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Seminár o ochrane pred bleskom podľa 
normy STN EN 62305-2
Technická univerzita vo Zvolene bola začiatkom apríla miestom stretnutia projektantov a odborníkov riešiacich problematiku ochrany 
pred bleskom podľa najnovších noriem. V plne obsadenej počítačovej učebni Centra informačných technológií bolo hlavnou témou 
vypracovanie analýzy rizika v zmysle STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom, časť 2. – Manažérstvo rizika. Lektorom stretnutia bol 
Jiří Kroupa, zástupca spoločnosti Dehn + Söhne na Slovensku a člen Technickej komisie č. 43 pri SÚTN.

Účastníci stretnutia, ktoré bolo rozdelené do dvoch dní, sa pod-
robne zoznámili s uvedenou problematikou, a to presne v súlade 
s normou STN EN 62305-2, ktorú mali všetci účastníci aj fyzicky 
k dispozícii. V prvý deň boli na programe témy, ako definovanie 
rizika a jeho zložiek, činitele ovplyvňujúce jednotlivé zložky rizika, 
definovanie ochranných opatrení a výber ochranných opatrení či 
metódy určovania ochranného priestoru. Jiří Kroupa uviedol celú 
problematiku definovaním príčin poškodenia, ktorými môže byť 
úder blesku do stavby, úder blesku v blízkosti stavby, úder blesku do 
inžinierskych sietí, ktoré vstupujú do stavby, a úder blesku v blízkos-
ti inžinierskych sietí, ktoré vstupujú do stavby. Následne sa podľa 
toho rozdeľujú aj typy strát, ku ktorým môže v chránenej stavbe 
dôjsť – straty na ľudských životoch, verejných službách, nenahradi-
teľnom kultúrnom dedičstve a straty ekonomických hodnôt. Záver 
pracovnej časti prvého dňa tvorila diskusia a praktické vysvetlenie 
niektorých technických problémov z praxe.

Účastníci sa po pracovnom programe zoznámili aj s niektorými 
 odrodami vín Hontianskeho regiónu, ku ktorým dostali odborný 
 výklad od jedného z ich miest-
nych výrobcov.

Druhý deň pokračoval seminár 
praktickou časťou, kde si mali 
účastníci možnosť prakticky 
vyskúšať vypracovanie analý-
zy rizika pre konkrétny objekt, 
navrhnúť ochranné opatrenia 
a zachytávaciu sústavu a vy-
počítať dostatočnú vzdiale-
nosť s a vypočítať a definovať 
ochranný priestor zachytávacej 
sústavy a to všetko pomocou 
softvéru DEHNsupport. Aj na 
záver druhého dňa prebiehala 
živá diskusia o skúsenostiach z 
praxe, ako aj k odprednášaným a prakticky odskúšaným postupom 
manažérstva rizika podľa normy STN EN 62305-2.

O svojich skúsenostiach z praxe v oblasti riešenia ochrany pred 
bleskom a prepätím sa pre ATP Journal podelil Jiří Kroupa aj v krát-
kom videu, ktoré si môžete pozrieť na www.atpjournal.sk/video.
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Nárast záujmu o energeticky účinné pohony aj v potravinárskom priemysle

Potravinársky a nápojový priemysel je v Európe trvalo jedným z naj-
väčších odberateľov elektrických pohonov. Spomalenie  

ekonomiky 
však stoplo projekty vo väčšine priemyselných  

odvetví a týkalo 
sa to aj nápojového a potravinárskeho priemyslu. Aktuálny vývoj 
však čoraz viac žiada vyššiu účinnosť pohonov, vyššiu spoľahlivosť 
a adekvátne prispôsobenie požiadavkám zákazníka. Najnovšia 
štúdia spoločnosti Frost&Sullivan s názvom Strategická analýza 
európskeho trhu elektrických pohonov v rámci potravinárskeho 
a nápojového priemyslu uvádza, že v roku 2010 dosiahol tento 
segment obrat z hľadiska nákupu pohonov 204,89 miliónov eur, 
pričom do roku 2017 by sa mal tento obrat vyšplhať na 313,14 
miliónov eur. 

Elektrické pohony spotrebúvajú takmer 2/3 z celkového objemu 
dodanej energie do potravinárskeho a nápojového priemyslu. 
Kolísavé ceny energií však mali negatívny vplyv na výkon tohto 
odvetvia. Z tohto hľadiska by malo nasadenie energeticky účin-
ných pohonov pomôcť znížiť výrobné náklady, zlepšiť návratnosť 
investícií a znížiť emisie CO2. „Potravinársky a nápojový priemysel 
sa čoraz viac automatizuje, čo počas výrobných procesov vedie 
k zvyšovaniu spotreby energie,“ uviedol Raaj Thilak Raveendran, 
analytik spoločnosti Frost&Sullivan. „Spoločnosti hľadajú spôso-
by, ako znížiť ich spotrebu energie použitím energeticky účinných 
technológií pohonov. Energeticky účinné pohony majú síce vyššiu 
prvotnú obstarávaciu cenu, ale prinášajú veľmi rýchlu návrat-
nosť investície a znižujú prevádzkové náklady. A práve to budú 
 podstatné dve výhody, ktoré v nasledujúcom období zvýšia dopyt 
po energeticky účinných pohonoch v rámci potravinárskeho a ná-
pojového priemyslu.“ 

Ďalším z dôležitých trendov je rastúci záujem výrobcov strojov 
o decentralizované ako o centralizované pohony práve kvô-
li  zníženiu celkových nákladov a času určeného na plánovanie 
a vývoj produktov, ktoré dodávajú svojim zákazníkom. Výrobcovia 
elektrických pohonov preto plánujú uviesť na trh nové produk-
ty, ktoré z krátko- a strednodobého hľadiska zvýšia predaj práve 
 decentralizovaných pohonov do roku 2017.

Zväčšovaním trhu sa bude zvyšovať aj konkurencia. Pri viac ako 
100 výrobcoch pohonov to bude znamenať obrovský tlak na ceny 
a zisky sa budú zmenšovať. „Menší výrobcovia budú zápasiť 
s  takými výzvami, ako sú vyššie náklady na prácu, nižšie zisky 
a ustálenie trhov,“ dodáva R. T. Raveendran. „Takmer všetci účast-
níci trhu s elektrickými pohonmi sa zhodli, že cena elektrických 
pohonov každoročne klesá o 3 %, čo priamo ovplyvňuje zisky 
všetkých účastníkov trhu.“

Aby sa výrobcovia v takomto náročnom trhovom prostredí udr-
žali, sú nútení rozširovať portfólio svojich produktov alebo hľadať 
nové aplikačné možnosti pre existujúce produkty. „Jednoduchosť 
použitia a cenová dostupnosť sú dve hlavné výhody elektrických 
pohonov v porovnaní s konkurenčnými technológiami,“ uvádza R. 
T. Raveendran. „Vďaka týmto výhodám si elektrické pohony našli 
nové aplikačné možnosti. Výrobcovia pohonov musia poskytovať 
kompletný rad produktov, ktoré dokážu pokryť požiadavky väčšiny 
aplikácií výrobcov strojov aj priamych koncových používateľov.“
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