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Technickí diagnostici 
sa stretli v košickom 
Hiltone
V prvých dňoch mesiaca, 2. a 3. októbra 2012 sa v Košiciach 
pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
Ľubomíra Jahnátka, stretli v kongresovom centre hotela Hilton 
odborníci technickej diagnostiky a ich priaznivci na jubilejnej XV. 
medzinárodnej vedeckej konferencii DIS 2012  
– Teória a aplikácia technickej diagnostiky.

Už tradične bolo cieľom konferencie poskytnúť najnovšie informácie 
v oblasti starostlivosti o stroje a zariadenia, o najnovších postupoch 
a metódach ich uplatnenia v priemyselnej praxi. Pod nižší počet 
účastníkov, ako býva zvykom, sa podpísala nepriaznivá ekonomická 
situácia, no i tak sa na konferencii zúčastnilo viac ako sedemdesiat 
odborníkov, a to z rôznych odvetví priemyslu, ako je plynárenstvo, 
energetika, strojárenstvo, ale i školstvo.

Obr. 1 Jednu zo zaujímavých prednášok na tému nových prístupov 
v spoľahlivostnej údržbe mal doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD., 
zo Žilinskej univerzity.

Všetky prednášky sa konali v plenárnej sekcii a paralelne prebie-
hali firemné výstavky, kde bola možnosť individuálne prediskutovať 
priamo s dodávateľmi diagnostických zariadení možnosť využitia 
techniky. Medzi vystavovateľmi bola priamo v akcii termovízna 
technika, kde si každý mohol siahnuť na filtračnú jednotku elek-
trostatického čistenia olejov, na prístroj na zosovanie a nastavo-
vanie rotorov, ale aj prediskutovať tému o aplikácii bezkáblových 
snímačov. Obohatením konferencie bol workshop, počas ktorého sa 
záujemcovia mohli priamo na pripravenej sieti počítačov naladiť na 
diaľkový monitorovací systém.

Obr. 2 Pri stánku spoločnosti Emerson Process Management sa 
diskutovalo o meraní vibrácií strojových zariadení.

Diagnostici si mohli vzájomne vymeniť skúsenosti, ale okrem toho 
získali aj ďalšie informácie a načerpali novú energiu. Svoje postrehy 
a otázky môžu poslať na novozriadené diskusné Fórum na strán-
ke www.atdsr.sk. Na základe doterajších ohlasov sú organizátori 
motivovaní, aby usporiadali aj nasledujúci, 16. ročník, na ktorý už 
teraz pozývajú všetkých záujemcov o dobré myšlienky a praktické 
aplikácie.

Oficiálnym mediálnym partnerom podujatia bol ATP Journal.

Podujatie 
Tribotechnika 
a tribológia
Jeseň je už tradične bohatá na množstvo odborných seminárov, 
workshopov a konferencií. Tak sa aj v dňoch 24. a 25. septem-
bra 2012 konal v priestoroch hotela Slovakia v Žiline 1. ročník 
workshopu Tribotechnika a tribológia, ktorý organizovala Slovenská 
plynárenská agentúra v spolupráci s Asociáciou technických diag-
nosti-kov SR a STaTS. Účastníkmi workshopu neboli len tribotech-
nici, ako by sa asi očakávalo, ale aj prevádzkovatelia a údržbári 
technických zariadení, ktorí prichádzajú do styku s priemyselnými 
olejmi a mazivami vôbec.

Obr. 1 Prof. Marián Dzimko z Technickej univerzity v Žiline 
prezentoval tribológiu z historického aj súčasného hľadiska.

Cieľom workshopu bolo zoznámiť účastníkov o správnej apliká-
cii a vývoji kvalitného maziva, monitorovaní stavu kvality olejov, 
starostlivosti a ošetrovaní počas prevádzky. Účastníci sa dozvedeli 
aj o aplikácii tribotechnických poznatkov v praxi, aby sa dosiahla 
minimálna energetická náročnosť, predĺžila životnosť aplikovaných 
mazív a tým aby sa zlepšili ekonomické výsledky podnikateľských 
aktivít.

Obr. 2 Na prvom ročníku podujatia sa zúčastnilo približne 
60 účastníkov z rôznych oblastí priemyslu.

Program workshopu sa začal témou o uplatnení tribotechniky pri 
starostlivosti, riadení a údržbe strojov a zariadení. Za tým nasle-
dovali pútavé informácie, ako vôbec tribotechnika vznikla a na 
čo  slúži. Účastníci dostali informácie o širokom spektre mazív, 
ale hlavne o nových mazivách používaných v priemysle, ako ich 
analyzovať a hodnotiť. Široká diskusia sa rozvinula o starostlivosti 
a ošetrovaní mazív.

Asi šesťdesiat účastníkov podujatia z výrobných podnikov, elektrární 
a plynárenského priemyslu už počas konania tohto prvého ročníka 
prinieslo nové témy pre ďalší ročník. Prínosom podujatia bola  aktívna 
účasť certifikovaných tribotechnikov. Organizátori veria, že sa  začala 
tradícia poskytovania nových informácií a  vytvoril sa priestor na 
výmenu skúseností v takej dôležitej oblasti, ako je  tribotechnika 
a tribológia. Veď bez mazania nie je možný pohyb a pohyb je život.

Oficiálnym mediálnym partnerom podujatia bol ATP Journal.
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