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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 použiť ich 
spolu. 
 
Predmetom tejto kapitoly MGS-S-REF-E-2.2 je riešenie rozvodných sústav, menovitých 
napätí spotrebičov, ochrany pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke a 
pri poruche v SLOVNAFT, a.s., ako aj riešenie ovládania, signalizácie a merania. 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-3.2, 

 MGS-S-REF-E-2.3, 

 MGS-S-REF-E-2.1, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä kapitola MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-2.2 nahrádza:  
podnikovú normu MGS-S-REF-E-2.2 Rozvodné sústavy a menovité napätia spotrebičov, 
ochrana pred zásahom elektrickým prúdom, Rev 1.00.00, Prvá kompletná revízia, 
20.07.2012. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-2.2 bola vypracovaná útvarom Rozvoj DS - Skupina technických 
inžinierov. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Hlavné pospájanie: je vytvorenie obvodu hlavného pospájania. Na hlavné pospájanie je 
pripojený hlavný ochranný vodič, hlavný uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia svorka a 
nasledovné cudzie vodivé časti: rozvodné potrubia v budove (napr. plynu, vody); kovové 
konštrukčné časti budovy, ústredného kúrenia a klimatizácie; oceľová výstuž 
konštrukčných betónových prvkov (ak je to prakticky vykonateľné) a pod. 
 
Ochranné uzemnenie: je uzemnenie bodu alebo bodov v elektrickej sieti, inštalácii alebo 
na zariadení na účely elektrickej bezpečnosti. 
 
Uzemňovací vodič: je vodič, ktorý zabezpečuje vodivé spojenie alebo časť vodivého 
spojenia medzi určeným bodom elektrickej siete, elektrickej inštalácie alebo elektrického 
zariadenia a uzemňovačom. 
 
Uzemňovač: je vodivá časť, ktorá sa môže vložiť do špecifického média, napríklad 
betónu, ktoré je v elektrickom kontakte so zemou. 
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Hlavná uzemňovacia svorka/prípojnica: je svorka alebo prípojnica určená na pripojenie 
ochranných vodičov, vrátane vodičov na ochranné pospájanie a vodičov na funkčné 
uzemnenie, ak sú prostriedkami na uzemnenie. 
 
Pospájanie: je vytvorenie elektrických spojov medzi vodivými časťami; cieľom pospájania 
je dosiahnutie ekvipotencionality. 
 
Ochranné pospájanie: je pospájanie na zaistenie bezpečnosti (napr. na ochranu pred 
zásahom elektrickým prúdom). 
 
Doplnkové ochranné pospájanie: je vytvorenie pospájania všetkých prístupných 
neživých častí pripevnených zariadení a cudzích vodivých častí, ak sa samočinné 
odpojenie nedá dosiahnuť v stanovenom čase. 
Doplnkové pospájanie môže zahŕňať celú inštaláciu, časť inštalácie, prístroj alebo miesto. 
 
Samočinné odpojenie napájania pri poruche: je prerušenie jedného alebo niekoľkých 
krajných vodičov, uskutočnené samočinným zapôsobením ochranného prístroja pri 
poruche. 
 
PLC: je skratka pre voľne programovateľný logický automat. 
 
ESD: je skratka pre bezpečné PLC. Slúži pre nezávislé zabezpečenie blokovacích (nie 
regulačných) funkcií obvodov SRTP. 
 
DCS: je skratka pre decentralizovaný systém riadenia, ktorý je časťou SRTP. 
V DCS sa vykonávajú regulačné funkcie jednotlivých obvodov SRTP. 
 
SRTP: je skratka pre systém riadenia technologických procesov. 
 
Ovládanie: je spôsob zapojenia ovládacích prvkov elektrických obvodov z dôvodu 
zabezpečenia požadovanej funkcie. 
 
Signalizácia: je spôsob zapojenia signalizačných prvkov elektrických obvodov na 
zabezpečenie informácií o požadovaných stavoch. 
 
Meranie: je spôsob zapojenia meracích prvkov v elektrických obvodoch na získanie 
informácie o hodnotách meraných veličín. 

3. Používané rozvodné sústavy 

3.1 Striedavé siete vvn a vn 

3.1.1 Sieť TT 
Trojfázová sieť uzemnená (uzemnený neutrálny/stredný bod). 
Menovité napätie:     110 kV 
Menovitý kmitočet:     50 Hz 
Označenie rozvodnej sústavy:      3 ~ 50 Hz 110 kV / TT 
 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche (ochrana pred nepriamym 
dotykom) samočinným odpojením napájania a doplnková ochrana pospájaním. 
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3.1.2 Sieť IT 
Trojfázová sieť izolovaná, s centrálnou kompenzáciou kapacitných prúdov. 
Menovité napätie:      6 kV, -10 % +10 %  
Menovitý kmitočet:      50 Hz, -1 % +1 % 
Označenie rozvodnej sústavy:     3 ~ 50 Hz 6 kV / IT 
 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche (ochrana pred nepriamym 
dotykom) samočinným odpojením napájania a doplnková ochrana pospájaním. 

3.2 Striedavé siete nn 

3.2.1 Sieť TN-C 
Trojfázová sieť s uzemneným neutrálnym/stredným bodom. Vodič PEN plní súčasne 
funkciu neutrálneho (stredného) vodiča a funkciu ochranného vodiča.  
Menovité napätie:     400 V, -10 % + 6 % 
Menovitý kmitočet:     50 Hz, - 1 % +1 % 
Označenie rozvodnej sústavy:    3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C 
 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche (ochrana pred nepriamym 
dotykom) samočinným odpojením napájania, vrátane doplnkového pospájania. 

3.2.2 Sieť TN-C-S 
Trojfázová sieť s uzemneným neutrálnym/stredným bodom. V prvej časti rozvodnej 
sústavy vodič PEN plní súčasne funkciu neutrálneho (stredného) vodiča a funkciu 
ochranného vodiča, v druhej časti je rozdelený na ochranný vodič (PE) a neutrálny vodič 
(N).  
Menovité napätie:     400 V, -10 % + 6 % 
Menovitá kmitočet:     50 Hz, - 1 % +1 % 
Označenie rozvodnej sústavy:    3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C-S 
 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche (ochrana pred nepriamym 
dotykom) samočinným odpojením napájania, vrátane doplnkového pospájania. 

3.2.3 Sieť TN-S 
Trojfázová sieť s uzemneným neutrálnym/stredným bodom. V rozvodnej sústave je 
samostatný ochranný vodič (PE) a neutrálny vodič (N). 
Menovité napätie:     400 V, -10 % + 6 % 
Menovitá kmitočet:     50 Hz, - 1 % +1 % 
Označenie rozvodnej sústavy:    3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S 
 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche (ochrana pred nepriamym 
dotykom) samočinným odpojením napájania, vrátane doplnkového pospájania. 

3.3 Jednosmerné siete 

3.3.1 Sieť IT 
Jednosmerná sieť, obidva póly izolované.  
Menovité napätie:     230 V -14 % +3 % 
Označenie rozvodnej sústavy:    2 PE - 230 V / IT 
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Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche (ochrana pred nepriamym 
dotykom) samočinným odpojením napájania, vrátane doplnkového pospájania. 

3.3.2 Sieť IT 
Jednosmerná sieť, obidva póly izolované.  
Menovité napätie:     24 V 
Označenie rozvodnej sústavy:    2 - 24 V / IT 
 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke aj pri poruche 
(ochrana pred priamym a ochrana pred nepriamym dotykom) malým napätím - obvod 
SELV. 

3.3.3 Sieť TT 
Jednosmerná sieť s uzemneným kladným pólom. 
Menovité napätie:     65 V 
Označenie rozvodnej sústavy:    2 - 65 V / TT 
 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke aj pri poruche 
(ochrana pred priamym a ochrana pred nepriamym dotykom) malým napätím - obvod 
PELV. 

3.4 Používané menovité napätia spotrebičov 

3.4.1 Silnoprúdové spotrebiče 
elektromotory      6 kV, 50 Hz 
      400 V, 50 Hz 
ohrevy      400 V, 50 Hz 

      230 V, 50 Hz 
svetelné obvody (svietidlá)      230 V, 50 Hz 

220 V jednosmerných 
zásuvkové obvody      400 V, 50 Hz 

230 V, 50 Hz 
       24 V, 50 Hz (12 V, 50 Hz) 

ovládacie obvody      230 V, 50 Hz 
      220 V jednosmerných 
      110 V jednosmerných 
      24 V jednosmerných 
 
Napätie pre jednosmernú sieť je 230 V. Normy STN nestanovujú tolerancie napätia siete 
pre jednosmerné obvody. 
Vzhľadom na charakter spolupráce usmerňovač - batéria bolo napätie siete určené na 
230 V. 
Menovité napätie spotrebičov v jednosmernej sústave je normami stanovené a má 
hodnotu 220 V. 

3.4.2 Slaboprúdové spotrebiče 
telefón          60 V jednosmerných. 
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3.5 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 

3.5.1 Ochranu pred zásahom elektrickým prúdom zabezpečiť uplatnením 
zodpovedajúcich opatrení pri normálnej prevádzke (základná ochrana), ako aj pri poruche 
(ochrana pri poruche). 

3.5.2 Ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v striedavých sieťach IT nad 1 000 V pri 
poruche vykonať samočinným odpojením napájania, vrátane doplnkového ochranného 
pospájania. 

3.5.3 Ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v striedavých sieťach TN do 1 000 V pri 
poruche vykonať samočinným odpojením napájania, vrátane doplnkového ochranného 
pospájania. 
V prípadoch, u ktorých nie je možné vykonať ochranné opatrenie: samočinné odpojenie 
napájania, použiť: 

 ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia, 

 ochranné opatrenie: elektrické oddelenie, 

 ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV. 

3.5.4 Ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v jednosmerných sieťach IT do 1 500 V 
pri poruche vykonať samočinným odpojením napájania, vrátane doplnkového ochranného 
pospájania. 

4. Ovládanie 

4.1 Ovládacie napätie prívodných vn výkonových vypínačov 
Pre ovládanie prívodných vn výkonových vypínačov použiť jednosmerné ovládacie napätie 
230 V. 

4.2 Ovládanie prívodných vn výkonových vypínačov 
Ovládanie prívodných vn výkonových vypínačov a pozdĺžnej spojky v podružných 
trafostaniciach realizovať kombinovaným riadiacim, istiacim a signalizačným terminálom. 

4.3 Ovládacie napätie vn elektromotorov 
Pre ovládanie vn elektromotorov použiť jednosmerné napätie 230 V. 

4.4 Ovládanie vn elektromotorov 

4.4.1 Zapínanie a vypínanie elektromotorov riešiť s možnosťou ovládania z miesta 
zabudovania elektromotora i z vn skrine, umiestnenej v rozvodni. Zapnutie vn vypínača 
elektromotora zo skrine vn musí byť možné len vtedy, ak je vn vypínač v testovacej 
polohe. Ak je požadované ovládanie aj z velínu, je potrebné pri elektromotore zabudovať 
prepínač voľby miesta ovládania. 

4.4.2 Prepínač voľby miesta ovládania je potrebné zapojiť takým spôsobom, aby pri 
zapnutom elektromotore a prepnutí prepínača, elektromotor nevypol. Vypnutie 
elektromotora je potrebné navrhnúť takým spôsobom, aby ho bolo možné vypnúť zo 
všetkých vypínacích miest, bez ohľadu na polohu prepínača. 
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4.4.3 Pre ovládanie vn vypínačov elektromotorov použiť impulzné ovládanie (na 
zapínanie a vypínanie použiť tlačidlá). 

4.4.4 Vákuové vypínače vývodov pre elektromotory vybaviť nasledovnými doplnkami, 
určenými pre ovládanie jednosmerným napätím 230 V:  

a) motorický pohon,  

b) 1 zapínacia cievka, 

c) 1 vypínacia cievka, 

d) 1 podpäťová (nulová) cievka, 

e) relé proti pumpovaniu, 

f) pomocné vypínače polohy a stavu. 

4.4.5 Ovládanie vypínačov elektromotorov je potrebné navrhnúť takým spôsobom, aby 
bolo možné vypnúť vypínač elektromotora i v prípade poruchy v ovládacom obvode. 

4.4.6 Ak je zapojené havarijné vypínacie tlačidlo v obvode nulovej cievky, potom je 
potrebné zabezpečiť, aby pri zatlačenom havarijnom tlačidle bol prerušený prívod 
kladného ovládacieho pólu na zapínacie tlačidlo (odbudená nulová cievka u vákuových vn 
vypínačov nezabraňuje jeho zapnutiu a spôsobí len jeho opätovné vypnutie). 

4.4.7 Ak je pre ovládanie vn elektromotora použité PLC, musí byť havarijné vypínanie 
realizované mimo PLC.  

4.5 Ovládacie napätie prívodných nn výkonových vypínačov 
Pre ovládanie prívodných nn výkonových vypínačov použiť jednosmerné ovládacie napätie 
230 V. 

4.6 Ovládanie nn prívodných vypínačov 

4.6.1 Ovládanie, blokovanie a signalizáciu prívodných polí nn rozvádzačov sa požaduje 
realizovať s využitím PLC,  resp. riadiaceho terminálu. 
Systém PLC sa odporúča využiť pre nasledovné funkcie: 

a) ovládanie a blokovanie prívodných ističov, 

b) riešenie automatického záskoku, 

c) riešenie opätovného zapnutia elektromotorov generovaním reštartovacích 
impulzov s využitím postupného zapínania podľa dôležitosti, 

d) zaznamenávanie udalostí (napr. zapnutie, vypnutie prívodných vypínačov), 

e) zaznamenávanie poruchových stavov (napr. zareagovanie ochrán ističov, strata 
ovládacieho napätia a pod.). 

4.7 Ovládacie napätie nn elektromotorov 
Pre ovládanie stýkačov a pomocných relé nn elektromotorov použiť striedavé napätie 
230 V, 50 Hz. 

4.8 Ovládanie nn elektromotorov 

4.8.1 Zapínanie a vypínanie nn elektromotorov riešiť miestne. Ak je požadované 
ovládanie aj z velínu, je potrebné pri elektromotore zabudovať prepínač voľby miesta 
ovládania. 
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4.8.2 Prepínač voľby miesta ovládania je potrebné zapojiť takým spôsobom, aby pri 
zapnutom elektromotore a prepnutí prepínača, elektromotor nevypol. Vypnutie 
elektromotora je potrebné navrhnúť takým spôsobom, aby bolo možné vypnúť 
elektromotor zo všetkých vypínacích miest, bez ohľadu na polohu prepínača. 

4.9 Reakcelerácia vn a nn elektromotorov 

4.9.1 Z dôvodu krátkodobých poklesov napätia v napájacej sieti riešiť reakceleráciu vn a 
nn elektromotorov podľa požiadaviek technológie výroby. Táto problematika musí byť 
uvedená v technickej správe projektovej dokumentácie. 

4.9.2 Reakcelerácia vn elektromotorov 
Z dôvodu krátkodobej straty alebo poklesu striedavého napätia v rozvodnej sieti je nutné 
zabezpečiť vypnutie vn vypínačov elektromotorov s časovým oneskorením, až po poklese 
napätia pod nastavenú hodnotu (rieši projekt) Rozsah časového oneskorenia je závislý od 
parametrov sústrojenstva a napájacej siete a je: 

 pri čerpadlách 2 sekundy, 

 pri kompresoroch je predpoklad 1 sekunda. 
Časové nastavenie musí byť riešené v projekte a uvedené v technickej dokumentácii. 

4.9.3 Reakcelerácia nn elektromotorov 
Z dôvodu krátkodobej straty alebo poklesu striedavého napätia v rozvodnej sieti je nutné, v 
dôležitých prípadoch z hľadiska technológie, použiť pre automatické znovuzapnutie 
(reakceleráciu) stýkačov elektromotorov, vhodné zapojenie. 
V prípade ovládania prívodných nn ističov s využitím PLC je potrebné funkciu 
znovunábehu riešiť pomocou vhodnej programovej aplikácie v súčinnosti s vhodným 
zapojením ovládania nn elektromotorov. 
Pri väčších technologických celkoch použiť 3 skupiny časovo posunutých reštartovacích 
impulzov z dôvodu rovnomerného rozloženia záťaže pri reakcelerácii elektromotorov. 
Vhodným návrhom zabezpečiť, aby pri prvom zapnutí rozvádzača neboli generované 
pulzy.  

4.9.4 Ďalšie upresňujúce požiadavky na reakceleráciu nn elektromotorov sú uvedené 
v MSG-E-2.1, článok 3.5.2. 

4.10 Diaľkové vypnutie vn a nn elektromotorov 

4.10.1 Z hľadiska možnosti bezpečného vypnutia elektromotorov, prevádzkujúcich v 
priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru, je potrebné u elektromotorov 
riešiť diaľkové vypínanie.  

4.10.2 Ovládače tohto vypínania musia byť umiestnené na prehľadných a dobre 
prístupných miestach (obvykle v dozorni alebo vo  vnútorných, prevádzke prístupných 
priestoroch satelitu) a musia byť riadne označené. 

4.10.3 Vypnutie elektromotorov je možné vykonať individuálne alebo po skupinách. 
Odporúča sa použiť jedno vypínacie tlačidlo so samostatnými, galvanicky oddelenými 
kontaktmi, pre zdvojené alebo ztrojené technologické pozície.   
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4.10.4 V technickej správe projektovej dokumentácie musí byť uvedený zoznam 
vypínaných elektromotorov, spôsob ich bezpečného vypínania, ako aj zoznam 
elektromotorov, ktoré sa z bezpečnostného hľadiska nesmú havarijne vypínať (výťahy, 
elektromotory olejových čerpadiel pohonov, vzduchové ventilátory pecí a pod.). 

4.10.5 Vypínacie tlačidlá je potrebné zoskupiť do skupín podľa prevádzkového členenia 
výrobne tak, aby bola uľahčená orientácia pracovníkom prevádzky pri vypínaní.  

4.10.6 Vypínacie tlačidlá umiestniť do samostatného panelu s presklenými dverami 
a kľučkou, bez zámku. Použiť tlačidlá s aretovanou polohou pri zatlačení. 

4.10.7 Použitý hardvérový spôsob diaľkového vypínania nevylučuje možnosť použitia 
softvérovej sekvenčnej postupnosti vypínania jednotlivých pohonov, ktorá je 
naprogramovaná priamo v ESD alebo DCS, s platnosťou pre rôzne druhy situácií.  

5. Signalizácia 

5.1 Signalizácia na zariadeniach vvn 
Pri elektroenergetických systémoch vvn je použitý automatizovaný systém riadenia, 
ovládania a signalizácie, založený na produktoch firmy ABB - riadiaci systém Micro 
SCADA, s komunikáciou pomocou protokolu IEC 61 850. Tento systém je špeciálny a je 
mimo rozsah požiadaviek tejto normy. Pri rozširovaní systému je potrebné rozšírenie 
prispôsobiť požiadavkám použitého systému.  

5.2 Signalizácia na zariadení vn - časť elektroenergetická 

5.2.1 Signalizácia stavu zariadenia a porúch prívodov, spojok a kobiek merania, je 
založená na vlastnostiach použitého riadiaceho terminálu. Signalizácia prevádzkových a 
poruchových stavov sa vykonáva priamo na displeji terminálu a súčasne sa pomocou 
optických prepojení zasiela do riadiaceho systému Micro SCADA.  

5.2.2 Signalizácia stavu vypínačov vývodov (zasunutý-vysunutý, zapnutý-vypnutý), sa 
realizuje pomocou  riadiacich terminálov. 

5.2.3 Signalizáciu porúch napájaného zariadenia vývodov realizovať pomocou riadiacich 
terminálov. Sumárna  porucha sa privedie do príslušného terminálu v kobke merania, 
pomocou ktorého bude signalizovaná v riadiacom systéme Micro SCADA. 

5.3 Signalizácia vn a nn s väzbou na proces - časť procesná 
Do riadiaceho velínu zaviesť signalizáciu: 

a) spoločná porucha vn rozvádzača, 

b) zmena stavu prívodných vn kobiek, 

c) zmena stavu spínača prípojníc, 

d) spoločná porucha každého nn rozvádzača, 

e) chod vn a nn elektromotorov (identifikáciu chodu vykonať pomocnými pracovnými 
kontaktmi príslušného vypínača, stýkača alebo relé), 
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f) pripravenosť vn a nn na prevádzku z hľadiska elektro (napr. pre motory nn pri 
modulovom usporiadaní rozvádzača je to: 

 zapnutý silový istič, 

 zapnutý ovládací istič, 

 prítomnosť ovládacieho napätia, 

 skratová a tepelná ochrana je v kľudovom stave, 

 modul je v zasunutej polohe, 

g) signalizácia prevádzkových stavov dôležitých zariadení (napr. zdroje nepretržitého 
napájania, usmerňovače). 

5.3.1 Stav musí byť signalizovaný bezpečným spôsobom - pomocou pracovného 
kontaktu. Ak je podmienka signalizácie splnená, cievka relé je nabudená a pracovný 
kontakt je spojený. Pri poruche cievky relé alebo pri poškodení kábla sa pracovný kontakt 
relé rozpojí, čo musí byť signalizované ako porucha alebo ako nesplnená podmienka.   

5.3.2 Všetky väzby na riadiaci systém DCS musia byť realizované pomocou relé 
s pozlátenými kontaktmi. 

5.4 Signalizácia v nn rozvodni 

5.4.1 V rozvodni nn, v prípade riešenia ovládania nn prívodových ističov pomocou PLC, 
použiť signalizáciu pomocou operačného panelu (OP) s nasledovnými údajmi: 

a) normálny prevádzkový stav rozvádzačov (zvlášť pre každý rozvádzač), 

b) zaznamenávanie udalostí jednotlivých rozvádzačov s vyznačením dátumu a času 
vzniku (udalosťou sa rozumie napr. zapnutie prívodného vypínača, prepnutie 
prepínača a pod.), 

c) zaznamenávanie porúch jednotlivých rozvádzačov s vyznačením dátumu a času 
vzniku (poruchou sa rozumie napr. zareagovanie ochrán, strata ovládacieho napätia 
a pod.). 

Operačný panel inštalovať na dvere rozvádzača, slúžiaceho ako záskoková rezerva, 
alebo, v prípade použitia len dvoch motorických rozvádzačov, na dvere jedného z nich. 
V prípade riešenia ovládania nn prívodových ističov pomocou terminálov, bude 
špecifikované odrážky a, b, c, zabezpečovať RS MicroSCADA. 

5.4.2 Pri modulových nn rozvádzačoch použiť na jednotlivých moduloch svetelnú 
signalizáciu: 

a) prevádzkový stav - vypnutý, 

b) prevádzkový stav - zapnutý, 

c) poruchový stav - spoločná porucha (požaduje sa použiť prerušovaný signál). 
Požaduje sa signalizácia pomocou signálnych prvkov na princípe LED, s použitým 
zdvihovým napätím 120 V.  
Použitím uvedeného typu signalizácie sa zamedzuje svietivosti svetelného zdroja vplyvom 
indukovaného napätia. 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-E-2.2 

Rafinéria a Marketing 
 

 Rev. 1.00.01 13/18 

5.5 Signalizácia v prevádzke 

5.5.1 Na pozícii, pri elektromotoroch, použiť na signalizáciu vypnutého a zapnutého stavu 
svetelnú signalizáciu stavu (vypnutý - zapnutý). Ak je použité miestne meranie prúdu 
elektromotora ampérmetrom, ktoré je požadované pri výkonoch elektromotorov nad 20 kW 
vrátane, použije sa ampérmeter, pričom svetelná signalizácia stavu elektromotora nie je 
potrebná. 

5.5.2 Na signalizáciu zatvoreného a otvoreného stavu servopohonov použiť, ak 
servopohony nemajú vhodnú vlastnú signalizáciu polohy, svetelnú signalizáciu stavu 
(zatvorený - otvorený). 

5.5.3 Na signalizáciu stavu reverzovaných pohonov použiť svetelnú signalizáciu stavu 
(vypnutý - zapnutý smer 1 - zapnutý smer 2). Pre označenie smeru je možné použiť 
vhodný názov podľa použitej aplikácie. 

5.5.4 Na signalizáciu stavu dvojotáčkových pohonov použiť svetelnú signalizáciu stavu 
(vypnutý - zapnuté nižšie otáčky - zapnuté vyššie otáčky). Pre označenie otáčok je možné 
použiť vhodný názov podľa použitej aplikácie. 

5.5.5 Signalizáciu balených jednotiek riešiť v zmysle predchádzajúcich ustanovení 
s doplnením a rozšírením o požiadavky prevádzky, respektíve výrobcu zariadenia.  

5.6 Farba svetelných oznamovačov a ovládačov 

5.6.1 Všeobecne  

5.6.1.1 Farby pre svetelné oznamovače a ovládače, používané u elektrických predmetov 
a elektrických zariadení, stanovuje STN EN 60073 (33 0170). 

5.6.1.2 Na jednom pracovisku (výrobni) musí byť vyhotovenie svetelných oznamovačov a 
ovládačov rovnakého významu, z hľadiska použitých farieb a svietivosti, jednotné. 

5.6.2 Farba ovládačov 

5.6.2.1 Červená farba - môže sa použiť k označeniu: 

a) spúšťacích ovládačov s bezpečnostnou funkciou, t. j. pri stlačení ovládača musí 
byť výsledok zapnutie hasiaceho, poplachového alebo iného ochranného zariadenia, 

b) zastavovacích alebo vypínacích ovládačov s bezpečnostnou funkciou.  
Ak je použitá bezpečnostná funkcia, musí mať ovládací prvok tvar hríba. 

5.6.2.2 Žltá farba - môže sa použiť na označenie ovládačov, ktorých stlačenie spôsobí 
zastavenie začatej funkcie, ktorá sa počas chodu prejavila ako chybná alebo nebezpečná. 

5.6.2.3 Zelená farba - môže sa použiť na označenie spúšťacích ovládačov bez 
bezpečnostnej funkcie, napr. spustenie jedného alebo niekoľkých elektromotorov, 
spustenie časti stroja, zapnutie spínacieho prístroja a podobne. 

5.6.2.4 Biela farba - môže sa použiť na označenie zastavovacích alebo vypínacích 
ovládačov bez bezpečnostnej funkcie, napr. vypnutie elektromotora, zatváranie armatúry a 
pod. 
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5.6.2.5 Modrá farba - má zvláštny význam, môže sa použiť tam, kde sa vyžaduje zásah 
do činnosti zariadenia, napr. znovunastavenie zariadenia. 

5.6.2.6 Čierna, šedá farba - môže sa použiť na označenie: 

a) jednotlivých ovládačov, ktoré spôsobia pohyb po dobu, počas ktorej sú stlačené, 

b) jednotlivých ovládačov, ktoré pri opakovanom zatlačení striedavo spôsobia 
spustenie a zastavenie alebo zapnutie a vypnutie. 

5.6.3 Farba svetelných ovládačov 

5.6.3.1 Pre bezpečnostnú funkciu sa nikdy nesmie použiť svetelný ovládač, lebo to pri 
poruche svetelného zdroja, môže viesť k nesprávnym záverom. 

5.6.3.2 V podmienkach SLOVNAFT, a.s., sa svetelné ovládače nemajú  používať. 

5.6.4 Farba svetelných oznamovačov 

5.6.4.1 Červená farba - použije sa pre signalizáciu nebezpečenstva alebo poplachu, ako 
sú poruchy, havárie, bezprostredné nebezpečenstvo ohrozenia zariadenia alebo ľudí, 
alebo situácie, vyžadujúce okamžitý zásah. 

5.6.4.2 Žltá farba (jantárová) - použije sa pre signalizáciu výstrahy, ako je zmena alebo 
odklon od normálneho stavu, hroziacu poruchou. 

5.6.4.3 Zelená farba - použije sa pre signalizáciu bezpečnej funkcie, ako je zapnutý stav, 
otvorené, otvára, normálny bezporuchový prevádzkový stav, bezpečný chod, alebo 
signalizáciu k pokračovaniu činnosti (voľno). 

5.6.4.4 Biela farba - použije sa pre signalizáciu zariadenia mimo funkcie, ako je vypnutý 
stav, zatvorené, zatvára, zariadenie v kľude, ak nejde o výpadok, ohrozujúci chod riadenej 
sústavy. 

5.6.4.5 Modrá farba - použije sa pre signalizáciu zvláštneho významu (príkazu), napr. 
príkaz k vloženiu predvolených hodnôt, iný spôsob riadenia a podobne. 

6. Meranie 

6.1 Rozsah merania 

6.1.1 Meranie elektrických a prevádzkových veličín elektrozariadení sa vykonáva v 
rozsahu: 

 meranie napätia, 

 meranie prúdu, 

 meranie činného výkonu, 

 meranie reaktívneho výkonu, 

 meranie účinníka, 

 meranie elektrickej práce, 

 meranie počtu odprevádzkovaných hodín elektromotorov, 

 meranie vybraných parametrov špeciálnych zariadení (zdroje nepretržitého 
napájania, frekvenčné meniče). 
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6.1.2 Meranie elektrických veličín je realizované ako:  

 miestne meranie, 

 diaľkové meranie. 

6.2 Meranie na strane vvn 

6.2.1 Rozvodňa 110 kV 
Meranie na prívodoch, spojkách a vývodoch realizovať s využitím vlastností terminálu 
REC 670. Namerané údaje sa zobrazujú na displeji terminálu a súčasne v RS 
MicroSCADA. 

6.3 Meranie na strane vn 

6.3.1 Hlavné transformovne 

6.3.1.1 Meranie na prívodoch, spojkách a na vývodoch realizovať riadiacimi terminálmi 
Namerané údaje sa zobrazujú na displeji terminálu a súčasne v RS MicroSCADA. 

6.3.2 Blokové spínacie stanice 

6.3.2.1 Meranie na prívodoch, spojkách a na vývodoch realizovať  riadiacimi terminálmi. 
Namerané údaje sa zobrazujú na displeji terminálu a súčasne v RS MicroSCADA. 

6.3.3 Podružné transformačné stanice 

6.3.3.1 Meranie na prívodoch a spojkách 
Meranie na prívodoch a spojkách realizovať riadiacimi terminálmi. Namerané údaje sa 
zobrazujú na displeji terminálu a súčasne v RS MicroSCADA. 

6.3.3.2 Meranie na vývodoch 
Meranie na vývodoch realizovať s riadiacimi terminálmi . Namerané údaje sa zobrazujú na 
displeji terminálu. 

6.4 Meranie na strane nn 

6.4.1 V prívodných poliach hlavných motorických rozvádzačov meranie realizovať 
riadiacimi terminálmi. Namerané údaje sa zobrazujú na displeji terminálu  a súčasne v RS 
MicroSCADA. 

6.4.2 V prívodných poliach podružných motorických rozvádzačov umiestnených 
v rozvodniach zabudovať prístroje: 

 V-meter s prepínačom, meranie fázového a združeného napätia pred ističom, 

 A-meter (ak sú použité dva prívody, zaradiť merací transformátor prúdu za 
miestom spojenia oboch prívodov). 

6.4.3 Na meranie vývodov v modulových rozvádzačoch zabudovať prístroje: 

 A-metre, pre meranie prúdu nemotorických vývodov, napájajúcich 
elektrozariadenia vyšších výkonov (na vývodoch s menovitým prúdom 100 A a 
väčším). 
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6.4.4 Na vývodoch, ktoré sú určené pre napájanie cudzích objektov (z hľadiska bilancie 
spotreby elektrickej energie), zabezpečiť meranie spotreby elektrickej energie pomocou 
vysielacích elektromerov v súlade s platnou legislatívou s napojením do DCS. 
Uvažovať minimálne s dvoma rezervnými vývodmi s meraním spotreby elektrickej energie. 

6.4.5 V prívodných poliach hlavných svetelných rozvádzačov zabudovať prístroje: 

 V-meter, zapojený pred ističom (meranie fázového a združeného napätia), 

 A-metre, zapojené za prívodným ističom, na meranie prúdu vo všetkých 3 fázach 
(ak sú použité dva prívody, zaradiť meracie transformátory prúdu za miestom 
spojenia oboch prívodov). 

6.4.6 V prívodných poliach podružných svetelných rozvádzačov, umiestnených v 
rozvodniach, zabudovať prístroje: 

 V-meter, 

 A-meter. 

6.4.7 V prívodných poliach kompenzačných rozvádzačov musí byť meranie cos φ 
realizované vlastným regulátorom (požaduje sa použiť mikroprocesorový regulátor). 

6.4.8 V jednosmernom rozvádzači zabudovať prístroje: 

 A-metre v prívodoch z usmerňovačov, 

 A-metre s nulou uprostred stupnice v prívodoch z batérií, 

 V-metre na meranie napätia hlavných prípojníc a batérie (meranie napätia pólov 
voči sebe a voči ochrannému vodiču), 

 na signalizáciu poruchy izolačného stavu (pokiaľ nie sú výbavou staničného 
usmerňovača). 

6.5 Všeobecné požiadavky 

6.5.1 Pre meracie prístroje zvoliť štandardné rozsahy tak, aby meraná hodnota, pri 
normálnej prevádzke zariadenia, bola približne medzi 60 až 95 % základného rozsahu 
prístroja. 

6.5.2 Meranie prúdu realizovať pomocou prístrojových transformátorov prúdu. 
Požadované menovité hodnoty sekundárnych prúdov meracích transformátorov sú 5 A 
alebo 1 A, pri kmitočte 50 Hz.  
Pre meranie prúdu v prívodných poliach rozvádzačov použiť ampérmetre s menovitým 
sekundárnym prúdom 5 A. 
Pre meranie prúdu elektromotorov použiť ampérmetre s menovitým sekundárnym prúdom 
1 A. 

6.5.3 Nadprúdové číslo prúdových meracích transformátorov musí byť väčšie ako 3  (pre 
meranie sa majú používať PTP s čo najnižším nadprúdovým číslom). 

6.5.4 Prístrojové transformátory prúdu musia mať triedu presnosti minimálne 1. 

6.5.5 Meracie prístroje, použité na dverách rozvádzačov, musia mať triedu presnosti  
minimálne 1,5. Meracie prístroje, použité v nevýbušných prístrojoch, musia mať triedu 
presnosti minimálne 2,5. 
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6.5.6 Nominálne hodnoty prúdov elektrických spotrebičov musia byť na ampérmetroch 
vyznačené červenou ryskou na stupnici. Odporúča sa použiť ampérmetre s už 
zabudovanou nastaviteľnou červenou ryskou. 

6.5.7 Pre všetky zapisovacie a ručičkové prístroje použiť stupnice pre priame odčítanie 
meraných hodnôt. 

6.6 Meranie elektrickej práce 

6.6.1 Všeobecne 
Meranie elektrickej práce vykonať tak, aby bolo možné jednoznačne určovať vlastnú 
spotrebu elektrickej energie výrobnej jednotky a odoberanú elektrickú energiu pre cudzie 
objekty. 
Toto meranie musí byť v súlade so systémom merania a zberu dát v rámci 
automatizovaného systému bilancovania výroby v podniku. 

6.6.2 Meranie elektrickej práce a počtu odprevádzkovaných hodín elektrozariadení riešiť u 
výrobno-technologického procesu riadeného výpočtovou technikou s využitím tejto 
techniky. 

6.6.3 Nadväzne na meranie odprevádzkovaného počtu hodín elektrických zariadení sa 
požaduje riešiť výpočtovou technikou aj generovanie údajov pre údržbu elektromotorov 
(pravidelné požiadavky na premazanie ložísk, výmenu ložísk a pod.).  

6.6.4 Zapnutia a vypnutia vn elektromotorov technologického celku, ktorý je riadený cez 
DCS, sa musia v DCS registrovať, s možnosťou sledovania počtu zapnutí a vypnutí 
jednotlivých elektromotorov v rámci určených časových období (posledná hodina, deň, 
mesiac, rok, príp. niekoľko rokov - určí mechanik elektro v spolupráci so spracovateľom 
normy). 

6.7 Špeciálne merania 
Riešenie merania vybraných parametrov v špeciálnych elektrických a elektronických 
zariadeniach vyplýva z účelu zariadenia, napr. meranie otáčok elektromotorov riadených 
pohonov a podobne. 

6.8 Diaľkové meranie 

6.8.1 Prenos analógových údajov 
Meranie vykonať pomocou prevodníkov, ktoré prevádzajú merané hodnoty z prístrojových 
transformátorov na jednotný analógový výstupný jednosmerný signál. 
Používať nasledovné rozsahy analógových výstupných signálov: 

a) prúdový 4 - 20 mA, 

b) napäťový 0 - 10 V. 

6.8.2 Prenos digitálnych údajov 
Pri digitálnom spracovaní nameraných údajov realizovať prenos do cieľovej dozorne 
pomocou optických káblov. 

6.8.3 Merané hodnoty z hlavných transformovní, z rozvodne R 110 kV blokových 
spínacích staníc a z podružných transformačných staníc  sa prenášajú do dozorne A. 
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7. Dodávateľská dokumentácia ovládania, signalizácie a merania 

Základná dokumentácia musí obsahovať minimálne: 

a) identifikácia výrobcu (meno, adresa), 

b) osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku, 

c) osvedčenie o skúške, 

d) vyhlásenie o zhode, 

e) rozmerový výkres, 

f) zapojovaciu schému, 

g) charakteristiky, 

h) špecifikáciu prístrojov (napr. vo forme tabuľky), 

i) popis zložitejších dielov (napr. špeciálne relé, regulátory a pod.) 

j) pokyny pre skladovanie, montáž, údržbu a obsluhu popísaných zložitejších dielov, 

k) postup pre kontrolu a nastavenie istiacich prvkov a prístrojov. 


