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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-4.5 sú batérie pre neprerušiteľné zdroje 
napájania (UPS) a staničné batérie. 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-4.4,  

 MGS-S-REF-E-1, najmä kapitola MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-4.5 nahrádza: 

podnikovú normu MGS-S-REF-E-4.5, Batérie, Rev 1.00.01, Prvá čiastková revízia, 
08.04.2014. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-4.5 bola vypracovaná útvarom Údržba - Inžinierstvo. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Elektrochemický zdroj elektrickej energie: je elektrochemická sústava aktívnej hmoty, 
z ktorej možno odoberať elektrickú energiu počas chemickej reakcie v sústave.   
 
Primárny článok batérie: je elektrochemický zdroj jednosmernej elektrickej energie, u 
ktorého sa počas odoberania elektrickej energie aktívna hmota znehodnocuje a nemožno 
ju v danej sústave elektrochemicky regenerovať. 
 
Sekundárny článok batérie: je elektrochemický zdroj jednosmernej elektrickej energie, u 
ktorého sa počas odoberania elektrickej energie aktívna hmota neznehodnocuje a možno 
ju v danej sústave privedením elektrickej energie (nabíjaním) elektrochemicky 
regenerovať. 
 
Olovený akumulátorový článok: je sekundárny článok batérie, ktorého elektródy, 
vyrobené z olova, sú ponorené vo vodnom roztoku kyseliny sírovej. 
 
Staničná batéria: je sústava olovených akumulátorových článkov, ktorá slúži ako zdroj 
jednosmerného napätia pre napájanie príslušných elektrických zariadení výrobnej 
jednotky. 
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Doba zálohovania batérie: je doba neprerušeného vybíjania batérie nominálnym 
vybíjacím prúdom, počas ktorej napätie na batérii klesne z hodnoty napätia 
zodpovedajúceho úplnému nabitiu batérie na hodnotu, zodpovedajúcu úplnému vybitiu 
batérie. 
 
Kritická hodnota napätia batérie: je stav batérie, v ktorom napätie na jednotlivých 
článkoch batérie klesne na definovanú hodnotu, zodpovedajúcu čiastočne vybitému stavu 
batérie. 
 
Minimálna hodnota napätia batérie: je stav batérie, v ktorom napätie na jednotlivých 
článkoch batérie klesne na hodnotu zodpovedajúcu stavu úplného vybitia batérie, pričom 
pri tejto úrovni napätia musí byť batéria odopnutá od záťaže. 

3. Batérie pre UPS 

3.1 Všeobecné požiadavky 

3.1.1 Batérie pre UPS, z hľadiska druhu použitej batérie, navrhovať s nasledovnou 
prioritou: 

a) olovené batérie so zníženými nárokmi na údržbu; tento druh batérií použiť pri 
aplikáciách, pri ktorých je v blízkosti umiestnenia UPS vybudovaná samostatná 
miestnosť (napr. pre umiestnenie staničnej batérie zhodného druhu - miestnosť, 
ktorá spĺňa podmienky platných STN a v tejto miestnosti je dostatok miesta na 
umiestnenie batérií UPS) a kde bude zabezpečená pravidelná kontrola a údržba 
batérií UPS, 

b) olovené, plynotesné, bezúdržbové batérie; tento druh batérií použiť pri aplikáciách, 
pri ktorých nie sú splnené podmienky, uvedené v špecifikovanej odrážke a). 

3.1.2 Požadovaná životnosť nových olovených batérií so zníženými nárokmi na údržbu, 
pri dodržaní predpísaných prevádzkových teplôt a režimu prevádzky, musí byť minimálne 
10 rokov. 

3.1.3 Požadovaná životnosť nových olovených, plynotesných, bezúdržbových batérií, pri 
dodržaní predpísaných prevádzkových teplôt a režimu prevádzky, musí byť minimálne 
10 rokov. 

3.1.4 Kapacita batérie musí byť určená podľa požiadaviek na dobu zálohovania UPS, 
pričom inštalovaná kapacita batérie musí byť o 10 % vyššia, z dôvodu zohľadnenia 
postupného znižovania skutočnej kapacity batérie jej prirodzeným starnutím. 

3.1.5 Pri redundantnom zapojení UPS, každý UPS musí mať kapacitu batérie navrhnutú 
na plnú dobu zálohovania vrátane 10 % rezervy, zohľadňujúcej starnutie batérií. 

3.1.6 Doba zálohovania UPS je neopomenuteľnou požiadavkou na UPS a vyplýva z 
požiadaviek na technológiu príslušného procesu a s nimi zviazaných požiadaviek na 
SRTP.  
Dobu zálohovania určuje riešiteľ technologického procesu v spolupráci s riešiteľom SRTP. 
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3.1.7 Vzájomné prepojenie batérií UPS realizovať podľa Prílohy č. 1 tejto normy. 
Toto zapojenie umožňuje v normálnom prevádzkovom režime UPS prácu každého UPS so 
svojou batériou a v prípade poruchy jednej z batérií, prevádzku oboch UPS zo spoločnej 
batérie. Prepínanie batérií UPS sa musí uskutočňovať počas normálneho prevádzkového 
režimu UPS. 

3.1.8 Batérie musia byť v obidvoch póloch vybavené ochranou proti skratu poistkami 
dimenzovanými na nominálne napätie batérie ktoré musia byť osadené v poistkových 
odpínačoch vybavených komorami pre zhášanie elektrického oblúka pri vypínaní.  

3.2 Umiestnenie batérií pre UPS 

3.2.1 Olovené batérie so zníženými nárokmi na údržbu musia byť umiestnené 
v samostatných miestnostiach na stojanoch, určených k tomuto účelu. 

3.2.2 Olovené, plynotesné, bezúdržbové batérie musia byť uložené v skriniach, určených 
k tomuto účelu. Požadované minimálne krytie batériových skríň je IP2x. 

3.2.3 Pri umiestňovaní batérií venovať zvýšenú pozornosť nosnosti podlahy v miestnosti, 
v ktorej budú batérie umiestnené, vzhľadom na ich hmotnosť. V prípade nedostatočnej 
nosnosti podlahy vykonať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb ani zariadení. 

3.2.4 V miestnosti, kde sa nachádzajú olovené, plynotesné, bezúdržbové batériách, 
vzhľadom na ich životnosť a kapacitu batérie, zabezpečiť klimatizačnou jednotkou stálu 
teplotu 20 °C. 

3.2.5 Pre zariadenia je preferované prirodzené vzduchové chladenie. 

3.2.6 Batériové skrine musia byť navrhnuté tak, aby umožňovali prehliadky, údržbu 
a opravy zariadenia z prednej strany. Medzi kontaktmi batérií a hornou policou musí byť 
dodržaná minimálna vzdialenosť 200mm pre vizuálnu kontrolu a merania na jednotlivých 
článkoch.   

3.2.7 Batériové skrine musia byť vybavené izolovanými policami alebo priečinkami pre 
uloženie batériových blokov Tieto musia umožniť ľahkú údržbu a výmenu batérií ak je to 
potrebné. Izolované police musia zamedziť výskytu zvodových prúdov pri prípadnom 
poškodení nádob batérií a následnom úniku elektrolytu.  

3.2.8 Batériové bloky musia byť uložené a zapojené takým spôsobom aby po odpojení 
v dvoch bodoch bolo možné vybrať celý rad batérií. Zapojenie batériových blokov musí byť 
realizované tak, aby bolo zamedzené vzniku skratu batérií.     

3.2.9 Svorky a prepojovacie káble batériových blokov musia byť dodané výrobcom batérií. 
Káblové oká prepojov musia byť lisované a chránené proti korózii. Pre pripojenie 
batériových pólov musia byť použité iba originálne diely dodané spolu s batériami 
výrobcom.  
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4. Staničné batérie 

4.1 Všeobecné požiadavky 

4.1.1 Staničné batérie (usmerňovače pre staničné batérie sú popísané v MGS-S-REF-E-
4.4) napájajú najmä tieto elektrické zariadenia a spotrebiče výrobnej jednotky: 

 poruchové osvetlenie (osvetlenie výrobno-technologických priestorov a osvetlenie 
priestorov budov), 

 vybrané elektrické zariadenia vn a nn rozvádzačov (vypínače, ističe, ochrany 
elektrických zariadení a pod.), 

 špeciálne zariadenia. 

4.1.2 Staničné batérie sú nabíjané z usmerňovačov cez jednosmerný rozvádzač (pozri 
MGS-S-REF-E-4.4 Neprerušiteľné napájacie systémy, diel 4. Usmerňovače pre staničné 
batérie).  

4.1.3 Schéma zapojenia jednosmerného rozvádzača staničných batérií je v prílohe č. 2 
tejto normy. 

4.1.4 Pri štandardnom prevádzkovom stave sú hlavné prípojnice W2A a W2B oddelené, 
pričom je prepojený iba záporný pól pomocou priečneho vypínača prípojníc. 

4.1.5 Požadované menovité napätie jednosmerného rozvodu elektrickej energie je 230 V 
-14 % +3 %. 

4.1.6 Kapacita batérie musí spĺňať požiadavku na dobu zálohovania batérie. Dobu 
zálohovania batérie stanoviť na základe požiadaviek vyplývajúcich z technológie príslušnej 
výrobnej jednotky (technologicko-bezpečnostné požiadavky). 
Doba zálohovania musí byť 45 minút, ak v projektovej dokumentácii nie je stanovená iná 
doba. 

4.1.7 Staničné batérie, z hľadiska druhu použitej batérie, navrhovať s nasledovnou 
prioritou: 

a) olovené batérie so zníženými nárokmi na údržbu (napr. batérie typu OPzS, Varta 
Bloc),  

b) olovené, plynotesné, bezúdržbové batérie. 

4.1.8 Staničné batérie musia byť zostavené: 

 z jednotlivých akumulátorových článkov - 106 kusov článkov, 

 z blokov jednotlivých akumulátorových článkov. 

4.1.9 Životnosť nových staničných batérií, pri dodržaní predpísaných prevádzkových 
teplôt a režimu prevádzky, musí byť minimálne 10 rokov. 

4.2 Olovené batérie so zníženými nárokmi na údržbu 

4.2.1 Olovené batérie so zníženými nárokmi na údržbu musia byť umiestnené 
v samostatných miestnostiach na stojanoch, určených k tomuto účelu. 

4.3 Olovené plynotesné bezúdržbové batérie 
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4.3.1 Články alebo bloky bezúdržbovej batérie, uložené v skriniach, musia byť 
umiestnené v miestnosti, kde vzhľadom na životnosť a kapacitu batérie, je nutné 
zabezpečiť stálu teplotu 20 °C. 

4.3.2 Olovené plynotesné bezúdržbové batérie, voľne uložené na stojanoch, musia byť 
umiestnené v samostatnej miestnosti, vyhradenej pre tento účel, kde vzhľadom na 
životnosť a kapacitu batérie, je nutné zabezpečiť stálu teplotu 20 °C. 

4.4 Meranie napätia staničnej batérie 

4.4.1 U staničnej batérie musí byť realizované meranie nasledovných úrovní napätia: 

a) maximálne napätie - dovolená hodnota 242 V; pri prekročení tejto hodnoty je 
potrebné, aby stýkač v prívode usmerňovača vypol a do DCS je potrebné vyslať 
poruchové hlásenie, 

b) minimálne napätie úrovne 1 - dovolená hodnota 198 V, pri poklese napätia pod 
túto hodnotu napätia je potrebné do DCS vyslať poruchové hlásenie, 

c) minimálne napätie úrovne 2 - dovolená hodnota 185 V; pri poklese pod túto 
hodnotu napätia je potrebné staničnú batériu od spotrebičov odpojiť. 

4.4.2 Dosiahnutie dovolených hodnôt všetkých troch úrovní napätia staničnej batérie, 
uvedených v článku 4.4.1, je potrebné signalizovať do velínu, so zavedením do DCS. 

5. Rozsah dodávateľskej dokumentácie batérií 

5.1.1 Základná dokumentácia: 

a) identifikácia výrobcu (meno, adresa), 

b) protokol o akosti a kompletnosti,  

c) protokol o vykonanej kapacitnej skúške, 

d) kniha batérie,  

e) návod pre inštaláciu, uvedenie do chodu, obsluhu, skúšanie a údržbu batérie. 

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

5.1.2 Protokol o vykonanej kapacitnej skúške batérie musí obsahovať minimálne 
nasledovné údaje:  

a) výrobca batérie, 

b) typ batérie, 

c) počet článkov,  

d) menovité napätie na článok, 

e) menovitá kapacita článkov C10 v Ah a hodnotu napätia na článok, pre ktorú platí 
menovitá kapacita,  

f) parametre záťaže,   

g) vybíjací prúd (jeho veľkosť je závislá od menovitej kapacity batérie C10 a  napätia 
batérie v jednotlivých časových intervaloch), 

h) čas dosiahnutia hodnoty napätia batérie, ktorý je určený pre menovitú hodnotu 
kapacity batérie. 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-E-4.5 

Rafinéria a Marketing 
 

 Rev. 1.00.02 9/9 

6. Zoznam príloh 

 
Príloha č. 1: Schéma zapojenia batérií redundantného UPS 
Príloha č. 2: Schéma zapojenia staničných batérií 
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