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přestože se snažíme, aby stránky Energa zahrnovaly co nejširší spektrum 
informací z oblasti energetiky, vypadá to, že jedno téma se nám neustále 
v různých obměnách vrací. Tímto tématem jsou obnovitelné zdroje energie 
a jejich vliv na rozvodnou síť. 

Je to paradox – čím více se snažíme chránit přírodu využitím „zelených“ zdrojů, 
tím více nám dává najevo, kdo je tady skutečným pánem. Nemůžeme ovlivnit ani 
sílu větru, ani intenzitu slunečního záření, a tak musíme mimo jiné řešit kolísání 
napětí v rozvodné síti.

Co se týče společnosti Siemens, je připravena. Nabízí například zařízení 
do inteligentních trafostanic. V nejrozsáhlejším článku tohoto čísla vám 
představíme regulovatelné transformátory, které jsou důležitou součástí smart 
grid, a plynem izolované vysokonapěťové rozvaděče. I díky této technologii 
pomáhají inteligentní trafostanice aktivně řídit zátěž v distribuční síti.

Dalším tématem z aktuálního čísla našeho časopisu, které mě osobně velmi 
zajímá, je úspěch brněnského závodu Siemens Industrial Turbomachinery, jenž 
se zabývá výrobou a servisem průmyslových parních turbín. A právě v oblasti 
servisu nyní závod zabodoval. Získal výjimečnou zakázku na modernizaci dvou 
turbín Škoda z elektrárny Chvaletice, jedněch z největších, jaké prošly výrobní 
halou závodu za více než sto let jeho existence. Ale zakázka je zajímavá i z mnoha 
dalších důvodů. 

Vážení přátelé, přeji vám příjemné čtení nejen těchto, ale i dalších článků 
v časopise Energo. Užijte si jaro, ovšem ještě předtím nezapomeňte navštívit naši 
expozici na veletrhu Amper, který začíná 15. března.

 

Vladimír Štěpán, 
ředitel divizí Power and Gas, Power Generation Services  
a odštěpného závodu Siemens Industrial Turbomachinery

Vážení přátelé, 
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Největší plovoucí větrný park světa 
budou omývat skotské vody
V první polovině roku 2017 budou zahájeny instalace větrných elektráren pro Hywind Scotland 
Project, největší plovoucí větrnou farmu na světě o výkonu 30 MW. Farma, za níž stojí norská 
společnost Statoil, se bude nacházet ve skotských vodách, přibližně 25 km východně od přístavního 
města Petershead v Aberdensheere. Větrné elektrárny pro tento ambiciózní projekt dodá Siemens.

Celkem pět elektráren Siemens SWT-6.0-154, 
každá o výkonu 6 MW, bude ke dnu při-
pevněno speciálními lanovými tubusy 
vyplněnými zátěží. Kotvicí systém, který se 
postará o stabilizaci každé elektrárny, je kvůli 
optimální rovnováze tříbodový. Větrný park 
se bude nacházet v místech, kde hloubka 
dosahuje 90 až 120 metrů. Ročně by měl 
dodat 135 GWh, což je energie dostačující 
pro přibližně 20 000 domácností.

Současný skotský projekt ukazuje, že koncept 
rozsáhlých plovoucích větrných parků může 
mít plnohodnotné komerční využití. Podle 
některých odhadů by plovoucí větrné elek-
trárny mohly mít v roce 2030 instalovaný 
výkon až 3,4 GW.

Siemens bude do roku 2030 CO2 neutrální
Společnost Siemens se zavázala snížit do roku 2020 svou globální uhlíkovou stopu na polovinu a do roku 
2030 být uhlíkově neutrální. V následujících třech letech plánuje investovat do zlepšení energetické 
účinnosti v kancelářích a továrnách více než 110 milionů dolarů.

V rámci snahy o dekarbonizaci společnost omezí vlastní uhlíkové emise a zároveň bude mimo firmu podporovat projekty, které 
snižují emise skleníkových plynů. Jedná se aktivity spojené s tak zvanými uhlíkovými náhradami (carbon offset). Všechny tyto kroky 
směřují k jedinému cíli – zredukovat stávajících 2,2 milionu metrických tun uhlíkových emisí, které firma s téměř třemi sty velkých 
výrobních závodů po celém světě vyprodukuje v průběhu jednoho roku. 

Jaké kroky Siemens pro dekarbonizaci podniká? 
Zaměřuje se na výrobní provozy, vozidla a pa-
livo. Pro vytápění stávajících budov využívá so-
lární panely, pro ty nové bude vyžadovat LEED 
certifikaci. Nakupuje vozy s nižší spotřebou pa-
liva. Ve vlastních zařízeních hodlá kombinovat 
solární panely s větrnými a vysoce účinnými 
plynovými turbínami s inteligentním energetic-
kým managementem, s inteligentními sítěmi 
a řešeními pro skladování energie. Společnost 
bude také nakupovat tzv. čisté energie.

Vložené investice ve výši 110 milionů dolarů se 
vrátí do pěti let a následně díky nim Siemens 
ročně ušetří 20 milionů dolarů na provozních 
nákladech. „Snížení uhlíkové stopy je tedy ne-
jen společensky odpovědné, ale je to i zajímavý 
obchodní model,“ uvedl Joe Kaeser, generální 
ředitel a předseda představenstva Siemens AG.

Elektřina

2014

2,2 milionu 
tun -50 %

Siemens – postupná cesta k CO2 neutralitě

2020 2030

Vytápění

Doprava

Jiné

-100 %
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Energie v ČR za pět let: 15,3 % z OZE 
Koncem ledna česká vláda schválila navýšení plánovaného podílu energie z obnovitelných zdrojů 
(OZE). Na hrubé spotřebě energie v roce 2020 by se měly podílet 15,3 procenta. 

Nový Národní akční plán pro OZE počítá se stávající podpo-
rou malých vodních elektráren a výroben tepla využívajících 

obnovitelné zdroje energie. Dále má být zavedena nová 
podpora pro bioplynové jednotky spalující bioplyn s instalo-
vaným elektrickým výkonem do 500 kW. Na druhou stranu 
vláda ovšem zmenšila své ambice v oblasti využití OZE 
v dopravě. Plán stanovuje jejich podíl na konečné spotřebě 
na 10 % v roce 2020 oproti původně plánovaným 10,8 %. 
Důvodem je přetrvávající nejistota v oblasti daňového zvý-
hodňování biopaliv. I tak ale aktuální plán České republiky 
na využití OZE překonal čtrnáctiprocentní podíl zahrnutý 
v Národním akčním plánu pro OZE z roku 2012. 

A jak v tomto ohledu plníme požadavky Evropské unie? 
Ta nám pro rok 2020 stanovila cíl 13 % OZE z celkové spo-
třeby energie. Takže sice přeplníme, ale ve srovnání s našimi 
západními sousedy zase ne tak moc. Německo, které má 
pro rok 2020 od EU nařízený 18% podíl energie z obnovitel-
ných zdrojů, je už dnes na 30 procentech! 

18. ročník Ceny Wernera von Siemense 
patřil mezi rekordní
Do soutěže, v níž společnost Siemens oceňuje mladé vědce, studenty a pedagogy, se tentokrát přihlásily 
téměř tři stovky soutěžících z více než dvaceti českých vysokých škol. Mezi jedenáct vítězů byly 
rozděleny finanční odměny v celkové výši jeden milion korun.

Garanty jednotlivých kategorií Ceny Wernera von Siemense jsou 
významní představitelé vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří 
se také podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. 

•  Cenu za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 
si tentokrát odnesl tým doc. Ing. Vladimíra Šindelá-
ře, Ph.D. (MU Brno) – nová látka zvaná bambusuril dokáže 
velmi silně vázat anionty v roztoku a uzavřít je v dutinách 
svých molekul. 

•  V kategorii o nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace byl za soft-
ware pro výpočet velkých soustav klíčů a zámků CyberCalc 
oceněn tým prof. Ing. Filipa Železného, Ph.D. (ČVUT Praha).

•  Nejlepší diplomovou práci předložil Vít Svoboda (VŠCHT 
Praha), který zpracoval téma spektroskopie atmosféricky re-
levantních molekul. Vítězná disertační práce se zabývala che-
mickou biologií a zpracoval ji Pavel Kielkowski (UK Praha). 

•  Mezi čtrnácti nominovanými na titul nejlepšího pedagogic-
kého pracovníka letos zvítězil vedoucí katedry řídicí techni-
ky na Elektrotechnické fakultě ČVUT prof. Michael Šebek, 
který je světově uznávaným a často citovaným odborníkem 
na teorii řízení.

Molekuly bambusurilu mají neobvyklou strukturu, která připomíná články 
kmene bambusu – odtud také název nové látky. Tyto články dokážou 
vychytávat anorganické anionty z roztoku tak, že je uzavřou ve svých 
dutinách a dopraví na jiné místo, kde mohou být znovu uvolněny. 
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Inteligentní 
distribuční 
trafostanice

Výzva energetiky založené 
na obnovitelných zdrojích 

Energie z obnovitelných zdrojů, k níž se upínáme jako k jedné z cest, jak zachránit naši těžce zkoušenou 
planetu, klade velké nároky na zabezpečení energetické distribuční sítě. Vítr, slunce nebo třeba bioplyn 
jsou sice šetrné k přírodě, ale dodávky energie z těchto zdrojů se vyznačují nestabilitou. Proto se, spolu 
s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů, musí zvyšovat i úsilí energetiků o stabilizaci sítí vysokého 
a nízkého napětí. 

Měnící se směry toku energie stejně jako kolísání zátěže a na-
pětí v síti představují velký nápor na technologii trafostanic. 
Ty, které jsou v provozu dnes, byly původně určeny pouze pro 
jednosměrný tok energie. Jsou vybaveny konvenčními transfor-
mátory, a nejsou proto schopné se vyrovnat s účinky nestálých 
energetických zdrojů. Následkem jsou stále častější a také delší 
výpadky v zásobování klasických distribučních sítí. Řešením 
je aktivní distribuční síť s inteligentními trafostanicemi jako 
klíčovými místy. Inteligentní trafostanice pomáhají aktivně řídit 
zatížení v distribuční síti a umožňují automatické a rychlé řešení 
výpadků.

Regulovatelný distribuční transformátor FITformer® REG
Jedním z hlavních prvků v trafostanicích jsou transformátory, 
zařízení zodpovědná za to, že koncoví zákazníci dostávají správ-
né napětí. Když nastanou problémy, spotřebitel si ale samozřej-
mě nestěžuje transformátoru. S reklamací se obrací na garanta 

úrovně nízkého napětí ve správném rozsahu – na provozovatele 
sítě. Ten má tedy eminentní zájem na tom, aby dodávky energie 
byly stabilní. Jak už bylo řečeno, mnoho distribučních stanic je 
přetíženo kvůli nepředvídatelnému toku energie z obnovitel-
ných zdrojů. Nestabilita vede k významnému kolísání napětí 
a odchylky mohou být výrazné.

Aby provozovatelé sítí mohli dodržet kritéria kvality napětí, 
musejí do distribuční sítě investovat značné prostředky, což 
je samozřejmě netěší. Mnohem ekonomičtější alternativu pro 
ně představují regulovatelné distribuční transformátory, jako 
je například Siemens FITformer® REG. Při rostoucím podílu 
obnovitelných zdrojů energie jsou regulovatelné transformátory 
důležitou součástí inteligentních sítí, neboť umožňují sledování 
a ovládání sítě vysokého a nízkého napětí v reálném čase. A bez 
toho se energetika budoucnosti neobejde. 

8DJH Compact – maximální funkčnost 
na minimální ploše

Pro některé trafostanice je základním kritériem úspora místa. Speciálně pro ně 
byl vyvinut rozvaděč 8DJH Compact. Tento nejmenší vn rozvaděč společnosti 
Siemens je na trhu svého druhu jediný, který disponuje transformátorovými 
odbočkami umístěnými v horní části skříně. Oproti srovnatelným kompaktním 
rozvaděčům s plynovou izolací poskytuje 8DJH Compact více prostoru pro zpravi-
dla navazující nn rozvaděč, který tím pádem lze vybavit větším počtem napáje-
cích odboček, dalšími vysokonapěťovými vývody nebo inteligentními funkcemi. 
Další výhodou odboček umístěných v horní části rozvaděče je redukovaná délka 
kabelů k transformátorům, které je možno připojit bez okliky na vn svorky v horní 
části transformátoru.

Rozvaděč 8DJH Compact
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FITformer® REG se umí přizpůsobit
Převodový poměr regulovatelného transformátoru FITformer® 
REG se může měnit pod zatížením – takto přizpůsobivý je 
transformátor díky třístupňové regulaci na straně nízkého na-
pětí. Při provozních vlastnostech a rozměrech, které odpovídají 
běžným distribučním transformátorům, umožní FITformer® REG 
dodavatelům energie udržovat napětí uvnitř tolerančních mezí 
a dodržet normu EN 50160. Jeho výkon dosahuje až 630 kVA, 
maximální provozní napětí pak 36 kV.

Rozvaděče z rodiny 8DJH – maximální variabilita 
Další technologií pro inteligentní distribuční trafostanice, kterou 
nabízí společnost Siemens, jsou plynem izolované vysokonapě-
ťové rozvaděče z rodiny 8DJH. Díky své modulární konstrukci 
umožňují variabilní uspořádání funkcí. Kromě toho jednotlivá 
spínací pole, stejně jako bloky spínacích polí, mají možnost 
rozšíření, takže rozvaděč 8DJH může být nakonfigurován podle 
potřeb dané trafostanice. Základem a bezkonkurenční předností 
rozvaděče 8DJH je hermeticky svařená nádoba z nerezové oceli 
s navařenými průchodkami pro elektrické přípoje a mechanické 
ovládací prvky. Ty části zařízení, které jsou pod napětím, jsou 
tak dokonale chráněny před vlhkostí, prašností, kondenzací par 
či chemickými vlivy.

Další prvek chytrých sítí
Rozvaděče řady 8DJH zmiňujeme zejména proto, že se díky 
svým vlastnostem uplatní v inteligentních síťových infrastruk-
turách. Volitelně je možné je vybavit motorovými pohony pro 
dálkové ovládání, indikátory zkratů, systémy pro detekci napětí 
a mnoha dalšími snímači. Jednotky dálkového ovládání mohou 
být podle potřeby součástí rozvaděče, v nn ovládacích skříňkách 
nebo umístěny v samostatných nástěnných skříních. Různé prv-
ky pro monitorování a ovládání mohou být jednoduše a rychle 
doplněny také dodatečně. 

Konvenční síť s nesměrovým tokem zátěže

Aktivní distribuční síť s inteligentními trafostanicemi

110 kV*
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elektrárna 
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veřejná 
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veřejná infrastruktura       
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velká elektrárna

* Uvedené napěťové hodnoty představují jen příklad.
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vodní elektrárna

veřejná infrastruktura

průmysl

průmysl

domácnosti

velká elektrárna

Inteligentní trafostanice pomáhají 
aktivně řídit zatížení distribuční 
sítě a umožňují automatické a rychlé 
řešení výpadků.
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Integrace 
chytrých 
prvků 
do rozvaděče 
vysokého 
napětí

Prvek Funkce

1  Bezvýpadkový zdroj 
Dle požadavku se na dobu překlenutí výpadku sítě nasazují 
bezvýpadkové zdroje s bateriovými nebo kondenzátorovými 
moduly.

Úkolem bezvýpadkového zdroje je v případě výpadku sítě 
dále zajistit komunikaci nebo dálkové ovládání distribuční 
trafostanice.

2  Jednotka dálkového ovládání
Jednotka dálkového ovládání disponuje binárními vstupy 
a výstupy, různými komunikačními rozhraními a třemi volně 
programovatelnými uživatelskými programy.

Jednotka dálkového ovládání slouží v inteligentní distribuč-
ní trafostanici jako spojovací článek k řídicímu středisku. 
Sbírá všechna relevantní hlášení a přijímá ovládací povely, 
případně pracuje samostatně dle předem zadaných ovláda-
cích a regulačních algoritmů.

3  Komunikační modem
Volba nasazeného komunikačního modemu se řídí dle zvolené 
telekomunikační technologie.

Komunikační modemy slouží k bezpečnému přenosu dat 
z jednotky dálkového ovládání k řídicímu středisku při 
použití zvolené komunikační technologie.

4  Inteligentní indikátory zkratových proudů
Inteligentní indikátory průchodu zkratových proudů a zemních 
spojení se směrovými nebo bez směrových funkcí lze použít 
ve všech typech sítí. 

Inteligentní indikátory zkratových proudů a zemních spo-
jení hlásí zkraty nebo zemní spojení v distribučních sítích 
vysokého napětí. Jsou detekovány relevantní měřené hod-
noty, které umožňují aktivní řízení zátěže v distribuční síti.

5  Dálkově ovládané pohony
Motorové pohony v jednotkách Ring-Main-Unit jsou k dispo-
zici v kvalitě originálního výrobce zařízení. V případě potřeby 
je možné jejich jednoduché doplnění do ručně ovládaných 
odboček.

Pro zkrácení časů do obnovení dodávky v případě výpadku 
mohou být odpínače a vypínače vybaveny motorovými 
pohony.

6  Proudové senzory
Proudové senzory s technologií měřicích transformátorů ma-
lých signálů jsou k dispozici jako uzavřené nebo dělené toroidy.

Proudový signál slouží k detekci zkratových proudů a zem-
ních spojení a může se použít jako měřená hodnota pro 
řízení toku zátěže nebo k regulaci napětí.

7  Napěťové senzory
Napěťové senzory jsou k dispozici jako zástrčky z lité pryskyři-
ce, které se vkládají do kabelových T konektorů.

Napěťový signál slouží k detekci směru zkratových a zem-
ních proudů a jako sledovaná hodnota k řízení toku zátěže 
nebo regulaci napětí.

1 2
3

4

5
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Inteligentní 
trafostanice zvýší 
spolehlivost 
distribuční sítě

„Naše společnost již v roce 2014 v rámci 
aktualizace strategie rozvoje a obnovy 
označila inteligentní trafostanice za jeden 
z nových prvků, které postupně chceme 
do naší distribuční sítě integrovat. Ačkoli 
rozvoj decentrální výroby na našem záso-
bovacím území není zdaleka takový jako 
jinde, spolehlivost je naopak zásadním 
tématem stejně jako v budoucnu třeba 
elektromobilita. V obou těchto přípa-
dech věříme, že nám inteligentní stanice 
pomohou.“

Jaké další možnosti se před vámi díky 
technologiím v chytrých trafostanicích 
otevřou?
„Kromě možnosti dálkově indikovat 
poruchové stavy a reagovat na ně 
bude díky naměřeným datům o zatíže-
ní možné vidět ve větším detailu, jak 
jsou které stanice využity, a přikročit 
k případné optimalizace tam, kde to 
bude dávat smysl. Chceme také, aby 
součástí inteligentní trafostanice bylo 
zabezpečení a případně i další prvky. 
Například se jedná o teplotní čidla, která 
by mohla snímat teplotu transformátoru 
nebo jeho okolí, abychom měli přehled 
o klimatických podmínkách ve stanicích 

a podle toho v budoucnu plánovali třeba 
frekvenci pohledových kontrol stanic.“

Provozuje v současné době společnost 
PRE ve své distribuční síti inteligentní 
trafostanici? 
„Kromě jednoho zkušebního kusu žádné 
inteligentní trafostanice neprovozuje-
me. Ale s dálkově ovládanými stanice-
mi na hladině vysokého napětí máme 
dlouholeté zkušenosti, jelikož momen-
tálně využíváme 330 spínacích stanic, 
které jsou oproti zamýšlenému konceptu 
inteligentní stanice vybaveny výrazně ro-
bustněji, a to vypínači s ochranami a další 
sekundární technikou.“

V čem by inteligentní trafostanice 
usnadnily práci vašim lidem v terénu?
„Především nám pomohou rychleji loka-
lizovat a izolovat poruchové části sítě. 
Ostatní efekty se budou projevovat až 
postupně.“

Lze říci, jaký dopad bude mít zavedení 
inteligentních trafostanic na koncové 
odběratele energie?
„Díky inteligentním trafostanicím bude-
me schopni reagovat výrazně rychleji 
na poruchové stavy v distribuční síti, což 

se projeví na její spolehlivosti. Především 
v oblastech, kde bude penetrace inteli-
gentními trafostanicemi vyšší, budou mít 
proto zákazníci ještě vyšší spolehlivost 
než doposud. Nicméně ani zde nebude 
absolutní, jelikož je stále nutné počí-
tat s poruchami technického zařízení 
samotného či způsobenými cizími zásahy, 
ke kterým dochází především při stavební 
činnosti. My se ovšem snažíme a nadále 
snažit budeme tyto efekty co nejvíce 
podchytit a eliminovat.“

Počítáte s instalací chytrých elektro-
měrů, které umožní obousměrnou 
komunikaci mezi distribuční sítí a zá-
kazníkem?
„V tuto chvíli s implementací těchto 
elektroměrů u koncových zákazníků ne-
počítáme, jelikož technicko-ekonomické 
posouzení v České republice z roku 2012 
bylo negativní. V roce 2017 by mělo dojít 
k jeho aktualizaci, tak uvidíme, jak do-
padne. Pokud bude pozitivní, respektive 
pokud dojde k jeho ukotvení v legislativě, 
zcela jistě budeme připraveni implemen-
taci zajistit. A to i díky možnosti diskuto-
vat tuto problematiku s kolegy z EnBW, 
kde se vzhledem k německé legislativě 
zavedení chytrého měření připravuje.“

Společnost PREdistribuce, a.s., zajišťuje distribuci elektřiny 
na území hlavního města Prahy. Spravuje a rozvíjí distribuční 
síť, připojuje zákazníky a poskytuje řadu dalších služeb, 
zejména odběratelům nízkého i vysokého 
napětí a výrobcům elektrické energie. Jakou 
důležitost společnost přikládá inteligentním 
trafostanicím? Na to jsme se zeptali 
Stanislava Votruby, M.Sc., vedoucího sekce 
Koncepce sítě PREdistribuce, a. s.

Díky inteligentním 
trafostanicím 

budeme schopni 
reagovat výrazně rychleji 

na poruchové stavy 
v distribuční síti, což 

se projeví na její 
spolehlivosti.
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Zmíněná rozvodna se nachází nedaleko 
Rakovníka u silnice mezi obcemi Marián-
ský Týnec a Sedlec. Je v dobrém sou-
sedství – na dohled leží monumentální 
kostel Zvěstování Panny Marie. Rozvodna, 
která slouží k převodu napětí 110 kV 
na 22 kV, tu nevyrostla nově, nicméně 
od října roku 2015 je její fungování zalo-
ženo na nových technologiích. Příprava 
rekonstrukce trvala dva roky a společnost 
ČEZ si nakonec pro tuto rozvodnu vybrala 
novou řadu ochran SIPROTEC 5, které 
byly poprvé představeny v roce 2012. 
Materiál pro instalaci byl dodán na jaře 
2015 a na podzim už začala nově chráně-
ná rozvodna pracovat.

Modulární hardware a software
Nastupující generace přístrojů 
SIPROTEC 5 staví na osvědčených vlast-
nostech řady SIPROTEC 4. Byla vyvinuta 
tak, aby vyhovovala požadavkům moder-
ních systémů vvn a vn. Značně modulární 
hardware a software lze přizpůsobit 
požadované aplikaci a upravovat je podle 
neustále se měnících požadavků v průbě-

hu celého životního cyklu. Kaskádovatel-
nost řešení a jednoduchý upgrade ochran 
nabízí řešení v případě, že je třeba přidat 
další funkce – přístroj se může skládat 
z jednoho základního modulu a až devíti 
rozšiřujících.

ČEZ sází na měření fázorů
Kromě toho má SIPROTEC 5 výkonné 
procesory poslední generace a prostřed-
nictvím robustního engineeringového 
nástroje DIGSI 5 slouží pro chránění, říze-
ní, měření a monitorování energetických 
systémů. Nabízí měření a komunikaci 
synchronních fázorů – právě v Kralovicích 
jsou veškeré SIPROTEC 5 ochrany připra-
veny pro budoucí implementaci měření 
fázorů. Tuto funkci ostatně ČEZ plánuje 
využívat u většiny rekonstruovaných 
rozvoden. Zařízení umožňuje sledovat 
parametry kvality sítě, ukládání porucho-
vých záznamů a podobně.

Imunita vůči rušení
Siemens předkládá řešení v podobě 
jednotné univerzální technologie pro celý 

funkční rozsah sekundárního zařízení, 
a to jak při výstavbě a zapojení přístro-
jů, tak při jejich provozu a komunikaci. 
Výsledkem toho je sjednocení designu, 
koordinované rozhraní a stejný princip, 
ať se jedná o elektrizační soustavu a chrá-
nění generátorů, měření a záznamové 
systémy, řízení rozvoden, chránění nebo 
dálkové ovládání. Přístroje jsou také 
velice kompaktní a imunní vůči rušení, 
a jsou proto vhodné pro přímou instalaci 
v rozvaděčích.

Základ chytrých přenosových soustav
Přístroje SIPROTEC se nasazují ve všech 
oblastech energetiky – od výroby přes 
přenos, transformaci až po distribuční 
sítě. Operátorům nabízejí spolehlivou 
a bezpečnou ochranu a řízení sítí. Kromě 
toho jsou základem pro zavádění chytré 
přenosové soustavy. Přínos pro zákazníka 
představuje také nákladově efektivnější 
řešení a integrace funkcí, pro které bylo 
dříve třeba použít více zařízení do jedné 
ochrany. 

SIPROTEC 5 
chrání rozvodnu 
v Kralovicích

Rozvodna Kralovice se nachází přibližně pětadvacet kilometrů 
na sever od Plzně. Je prvním zařízením svého druhu společnosti 
ČEZ, které řídí systém SICAM PAS a současně jsou zde 
instalovány ochrany SIPROTEC 5 značky Siemens. 
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Jaká bude úloha generátorů, které jste 
pro Holanďany vyrobili? 
„Jednalo se o synchronní generátory o vý-
konu 11 MVA, které budou sloužit jako 
zdroj elektrické energie pro vybavení lodi 
typu Dredger Hopper. Jde o loď, která na-
sává písek z mořského dna a transportuje 
jej na jiná místa. Čerpadla nasávající písek 
budou pohánět právě naše stroje.“

Jaký byl harmonogram a průběh zakázky? 
„Na dodání generátorů do loděnice v ho-
landském Kinderdijku jsme měli jedenáct 
měsíců, což je pro výrobu dvou zařízení 
tohoto typu nadstandardní čas. Proto byl 
průběh prací pohodový, nenastaly žádné 
neřešitelné situace. Déle, než je obvyklé, 
trvalo snad jen vyjasňování specifických 
požadavků zákazníka, například požada-
vek na vzdálenou správu čidel.“

Byly generátory pro IHC oproti jiným 
zakázkám něčím výjimečné? 
„Jak už jsem uvedl, tento zákazník 
má specifické požadavky na zapojení 
a vzdálenou kontrolu i ovládání čidel 
a senzorů – především těch teplotních 
v ložiscích. Jejich systém se liší od zaříze-
ní, na něž jsme zvyklí například z projektů 
pro čínský trh. Dalším rozdílem je olejové 
hospodářství, u kterého je požadováno 
automatické spuštění záložního okruhu 
tak, aby nedošlo k poškození stroje, a od-
lišné je i další příslušenství generátoru. 
Proto byla zakázka po technické stránce 
náročná, ale vše se podařilo implemento-
vat ke spokojenosti zákazníka. Znamená 
to výhodu pro budoucí zakázky – tato 
specifika nyní již známe a jsme schopni 
s nimi pracovat.“ 

V jaké fázi je zakázka nyní? 
„Generátory jsou na místě určení, ale 
zatím nebyly uvedeny do provozu. Naše 

stroje v podobných případech pracují 
v kombinaci s dieslovými motory a jsou 
do trupu lodi instalovány v průběhu stavby 
plavidla v doku. Pracovat tak začínají zpra-
vidla do několika měsíců, ale v některých 
případech i let po dodání. Commissiong 
neboli uvedení našich strojů do provozu je 
schopno zajistit servisní oddělení naší fir-
my, stejně jako záruční i pozáruční opravy 
všech našich produktů.“

Přinesla vám dobře odvedená práce 
pro loděnice IHC další zakázky pro 
tohoto klienta?
„Protože byl zákazník s průběhem 
i výsledkem projektu spokojen, poptal 
u nás generátory na další lodě. V říjnu 
loňského roku objednal celkem tři – opět 
pro odsávání a převoz písku. Oba projekty 
jsou po technické stránce přibližně stejně 
náročné, i když tentokrát jde o menší 
generátory s nižším výkonem. Momen-
tálně probíhá dokončování technické 
a výrobní dokumentace a vyrábějí se 
jednotlivé komponenty strojů. Termín 
dokončení je v jednom případě na konci 
března a v druhém případě na konci 
května 2016.“

Rýsuje se spolupráce s tímto zahra-
ničním zákazníkem i v dlouhodobém 
časovém horizontu?
„V současné době drásovské oddělení 
prodeje jedná s firmou IHC o další zakáz-
ce na dodávky generátorů – opět se jed-
ná o loď typu Dredger Hopper. Zatím ne-
jsou známy bližší podrobnosti, ale dá se 
očekávat, že půjde o podobnou aplikaci, 
tedy i podobný objem a průběh. Rozhod-
ně chceme spolupráci s tímto zákazníkem 
prohlubovat a několik úspěšných zakázek 
v řadě je určitě dobrý způsob, jak se stát 
důvěryhodným dodavatelem, na kterého 
je možné se spolehnout.“

Generátory 
pro holandskou 
loděnici

Siemens Electric 
Machines s.r.o.
Společnost Siemens Electric Machi-
nes s.r.o. v Drásově byla založena 
před 103 lety, tehdy se v areálu závo-
du vyráběly cihlářské stroje. Postup-
ně továrna měnila své zaměření – 
orientovala se na výrobu a opravy 
elektromotorů, až přišel rok 1997, 
který přinesl zásadní zlom v její 
novodobé historii: drásovský závod, 
už jako součást koncernu Siemens, 
zahájil konstrukci nízkonapěťových 
generátorů. 

Dnes se Siemens Electric Machi-
nes s.r.o. zabývá vývojem, výrobou 
a prodejem synchronních generátorů 
do 25 MVA a synchronních a asyn-
chronních motorů do výkonu 20 MW. 
Stroje, které zde spatří světlo světa, 
se využívají na největších dopravních 
a výletních lodích světa, ve vlacích, 
na ropných plošinách a v průmyslu. 
Na sedm stovek zaměstnanců v prů-
běhu jediného roku navrhne a vyrobí 
v průměru tři sta padesát strojů, 
z nichž většina jde na export do zemí 
Evropy, Ameriky a Asie.

V červnu 2014 dostal drásovský závod zakázku 
v hodnotě 521 000 eur na výrobu dvou 
generátorů řady 1DK pro holandskou loděnici 
IHC. Spolupráce s tímto partnerem je tématem 
rozhovoru s projektovým manažerem Siemens 
Electric Machines s.r.o. Ondřejem Matouškem, 
který má tuto zakázku na starosti.
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SIT 
Turbíny 
pod kontrolou
Brněnský odštěpný závod společnosti 
Siemens – Industrial Turbomachinery – 
se zabývá výrobou a servisem turbín. 
Co se týče výroby, během více než stoleté 
historie továrny spatřilo v Brně světlo světa 
přes 4450 turbín, které pracují na všech 
obydlených kontinentech. My se ale dnes 
zaměříme na druhý pilíř zdejšího byznysu – 
již zmíněný servis.

SIT, jak se závodu zkráceně říká, nabízí pro turbíny záruční 
i pozáruční servis, dodává k nim náhradní díly, provádí opravy 
a modernizace. Kromě vlastních turbín servisuje i zařízení 
jiných výrobců. A právě v tomto ohledu nyní brněnský SIT 
získal výjimečnou zakázku, podepsal smlouvu na opravu dvou 
parních turbín Škoda v elektrárně Chvaletice.

„Každé z těchto zařízení má výkon 205 MWe,“ říká Roman Jaho-
da, ředitel servisu parních turbín, a pokračuje: „Jedná se o jedny 
z největších parních turbín, jaké jsme za více než sto let v našem 
závodě měli. Oprava je součástí obnovy 3. a 4. bloku uhelné 
elektrárny, která proběhne od března do prosince letošního 
roku. Turbíny ze sedmdesátých let jsou dosud v provozu a budou 
odstaveny až těsně před opravou.“

Siemens Industrial Turbomachinery zajišťoval například 
generální opravu turbín v paroplynové elektrárně Vřesová 
nebo retrofit odběrové turbíny pro Plzeňskou tepláren-
skou. Dalšími referenčními zakázkami jsou footprint a mo-
dernizace dvoutělesové turbíny v polské elektrárně Skawi-
na, generální oprava dvoutělesové kondenzační odběrové 
turbíny TG-6 o výkonu 70 MW pro PKN Orlen, oprava čtyř 
kondenzačních odběrových turbín o výkonu 25 MW pro 
Unipetrol Litvínov nebo footprint turbíny GT1201 sloužící 
k pohonu napájecího čerpadla pro Českou rafinerskou. 
S polskou státní plynárenskou společností PGNiG má pak 
SIT uzavřenu dlouhodobou servisní smlouvu na údržbu 
dvou turbín o výkonu 98 MW a dvou s výkonem 110 MW. 

Řez elektrárenskou parní turbínou

1  vysokotlaká část
2  středotlaká část
3  nízkotlaká části
4  generátor
5  budič

1 2 3

4 5
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Důležitá role re-engineeringu
Modernizace turbín bude zahrnovat kompletní výměnu lopatko-
vání vysokotlaké (VT) části turbíny, středotlakých (ST) a částečně 
i nízkotlakých (NT) rotorů, opravu a dodávku nových ventilů 
a vnějších skříní, nové vnitřní skříně a natáčecího zařízení atd. 
Vzhledem k tomu, že Siemens není výrobcem tohoto zařízení, 
bude třeba nejprve zajistit výrobní dokumentaci pro výrobu 
náhradních dílů. „Obstaráme si ji především díky takzvanému 
re-engineeringu, kdy pomocí 3D scanneru připravíme modely 
jednotlivých součástí, které následně proměříme a zpracujeme 
do vlastní výrobní dokumentace,“ popisuje další postup Roman 
Jahoda. Procedura zabere poměrně hodně času, a proto je třeba 
s výrobou a přípravou dokumentace začít dříve, než se turbíny 
odstaví. Bylo tedy nutné v předstihu zajistit dílce z jiných, typově 
shodných turbín. Tyto díly SITu na proměření zapůjčil provozova-
tel z vlastního skladu.

Třímetrový rotor se poveze po silnicích
Dále už bude oprava probíhat standardně jako při jiných po-
dobných zakázkách. To znamená, že po odstavení strojů budou 
turbíny demontovány a dílce odvezeny do brněnského závodu. 
Tam proběhnou veškeré zkoušky, technici vypracují revizní 
nálezy a budou zahájeny opravy zjištěných vad. Mezi odstave-
ním strojů a návozem posledních dílů uběhne několik měsíců. 
„Montážní práce a uvádění do provozu zajišťujeme ve spoluprá-
ci s dodavatelem prací na strojovně – firmou G-Team,“ vysvět-
luje ředitel servisu parních turbín a pokračuje: „Siemens dodává 
supervizi montáže VT části a nutnou podporu při uvádění 
do provozu. Staráme se také o přepravu.  Kvůli velikosti zařízení 
panovaly obavy, zda projde vstupními vraty dílen, ale nakonec 
to dobře dopadlo, a i když má NT rotor průměr přes tři metry, 
lze jej přepravit standardním způsobem.“ Nutno ovšem říci, že 
NT rotor je v brněnských dílnách pouze za účelem re-enginee-
ringu. Vlastní revizní nález, samotná oprava a vyvážení tohoto 
rotoru budou probíhat v externích dílnách dodavatelů. 

Pro spolehlivý provoz
Z celkového pohledu obnovy je cílem projektu snížení emi-
sí a prodloužení životnosti bloků B3 a B4 až do roku 2030 
i s ohledem na snížení limitů pro oxidy dusíku a tuhé znečiš-

ťující látky. Dnes elektrárna produkuje cca 350 mg/Nm3 oxidů 
dusíku z jednoho bloku, díky modernizaci toto číslo klesne pod 
200 mg/Nm3. Sníží se také emise prachových částic. Primárním 
účelem opravy turbín nebylo významné zvýšení účinnosti, 
šlo zejména o zajištění spolehlivého provozu na další období. 
„Účinnost turbín běžně zvyšujeme především změnou konstruk-
ce průtočného kanálu,“ upřesňuje Roman Jahoda. „Takový zásah 
do turbíny nazýváme retrofit a jeho prostřednictvím lze docílit 
zvýšení výkonu i o více než 10 %. Přesné číslo samozřejmě závisí 
na původní konstrukci a parametrech stroje. V posledních letech 
jsme takovýchto projektů úspěšně realizovali řadu jak v ČR, tak 
v zahraničí. To ovšem není případ opravy ve Chvaleticích.“

Cesta k zakázce – běh na dlouhou trať
Proč je tedy právě tato zakázka pro závod Siemens Industrial 
Turbomachinery tak zajímavá? Především proto, že se jedná 
o první turbínu tohoto typu, na které budou v ČR pracovat. Ale 
i proto, že cesta k takové zakázce nebyla krátká ani snadná. 
Za úspěchem stojí dlouhodobé zvyšování kompetencí servisního 
oddělení a budování referenčních zakázek v podobě různých 
modernizací, retrofitů a footprintů* původních turbín, kterými 
závod za posledních deset let prošel. Díky těmto referencím bylo 
možné zákazníkovi doložit příslušné kompetence a ucházet se 
o zakázku, která otevírá dveře novým příležitostem nejen pro 
SIT, ale i pro jeho další zákazníky. „Trh pro údržbu a opravy elek-
trárenských turbín je v porovnání s průmyslovým segmentem 
mnohem konzervativnější,“ popisuje situaci v odvětví Roman 
Jahoda. „Zákazníci hledají pro takové práce silného a stálého 
partnera, což je vzhledem k významu těchto zařízení pro provoz 
samotných elektráren pochopitelné.“

Není vždy jednoduché přesvědčit zákazníka, že má více mož-
ností, jak pro zařízení zabezpečit kvalitní a erudovaný servis. 
Siemens ale přichází se solidní alternativou provádění oprav 
a údržby turbín jiných výrobců, ze které zákazník může jen 
profitovat. 

* Footprint je výměna staré turbíny za novou při zachování všech 
připojovacích rozměrů.

Modernizace 
elektrárny 
Chvaletice
Jedná se o jeden z nejmladších 
hnědouhelných zdrojů energie v ČR 
s instalovaným výkonem 820 MW. 
Zařízení, které je součástí skupiny 
Severní energetická a.s., je v provozu 
od roku 1979 a vloni vyrobilo 
3 910 TWh a 130 TJ tepla. Elektrárna 
se skládá ze čtyř bloků. Bloky 3 a 4 
budou rekonstruovány v roce 2016, 
termín modernizace bloků 1 a 2 není 
dosud stanoven. 
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Produkty značky OMICRON využívají zejména inženýři 
a technici, kteří uvádějí do provozu elektrotechnická 
zařízení, transformátory, výkonové jističe, rotační 
stroje a kabelové systémy v energetice i průmyslu. 
Používají se při testování ochran a měřicích systémů 
a slouží k zajištění maximální životnosti energetických 
zařízení.  

Kvalitní zákaznický servis
V současné době testovací zařízení OMICRON slouží 
ve více než sto čtyřiceti zemích světa, kde firma také 
zajišťuje zákaznickou podporu. Vedle inovativního 
přístupu je synonymem pro OMICROM právě kvalitní 
zákaznický servis. Zákazníci v České republice mohou 
kromě lokální podpory využít i rychlé poradenství ně-
kterého z regionálních center OMICRON. Neméně dů-
ležité je sdílení odborných znalostí – na internetových 
stránkách www.omicronenergy.com lze najít odborné 
články a aplikační poznatky od uživatelů i firemních 
technických pracovníků nebo videa. Samostatnou 
kapitolu pak představuje tzv. OMICRON akademie, 
jejímž prostřednictvím se uskutečňují semináře, webi-
náře nebo školení přímo u zákazníka.

OMICRON: 
testovací řešení 
pro energetiku 

V souvislosti se vzrůstajícími nároky 
na spolehlivost energetických rozvodných 
sítí je na pořadu dne také otázka efektivního 
testování a diagnostiky jednotlivých zařízení. 
Právě na tuto oblast se zaměřuje rakouská firma 
OMICRON, jejíž produkty na český trh přináší 
společnost Siemens jako výhradní distributor. 

Technologie
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   Zařízení pro primární zkoušky 

Mezi typické zákazníky využívající primární testovací zařízení 
OMICRON patří inženýři a technici, kteří uvádějí primární 
techniku do provozu, testují ji a zabývají se její údržbou. 
Zařízení slouží k testování výkonových, napěťových a prou-
dových transformátorů, vypínačů, generátorů a kabelů v pře-
nosové a distribuční soustavě i v průmyslových podnicích. 
Tato testovací zařízení se také používají k automatizovanému 
měření odporů (kontakty, vedení, zemnící odpory, kabelové 
zátěže) i k jednofázovému zkoušení sekundárních ochran.

Mezi produkty sloužící k primárnímu testování patří mj. řada 
výrobků CPC, CIBANO 500 (viz rámeček OMICRON na ve-
letrhu Amper) nebo VOTANO 100, které dokáže otestovat 
všechny důležité parametry napěťových transformátorů bez 
nutnosti přístupu k vn. Naměřené hodnoty jsou přitom auto-
maticky porovnány se standardy IEC a IEEE. Jedná se o vůbec 
první přenosný testovací systém s vysokou přesností. 

   Zařízení pro sekundární zkoušky 

Zkušební přístroje pro testování sekundární techniky 
v energetice řady CM jsou důležitým přístrojem pro inženýry 
ochran. Slouží jako testovací zařízení pro všechny typy ochran 
a díky své vysoké přesnosti jsou tyto výrobky používány také 
pro kalibraci ostatních zařízení (elektroměry, měřicí přístroje 
kvality elektrické energie, měniče, měřiče fázorů apod.).

Nedílnou součástí systému CMC je výkonný software Test 
Universe s komplexními funkcemi pro manuální a automa-
tizované testování ochran a měřicích zařízení pomocí PC. 
Nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, jeho testovací nástroje 
jsou optimalizovány pro rychlé on-site manuální testování.

   Zařízení pro měření 
částečných výbojů

Systém MPD 600 slouží pro velmi přesné měření a zazname-
návání částečných výbojů. Od šumu dokáže oddělit i ty nej-
menší výboje a analyzovat je. MPD 600 umožňuje provádět 
souběžně více měření, což je výhodou zejména u složitých 
testovaných zařízení, jako jsou například generátory. Systém 
lze také snadno kombinovat s jinými systémy řady MPD. Jako 
jediný na světě nabízí záznam a analýzu signálů ze všech 
připojených měřených míst najednou. Je určen pro výrob-
ce kabelů, transformátorů i strojních zařízení, kteří systém 
MPD 600 používají při 
měření částečných výbojů 
přímo na daném zařízení 
ve výrobních 
závodech.

OMICRON na veletrhu 
Amper 2016

Spolupráce firem Siemens a OMICRON trvá již téměř 
pětadvacet let. Letos se OMICRON opět představí 
v rámci výstavní plochy firmy Siemens na brněnském 
veletrhu Amper. Mimo jiné zde ukáže zkušební zařízení 
CIBANO 500 určené pro testování vypínačů. Jedná 
se o celosvětově první testovací systém, který v sobě 
kombinuje vysoce přesný mikroohmmetr, výkonný 
zdroj a multikanálový časový analyzátor, což umožňuje 
provádět veškeré standardní testy na všech typech 
vypínačů.

Jaké výrobky OMICRON nabízí?

VOTANO 100

CMC 310 je speciálně navržený pro základní třífázové testování 
ochran a měřicích přístrojů. Je ovládaný přes software 

CMControl P, který může běžet i na tabletu se systémem Android.

MPD 600 
s kalibrátorem
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Transformátory – 
obratle páteřní 
přenosové sítě
Elektrická přenosová soustava, to je vlastně dálniční síť, 
po které cestuje elektrická energie – ve velkých objemech 
a na velké vzdálenosti. Ve své podstatě představuje systém 
zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců 
k odběratelům, tedy od elektráren k rozvodnám. Přenosovou 
soustavu v České republice provozuje státní společnost 
ČEPS, a. s. 

Transformátor 350 MVA 
na transformační stanici v Kletné

Hlavní impuls k výstavbě elektrizační 
soustavy, jak ji známe dnes, dal v roce 
1919 zákon o soustavné elektrizaci státu. 
V roce 1924 vydal Zemský úřad na zvele-
bování živností v Brně propagační brožu-
ru, která definovala funkci vznikající sítě 
takto: „Úkolem soustavné elektrizace jest 
vybudovati na území československého 
státu uzavřený řetězec velkoelektráren, 
zřízený na pramenech přírodní energie, 
to jest jednak na dolech, jednak na vel-
kých vodních silách tak, aby umožňovaly, 
pracujíce do společné sítě, hospodárný 
rozvod elektrické energie v potřebném 
množství v celém státě.“ 

Síť pro ČR i propojení s Evropou
Páteřní přenosová síť byla prakticky 
dokončena v 80. letech minulého století. 
V současné době ji tvoří hlavně vedení 
400 kV. Trasy 220 kV, jejichž výstavba 
byla ukončena počátkem 70. let, dnes 
plní převážně úlohu záložních a doplňko-
vých vedení. Elektroenergetická přeno-
sová soustava slouží nejen k rozvedení 
výkonu z velkých elektráren do celé České 
republiky, ale také je součástí mezinárod-
ního propojení Evropy. K přenosové sou-
stavě na našem území patří jednačtyřicet 
rozvoden s jednasedmdesáti transformá-
tory pro obě základní napěťové hladiny. 
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Siemens dodává pro ČEPS
Systémové transformátory jsou jedním 
z nejvýznamnějších prvků při dodáv-
ce elektrické energie z místa výroby 
ke spotřebiteli. Některé jsou umístěny 
přímo v areálu elektrárny a zvyšují napětí 
elektrického proudu na vyšší přenosové 
napětí. Na výstupu z přenosové sousta-
vy jsou pak zařazeny tak zvané snižující 
transformátory, které dodávají elektřinu 
do distribuční sítě. 

Monopolním dodavatelem transformá-
torů pro přenosovou soustavu ČEPS je 
již od roku 2006 společnost Siemens, 
která patří k předním světovým výrob-
cům těchto zařízení. V Evropě se jedná 

o výrobní závody Siemens v Norimberku, 
Končar Power Transformers v Záhřebu 
a nově po převzetí společnosti Vatech 
i Elin ve Weizu. 

Tranformátory ze Záhřebu
Transformátory Siemens pro Českou 
republiku se vyrábějí v Záhřebu, a to už 
od 80. let 20. století, kdy bylo v letech 
1980 až 1981 dodáno třiadvacet výkono-
vých transformátorů, a v letech 1994 až 
1998 pak dalších sedm – tehdy ještě pod 
značkou Končar. V letech 2002 a 2003 se 
na tuto tradici podařilo navázat již pod 
značkou Siemens dodávkou čtyř jedno-
fázových autotransformátorů 167 MVA, 
400/220/34 kV do transformovny Čechy 

střed, další dodávka transformátoru 
350 MVA, 400/121/10,5 kV pro trans-
formovnu Mírovka proběhla na konci 
roku 2005. V rámci dodávek na základě 
vítězství v několika veřejných soutěžích 
pak bylo mezi lety 2006 a 2015 dodáno 
celkem pětačtyřicet transformátorů a tři 
tlumivky, konkrétně:
• třífázové 400 kV – 3× 250 MVA, 

29× 350 MVA,
• jednofázové 400 kV – 4× 167 MVA,
• třífázové 200 kV – 8× 200 MVA, 
• jednofázové 200 kV – 1× 67 MVA,
• tlumivky 400 kV – 1× 55 MVAr,
• tlumivky 34 kV – 2× 45 MVAr.

Řada produktů transformátorů  
společnosti Siemens

1   Pokročilá vlastní technologie 
transformátorů s vylepšenými 
generátory pro systémy s vysokým 
a velmi vysokým napětím

2   Transformátory propojující sys-
tém – vlastní pokročilá technologie 
pro systémy s vysokým a velmi 
vysokým napětím

3   Měniče fází pro optimalizované 
řízení toku energie v elektrických 
sítích

4   Reaktory s bočníky pro vylepšené 
napájecí systémy

5   Transformátory pro HVDC pro 
zvláště efektivní přenos energie 
za obtížných podmínek

6   Transformátory GEAFOL z lité 
pryskyřice pro ekonomické napáje-
cí zdroje přímo u spotřebitele

7   Olejové distribuční transfor-
mátory a napěťové regulátory 

pro spolehlivé zásobování i toho 
posledního zákazníka

8   Transformátory pro zvláštní 
použití pro průmyslové aplikace

9   Transformátory pro napájení 
vedení pro trakční napájecí zdroje 
stejnosměrného a střídavého 
napájení

10   Trakční transformátory pro 
mobilní společnost a rychlou 
přepravu zboží

1
5

3
2 4

82

7 7 6

10

89
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Vývojová centra Siemens: 
energetiku čekají revoluční změny
V roce 2016 společnost do inovací investuje 4,8 miliardy eur, kromě 
jiného na výzkum decentralizovaných energetických systémů.

270  
miliard dolarů
světové investice v sektoru 
bezuhlíkaté energetiky 
v loňském roce
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Na summitu G7 v červnu 2015 předsta-
vitelé těchto zemí jednomyslně oznámili, 
že budou společně usilovat o dekarboni-
zaci globální ekonomiky do roku 2100. 
Toto rozhodnutí má historický význam, 
protože znamená, že celý svět nakonec 
přestane používat tuhá paliva, jako jsou 
uhlí, zemní plyn a ropa. Taková změna by 
přinesla konec éry fosilních paliv a byla 
by doslova revolucí v energetice. 

Miliony malých výroben elektřiny 
Nestačí jen postavit další větrné elektrár-
ny, solární panely a zařízení na kombino-
vanou výrobu tepla. Je třeba se připravit 
na takovou energetickou soustavu, která 
se skládá z milionů malých i velkých 
decentralizovaných výroben elektřiny. 
V současné době stále není zřejmé, 
jak provozovat rozvodnou síť, ve které 
až 80 procent elektrické energie pochází 
z obnovitelných zdrojů. 

Simulace energetiky zítřka
Společnost Siemens odstartovala plán 
rozvoje energetického systému. Její 
odborníci v úzké spolupráci s univerzitou 
RWTH Aachen provádějí celostní simulace 
dlouhodobého dopadu vysokého podílu 
energie z obnovitelných zdrojů na výrobu 
a přenos elektřiny i na její distribuci a trh 
jako celek. Výzkumníci digitalizují všech-
ny stávající energetické soustavy a zob-

razují je v náročných simulacích. To jim 
nejen umožňuje předvídat technické, 
ekonomické a politické problémy, ale také 
to snižuje předvídatelná rizika a nejistoty. 
Cílem celého projektu je zajistit stabilní 
dodávky energie.

Technologie IC a „Swarm Grids“
Jak se pravděpodobnost vzniku vysoce 
integrované energetické infrastruktury 
zvyšuje, související opatření jsou stále 
naléhavější. Pokud se například odstaví 
elektrárny, které slouží k zajištění stability 
sítě, řešení může poskytnout technologie 
´swarm grid´ – ´roje´ decentralizova-
ných výroben elektřiny a skladovacích 
zařízení. Swarm sítě jsou srovnatelné 
s virtuálními řídicími jednotkami. Roj se 
skládá z mnoha individuálních jednotek, 
které jsou navzájem úzce propojené. Také 
splňuje velmi vysoké nároky na zajištění 
spolehlivých dodávek energie a stabilitu 
systému. Klíčovou otázkou je, jakou roz-
hodovací pravomoc budou mít budoucí 
roje v celkové energetické soustavě.

Konvertory nové generace
Pro budoucí stabilitu energetických 
soustav v běžném provozu i v případě 
poruchy je nezbytná integrace výkonné 
elektroniky a technologie IC. Tento trend 
se posiluje zvýšeným používáním výkon-
ných elektronických součástek pro rozvod 

elektřiny. Z toho důvodu se vědci spo-
lečnosti Siemens zabývají např. vývojem 
nových technologií konvertorů. Nastupu-
jící generace měničů je standardizovaná 
a cenově dostupnější, protože už nemusí 
splňovat tak specifické požadavky. Další 
příležitosti těmto technologiím otevře 
vývoj stále výkonnějšího softwaru.

Skladování energie s pomocí chemie
Čím více jsou využívány obnovitelné 
zdroje energie, tím nestabilnější je 
výroba elektřiny a je třeba najít řešení 
pro stále palčivější problém – sklado-
vání energií a zároveň zajištění stability 
soustavy. Bez účinných technologií 
velkokapacitního skladování by nebylo 
možné vytvořit systém dodávek energie 
s osmdesátiprocentním podílem obnovi-
telných zdrojů. Výzkumníci se zaměřují 
na řešení chemického skladování, proto-
že nabízí největší potenciál pro ukládání 
velkého množství energie na dlouhou 
dobu. K dosažení tohoto cíle využí-
vají oxid uhličitý a zelenou elektřinu 
v procesu elektrolýzy – výsledkem jsou 
cenné suroviny pro průmyslové využití, 
například oxid uhelnatý, etylén a alkoho-
ly. Vědci z výzkumných center koncernu 
Siemens zkrátka dělají vše pro to, pláno-
vaná dekarbonizace globální ekonomiky 
do roku 2100 nezůstala jen teorií.

Míst, kde probíhá výzkum pod značkou Siemens, je více než 170, zaměstnávají 31 000 lidí a najdete 
je po celém světě. Kurz pro budoucí inovace pak udává jednadvacet výzkumných a vývojových 
center koncernu, v nichž pracuje 7 800 výzkumníků, vývojářů a dalších odborníků. V roce 2016 hodlá 
Siemens do výzkumu a vývoje investovat zhruba 4,8 miliardy eur, tedy o 300 milionů víc než loni. 
Převážná část nových finančních prostředků je určena na rozvoj automatizace, digitalizace, ale také 
decentralizovaných energetických systémů, které zajistí stabilitu energetických soustav.

Investice koncernu Siemens 
do výzkumu v roce 2016 
(tedy o 300 milionů eur 
více než v roce 2015). 

O tolik se zvýšily investice 
koncernu do výzkumu 
od roku 2014.

Procento z tržeb koncernu, 
které Siemens v letošním 
fiskálním roce investuje 
do výzkumu a vývoje.

Aktuální počet aktiv-
ních patentů koncernu 
Siemens. 

Tolik patentů podal 
koncern jen v loňském 
roce. Je to asi 17 vynálezů 
každý pracovní den.

Energetické systémy budoucnosti
Siemens dnes rozvíjí technologie zítřka

Digitalizované energetické 
systémy

Nové technologie  
pro solární články

Nové generace konvertorů Chemická skladovací zařízení

4,8 
miliardy eur

20 % 5,9 % 56 000 3 700 
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Siemensova 1, 155 00  
Praha 13
Telefon: 800 90 90 90
Fax: 233 032 209
E-mail: energetika.cz@siemens.com

Divize Energy Management

Obchodní úseky

Medium Voltage & Systems
Low Voltage & Products
Transformers
High Voltage Products
Digital Grid
Customer Services

Divize Wind Power and Renewables

Divize Power and Gas

Obchodní úseky

Large Gas Turbines, Generators 
Steam Turbines
Instrumentation and Electrical

Divize Power Generation Services

Obchodní úseky

Large Turbines
Small, Med. Turbines and Compressors
Wind Power and Renewables


