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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-4.15 je riešenie 110 kV rozvádzačov. 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 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-4.15 nahrádza:  

podnikovú normu MGS-E-4.15 110 kV rozvádzače, Rev 0.00.00, Prvé vydanie, 19.10.2006. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-4.15 bola vypracovaná útvarom Rozvoj projektov - Skupina projektových 
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. 
 
Rozvádzač vvn: je v podmienkach SLOVNAFT, a.s.,  rozvádzač pre napätie 110 kV. 

3. Rozvádzače vvn 

3.1 Všeobecne 

3.1.1 Požaduje sa blokový zapuzdrený rozvádzač s izoláciou plynom SF6. 

3.1.2 Pri stavbe alebo rozširovaní zapuzdrenej 110 kV rozvodne, ktorá je v súčasnosti v prevádzke 
v  SLOVNAFT, a.s., sa požaduje dodržať základnú koncepciu silového napájania a riadiaceho 
systému rozvodne Micro SCADA s riadiacimi terminálmi REC. 

3.1.3 Osadenie jednotlivých polí rozvádzača GIS 110 kV ochranami je nasledovné:  

a) distančná ochrana - v poliach prívodov a v poliach vývodov na transformátory, 

b) porovnávacia ochrana - v poliach prívodov, 

c) podpäťová ochrana - v poliach prívodov, 

d) frekvenčná ochrana - v poliach prívodov, 

e) frekvenčná ochrana - v poliach pozdĺžnych spojok, 

f) nadprúdová ochrana - v poliach vývodov a v poliach pozdĺžnych a priečnych spojok prípojníc, 
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g) relé kontroly synchrónneho stavu (synchrocheck) - v poliach vývodov na transformátory a v 
poliach pozdĺžnych spojok prípojníc (aj pre priečne spojky), 

h) napäťová ochrana - v poliach pozdĺžnych spojok prípojníc (pre každý systém prípojníc 
jedna), 

i) prípojnicová ochrana - všetky polia, 

j) riadiaci terminál REC - všetky polia. 
 
 


