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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-4.8 je riešenie elektrických netočivých strojov - 
výkonových transformátorov vn (distribučných). 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-3, 

 MGS-S-REF-E-2, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä kapitola MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-4.8 nahrádza:  
podnikovú normu MGS-E-4.8 Transformátory, Rev 1.00.00, Prvá kompletná revízia, 
20.07.2012. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-4.8 bola vypracovaná útvarom Údržba - Inžinierstvo. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Transformátor: je netočivý elektrický stroj (bez pohyblivých častí), ktorý pomocou 
magnetickej indukcie mení striedavé alebo prerušované prúdy (prúdové impulzy), 
privádzané do jedných obvodov (vstupné obvody), na striedavé prúdy alebo prúdové 
impulzy, odoberané z druhých obvodov (výstupné obvody). 
 
Výkonový transformátor: je transformátor, ktorého menovitý výkon je u jednofázového 
transformátora väčší ako 4 kVA vrátane a u trojfázového transformátora väčší ako 5 kVA 
vrátane. 
Medzi výkonové transformátory nepatria transformátory s výkonom nižším ako 4 kVA 
(jednofázové) resp. 5 kVA (trojfázové), meracie, spúšťacie, skúšobné, trakčné a zváracie 
transformátory. 
 
Výkonový transformátor vn (distribučný): je výkonový transformátor, ktorého hodnota 
vyššieho napätia (vstupný obvod) je 6 kV a nižšieho napätia (výstupný obvod) je 0,42 kV. 
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3. Všeobecné požiadavky na výkonové transformátory vn (distribučné) 

3.1 Vyhotovenie transformátorov 

3.1.1 Vyhotovenie transformátorov musí byť v súlade s požiadavkami platných STN. 

3.1.2 Transformátory musia byť suché, s vinutím zaliatym v epoxidovej živici, ekologicky 
nezávadné. 

3.1.3 Menovité vyššie napätie transformátorov musí byť 6 000 V, menovité nižšie napätie 
420 V. 

3.1.4 Pre motorické rozvádzače musia byť použité transformátory s výkonom 1 000 kVA 
alebo 1 600 kVA, spojenie vinutia Dyn1. 
Vo výnimočných prípadoch, po dohode so spracovateľom normy, je možné použiť aj 
transformátory s výkonom 2 500 kVA, spojenie vinutia Dyn1. 

3.1.5 Pre svetelné rozvádzače musia byť použité transformátory s výkonom 400 kVA, 
spojenie vinutia Dyn1. 

3.1.6 Transformátory musia mať odbočky z vinutia minimálne ±2 x 2,5 %. 

3.1.7 Vinutia transformátorov musia byť v izolácii tepelnej triedy 155 (F). 

3.1.8 Transformátory, musia byť v skriňovom vyhotovení s krytím minimálne IP 23. 

3.1.9 Transformátory musia mať tepelnú ochranu proti prehriatiu s dvoma úrovňami: 

 signalizácia H, 

 signalizácia HH. 
Vyhodnocovacie relé tepelnej ochrany musí byť na napätie 220 V jednosmerných. 
Vyhodnocovacie relé musí byť umiestnené na pevnej časti skrine transformátora, aby boli 
viditeľné svetelné indikátory. 

3.1.10 Skrine transformátorov musia mať bezpečnostný koncový dverový vypínač so 
zapínacími a vypínacími kontaktmi. 

3.1.11 Transformátory musia mať uzemňovaciu svorku (minimálne M8) označenú 
grafickou značkou alebo písmenami PE, pre pripojenie uzemňovacieho vodiča na 
zabezpečenie ochrany samočinným odpojením napájania. 

3.1.12 Transformátory musia mať výstražný štítok. 

3.1.13 Výkonové transformátory musia spĺňať požiadavky stanovené v nariadení komisie 
EU č. 548/2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady, číslo 
2009/125/ES o minimálnej dovolenej účinnosti distribučných a výkonových 
transformátorov. Platnosť nariadenia je od  01. 07. 2015. 

3.2 Umiestnenie transformátorov 

3.2.1 Transformátory musia byť umiestnené vo vnútornom priestore, v samostatnej 
miestnosti so zabezpečeným účinným núteným vetraním pre odvod stratového tepla 
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transformátorov. 

3.2.2 Vetranie miestnosti, v ktorej sú umiestnené transformátory, musí byť zabezpečené 
ventilátormi s možnosťou ručného alebo automatického ovládania pomocou vhodného 
zapojenia tlačidiel, prepínača a termostatov. 
Automatické ovládanie termostatmi: s nastavením úrovne spínania pri 30°C pre jednu časť 
ventilátorov a 35°C pre ďalšiu časť ventilátorov. 

3.2.3 Maximálna teplota v miestnosti, v ktorej sú umiestnené transformátory, nesmie 
presiahnuť teplotu 40°C. 

3.3 Označovanie transformátorov 

3.3.1 Každý transformátor musí mať na viditeľnom a dobre prístupnom mieste spoľahlivo 
upevnený výkonnostný štítok (alebo niekoľko štítkov), ktorý obsahuje údaje o výkone, 
pracovných podmienkach, vyhotovení transformátora a evidenčné údaje.  
Požiadavky na rozsah údajov uvádzajú platné STN. 

3.3.2 Z dôvodu ľahšej orientácie musia mať transformátory, okrem výkonnostného štítku 
(štítkov), aj nasledovné označenie: 
 
 

 
 

 
Označenie 

 
Miesto označenia  

 
Spôsob realizácie 

 
A 

Označenie pozície 
transformátora 

Strana opačná k strane nn 
vývodov 

Veľké písmená; výška 
písmen 50 mm 

 
B 

Označenie prívodu     
(+ typ a prierez 
kábla) 

Dvere na strane pripojenia 
vn prívodov 

Veľké písmená; výška 
písmen 30 mm 

 
 
Príklady označenia: 
 
 

 
A      B 
 
 
 

3.3.3 Nápisy je potrebné vykonať gravírovaním - čierne písmená na bielom podklade. 

3.4 Skúšky transformátorov 
Na všetkých transformátoroch sa musia urobiť skúšky. Skúšky transformátorov musia byť 
v súlade s požiadavkami MGS-S-REF-E-1.4, oddiel 5 Základné podmienky pre inštaláciu a 
skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení. 

3.5 Dodávateľská dokumentácia transformátorov 

3.5.1 Základné údaje 

 

TRANSFORMÁTOR 
57D-TM01 

 

 

PRÍVOD  Z VN 
ROZVÁDZAČA  
57D-R6kV-1, 

SKRIŇA 4 
6 CYKCY 3x240 
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Dokumentácia musí obsahovať minimálne nasledovné základné údaje: 

a) identifikácia výrobcu (meno, adresa), 

b) druh transformátora, 

c) typ, 

d) výrobné číslo, 

e) druh dielektrika, 

f) menovitý výkon transformátora (kVA), 

g) menovité vyššie napätie - vstupné (V), 

h) menovitý vstupný prúd (A), 

i) menovité nižšie napätie - výstupné (V), 

j) menovitý výstupný prúd (A), 

k) menovité napätie nakrátko (%), 

l) celkové straty (W), 

m) straty naprázdno (W), 

n) straty nakrátko (W), 

o) menovitá frekvencia (Hz), 

p) počet fáz, 

q) spôsob spojenia vinutí, 

r) odbočky vinutia (%), 

s) materiál vinutia - vyššie napätie, 

t) materiál vinutia - nižšie napätie, 

u) tepelná trieda izolácie, 

v) druh zaťaženia, 

w) krytie, 

x) druh chladenia, 

y) druh chladiaceho média, 

z) množstvo chladiaceho média (m3), 

aa) hmotnosť chladiaceho média (kg), 

bb) maximálna teplota okolia (°C), 

cc)  maximálne oteplenie vinutia (°C), 

dd) akustický výkon LWA (dB), 

ee) akustický tlak LPA (dB), 

ff) druh tepelnej ochrany, 

gg)napájacie napätie tepelnej ochrany, 

hh) celková hmotnosť (kg), 

ii)  rok výroby. 

3.5.2 Výkresová dokumentácia 
Dokumentácia musí obsahovať minimálne nasledovnú výkresovú dokumentáciu: 

a) zostava (celkové rozmery a hmotnosť transformátora), 

b) výkresy jednotlivých častí a pomocných zariadení (výkresy vývodov 
transformátora, zapojenia tepelnej ochrany,  bezpečnostného koncového dverového 
vypínača a pod.), 

c) výkres zapojenia transformátora s prepojovacou tabuľkou odbočiek vinutia. 

3.5.3 Údaje pre prevádzku a údržbu 
Dokumentácia musí obsahovať minimálne nasledovné údaje pre prevádzku a údržbu: 
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a) návod pre inštaláciu, uvedenie do chodu, obsluhu, skúšanie a údržbu 
transformátora, vrátane sušenia transformátora, 

b) protokol o vykonaných skúškach vo výrobnom podniku, 

c) osvedčenie o akosti a kompletnosti, 

d) vyhlásenie o zhode, 

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

 


