s	ochrannou	vrstvou	zinku,	preto	
pokiaľ	 sú	 dôvody	 len	 estetickej	
alebo	je	treba	káblové	trasy	rozlí-
šiť	farebne,	volí	sa	lakovanie	len	
z	 pohľadových	 častí	 výrobkov.	
V	 prípade	 požiadavky	 laku	 ako	
ochranu	pred	koróziou,	lakujú	sa	
výrobky	po	celom	svojom	obvo-
de	–	táto	metóda	ochrany	je	v	ur-
čitých	 prostrediach	 účinnejšia	
než	žiarové	zinkovanie	ponorom.

Všetky	 vyššie	 uvedené	metó-
dy	riešili	zvýšenie	koróznej	odol-
nosti	 povrchovou	 úpravou.	 Na	
záver	len	uveďme,	že	sa	ponúka	
aj	možnosť	vyrobiť	káblové	nos-
né	 systémy	 z	 nerezovej	 ocele	
a	týmto	spôsobom	docieliť	veľmi	
vysokú	odolnosť.	Kopos	v	tomto	
prevedení	 ponúka	 káblové	 žľa-
by,	 lávky	 aj	 trasy	 tvorené	 drôte-
nými	žľabmi,	ktoré	svoje	využitie	
nájdu	 v	 priemyslových	 aplikáci-
ách,	 v	 laboratóriách,	 v	 chemic-
kom	 priemysle,	 v	 potravinárstve	
a	ďalších	aplikáciách.
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KÁBLOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY KOPOS  
–	RIEŠENIE	NIELEN	DO	PRIEMYSLU

stupeň koróznej 
agresivity popis prostredia

priemerný korózny 
úbytok hrúbky  

zinku (µm / rok)

odporúčaná  
povrchová úprava

C1 veľmi 
nízka

interiér: suché, vetrané, klimatizované priestory – kance-
lárie, bytové priestory, obchody, školy, hotely <0,1

"S, PO, BZNCR, 
ZNCR 

EO, EC"

C2 nízka

interiér: vetrané priestory s nestálou teplotou a s možnou 
občasnou vlhkosťou – športové, výrobné a skladové ha-
ly, garáže 
exteriér: suché, neznečištené miesta s veľmi miernou ob-
časnou vlhkosťou – voľná krajina

0,1-0,7

"S, PO, BZNCR, 
ZNCR – obme-

dzene 
F, POF, BF, BEZN, 

GMT 
IX, BX, BIX 

EO, EC"

C3 stredná

interiér: výrobné priestory s vyššou vlhkosťou a stredným 
znečistením – potravinárske priestory, mliekárne, pivova-
ry, práčovne 
exteriér: mestské a priemyslové oblasti s nízkým až 
stredným znečistením ovzdušia, prímorské oblasti s ma-
lou salinitou

0,7-2,1

"F, POF, BF, BEZN, 
GMT 

IX, BX, BIX 
EO, EC"

C4 vysoká

interiér: priestory s vyššou kondenzáciou a veľkým zne-
čistením – plavecké bazény, chemické priestory 
exteriér: priemyslové oblasti, prímorské oblasti so stred-
nou salinitou

2,1-4,2

"F, POF, BF, BEZN, 
GMT 

IX, BX, BIX 
EO, EC"

C5 veľmi  
vysoká

interiér: priestory s veľmi vysokou kondenzáciou alebo 
veľkým znečistením z výrobných procesov a baní 
exteriér: priemyslové oblasti s vysokým znečistením 
a vlhkosťou, prímorské oblasti s vysokou salinitou

4,2-8,4

"F, POF, BF, BEZN, 
GMT – obmedzene 

IX, BX, BIX 
EO, EC"

Adresa:
KOPOS	Slovakia,	s.r.o.
Skladová	2,	917	00	Trnava
www.kopos.sk



 NOVEMBER 2022 9

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a. s.

H istória Technickej inšpek-
cie sa začala písať v de-

väťdesiatych rokoch minulé-
ho storočia. Technická inšpek-
cia bola primárne zriadená ako 
štátna príspevková organizácia 
na posudzovanie bezpečnos-
ti technických zariadení pod-
ľa vtedy platného zákona č. 
174/1968 Z. z. o štátnom od-
bornom dozore nad bezpečnos-
ťou práce a slúžila na podporu 
uskutočňovania štátnej politiky 
v tejto oblasti v Slovenskej re-
publike. 

V	dôsledku	prijatia	nového	zákona	o	roz-
počtových	pravidlách	 verejnej	 správy	bola	
nevyhnutná	zmena	právnej	formy	Technic-
kej	inšpekcie,	k	čomu	došlo	jej	transformá-
ciou	z	príspevkovej	organizácie	na	akciovú	
spoločnosť.	Technická	inšpekcia,	a.	s.,	bo-
la	založená	zakladateľskou	listinou	dňa	30.	
marca	 2006	 v	 nadväznosti	 na	 uznesenie,	
ktorým	 vláda	 schválila	 transformáciu	 prí-
spevkovej	organizácie	Technická	inšpekcia	
na	 akciovú	 spoločnosť	 so	 100%	majetko-
vou	 účasťou	 štátu.	 Spoločnosť	 bola	 zalo-
žená	 bez	 výzvy	 na	 upisovanie	 akcií,	 teda	
ako	súkromná	spoločnosť	a	vznikla	14.	júla	
2006	zápisom	do	obchodného	registra	ako	
nástupca	Technickej	 inšpekcie,	štátnej	prí-
spevkovej	organizácie	v	súlade	s	§	31	až	
39	zákona	č.	124/2006	Z.	z.	o	bezpečnosti	
a	ochrane	zdravia	pri	práci.	

Dňom	 vzniku	 spoločnosti	 na	 ňu	 pre-
šli	 všetky	 práva	 a	 povinnosti	 vyplývajúce	
z	právnych	vzťahov	týkajúcich	sa	Technic-
kej	 inšpekcie,	 štátnej	 príspevkovej	 organi-
zácie.	Pritom	bol	reflektovaný	najmä	dovte-
dajší	 prínos	 výsledkov	 plnenia	 úloh	 vyko-
návaných	 Technickou	 inšpekciou	 pre	 udr-
žiavanie	 dobrej	 úrovne	 bezpečnosti	 tech-
nických	 zariadení	 na	 Slovensku	 a	 s	 tým	
súvisiacou	 ochranou	 života	 a	 zdravia	 za-
mestnancov	na	pracoviskách	v	Slovenskej	
republike.	Jej	úlohy	pritom	spočívali	najmä	
v	 zabezpečovaní	 kontrolnej	 a	 inšpekčnej	
činnosti	 v	 oblasti	 bezpečnosti	 technických	
zariadení.	

V	súčasnosti	je	Technická	inšpekcia	me-
dzinárodne	 uznávaná	 nezávislá	 expertná	
proklientsky	 zameraná	 organizácia	 v	 ob-
lasti	 bezpečnosti	 technických	 zariadení	
s	 vedúcim	 postavením	 na	 slovenskom	 tr-
hu,	vykonávajúca	činnosť	aj	v	iných	európ-
skych	krajinách	a	v	Ázii,	starajúca	sa	o	na-

plnenie	potrieb	externých	a	interných	klien-
tov	ako	obchodný	a	odborný	líder	v	oblasti	
posudzovania	bezpečnosti	technických	za-
riadení.	 Poslaním	 spoločnosti	 je	 poskyto-
vanie	služieb	vo	verejnom	záujme,	ktorým	
je	ochrana	života	a	zdravia	osôb	(osobitne	
zamestnancov)	 a	 ochrana	 majetku	 s	 cie-
ľom	zabezpečiť	v	oblasti	bezpečnosti	tech-
nických	zariadení	a	ochrany	života	a	zdra-
via	 plnenie	 bezpečnostných	 požiadaviek.	
Život	 a	 zdravie	 ľudí,	 ktorí	 prichádzajú	 do	
kontaktu	s	technickými	zariadeniami,	a	pre-
venciu	 pred	 škodami	 spôsobenými	 zlyha-
ním	 technických	 zariadení,	 pomáha	 svo-
jím	 klientom	 zabezpečiť	 spoločnosť	 Tech-
nická	 inšpekcia,	 a.	 s.,	 svojou	 inšpekčnou	
činnosťou,	 certifikačnou	 činnosťou,	 posu-
dzovaním	 zhody	 a	 výchovnovzdelávacou	
činnosťou.	

Inšpekcia	je	vykonávaná	nestranne	a	dô-
veryhodne	 z	 pozície	 nezávislého	 inšpekč-
ného	 orgánu	 typu	 A.	 Technická	 inšpek-
cia,	a.	s.,	je	prvou	slovenskou	oprávnenou	
právnickou	 osobou	 na	 overovanie	 plnenia	
požiadaviek	 bezpečnosti	 technických	 za-
riadení	v	zmysle	§	14	zákona	č.	124/2006	
Z.	 z.	 o	 bezpečnosti	 a	 ochrane	 zdravia	 pri	
práci.	

Technická	 inšpekcia,	 a.	 s.,	 je	 akredito-
vaná	 Slovenskou	 národnou	 akreditačnou	
službou	 na	 certifikáciu	 výrobkov	 (strojo-
vé	 zariadenia,	 tlakové	 zariadenia,	 výťahy	
atď.),	osôb	(vykonávajúcich	skúšky,	opravy	
a	obsluhu	na	vyhradených	technických	za-
riadeniach	a	osôb	na	projektovanie	a	kon-
štruovanie	 vyhradených	 technických	 za-
riadení)	 a	 systémov	 manažérstva	 kvality.	
V	 oblasti	 posudzovania	 zhody	 Technická	
inšpekcia,	a.	s.,	 zisťuje,	či	 skutočné	vlast-
nosti	určeného	výrobku	zodpovedajú	usta-
noveným	 technickým	požiadavkám	na	 vý-
robok,	 a	 to	 z	 pozície	 autorizovanej	 alebo	
notifikovanej	osoby	č.	1354.	

Spoločnosť vykonáva nasledovné 
činností:

	» úradné	a	opakované	úradné	skúšky	za-
riadení	

	» posudzovanie	strojov	a	technológií,	

	» posudzuje	 konštrukčnú	 dokumentáciu	
technických	 zariadení,	 projektovú	 doku-
mentáciu	stavieb	či	dokumentáciu	strojo-
vých	zariadení	a	technológií.	

	» pre	 firmy	 a	 organizácie	 vydáva	 opráv-
nenia	 na	 činnosti	 na	 vyhradených	 tech-
nických	zariadeniach,	vrátane	oprávnení	
pre	zahraničné	subjekty	

	» pre	fyzické	osoby	vydáva	doklady	o	ove-
rení	 odborných	 vedomostí,	 preukazy	na	

obsluhu	 zariadení	 a	 osvedčenia	 pre	 vý-
kon	opráv	a	skúšok	zariadení,	

	» realizuje	 odborné	 prípravy	 revíznych	
technikov,	obslúh	alebo	osôb	na	opravy.	

	» vykonáva	certifikáciu	osôb	(revízny	tech-
nik,	 projektant,	 obsluha	 zariadení,	 opra-
vy	zariadení)

	» vykonáva	 posudzovanie	 zhody	 a	 certi-
fikáciu	 výrobkov	 podľa	 európskej	 legis-
latívy	

	» certifikuje	spoločnosti	podľa	noriem	 ISO	
9001	a	ISO	45001

	» kontroluje	 vykurovacie	 a	 klimatizačné	
systémy	 z	 hľadiska	 energetickej	 efek-
tívnosti

	» vykonáva	 kontroly	 a	 skúšky	 obalov	 na	
prepravu	 nebezpečného	 tovaru	 podľa	
medzinárodných	dohôd	ADR/RID	

	» vykonáva	 merania	 parametrov	 technic-
kých	zariadení

	» vykonáva	inšpekciu	na	základe	požiada-
viek	zákazníka	(materiály,	NDT,	a	pod.)

•••
Vyššie	špecifikované	činnosti	 vykonáva-

jú	štyri	rovnocenné	pracoviská	v	Bratislave,	
Nitre,	Banskej	Bystrici	a	v	Košiciach,	každé	
z	nich	jednotne	a	v	plnom	rozsahu.	Odbor-
ný	personálny	aparát	dodržiava	pri	výkone	
činnosti	základné	hodnoty	spoločnosti,	kto-
rými	 sú	 profesionalita,	 rešpektovanie	 plat-
nej	legislatívy	a	prispôsobovanie	sa	novým	
výzvam	v	dynamicky	meniacom	sa	prostre-
dí.	To	všetko	doplnené	ľudskosťou	a	ústre-
tovým	prístupom	ku	klientom.	

Ing.	Peter	Pribula	
riaditeľ	technického	odboru	
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BRUNNBAUER –	SPOLOČNOSŤ	S	VIAC	
AKO	120	ROČNÝMI	SKÚSENOSŤAMI	NA	
TRHU	S	PRIEMYSELNÝMI	ARMATÚRAMI
S poločnosť	 Brunnbauer-Ar-

maturen	bola	založená	v	ro-
ku	 1901	 a	 patrí	 k	 najstarším	 vý-
robcom	 a	 predajcom	 priemysel-
ných	armatúr	v	Rakúsku.
Na	 konci	 19.	 storočia	 pracoval	

Ing.	 Ferdinand	 Brunnbauer	 ako	
hlavný	 inžinier	 v	 známej	 spoloč-
nosti	 Alex	 Friedmann	 Company.	
Keď	v	roku	1901	založil	vo	Viedni	
vlastný	podnik	–	Ferd.	Brunnbau-
er	Machine	Factory	–	mal	za	se-
bou	už	vlastný	vývoj	a	patenty	na	
niekoľko	druhov	kruhových	trysiek	
vyrobených	 pre	 svojich	 bývalých	
zamestnávateľov.	Až	do	jeho	smr-
ti	v	roku	1929	vyrábala	jeho	firma	
kruhové	 trysky	 pre	 vstrekovače,	
ejektory	a	ohrevné	aparáty,	ktoré	
dodávala	po	celom	svete.
V	roku	1945	po	tom	ako	bol	zá-

vod	 úplne	 zničený,	 sa	 zdalo,	 že	
2.	 svetová	vojna	bude	znamenať	
koniec	 firmy	 Ferd.	 Brunnbauer	
Machine	 Factory.	 Avšak,	 býva-
lí	 zamestnanci	 spolu	 s	 účtovníč-
kou	 uviedli	 všetko	 späť	 do	 cho-
du	a	na	pôvodnom	mieste	založili	
novú	firmu.	
V	 roku	 1972	 bolo	 produktové	

portólio	 skupiny	 Brunnbauer	 roz-
šírené	 o	 poistné	 ventily	 nemec-
kého	výrobcu	LESER	ako	jediné-
ho	obchodného	reprezentanta	pre	
Rakúsko,	Česko,	Slovensko,	Ma-
ďarsko	a	krajiny	Balkánu.
V	roku	1978	bola	založená	spo-

ločnosť	Uniflam	Energy	&	Power	
Ltd.	 špecializujúca	sa	na	 techno-
lógie	 horákov,	 vápenných	 a	 ce-
mentových	 spaľovní	 a	 zariadení	
na	tepelné	spracovanie	odpadov.
V	 polovici	 80.	 rokov	 minulého	

storočia	 došlo	 k	 fúzii	 spoločností	

Brunnbauer	KG	a	Uniflam	do	jed-
nej	spoločnosti	pod	názvom	Ferd.	
Brunnbauer-Uniflam	Ltd.
Po	 rýchlych	 zmenách	 v	 býva-

lých	 socialistických	 krajinách	 sa	
začiatok	 90.-tych	 rokov	 niesol	
v	duchu	ďalšej	vlny	rozvoja.	
V	roku	1994	bola	založená	spo-

ločnosť	 Brunnbauer-Budapešť	
Kft.	 s	cieľom	pokryť	 tradičný	ma-
ďarský	 trh.	 V	 Budapešti	 bolo	 vy-
budované	nové	výrobné	centrum.	
V	súčasnosti	vyrába	závod	v	Ma-
ďarsku	 približne	 1500	 kusov	 vy-
soko	kvalitných	ventilov	pre	rôzne	

priemyselné	odvetvia.	
V	 roku	 1995	 bola	 založená	

spoločnosť	 Brunnbauer-Moravia,	
s.r.o.	 ako	 100%-ná	 dcérska	 spo-
ločnosť	v	Uherskom	Brode	v	Čes-
kej	 republike	s	cieľom	pokryť	po-
treby	českého	a	slovenského	trhu.	
V	súčasnosti	je	skupina	Brunn-

bauer	 vzhľadom	 na	 svoje	 širo-
ké	 portfólio	 orientovaná	 predo-
všetkým	 na	 projektové	 zákazky	
v	oblasti	klasickej	energetiky,	ply-
nárenstva,	 petrochémie,	 chémie,	
farmácie	 a	 zasnežovacích	 tech-
nológií.	Produktové	portfólio	mož-
no	rozdeliť	do	4	skupín:	
 » 1. vlastná výroba
•	 vysokotlaké	 uzatváracie,	 regu-
lačné	 a	 spätné	 ventily	 v	 kova-
nom	prevedení;

•	 vzorkovacie	ventily	a	vzorkova-
cie	 zostavy	 (skrine),	 tlakomer-
né	ventily	a	tlakomerné	zostavy	
pre	segment	MaR;

•	 špeciálne	armatúry	(dnové	ven-
tily,	 rohové	ventily,	odkaľovacie	
ventily);

 » 2. výroba v kooperáciách
•	 posúvače,	 uzatváracie	 ventily,	
spätné	 klapky	 a	 spätné	 venti-
ly,	 guľové	 kohúty,	 uzatváracie	
klapky,	filtre,	ostatné	armatúry

 » 3. obchodné zastúpenia
•	 LESER	 Nemecko	 –	 pružino-
vé	poistné	ventily,	pilotom-ovlá-
dané	 poistné	 ventily,	 impulzné	
(pneumaticky-ovládané)	 poist-
né	ventily,	prepínacie	ventily;

•	 DSM	 Tech	 Poľsko	 –	 uzatvára-
cie	a	regulačné	klapkové	venti-
ly	pre	odplyny,	horúci	a	studený	
vzduch;

 » 4. Neodmysliteľnou súčas-
ťou skupiny Brunnbauer sú 
opravy a repasie armatúr po-
čas plánovaných odstávok 
v priemyselných závodoch.

Mgr. Martin Spáč, Regional Sa-
les Manager

Vysokotlaký regulačný ventil MaR ventily

Výrobný závod v Budapešti

Vysokotlaké uzatváracie ventilyVysokotlaký regulačný ventilVysokotlaký rohový ventil
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NOVÝ PRENOSNÝ DETEKTOR PLYNOV 
MSA ALTAIR IO 4 S MONITOROVANÍM 
D etektor ALTAIR  io  4  je  vysokoodolný,  inteligentný  detek-

tor plynov s predpripravenou konektivitou, s ultraodolným 
obalom a s našou najnovšou platformou senzorov XCell, ktorá 
naďalej  vedie  v  odvetví  z  hľadiska  výkonu,  životnosti  a  odol-
nosti. 

Detektor	ALTAIR	 io	 4	 bol	 od	
základov	 navrhnutý	 tak,	 aby	
bezproblémovo	 spolupracoval	
so	 softvérom	 MSA	 Grid	 a	 au-
tomatickou	 stanicou	ALTAIR	 io	
Dock	 a	 poskytoval	 bezproblé-
mové	 pripojenie,	 jednoduchú	
správu	 o	 vašich	 detektorov	
a	 neuveriteľný	 prehľad	 o	 bez-
pečnosti	 vašich	 pracovníkov,	
aký	ste	nikdy	predtým	nemali.

S	 plne	 integrovanou	 mobil-
nou	konektivitou	hneď	po	vyba-
lení,	 poskytuje	ALTAIR	 io	 4	 vi-
diteľnosť	v	reálnom	čase,	ktorá	
pomáha	 zvyšovať	 bezpečnosť	
a	 produktivitu	 naprieč	 pracov-
níkmi,	 pracoviskami	 a	 pracov-
nými	postupmi.
Nasadenie	v	priebehu	niekoľ-

kých	sekúnd,	hneď	po	vybalení	
z	krabice.	Nevyžaduje	sa	žiad-
na	asistencia	IT	pracovníka.

Prostredníctvom	MSA+,	náš-
ho	 komplexného	 programu	
predplatného	 vrátane	hardvéru	
a	 softvéru,	 vám	 poskytujeme	
prístup	k	výkonným	cloudovým	

riešeniam	umožňujúcim	rýchlej-
šiu	implementáciu,	zvýšené	po-
krytie	 a	 automatické	 aktualizá-
cie	softvéru	a	firmvéru	–	s	mini-
málnymi	kapitálovými	nákladmi.

Detektor	 je	 navrhnutý	 s	 pl-
ne	 integrovanou	 konektivitou	
pre	viditeľnosť	a	monitorovanie	
na	 vašich	 pracoviskách	 v	 reál-
nom	 čase	 od	 prvého	 zapnutia	
detektora,	pomocou	mobilného	
pripojenia	CAT-M	LTE	a	so	sof-
tvérovou	integráciou	MSA	Grid.
Táto	 pracovná	 softvérová	

platforma	MSA	Connected,	za-
ložená	na	cloude,	vytvára	spo-
jenia	medzi	pracovníkmi	a	pra-
coviskami	 a	 poskytuje	 presné,	
použiteľné	 údaje,	 ktoré	 pomá-
hajú	 manažérom	 bezpečnosti	
vytvárať	 bezpečnejšie	 a	 efek-
tívnejšie	 pracovné	 prostredia.	
Všetky	 údaje	 z	 detektorov	 sa	
okamžite	a	bezpečne	streamu-
jú	 do	 cloudu	 a	 sú	 kedykoľvek	
dostupné	odkiaľkoľvek	s	pripo-
jením	 na	 internet	 cez	 počítač	
alebo	mobil.

Základné vlastnosti 
a výhody detektora 
ALTAIR io 4:
•  Konfigurácia  senzorov:  EX-
-LEL, CO, H2s, O2, ... neskôr 
aj NO2 a SO2

•  Odolá  26  pádom  z  1,2 m 
(MIL-STD-810G  516.6  Tran-
sit Drop)

•  Je  schopný  prežiť  náhodný 
pád z výšky 7,5 m na betón

•  Prežije 60 minút v bubnovom 
testeri  (pádový  a  vibračný 
test NFPA 1982-2018)

•  Prach  a  vodotesnosť  IP68 
(odolá  ponorený  vo  vode 
v hĺbke 2 m po dobu 1 hodiny)

•  Odoláva extrémnym teplotám 
– 40° až 60°C 

•  Pripojiteľný  s mobilným  tele-
fónom a GPS

•  Presnosť  GPS:  2,5  metra, 
ovplyvnená  okolím,  infraš-
truktúrou a podmienkami pro-
stredia

•  Neustále  pripojenie  k  sieti 
a aktualizácie online, bez do-
datočného pripojenia

•  Správa, monitoring,  hlásenia 
a  reporty  všetkých  zariadení 
cez vytvorený účet

•  90-dňové  ukladanie  zázna-
mov v histórii 

•  Nastavenie  detektorov  na 
diaľku, je automatické

•  Prehlaď  a  evidencia  nasta-
venia, kalibrácii a servisných 
úkonov 

•  Kompletné  a  živé  LIVE  mo-
nitorovanie  udalostí  a  hláse-
ní a správ

Kým	ste	predplatiteľom,	vzťa-
huje	sa	na	vás	záruka	bez	ohľa-
du	 na	 vek	 zariadenia.	 Pokoj	
v	duši	a	menej	starostí.

Naša misia:
Našim	poslaním	 je	dohliadať	

na	to,	aby	vaši	pracovníci,	muži	
a	ženy	mohli	pracovať	bezpeč-
ne	a	aby	oni,	a	ich	rodiny	mohli	
žiť	 a	 pracovať	 v	 zdraví	 na	 ce-
lom	svete.
VIEME,	ČO	JE	V	STÁVKE!

Richard	Bartal
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siFramo je multifunkčný montážny 
systém pre všetky oblasti zaťažova-
nia, ktorý vás zaujme širokou šká-
lou možností trojrozmerných apliká-
cií. Uzavretý profil siFramo sa vy-
značuje vysokou torznou pevnosťou 
a jeho variabilné prispôsobenie je 
spoľahlivo zabezpečené vďaka tva-
rovému spojeniu. Inovatívna techni-
ka spájania znižuje nároky na mon-
táž a šetrí tak čas i náklady.

Efektívna montáž jedným typom skrutiek  
pre všetky konštrukčné diely

Montáž	 systému	 siFramo	 sa	 uskutočňuje	 závitoreznými	
skrutkami.	 Beztrieskovým,	 dokonale	 presným	 spevnením	
vnútorného	závitu	za	studena	vytvorí	skrutka	tvarové	spoje-
nie.	Skrutkové	spojenia	v	 takto	
vytvorených	 závitoch	 sú	 rozo-
berateľné.	Pri	všetkých	prvkoch	
i	 rozmeroch	sa	navyše	pracuje	
s	jediným	typom	skrutiek.

MONTÁŽNY SYSTÉM 
S NEOBMEDZENOU ŠKÁLOU 
APLIKÁCIÍ Martin Kralovič,  

Sikla Slovensko, s. r. o.

Preverená bezpečnosť

Výrobky	 Sikla	 sa	 preverujú	 v	 spolupráci	
s	nezávislými	inštitútmi.	Požiadavky	na	tie-
to	 výrobky	 zabezpečujú	 externé	 a	 interné	
kontroly	kvality.

Značka	 Sikla	 je	 držiteľom	 certifiká-
tu	 podľa	 ISO	 9001.	 Nosné	 systémy	
	siFramo	 a	 Simotec	 sú	 schválené	 cer-
tifikáciou	 podľa	EN	 1090	 až	 do	EXC2	 a	 sú	 schvále-
né	 ako	 	ekvivalentné	 ku	 konvenčným	 oceľovým	 konštrukciám.	
	Ťažia	 	z	dostatočnej	bezpečnosti,	ktorú	pri	nich	zaisťuje	preve-
rená	odolnosť	proti	korózii,	staticky	prepočítaná	konštrukcia,	ako	
aj	záruka	firmy	Sikla.

Uzavretý dutý profil TP F pôso-
bí ideálne v tlaku a torznom na-
máhaní, takisto ako pri ohýbaní 
vo viacerých osiach

Bezpečnosť proti 
pootočeniu
Potrubia	 s	 teplým	 médiom	

vyvolávajú	 trecie	 sily	 v	 axiál-
nom	smere	rúrky.	Tie	musí	za-
chytiť	podperná	konštrukcia.

Sikla HCP – pre 
najvyššie nároky
Všetky	 výrobky	 siFramo	 sa	

štandardne	 dodávajú	 s	 vyso-
kokvalitnou	povrchovou	úpra-
vou	 Sikla	 HCP.	 Pre	 prípady	
vyšších	 nárokov	 na	 protiko-
róznu	 ochranu	 vyvinula	 firma	
Sikla	 pre	 montážny	 systém	
siFramo	navyše	ešte	individu-
álnu	 viacvrstvovú	 povrchovú	
úpravu	a	získala	za	túto	tech-
nológiu	 doklad	 o	 splnení	 ka-
tegórie	 ochrany	 proti	 korózii	
C5-I	„veľmi	vysoká“.



 NOVEMBER 2022 13

Neobyčajne	všestranný	systém	s	takmer	
neobmedzenými	možnosťami	použitia.

Naše	servisné	služby	
–	blízko	k	zákazníkom	
a	s	osobným	prístupom

Jeden systém, 
veľa výhod

•	 Multifunkčný	 a	 intuitívny	 mon-
tážny	systém

•	 Preverená	bezpečnosť

•	 Plynulé	napojenie

•	 Skrutkové	 spoje	 pomocou	 sa-
morezných	skrutiek

•	 Rýchle	 a	 jednoduché	 projek-
tovanie	 štandardných	 montáž-
nych	systémov	vďaka	„používa-
teľskej	smernici“

•	 Zmeny	 v	 konštrukcii	 je	 možné	
uskutočniť	 ihneď	 a	 bez	 straty	
času	priamo	na	stavenisku

•	 Minimálna	 hmotnosť	 –	 maxi-
málna	manipulovateľnosť	–	ma-
ximálna	nosnosť

•	 Maximálna	typizácia	–	minimál-
ne	montážne	náklady

•	 Kompatibilný	s	akoukoľvek	sta-
vebnou	 konštrukciou	 –	 jedno-
duché	prispôsobenie	na	mieste

•	 Bez	 zvárania	 –	 bez	 rušivých	
hrán	–	bez	výpadkov	výroby

•	 Opakovaná	použiteľnosť	po	de-
montáži

•	 Všetky	 konštrukčné	 diely	 majú	
vysokokvalitnú	povrchovú	úpra-
vu	HCP

•	 Kompatibilný	so	všetkými	upev-
ňovacími	systémami	Sikla

Sikla	Slovensko,	s.	r.	o.
Pestovateľská	6,	Bratislava
E-mail:	info@sikla.sk
Telefón:	02	444	507	51
www.sikla.sk

Projekčný 
servis
Už	 vo	 fáze	 projektu	 a	 ponu-

kovej	 fáze	 dostanete	 profesio-
nálnu	 podporu	 od	 našich	 apli-
kačných	 technikov	 a	 technic-
kých	poradcov.

Používateľsky prívetivé 
softvérové riešenia
Poskytneme	 vám	 projekčné	

nástroje,	 ktoré	 sú	 šité	 na	 mie-
ru	 vašim	 potrebám,	 ako	 napr.	
našu	 CAD	 knižnicu	 alebo	 náš	
program	 pre	 statické	 výpočty	
SiPlan4Customer.

Riešenia na prianie 
zákazníka
Vyvíjame	pre	vás	a	vaše	pro-

jekty	 vždy	 optimálne	 riešenia	
upevňovacích	 konštrukcií,	 pri-
čom	 v	 popredí	 vždy	 stojí	 hos-
podárne	nasadenie	našich	sys-
témov.	 Výrobný	 program	 Sikla	
siaha	 od	 jednoduchých	 upev-
ňovacích	 prvkov	 cez	 komplex-
né	 systémové	 riešenia	 až	 po	
špeciálne	produkty	pre	zvláštne	
aplikácie.

Servis prefabrikovaných 
riešení
Prefabrikované	 konštrukčné	

zostavy	 poskytujú	 mimoriadny	
potenciál	 úspor	 a	 sú	 nezane-
dbateľnou	 súčasťou	 dnešných	
inštalácií.	Výrobou	malosérií	in-
dividuálne	prispôsobených	pria-
niu	zákazníka	môžete	minimali-
zovať	montážne	náklady	a	skrá-
tiť	realizačný	čas	na	stavbe.

Logistika – v správnom 
čase na správnom mieste
Naša	moderná	koncepcia	 lo-

gistiky	zaručuje,	že	výrobky	Sik-
la	dostanete	k	dispozícii	do	24,	
resp.	48	hodín	v	 rámci	Sloven-
skej	republiky.

Poradenská služba 
projektu
Podporíme	 vás	 naším	 know-

-how	 a	 tímom	 špecialistov	 aj	
priamo	na	mieste,	aby	sme	tak	
prispeli	 k	 hladkému	 a	 optimál-
nemu	priebehu	montáže.

POKORNY INDUSTRIES 
–	KOMPLEXNÍ	ŘEŠENÍ	
TĚSNOSTI

P okorny	industries,	s.	r.	o.	je	
tradiční	 česká	 společnost	

poskytující	 produkty	 a	 služby	
v	oblasti	průmyslových	těsnění.	
Našim	 partnerům	 pomáháme	
zvyšovat	spolehlivost,	efektivitu	
a	zároveň	snižovat	ekologickou	
zátěž	jejich	provozů.	
Za	 více	 než	 třicetileté	 půso-

bení	na	trhu	jsme	získali	cenné	
zkušenosti,	 mimo	 jiné	 vytvořili	
vlastní	 řadu	 těsnicích	 materi-
álů	a	ve	spolupráci	s	vysokými	
školami	 zahájili	 vlastní	 výzkum	
a	vývoj.	Naše	aktivity	se	dělí	do	
3	 vzájemně	 propojených	 sku-
pin	tak,	abychom	mohli	poskyt-
nout	komplexní	spolupráci	přes	
výrobu,	distribuci,	služby	až	po	
technické	poradenství.	
	

Průmyslová těsnění
Oddělení	 průmyslových	 těs-

nění	zajišťuje	výrobu	a	distribu-
ci	 kompletního	 portfolia	 těsni-
cích	produktů.	Na	všechny	ma-
teriály	 máme	 naměřené	 cha-
rakteristické	 hodnoty	 a	 víme,	
jak	 se	 budou	 těsnění	 chovat	
v	 konkrétních	 provozních	 pod-
mínkách.

Optimalizace těsnění
Dokonalá	zna-

lost	 těsnicích	
materiálů	 nám	
umožňuje	 poro-
zumět	 tomu,	 jak	
s	 nimi	 pracovat,	
jak	a	kde	je	vhodně	použít	a	jak	
je	 optimalizovat	 s	 ohledem	 na	
dané	 parametry	 přírubového	

spoje.	 Díky	 tomu	můžeme	 do-
dávat	 těsnění,	 která	mají	 delší	
životnost	 a	 lepší	 cenu.	 Těsně-
ní,	 díky	 kterým	 lze	 dosáhno-
ut	 značných	úspor.	Na	odkaze	
QR	kódu	se	můžete	podívat	na	
případové	studie	našich	řešení.

Flange management – 
řešení přírubových spojů
Hluboké	 znalosti	 těsnicích	

materiálů	dále	 využívá	odděle-
ní	Flange	Mangement	v	oblasti	
přírubových	spojů	a	doplňuje	je	
o	 vlastní	 maziva,	 výpočty	 uta-
hovacích	momentů	a	odbornou	
montáž	spojů	s	garancí	těsnos-
ti.	Oddělení	také	pořádá	certifi-
kovaná	 školení	 montérů	 a	 od-
borné	webináře.
Více	 se	 o	 té-

to	oblasti	můžete	
dozvědět	 v	 na-
šich	 odborných	
článcích,	kde	ro-
zebíráme	jednot-
livé	 faktory	 ovlivňující	 těsnost	
přírubových	spojů.	

Těsnění rotačních strojů
Oddělení	 těsnění	 rotač-

ních	 strojů	 poskytuje	 řešení	
pro	 utěsnění	 čerpadel,	 mícha-
del,	 mixérů	 a	 dalších	 točivých	
strojů.	 Zajišťujeme	 kompletní	
i	dílčí	opravy	průmyslových	čer-
padel.	 Dodáváme	 mechanic-
ké	 ucpávky,	 náhradní	 díly	 na	
čerpadla	 (a	 další	 potřebné	 so-
učástky)	a	provádíme	převinutí	
elektromotorů.

Ing.	Zdeněk	Pokorný,	jr.
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TRENDY V KOTVENÍ A NOVÉ 
SPÔSOBY? VYRIEŠTE	CELÝ	
PROCES	S	NAMI!
T echnická podpora pri voľbe produktov, overenie kvality kot-

venia pomocou ťahovej skúšky, ale aj poradenstvo pri ne-
riešiteľných problémoch.

Inštalácia	 hodnotného	 zaria-
denia	 si	 vyžaduje	 najvyšší	 vý-
kon.	Aj	malé	pochybenie	môže	
následne	spôsobiť	značné	ško-
dy.	Hilti	ponúka	komplexné	por-
tfólio	spoľahlivých	kotiev	s	glo-
bálnymi	 schváleniami,	 ako	 aj	
nástroje	na	skenovanie,	vŕtanie	
a	 systémy	 odsávania	 prachu,	
ale	i	množstvo	iných	produktov,	
o	 ktorých	 ste	 možno	 doteraz	
ani	nepočuli.

Kotvenie je proces
Bežné	navrhovanie	kotiev	sa	

zameriava	 predovšetkým	 na	
statický návrh.	 S	 ohľadom	 na	
túto	skutočnosť	je	dôležité	uve-
domiť	si,	že	statické	zaťaženie	
je	skutočne	veľmi	špeciálny	prí-
pad,	ktorý	sa	v	praxi	–	teoretic-
ky	–	takmer	nikdy	nevyskytuje. 
Napríklad	pri	kotvení	niektorých	
zariadení	je	nutné	zohľadniť	dy-
namické	účinky,	ktoré	môžu	byť	
rôzneho	 charakteru	 (harmonic-
ké,	 periodické,	 prechodné,	 im-
pulzné)	 a	 rôzneho	 počtu	 cyk-
lov	 (únava,	 seizmicita,	 šokové	
zaťaženie).	 Práve	 preto	 už	 pri	
návrhu	 kotvenia,	 kde	 sa	 ce-
lý	 proces	 začína,	 je	 potrebné	
sa	 zamýšľať,	 akým	 spôsobom	
budú	 kotvy	 namáhané.	 Vy	 si	
tým	 však	 nemusíte	 lámať	 hla-
vu.	Spoločnosť	Hilti	má	niekoľ-
koročné	 skúsenosti	 s	 navrho-
vaním	a	vývojom	kotevnej	tech-
niky,	preto	to	môžete	s	kľudným	
svedomím	nechať	na	nás.	

Realizačný	 proces	 sa	 začí-

na	 tým,	 že	 je	 potrebné	 vytvo-
riť	 otvor	 pre	 kotvu.	 Čo	 spraviť	
v	 prípade,	 ak	 je	 požiadavkou	
projektanta	 zákaz	 porušenia	
akejkoľvek	 existujúcej	 výstu-
že?	 V	 portfóliu	 našich	 produk-
tov	 sú	 skenovacie	 zariadenia,	
ktoré	 dokážu	 detegovať	 polo-
hu	a	priemer	výstuže	a	to	až	do	
hĺbky	uloženia	300	mm.	

Pri	 štandardnom	 vŕtaní	 vzni-
ká	veľké	množstvo	prachu,	kto-
ré	môže	 škodiť	 zdraviu	 a	 zne-
čistiť	 už	 pripravenú	 prevádz-
ku.	 Proces	 čistenia	 kotveného	
otvoru	 veľmi	 ovplyvňuje	 únos-
nosť	 samotnej	 kotvy.	 Aby	 sa	
všetko	zjednodušilo	a	zabezpe-
čila	sa	kvalita	prevedenia	prác,	
spoločnosť	 Hilti	 prišla	 na	 trh	
s	 inovatívnym	 riešením	 nazý-
vaným	SafeSet. Tento	 spôsob	
vŕtania	 alebo	 kotvenia	 odstra-
ňuje	 najviac	 časovo	 náročné	
kroky,	ako	napr.	čistenie	kotev-
ného	otvoru,	a	nahrádza	ich	in-
tuitívnymi	 prvkami	 pre	 obme-
dzenie	 nesprávneho	 osadenia.	
So	SafeSetom	je	možné	zvýše-
nie	produktivity	a	zrýchlenie	in-

štalácie	na	polovičný	čas	opro-
ti	 tradičnej	 metóde,	 a	 to	 všet-
ko	 vďaka	 správnej	 kombinácii	
produktov.	 Buď	 použijete	 dutý	
vrták,	 ktorý	 v	 priebehu	 vŕtania	
otvoru	 odsáva	 prach	 a	 otvor	
už	 nemusíte	 vyfukovať	 a	 čis-
tiť	kefkou,	alebo	môžete	použiť	
schválenú	kotvu	HIT-Z,	pre	kto-
rú	otvor	nie	nutné	čistiť	vôbec.	

Kotvenie	 je	 dokončené,	 ale	
vy	 si	 nie	 ste	 úplne	 istí	 kvali-
tou	 prevedenia	 prác,	 prípad-
ne	kvalitou	 základného	materi-
álu?	Riešením	je	ťahová skúš-
ka,	 na	 základe	 ktorej	 získa-
te	 písomnú	 správu	 a	 v	 prípa-
de	 potreby	 vám	 zabezpečíme	
aj	komplexné	vyhodnotenie	vý-
sledkov.	 Získate	 istotu	 správ-
neho	návrhu	aj	montáže	kotev-
ných	prvkov	a	zároveň	skontro-
lujete	kvalitu	i	bezpečnosť	osa-
denia	dodatočne	 inštalovaných	
kotiev.

To	 samozrejme	 nie	 je	 všet-
ko.	 Ak	 si	 predstavíte	 najlep-

šie	 vlastnosti	 mechanických	
a	 chemických	 kotiev	 a	 spojíte	
to	 do	 jednej	 kotvy	 dostanete	
univerzálne	 riešenie	 a	 revolú-
ciu	 v	 kotvení.	 Takou	 je	 práve	
hybridná skrutka	HUS4	s	kap-
sulou	 HUS4	 MAX.	 Táto	 skrut-
ka	 prichádza	 s	 užším	 driekom	
pre	 jednoduchšie	 osadzova-
nie,	 robustnejšou	 skrutkovicou	
pre	 vyššiu	 životnosť	 pri	 opa-
kovanom	 použití,	 väčším	 port-
fóliom	skrutiek	a	 ich	priemerov	
a	tu	výhody	nekončia.	Sami	sa	
môžete	 rozhodnúť,	 či	 použije-
te	 klasickú	 skrutku	 bez	 kapsu-
le,	 alebo	 s	 kapsulou,	 no	 v	 prí-
pade	 hybridnej	 kotvy	 (kotvenie	
s	 kapsulou)	 môžete	 využiť	 na	
kotvenie	tú	istú	kotvu	a	ten	istý	
kotevný	 otvor	 bez	 straty	 únos-
nosti.	 Únosnosť	 kotiev	 HUS4	
a	 HUS4	 MAX	 obmedzuje	 len	
kvalita	betónu.

Spoločnosť	 Hilti	 má	 široké	
portfólio	 kotiev	 a	 náradia.	 Vie-
me	vám	pomôcť	nie	len	pri	kot-
vení	 do	 betónu	 ale	 aj	 do	 oce-
le,	s	požiarnou	ochranou	alebo	
vám	na	mieru	navrhneme	rieše-
nie	z	montážnych	systémov	pre	
montované	 konštrukcie,	 ktoré	
môžu	 prísť	 už	 poskladané	 na	
stavbu,	 či	 už	 ide	 o	 podporné	
konštrukcie	 rozvodov	 rôznych	
potrubí,	 zariadení	 alebo	 pre-
vádzkové	 plošiny	 –	 využitie	 je	
rôzne.	 Ušetrite	 čas	 montáže	
a	 náklady	 spojené	 so	 sklado-
vaním	 materiálu!	 Naše	 tech-
nické	 oddelenie	 je	 pripravené	
vám	pomôcť	na	vašom	projek-
te,	 priamo	 v	 prevádzke,	 v	 zá-
vode,	na	stavbe	alebo	aj	u	vás	
v	 kancelárii.	Ukážeme	a	 odsú-
hlasíme	 si	 s	 vami	 navrhnuté	
riešenie	 a	 zaškolíme	 pokynmi	
k	 realizácii	 tak,	 aby	 nedošlo	
k	 žiadnemu	 pochybeniu	 a	 aby	
ste	 boli	 vo	 výsledku	 s	 celým	
procesom	spokojní.	

Ing. Jozef Kšiňan, PhD.
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KORÓZIA POD IZOLÁCIOU –	7	KONTROLNÝCH	
METÓD,	O	KTORÝCH	TREBA	VEDIEŤ
K orózia  pod  izoláciou  (KPI)  je  jedným  z  najťažších  procesov, 

ktorým sa dá zabrániť. Dôvodom je, bez ohľadu na vykonané 
opatrenia, že voda trvalo presakuje do izolácie a tým začne jej deš-
trukčná práca, častokrát neviditeľná, až kým nedôjde k úniku media 
vplyvom prehrdzavenia  steny. V  technických  správach  sa  uvádza, 
že asi 60% netesností potrubia sú poškodenia práve vplyvom KPI. 
To nie je dobré.

KPI	je	ťažké	nájsť,	pretože	izo-
lácia	zakrýva	problém	korózie,	až	
kým	nie	je	príliš	neskoro.	Odstrá-
nenie	 izolácie,	 kontrola,	 a	 potom	
znovuzaizolovanie	 po	 prehliad-
ke	 je	 nákladný	 proces.	 Kontrola	
bez	odstránenia	izolácie	a	ochra-
na	 pred	 vplyvom	 počasia	 výraz-
ne	 znižujú	 náklady	 na	 kontrolu.	
Nedeštruktívne	testovacie	metódy	
na	detekciu	KPI	sú	tiež	dôležitým	
prínosom	pre	priemysel.
Existuje	 celý	 rad	 NDT	 metód	

po	užívaných	 na	 kontrolu	 KPI.	
Žiad	na	metóda	sa	nepoužíva	indi-
vi	duálne,	 viacero	 použitých	 in-
špek	čných	 metód	 sa	 navzájom	
do	pĺňajú	pre	dosiahnutie	optimál-
nych	výsledkov.
Najbežnejší	a	priamočiary	spô-

sob,	ako	kontrolovať	 koróziu	pod	
izoláciou	 je	vyrezať	čast	 izolácie,	
ktorá	 môže	 byť	 odstránená,	 aby	
bolo	 možné	 použiť	 ultrazvukové	
meracie	 metódy.	 Ostatné	 bežne	
používané	metódy	 sú	 rádiografia	
alebo	 úplné	 odstránenie	 izolácie.	
Viac	 pokročilé	 metódy	 zahŕňajú	
použitie	 techniky	 pulzných	 víri-
vých	prúdov.
Uvediem	 sedem	 najbežnejších	

spôsobov	 kontroly	 korózie	 pod	
izo	láciou	s	ich	kladmi	a	zápormi.

1. Vizuálna kontrola
Vždy	 prvý	 a	 najjednoduchší	

spôsob	 kontroly	 je	 samozrejme,	
vizuálna	 kontrola.	 To	 zahŕňa	 od-
stránenie	 izolácie,	 kontrolu	 stav	
povrchu	 rúrky	 a	 nahradenie	 izo-
lácie	 novou	 alebo	 pôvodnou	 izo-
láciu.	 Je	 to	 tiež	 najdrahšia	 a	 ča-
sovo	 najnáročnejšia	 metóda.	 Lo-
gistika	odstránenia	izolácie	občas	
zahŕňa	 sprievodné	 komplikácie	 –	
napr.	 odstránenie	 azbestu.	 Mô-
že	 tiež	nastať	prevádzkový	prob-

lém	 súvisiaci	 s	 tým,	 že	 izolácia	
je	 odstránená,	 zatiaľ	 čo	 potrubie	
je	 v	 prevádzke.	 V	 dnešnej	 dobe,	
sa	vizuálna	kontrola	zvyčajne	vy-
konávajú	 s	 prenosnými	 vizuálny-
mi	 skenermi,	 čo	 umožňuje	 pres-
né,	určenie	povrchovej	korózie	na	
vonkajšom	priemere.

Existujú	dva	základné	typy	
vizuálnej	kontroly:

Kompletné odstránenie 
izolácie:

 » Výhody 
•	 Je	 kontrolovaný	 celý	 vonkaj-
ší	povrch	

•	 Určenie	veľkosti	KPI	
•	 Sledovateľnosť

 » Nevýhody
•	 Drahšie	–	nutnosť	výmeny	 izo-
lácie

•	 Stanovenie	 rozmeru	 viditeľné-
ho	defektu

•	 Azbest	(príležitostné)

Čiastočné odstránenie 
izolácie:

 » Výhody 
•	 Lacnejšie	 ako	 kompletné	 od-
stránenie

 » Nevýhody
•	 inšpekcia	 obmedzená	 len	 na	
malé	oblasti

•	 možnosť	vniknutia	vody
•	 Všetky	 izolačné	 opravy	 musia	
byť	vykonané	správne

2. Termovizuálna kontrola
Infračervená	 termovízia	 umož-

ňuje	odhaliť	a	zdokumentovať	veľ-
ké	 teplotné	 rozdiely	 na	 povrchu	
izolovaného	média,	 ktoré	 pouka-
zujú	 mokré	 izolácie,	 chýbajúce	
izolácie,	 výrazné	 korózne	 opot-
rebenie	 stein.	 Sú	 ideálny	 nástroj	

na	hľadanie	pary	alebo	únikových	
miest	v	potrubí.
Termografiu	môžeme	kombino-

vať	 spolu	 s	 inými	 metódami	 po-
skytnúť	 kompletnú	 analýzu	
o	tech		nickom	stave.	Teplotu	zaria-
dení,	rozvodov	je	možné	sledovať	
v	 časovom	 priebehu	 a	 historické	
údaje	môžu	byť	porovnávané.

 » Výhody 
•	 Netreba	odstániť	izoláciu	
•	 Prístup	k	potrubiam	bez	lešenia	
•	 Ľahká	a	všestranná	skeíningo-
vá	 metóda,	 lokalizuje	 problé-
mové	miesta	počas	prevádzky

 » Nevýhody
•	 Nevhodné	 pri	 odstavenom	 za-
riadení

•	 Neumožňuje	 presnú	 detekciu	
alebo	meranie	korózie

•	 Lokalizuje	 už	 prevažne	 veľmi	
kritické	chyby

3. Spätný neutrónový 
rozptyl
Táto	 metóda	 sa	 používa	 pre	

NDT	 testovanie	 a	 je	 určená	 pre	
detekciu	 mokrých	 izolácií	 na	 po-
trubí	 a	 nádržiach.	 Rádioaktívny	
zdroj	vyžaruje	neutróny	s	vysokou	
energiou	do	izolácie.	Ak	je	vlhkosť	
v	 izolácii,	 vodíkové	 jadrá	 utlmujú	
energiu	 emitovaných	 neutrónov.	

Detektor	 prístroja	 zaznamená-
va	 množstvo	 nízkoenergetických	
neutrónov	 priamo	 úmerné	množ-
stvu	vody	v	izolácii.	Vysoké	počty	
takýchto	neutrónov	za	časové	ob-
dobie	ukazujú	viac	vlhkosti	a	vyš-
šiu	 pravdepodobnosť	 prítomnosti	
korózie	pod	izoláciou.

 » Výhody 
•	 Relatívne	 rýchla	 a	 presná	me-
tóda	 na	 identifikáciu	 oblasti	
s	potenciálnou	KPI

•	 Prístup	z	vyvýšenej	plochy	bez	
lešenia	

•	 Ľahká	 a	 všestranná	 metóda,	
obsiahne	všetky	dôležité	oblasti

 » Nevýhody
•	 Metóda	použitá	ako	pries	kumná
•	 Neumožňuje	 presnú	 detekciu	
alebo	meranie	korózie

•	 Generuje	nesprávne	údaje

4. Prežarovanie / Rádio-
grafia
RTG	lúče	sa	používajú	rôznymi	

spôsobmi	pri	detekcii	KPI,	ako	rá-
diografia	 v	 reálnom	 čase	 (RTR),	
počítačová	 rádiografia	 (CR)	 ale-
bo	 digitálna	 rádiografia	 detekto-
rov	 (DDA;	 ploché	 panelové	 de-
tektory).

Rádiografia  
v reálnom čase

RTR	poskytuje	pohľad	na	von-
kajší	profil	priemeru	potrubia	cez	
izoláciu.	 V	 reálnom	 čase	 pomo-

Pokračovanie na 16. str.
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cou	 zdroja	 žiarenia	 a	 zosilňova-
ča	obrazu	/	detektora	možno	pre-
hliadať	dané	miesto.	Existujú	dve	
hlavné	 kategórie	 RTR	 zariadení	
na	 dnešnom	 trhu;	 s	 rtg	 lampami	
alebo	 so	 zdrojmi	 rádioaktívneho	
žiarenia.	 Každé	 z	 nich	 má	 svo-
je	 výhody	 a	 nevýhody,	 ale	 rönt-
genové	 systémy	 poskytujú	 oveľa	
lepšie	 rozlíšenie	 než	 izotopy.	 Ak	
dôjde	k	 zmene	profilu	 vonkajšie-
ho	priemeru,	to	spravidla	zname-
ná	koróziu.	Avšak,	tu	nie	je	mož-
né	merať	hrúbku	z	profilu	korózie	
a	 posúdiť	 rozsah	 zmeny	 hrúbky	
steny.	 Táto	metóda	 je	 obmedze-
ná	 na	 drobné	 stavby	 s	 dobrým	
prístupom.

 » Výhody 
•	 Zobrazenie	v	reálnom	čase	
•	 Rýchla	analýza	
•	 Sledovateľnosť	
•	 Archivácia	
•	 Nízka	potreba	opak.	expozície

 » Nevýhody
•	 Rádioaktivita	 –	 nebezpečen-
stvo	poškodenia	zdravia

•	 Nižší	 kontrast	 a	 obmedzenie	
rozlíšenia	 v	 porovnaní	 s	 filmo-
vou	rádiografiou

•	 Nerovnomerné	prežiarenie,	ne-
dostatok	ostrosti,	vysoký	šum

•	 výkon	 klesá	 s	 rastom	 hrúbky	
stien	/	priemerom	trubky

•	 Obmedzenie	 len	 na	 drobné	
stavby

•	 Vyžaduje	prístup	z	oboch	stra-
nán	komponentov

Počítačová rádiografia 
(CR)

CR	 používa	 zariadenie,	 veľmi	
podobné	 konvenčnej	 rádiogra-
fi.	 Namiesto	 RTG	 filmov,	 použí-
va	 ohybné	 zobrazovacie	 luminis-
cenčné	 foĺie	 s	 pamäťovým	 efek-
tom.	Uvedená	platňa	sa	exponuje	
tak	ako	klasický	rtg	fim,	potom	je	
skenovaná	špeciálnym	laserovým	
skenerom,	 ktorý	 načíta	 uložené	

informácie	a	prevádza	 ich	na	vý-
sledný	 digitálny	 obraz.	 Digitálny	
obraz	potom	možno	prezerať	po-
mocou	 zobrazovacieho	 softvéru	
s	funkciami	veľmi	podobným	bež-
ným	softwarom	pre	digitálne	spra-
covanie	 obrazu,	 ako	 sú	 nastave-
nia	kontrastu,	jasu,	filtrácia	a	zoo-
movania	a	pod.

 » Výhody 
•	 Zobrazovanie	v	reálnom	čase	
•	 Rýchla	analýza	
•	 Sledovateľnosť
•	 Archivácia	v	digitálnej	forme	
•	 Menšia	 potreba	 opakovaných	
expozícií	

•	 Široká	 škála	 hrúbok	 materiá-
lu	–	 len	úprava	 jasu	a	kontras-
tu	obrazu

 » Nevýhody
•	 Drahé	zobrazovacie	dosky,	mô-
žu	byť	poškodené	a	generovať	
chybné	obrazové	artefakty

•	 Zobrazovacie	 dosky	 citlivé	 na	
zahmlievanie	 sa	 musia	 vyma-
zať	denne

•	 Nadmerná	 expozícia	 degradu-
je	kontrast

•	 Obmedzené	na	oblasti,	ktoré	sú	
prístupné	 pre	 umiestnenie	 zo-
brazovacích	dosiek

•	 Výkon	 klesá	 s	 rastom	 hrúbky	
stien	/	priemerom	trubky

•	 Ohrozenie	zdravia
•	 Vyžaduje	 prístup	 k	 obom	 stra-
nám	komponentov

•	 Obmedzené	na	menšie	projekty

Digitálna rádiografia (DR) 
s plochým panelovým 

detektorom
Ploché	detektory	s	poliami	diód	

(DDA)	alebo	ploché	panelové	de-
tektory	 (FPD)	 sú	 súčasťou	 digi-
tálnej	 rádiografie	 kde	 je	 detektor	
zariadenie	 podobné	 ako	 sníma-
če	 v	 digitálnej	 fotografii	 a	 videu.	
Röntgenové	lúče	prechádzajú	cez	

objekt	na	jeden	z	dvoch	typov	de-
tektorov:	detektory	nepriame	ale-
bo	 priame.	 Sú	 citlivejšie	 a	 rých-
lejšie	 ako	 klasický	 rtg	 film.	 Ich	
citlivosť	 umožňuje	 nižšiu	 dávku	
žiarenia	 pre	 požadovanú	 kvalitu	
obrazu.	 Sú	 ale	 neohybné,	 oveľa	
odolnejšie,	 s	 menším	 objemom,	
presnejšie	 a	 majú	 oveľa	 menšie	
skreslenie	obrazu	než	zosilňovač	
obrazu.	 Môžu	 byť	 tiež	 vyrobené	
v	 rôznych	 veľkostiach	 snímacej	
plochy.

 » Výhody 
•	 Zobrazenie	v	reálnom	čase	
•	 Rýchla	analýza	
•	 Sledovateľnosť	
•	 Archivácia	v	digitálnej	forme
•	 Menej	opakovaní	expozícií	
•	 Menšie	 skreslenie	 obrazu	 ako	
u	filmov

•	 Kompaktné	riešenie

 » Nevýhody
•	 Vyžaduje	 viac	 energie	 ako	 pri	
filmoch	 aby	 so	 dosiahol	 poža-
dovaný	obraz

•	 Výkon	 klesá	 s	 rastom	 hrúbky	
stien	/	priemerom	trubky

•	 Ohrozenie	zdravia
•	 Vyžaduje	 prístup	 k	 obom	 stra-
nám	komponentov

•	 Obmedzené	na	menšie	projekty

5. Ultrazvukové meranie 
hrúbky
Táto	metóda	 (označované	 ako	

UTG)	 je	 nedeštruktívne	 meranie	
lokálnej	 hrúbky	 steny	 pevného	
prvku	 v	 závislosti	 na	 čase	 pre-
chodu	ultrazvukových	 vĺn	 cez	 tú-
to	 hrúbku.	 Tento	 typ	 merania	 sa	
zvyčajne	 vykonáva	 pomocou	 ul-
trazvukového	 hrúbkomera	 alebo	
klasického	ultrazvukového	defek-
toskopu.	 Ide	o	efektívnu	metódu,	
ale	 obmedzenú	 na	 malé	 plochy.	
Rovnako	 ako	 pri	 čiastočnom	 od-
stránení	izolácie,	ktoré	predstavu-

je	 vysoké	 náklady	 je	 nepraktické	
vytvárať	 otvory	 v	 izolácii	 aby	 sa	
získali	 pravidelne	 monitorované	
výsledky.	 Kontrolné	miesta	 a	 ná-
sledné	zátky/záplaty	môžu	ohroziť	
celistvosť	izolácie	a	vytvoriť	ďalšie	
problémy	KPI.

 » Výhody 
•	 Schopnosť	 presného	 merania	
hrúbky	

•	 Sledovateľnosť	
•	 Nevyžaduje	 prístup	 k	 obom	
stranám	skúšobnom	povrchu

•	 Dobrá	presnosť	(0,1	mm	a	men-
šie)	 za	 použitia	 štandardných	
prístrojov

 » Nevýhody
•	 Prehliadky	 obmedzené	na	ma-
lé	plochy

•	 Možnosť	vniknutia	vody
•	 Všetky	 opravy	 izolácie	 musia	
byť	vykonané	správne

•	 Vyžaduje	 kalibráciu	 pre	 každý	
materiál

•	 Vyžaduje	dobrý	kontakt	so	skú-
šobným	povrchom

6. Technika Guided vawes 
– vedených ultrazvuk. vĺn
Technika	 smerovaných	 vede-

ných	 ultrazvukových	 vĺn	 (GWT)	
je	efektívna	metóda	skríningu	po-
mocou	 UT.	 Základom	 system	 je	
prstenec	 sond	 pravidelne	 roz-
miestnených	 po	 obvode	 zvaru	
(tzv.	golier,	či	límec	).
Vzhľadom	 na	 nízku	 frekvenciu	

sa	akustická	väzba	dosiahne	bez	
prídavného	 média,	 iba	 prítlakom	
(natlakovaním	 límca).	 Elementy	
límca	 pozostávajú	 z	 niekoľkých	
UT	 sond	 usporiadaných	 za	 se-
bou	 Je	 použitá	 pri	 detekcii	 vše-
obecnej	korózie	a	výraznej	strate	
hrúbky	steny.	Je	schopná	snímať	
dlhšie	úseky	potrubia	v	porovnaní	
s	konvenčnou	UT,	ale	stále	vyža-
duje	 vyrezanie	 časti	 izolačného	

Pokračovanie z 15. str.

Pokračovanie na 17. str.



 NOVEMBER 2022 17

materiálu.	Je	však	schopná	zme-
rať	presné	percento	rozsahu	koró-
zie.	Je	ovplyvnená	dĺžkou	úsekov	
a	ohybov	izolovaných	sústav.

 » Výhody 
•	 Je	kontrolovaný	celý	prierez	po-
trubia	daného	úseku	aj	pod	izo-
láciou	 (voľný	 rovný	 úsek	 po-
trubia)

•	 Schopné	 odhaliť	 skorodované	
plochy	s	úbytkom	od	10%	prie-
rezu	steny	

•	 Vhodná	 diagnostická	 technika,	
schopná	monitorovať	stav	

•	 Lacnejšie	 ako	 kompletné	 od-
stránenie	izolácie	

 » Nevýhody 
•	 Nutnosť	 odstránenia	 časti	 izo-
lácie

•	 Chyby	 typu	 pittingov	 a	malých	
netesností	cez	stenu	neodhalí

•	 Rozsah	 kontroly	 do	 cca	 70-
100	m,	závisí	od	viacerých	fak-
torov

•	 Ohyby	 potrubia	 znižujú	 dosah,	
dosah	je	výrazne	menší	a	ruši-
vé	vplyvy	väčšie

•	 Nutné	 opravovať	 odobratú	 izo-
láciu

7. Pulzné polia vírivých 
prúdov (PEC)
PEC	 je	 elektromagnetická	me-

tóda	 pre	 stanovenie	 hrúbky	 ste-
ny	 elektrických	 vodivých	 mate-
riálov.	PEC	sonda	 je	 umiestnená	
na	 izolovanom	 potrubí	 alebo	 ná-
doby.	Magnetické	 pole	 vytvorené	
prechodom	 prúdu	 vo	 vysielacej	
cievke	 sondy	 preniká	 ochranným	
opláštením	 i	 izoláciou	 a	 magne-
tizuje	 steny	 potrubia.	 Elektrický	
prúd	vo	vysielacej	cievke	sondy	je	
následne	 vypnutý,	 čo	 spôsobuje	
náhly	 pokles	magnetického	poľa.	
V	dôsledku	elektromagnetickej	in-
dukcie,	vygenerujú	sa	vírivé	prúdy	
v	 stene	potrubia.	Vírivé	prúdy	 sa	
rozširujú	smerom	dovnútra	steny,	
čím	 poklesne	 ich	 sila.	 Pokles	 ví-
rivých	 prúdov	 je	 sledované	 PEC	
sondou	a	slúži	na	určenie	hrúbky	
steny.	Čím	väčšia	 je	hrúbka,	 tým	
dlhšie	 trvá,	 kým	 tok	 vírivých	 prú-
dov	 klesne	 na	 nulu.	 Aplikované	
funkčné	princípy	PEC	sa	líšia	sys-

tém	od	systému.	Všeobecne	pla-
tí,	že	pre	získanie	kvantitatívneho	
údaja	 hrúbky	 steny,	 PEC	 systé-
my	 používajú	 algoritmy,	 ktoré	 sa	
vzťahujú	 k	 difúznemu	 správaniu	
tokov	prúdu	v	čase,	na	materiálo-
vé	vlastnosti	a	hrúbku	stien.
PEC	určí	len	priemernú	hrúbku	

steny	 v	 danom	 meranom	 mies-
te,	 vždy	 zodpovedajúcom	 účin-
nej	ploche	snímača	sondy.	V	dô-
sledku	 toho,	 PEC	 je	 vhodná	 pre	
meranie	 rozsahom	väčších	plôch	
s	 úbytkom	 hrúbky,	 ale	 izolova-
né	 drobné	 bodové	 korózie	 (pit-
ting)	nemôžu	byť	detekované.	Tá-
to	 technika	 je	 len	 základný	 skrí-
ningový	testovací	nástroj.

 » Výhody 
•	 Meranie	v	reálnom	čase	
•	 Sledovateľnosť	
•	 Nevyžaduje	 kontakt	 s	 povr-
chom	skúšaného	potrubia

•	 Navrhnutý	 tak,	 aby	 meral	 cez	
povlaky,	 obloženie,	 izolácie,	
ochranné	obaly,	atď.

•	 Dobrá	 presnosť	 merania	 (roz-
ptyl	 cca	 10	%	 zo	 zostávajúcej	
hrúbky	steny)

•	 Meranie	hrúbky	steny

 » Nevýhody
•	 Screening	nástroj
•	 Platí	 iba	 pre	 uhlíkovej	 ocele	
a	nízko	legovanej	ocele

•	 Okrajový	 efekt	 v	 blízkosti	 ruši-
vých	prvkov

Záver
Korózia	pod	izoláciou	je	skutoč-

ne	 veľký	 problém,	 ktorý	 technika	
NDT	 pomáha	 odhaľovať.	 Je	 celý	
rad	 kontrolných	metód	 ktoré	ma-
jú	 svoje	 prednosti,	 ale	 to	 nezna-
mená,	že	niektorá	je	výrazne	lep-
šia	než	ostatné.	V	skutočnosti	sa	
často	 vzájomne	 dopĺňajú	 najmä	
tam,	kde	len	jedna	nie	je	úspešná.	
Kombinácia	 kontrolných	 metód	
závisí	 do	 značnej	 miery	 na	 kon-
krétnych	 podmienkach	 kontroly.	
Každá	technika	je	schopná	moni-
torovať	stav	potrubia	ak	sa	vyko-
náva	dlhodobo	a	vtedy	je	schopná	
poskytnúť	údaje	pre	predikciu	ďal-
šieho	vývoja	stavu	potrubia.

Andrej	Kučík

Dokončenie z 16. str.

DIAGNOSTIKA –	
INTELIGENTNÝ	POMOCNÍK	
D ovoľte  aby  sme  vám  predstavili  moderný  spôsob  vedenia 

údržby  v  súlade  s  filozofiou  prediktívnej  údržby,  ktorá  sa  vo 
svete aktuálne teší veľkej popularite. Hlavnou myšlienkou je spoje-
nie nadobudnutých skúsenosti  špecialistami  z praxe spojenými do 
efektívneho spôsobu riadenia a plánovania údržby. Benefitom je ne-
pretržité monitorovanie technického stavu ložiska, čím sa predchá-
dza predčasnému zlyhaniu stroja. Spojením praxou overených po-
stupov  s modernou  výpočtovou  technológiou,  užívateľ  získava  do 
rúk užitočný nástroj pre spoľahlivú údržbu a prehľad o stave strojov. 

Princípom	 monitoringu	 je	 ne-
pre	tržitý	online	zber	dát,	vyhodno-
tenie	 a	 aktualizovanie	 výsledkov	
merania	 s	 užívateľsky	 jednodu-
chým	 a	 prehľadným	 spôsobom.	
Dá	ta,	sú	archivované	a	vyhodno-
cované	 do	 trendového	 grafu,	
z	kto	rého	je	možné	odčítať	zostat-
kovú	 životnosť	 ložiska,	 prípadne	
vy	hodnotiť	aktuálny	stav.	
Bezdrôtové	 snímače	 na	 diaľ-

ku	 komunikujú	 s	 počítačom,	 kto-
rý	následne	odosiela	 všet	ky	dáta	
na	server.	Tam	dochádza	k	spra-
covaniu	dát.	K	výsledkom	sa	uží-
vateľ	 dostane	 pomocou	 webovej	
aplikácie.	 Hlav	ná	 výhoda	 je	 prí-
stup	k	výsledkom	kdekoľvek	a	ke-
dykoľvek.	 Bez	 potreby	 inštalá-
cie	a	špecialistu	pre	vyhodnotenie	
výsledkov.	 Tie	 sú	 vyhodnotené	
pomocou	 jednoduchého	 semafó-
rového	 princípu,	 kde	 poruchu	 či	
kritický	 stav	 indikuje	 softvérová	
vizualizácia	so	zobrazením	aj	zá-
važnosti	 poruchy.	 Monitoring	 do-
konca	 identifikuje	 problém	 stroja	
v	 závislosti	 od	 charakteru	 celko-
vých	vibrácií	a	identifikuje	nevyvá-
hu,	nesúosovosť	príp.	problém	zo	
základom	 stroja.	 Veľkým	 pomoc-
níkom	 je	 notifikovanie	 užívateľa	
o	vznikajúcom	probléme.	
Bezdrôtové	 vyhotovenie	 hard-

vé	ru,	výrazne	znižuje	časovú	ná-
ročnosť	 inštalácie	 a	 jednoduché	
pripojenie	snímačov	na	monitoro-
vaný	 objekt	 pomocou	 magnetov	
urýchľuje	 spustenie	 systému	 do	
prevádzky.	
Pre	 spoľahlivé	 vyhodnotenie	

po	ruchy,	 bolo	 potrebné	 vykonať	
via	cero	 testovacích	 meraní	 pria-
mo	 v	 prevádzkach	 za	 rôznych	
podmienok	 (variabilné	 RPM,	 po-
ma	lobežné	 zariadenia,	 striedavá	
prevádzka	zariadenia,	zmena	ma-
te	riálu	 a	 iné.)	 Hraničné	 limity,	 sú	

nastavené	 podľa	 odporúčaných	
hodnôt,	ktoré	je	možné	ešte	pres-
nejšie	 doladiť	 v	 závislosti	 od	 prí-
padu	prevádzky	stroja.	V	momen-
te	 inštalácie,	 snímače	 „počúvajú	
a	 učia	 sa“.	 Ide	 o	 tzv.	 smart	 rie-
šenie,	 keď	 postupným	 zväčšova-
ním	databázy	a	záznamu	rôznych	
udalostí	 v	 prevádzke	 stroja	 do-
chádza	 k	 strojovému	učeniu	 sys-
tému.	To	 	významným	spôsobom	
zjednodušuje	 prácu	 diagnostikov.	
Dáva	 priestor	 pre	 údržbu	 veno-
vať	 sa	 iba	 tým	 strojom,	 ktoré	 je	
potrebné	 riešiť.	Dodáva	 čas,	 šet-
rí	pracovnú	silu,	a	v	neposlednom	
mieste	šetrí	finančné	prostriedky.	
Využitie	 online	monitoringu	má	

význam	 hlavne	 pre	 kľúčové	 stro-
je,	 od	 ktorých	 závisí	 prevádzka.	
Z	 praxe	 uvádzame	 zoznam	 stro-
jov,	na	ktorých	sme	takýto	monito-
ring	použili:	elektromotory,	prevo-
dovky,	 čerpadlá,	 obrábacie	 cen-
trá,	žeriavy,	vibračné	triediče	a	dr-
viče,	 mobilné	 stroje	 ako	 vlaky	 či	
zemné	stroje.	

V	 prípade,	 že	 vás	 téma	 online	
diagnostiky	 zaujala	 odporúčame	
vám,	pozrieť	si	naše	videá	k	téme	
na	našom	firemnom	youtube	účte	
DIAGO	SF,	s.	r.	o.,	alebo	nás	ne-
váhajte	kontaktovať	na	e-mailovej	
adrese	diago@diago.sk,	a	radi	sa	
s	vami	na	túto	tému	pobavíme.	

Vývoj ložiska v priebehu času až po jeho výmenu

User-friendly rozhranie
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STARÁME SA  
O BEZPEČNOSŤ POTRUBÍ

U ž 26 rokov sa staráme 
o bezpečnosť potrubí na 

Slovensku a v zahraničí a naše 
činnosti rozdeľujeme do dvoch 
hlavných skupín:
	

 » 1. Diagnostika a NDT
 » 2. Zásahy do potrubí za prevádzky

Diagnostika a NDT

V	 dnešnej	 dobe	 diagnostika,	 resp.	 ne-
deštruktívna	 kontrola	materiálu	 (NDT)	 ne-
spočíva	 iba	 v	 použití	 určitej	 metódy,	 ale	
v	aplikácii	 najoptimálnejšieho	prístupu.	Pri	
našich	činnostiach	využívame	nielen	štan-
dardné	NDT	metódy	(VT,	MT,	PT,	RT,	UT),	
ale	najmä	špeciálne	 tzv.	 pokročilé	metódy	
NDT,	ktoré	používame	na:

• meranie a mapovanie korózie pod izo-
láciou	 bez	 jej	 demontáže	 technológiou	
PECA,	resp.	PEC	(Pulsed	Eddy	Current	
Array),

Obr.  1  Meranie  (skenovanie)  ko rózie  pod 
izoláciou 

• mapovanie korózie na potrubiach 
a nádržiach	technológiou	SLOFEC	(Sa-
turated	Low	Frequency	Eddy	Current),

• meranie a mapovanie korózie ultrazvu-
kovou metódou	Phased	Array,

Obr. 2 Mapovanie korózie (Phased Array)

• detailná kontrola kvality zvarov	 ul-
trazvukovou	metódou	TOFD,

• vyhľadávanie chýb	na	potrubiach	tech-
nológiou	LRUT/GuidedWaves,	

• meranie hrúbok stien	pri	vysokých	tep-
lotách	technológiou	EMAT,

• meranie tvrdosti	 oceľových	 materiálov	
a	zvarov

Obr. 3 Meranie tvrdosti

• spektrálna analýza	kovových	materiálov	
prenosným	spektrálnym	analyzátorom

• kontrola a hodnotenie	stavu	 rúrok	kot-
lov,	chladičov	a	výmenníkov,

•	 a	ďalšie	špeciálne	pokročilé	metódy	NDT.

V	rámci	našich	činností	nielenže	vykoná-
vame	samotné	NDT	kontroly,	ale	súčasne	
aj	vyhodnocujeme	stav	a	v	prípade	potreby	
navrhujeme	príslušné	opatrenia.

Obr.  4  Analýza  porovnávacích  napätí  pri 
zaťažení kolena

Zásahy do potrubí za prevádzky
V	oblasti	zásahov	do	potrubí	za	prevádz-

ky	 realizujeme	rôzne	 typy	opráv	potrubí	či	
už	s	únikom	alebo	bez	úniku	a	rôzne	typy	
prác,	ktoré	je	nutné	vykonať	bez	prerušenia	
prietoku	v	potrubí	ako	sú	najmä:

• opravy únikov	na	potrubiach,

•	 opravy	únikov	na	prírubových	spojov,

Ing.	Jan	VYTŘÍSAL,	MBA
SEPS,	a.	s.,	Údernícka	11,	Bratislava

jan.vytrisal@sepssk.sk	•	www.sepssk.sk

Ing. Jan VYTŘÍSAL, MBA,
SEPS, a. s.

Obr. 5 Oprava úniku prírubového spoja za pre-
vádzky

• opravy a výmeny	 poškodených	 potrubí,	
uzáverov	a	zvarov	za	prevádzky,

• dodatočná inštalácia	 odberných	 a	 mera-
cích	miest	na	potrubiach,	nádržiach	a	tlako-
vých	nádobách,

• zhotovenie odbočky	 (prípojky)	 z	 potrubia	
za	prevádzky,

Obr. 6 Prevŕtanie odbočky

•	 prekládky	potrubia	a	budovanie	nových	trás	
potrubia	a	ich	napájanie	za	prevádzky,

•	 vyprázdňovanie	 a	 dekontaminácia	 potrubia	
s	 nebezpečnými	 látkami	mobilným	generá-
torom	dusíka,

•	 vnútorné	čistenie	potrubia,	rúr	a	rúrok	čistia-
cimi	valcami,

•	 odstránenie	 nadmernej	 vlhkosti	 a	 sušenie	
potrubia,

•	 uzatváranie	potrubí	za	prevádzky,

	
Obr.  7  Výmena  uzáveru  bez  odstavenia  prú-
denia

•	 a	ďalšie	činnosti	na	potrubiach	a	nádobách	
za	prevádzky.
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ZO SEPTEMBROVEJ KONFERENCIE V BEŠEŇOVEJ



Údernícka 11, 851 01 Bra�slava
Slovak Republic        

+421 2 682 45 720
+421 905 885 139
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DIAGNOSTIKA, ÚDRŽBA
A OPRAVY POTRUBÍ 
ZA PREVÁDZKY

B E Z P E Č N O S Ť • K V A L I T A • S P O Ľ A H L I V O S Ť 

meranie a mapovanie korózie 
potrubí, rúr, tlakových nádob, 
nádrží a oceľových konštrukcií

NDT skúšky (defektoskopia) 
akreditovaným mobilným labo-
ratóriom (EN ISO/IEC 17025)

spektrálna analýza kovov a 
materiálová iden�fikácia (PMI) 
prenosným spektrálnym 
analyzátorom

špeciálne NDT kontroly 
(TOFD, Phased Array, Guided 
Waves, PECA™, PEC a ďalšie)

meranie tvrdos� oceľových 
materiálov a zvarov

diagnostika a hodnotenie stavu 
potrubí a oceľových konštrukcií

vyhodnocovanie výsledkov 
vnútornej inšpekcie a NDT 
skúšok, hodnotenie chýb 
a návrh opravy

uzatváranie potrubí za prevádzky

vŕtanie do potrubí, nádrží 
a tlakových nádob za prevádzky

odpojenie starej technológie 
a napojenie novej technológie 
za prevádzky

vnútorné čistenie potrubia, 
rúr a rúrok čis�acimi valcami

vykonávanie stress testov 
a tlakových skúšok
odstránenie nadmernej vlhkos� 
a sušenie potrubia

prečerpávanie zemného plynu 
mobilným kompresorom
posúdenie spoľahlivos� 
a životnos� potrubí a oceľových 
konštrukcií
inšpekcia a kontrola potrubia 
metodikami Risk Based 
Inspec�on (RBI)

opravy únikov za prevádzky
opravy poškodených potrubí, 
uzáverov a zvarov za prevádzky
výrezy a výmeny súčastí 
potrubia za prevádzky
dodatočná inštalácia meracích 
a odberných miest za prevádzky

opravy a rekonštrukcie potrubí 
a oceľových konštrukcií 
za prevádzky

zhotovenie odbočky (prípojky)
za prevádzky
prekládky potrubia, balónovanie 
a prepojové práce za prevádzky
vyprázdňovanie a dekontaminá-
cia mobilným generátorom 
dusíka
predĺženie životnos� 
a preverenie celistvos� 
(integrity) potrubí

SERVIS POTRUBNÝCH SYSTÉMOV

... ked zálezí na kvalite!


