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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-4.10 je riešenie elektrických točivých strojov - 
elektromotorov a servopohonov. 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-7.1 

 MGS-S-REF-E-4, 

 MGS-S-REF-E-2, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä kapitola MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-4.10 nahrádza:  
podnikovú normu MGS-E-4.10 Elektromotory a servopohony, Rev 1.00.00, Prvá čiastková 
revízia, 15.04.2014. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-4.10 bola vypracovaná útvarom Údržba - Inžinierstvo. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Elektromotor (EM): je druh točivého elektrického stroja, v ktorom točivým pohybom 
rotora, oddeleného vzduchovou medzerou od statora stroja, dochádza, prostredníctvom 
energie elektromagnetického poľa, k premene elektrickej energie na mechanickú. 
 
Elektromotor vn (vysokonapäťový elektromotor): je elektromotor, ktorého menovité 
napájacie napätie statora je nad 1 000 V striedavých (st) alebo nad 1 500 V 
jednosmerných (js). 
 
Elektromotor nn (nízkonapäťový elektromotor): je elektromotor, ktorého menovité 
napájacie napätie statora je do 1 000 V striedavých vrátane alebo do 1 500 V 
jednosmerných vrátane. 
 
Elektrický pohon: je zariadenie na elektromechanickú premenu energie, ktoré slúži 
k tomu, aby predpísaným spôsobom uviedlo poháňaný pracovný mechanizmus do 
požadovaného stavu. 
 
Riadený elektrický pohon: je elektrický pohon, u ktorého sa pôsobením ľudského činiteľa 
alebo riadiaceho člena na riadený člen (elektromotor) elektrického pohonu dosahuje 
žiadaný stav pohonu. 
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Servopohon: je elektro-mechanické zariadenie, ktoré je určené k diaľkovému ovládaniu 
regulačných členov technologických zariadení (ventilov, klapiek, šupátok, žalúziových 
uzáverov a pod.). 
 
Servopohon nn (nízkonapäťový servopohon): je servopohon, ktorého stator 
elektromotora je pripojený na menovité napájacie napätie do 1 000 V striedavých  vrátane 
alebo do 1 500 V jednosmerných vrátane. 

3. Elektromotory 

3.1 Rozdelenie elektromotorov podľa výkonu 

3.1.1 Podľa výkonu dodržať nasledovné rozdelenie elektromotorov: 

 elektromotory do menovitého výkonu 160 kW, na menovité napájacie napätie 
400 V st., 

  elektromotory od menovitého výkonu 160 kW vrátane, na menovité napájacie 
napätie 6 000 V st, 

 v prípade dostatočného výkonu v nn elektrorozvodni a po dôkladnej technickej 
analýze, sa môže použiť aj elektromotor s menovitým výkonom 160 kW na menovité 
napájacie napätie 400 V st. 

3.1.2 Pre asynchrónne elektromotory na menovité napájacie napätie 400 V st., do 
menovitého výkonu 300 kW vrátane, sa môže použiť tiež kombinácia zariadení 
elektromotor + elektronický spúšťač alebo frekvenčný menič a to v prípade technickej a 
súčasne ekonomickej výhodnosti (použitie spúšťača/meniča vzhľadom na napájaciu sieť a 
požiadavky poháňaného zariadenia). 

3.2 Rozdelenie elektromotorov podľa druhu 

3.2.1 Elektromotory do menovitého výkonu 5 MW majú byť trojfázové asynchrónne 
elektromotory s kotvou nakrátko; v odôvodnených prípadoch (potreba kompenzácie 
účinníka v sieti, regulácia pohonu, menovitý výkon elektromotora pod 100 W a pod.) sa 
môžu navrhnúť aj synchrónne, jednosmerné alebo jednofázové asynchrónne 
elektromotory, prípadne univerzálne elektromotory. 

3.2.2 U elektromotorov od menovitého výkonu 5 MW vrátane, sa má uprednostniť použitie 
synchrónnych elektromotorov. 
O vhodnosti použitia synchrónneho elektromotora sa musí rozhodnúť po zvážení 
parametrov napájacej siete v SLOVNAFT, a.s., (potreba kompenzácie účinníka v danom 
uzle napájacej siete, vplyv poklesov napätia v sieti na stabilitu prevádzky pohonu a pod.). 

3.2.3 Ak je pre daný technologický celok, resp. výrobnú jednotku, navrhovaných niekoľko 
elektromotorov s menovitým výkonom 5 MW a viac, o použití synchrónnych 
elektromotorov pre jednotlivé pozície sa musí rozhodnúť po zohľadnení veľkosti 
potrebného kompenzačného výkonu v danom uzle napájacej siete SLOVNAFT, a.s., ako aj 
po zvážení technickej a ekonomickej výhodnosti navrhovaného riešenia. 
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3.3 Všeobecné požiadavky na elektromotory 

3.3.1 Výkon 
Z výkonového hľadiska navrhovať elektromotory s menovitým výkonom minimálne o 10 % 
vyšším, ako vyžaduje poháňané zariadenie. 
Súčasne musí byť splnená výkonová a momentová požiadavka pre reakceleráciu 
príslušného elektromotora. 

3.3.2 Spojenie vinutia 
Trojfázové asynchrónne elektromotory a synchrónne elektromotory s asynchrónnym 
rozbehom musia mať vinutie statora spojené do hviezdy, ak to technologický proces 
nevyžaduje inak. 

3.3.3 Krytie a vyhotovenie 

3.3.3.1 Krytie elektromotorov musí vyhovovať prostrediu, v ktorom budú elektromotory 
inštalované. Krytie má byť minimálne IP 44, okrem elektromotorov, určených do priestoru 
s nebezpečenstvom výbuchu (pozri odsek 3.3.3.2 ÷ 3.3.3.4). 

3.3.3.2 Elektromotory určené do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu musia byť v krytí 
minimálne IP 54 a musia mať jeden alebo viac typov ochrán v súlade s platnými STN - 
musia byť v nevýbušnom vyhotovení EExd, EExde, EExe alebo EExp; 
nevýbušné vyhotovenie elektromotorov EExnA, príp. iné EExn vyhotovenie, nie je 
v SLOVNAFT, a. s., akceptovateľné. 

3.3.3.3 Elektromotory napájané pri meniteľnej frekvencii a napätí (riadené frekvenčnými 
meničmi), určené do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu, musia byť v krytí minimálne 
IP 54 a v nevýbušnom vyhotovení EExde - pevný uzáver (svorkovnicová škatuľa v uzávere 
EExe). 

3.3.3.4 Elektromotory určené do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu, u ktorých sa, 
z hľadiska doby rozbehu sústrojenstva elektromotor - poháňané zariadenie, predpokladá 

doba rozbehu  8 s (ťažký rozbeh), musia byť v krytí minimálne IP 54 a nevýbušnom 
vyhotovení EExde. 

3.3.3.5 Elektromotory v nevýbušnom vyhotovení EExe (zaistené vyhotovenie) musia mať 

dobu oteplenia - parameter tE  10 s, vzhľadom na správnu funkciu tepelnej ochrany 
elektromotora pri štarte elektromotora. 
Ak je parameter tE nižší ako 10 sekúnd, je nutné individuálne skontrolovať bezpečnú 
funkciu tepelnej ochrany elektromotora vzhľadom na čas, požadovaný pre bezpečný štart 
elektromotora. 
Ak je interval medzi časom, potrebným pre bezpečný štart elektromotora a dobou reakcie 
relé dostatočný a je v súlade s dobou oteplenia tE, môže byť takýto elektromotor použitý, 
avšak len s elektronickým relé. 

3.3.3.6 V statorovom vinutí EM v špeciálnom vyhotovení (elektromotory riadené 
frekvenčnými meničmi, EM bezupchávkových čerpadiel, elektromotory umiestnené 
v reaktoroch a EM v špeciálnom vyhotovení vzhľadom na prevádzkové podmienky, najmä 
predpokladanú vysokú teplotu okolia), musia byť zabudované snímače teploty (PTC 
termistory) pre priame a trvalé sledovanie teploty vinutia. 
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Údaje snímača teploty musia byť vyhodnocované ochranným zariadením (elektronickým 
relé). Úlohou ochranného zariadenia musí byť odpojenie elektromotora. 

3.3.3.7 Ochranné zariadenie (elektronické relé) pre PTC termistory elektromotora musí 
byť umiestnené v nn rozvádzači elektro (motorickom rozvádzači). 

3.3.3.8 V prípade, že ako snímače teploty sú použité odporové teplomery Pt 100 (v 
statorovom vinutí elektromotora a v ložiskách elektromotora), musí byť ochranné a 
vyhodnocovacie zariadenie umiestnené v skriniach, ktoré sú súčasťou Systému riadenia 
technologických procesov (SRTP). 
Pozri tiež bod 3.4 Špeciálne požiadavky na vn elektromotory, článok 3.4.3 Meranie teploty 
statorového vinutia a ložísk. 

3.3.3.9 U nn elektromotorov od menovitého výkonu 250 kW vrátane a u elektromotorov 
na menovité napájacie napätie 6 000 V st (vn elektromotory), riešiť meranie teploty 
statorového vinutia a ložísk v zmysle článku 3.4.3 Meranie teploty statorového vinutia 
a ložísk, tejto normy. 

3.3.3.10 U nn elektromotorov od menovitého výkonu 250 kW vrátane a u elektromotorov 
na menovité napájacie napätie 6 000 V st (vn elektromotory), riešiť meranie vibrácií 
nasledovne: 

a) elektromotory s radiálnymi klznými ložiskami: pre každé ložisko elektromotora dva 
proximity senzory inštalované v smere X-Y, 

b) elektromotory s radiálnymi valivými ložiskami: pre každé ložisko elektromotora 
jeden senzor zrýchlenia. 

3.3.3.11 Vertikálne elektromotory (tvar IM 1011, 2011, 2111, 3011, 3611 a pod.), 
umiestnené na voľných priestranstvách, resp. v technologických zariadeniach bez strechy, 
musia byť vyhotovené s krytom konca hriadeľa (N) proti poveternostným vplyvom. 

3.3.4 Chladenie 
Ako chladiace médium sa má u elektromotorov používať vzduch. 
Vzduchotechniku opatriť filtrami na zamedzenie vnikania prachu a vzdušnej vlhkosti do 
priestoru vinutia elektromotorov. 

3.3.5 Svorkovnicové škatule 

3.3.5.1 Svorkovnicové škatule elektromotorov musia mať pevné svorníky, nie voľné 
spojenie vývodov z elektromotora a žíl prívodného kábla. Jednotlivé vývody musia byť 
označené trvanlivým spôsobom. 

3.3.5.2 Svorkovnicové škatule elektromotorov musia byť dimenzované tak, aby boli 
vhodné pre napojenie medenými aj hliníkovými káblami, pričom svorkovnicové škatule 
majú byť konštruované s možnosťou voľby vývodky z ktoréhokoľvek zo štyroch smerov, s 
možnosťou pootočenia o 90°. 

3.3.6 Ložiská 

3.3.6.1 U elektromotorov s valivými ložiskami uprednostniť riešenie s domazávaním 
ložísk; u nn elektromotorov požadovať domazávanie ložísk minimálne od osovej výšky 
160 mm vrátane. 
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3.3.6.2 Všetky elektromotory s valivými ložiskami, pre ktoré je predpísané domazávanie 
ložísk, musia byť opatrené mazničkami pre domazávanie a výstupnými otvormi, ktorými sa 
prebytočný tuk vytesní zo skrine elektromotora. 

3.3.6.3 Elektromotory musia mať pri ložiskách štítky s označením použitého mazacieho 
tuku, množstva tuku pre pravidelné domazávanie, intervalu domazávania a s vyznačením 
typu ložísk. 

3.3.6.4 Všetky elektromotory s valivými ložiskami, pre ktoré je predpísané domazávanie 
ložísk, musia mať zaručenú minimálnu životnosť ložísk 40 000 hodín. 

3.3.6.5 U elektromotorov s valivými ložiskami s trvalou náplňou mazacieho tuku, ktoré sú 
použité v technologických uzloch ako „sólo“ stroje (nie zdvojená pozícia A a B), musí byť 
zaručená minimálna životnosť ložísk 40 000 hodín. 

3.3.6.6 U elektromotorov s valivými ložiskami s trvalou náplňou mazacieho tuku, ktoré sú 
použité v technologických uzloch ako zdvojená pozícia A a B (príp. strojená pozícia A, B a 
C), musí byť zaručená minimálna životnosť ložísk 24 000 hodín; uprednostniť použitie 
elektromotorov s minimálnou životnosťou ložísk 40 000 hodín. 

3.3.6.7 Uprednostniť použitie elektromotorov s valivými ložiskami, u ktorých je zaručené 
oteplenie ložísk min. do +55°C alebo viac. 

3.3.6.8 Elektromotory s valivými ložiskami, u ktorých je predpoklad výskytu ložiskových 
prúdov (samotný elektromotor alebo kombinácia zariadení elektromotor + frekvenčný 
menič), musia byť proti ložiskovým prúdom chránené (minimálne jedno ložisko (NDE) 
musí byť izolované). 

3.3.6.9 Elektromotory s valivými ložiskami riadené frekvenčnými meničmi, od osovej 
výšky 315 mm, resp. menovitého výkonu 100 kW, vrátane, musia byť chránené proti 
ložiskovým prúdom (minimálne jedno ložisko (NDE) musí byť izolované). 

3.3.6.10 Elektromotory s klznými ložiskami musia byť chránené proti ložiskovým prúdom 
(minimálne jedno ložisko musí byť izolované). 
Pri ložisku, izolovanom proti ložiskovým prúdom aj prídavnou izoláciou, musí izolácia 
prečnievať cez okraj izolovanej časti o 5 až 10 mm. 
Základové skrutky, olejové potrubie a ostatné pomocné zariadenia elektromotora, musia 
byť tiež izolované. 
Strojno-technologické sústrojenstvá s elektromotormi s klznými ložiskami vybaviť 
zariadeniami pre zvod ložiskových prúdov. 

3.3.6.11 Maximálna dovolená veľkosť hriadeľového napätia elektromotora s klznými 
ložiskami je ≤ 350 mV. 

3.3.7 Účinnosť 
Elektromotory musia mať stupeň účinnosti min. IE2 (EFF1, vysoká účinnosť) alebo stupeň 
účinnosti IE3 (prémiová účinnosť) podľa klasifikácie Európskej komisie výrobcov 
elektrických strojov a výkonovej elektroniky CEMEP (a klasifikácie v zmysle normy IEC 
60034-30). 
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3.3.8 Povrchová úprava 

3.3.8.1 Elektromotory musia mať náter modrej farby, farebný odtieň RAL 5015 (sky 
middle blue). 

3.3.8.2 Elektromotory, vyhotovené do prostredia s požadovanou zvýšenou odolnosťou 
voči korózii, musia mať dvojvrstvový náter (epoxy). 

3.3.9 Dodávka elektromotorov 
Všetky elektromotory budú dodané s príslušnými káblovými vývodkami (podľa projektovej 
dokumentácie) a so záslepkami všetkých (pracovných) otvorov. 

3.3.10 Montáž a umiestnenie 

3.3.10.1 Montáž a umiestnenie elektromotorov musia byť v súlade s požiadavkami MGS-
S-REF-E-1.4, diel č. 5 Základné podmienky pre inštaláciu a skúšky elektrických inštalácií a 
elektrických zariadení. 

3.3.10.2 Dvojpólové elektromotory (3 000 ot/min synchrónnych), s výkonom od 50 kW 
vrátane, musia byť v základovej fréme zakolíkované. 

3.3.10.3 Všetky elektromotory s klznými ložiskami mimo telesa (štítov) elektromotora - 
ložiská v ložiskových stojanoch, musia byť v základovej fréme zakolíkované. 

3.3.10.4 Elektromotory sa nemajú umiestňovať pod úroveň terénu (napr. do zberných 
nádrží, studní a pod.) a nad kondenzačné zberné nádrže. 

3.3.10.5 Elektromotory musia byť na pozícii umiestnené tak, aby žiadne okolité 
technologické zariadenie neznemožnilo prístup k tým častiam stroja, u ktorých je nutný 
zásah v rámci údržby stroja (kontrola stavu - ukazovatele stavu, priezory; mazanie; 
odpojenie, resp. pripojenie prívodných vodičov, vrátane demontáže a spätnej montáže 
celého stroja). 

3.3.10.6 Zariadenia v blízkosti elektromotorov v nevýbušnom vyhotovení EExd - pevný 
uzáver, alebo v nevýbušnom vyhotovení EExde - pevný uzáver (svorkovnicová škatuľa 
v uzávere EExe), musia byť umiestnené tak, aby vzdialenosť obruby spoja pevného 
uzáveru od akejkoľvek pevnej prekážky, pokiaľ nie je súčasťou elektromotora, nebola 
menšia, ako hodnoty uvedené v tabuľke (v závislosti od podskupiny plynu/pary priestoru 
s nebezpečenstvom výbuchu): 
 

Podskupina plynu/pary Minimálna vzdialenosť v mm 

IIA 10 

IIB 30 

IIC 40 

 

3.3.11 Synchrónne elektromotory 
Synchrónne elektromotory musia mať budenie bez krúžkov. 
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3.4 Špeciálne požiadavky na vn elektromotory 

3.4.1 Izolačný systém vinutia statora a rotora 

3.4.1.1 Všetky elektromotory musia mať vinutie minimálne s izoláciou tepelnej triedy 155 
(F). 

3.4.1.2 Pri návrhu elektromotorov uprednostniť elektromotory s vinutím s izoláciou 
tepelnej triedy 155 (F) a s oteplením pre tepelnú triedu 130 (B) (označenie tepelnej triedy 
izolácie 155/130 (F/B)). 

3.4.2 Uzol statorového vinutia 

3.4.2.1 Spojenie uzla vinutia statora elektromotora s menovitým výkonom od 1 MW 
vrátane musí byť vyvedené do samostatnej svorkovnicovej škatule, nesmie sa spojovať vo 
vnútri elektromotora. 
 
Poznámka: táto požiadavka je pre elektromotory s menovitým výkonom od 2 MW vrátane 
tiež v zhode s kapitolou MGS-S-REF-E-2.3, článok 3.6.2.4, špecifikovaná odrážka c) a 
článok 3.6.2.5, špecifikovaná odrážka c). 

3.4.2.2 Spojenie uzla vinutia statora elektromotora s menovitým výkonom od 160 kW 
vrátane do 1 MW bude vyvedené do samostatnej svorkovnicovej škatule iba na základe 
zvláštnej požiadavky SLOVNAFT, a.s. 

3.4.3 Meranie teploty statorového vinutia a ložísk 

3.4.3.1 V statorovom vinutí elektromotorov musia byť zabudované snímače teploty (3 x 2 
ks Pt 100, trojvodičové pripojenie; 3 ks v prevádzke + 3 ks rezerva) pre priamu a trvalú 
kontrolu teploty vinutia. Ochranné zariadenie musí mať možnosť nastavenia úrovne 
signalizácie zvýšenej teploty vo vinutí a úrovne maximálnej teploty vinutia. Úroveň 
nastavenia príslušných teplôt musí stanoviť výrobca elektromotora.  
Úlohou ochranného zariadenia musí byť odpojenie elektromotora. 

3.4.3.2 Elektromotory musia byť vybavené snímačmi 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. Ochranné zariadenie musí mať možnosť nastavenia úrovne 
signalizácie zvýšenej teploty ložísk a úrovne maximálnej teploty ložísk. Úroveň nastavenia 
príslušných teplôt musí stanoviť výrobca elektromotora. 
Úlohou ochranného zariadenia musí byť odpojenie elektromotora. 

3.4.3.3 Ochranné a vyhodnocovacie zariadenie pre snímače teploty statorového vinutia 
elektromotorov a pre snímače teploty ložísk musí byť umiestnené v skriniach, ktoré sú 
súčasťou Systému riadenia technologických procesov (SRTP). 

3.4.4 Antikondenzačný ohrev 

3.4.4.1 Elektromotory musia mať antikondenzačné ohrievacie telesá, slúžiace na 
temperovanie vnútorných priestorov elektromotorov. 

3.4.4.2 Prevádzku ohrevných telies umožniť iba pri vypnutom elektromotore. 
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3.4.5 Uzemnenie 
Na kostre elektromotora musí byť uzemňovacia skrutka (minimálne M8) označená 
grafickou značkou alebo písmenami PE, pre pripojenie uzemňovacieho vodiča na 
zabezpečenie ochrany samočinným odpojením napájania. 

3.4.6 Kontrola magnetickej osi 

3.4.6.1 Elektromotory s klznými ložiskami musia mať na hriadeli nezmazateľne vyznačenú 
kontrolnú rysku magnetickej osi. 

3.4.6.2 Ryska magnetickej osi, s príslušnými rozmerovými údajmi elektromotora, musí byť 
zakreslená vo výkresovej dokumentácii, dodávanej k elektromotoru. 

3.4.7 Kontrola axiálneho posuvu hriadeľa 
Elektromotory s menovitým výkonom vyšším ako 2 MW vrátane, musia mať zabezpečenú 
kontrolu axiálneho posuvu hriadeľa. 

3.4.8 Hlučnosť elektromotorov 

3.4.8.1 Pri návrhu elektromotorov uprednostniť použitie elektromotorov s čo najnižšou 
hlučnosťou (blízkou 85 dB). 

3.4.8.2 V prípade nedodržania legislatívou stanoveného limitu realizovať opatrenia na 
obmedzenie hlučnosti. 

3.4.9 Prepäťová ochrana vn elektromotorov 

3.4.9.1 U každého vn elektromotora realizovať/riešiť vhodnú prepäťovú ochranu. 

3.4.9.2 Prvky prepäťovej ochrany umiestniť vo svorkovnici elektromotora. 

3.5 Špeciálne požiadavky na nn elektromotory 

3.5.1 Stator elektromotora 
Materiál statora elektromotorov má byť zo šedej liatiny; v odôvodnených prípadoch 
(menovitý výkon elektromotora pod 100 W, nevýhodnosť technického riešenia a pod.) je 
možné použiť aj elektromotory s materiálom statora zo zliatiny hliníka. 

3.5.2 Izolačný systém vinutia statora a rotora 

3.5.2.1 Všetky elektromotory musia mať vinutie s izoláciou tepelnej triedy 155 (F). 

3.5.2.2 Pri návrhu elektromotorov uprednostniť elektromotory s vinutím s izoláciou 
tepelnej triedy 155 (F) a s oteplením pre tepelnú triedu 130 (B) (označenie tepelnej triedy 
izolácie 155/130 (F/B)). 

3.5.3 Svorkovnicové škatule 
Svorkovnicové škatule elektromotorov musia byť vo vyhotovení pre štvorvodičový prívod 
(U, V, W, PE). 
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3.5.4 Uzemnenie 
Na kostre elektromotora musí byť uzemňovacia skrutka označená grafickou značkou 
alebo písmenami PE, pre zabezpečenie doplnkovej ochrany pospájaním. 

3.5.5 Spúšťanie 
Všetky elektromotory majú byť vyrobené pre spustenie priamym pripojením na sieť. 
Iba v odôvodnených prípadoch sa môžu použiť elektromotory vhodné pre spustenie 
nepriamym pripojením na sieť (pomocou elektronického spúšťača alebo prepínača Y-D). 

3.5.6 Hlučnosť elektromotorov 

3.5.6.1 Hlučnosť elektromotorov nemá byť väčšia ako 80 dB. 

3.6 Označovanie elektromotorov 

3.6.1 Každý elektromotor musí mať na viditeľnom a dobre prístupnom mieste spoľahlivo 
upevnený výkonnostný štítok (alebo niekoľko štítkov), ktorý obsahuje údaje o výkone, 
pracovných podmienkach, vyhotovení elektromotora a evidenčné údaje. 
Rozsah údajov pre výkonnostný štítok uvádzajú platné STN. 
Ďalšie požiadavky na výkonnostný štítok sú uvedené v kapitole MGS-S-REF-E-1.4, bod 
4.11 Označovanie. 

3.6.2 Okrem údajov podľa článku 3.6.1 má byť na výkonnostnom štítku elektromotora 
uvedená hodnota účinnosti v % pri 3/4 zaťažení a pri plnom zaťažení elektromotora. 

3.6.3 Každý elektromotor musí byť opatrený štítkami nutnými pre jeho prevádzku: 

 s vyznačením potrebných údajov pre ložiská (pozri odsek 3.3.6.2), 

 u elektromotorov, ktoré majú zabudované snímače teploty, s údajmi o type 
snímača a type ochranného zariadenia, 

 u elektromotorov, ktoré nie sú určené pre obidva smery točenia, s vyznačením 
zmyslu točenia rotora elektromotora, 

 u elektromotorov s komutátorom alebo krúžkami, s uvedením akosti (typu) a 
rozmerov uhlíkových kief, 

 u nevýbušných elektromotorov s údajmi pre zabezpečenie príslušnej ochrany 
(napr. informácia o požadovanom oneskorení otvorenia pretlakového uzáveru po 
vypnutí elektromotora). 

 u elektromotorov vn, so značkou pre nebezpečné dotykové napätie, prípadne s 
vyznačením ďalších potrebných údajov. 

3.6.4 Vo svorkovnicovej škatuli alebo vedľa nej musí byť umiestnená nezmazateľná 
elektrická schéma stroja. Výnimku môžu tvoriť asynchrónne elektromotory, ktoré majú len 
tri vývody. 

3.6.5 Každý elektromotor musí byť označený pozičným číslom v zmysle projektovej 
dokumentácie. 

3.6.6 Pozičné číslo musí byť primerane veľké alfanumerické označenie, vytvorené 
vhodným spôsobom (obyčajne čiernou farbou) na rovnej (hladkej), dobre viditeľnej a 
prístupnej časti elektromotora. 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-E-4.10 

Rafinéria a Marketing 
 

 Rev. 1.00.02 13/18 

Pre označenie na elektromotore musí byť pripravená príslušná plocha (napr. u malých 
strojov má byť na elektromotore umiestnený kovový štítok bielej farby vhodnej veľkosti). 
Alfanumerické označenie tvorí písmeno M (motor) a technologické označenie poháňaného 
zariadenia, pričom písmeno M sa umiestňuje pred prvé písmeno v technologickom 
označení poháňaného zariadenia. 
 
Príklady označenia elektromotora pozičným číslom: 
 

Označenie poháňaného zariadenia Označenie elektromotora 

K102 MK102 

11P102 11MP102 

 

3.7 Skúšky elektromotorov 
Na všetkých elektromotoroch sa musia urobiť skúšky. Skúšky elektromotorov musia byť 
v súlade s požiadavkami kapitoly MGS-S-REF-E-1.4, diel č. 5 Základné podmienky pre 
inštaláciu a skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení. 
Skúšobné protokoly musia byť súčasťou dodávateľskej dokumentácie elektromotorov. 

3.8 Dodávateľská dokumentácia vn elektromotorov  
Skladba dodávateľskej dokumentácie vn elektromotorov platí aj pre časť nn 
elektromotorov a to pre elektromotory s komutátorom alebo krúžkami, od menovitého 
výkonu 50 kW vrátane. 

3.8.1 Základné údaje 
Základná dokumentácia musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 

a) identifikácia výrobcu (názov, adresa), 

b) typ elektromotora, 

c) menovitý výkon (kW), 

d) menovité otáčky (min-1), 

e) menovité napätie (V): stator, rotor (ak je vinutý), budenie, 

f) menovitý prúd (A): stator, rotor (ak je vinutý), budenie, 

g) menovitá frekvencia (Hz), 

h) účinník, 

i) účinnosť (%): pre 3/4 a plné zaťaženie, 

j) menovitý moment (Nm), 

k) pomer: záberový moment k menovitému, 

l) pomer: záberový prúd k menovitému, 

m) moment zotrvačnosti (Nm), 

n) trieda izolácie: stator, rotor (ak je vinutý), budenie, 

o) oteplenie (°C), 

p) údaje o teplotných snímačoch (typ, pracovný rozsah teplôt (°C), zapuzdrenie), 

q) krytie, 

r) vyhotovenie - typ ochrany (nevýbušný uzáver), 

s) tvar, 

t) typ ložísk a životnosť ložísk (h), 

u) spôsob chladenia, 

v) smer otáčania, 
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w) tepelná časová konštanta vinutia a železa, 

x) otepľovacia doba vinutia tE (s), 

y) maximálny priemer napájacieho kábla (mm). 

3.8.2 Výkresová dokumentácia 

a) zostava (celkové rozmery elektromotora, hmotnosť statora, rotora a celková 
hmotnosť elektromotora; u elektromotorov s klznými ložiskami aj vyznačenie rysky 
magnetickej osi s príslušnými rozmerovými údajmi), 

b) rozmiestnenie hlavnej a pomocných svorkovnicových škatúľ a všetkých prístrojov 
a zariadení umiestnených na telese elektromotora (snímače teploty, snímače tlaku, 
ohrevné telesá a pod.), 

c) príruby vzduchotechniky (ak je použitá), 

d) rozmiestnenie svorkovnicových škatúľ, káblového rozvodu a všetkých prístrojov a 
zariadení umiestnených na telese elektromotora, 

e) hriadeľ so základnými rozmermi, 

f) zapojenie a rozmiestnenie teplotných snímačov vinutia statora elektromotora, 

g) svorkovnicové škatule (hlavná, pomocné), 

h) komutátor s rozmermi a toleranciami; uviesť tiež hodnotu maximálneho možného 
opotrebenia komutátora, 

i) krúžky s rozmermi a toleranciami; uviesť tiež materiál a hodnotu maximálneho 
možného opotrebenia krúžku, 

j) zberacie kefy s rozmermi a toleranciami; uviesť tiež typ a počet. 

3.8.3 Údaje pre prevádzku a údržbu elektromotora (špecifikované odrážky a) až d) tohto 
článku sú v súlade so symbolmi používanými pre ochrany typu SPAM 150C): 

a) menovitý výkon Pn (kW), 

b) menovitý prúd In (A), 

c) záberový prúd Is (A), 

d) doba rozbehu sústrojenstva elektromotor+poháňané zariadenie ts (sek.); U=Un, 
U=0,8Un, 

e) maximálna doba rozbehu elektromotora z teplého stavu (sek.), 

f) bezpečná doba zabrzdenia EM z teplého / studeného stavu (sek.), 

g) otepľovacia časová konštanta, 

h) ochladzovacia časová konštanta (pri vypnutom elektromotore), 

i) počet povolených opakovaných štartov elektromotora počas definovaného času 
(min.) zo studeného a  teplého stavu. 

 
Poznámka 1: požadovaný minimálny počet opakovaných štartov zo studeného / teplého 
stavu je: 

 tri štarty po sebe zo studeného stavu, 

 dva štarty po sebe z teplého stavu. 
 
Poznámka 2: špecifikované odrážky a), b) a c) musia byť v súlade s článkom 3.8.1 
Základné údaje, špecifikovaná odrážka c), f) a l). 
 

j) mazanie ložísk: druh a typ mazacieho média, množstvo, domazávací interval, 
interval výmeny mazacieho média a ďalšie potrebné údaje (prípadné náhrady 
doporučeného mazacieho média, výrobcovia a pod.), 
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k) ohrevy: typ, menovitý výkon, napájacie napätie, zapojenie ohrevných telies a ich 
počet, 

l) chladenie elektromotora: množstvo chladiaceho média (minimálne, prevádzkové, 
maximálne); teplota chladiaceho média na vstupe a výstupe chladiaceho systému 
(prevádzková, maximálna); tlak chladiaceho média na vstupe a výstupe chladiaceho 
systému (prevádzkový, maximálny); odporúčaná vlhkosť chladiaceho média na 
vstupe; odporúčaná čistota chladiaceho média na vstupe chladiaceho systému, 

m)  ložiskové prúdy (pozri tiež odsek 3.3.6.11): maximálna dovolená hodnota 
hriadeľového napätia elektromotora s klznými ložiskami (mV), 

n) nastavovacie údaje teplotných snímačov (statorové vinutie, ložiská) - alarm a blok 
chodu elektromotora. 

3.8.4 Dokladová časť  dokumentácie 

a) zoznam prístrojov a zariadení elektromotora (vrátane teplotných snímačov vinutia 
statora): typ, výrobca, katalóg (katalógový list) jednotlivých prístrojov, resp. zariadení, 

b) protokoly o vykonaných meraniach a skúškach u výrobcu elektromotora minimálne 
v rozsahu: 

 meranie izolačného stavu vinutia elektromotora, 

 meranie elektrickej pevnosti vinutia priloženým napätím, 

 meranie činného odporu vinutia, 

 meranie naprázdno, 

 meranie prúdu naprázdno, 

 meranie nakrátko, 

 meranie zaťažovacích charakteristík, 

 meranie preťažiteľnosti, 

 meranie ložiskových prúdov alebo maximálnej veľkosti hriadeľového napätia, 

 meranie hluku, 

 meranie oteplenia, 

 meranie množstva chladiaceho vzduchu, 

 meranie vibrácií, 

 meranie času dobehu, 

c) vyhlásenie o zhode, 

d) certifikát o nevýbušnosti. 
 
Poznámka: vyhlásenie o zhode a certifikát o nevýbušnosti (minimálne v anglickom jazyku) 
sa požaduje pre každý kompletný elektromotor, ako aj pre všetky samostatne 
posudzované nevýbušné prístroje a zariadenia elektromotora (v zmysle platnej legislatívy 
Slovenskej republiky - zákon číslo 264/1999 Z. z. v znení neskorších zákonov, predpisov a 
nariadení vlády, ktoré súvisia s týmto zákonom a vyhláška č. 508/2009 Z. z.). 

3.9 Dodávateľská dokumentácia nn elektromotorov 
Pre elektromotory nn s komutátorom alebo krúžkami, od menovitého výkonu 50 kW 
vrátane, platí skladba dodávateľskej dokumentácie, ktorá je uvedená pre elektromotory vn. 
Pre elektromotory nn s komutátorom alebo krúžkami, do menovitého výkonu 50 kW, platia 
zo skladby dodávateľskej dokumentácie, ktorá je uvedená pre elektromotory vn, len 
špecifikované odrážky 3.8.2 h, i, j a súčasne ostatné časti bodu 3.9. 
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3.9.1 Základné údaje 
Základná dokumentácia musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 

a) identifikácia výrobcu (názov, adresa), 

b) typ elektromotora, 

c) menovitý výkon (kW), 

d) menovité otáčky (min-1), 

e) menovité napätie (V): stator, rotor (ak je vinutý), budenie, 

f) menovitý prúd (A): stator, rotor (ak je vinutý), budenie, 

g) menovitá frekvencia (Hz), 

h) účinník, 

i) účinnosť (%): pre 3/4 a plné zaťaženie, 

j) pomer: záberový prúd k menovitému, 

k) trieda izolácie: stator, rotor (ak je vinutý), budenie, 

l) oteplenie (°C), 

m) krytie, 

n) vyhotovenie - typ ochrany (nevýbušný uzáver), 

o) tvar, 

p) typ ložísk a životnosť ložísk (h), 

q) spôsob chladenia, 

r) smer otáčania, 

s) otepľovacia doba vinutia tE (s), 

t) maximálny priemer napájacieho kábla (mm), 

u) údaje o teplotných snímačoch (typ, pracovný rozsah teplôt, zapúzdrenie). 

3.9.2 Výkresová dokumentácia (pre elektromotory nn od 50 kW vrátane): 

a) zostava (celkové rozmery elektromotora, hmotnosť statora, rotora a celková 
hmotnosť elektromotora), 

b) zapojenie a rozmiestnenie teplotných snímačov vinutia statora elektromotora, 

c) svorkovnicové škatule (hlavná, pomocné), 

3.9.3 Údaje pre prevádzku a údržbu 

a) mazanie ložísk: druh a typ mazacieho média, množstvo, domazávací interval, 
interval výmeny mazacieho média; u ložísk s trvalou náplňou mazacieho média 
interval výmeny ložísk a ďalšie potrebné údaje (prípadné náhrady doporučeného 
mazacieho média, výrobcovia a pod.), 

b)  počet opakovaných štartov zo studeného / teplého stavu, 
Poznámka: požadovaný minimálny počet opakovaných štartov zo studeného / teplého 
stavu je: 

 štyri štarty po sebe zo studeného stavu, 

 tri štarty po sebe z teplého stavu. 

c) nastavovacie údaje teplotných snímačov (statorové vinutie) - alarm a blok chodu 
elektromotora. 

3.9.4 Dokladová časť  dokumentácie 

a) technický popis elektromotora,  

b) podrobný katalóg elektromotora, 
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c) zoznam prístrojov a zariadení elektromotora (vrátane teplotných snímačov vinutia 
statora): typ, výrobca, katalóg (katalógový list) jednotlivých prístrojov alebo zariadení, 

d) vyhlásenie o zhode, 

e) certifikát o nevýbušnosti. 
 
Poznámka: vyhlásenie o zhode a certifikát o nevýbušnosti (minimálne v anglickom jazyku) 
sa požaduje pre každý kompletný elektromotor, ako aj pre všetky samostatne 
posudzované nevýbušné prístroje a zariadenia elektromotora (v zmysle platnej legislatívy 
Slovenskej republiky - zákon číslo 264/1999 Z. z. v znení neskorších zákonov, predpisov a 
nariadení vlády, ktoré súvisia s týmto zákonom a vyhláška č. 508/2009 Z. z.). 

4. Servopohony nn 

4.1 Všeobecné požiadavky 

4.1.1 Všetky servopohony, ktoré sú inštalované v miestach, kde sú vystavené vplyvom 
zmien klimatických podmienok, musia mať zabudovaný elektrický ohrev riadiacej časti 
servopohonu. 

4.1.2 Všetky servopohony, ktorých funkcia nie je iba „otvorený - zatvorený“ 
(dvojpolohové), musia mať zabudovaný ukazovateľ polohy pre vizuálnu kontrolu polohy 
servopohonu. 
Ukazovateľ polohy musí mať stupnicu viditeľnú z miesta obsluhy servopohonu. 

4.1.2.1 Všetky servopohony musia mať krytie minimálne IP 44; servopohony určené do 
priestoru s nebezpečenstvom výbuchu krytie minimálne IP 54 a musia mať jeden alebo 
viac typov ochrán v súlade s platnými STN - musia byť v nevýbušnom vyhotovení EExd, 
EExde, EExe alebo EExp; 
nevýbušné vyhotovenie servopohonov EExnA, príp. iné EExn vyhotovenie, nie je 
v SLOVNAFT, a. s., akceptovateľné. 

4.1.3 Servopohony patria medzi hraničné technické zariadenia pre odbornú profesiu 
elektro a systém riadenia technologických procesov. Rozhranie medzi oblasťami 
definovania technických požiadaviek, spadajúcich do kompetencie profesie elektro a 
SRTP, tvorí počet fáz servopohonu. 
Oblasť definovania požiadaviek odbornej profesie elektro: trojfázový servopohon, 
vrátane káblov a napájacieho napätia. 
Oblasť definovania požiadaviek odbornej profesie SRTP: jednofázový servopohon, 
vrátane káblov a napájacieho napätia. 
(Pozri tiež MGS-S-REF-E-1.4). 

4.2 Požiadavky na elektromotor servopohonu 

4.2.1 Elektromotor servopohonu musí spĺňať požiadavky tejto normy na elektromotory 
(pozri diel 3). 

4.2.2 Na kostre elektromotora servopohonu musí byť uzemňovacia skrutka označená 
grafickou značkou alebo písmenami PE, pre zabezpečenie doplnkovej ochrany 
pospájaním. 
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4.2.3 Pre inštalácie, vyžadujúce bezpečnostnú funkciu (otvorený / zatvorený bezpečný 
stav aj pri strate napájacieho napätia), nepoužívať trojfázové servopohony. 
Riešenie napájania týchto trojfázových servopohonov z UPS je nevyhovujúce. 

4.3 Dodávateľská dokumentácia nn servopohonov 
Základná dokumentácia musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 

4.3.1 Údaje pre prevádzku a údržbu: 

a) manuál (technický popis servopohonu, údaje pre nastavenie a uvedenie do chodu, 
prevádzku, údržbu, kontrolu a diagnostické merania), 

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

4.3.2 Dokladová časť  dokumentácie 

a) identifikácia výrobcu (názov, adresa), 

b) podrobný katalóg servopohonu (vrátane rozmerového a zapájacieho náčrtu), 

c) zoznam prístrojov a zariadení elektrického servopohonu (vrátane teplotných 
snímačov vinutia statora a ohrevu servopohonu): typ, výrobca, podrobný katalóg 
jednotlivých prístrojov alebo zariadení a schéma zapojenia jednotlivých prístrojov a 
zariadení servopohonu, 

d) vyhlásenie o zhode, 

e) certifikát o nevýbušnosti. 
 
Poznámka: vyhlásenie o zhode a certifikát o nevýbušnosti (minimálne v anglickom jazyku) 
sa požaduje pre každý kompletný servopohon, ako aj pre všetky samostatne posudzované 
nevýbušné prístroje a zariadenia servopohonu (v zmysle platnej legislatívy Slovenskej 
republiky - zákon číslo 264/1999 Z. z. v znení neskorších zákonov, predpisov a nariadení 
vlády, ktoré súvisia s týmto zákonom a vyhláška č. 508/2009 Z. z.). 


