
 

    
    
  

Referencie spolo nosti ABB na Slovensku 

ŽSR modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
 

Základné údaje 

Zákazník: OHL ŽS, a.s., organiza ná zložka 

Kone ný zákazník: Železnice Slovenskej republiky, 

Bratislava 

Odvetvie: elektroenergetika, prenos elektrickej energie  

Termín: 12/2009 – 9/2011 

Produkty ABB:  

 rozvádza  22kV ZX0 

 rozvádza  6kV UniGear ZS1 

 ochranný a riadiaci terminál REF543  

Kontaktná osoba za projekt: Július Pleva 

(julius.pleva@sk.abb.com) 

 

Požiadavky zákazníka 

 doda  VN rozvádza e 22kV a 6kV pre 

rekonštrukciu trak nej napájacej stanice 

Kysucké Nové Mesto 

 inžiniering dodávaných zariadení v rozsahu 

šéfmontáže a uvedenia do prevádzky 

Riešenie ABB 

Dodávka VN rozvádza ov 22kV a 6kV bola 

sú as ou komplexnej rekonštrukcie trak nej napájacej 

stanice Kysucké Nové Mesto. Požiadavkou zákazníka 

bola modernizácia rozvodu 22kV  a rozvodu 6kV pre 

napájanie zabezpe ovacieho zariadenia v  trak nej  

napájacej stanici. Existujúce zariadenia napájania 

rozvodov 22kV a 6kV boli fyzicky opotrebované a pre 

dosiahnutie technickej úrovne, zodpovedajúcej 

modernizácii železni nej trate, vyžadovali výmenu za 

nové zariadenie. Podmienkou bolo splnenie všetkých 

požiadaviek kladených pre prevádzku zariadení 

v prostredí Železníc Slovenskej republiky a spolupráca 

s ostatnými technologickými celkami v trak nej 

napájacej stanici, ktorá bude sp  predpoklady 

trvalej, bezpe nej a bezporuchovej prevádzky.  

Ako rozvádza  22kV bol zvolený skri ový, 

plynom izolovaný rozvádza  typu ZX0, 24kV, 1250A, 

25 kA/3s v rozsahu 12 polí. Je vybavený vákuovými 

vypína mi s pružinovým mechanizmom a motorovým 

pohonom, 3-polohovými odpína mi s motorovým 

pohonom, prípojnicami, elektrickým blokovaním  

vypína a a 3-polohového odpína a, priechodkami pre 

pripojenie káblov z ela, uzem ovacou 

prípojnicou, riadiacimi a ochrannými terminálmi 

v každom poli prívodu a vývodu rozvádza a. Polia sú 

osadené do základového rámu. Ovládanie rozvádza a 

je pomocou terminálov REF 543. Tieto umož ujú aj 

pripojenie do riadiaceho systému, a tým aj dia kové 

ovládanie. Prepínanie medzi miestnym a dia kovým 

ovládaním je prepína om priamo na termináli REF. 
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Pripojenie do systému zabezpe uje aj dia kovú 

signalizáciu. Okrem toho sú na svorkovnicu vonkajších 

spojov vyvedené aj vybrané signály. 

 Ako rozvádza  6kV bol použitý kovovo krytý, 

vzduchom izolovaný rozvádza  UniGear typ ZS1 

s jedným systémom prípojníc, 1250A , 25kA/1s, 

ur ený pre prevádzkové napätie do 12kV v rozsahu 6 

polí. Polia s výsuvnými vákuovými vypína mi typ VD4/P 

boli dodané s terminálmi REF 543, obsahujúcimi 

riadiace, ochranné, meracie, monitorovacie 

a komunika né funkcie vrátane jednopólovej schémy, 

pripojené na prístrojové transformátory prúdu 

a prístrojové transformátory napätia. 

 Na dodaných rozvádza och sme vykonali 

šéfmontáž v rozsahu potrebnom pre uvedenie do 

prevádzky. Na dodaných termináloch REF543 

sme vykonali inžiniering v rozsahu konfigurácie, 

nastavenia, sekundárneho odskúšania, uvedenie do 

prevádzky a vystavenia skúšobných protokolov. 

 

 

 

 

 

 

Prínosy pre zákazníka 

Modernizácia rozvodov napájania 6kV a 22kV 

a vytvorenie predpokladov pre trvalú, bezpe nú 

a bezporuchovú prevádzku 

Realizácia 

Realizácia prebiehala postupne pod a harmonogramu, 

stavebnej pripravenosti a požiadaviek jednotlivých 

dodávate ov stavby.  

 

 


