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1. Úvod 

 
Podniková norma MGS-S-REF-E Technické špecifikácie - Elektrické inštalácie, pozostáva 
z častí a kapitol, ktoré majú svoj názov a označenie. 
 
Niektoré časti normy MGS-S-REF-E spolu úzko súvisia, preto je nevyhnutné pouţiť ich 
spolu. 
 
Predmetom tejto kapitoly MGS-S-REF-E-2.1 je riešenie elektroenergetického napájacieho 
systému a distribučného systému podniku a automatický záskok na strane vn (6 kV) a na 
strane nn (0,4 kV). 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-2.3, 

 MGS-S-REF-E-2.2, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-2.1 nahrádza:  

podnikovú normu MGS-E-2.1, Elektroenergetický napájací systém, distribučný systém a 
automatický záskok, Rev 0.00.00, Prvé vydanie, 17.10.2006. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-2.1 bola vypracovaná útvarom Rozvoj projektov - Skupina 
projektových inţinierov. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Dodávka elektrickej energie 1. stupňa: je dodávka, ktorá musí byť zaistená za kaţdých 
okolností, pretoţe jej prerušenie môţe spôsobiť buď ohrozenie ľudských ţivotov, alebo 
veľké hospodárske škody. 
 
Dodávka elektrickej energie 2. stupňa: je dodávka, ktorá má byť, ak je to moţné, 
zaistená bez prerušenia, pretoţe jej prerušenie a tým zastavenie dôleţitých strojov môţe 
spôsobiť podstatné zníţenie, alebo zastavenie výroby (pričom nenastane ohrozenie osôb). 
 
Dodávka elektrickej energie 3. stupňa: je dodávka, ktorá nemusí byť zaistená bez 
prerušenia. 
 
Pracovný prívod: je prívod, pomocou ktorého je zabezpečené napájanie elektrického 
zariadenia počas bezporuchového stavu v elektrickej napájacej sieti. 
 
Záskokový prívod: je prívod, pomocou ktorého je zabezpečené napájanie elektrického 
zariadenia v prípade poruchy v elektrickej  sieti, z ktorej je napojený pracovný prívod. 
 
Reakcelerácia elektromotora: je opätovné dosiahnutie pôvodných otáčok elektromotora, 
ktorý bol pred poruchou, ktorá vznikla v elektrickej napájacej sieti, v chode. 
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Pod poruchou sa rozumie pokles alebo strata napätia s maximálnou dobou trvania do 2 
sekúnd. 
 
PLC: je voľne programovateľný logický automat. 
 
Modulárne PLC: je voľne programovateľný logický automat, u ktorého je moţné I/O 
(vstupno/výstupné) moduly konfigurovať podľa potreby. 
 
Vzdialený I/O modul: je vstupno/výstupný modul, ktorý nie je umiestnený v blízkosti 
centrálnej procesorovej jednotky (CPU) PLC. Vzdialený I/O modul je prepojený s PLC 
komunikačným rozhraním. 
 
Operačný panel (OP): je druh rozhrania, s displejom a ovládacími tlačidlami, pomocou 
ktorého je umoţnená komunikácia medzi obsluhou a PLC. 

3. Elektroenergetický napájací systém 

3.1 Základné údaje systému 

3.1.1 Napájanie SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo (ďalej podnik), z nadradenej 
elektroenergetickej sústavy Západoslovenská energetika a.s. (ZSE) do zapuzdrenej 
rozvodne R 110 kV SLOVNAFT, a.s., je realizované tromi káblovými prívodmi z rozvodne 
400/110 kV Podunajské Biskupice. 

3.1.2 Krytie časti elektrickej spotreby (1. stupeň dodávky el. energie) podniku je 
zabezpečené pomocou napájania z dvoch zdrojov: 

 vlastnou výrobou elektrickej energie v podnikovej teplárni, 

 odberom z nadradenej rozvodnej siete ZSE. 
Ostatné elektroenergetické zariadenia, ktoré nie sú zaradené do 1. stupňa dodávky el. 
energie podniku, sú zabezpečené napájaním z nadradenej rozvodnej siete ZSE v 2. stupni 
dodávky el. energie. 

3.1.3 Napájaciu elektroenergetickú sieť podniku tvorí: 

a) zapuzdrená rozvodňa R 110 kV a rozvody 110 kV, 

b) hlavné transformovne 110/6 kV a rozvody 6 kV,  

c) blokové spínacie stanice a rozvody 6 kV,  

d) podruţné transformačné stanice 6/0,4 kV a rozvody 6 kV, 

e) rozvodne nízkeho napätia a rozvody 0,4 kV. 

3.1.4 Hlavné transformovne (HT) slúţia pre napájanie blokových spínacích staníc a 
podruţných transformačných staníc. 
Sú napojené z rozvodne R 110 kV cez transformátory 110/6,3 kV, 63 MVA a 40 MVA. 

3.1.5 Blokové spínacie stanice (BS) slúţia pre napájanie podruţných transformačných 
staníc s výkonom do 5 MW. Sú napojené 6 kV prívodmi z HT. 
Rozvodne BS pozostávajú z dvoch systémov prípojníc, vhodne pozdĺţne delených 
výkonovými vypínačmi. 
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3.1.6 Podruţné transformačné stanice (TS) slúţia pre napájanie spotrebičov výrobných 
jednotiek (6 kV a 0,4 kV) a rozvodní nízkeho napätia.  
Sú napojené z HT alebo z BS. 
Podruţné transformačné stanice sú vybudované na blokoch výrobných jednotiek tak, aby 
boli v blízkosti miesta spotreby. Pozostávajú z rozvodne vysokého napätia (vn), stanovišťa 
transformátorov 6/0,4 kV, rozvodne nízkeho napätia (nn) a akumulátorovne. 

3.1.7 Podruţné transformačné stanice majú do výkonu 10 MW dva 6 kV prívody (kaţdý 
prívod musí byť dimenzovaný pre krytie výkonu oboch pracovných sekcií), od výkonu 
10 MW vrátane, tri prívody (hlavné prívody aj záloţný prívod sa dimenzuje na krytie 
výkonu jednej pracovnej sekcie). 

3.1.8 Rozvodne nízkeho napätia slúţia pre napájanie spotrebičov výrobných jednotiek. Sú 
umiestnené v TS a vo výnimočných prípadoch aj priamo na výrobnej jednotke. 

3.2 Zásady pre zaisťovanie dodávky elektrickej energie 

3.2.1 Podľa dôleţitosti jednotlivých výrobní alebo len ich jednotlivých zariadení sú 
dodávky elektrickej energie pre tieto zariadenia rozdelené: 

a) dodávky elektrickej energie 1. stupňa, 

b) dodávky elektrickej energie 2. stupňa, 

c) dodávky elektrickej energie 3. stupňa. 

3.2.2 Dodávky elektrickej energie 1. stupňa musia byť zaistené z dvoch, na sebe 
nezávislých napájacích zdrojov, z ktorých kaţdý musí mať taký výkon, aby pri jeho 
vypadnutí, bola dodávka 1. stupňa plne zaistená.  
Pripojenie na dva transformátory, ktoré sú napájané z jedného zdroja, sa nepovaţuje za 
dodávku elektrickej energie 1. stupňa.  
V podniku sú poţadované a uplatnené nasledovné technické riešenia dodávok elektrickej 
energie 1. stupňa: 

a) dodávka elektrickej energie striedavého napätia 6 kV, pre napojenie podruţných 
transformačných staníc. TS musí byť napojená aspoň dvoma prívodmi zo systému, 
napájaného z nadradenej sústavy, krytého výkonom podnikovej teplárne. Prívody sú 
pracovné, záskok sa vykoná za definovaných podmienok, pomocou výkonového 
vypínača prípojníc, 

b) dodávka elektrickej energie striedavého napätia 0,4 kV a menej, pre napájanie 
zariadení systémov riadenia technologických procesov, niektorých elektronických 
ochrán elektrických strojov, zariadení oznamovacej techniky a elektrickej poţiarnej 
signalizácie. 

Zdrojom dodávky elektrickej energie sú: 

 batéria, ktorej jednosmerná energia sa premieňa v meniči (invertore) na striedavú 
energiu poţadovaných parametrov, 

 rozvodná sústava 0,4 kV, 

c) dodávka elektrickej energie jednosmerného napätia 230 V a menej, pre napájanie 
ovládacích obvodov výkonových vypínačov, ochrán elektrických strojov, ovládacích 
obvodov nn výkonových ističov a svetelných spotrebičov núdzového osvetlenia. 

Zdrojom dodávky elektrickej energie sú: 

 usmerňovač,  

 batéria, ktorá je dobíjaná z usmerňovača. 
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3.2.3 Dodávky elektrickej energie 2. stupňa sa zaistia pripojením: 

 na dva prívody, 

 na dva transformátory, 

 na skupinu transformátorov. 
Prívody, resp. transformátory, musia mať dostatočný výkon k zaisteniu nutnej prevádzky 
napájaného zariadenia. 
Napájanie prívodov, resp. transformátorov, sa uţ z hľadiska stupňa dodávky      elektrickej 
energie neposudzuje. 
V závislosti od výkonu dodávok elektrickej energie sa poţaduje nasledovné technické 
riešenia dodávok: 

a) dodávka energie striedavého napätia 6 kV pre napojenie podruţných 
transformačných staníc. TS musí byť napojená aspoň dvoma prívodmi. Obidva 
prívody sú pracovné, záskok sa vykoná, za definovaných podmienok, pomocou 
výkonového vypínača prípojníc, 

b) dva transformátory, kaţdý transformátor je pracovný, napájajúci svoje zariadenia 
(transformátory nepracujú paralelne do jednej záťaţe). Za definovaných podmienok 
dôjde k záskoku medzi nimi, t. j. jeden z transformátorov napája svoje zariadenie a 
zariadenie druhého transformátora, 

c) skupina transformátorov (tri a viac), ktoré sú pracovné, napájajúce svoje 
zariadenia (transformátory nepracujú paralelne do jednej záťaţe) a jeden 
transformátor záskokový. Za definovaných podmienok dôjde k záskoku medzi 
jedným z pracovných transformátorov a záskokovým transformátorom, t. j. tento 
transformátor preberie napájanie zariadení pracovného transformátora. 

3.2.4 Dodávky elektrickej energie 3. stupňa sa môţu vykonať pripojením na jediný zdroj 
(prívod) a nevyţadujú ďalšie zvláštne zaistenie. 

3.3 Principiálne riešenie napájania výrobne elektrickou energiou 

3.3.1 Všeobecne 

3.3.1.1 Elektrické zariadenia, stroje a spotrebiče výrobnej jednotky, napájať elektrickou 
energiou striedavého vysokého napätia (vn) 6 kV alebo nízkeho napätia (nn) 0,4 kV a 
menším a elektrickou energiou jednosmerného napätia (js) 230 V a menším. 
Rozvod elektrickej energie k jednotlivým zariadeniam a spotrebičom vykonať v hlavných 
rozvádzačoch umiestnených v rozvodniach, alebo v podruţných rozvádzačoch, ktoré 
môţu byť, vo výnimočných prípadoch, umiestnené aj mimo rozvodne, na výrobnej 
jednotke (iba nn rozvádzače). 

3.3.1.2 Napájanie elektrických zariadení a strojov výrobnej jednotky striedavým napätím 
6 kV vykonať v rozsahu: 

a) napájanie vn elektromotorov (riadené alebo neriadené pohony), 

b) napájanie transformátorov 6/0,4 kV motorických rozvádzačov, 

c) napájanie transformátorov 6/0,4 kV svetelných rozvádzačov, 

d) napájanie špeciálnych vn zariadení. 

3.3.1.3 Napájanie elektrických zariadení, strojov a spotrebičov výrobnej jednotky 
striedavým napätím 0,4 kV a menším, vykonať v rozsahu: 

a) napájanie nn elektromotorov výrobno-technologických zariadení a liniek (riadené 
alebo neriadené pohony, servopohony), 
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b) napájanie tepelných elektrických spotrebičov (riadené alebo neriadené ohrevy), 

c) napájanie svetelných spotrebičov: 

 osvetlenie výrobno-technologických priestorov, 

 osvetlenie priestorov budov, velínov, rozvodní, komunikácií a pod., 

d) napájanie zariadení systému riadenia technologických procesov (SRTP), 

e) napájanie zariadení vzduchotechniky (klimatizácia a pod.), 

f) napájanie zariadení, slúţiacich ako sekundárny zdroj striedavej energie (zdroje 
nepretrţitého napájania a pod.), 

g) napájanie zariadení, slúţiacich ako sekundárny zdroj jednosmernej energie 
(staničné usmerňovače a pod.), 

h) napájanie zariadení pre údrţbu a opravy (zásuvky v priestoroch výrobne, 
dielenské stroje a pod.), 

i) napájanie zariadení pre dopravu a manipuláciu (ţeriavy, výťahy a pod.), 

j) napájanie zabezpečovacích a oznamovacích zariadení (poţiarna signalizácia, 
dispečerské zariadenia a pod.), 

k) napájanie elektroinštalačného rozvodu, 

l) napájanie špeciálnych nn zariadení. 

3.3.1.4 Napájanie elektrických zariadení a spotrebičov výrobnej jednotky jednosmerným 
napätím 230 V a menším vykonať v rozsahu: 

a) napájanie svetelných spotrebičov poruchového osvetlenia: 

 osvetlenie výrobno-technologických priestorov, 

 osvetlenie priestorov budov velínov, rozvodní a pod., 

b) napájanie vybraných prístrojov vn a nn rozvádzačov (vypínače, ističe, ochrany a 
pod.), 

c) napájanie špeciálnych zariadení.  

3.3.1.5 Napájanie jednotlivých objektov vykonať tak, aby všetky elektrické zariadenia bolo 
moţné, v prípade potreby (pri poţiari, havárii a pod.), po častiach alebo ako celok, vypnúť. 
Zariadenia, slúţiace k likvidácii poţiaru alebo havárie (napr. havarijné vetranie, pohony 
dôleţitých armatúr a pod.), pripojiť samostatným vedením z rozvádzača tak, aby zostali 
pod napätím aj pri odpojení ostatných elektrických zariadení v rozvádzači. 
Ovládače bezpečnostného vypínania umiestniť na prehľadných a dobre prístupných 
miestach (napr. vo velínoch a pod.) a riadne označiť. 
Pri aplikácii riadenia viacerých technologických výrobní centralizovane (centrálny velín) sa 
poţaduje, aby tlačidlá bezpečnostného vypínania boli umiestnené v jednotlivých satelitoch, 
zdruţené v rozvádzači. Rozvádzač umiestniť v  priestore, kde je umoţnený prístup 
obsluhujúcemu personálu, napr. na chodbe.  

3.3.2 Systém napájania elektrickou energiou striedavého napätia 6 kV (príklad riešenia - 
Príloha č. 1 a č. 2) 

3.3.2.1 Napájanie elektrických zariadení výrobnej jednotky v rozsahu uvedenom v odseku 
3.3.1.2, vykonať zo skriňových rozvádzačov, dispozične umiestnených v podruţnej 
transformačnej stanici. 
Skriňové rozvádzače musia byť, z hľadiska unifikácie, dimenzované na skratový výkon 
350 MVA, pokiaľ nie je v zmysle projektu poţadovaný vyšší skratový výkon. 
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3.3.2.2 Podruţnú transformačnú stanicu napojiť minimálne dvoma 6 kV káblovými 
prívodmi z oddelených systémov napájacej rozvodne. Obidva prívody sú pracovné. Kaţdý 
z prívodov dimenzovať na plné zaťaţenie transformačnej stanice. 

3.3.2.3 Prípojnice 6 kV rozvádzačov musia byť jednoduché, delené pozdĺţne na dve 
sekcie, medzi ktorými je v sérii zapojený vypínač a odpojovač. 
Záskok medzi jednotlivými sekciami vykonať automaticky pomocou vypínača prípojníc. 

3.3.2.4 Kaţdú sekciu vybaviť skriňou merania pre účely miestnych blokovacích 
podmienok, miestneho a diaľkového merania. 
Vypínače prívodných polí a vypínače prípojníc vybaviť moţnosťou diaľkového ovládania 
riadiacim systémom.  

3.3.3 Systém napájania elektrickou energiou striedavého napätia 0,4 kV (príklad riešenia - 
Príloha č. 1 a č. 2) 

3.3.3.1 Napájanie elektrických zariadení výrobnej jednotky riešiť nasledovným spôsobom: 

a) z motorických rozvádzačov (základné označenie RM) napájať: 

 nn elektromotory, 

 tepelné spotrebiče, 

 zariadenia vzduchotechniky, 

 zariadenia slúţiace ako sekundárny zdroj striedavej energie (zdroje nepretrţitého 
napájania - UPS), 

 zariadenia merania a regulácie (ak nie sú súčasťou riešenia počítačového 
systému riadenia a napájané z UPS), 

b) zo svetelných rozvádzačov (základné označenie RS) napájať svetelné spotrebiče 
normálneho osvetlenia výrobno-technologických priestorov, 

c) z technologických rozvádzačov (základné označenie RT) napájať: 

 usmerňovače, 

 vlastnú spotrebu transformačnej stanice (osvetlenie, vzduchotechnika,...), 

 náhradné osvetlenie velínu, 

 poţiarnu signalizáciu (EPS) a plynové hlásiče - v prípade, ak nie je pouţitý UPS 
(pozri odráţku e), 

d) z rozvádzača údrţby (základné označenie RR) napájať: 

 zariadenia pre údrţbu a opravy, 

 zariadenia pre dopravu a manipuláciu (výťahy, ţeriavy), 

e) z distribučného rozvádzača UPS napájať: 

 zariadenia SRTP, 

 EPS a plynové hlásiče. 

3.3.3.2 Umiestnenie hlavných rozvádzačov (motorické, svetelné) a napájacích 
transformátorov riešiť tak, aby boli v rôznych miestnostiach.  
Priestor, v ktorom sú inštalované transformátory, situovať pod priestor rozvádzačov. 
Prepojenie medzi vývodmi transformátorov a prívodmi hlavných rozvádzačov vykonať 
prípojnicovým mostom. 

3.3.3.3 Systém napájania hlavných motorických rozvádzačov je závislý od počtu 
rozvádzačov a od poţadovaného stupňa zabezpečenia dodávky elektrickej energie.  
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V prípade zabezpečenia dodávky elektrickej energie v 2. stupni, zabezpečiť prepnutie 
napájacích prívodov (hlavný prívod a záskoková rezerva) automaticky. Voľba systému 
ovládania prepnutia prívodov je závislá od konkrétnych prevádzkových podmienok.  

3.3.3.4 Hlavný svetelný rozvádzač napojiť dvoma prívodmi striedavého napätia (normálne 
osvetlenie). 
Jeden prívod je zo svetelného transformátora 6/0,4 kV (hlavný prívod), druhý prívod 
(záskoková rezerva) priviesť z hlavného motorického rozvádzača, ktorého transformátor je 
napájaný z inej sekcie, ako je napájaný svetelný transformátor.  
Prepínanie medzi hlavným prívodom a záskokovou rezervou riešiť automatickým 
záskokom. Z dôvodu rôzneho výkonu transformátorov riešiť záskok iba jedným smerom (z 
hlavného prívodu na záskokový prívod). 

3.3.3.5 Technologický rozvádzač napojiť dvoma prívodmi striedavého napätia (jeden 
prívod je pracovný, druhý je ako záskoková rezerva). 
Jeden prívod priviesť z hlavného svetelného rozvádzača a druhý prívod z hlavného 
motorického rozvádzača. Transformátory napájacích rozvádzačov musia byť na vn strane 
napojené z rozdielnych sekcií. Záskok riešiť automaticky s obojstrannou pôsobnosťou a 
časovou selektivitou. 

3.3.3.6 Rozvádzač údrţby napojiť dvoma prívodmi striedavého napätia. Jeden prívod 
priviesť z hlavného motorického rozvádzača príslušnej výrobnej jednotky (hlavný prívod) a 
druhý prívod z nezávisle napájaného rozvádzača (kaţdý z rozvádzačov je napájaný z inej 
podruţnej transformačnej stanice). Prepínanie medzi hlavným prívodom a záloţným 
prívodom riešiť manuálne.  

3.3.4 Systém napájania elektrickou energiou jednosmerného napätia (príklad riešenia - 
Príloha č. 1 a č. 2) 

3.3.4.1 Napájanie elektrických zariadení a spotrebičov výrobnej jednotky riešiť 
nasledovným spôsobom: 

a) zo svetelného núdzového rozvádzača (základné označenie RSN) napájať 
núdzové osvetlenie výrobno-technologických priestorov, 

b) z jednosmerného rozvádzača (základné označenie RU) napájať svetelný núdzový 
rozvádzač, technologický rozvádzač, vybrané prístroje vn a nn rozvádzačov a UPS v 
neštandardnom vyhotovení, 

c) z technologického rozvádzača (základné označenie RT) napájať núdzové 
osvetlenie priestorov budov velínov, rozvodní a pod.) 

3.3.4.2 Svetelný núdzový rozvádzač (RSN) napojiť dvoma prívodmi z jednosmerného 
rozvádzača, pre zabezpečenie funkcie núdzového osvetlenia. 
Zapínanie núdzového osvetlenia vykonať automaticky, v závislosti na strate striedavého 
napätia na prípojniciach svetelného rozvádzača (RS). 

3.3.4.3 Napájanie jednosmerného rozvádzača (RU) riešiť dvoma prívodmi z dvoch 
nezávislých batérií (GB), z ktorých kaţdá je trvalo dobíjaná z jedného usmerňovača (GU) - 
2 batérie a 2 usmerňovače.  
Kapacitu batérií dimenzovať tak, aby kaţdá z nich pokryla celkovú poţadovanú spotrebu. 
Výkon usmerňovača dimenzovať tak, aby bol tento schopný dobíjať vybitú batériu a 
súčasne napájať poţadovanú spotrebu. 
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Zapojenie batérií a usmerňovačov na jednosmerný rozvádzač riešiť tak, aby bolo moţné, 
bez prerušenia dodávky jednosmernej elektrickej energie k spotrebičom, vykonať 
predpísanú údrţbu jednej z dvojice batérií (napr. vybitie a opätovné nabitie, kapacitnú 
skúšku alebo opravu). 

3.3.4.4 Vývody z jednosmerného rozvádzača, slúţiace ako vývody pre ovládacie napätie 
vn rozvádzača a ovládacie napätie pre prívody nn rozvádzačov, osadiť diódami 
(bezpotenciálovými diódovými modulmi) v oboch póloch: 

 na vývode z jednosmerného rozvádzača, 

 na prívode v napájanom zariadení. 

3.4 Automatický záskok 

3.4.1 Všeobecne 

3.4.1.1 Aby boli splnené poţiadavky pre zaistenie dodávky elektrickej energie v 1. a 2. 
stupni sa, vzhľadom na elektroenergetický systém pouţívaný v podniku, realizuje 
automatický záskok na strane vn (6 kV) a na strane nn (0,4 kV). 
Účelom realizácie automatických záskokov je: 

a) zabrániť výpadkom technologického procesu, 

b) zabezpečiť dodávku napätia pre prípadné bezpečné odstavenie výrobne. 

3.4.1.2 Spôsob zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre príslušný výrobno-
technologický objekt a s tým súvisiaci typ automatického záskoku, navrhovať na základe 
poţiadaviek, vyplývajúcich z technológie výroby a moţností, ktoré poskytuje 
elektroenergetický systém v podniku. 

3.4.2 Automatický záskok na vn strane - dva prívody (Príloha č. 3) 

3.4.2.1 Podruţné transformačné stanice rozdeliť do dvoch výkonových sekcií, z ktorých 
kaţdá je napájaná samostatným káblovým prívodom 6 kV, 3 fázy, 50 Hz. Obidva prívody 
sú pracovné. Medzi sekcie zabudovať výkonový vypínač prípojníc a odpojovač. Prívody 
dimenzovať tak, aby jeden prívod bol kapacitne schopný napájať obe výkonové sekcie.  
Za definovaných podmienok sa vykoná automatický záskok, po ktorom sú z jedného 
prívodu napájané zariadenia oboch sekcií. 

3.4.2.2 Podmienky pre vykonanie automatického záskoku: 

a) definované podpätie (hĺbka a doba trvania) na jednom prívode, 

b) definované podpätie (hĺbka a doba trvania) vo výkonovej sekcii (napájanej 
z prívodu podľa odráţky a) ), 

c) podpätie vo výkonovej sekcii nie je zapríčinené nadprúdom alebo skratom 
a následným pôsobením nadprúdovej alebo skratovej ochrany prívodu, 

d) zapnutý odpojovač prípojníc, 

e) druhá výkonová sekcia má napätie, 

f) prepínač voľby ovládania výkonového vypínača prípojníc „AUTOMATICKÝ 
ZÁSKOK“ je v polohe „UMOŢNENÝ“. 
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3.4.2.3 Za podmienok definovaných v odseku 3.4.2.2 dôjde k automatickému záskoku. 
Činnosť automatického záskoku: 

a) prevádzkový stav výkonových vypínačov: 

 zasunuté a zapnuté výkonové vypínače oboch sekcií (prívodov), 

 zasunutý a zapnutý odpojovač prípojníc, 

 zasunutý a vypnutý výkonový vypínač prípojníc, 

b) výkonový vypínač prívodu, v ktorom nastalo definované podpätie, za určený čas 
vypne. Impulz na vypnutie je odvodený od podpätia a časového oneskorenia, 

c) vypnutý výkonový vypínač prívodu dáva impulz na okamţité zapnutie výkonového 
vypínača prípojníc. 

Návrat do pôvodného prevádzkového stavu sa musí dať vykonať manuálne, bez 
prerušenia dodávky elektrickej energie, to znamená, ţe musí byť umoţnená paralelná 
spolupráca sekcií počas prepojovania. 

3.4.2.4 V prípade definovaného podpätia na obidvoch prívodoch, nesmie byť vykonaný 
automatický záskok, t. j. výkonové vypínače prívodov zostávajú zapnuté. 
Pri súčasnej obnove napätia na obidvoch prívodoch nesmú vypnúť výkonové vypínače 
prívodov. 
V prípade obnovy napätia len na jednom prívode musí sa vykonať automatický záskok. 

3.4.2.5 Zabezpečiť moţnosť ovládania výkonového vypínača prípojníc ručne alebo 
automaticky (automatický záskok). 
Pre voľbu ovládania vypínača prípojnicového mostu automaticky, pouţiť prepínač 
označený štítkom s nápisom "AUTOMATICKÝ ZÁSKOK" s dvomi polohami, označenými 
štítkami "ZAMEDZENÝ" a "UMOŢNENÝ". 
Elektrické vypnutie vypínačov pomocou vypínacích tlačidiel musí byť umoţnené 
v obidvoch polohách prepínača. 

3.4.2.6 Časové nastavenie automatického záskoku pre daný objekt vykonať 
v nadväznosti na dosiahnutie časovej selektivity s nadradeným napájacím systémom. 

3.4.3 Automatický záskok na vn strane - tri prívody (Príloha č. 4) 

3.4.3.1 Podruţné transformačné stanice rozdeliť do troch výkonových sekcií (dve 
pracovné sekcie a jedna záskoková), z ktorých kaţdá je napájaná samostatným káblovým 
prívodom 6 kV, 3 fázy, 50 Hz. Dva prívody sú pracovné, tretí slúţi ako záskoková rezerva. 
Medzi sekcie zabudovať výkonové vypínače prípojníc. Prívody dimenzovať tak, aby kaţdý 
prívod bol kapacitne schopný napájať jednu výkonovú pracovnú sekciu.  
Za definovaných podmienok sa vykoná automatický záskok, po ktorom je, zo záskokovej 
sekcie, napájané zariadenie jednej pracovnej sekcie.   

3.4.3.2 Podmienky pre vykonanie automatického záskoku: 

a) definované podpätie (hĺbka a doba trvania) iba na jednom prívode pracovnej 
sekcii, 

b) definované podpätie (hĺbka a doba trvania) vo výkonovej pracovnej sekcii 
(napájanej z prívodu podľa odráţky a), z ktorej sú napájané spotrebiče), 

c) podpätie v pracovnej sekcii nie je zapríčinené nadprúdom alebo skratom 
a následným pôsobením nadprúdovej alebo skratovej ochrany prívodu, 

d) záskoková rezervná výkonová sekcia má napätie, 
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e) nie je definované podpätie na druhej pracovnej sekcii, alebo je navolená časová 
priorita pre sekciu podľa odseku b), 

f) prepínač voľby ovládania výkonového vypínača prípojníc pre predmetnú pracovnú 
sekciu „AUTOMATICKÝ ZÁSKOK“ je v polohe „UMOŢNENÝ“. 

3.4.3.3 Za podmienok definovaných v odseku 3.4.2.2 dôjde k automatickému záskoku. 
Činnosť automatického záskoku: 

a) prevádzkový stav výkonových vypínačov: 

 zasunuté a zapnuté výkonové vypínače prívodov všetkých troch sekcií, 

 zasunuté a vypnuté výkonové vypínače prípojníc, 

b) výkonový vypínač prívodu pracovnej sekcie, v ktorej nastalo definované podpätie, 
za určený čas vypne. Impulz na vypnutie je odvodený od podpätia a časového 
oneskorenia, 

c) vypnutý výkonový vypínač pracovného prívodu dáva impulz na okamţité zapnutie 
výkonového vypínača prípojníc zodpovedajúcej pracovnej sekcie. 

Návrat do pôvodného prevádzkového stavu sa musí dať vykonať manuálne, bez 
prerušenia dodávky elektrickej energie, to znamená, ţe musí byť umoţnená paralelná 
spolupráca sekcií počas prepojovania. 

3.4.3.4 V prípade definovaného podpätia súčasne na všetkých troch prívodoch, nesmie 
byť vykonaný automatický záskok, t. j. výkonové vypínače prívodov zostávajú zapnuté. 
Pri súčasnej obnove napätia na všetkých prívodoch, nesmú vypnúť výkonové vypínače 
prívodov. 
V prípade obnovy napätia len na jednom prívode (na jednej pracovnej výkonovej sekcii) 
nesmie byť vykonaný automatický záskok. 
V prípade obnovy napätia len na záskokovom prívode, musí sa vykonať automatický 
záskok na jednu pracovnú sekciu podľa predvolenej priority. 

3.4.3.5 Zabezpečiť moţnosť ovládania výkonových vypínačov prípojníc ručne alebo 
automaticky (automatický záskok). 
Pre voľbu ovládania vypínačov prípojníc automaticky, pouţiť prepínač označený štítkom s 
nápisom "AUTOMATICKÝ ZÁSKOK", s dvomi polohami, označenými štítkami 
"ZAMEDZENÝ" a "UMOŢNENÝ". 
Elektrické vypnutie vypínačov pomocou vypínacích tlačidiel musí byť umoţnené 
v obidvoch polohách prepínača. 

3.4.3.6 Časové nastavenie automatického záskoku a časovej priority pre pracovné sekcie 
pre daný objekt vykonať v nadväznosti na dosiahnutie časovej selektivity s nadradeným 
napájacím systémom. 

3.4.4 Automatický záskok na nn strane (Príloha č. 5 a Príloha č. 6) 

3.4.4.1 Automatický záskok na nn strane sa realizuje za účelom splnenia poţiadaviek pre 
zaisťovanie dodávok elektrickej energie v 2. stupni (v zmysle STN 34 1610). 
Technické riešenie záskokov je uvedené v článku 3.2.3. 

3.4.4.2 Základom realizácie automatického záskoku je rozdelenie napájania rozvádzačov 
(motorických) v rozvodni nízkeho napätia na: 

a) dve pracovné sekcie (prívody) - kaţdá z pracovných sekcií je napájaná zo 
samostatného transformátora 6/0,4 kV. Na strane nn kaţdej pracovnej sekcie (vývod 
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sekundárnej strany transformátora 6/0,4 kV) je zabudovaný istič. Sekcie sú na nn 
strane prepojené prípojnicovým mostom, v ktorom je zabudovaný vypínač, alebo 
vypínač v sérii s odpojovačom - závisí od konštrukčného a dispozičného riešenia 
rozvádzačov sekcií a ich transformátorov, 

b) tri a viac pracovných sekcií (prívodov) a záskokovú rezervu - všetky sekcie a 
záskoková rezerva sú napájané zo samostatných transformátorov 6/0,4 kV. Na 
strane nn kaţdej sekcie a záskokovej rezervy (vývody sekundárnych strán 
transformátorov 6/0,4 kV) je zabudovaný istič. Jednotlivé sekcie a záskoková rezerva 
sú navzájom prepojené prípojnicovým mostom. Pripojenie kaţdej pracovnej sekcie a 
záskokovej rezervy na prípojnicový most je vykonané cez ďalší vypínač. 

3.4.4.3 Automatický záskok - dve pracovné sekcie (Príloha č. 5): 

a) podmienky pre vykonanie záskoku sú: 

 definované podpätie (hĺbka a doba trvania) v jednej pracovnej sekcii (prívode), 

 podpätie v pracovnej sekcii nie je zapríčinené nadprúdom alebo skratom 
a následným pôsobením nadprúdovej alebo skratovej ochrany prívodu, 

 druhá pracovná sekcia (prívod) má napätie, 

 prepínač voľby ovládania výkonového vypínača prípojníc „AUTOMATICKÝ 
ZÁSKOK“ je v polohe „UMOŢNENÝ“, 

b) za podmienok definovaných v odráţke a) dôjde k automatickému záskoku. 
Činnosť automatického záskoku: 

a) prevádzkový stav ističov: 

 zapnuté ističe oboch pracovných sekcií (prívodov), 

 zapnutý odpojovač, 

 vypnutý vypínač prípojnicového mostu, 

b) istič prívodu, v ktorom nastalo definované podpätie, za určený čas vypne. Impulz 
na vypnutie ističa je odvodený od podpätia a časového oneskorenia, 

c) vypnutý istič prívodu dáva impulz na okamţité zopnutie vypínača prípojnicového 
mosta. Návrat do pôvodného prevádzkového stavu sa musí dať vykonať ručne, bez 
prerušenia dodávky elektrickej energie, t. j. musí byť umoţnená paralelná spolupráca 
sekcií počas prepojovania, 

d) v prípade definovaného podpätia na obidvoch prívodoch nesmie byť vykonaný 
automatický záskok, to znamená, ţe ističe prívodov zostávajú zapnuté. Pri súčasnej 
obnove napätia na obidvoch prívodoch nesmú vypnúť ističe prívodov. V prípade 
obnovy napätia len na jednom prívode musí sa vykonať automatický záskok, 

e) zabezpečiť moţnosť ovládania vypínača prípojnicového mostu manuálne alebo 
automaticky (automatický záskok). Pre voľbu ovládania vypínača prípojnicového 
mostu automaticky, pouţiť prepínač voľby ovládania výkonového vypínača prípojníc, 
označený štítkom s nápisom "AUTOMATICKÝ ZÁSKOK", s dvomi polohami, 
označenými štítkami "ZAMEDZENÝ" a "UMOŢNENÝ". Elektrické vypnutie vypínačov 
pomocou vypínacích tlačidiel musí byť umoţnené v obidvoch polohách prepínača, 

f) časové nastavenie automatického záskoku pre daný objekt vykonať v nadväznosti 
na dosiahnutie časovej selektivity s nadradeným napájacím systémom, 

g) automatický záskok realizovať pomocou modulárneho PLC. 
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3.4.4.4 Automatický záskok - tri a viac pracovných sekcií (prívodov) a záskoková rezerva 
(Príloha č. 6): 

a) podmienky pre vykonanie automatického záskoku sú: 

 definované podpätie (hĺbka a doba trvania) v jednej alebo vo viacerých sekciách 
(prívodoch), 

 podpätie v pracovnej sekcii nie je zapríčinené nadprúdom, ktorého veľkosť a doba 
trvania by vyvolala pôsobenie nadprúdovej ochrany prívodu, 

 záskoková rezerva má napätie, 

 prepínač voľby ovládania výkonového vypínača prípojníc „AUTOMATICKÝ 
ZÁSKOK“ je v polohe „UMOŢNENÝ“, 

b) za podmienok definovaných v odseku a) dôjde k automatickému záskoku.  
Činnosť automatického záskoku: 

a) prevádzkový stav ističov: 

 zapnuté ističe na nn strane kaţdej pracovnej sekcie, t. j. ističe prívodov a istič 
záskokovej rezervy (vývody sekundárnej strany transformátorov 6/0,4 kV), 

 zapnutý vypínač prípojnicového mostu záskokovej rezervy, 

 vypnuté vypínače pracovných sekcií, 

b) istič prívodu, v ktorom nastalo definované podpätie, za určený čas vypne. Impulz 
na vypnutie je odvodený od podpätia a časového oneskorenia, 

c) vypnutý istič prívodu dáva impulz na okamţité zapnutie vypínača prípojnicového 
mosta daného prívodu. V prípade, ţe vypne viac ističov prívodov v rovnakom alebo 
rozdielnom čase, musí byť zapojenie navrhnuté tak, aby bolo moţné voliť: 

 zapnutie vypínača prípojnicového mosta len jedného prívodu podľa určenej 
časovej priority (v prípade podpätia v prívodoch v rovnakom čase), 

 zapnutie vypínačov prípojnicového mosta prívodov, v ktorých nastalo podpätie 
(moţnosť voľby maximálneho počtu predmetných ističov, ktoré môţu zapnúť). Návrat 
do pôvodného prevádzkového stavu sa musí dať vykonať manuálne bez prerušenia 
dodávky elektrickej energie, to znamená, musí byť umoţnená paralelná spolupráca 
sekcií počas prepojovania, 

d) v prípade definovaného podpätia súčasne na všetkých prívodoch nesmie byť 
vykonaný automatický záskok, t. j. ističe prívodov zostávajú zapnuté (ak je splnená 
druhá podmienka odráţky a). Pri súčasnej obnove napätia na všetkých prívodoch 
nesmú vypnúť ističe prívodov. V prípade obnovy napätia len na jednom prívode musí 
sa vykonať automatický záskok, 

e) časové nastavenie automatického záskoku pre daný objekt vykonať v nadväznosti 
na dosiahnutie časovej selektivity s nadradeným napájacím systémom, 

f) automatický záskok realizovať pomocou PLC, vzdialených I/O modulov a OP, 
vzájomne prepojených pomocou linky Profibus DP. 

3.5 Reakcelerácia elektromotorov 

3.5.1 Reakcelerácia vn elektromotorov 

3.5.1.1 Pri krátkodobých poklesoch napätia v elektrickej sieti, z ktorej sú napájané vn 
asynchrónne elektromotory, pod 60 % Un a dobou trvania viac ako 1 sekunda, zabezpečiť 
oneskorenie vypnutia vn vypínača vývodu pre elektromotor. 
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3.5.1.2 Čas oneskorenia vypnutia voliť v rozsahu od 1 do 2 sekúnd od začiatku 
definovaného poklesu. Konkrétny čas voliť podľa druhu poháňaného zariadenia 
a výkonových pomerov elektrickej napájacej siete. 

3.5.1.3 Pri krátkodobých poklesoch napätia v elektrickej sieti, z ktorej sú napájané vn 
synchrónne elektromotory, do 70 % aţ 65 % Un a dobou trvania v rozmedzí od 1 do 2 
sekúnd, zabezpečiť oneskorenie vypnutia vn vypínača vývodu pre synchrónny 
elektromotor a súčasne zabezpečiť automatické, časovo limitované, zvýšenie budiaceho 
napätia synchrónneho elektromotora. 

3.5.2 Reakcelerácia nn elektromotorov 

3.5.2.1 Z dôvodu definovaných krátkodobých poklesov napätia v elektrickej napájacej sieti 
zabezpečiť reakceleráciu nn elektromotorov. 

3.5.2.2 Automatickú reakceleráciu je poţadované zabezpečiť aj u riadených 
elektromotorov, napr. asynchrónnych elektromotorov riadených frekvenčnými meničmi. 

3.5.2.3 Pri návrhu reakcelerácie elektromotorov uvaţovať s výkonovými pomermi 
elektrickej napájacej siete a s vplyvom reakcelerácie na túto sieť.  
Zapojenie reakcelerácie musí zabezpečiť elimináciu negatívneho vplyvu poklesu napätia 
napájacej siete elektromotorov (hĺbka 0 % Un, čas do 2,5 sekúnd) na výrobný proces. 

3.5.2.4 Pri projektovaní nových výrobných jednotiek je potrebné: 

a) z hľadiska ovládacej schémy zabezpečiť moţnosť reakcelerácie všetkých 
elektromotorov, vrátane elektromotorov riadenými frekvenčnými meničmi, 

b) určiť, ktoré elektromotory je potrebné reakcelerovať. 

3.5.2.5 Vykonať rozdelenie elektromotorov, určených pre reakceleráciu, do 3 skupín 
dôleţitosti, s ohľadom na spoľahlivosť a bezpečnosť výrobno-technologického procesu: 

a) skupina dôleţitosti „A“ - veľmi dôleţité pohony, 

b) skupina dôleţitosti „B“ - dôleţité pohony, 

c) skupina dôleţitosti „C“ - ostatné pohony. 

3.5.2.6 Zapojenie pre reakceleráciu navrhnúť a realizovať spôsobom, umoţňujúcim 
jednoduché nastavenie elektromotorov do jednotlivých skupín dôleţitosti: 

a) pred uvedením zariadenia do prevádzky, 

b) pri uskutočňovaní potrebných zmien. 
Jednoduché nastavenie nesmie vyţadovať dodatočné zabudovanie prístrojov alebo 
zmenu ich zapojenia. 

3.5.2.7 Zabezpečiť súčasný popud na reakceleráciu elektromotorov skupín dôleţitosti „A“, 
„B“, „C“, ak: 

a) je pokles napätia pod 90 % Un, 

b) je pokles napätia pod 70 % Un alebo strata napätia, kratšie ako 0,4 sekundy. 
Popud na reakceleráciu realizovať generovaním nábehovej hrany impulzov 0,1 sekundy 
po obnove napätia. 
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3.5.2.8 Zabezpečiť postupnú reakceleráciu elektromotorov jednotlivých skupín dôleţitosti 
„A“, „B“, „C“, ak pokles napätia pod 70 % Un alebo strata napätia, trvajú od 0,4 do 2.5 
sekúnd. Oneskorenie začiatku generovania reakceleračných impulzov je: 

a) skupina dôleţitosti „A“ - 0,1 sekundy po obnove napätia, 

b) skupina dôleţitosti „B“ - 2-3 sekundy po obnove napätia, 

c) skupina dôleţitosti „C“ - 4-6 sekúnd po obnove napätia. 

3.5.2.9 Šírka impulzov, pre súčasný aj postupný popud na rekceleráciu elektromotorov, je 
1-2 sekundy. 

3.5.2.10 Ak je pokles napätia pod 70 % Un alebo strata napätia, dlhšie ako 2.5 sekundy, 
zamedziť reakceleráciu nn elektromotorov. Odporúčaným riešením je zablokovanie 
generovania reakceleračných impulzov. 

3.6 Kompenzácia účinníka 

3.6.1 Kompenzáciu účinníka na vn strane vykonať vyuţitím synchrónnych elektromotorov. 
Za týmto účelom je potrebné navrhovať na pozície elektromotorov o výkone 5 MW a viac 
synchrónne elektromotory. Celkový počet synchrónnych elektromotorov v danom mieste 
ich inštalácie je potrebné však prehodnotiť s ohľadom na dosiahnutie výsledného efektu 
ich nasadenia. 

3.6.2 V prípade nedodrţania minimálnej hodnoty účinníka 0,95 na vn strane realizovať  
kompenzáciu účinníka statickýmí kondenzátormi v hlavných transformovniach.  

3.6.3 Kompenzáciu účinníka transformátorov 6/0,4 kV o výkone 1 000 kVA a viac, pri 
prevádzke naprázdno, vykonať statickými kondenzátormi na nn strane transformátorov. 

3.6.4 Kompenzáciu nn spotrebičov vykonať centrálnou kompenzáciou motorických 
rozvádzačov pomocou kondenzátorov, dispozične umiestnených v kompenzačných 
rozvádzačoch (základné označenie RC). 
Zabezpečiť moţnosť regulácie kompenzačného výkonu automaticky (pouţiť regulátor 
riadený mikroprocesorom), poţadovaná hodnota účinníka je 0,97. 
V odôvodnených prípadoch je moţné pouţiť aj individuálnu kompenzáciu spotrebičov. 

3.6.5 Kondenzátory, pouţité pre kompenzáciu, musia byť ekologicky nezávadné. 
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VÝKONOVÝ VYPÍNAČ PRÍVODOV

VÝKONOVÝ VYPÍNAČ PRÍPOJNÍC

ODPOJOVAČ PRÍPOJNÍC

6 kV, 50 Hz

QF1, QF2

QV21

QF1

Q22

PRÍVOD "A" PRÍVOD "B"

QF2

QV21 Q22
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VÝKONOVÝ VYPÍNAČ PRÍVODOV

VÝKONOVÝ VYPÍNAČ PRÍPOJNÍC

6 kV, 50 Hz

QF1,QF2,QF3

QV21,QV23

QF1

PRÍVOD "A" PRÍVOD "C"

QF3

QV21 QV23

QF2

PRÍVOD "B"
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6/0,4 kV 6/0,4 kV

ISTIČE PRACOVNÝCH SEKCIÍ (PRÍVODOV)

VYPÍNAČ PRÍPOJNICOVÉHO MOSTU

ODPOJOVAČ PRÍPOJNICOVÉHO MOSTU

QF1, QF2

QV12

PRÍVOD 1 PRÍVOD 2

TM1 TM2

QF1 QF2

QV12 Q22

Q22
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6/0,4 kV 6/0,4 kV

ISTIČ REZERVNÉHO PRÍVODU

ISTIČE PRACOVNÝCH PRÍVODOV

VYPÍNAČ PRÍPOJNÍC REZERVNÉHO PRÍVODU

6/0,4 kV 6/0,4 kV

VYPÍNAČE ZÁSKOKU PRACOVNÝCH PRÍVODOV

TM1

QF1 QFn

TMn

PRÍVOD 1 PRÍVOD 3

QF2, QF3, QFn

QV11

QF2

TM2

QF3

TM3

QV11 QV21 QV31 QVn1

QF1, 

QV21, QV31, QVn1

PRÍVOD 2 PRÍVOD n
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