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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-3.7 sú miestnosti pre jednosmerné (js) napájacie 
zdroje (akumulátorovne). 
 
Táto kapitola neplatí pre umiestňovanie akumulátorov, u ktorých je použitý systém 
ventilom riadených akumulátorových článkov alebo u hermeticky uzavretých 
akumulátorov. 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-4.5, 

 MGS-S-REF-E-4.4, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä kapitola MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-3.7 nahrádza: 

podnikovú normu MGS-E-3.7 Miestnosti pre jednosmerné napájacie zdroje 
(Akumulátorovne a nabíjarne), Rev 0.00.00, Prvé vydanie, 17.10.2006. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-3.7 bola vypracovaná útvarom Rozvoj projektov - Skupina 
projektových inžinierov. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Akumulátorovňa: je elektrická prevádzkareň, ktorá je určená na umiestnenie a prevádzku 
akumulátorových batérií. 
 
Stanovište akumulátorov: je priestor, vyhradený pre umiestnenie uzatvoreného 
akumulátora, ako napájača alebo zdroja núdzového napájania. 
 
Udržiavacie nabíjanie: je dobíjanie nabitej batérie k nahradeniu strát vzniknutých 
samovoľným vybíjaním a k udržiavaniu akumulátorov v nabitom stave v čase, v ktorom nie 
je z akumulátorov odoberaný prúd. 
 
Plynovacie napätie: je nabíjacie napätie, pri ktorom dochádza k vývinu plynov, 
spôsobenému rozkladom vody v elektrolyte na plynný vodík a kyslík. U olovených batérií 
je plynovacie napätie, podľa druhu akumulátora, od 2,40 až 2,45 V na článok. 
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3. Všeobecné požiadavky 

Táto časť normy upresňuje požiadavky STN EN 50272-2 pre stavbu a prevádzku: 

a) akumulátorových staníc (akumulátorovne), 

b) stanovíšť akumulátorov. 

3.1 Požiadavky na vetranie akumulátorovní 

3.1.1 Akumulátory umiestniť tak, aby čerstvý vzduch, privádzaný prirodzeným alebo 
núteným vetraním ovieval články a priestor s akumulátormi a tým bola zabezpečená 
koncentrácia vodíka vo vzduchu pod prahovou hodnotou 4 % dolnej medze výbušnosti 
zmesi vodík-vzduch v zmysle STN EN 50272-2, článok 8.2. 

3.1.2 Priestory s akumulátormi do nabíjacieho výkonu 20 kW usporiadať tak, aby 
postačilo prirodzené vetranie. 

3.1.3 U akumulátorovni s olovenými akumulátormi, s nabíjacím výkonom nad 20 kW a u 
nabíjarní s nabíjacím výkonom nad 20 kW, zabezpečiť nútené podtlakové vetranie podľa 
požiadaviek STN EN 50272-2, článok 8.4.  

3.1.4 U akumulátorovni s uzavretými akumulátormi musí byť zabezpečené nútené 
podtlakové vetranie pri výkone 40 kW a väčšom.  

3.1.5 Pri udržiavacom nabíjaní nemusí byť priestor akumulátorovne vetraný nútene.   

3.1.6 V každej akumulátorovni a nabíjarni zabezpečiť také vetranie, aby priestor nemohol 
byť, v žiadnom z možných prevádzkových režimov, kvalifikovaný ako priestor s 
nebezpečenstvom výbuchu.   

3.1.7 Pri prirodzenom vetraní situovať prívody vzduchu vo výške 100 mm nad podlahou a 
vývody v protiľahlej stene tesne pod stropom. 

3.1.8 Prívody a vývody vzduchu vybaviť žalúziami a zabezpečiť ochranným sitom s 
otvormi maximálne 10 x 10 mm. 

3.2 Akumulátorovne 

3.2.1 Akumulátory v uzatvorenom alebo plynotesnom prevedení sa umiestňujú 
v akumulátorovni. Akumulátory v uzatvorenom alebo plynotesnom prevedení môžu byť 
umiestnené a prevádzkované aj mimo akumulátorovňu, v priestoroch s obyčajným 
prostredím (strojovne, dielne, elektrorozvodne atď.). V tomto prípade musí byť zabránené 
náhodnému dotyku živých častí osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie, spojovacie 
vedenie musí byť realizované izolovanými vodičmi a musí byť splnená aspoň jedna z 
nasledujúcich  požiadaviek: 

a) akumulátory nie sú nabíjané v priestore umiestnenia, 

b) akumulátory nie sú prevádzkovo nabíjané nad plynovacie napätie a je dodržané 
ustanovenie, že akumulátory sú umiestnené tak, aby čerstvý vzduch, pri prirodzenom 
alebo nútenom vetraní priestorov s akumulátormi, ovieval články a zaisťoval tak 
koncentráciu vodíka vo vzduchu pod 50% dolnej medze výbušnosti zmesi vodík-
vzduch pri pracovnej teplote prostredia, ako aj obsah hmloviny elektrolytu v ovzduší 
pod prípustnú medzu, 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-E-3.7 

Rafinéria a Marketing 
 

 Rev. 1.00.00 6/8 

c) akumulovaná energia batérie nepresahuje 20 kWh, priestor je dobre vetraný a 
objem tohto priestoru v m3 zodpovedá minimálne 2,5 násobku vypočítaného 
množstva vzduchu v m3h-1, podľa STN EN 50272-2, článok 8.2.  

 
Súčasne musia byť splnené aj ďalšie bezpečnostné požiadavky uvedené 
STN EN 50272-2. 

3.2.2 Akumulátorovne sú elektrické stanice bez trvalého stanovišťa obsluhy. 

3.2.3 V akumulátorovni je prostredie so zvýšenou koróznou agresivitou a toto prostredie 
siaha do vzdialenosti 1,5 m od spojovacích otvorov (napr. dvere). Pred akumulátorovňou 
musí byť vetraná predsieň. Vzdialenosť medzi dverami do akumulátorovne a do predsiene 
musí byť minimálne 1,5 m. Všetky dvere sa musia otvárať smerom von z miestnosti. 

3.2.4 V predsieni inštalovať umývadlo s prívodom a odtokom pitnej vody. 

3.2.5 Minimálna svetlá výška priestoru akumulátorovne je 2,7 m. Táto svetlá výška 
nesmie byť znížená, ani miestne, pod 2,4 m. Preklady nesmú brániť vetraniu a tak vytvárať 
priestory s možnosťou zvýšenej koncentrácie vodíka. 

3.2.6 Podlaha a steny (do výšky pólov najvyššie uloženého akumulátora, maximálne do 
1,5 m) akumulátorovne musia byť chránené proti účinkom elektrolytu vhodnými 
dlaždicami. Dlaždice musia byť umývateľné a nesmú byť klzké. Špáry musia byť vyplnené, 
kyseline vzdornou hmotou. 

3.2.7 Na steny (nad dlaždicami) a na strop aplikovať kyselinovzdorný náter. 

3.2.8 Ak je podlaha vodorovná, vo vstupných dverách musí byť prah z elektrolytu 
vzdorného materiálu s minimálnou výškou 20 mm.  

3.2.9 V najvyššom mieste priestoru s akumulátormi (pri strope), musí byť neuzatvárateľný 
otvor, rozmerovo vyhovujúci STN EN 50272-2, článok 8.3, ktorým môže unikať vodík. 

3.2.10 Osvetľovacie telesá v akumulátorovni umiestniť tak, aby prístup, pri výmene 
osvetľovacích zdrojov, bol bez možného nebezpečenstva pádu osôb alebo predmetov na 
akumulátorové batérie alebo elektrické vedenie. Svietidlá umiestňovať medzi stojany. 

3.2.11 Použité elektrické zariadenie musí mať dostatočné krytie a musí vyhovovať pre 
inštaláciu v danom prostredí. 

3.2.12 Teplota v akumulátorovni má byť v rozsahu +10 °C až +30 °C. Pri trvalom dobíjaní 
môže byť krátkodobý (1 deň) pokles teploty až na -10 °C. 

3.2.13 Svietidlá a prepojovacie škatule umiestniť nižšie, ako je spodná úroveň  vrchných 
odvetrávacích otvorov. 

3.2.14 Vypínače a zásuvky v predpísanom krytí umiestniť mimo akumulátorovňu. 

3.2.15 Akumulátorovne bez trvalej obsluhy vybaviť ochrannými a pracovnými pomôckami 
v zmysle STN 38 1981. Minimálny požadovaný rozsah pomôcok je uvedený 
 v Prílohe č. 1. 
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3.2.16 Umiestnenie akumulátorov 

3.2.16.1 Akumulátory umiestňovať na kovové stojany, ktoré spĺňajú nasledovné 
požiadavky: 

a) sú vyrobené z odolného a vhodného materiálu pre použitie v prostredí so 
zvýšenou korozívnou agresivitou, 

b) sú dostatočne pevné a stabilné, 

c) majú požadovanú nosnosť, bez priehybu nosnej časti uloženia akumulátorov, 

d) sú rozmerovo vyrobené podľa odporúčaní výrobcu akumulátorov. 

3.2.16.2 Pri umiestnení akumulátorov na stojany zabezpečiť ľahký prístup na: 

a) kontrolu hladiny elektrolytu, 

b) dopĺňanie destilovanej vody, 

c) odoberanie vzorky elektrolytu pre meranie hustoty, 

d) revíziu a údržbu spojov na póloch akumulátorov. 

3.2.16.3 Maximálny počet uložených akumulátorov nad sebou je 3, pričom platí 
obmedzenie, že výška pólov najvyššie umiestneného článku nepresiahne  úroveň 
1 500 mm nad podlahou. 

3.2.16.4 Stojany v akumulátorovni umiestňovať tak, aby pri údržbe na jednej batérii, bola 
dostatočná vzdialenosť od druhej batérie (minimálne 800 mm). Na jeden stojan 
neumiestňovať akumulátorové batérie rôznych sekcií batérií (napr. 14-GB1 a 14-GB2). 

3.2.16.5 Stojany musia mať takú konštrukciu, aby bolo možné vykonávať čistenie 
(stieranie) podlahy aj pod stojanmi akumulátorových  batérií. 

3.3 Označovanie 

3.3.1 Označovanie batérií 
Batérie označiť pozičným označením, umiestneným na vhodnom mieste, napr. na stene v 
blízkosti stojanu predmetnej batérie. 
Pozičné označovanie batérií vykonať alfanumerickými znakmi vyjadrujúcimi identifikácia 
umiestnenia batérie - dvojmiestne číslo bloku podniku, identifikáciu druhu elektrického 
zariadenia (označenie GB)  a poradia batérie (jednomiestne číslo). 
Označenie batérií realizovať čiernymi písmenami, s výškou 100 mm, na bielom podklade - 
tabuľke. Veľkosť podkladu a hrúbku písmen voliť úmerne veľkosti nápisu. 
 
Príklady označenia batérie: 
 
14-GB1 
23-GB2 
 
Vysvetlenie: 
14, 23 - identifikácia umiestnenia batérie - číslo bloku podniku (14, 23)  
GB1, GB2 - identifikácia druhu elektrického zariadenia (označenie GB) a poradia       

  batérie 
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3.3.2 Označovanie akumulátorových batérií 
Jednotlivé akumulátorové batérie, tvoriace jednu sekciu batérie, viditeľne označiť 
poradovým číslom z dôvodu jednoznačnej identifikácie pri údržbe a  evidencii parametrov. 
Číslovanie sa začína od kladného vývodu batérie. 
Zreteľne označiť vývody kladného a záporného pólu batérie. 

3.4 Stanovište akumulátorov     

3.4.1 Akumulátory v uzatvorenom vyhotovení alebo plynotesné, môžu byť           
umiestnené a prevádzkované aj mimo akumulátorovne, v priestoroch s obyčajným 
prostredím. V tomto prípade musí byť zabránené náhodnému dotyku osobám bez 
elektrotechnickej kvalifikácie, vedenie musí byť izolované a musia byť splnené nasledovné 
podmienky: 

a) akumulátory nie sú nabíjané v priestore umiestnenia, 

b) akumulátory nie sú prevádzkovo nabíjané nad plynovacie napätie a je zaistené. 
vetranie podľa STN EN 50272-2, článok 8.2. 

3.4.2 Akumulátory v uzatvorenom vyhotovení, s akumulovanou energiou do 10 kWh, 
pokiaľ nie je pri nabíjaní dosiahnuté plynovacie napätie, je možné umiestniť v 
uzatvorených výklenkoch alebo skriniach, ktoré sú chránené proti pôsobeniu elektrolytu a 
dobre vetrané do vonkajšieho priestoru. 

4. Zoznam príloh 

 
Príloha č. 1: Vybavenie akumulátorovní bez trvalej obsluhy ochrannými a 

pracovnými pomôckami 
 



 Príloha č.: 1 

MGS-S-REF-E-3.7 Vybavenie akumulátorovní bez trvalej obsluhy 
ochrannými a pracovnými pomôckami 

 

1/1 Rev. 1.00.00  

 
Vybavenie akumulátorovní ochrannými a pracovnými pomôckami (OPP) vykonať v zmysle 
STN 38 1981. 
 
Zoznam skutočného vybavenia akumulátorovní ochrannými a pracovnými pomôckami 
musí byť súčasťou miestneho prevádzkového a bezpečnostného predpisu. 
 
Tabuľka minimálneho vybavenia akumulátorovní bez trvalej obsluhy ochrannými a 
pracovnými pomôckami: 
 

Pomôcka Množstvo OPP 
 

P.č. Názov (ks) 

1. Gumová zástera 1 

2. Okuliare proti chemickým vplyvom 1 

3. Gumové rukavice dlhé 1 

4. Nádoba na dolievanie elektrolytu  1 

5. Flaša s neutrálnym roztokom 1 

6. Predpis pre obsluhu batérií 1 

7. Poučenie o prvej pomoci pri poleptaní kyselinou 1 

 
OPP, uvedené v tabuľke, umiestniť nasledovne: 

a)  por. čísla 1, 2, 3, 4, 5 - ako súčasť vybavenia pracovníka alebo skupiny, 
vstupujúcej do akumulátorovne, k vykonaniu obsluhy alebo práce, 

b)  por. čísla 6, 7 - v akumulátorovni alebo predsieni akumulátorovne.   
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