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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-4.1 je riešenie 6 kV rozvádzačov. 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-2.3, 

 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-4.1 nahrádza:  

podnikovú normu MGS-S-REF-E-4.1, 6 kV rozvádzače, Rev 1.00.00, Prvá kompletná 
revízia, 20.07.2012. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-4.1 bola vypracovaná útvarom Rozvoj DS - Skupina technických 
inžinierov. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Rozvádzač: je zostava jedného alebo niekoľkých spínacích prístrojov vvn, vn, nn, spolu 
s pridruženým riadiacim, meracím, signalizačným, ochranným, regulačným atď. 
zariadením, ktorú úplne zostavil výrobca, vrátane všetkých vnútorných  elektrických a 
mechanických spojov a konštrukčných častí. 
Z výrobných alebo dopravných dôvodov sa môžu určité montážne operácie vykonať mimo 
závodu výrobcu rozvádzača. 
 
Rozvádzač vn: je v podmienkach SLOVNAFT, a.s.,  rozvádzač pre napätie 6 kV. 
 
Typovo skúšaný rozvádzač: je rozvádzač, zodpovedajúci stanovenému typu rozvádzača 
alebo zostave, bez odchýlok od typového zhotovenia, ktoré by mohli mať podstatný vplyv 
na jeho vlastnosti a o ktorom sa preukáže, že zodpovedá predmetnej norme. 
 
Čiastočne typovo skúšaný rozvádzač: je rozvádzač, ktorý obsahuje typovo skúšané aj 
typovo neskúšané usporiadanie zostavy za predpokladu, že typovo neskúšané 
usporiadanie je odvodené (napr. výpočtom) od typovo skúšaného usporiadania, ktoré 
vyhovelo skúškam. 
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3. Rozvádzače vn 

3.1 Všeobecne 

3.1.1 Každý vn rozvádzač musí mať dva, alebo tri prívody (MGS-S-REF-E-2.1, Príloha č. 
3 a 4), pričom je potrebné vytvoriť dve pracovné sekcie. 

3.1.2 Ako rozvádzač vn sa požaduje kovový krytý rozvádzač podľa STN EN 62271-200 
(35 4220). Všetky vypínače a odpojovače vo vn rozvádzači musia byť na vozíku 
s výsuvným usporiadaním. 

3.1.3 Rozvádzač je rozdelený na nasledovné samostatné, kovovými prepážkami 
oddelené, časti: 

a) vypínačový priestor, 

b) prípojnicový priestor, 

c) priestor prístrojových transformátorov napätia, prúdu a pripojenia káblov,  

d) skrinka prístrojov nn. 

3.1.4 Rozvádzače riešiť v rozvodnej sústave 3 ~ 50 Hz 6 kV / IT. 

3.1.5 Každý vn rozvádzač riešiť tak, aby bolo možné cez terminály REF, ktoré sú 
umiestnené v skriniach prívodov, vypínačov prípojníc a merania, vykonávať monitorovanie 
a ovládanie tohto rozvádzača z riadiaceho systému Micro SCADA. 

3.1.6 Napojenie zdvojených zariadení (napr. jedno zariadenie prevádzkuje, druhé je 
pripravené ako záskoková rezerva) riešiť v rozvádzači tak, aby každý vývod bol napojený 
z inej sekcie vn rozvádzača. 

3.1.7 Spotrebiče s najvyšším výkonom napojiť zo skríň vn rozvádzača, ktoré sú najbližšie 
k prívodným skriniam.   

3.1.8 Ako vypínací prvok vo vn rozvádzačoch použiť vákuový vypínač. 

3.1.9 Pre vákuový vypínač použiť nasledovné doplnky, určené pre ovládanie 
jednosmerným napätím 230 V:  

a) motorický pohon,  

b) 1 zapínacia cievka, 

c) 1 vypínacia cievka; pre vypínače v elektrorozvodniach HT a BS použiť 2 vypínacie 
cievky, 

d) 1 podpäťová cievka (len pre vývod na elektromotor), 

e) relé proti pumpovaniu, 

f) pomocné vypínače polohy a stavu. 

3.1.10 S vypínačmi dodať súvisiace prostriedky a zariadenia pre manipuláciu 
v primeranom počte.  
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3.1.11 Požadovaný stupeň krytia rozvádzača je IP 40. 

3.1.12 Farba prívodných polí skriňových rozvádzačov sa požaduje žltá s farebným 
odtieňom RAL 1016. 
Farba ďalších polí sa požaduje šedá s farebným odtieňom RAL 7035. 

3.2 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom u vn rozvádzačov 

3.2.1 Obecne, pre zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, je potrebné 
dodržať príslušné ustanovenia STN s triediacim znakom 33 2000.  

3.2.2 Po celej dĺžke vn rozvádzača musí byť vedený hlavný ochranný vodič označený 
farebnou kombináciou zelená/žltá. 

3.2.3 Vzájomné spojenie kostier, krytov a ostatných častí musí vyhovovať požiadavkám 
STN 33 2000-5-54.  

3.2.4 Pri dimenzovaní ochrannej sústavy rozvádzača musí byť počítané s tepelnými a 
skratovými účinkami prúdu, ktorý má prenášať. Pri použití skratovača alebo uzemňovača 
musia byť časti, spojené so zemou, dimenzované tak, aby spoľahlivo preniesli plný 
skratový prúd trojfázového obvodu.  

3.2.5 Rozvádzač konštruovať a vyhotoviť tak, aby sa normálna činnosť (meranie 
izolačných stavov, uzemňovanie pripojených káblov, napäťové skúšky káblov alebo iných 
prístrojov a pod.) a údržba, dala vykonávať bez nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. 

3.3 Označovanie vn rozvádzačov 

3.3.1 Rozvádzače vn sa pri výstavbe nových technologických celkov označujú 
kombináciou skupín alfa-numerických znakov, pričom jednotlivé skupiny sú od seba 
oddelené pomlčkou. 
Prvá skupina znakov označuje trafostanicu, v ktorej je umiestnený rozvádzač. Druhá 
skupina znakov označuje rozvádzač a tretia skupina poradové číslo rozvádzača. 
 
Príklad označenia: 
57D-R6kV-1 
 
Vysvetlenie: 
57D - rozvádzač je umiestnený v trafostanici 57D, ktorá je na bloku 57.  
R6kV-1 - jedná sa o vn rozvádzač R6kV-1. 

3.3.2 Základnou požiadavkou je, aby označenie rozvádzača bolo jednoznačné 
a nedochádzalo k zámene. 
Číselný znak sa pridáva vždy, aj keby bolo v čase projektu uvažované iba s jedným 
rozvádzačom daného druhu.   

3.3.3 Pri rekonštrukcii TS alebo vn rozvodne je potrebné označovanie zosúladiť 
s pôvodným označením. 
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3.4 Označovanie skríň vn rozvádzačov 

3.4.1 Skrine vn rozvádzačov sa označujú poradovým číslom zľava doprava. 

3.5 Použitie vodičov pre pomocné obvody vo vn rozvádzačoch 

3.5.1 Pomocné obvody pre ovládacie, meracie, blokovacie, návestné zariadenia a pod., 
realizovať medenými izolovanými vodičmi. 

3.5.2 Štandardný prierez jednožilových izolovaných vodičov je 1,5 mm2 (okrem bodu 
3.5.3). Minimálny povolený prierez je 1 mm2.  

3.5.3 Minimálny prierez jednožilových izolovaných vodičov je u prístrojových  
transformátorov prúdu 2,5 mm2. Ochranný vodič prístrojových transformátorov prúdu musí 
mať požadovaný prierez, minimálne však 4 mm2. 

3.5.4 Konce vodičov musia byť osadené označenými návlačkami. 

3.6 Štítok vn rozvádzača 

3.6.1 Každý vn rozvádzač musí mať aspoň jeden trvanlivý, dobre čitateľný štítok, na 
ktorom budú uvedené údaje pod odrážkami a) až l) tohto odstavca. Ďalšie charakteristické 
údaje uviesť v inom, vhodnom dokumente. 
Požadované údaje: 

a) názov výrobcu alebo ochranná známka, 

b) typové označenie,  

c) číslo predmetnej normy (STN EN 62271-200 (35 4220)), 

d) menovité napätie, 

e) menovitá frekvencia, 

f) menovitý prúd prípojníc, 

g) menovitý dynamický prúd rozvádzača, 

h) menovitý krátkodobý prúd rozvádzača po dobu skratu 1 s, 

i) menovitý krátkodobý zemný prúd rozvádzača po dobu skratu 1 s, 

j) krytie rozvádzača, 

k) výrobné číslo (príp. číslo zákazky), 

l) rok výroby. 

3.6.2 Každá odbočka - skriňa, musí mať trvanlivý, dobre čitateľný štítok, na ktorom budú 
uvedené tieto údaje: 

a) názov výrobcu, 

b) typové označenie, 

c) číslo predmetnej normy (STN EN 62271-200 (35 4220)), 

d) menovité napätie, 

e) menovitá frekvencia, 

f) menovitý prúd odbočky, 

g) výrobné číslo, 

h) rok výroby. 
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4. Dodávateľská dokumentácia vn rozvádzača 

Základná dokumentácia musí obsahovať minimálne: 

a) identifikácia výrobcu (meno, adresa), 

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

c) rozmerový výkres a zostavu prístrojov umiestnených v jednotlivých skriniach, na 
dverách alebo krytoch, 

d) zapojovaciu schému vnútorných spojov,  

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

f) výpis užívateľského softvéru, ak je použitý systém riadenia pomocou PLC (vrátane 
dodávky programu na CD alebo DVD) a kompletnú dodávateľskú dokumentáciu 
v elektronickej forme (formát dwg, ako aj formát pdf), 

g) technický popis rozvádzača, spôsob ochrany, blokovania, popis zložitejších dielov 
(napr. špeciálne ochranné relé, regulátory a pod.),  

h) návod pre inštaláciu, uvedenie do chodu, obsluhu, skúšanie a údržbu zariadenia, 

i) zoznam náhradných dielov obsahujúci údaje pre presnú špecifikáciu a objednanie 
náhradných dielov. 

 


