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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-2.3 je riešenie istenia a ochrán ako prostriedkov 
na zamedzenie nebezpečných účinkov elektrického prúdu na osoby a zariadenia pri 
nadprúdoch a skratoch. 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-3.2, 

 MGS-S-REF-E-3.1, 

 MGS-S-REF-E-2.2, 

 MGS-S-REF-E-2.1, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä kapitola MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-2.3 nahrádza:  
podnikovú normu MGS-S-REF-E-2.3 Istenie a ochrany, Rev 1.00.01, Prvá čiastková 
revízia, 04.06.2014. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-2.3 bola vypracovaná útvarom Údržba / Inžinierstvo.  

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Istenie: je súbor technických opatrení na zamedzenie nebezpečných účinkov elektrického 
prúdu na osoby a zariadenia pri nadprúdoch a skratoch.   
 
Nadprúd: je zvýšenie prúdu nad menovitú prúdovú hodnotu použitého prvku. 
 
Skratový prúd: je nadprúd, ktorý tečie v elektrickom obvode pri skratovaní krajných 
vodičov navzájom, pri skratovaní krajného vodiča s neutrálnym vodičom, ochranným 
vodičom, alebo časťou obvodu, ktorá je s týmito vodičmi spojená. V priebehu skratu sa 
veľkosť skratového prúdu mení. 
 
Ekvivalentný otepľovací skratový prúd (Ith): je fiktívna efektívna hodnota prúdu stálej 
veľkosti, ktorá má za rovnakú dobu rovnaký tepelný účinok, ako uvažovaný skratový prúd.  
 
Nárazový skratový prúd (ip): je prvá amplitúda skratového prúdu. 
 
Podpätie: je pokles napätia pod povolenú toleranciu menovitej hodnoty napätia. 
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3. Istenie 

3.1 Všeobecne 

3.1.1 Aby nemohli byť vodiče, káble, stroje a ostatné elektrické zariadenia dlhodobo 
preťažované, musia byť pracovné vodiče chránené istiacimi prvkami proti preťaženiu a 
proti účinkom skratových prúdov. 

3.1.2 Istiace prvky  musia prerušiť, alebo dať povel na prerušenie každého nadprúdu 
nižšieho alebo rovného skratovému prúdu v mieste, kde je chránený prvok inštalovaný, 
skôr, než by bolo vyvolané škodlivé oteplenie izolácie, spojov, koncoviek alebo okolia 
elektrického vedenia. Nadprúd musí byť teda prerušený skôr, než by mohli vzniknúť 
nebezpečné účinky v dôsledku jeho tepelného a mechanického pôsobenia. 

3.1.3 Istenie je potrebné navrhnúť v koordinácii s návrhom dimenzovania elektrických 
vedení, pričom prierez elektrického vedenia musí byť taký, aby: 

a) vedenie bolo dostatočne mechanicky pevné, 

b) bolo hospodárne, 

c) odolalo účinkom skratových prúdov,  

d) nespôsobovalo neprípustne vysoké úbytky napätia, 

e) zaisťovalo správnu funkciu ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím, 

f) sa nadmerne neotepľovalo. 
Aby vedenie vyhovelo všetkým týmto požiadavkám, rozhoduje ten z uvedených činiteľov, 
podľa ktorého vychádza najväčší prierez elektrického vedenia.  

3.1.4 Istenie musí byť navrhnuté tak, aby bola zaručená selektivita jeho pôsobenia vo 
všetkých stupňoch a to pri nadprúdoch, skratoch i podpätiach, ktoré v rozvodnej sieti môžu 
vzniknúť. 
Ochrany proti preťaženiu a skratu navrhovať podľa nasledovných zásad: 

a) výkonová selektivita - ochrana na každom stupni rozvodného systému musí byť 
nastavená podľa skutočne isteného výkonu (rešpektovať záberové prúdy), 

b) časová selektivita - ochrana na každom stupni rozvodného systému musí mať 
rozdielne vypínacie časy, ktoré sa zvyšujú smerom ku zdroju. 

Chránené zariadenie musí byť v prípade poruchy vypnuté najbližším priradeným 
ochranným prvkom podľa charakteru poruchy.  

3.1.5 Projektová dokumentácia musí obsahovať vypínací plán, v ktorom bude riešená 
selektivita istenia výpočtom a graficky. 
Vypínací plán projektovaného rozvodu musí byť v súlade s hlavnými zásadami projektu 
"Vypínací plán" pre SLOVNAFT, a.s. a musí selektívne nadväzovať na existujúce rozvody 
elektrickej energie. 

3.1.6 Dodávateľ musí zabezpečiť nastavenie a funkčné odskúšanie všetkých ochrán 
podľa vypínacieho plánu. 
Odskúšanie ochrán na vn strane sa musí vykonať elektricky. 
Elektrické odskúšanie ochrán na nn strane sa vykonáva v technicky odôvodnených 
prípadoch na požiadanie investora. 
Hodnoty nastavenia ochrán musia byť súčasťou dokumentácie skutočného vyhotovenia. 
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Realizátor nastavenia a odskúšania ochrán musí vyhotoviť a dodať príslušný protokol 
o nastavení a odskúšaní ochrán. 

3.1.7 Všetky reléové a elektronické ochrany je potrebné po nastavení a odskúšaní 
zaplombovať. V prípade, že sa táto požiadavka nedá realizovať, je potrebné na ochrane 
hodnotu nastavenia označiť. 

3.1.8 Všetky ochrany musia byť v rozvádzačoch zabudované tak, aby nemohlo prísť k ich 
nežiaducemu pôsobeniu pri otrasoch, spôsobených činnosťou ostatných prístrojov 
rozvádzača, prípadne od zabudovaných zariadení v stavebnom objekte (vibrácie). 
Dispozične musia byť ochrany v rozvádzačoch zabudované tak, aby bol k nim 
bezproblémový prístup z hľadiska ich merania a testovania. 

3.1.9 Elektrické prvky a prístroje, určené pre istenie, musia byť dimenzované tak, aby 
odolali účinkom skratových prúdov v mieste, kde sú zabudované. 

3.1.10 Signalizáciu pôsobenia ochrán zabezpečujúcich viac ochranných funkcií vykonať 
tak, aby bolo zvlášť signalizované pôsobenie každej funkcie. 

3.1.11 Signalizáciu pôsobenia ochrán veľmi dôležitých elektrických zariadení výrobných 
jednotiek, u ktorých je výrobno-technologický proces riadený výpočtovou technikou, sa má 
riešiť s využitím tejto techniky. 
Výpočtová technika má byť aplikovaná hlavne v oblasti zabezpečenia záznamu časových 
údajov o pôsobení všetkých ochrán pri poruche sledovaného elektrického zariadenia. 

3.2 Istenie na strane vvn (110 kV) 
Istenie na strane vvn vykonať nasledovne: 

a) vývody pre T101 až T104: prípojnicová ochrana, distančná ochrana, synchro-
check, 

b) vývody pre T105 až T111: prípojnícová ochrana, nadprúdová ochrana, 

c) prívody: prípojnicová ochrana, distančná ochrana, porovnávacia ochrana, 
podpäťová ochrana, frekvenčná ochrana, 

d) priečna spojka: prípojnícová ochrana, nadprúdová ochrana, 

e) pozdĺžna spojka: prípojnícová ochrana, nadprúdová ochrana, podpäťová ochrana, 
synchro-check, frekvenčná ochrana. 

3.3 Istenie transformátorov 110/6,3 kV 
Istenie transformátorov 110/6,3 kV vykonať ochranným terminálom, ktorý pozostáva 
z týchto ochrán: 

 rozdielovej ochrany, 

 trojstupňovej nadprúdovej ochrany. 

3.4 Istenie na strane vn (6 kV) 

3.4.1 Istenie v hlavných transformovniach a blokových spínacích staniciach: 

a) vývod z transformátora 110 kV/6 kV na HT1 ochranným terminálom, ktorý 
pozostáva z ochrán: 

 trojstupňovej nadprúdovej blokovanej podpätím, 

 smerovej, 

 jednostupňovej nesmerovej, 
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 dvojstupňovej podpäťovej, 

b) vývod z transformátora 110 kV/6 kV na HT2, HT3 alebo HT4 ochranným 
terminálom, ktorý pozostáva z ochrán: 

 trojstupňovej nadprúdovej, 

 podpäťovej, 

 zemnej, 

c) priečny vypínač - spojka: ochranným terminálom, ktorý pozostáva z ochrany: 

 trojstupňovej nadprúdovej, 

d) pozdĺžny vypínač - spojka: ochranným terminálom, ktorý pozostáva z ochrán: 

 trojstupňovej nadprúdovej, 

 podpäťovej, 

 zemnej, 

e) kobka merania: 
 napätie z kobky merania je privedené do terminálu v priečnom, resp. pozdĺžnom, spínači. 

f) vývod na podružnú transformačnú stanicu: ochranným terminálom, ktorý 
pozostáva z ochrán: 

 trojstupňovej nadprúdovej, 

 zemnej smerovej. 

 
Komunikácia terminálov prebieha protokolom LON-BUS. 

3.4.2 Istenie v podružných transformačných staniciach: 

a) prívody: ochranný terminál, ktorý pozostáva z ochrán: 

 trojstupňovej nadprúdovej,  

 podpäťovej, 

b) pozdĺžny vypínač - spojka: ochranný terminál, ktorý pozostáva z ochrany: 

 dvojstupňovej nadprúdovej, 

c) skriňa merania: ochranný terminál, ktorý pozostáva z ochrán: 

 podpäťovej, 

 prepäťovej, 

d) vývod na transformátor: ochranný terminál, ktorá pozostáva z ochrany: 

 viacstupňovej nadprúdovej, 

e) vývod na elektromotor: ochranný terminál, ktorá pozostáva z ochrán: 

 tepelnej, 

 viacstupňovej nadprúdovej, 

 ďalších ochranných členov (max. povolený počet štartov a pod.). 
 
Ďalšie požiadavky na ochranu elektromotorov sú uvedené v odstavci 3.6.2. 
 
Komunikácia terminálov prebieha protokolom IEC 61850. 
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3.5 Výber ochrán 

3.5.1 Z dôvodu zabezpečenia čo najrýchlejšieho odopnutia miesta poruchy pri skrate, 
musí byť v TS nainštalovaný systém, ktorý umožňuje, v nadväznosti na miesto poruchy, 
dosiahnutie vzájomnej variabilnej časovej selektivity nadprúdových ochrán (tzv. výber 
ochrán). 

3.5.2 Základné požiadavky na časové nastavenie ochrán 
Základný čas pre vypínanie nadprúdu od nadprúdových ochrán v TS je 0,2 sekundy.  

3.5.3 Popis činnosti pri systéme výberu ochrán 

3.5.3.1 Činnosť pri skrate na vývode pre transformátor a normálnom prevádzkovom stave 
prívodov TS: 
Počas nadprúdu, pri pôsobení nadprúdovej ochrany pre transformátor, pôsobí táto 
ochrana na ochranu prívodu, pričom prestaví jej čas na 0,4 sekundy.  

3.5.3.2 Činnosť pri skrate na vývode pre transformátor a prevádzkovom stave, keď je 
transformátor napájaný cez zapnutý vypínač prípojníc: 
Počas nadprúdu, pri pôsobení nadprúdovej ochrany pre transformátor, pôsobí táto 
ochrana na ochranu vypínača prípojníc, pričom prestaví jej čas na 0,4 sekundy. Súčasne 
pôsobí aj na ochranu prívodu, na ktorej prestaví čas na 0,6 sekundy. 

3.5.3.3 Vzájomná väzba medzi prívodom TS a vývodom z HT alebo BS:  
V prípade skratu na prívode do TS, je tento vypínaný vypnutím vypínača vývodu 
v nadradenej rozvodni v základnom čase 0,07 sekundy. 

3.5.3.4 Počas nadprúdu v TS, pri pôsobení nadprúdovej ochrany prívodu, pôsobí táto 
ochrana na ochranu vývodu v nadradenej rozvodni, pričom prestaví jej čas na 0,6 
sekundy. V prípade neúspešného vypnutia skratu v TS v čase 0,2 sekundy je skrat 
odpojený v nadradenej rozvodni v  príslušnom záložnom čase. 

3.5.3.5 Skratové ochrany elektromotorov na ostatné ochrany nepôsobia, nakoľko pôsobia 
bez časového oneskorenia. 
 

3.6 Istenie na strane nn (0,4 kV) 

3.6.1 Istenie prívodov rozvádzačov 

3.6.1.1 Istenie prívodov hlavných rozvádzačov sa musí vykonať ističmi. Ističe vybaviť 
vypínacími cievkami; použitie podpäťových cievok sa nepripúšťa. 
Ističe s nominálnym prúdom väčším ako 160 A navrhovať vo výsuvnom prevedení. 

3.6.1.2 Ochranné nadprúdové relé hlavných prívodných výkonových ističov musia byť 
elektronické, založené na mikroprocesorovom princípe, s možnosťou nastavenia troch 
základných spúští:  

 tepelná spúšť, 

 selektívna spúšť nadprúdová s možnosťou časového oneskorenia, 

 skratová spúšť bez časového oneskorenia. 
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Nadprúdové ochranné relé musí mať také vyhotovenie, aby bolo možné určiť, ktorá spúšť 
zareagovala. 

3.6.2 Istenie vn a nn elektromotorov 

3.6.2.1 Pre istenie elektromotorov vn a dôležitých elektromotorov nn navrhovať 
elektronické istiace prístroje s pomocným jednosmerným napájacím napätím (230 V js), 
ktoré majú byť konštrukčne riešené tak, že jedným prístrojom sa zabezpečuje viac 
ochranných funkcií. 
Aj pre ďalšie elektromotory sa odporúča navrhovať elektronické istiace prístroje, pri návrhu 
je - nutné zvážiť ekonomické náklady. 

3.6.2.2 Istenie elektromotorov v zaistenom vyhotovení (nevýbušný uzáver EExe), ktoré 
budú inštalované vo výbušnom prostredí, musí byť navrhnuté s ohľadom na maximálnu 
otepľovaciu dobu vinutia tE. Vypínacia doba istiaceho prístroja zo studeného stavu musí 
byť kratšia, ako otepľovacia doba vinutia. 
Istiaci prístroj musí byť vybavený urýchľujúcou funkciou vypnutia pri nesymetrickom 
zaťažení - chod elektromotora na dve fázy. 

3.6.2.3 Istenie vývodov asynchrónnych elektromotorov nn vykonať s nasledovnou 
prioritou riešenia:    

a) výkonové poistky (musí byť použitý poistkový odpínač + kontrola pretavenia 
poistiek) a samostatné nadprúdové (tepelné) istiace relé, 

b) istič so skratovým článkom s možnosťou jeho nastavenia a samostatné 
nadprúdové (tepelné) istiace relé. Istič, po vypnutí skratového prúdu, musí byť 
schopný ďalšej prevádzky. 

Riešenie je potrebné prehodnotiť najmä s ohľadom na skratové pomery a selektívnosť 
pôsobenia s nadradeným istiacim stupňom. 

3.6.2.4 Asynchrónne elektromotory vn sa chránia: 

a) nadprúdovou ochranou skratovou okamžitou, 

b) nadprúdovou ochranou proti preťaženiu, 

c) rozdielovou ochranou pre elektromotory s výkonom od 2 MW vrátane, 

d) ochranou proti nesymetrii, 

e) ochranou proti dlhému rozbehu - zablokovanie rotora, 

f) zabudovaním 6 (3 x 2) ks teplotných snímačov PT 100 do statorového vinutia (3 
ks ako meracia časť, ďalšie 3 ks ako rezerva), 

g) zabudovaním snímačov teploty ložísk (2 x 2 ks Pt 100, trojvodičové pripojenie; 1 
ks v prevádzke + 1 ks rezerva pre každé ložisko) pre priamu a trvalú kontrolu teploty 
ložísk. 

Vyhodnotenie teploty ložísk realizovať v ESD, dvoma úrovňami  „ALARM“ a „BLOK“. 
Vyhodnotenie teploty vinutia z 3 teplotných snímačov realizovať v ESD. Vyhodnotenie 
realizovať dvoma úrovňami „ALARM“ a „BLOK“. 

3.6.2.5 Synchrónne elektromotory vn sa chránia: 

a) nadprúdovou ochranou proti preťaženiu, 

b) nadprúdovou ochranou skratovou okamžitou, 

c) rozdielovou ochranou pre elektromotory s výkonom od 2 MW vrátane, 

d) ochranou proti zmene smeru toku činného výkonu (elektromotory s výkonom od 
2 MW vrátane), 
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e) ochranou proti zemnému spojeniu elektromotora (elektromotory s výkonom od 
4 MW vrátane), 

f) ochranou proti strate budenia pre elektromotory s výkonom od 1 MW vrátane s 
cudzím budením; pre elektromotory od 3 MW vrátane, ochranou proti strate budenia 
a asynchrónnemu chodu, 

g) zabudovaním 6 ks teplotných snímačov (3 x 2 ks Pt 100, trojvodičové pripojenie; 1 
ks v prevádzke + 1 ks rezerva pre každé statorové vinutie) pre priamu a trvalú 
kontrolu teploty statorového vinutia, 

h) zabudovaním 4 ks teplotách snímačov (2 x 2 ks Pt 100, trojvodičové pripojenie; 1 
ks v prevádzke + 1 ks rezerva pre každé ložisko) pre priamu a trvalú kontrolu teploty 
ložísk, 

i) ďalšími ochranami, podľa požiadaviek a odporúčaní výrobcu elektromotora. 
 
Vyhodnotenie teploty ložísk realizovať v ESD, dvoma úrovňami  „ALARM“ a „BLOK“. 
Vyhodnotenie teploty vinutia z 3 teplotných snímačov realizovať v ESD. Vyhodnotenie 
realizovať dvoma úrovňami „ALARM“ a „BLOK. 

3.6.2.6 V špeciálnych prípadoch, napr. ak ložiskové prúdy môžu prekročiť dovolenú 
hodnotu, ktorú určí výrobca, alebo keď môže dôjsť k spätnému toku výkonu, je potrebné 
chrániť vn elektromotory príslušnými ochranami. 

3.6.2.7 Pri elektromotoroch nn s výkonom 50 kW a viac alebo s rozbehom  8 s (ťažký 
rozbeh) použiť elektronickú ochranu s možnosťou nastavenia charakteristiky.  

3.6.2.8 Dôležité elektromotory väčších výkonov musia byť blokované proti nepovoleným 
počtom opakovaných štartov elektromotora, ktoré môžu vyvolať nadmerné oteplenie 
vinutia. Je potrebné zabezpečiť, aby bolo možné v prípade potreby zistiť dobu, za ktorú je 
možné vykonať ďalší štart elektromotora. 

3.6.2.9 Vo vn vypínačoch požadujeme používať minimálne dve samostatné cievky na 
vypnutie vn vypínača (vypínaciu cievku + nulovú cievku). Na nulovú cievku požadujeme 
privádzať duplicitne všetky bezpečnostné povely  vypnutia. 

3.6.3 Istenie ostatných spotrebičov 

3.6.3.1 Istenie ostatných spotrebičov vykonať v zmysle požiadaviek noriem 
a všeobecných zásad uvedených v odstavcoch 3.1.2 a 3.1.3. 

4. Dodávateľská dokumentácia istenia 

Základná dokumentácia musí obsahovať minimálne: 

a) identifikácia výrobcu (meno, adresa), 

b) osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku, prípadne osvedčenie o skúške, 

c) rozmerový výkres, 

d) zapojovaciu schému, 

e) charakteristiky 

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

g) popis zložitejších dielov (napr. špeciálne relé a pod.) a pokyny pre skladovanie, 
montáž, údržbu a obsluhu popísaných zložitejších dielov, 

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


