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Přečtěte si

6 Prunéřov II je výkonnější i díky technologiím 
společnosti Siemens 

Společnost Siemens zajišťovala na klíč projekt, 
dodávku, instalaci a oživení kompletní elektročásti, 
řídicího systému a polní instrumentace elektrárny 
Prunéřov II. Práce na komplexní obnově elektrárny 
představovaly pro Siemens největší zakázku 
posledních let. 

10 Bateriový akumulační systém SIESTORAGE 
s výjimečnou kapacitou pro E.ON

Bateriový akumulační systém SIESTORAGE 
o kapacitě 1 MWh bude nainstalován v areálu 
rozvodny 110/22 kV Mydlovary v Jihočeském kraji. 
Je to první instalace takového kapacitního rozsahu 
v České republice.

12 Siemens se stal světovým lídrem v dodávkách 
a řešeních turbosoustrojí v oblasti Oil & Gas

V polovině loňského roku se součástí koncernu 
Siemens stala společnost Dresser Rand, která spojuje 
osmnáct velkých subjektů zaměřených na plynárenství 
a ropný průmysl. Díky této akvizici má nyní Siemens 
v portfoliu řadu zajímavých produktů.
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Vážení přátelé,

dostává se vám do ruky další vydání časopisu Energo, 
ve kterém se věnujeme několika zásadním tématům 
z oblasti energetiky.

Je to třeba modernizace elektrárny Prunéřov II, na níž 
se významně podílel i Siemens. Nebo naše pokračující 
spolupráce se společností ČEPS, která znamená, že 
Siemens dále posiluje svou pozici důležitého dodavatele 
technologií pro přenosovou soustavu České republiky. 
Nabídneme vám také podrobnosti o výsledku transakce, 
kdy se součástí koncernu Siemens stala společnost Dresser 
Rand, významný světový hráč v dodávkách a řešeních 
turbosoustrojí v oblasti Oil & Gas.

To všechno jsou projekty, které lidem umožní získávat 
ještě více tolik potřebné energie a pečovat o cesty, kterými 
proudí i do těch nejodlehlejších míst. 

Dovolte mi však, abych se trochu podrobněji zmínil 
o dalším tématu, které je pro spotřebitele zásadní, a tím 
je uchování energie. Jsme na začátku cesty k tomuto 
významnému cíli, ale pár kroků už jsme ušli. A já jsem hrdý 
na to, že český Siemens ještě letos dodá největší bateriový 
akumulační systém SIESTORAGE v České republice. Bude 
nainstalován v areálu rozvodny 110/22 kV Mydlovary 
v Jihočeském kraji a nabídne kapacitu 1 MWh. Společnost 
E.ON jej v rámci pilotního programu využije primárně 
ke kompenzaci odchylek obchodníka s elektrickou energií. 
Je to první instalace takového kapacitního rozsahu u nás.

Milí přátelé, je léto, doba, kdy každý z nás hledá ta 
nejkrásnější místa a nejzábavnější aktivity, aby v rámci 
dovolené obnovil zásoby energie, z nichž pak čerpá po celý 
rok. Přeji vám, ať se to podaří. A ať po návratu do reality 
všedního dne vaše indikátory hlásí: Nabito na 100 %. 

Tomáš Hüner,  
ředitel divize Energy Management
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Unikátní dynamické 
řídicí centrum 
přenosové soustavy
Siemens ve spolupráci s výzkumnými a vědeckými partnery otevřel centrum dynamického řízení 
soustavy na Technické univerzitě v německém Ilmenau, které je první svého druhu na světě. 
Projekt vytváří IT spojení mezi dispečerským centrem soustavy a modelem německé přenosové 
soustavy na univerzitě v Magdeburgu.

Řídicí centrum v Ilmenau analyzuje data v reálném čase, analy-
tické výsledky jsou následně použity k dynamickému ovládání 
modelu soustavy. Vše je součástí tzv. DynaGridCenter projektu 
zaměřeného na výzkum nové generace řídicích síťových center 
a řídicí techniky. Nová technologie je navržena tak, aby po-
mohla zvládat stále narůstající problémy s řízením přenosových 
soustav – s nástupem větrných farem a solárních elektráren je 
elektřina do soustavy dodávána z mnoha míst na různých napě-
ťových hladinách a navíc značně proměnlivě. „Hlavním cílem bylo 
vyvinout jakéhosi autopilota pro přenosové sítě,“ uvádí Rainer 
Krebs, hlavní expert a vedoucí technického oddělení pro ochranu 
a studium řídicích systémů ve společnosti Siemens. „Za prvé 
automaticky řídí systém tak, aby provozování sítě bylo stabilní 
do té míry, jak je to jen v daných podmínkách možné. Za druhé 
v rané fázi detekuje překážky nebo poruchy, takže je možné se 
jim vyhnout.“

Siemens na druhém místě 
mezi Top Zaměstnavateli 2017
Detailní pohled na nejlepší zaměstnavatele 
v České republice nejenom studentům 
a vysokým školám, ale i firmám poskytují 
výsledky studie Top Zaměstnavatelé. V kategorii 
Automobilový & Strojírenský průmysl se na druhém 
místě letos umístila společnost Siemens.

Již pošesté byla garantem studie renomovaná výzkumná 
agentura GfK, pod jejímž dohledem v letošním ročníku 
hlasovalo 10 413 studentů ve 12 kategoriích. 
RNDr. Tomáš Drtina, generální ředitel GfK CZ & SK, 
při předávání cen vítězům řekl: „Všichni chtějí mít 
spokojené zákazníky. Jedním z klíčových předpokladů, 
jak toho dosáhnout, je mít kvalitní a kompetentní 
zaměstnance. A právě Top Zaměstnavatelům je tato 
klíčová podmínka úspěchu rozhodně jasná.“

2017
TO

P Z
AMĚSTNAVATELÉ
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Český Siemens připravil nový web a publikaci, které se věnují tematice chytrých měst. Firma v nich 
představuje svá nejnovější řešení a technologie, díky kterým lze významně zefektivnit chod obcí a měst, 
a zlepšit tak kvalitu života jejich obyvatel.

Web se zaměřuje na klíčové oblasti konceptu chytrých měst, 
v nichž Siemens nabízí svá řešení, což jsou doprava a inte-
ligentní dopravní infrastruktura, energetický management, 
správa budov a vodohospodářský průmysl. Nabízí také srozu-
mitelné infografiky, přehled referenčních projektů či názory 
renomovaných expertů na problematiku Smart cities. „Účelem 
stránek je koncentrovat nejzajímavější informace k dané pro-
blematice na jedno místo,“ říká David Barva, vedoucí pracovní 
skupiny Chytrá města ve společnosti Siemens ČR. „Současně 

ukazujeme, že potenciál „být smart“ se netýká jen velkých 
měst a krajských metropolí, ale také menších obcí.“

Web i brožura o chytrých městech jsou určeny nejen odbor-
níkům a zástupcům samospráv, ale i široké veřejnosti a jsou 
dostupné na adrese www.siemens.cz/chytramesta. Aktu-
ální novinky ze světa chytrých měst je možné sledovat také 
na Twitteru @chytramesta.

Elektromobily v ČR? 
Přibývají, ale pomalu.

Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) uvádí, 
že registrace elektricky dobíjených vozů, včetně 
hybridů, v České republice vzrostly za poslední tři 
měsíce roku 2016 o pětadvacet procent. Za celý 
rok 2016 bylo u nás v souhrnu registrováno 
200 elektromobilů.

Jsme na tom sice lépe než Slovensko, kde se loni prodalo pou-
hých 59 aut na elektrický pohon, ovšem jinak nás EU válcuje. 
Celkově v Evropské unii vzrostly prodeje elektromobilů a hybridů 
o sedm procent – na 3349 kusů. Nejvíce si jich zákazníci pořídili 
ve Francii – jednadvacet tisíc, v Německu – víc než jedenáct tisíc 
a ve Spojeném království – přes deset tisíc. A ještě jeden trend – 
zatímco obliba hybridních automobilů a elektromobilů stoupá, 
ostatní alternativní pohony, jako jsou agregáty na LPG nebo 
etanol, zaznamenaly razantní propad.

Siemens: I malé obce 
mohou být „smart“

Chytrá 
města
@chytramesta
#smartcities
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Elektrárny Prunéřov, ležící na západním okraji severočeské 
hnědouhelné pánve v blízkosti Chomutova, jsou největším 
uhelným elektrárenským komplexem v České republice. Patří 
k nejvýznamnějším dodavatelům elektřiny a zároveň dodávají teplo 
do Chomutova, Jirkova a Klášterce nad Ohří. Technologicky jsou 
tvořeny dvěma celky – Prunéřov I a Prunéřov II. Elektrárna Prunéřov II 
prošla v letech 2012 až 2016 komplexní obnovou, na které se 
významně podílela i společnost Siemens.  

Společnost Siemens, pro niž práce pro 
Prunéřov II představovaly největší zakázku 
posledních let, zajišťovala na klíč projekt, 
dodávku, instalaci a oživení kompletní 
elektročásti, tedy vyvedení výkonu a vlast-
ní spotřeby elektrárny, řídicího systému 

elektrárny a polní instrumentace. Dodávky 
a práce, které zaštiťovala společnost Sie-
mens, byly rozděleny do dvou obchodních 
balíčků – OB07 Elektro a OB10 ASŘTP – 
Automatizovaný systém řízení technolo-
gických procesů. 

Prunéřov II – komplexní obnova 
elektrárny přinesla vyšší účinnost

Foto: ŠKODA PRAHA Invest
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Příprava ve 3D
Přípravné a projekční práce probíhaly 
v Prunéřově od roku 2010. Investor kladl 
důraz na využívání systému PDMS (3D mo-
delu) s použitím databázových prostředků, 
který sloužil jednak pro koordinaci jed-
notlivých obchodních balíčků a jednak – 
po ukončení projektu – bude využit při 
dalším provozu a servisu zařízení. Vzhle-
dem ke složitosti napájecí sítě elektrárny, 
která je specifická svým rozsahem (ve fi-
nále bylo položeno cca 1 300 km kabelů), 
a s ohledem na požadavky na zajištění 
provozu elektrárny pro zadané provozní 
a poruchové stavy bylo nezbytné namo-
delovat tuto síť ve vhodném výpočtovém 
programu. Pro elektrárnu Prunéřov II 
(EPR II) byl použit výpočtový program 
Neplan, pomocí něhož byly provedeny 
kontroly toků výkonů, zkratových pomě-
rů, kontroly rozběhů motorů a podobně. 
S ohledem na konfiguraci sítě a na základě 
výsledků zkratových výpočtů byly použity 
vysokonapěťové rozvaděče typu NXAir P 
s vysokou zkratovou odolností 50kA /1s. 

Kontrola poruchových stavů zvyšuje 
bezpečnost
Velmi složitým úkolem byl návrh všech 
částí elektrické sítě a jeho následná kon-
trola při poruchových stavech, stejně jako 
realizace záskoků se zohledněním okra-
jových podmínek a technických možností 
jednotlivých dodávaných technologií. 

Tuto problematiku společnost Siemens 
řešila společně s objednatelem (ŠKODA 
PRAHA Invest) a dodavateli jednotlivých 
technologických celků. Stávající elektro 
technologie byla technicky i morálně 
zastaralá. V rámci komplexní obnovy ji 
nyní nahradila moderní technologie, která 
je vybavena prvky, jež umožňují provádět 
efektivní diagnostiku dodávané elektro-
technologie (např. diagnostika blokových, 
odbočkových a rezervního transformátoru, 
ochranné terminály vybavené oscilogra-
fickými poruchovými zapisovači, systémy 
umožňující archivaci dat atd.). Vyšší bez-
pečnost obsluhy a bezpečnější provoz zaří-
zení například zajišťují moderní rozvaděče 
vn osazené vakuovou vypínací technikou, 
které jsou vybaveny ochrannými prvky 
znemožňujícími obsluze provádět nedovo-
lené manipulace. Provedení rozvaděčů vn 
dále zaručuje, že v případě zkratu uvnitř 
rozvaděče není obsluha ohrožena. 

Práce za provozu
Samotná obnova elektrárny Prunéřov II 
byla zahájena v září 2012. Práce na mo-
dernizaci neblokových technologií probí-
haly za nepřetržitého provozu stávajících 
výrobních bloků 21 a 22, a tak bylo nutné 
přizpůsobovat technické řešení omezeným 
prostorovým podmínkám. Například bylo 
třeba řešit nutnost dodávek atypických 
polí rozvaděčů vn, atypické konstrukční 
prvky pro kabelové nosné systémy, opti-

malizovat rozměry blokových a odbočko-
vých transformátorů a podobně. Zastaralá 
technologie byla demontována postup-
ně a krok za krokem byla nahrazována 
technologií dodávanou v rámci komplexní 
obnovy. Proběhly i zkoušky na technologii 
popílkových sil a vykládky vápence. 

Balíčky 
Siemens 
Obchodní balíček OB07 dodávaný 
společností Siemens zahrnoval 
komplexní dodávku  části elektro 
pro všechny tři rekonstruované 
výrobní bloky a pro 
modernizovanou část společné 
technologie, která zajišťuje  
provoz rekonstruovaných bloků 
a původně zajišťovala i provoz 
dvou stávajících bloků 21 a 22. 
Jednalo se zejména o dodávku 
zařízení pro vyvedení výkonu 
nových generátorů Siemens 
do části modernizované rozvodny 
400 kV a dodávku zařízení pro 
napájení vlastní spotřeby včetně 
zajištěného napájení. 
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Systém pro vlastní potřebu elektrárny
Společná vlastní spotřeba elektrické ener-
gie celé elektrárny je zajištěna systémem, 
který tvoří transformátor Z1BCT03, hlavní 
rozvodny 6 kV Z1BCM, Z1BCN a příslušné 
zapouzdřené vodiče. Siemens neřešil sní-
žení vlastní spotřeby, pouze se snažil sní-

žit ztráty u dodávaného zařízení (blokové 
a odbočkové transformátory, distribuční 
transformátory). Třívinuťové transfor-
mátory vlastní spotřeby jsou vybaveny 
jedním přepínačem odboček pro všechny 
tři fáze (standardně se používají tři 
přepínače). Jsou zajímavé svým kompakt-

ním řešením, kdy při malých rozměrech 
nabízejí pozoruhodný výkon.

Systém chránění a řízení
Dodávané zařízení je chráněno pomocí 
terminálů Siemens s využitím moderního 
komunikačního protokolu IEC 61850, který 
se stal standardem pro aplikace v ener-
getice. Tento protokol slouží k zajištění 
funkční spolupráce mezi všemi zařízeními, 
jak v podřízených stanicích, tak mezi jed-
notlivými ochranami v polích. Protokol IEC 
61850 umožnil nahradit dříve používané 
drátové vazby v rozvaděčích. Pro komuni-
kaci jsou použity optické kabely, takže se 
navzájem neovlivňují elektromagnetickým 
rušením. 

Při komplexní obnově elektrárny Pruné-
řov II byl kladen důraz na použití nejmo-
dernější koncepce nejen pro systém chrá-
nění, ale také pro ovládání a komunikaci 
s řídicím systémem. Pro řízení polí slouží 
terminál s ochrannými funkcemi 7SJ64, 
který poskytuje jednoduše obsluhovatelné 
místní ovládání a automatizační funkce. 
Integrovaná programovatelná logika CFC 
(Continuous Function Chart) umožňuje 
uživateli implementovat své vlastní funkce 
pro automatizaci rozvaděče, jako například 
blokování nebo přepínání přívodů, volbu 
parametrových sad a podobně.

Pro ovládání úsekových rozvaděčů nízkého 
napětí jsou terminály osazeny v přívodních 
polích a spojkách mezi rozvaděči. Celá 
koncepce chránění a ovládání rozvoden je 
plně automatizovaná s využitím nejnověj-
ších standardů. Použité řešení umožňuje 
jednoduchou obsluhu prvků jednotlivých 
vývodů přímo z terminálů ochran s využi-
tím grafického displeje.

Druhý balíček Siemens OB10 – ASŘTP
Balíček OB10 zahrnoval komplexní řízení 
a regulaci technologie elektrárny včetně 
elektročásti prostřednictvím moderního 

řídicího systému SPPA-T3000, a to včetně 
dodávky polní instrumentace, regulačních 
armatur a souvisejících pohonů. Systém 
SPPA-T3000 řídí a monitoruje technologic-
ké procesy blokových technologií (strojov-
ny, kotelny a odsíření), včetně řízení všech 
neblokových technologií a vlastní spotřeby 
(tj. elektro části). Webově orientovaný sys-
tém je založený na komponentní hardwaro-
vé a softwarové architektuře, na moderních 
technologiích typu Java a XML a na osvěd-
čených hardwarových komponentách, jako 
jsou procesory řady Simatic S7.

Jednotná inženýrská platforma
Součástí SPPA T3000 je jednotná inže-
nýrská platforma s grafickým rozhraním 
a s řadou podpůrných nástrojů a uživatel-

ských nastavení, která umožňuje efektivně 
projektovat a uvádět do provozu veškeré 
systémové i aplikační funkce. Operátor-
ská úroveň dává operátorovi možnost 
ovládat a monitorovat příslušnou techno-
logii. Kromě základních funkcí, jako jsou 
vizualizace procesu, dialogová okna pro 
zadávání povelů, přehledná chronologie 
alarmů nebo zobrazování historických 
dat v konfigurovatelných protokolech 
a grafech, je uživateli k dispozici řada 
dalších možností, například individuální 
přizpůsobení vzhledu pracoviště, třeba 
vzhled alarmového okna či tvorba pevně 
definovaných uživatelských grafů, a to při 
současném zachování integrity a dostup-
nosti důležitých informací.

Mezi hlavní části dodávky společnosti 
Siemens patří: 

• Rezervní transformátor – napájení vlastní spotřeby, trojvinuťový, olejový 
transformátor 63/31,5/31,5 MVA; 110+8 x 2%/6,3/6,3kV, YNyn0yn0(d);

• Zařízení a rozvody společné vlastní spotřeby – rozvaděče nn, vzduchem 
izolované rozvaděče vysokého napětí typu NXAir a NXAir P s vakuovými 
vypínači, záskoková smyčka izolované vodiče (3 150 A, 12 kV);

• Zařízení a rozvody zajištěného napájení – UPS (40 až 100 kVA), baterky (OGi 
3200 Ah, 220 V), střídače (300 kVA, 400 V); usměrňovače (800 A, 220 V);

• Kabeláž a vnitřní uzemnění – kabeláž nn, vn, uzemnění technologie 
OB07, kabelové nosné systémy;

• Nouzový zdroj – dieselgenerátor 2 500 kVA, 400 V;

• Vývod generátoru – nula generátoru, zapouzdřené vodiče, 
generátorový vypínač;

• Venkovní transformátory – 3x blokový transformátor (300 MVA, 
420±2x2.5% / 15.75 kV, YNd1), 3x odbočkový trojvinuťový, olejový 
transformátor (63/31,5/31,5 MVA; 15.75±8x2.0% // 6,3 / 6,3 kV, 
Dyn11yn11);

• Zařízení rozvodny 400 kV – odpojovače, svodiče přepětí, ocelové 
konstrukce, vodiče;

• Zařízení 110 kV – střední repase stávající zapouzdřené rozvodny 110 kV.
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Jak pracuje elektrárna Prunéřov II po komplexní modernizaci a jaké 
zajímavé obchodní aktivity budou na její provoz navázány, v krátkém 
rozhovoru popisuje Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice 
a Prunéřov.

Které části elektrárny Prunéřov II prošly 
obnovou a jak dlouho by měla fungo-
vat, než bude třeba další modernizace?  
„Všechny zmodernizované bloky jsou vy-
baveny nejlepší dostupnou technologií pro 
daný projekt. Obnovou prošly strojovna, 
kotelna, odsiřovací jednotka, elektroodlu-
čovače a další zařízení nezbytná k provozu 
obou elektráren na dalších pětadvacet let. 
Přestavba elektrárny byla opravdu důklad-
ná, podílelo se na ní třináct stovek dělníků 
a techniků.“ 

Jaké jsou celkové výsledky procesu 
obnovy elektrárny? 
„Po komplexní obnově elektrárny vzrostla 
její účinnost v kombinaci s výrobou tepla 
nad 40 % a veškeré emisní parametry 
se zlepšily v průměru o 60 %. Konkrétně 
uspoříme 15 % primárních paliv, emise 
oxidu dusíku se sníží o 70 %, emise oxidu 
siřičitého o 80 % a emise tuhých znečišťu-
jících látek o 88 %.“

Jak je na tom tedy Prunéřov II v porov-
nání se současnými normami?
„Parametry v oblasti čistoty ovzduší, který-
mi nové zařízení disponuje, jsou na úrovni 
nejpřísnějších požadovaných hodnot.“ 

Kromě produkce energie a tepla – máte 
s elektrárnou ještě jiné obchodní plány?
„Hledáme příležitosti pro maximální 
využití potenciálu obou lokalit Tušimice 
a Prunéřov – synergie výroby elektřiny, 
tepla, produktů z odsíření, využití zachy-
ceného popílku, umístění lokalit a využití 
vhodných prostorů. V areálu elektrárny 
Tušimice, která nyní s elektrárnami Pruné-
řov tvoří jeden organizační celek, vyrůstá 

nakládací terminál popílku, v přípravě je 
podobné zařízení v elektrárně Prunéřov II. 
V projekční přípravě jsou nakládací ter-
minály pro sádrovec z odsíření využitelný 
ve stavebním průmyslu. Byla zahájena 
výstavba datového skladu v elektrárně 
Tušimice a vedeme jednání o napájení 
obdobného zařízení na průmyslové zóně 
Verne. Pokročila i příprava pro projekty 
zeleninových skleníků v obou lokalitách. 
Rozvojový program jedné i druhé lokality 
je postupně naplňován i doplňován.“ 

Otakar Tuček, 
ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov

• Systém rovněž splňuje vysoké nároky na ochranu proti vnějšímu ohro-
žení, např. prostřednictvím systému individuálních uživatelských hesel, 
antivirové ochrany, použitím firewallů a podobně. 

• Každý ze tří technologických bloků a nebloková část včetně řízení 
vlastní spotřeby jsou řízeny svým vlastním nezávislým řídicím systémem 
sestávajícím z automatizační a aplikační úrovně. Aplikační server pak 
shromažďuje a přenáší potřebná data mezi oběma úrovněmi. 

• Operátorské stanice zajišťují vizualizaci procesu a zadávání povelů ope-
rátorem. Řídicí systém je distribuovaný po celé EPR II. 

• Součástí dodávky řídicího systému je také ochranný systém kotle. 

• Veškerá ovládací a inženýrská pracoviště všech tří bloků (spolu s pra-
covišti neblokových technologií) budou instalována do nové společné 
centrální dozorny. 

Obnova elektrárny Prunéřov II je 
dokončena. I díky technologiím 
společnosti Siemens má 
nyní vyšší účinnost – výkon 
obnovených bloků se navýšil 
z původních 3× 200 MW 
na 3× 250 MW. Pro obyvatele 
Ústeckého kraje jsou zásadní 
lepší parametry v oblasti čistoty 
ovzduší a snížení zdravotní 
zátěže.

„Hledáme 
příležitosti pro 
maximální využití 
potenciálu obou 
lokalit Tušimice 
a Prunéřov.“

Ekologické parametry Prunéřova II 
splňují nejpřísnější normy

Další vlastnosti SPPA T3000

1. 2017 | siemens.cz/energy 9

Energo | Projekt



Český Siemens dodá největší 
bateriový akumulační systém 
v České republice

Kontejnerové řešení SIESTORAGE (Siemens 
Energy Storage) využívá nejnovější Sie-
mens technologie vyvíjené přímo pro tuto 
aplikaci. Dodávaný SIESTORAGE bude mít 
kapacitu 1 MWh a bude umístěn ve dvou 
kontejnerech. V prvním kontejneru se 
bude nacházet vn rozvaděč 22 kV typu 
8DJH a transformátor 1250 kVA, v druhém 
kontejneru budou instalovány Li-ion bate-
rie, které jsou nedílnou součástí dodávek, 
Battery Management System, měniče, 
řídicí systém, Energy Management Sys-
tem, systémy pro napájení vlastní spotřeby 

a další pomocné systémy zajišťující bez-
pečný provoz zařízení po celou dobu jeho 
životnosti. Kontejnerové řešení redukuje 
náklady na stavební část a minimalizuje 
montážní práce v místě realizace. Uvedení 
SIESTORAGE v Mydlovarech do plného pro-
vozu, po ukončení všech zkoušek, je plá-
nováno do 30. listopadu letošního roku.

V ČR vznikne kompetenční centrum
„Kompletace SIESTORAGE bude probíhat 
v České republice pod vedením pracovníků 
Siemens AG. Při realizaci bude společnost 

Siemens spolupracovat s českými doda-
vateli,“ říká Tomáš Hüner, ředitel divize 
Energy Management, Siemens, s. r. o., 
a pokračuje: „První instalace tohoto zaříze-
ní v České republice je pro nás důležitým 
milníkem i z toho důvodu, že by u nás 
mělo vzniknout kompetenční centrum, 
které obchodně pokryje oblast východní 
Evropy a část střední Evropy.“

Co říká E.ON.
Využití této v České republice unikátní 
technologie komentuje Michal Jurík, 

Bateriový akumulační systém SIESTORAGE o kapacitě 1 MWh 
bude nainstalován v areálu rozvodny 110/22 kV Mydlovary 
v Jihočeském kraji, nedaleko Hluboké nad Vltavou. 
Společnost E.ON jej bude v rámci pilotního programu 
využívat primárně ke kompenzaci odchylek obchodníka 
s elektrickou energií. Je to první instalace takového 
kapacitního rozsahu v České republice.
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vedoucí projektu ze společnosti E.ON: „Vel-
kokapacitní bateriová akumulace se stává 
mimořádně zajímavou i pro energetické 
společnosti a již dnes nabízí účastníkům 
trhu s elektrickou energií řadu zajímavých 
příležitostí. V České republice ovšem zatím 
není oblast připojování akumulačních jed-
notek do sítí pevně podchycena, a je proto 
mimořádně důležité, aby se účastníci trhu 
i legislativa na jejich příchod připravili. 
Ve společnosti E.ON věříme, že provoz 
naší pilotní jednotky prokáže, že bateriová 
akumulace je pro elektroenergetiku jed-
noznačným přínosem.“ Společnost E.ON 
zvažuje, že pilotní projekt akumulace ener-
gie v rozvodně Mydlovary v budoucnosti 
rozšíří až na kapacitu 10 MWh. K realizaci 
projektu pomohla i dotace z Operační-
ho programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OPPIK), program 
Nízkouhlíkové technologie.

SIESTORAGE již v devíti zemích
SIESTORAGE je koncipován jako modulární 
systém, je tedy vhodný pro akumulaci a ří-
zení i mnohem větších výkonů. V součas-
né době má Siemens zakázky SIESTORAGE 
již v devíti zemích, především ve střední 
a západní Evropě a USA, a to pro různá vy-
užití. Uplatnění nachází především v rámci 
poskytování podpůrných služeb (regulace 
frekvence, napětí, vyvážení nerovnoměr-
nosti mezi výrobou a spotřebou), řešení 
ostrovních provozů, black-startů či obcho-
dování s elektrickou energií. V současné 
době se SIESTORAGE uplatňuje i při řešení 
krátkodobých výpadků v průmyslu, které 
způsobují ztráty ve výrobě. Uvedené vyu-
žití je možné kombinovat a měnit bez nut-
nosti úprav dodané technologie. V rámci 
průmyslových aplikací našlo toto řešení 
uplatnění například v německém Eisen-
hüttenstadtu, kde SIESTORAGE slouží pro 
zajištění napájení/rychlého startu plynové 
turbíny v případě výpadku hlavní 110 kV 
distribuční sítě. Díky zajištění dodávky 
tepla a elektřiny do ocelárny ArcelorMittal 
Eisenhüttenstadt GmbH, v případě vý-
padku linky 110 kV, se zabránilo možným 
škodám až v řádech milionů eur.

Řešení pro chytré sítě
Akumulace energie je také nedílnou sou-
částí konceptu chytrých sítí (Smart Grids) 
a chytrých měst (Smart Cities). Protože 
SIESTORAGE dovede obnovit dodávky 
elektrické energie nezávisle na ostatních 
zdrojích elektrické energie, může význam-
ně přispět ke zvýšení nezávislosti dodávek 
v lokálních či autonomních sítích a přispět 
k vyšší spolehlivosti elektrické sítě právě 
ve městech.

Další podrobnosti o systému 
a kontakty najdete na adrese 
www.siemens.cz/akumulaceenergie.

Letos v březnu uzavřely společnosti Engie Deutschland a německý Siemens smlou-
vu na instalaci modulárního bateriového systému SIESTORAGE pro přečerpávací 
vodní elektrárny na řece Pfreimd v severovýchodním Bavorsku. Bateriové úložiště 
doplní stávající zařízení čerpací elektrárny, a SIESTORAGE tak umožní společnosti 
Engie Deutschland více profitovat z výroby a zpracování energie. Systém, který 
bude zprovozněn do konce letošního roku, bude mít kapacitu více než 13 MWh, 
což z něj činí největší zařízení svého druhu, které dosud Siemens dodal.

SIESTORAGE pro elektrárnu řece Pfreimd

„Velkokapacitní 
bateriová 
akumulace se 
stává mimořádně 
zajímavou i pro 
energetické 
společnosti a již 
dnes nabízí 
účastníkům trhu 
s elektrickou energií 
řadu zajímavých 
příležitostí.“

Michal Jurík, 
E.ON Česká republika, s. r. o. 
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Kromě pozice největšího světového do-
davatele pro plynárenský a ropný průmysl 
v uvedené oblasti koncern v neposlední 
řadě získal i výrobní závod na kogenerační 
zdroje pro decentrální výrobu elektřiny 
a tepla. Nicméně Dresser Rand v rámci 
koncernu Siemens kombinuje a řídí zejmé-
na aktivity týkající se kompresorů. 

Pod hladinou moře
Dresser Rand je světovým lídrem v ob-
lasti těžby surovin mimo pevninu, nabízí 
aplikace umožňující těžbu pod mořskou 
hladinou a díky integraci se společností 
Siemens nyní také elektro-distribuční sys-
tém zásobování elektrickou energií. Dále 
je dodavatelem řešení pro ropné plošiny 
a vrty mimo pevninu a plovoucí těžební 
platformy. Toto odvětví se vyznačuje ex-
trémními klimatickými podmínkami, což 
je spojeno s požadavky na co nejmenší 
hmotnost a velikost rotačního zařízení. 

Siemens nyní v oblasti offshore nabízí 
osvědčená řešení, počínaje zásobováním 
elektrickou energií přes kompresory a po-
hony až po řídicí systémy. 

Větší nabídka a komfort pro zákazníky
Simens kombinuje své původní portfolio 
i s portfoliem energetické divize Rollce 
Royce, tuto společnost koupil v roce 2014. 
Ať už jde o produkty Siemens, Rollce Roy-
ce nebo Dresser Rand, v oblasti Oil & Gas 
si Siemens ponechal název Dresser Rand 
Siemens Business. 

Díky této akvizici má nyní Siemens pro 
zákazníka mnohem širší portfolio, které 
zahrnuje pohony, kompresory, sestavy ply-
nových turbín atd. Kombinace výrobních, 
servisních a prodejních aktivit poskytne 
zákazníkům rychlejší odezvu a v případě 
potřeby také širší servisní dostupnost. 

V polovině loňského roku se 
součástí koncernu Siemens 
stala společnost Dresser Rand. 
Je na trhu již 170 let a spojuje 
osmnáct velkých subjektů 
zaměřených na plynárenství 
a ropný průmysl. Investice ve výši 
7,6 miliardy dolarů znamená pro 
Siemens celosvětovou vedoucí 
pozici v dodávkách a řešeních 
turbosoustrojí v oblasti Oil & Gas.

Dresser Rand 
Siemens Business
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Rozšířené portfolio
Díky akvizici Dresser Rand má nyní Siemens ve svém portfoliu řadu 
zajímavých produktů. Podívejme se na ty nejdůležitější.

• Kompresory – pro Evropský trh je 
důležité rozšíření výrobních řad u kom-
presorů. Portfolio nyní nově zahrnuje 
pístové kompresory pro rychloběžné 
i pomaloběžné aplikace. Výrobní řady 
kompresorů doplnila modulární platfor-
ma centrifugálních plynových kompre-
sorů. Do společné organizace je rovněž 
sloučen servis.

• Průmyslové parní turbíny, které přišly 
spolu s Dresser Rand, splňují přísné 
normy API 611 a 612 v mnoha prove-
deních a výkonech – od desítek kW až 
po několik MW. Portfolio zahrnuje prů-
myslové parní turbíny v horizontálním 
i vertikálním provedení, jak pro me-
chanický pohon čerpadel, kompresorů 
a ventilátorů, tak dodávané s generá-
torem na výrobu elektrické energie. 
U jednostupňových parních turbínek 
mluvíme o axiální i horizontální dělicí 
rovině a o horizontálním či vertikálním 
provedení soustrojí. Nabízíme jak tur-
bíny s integrovanou převodovkou, tak 
bez ní pro přímý pohon.  
 
Servis parních turbín se nyní rozšířil 
o foot printy. Dresser Rand je schopen 
vyrobit náhradu původních turbín z 60. 
a 70. let! 

• Spalovací turbíny – za zmínku stojí 
nejmenší spalovací turbína v novém 
sloučeném portfoliu, tzv. KG2, s vý-

konem od 1,7–2,0 MWe. V porovnání 
s většími turbínami je to vlastně jedno-
duchá radiální spalovací turbína, která 
ve spojení s technologií Power Oxydizer 
dokáže zredukovat emise NOx na abso-
lutní minimum blížící se nule.

V oblasti pohonů a výroby elektrické 
energie přibyly do portfolia spalovací pís-
tové motory jak pro standardní aplikace, 
tak pro spalování odpadních plynných 
produktů. Jsou používány pro mechanický 
pohon i pro výrobu  elektrické energie. 
V oblasti výroby elektřiny Siemens nyní 
u malých kogeneračních zdrojů pro decen-
trální výrobu nabídne kompletní dodávku 
technologie počínaje pístovým motorem 
a konče kompletní kogenerační jednotkou 
s vyvedením elektrického výkonu. 

V oblasti kogeneračních jednotek a spalo-
vacích motorů je silnou stránkou Dresser 
Rand zejména spalování syntézních plynů 
a bioplynu. K dispozici je silné portfolio 
pro aplikace se stochiometrickým spa-
lováním, které přináší vynikající emisní 
hodnoty spalin. 

Velký důraz je kladen na využití synergií 
nově vzniklého portfolia Siemens. Aktuál-
ně se tak v projektech Oil & Gas, ale i jin-
de, jako jeden celek objevují parní turbíny 
z produkce Dresser Rand, spojky Flender 
(značka také patří do koncernu Siemens) 
a elektrické motory Siemens.

Dresser Rand pro Chemoprojekt i Unipetrol

Portfolio Dresser Rand se podílí například na projektu Basra v Iráku, 
který pro irácké ministerstvo ropných olejů dodává na klíč český 
Chemoprojekt. Siemens bude dodavatelem parních turbín, spojek 
a elektropohonů. 

Mezi další současné zákazníky společnosti patří z oblasti rafinerií 
například Unipetrol, konkrétně jeho závody v Litvínově a Kralupech, 
nebo z oblasti přepravy plynu Net4gas.

Foto: Unipetrol
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Projektu InterFlex,  jehož hlavním koordinátorem 
je francouzská společnost Enedis, se dále účastní 
německý Avacon, nizozemský Enexois, švédský 
E.ON a za Českou republiku ČEZ Distribuce. „Na-
vázali jsme na úspěšnou spolupráci na evropské 
úrovni a společně s našimi partnery zformovali 
silné konsorcium, které sestavilo projekt splňující 
přísná kritéria Evropské komise. V projektu 
hrajeme klíčovou pozici nejen z pohledu garance 
dodání výstupů z našeho pracovního balíčku, 
ale zastáváme také roli technického ředitele 
celého projektu, které si velmi vážíme,“ říká 
vedoucí odboru Business strategie společnosti 

ČEZ Distribuce Radek Lamich. Pětice provozo-
vatelů distribučních soustav bude na projektu 
spolupracovat také s dodavateli, obchodníky 
s elektrickou energií a výzkumnými organiza-
cemi. Vznikne tak dvacetičlenné projektové 
konsorcium.

InterFlex sestává z celkem devíti pracovních ba-
líčků: pěti demonstračních projektů, z nichž kaž-
dý vede jeden ze zúčastněných provozovatelů 
distribuční soustavy, a čtyř obecných pracovních 
balíčků – Management, Technická specifikace, 
Analýza využitelnosti a Publicita.

Na začátku ledna 2017 odstartoval evropský smart grid projekt 
InterFlex, podpořený z programu Horizon 2020, který je zaměřen 
na zvyšování flexibility evropských distribučních sítí v prostředí 
stále významnějšího podílu obnovitelných zdrojů energie s využitím 
konceptu smart grid. Účastníkem projektu je i ČEZ Distribuce a jako 
partner se na něm podílí i Siemens.

Projekt podporuje 
Evropská komise.

InterFlex

14 1. 2017 | siemens.cz/energy

Energo | Projekt



eCAR Operational Center

SICAM A 8000 Nabíjecí stanice

Naše řešení hlídá podpětí nebo 
podfrekvenci v distribuční síti
Jak vnímají spolupráci s ČEZ Distribuce v rámci InterFlexu dva zástupci 
společnosti Siemens, projektový manažer Jan Doskočil a hlavní inženýr projektu 
Libor Korbelský, se dozvíte v krátkém rozhovoru.

Jak se Siemens k účasti na projektu InterFlex dostal?
„Společnost ČEZ Distribuce nás oslovila na základě úspěšné spolupráce na předchozím projektu 
GRID4U, v rámci kterého Siemens zajistil realizaci lokálního řídicího systému s pokročilými funkcemi 
řízení distribuční sítě v rámci Smart regionu Vrchlabí.“

Jakým způsobem se Siemens na projektu podílí?
„Siemens se účastní třetího z pěti demonstračních projektů, který se týká regulování dobíjecích 
stanic pro elektromobily. Naše řešení je založeno na dodání nabíjecí stanice, která je přes operační 
centrum na cloudové bázi, tzv. eCAR Operational Center, napojená na systém SICAM A8000. Tento 
systém dokáže vyhodnotit, zda v distribuční síti nedochází k případnému podpětí nebo podfrekvenci. 
Pokud tato situace nastane, SICAM A8000 předá informaci do cloudu a následně dojde ke snížení 
dobíjecího výkonu nabíjecí stanice. Tento systém by v případě budoucího širšího nasazení dokázal 
významně snižovat zatížení distribuční sítě ve stavu nouze nebo v rámci předcházení stavu nouze.“

Můžete přiblížit časový rámec spolupráce?
„Nyní jsme v období příprav. Na straně ČEZ Distribuce probíhá příprava projektu a projektové doku-
mentace, Siemens chystá testování komunikace mezi systémem SICAM A8000 a cloudem. Neveřejná 
nabíjecí stanice pro účely testování by měla být uvedena do provozu do konce letošního roku v Děčí-
ně, instalaci bude předcházet testování požadovaných funkcí a interoperability v rakouských laborato-
řích AIT (Austrian Institute of Technology). Celý projekt pak skončí vyhodnocením v roce 2019.“

Jak probíhá komunikace mezi partnery projektu?
„Na měsíční bázi se účastníme mítinků s lídrem projektu, ČEZ Distribuce, kde se diskutují aktuální 
otázky týkající se  realizace a implementace řešení. Stejně tak se potkáváme s koordinátorem projek-
tu, tyto mítinky se týkají spíše financování, dokumentace a podobně.“

Horizon 2020

„Horizon 2020 – rámcový 
program EU pro výzkum 
a inovace“ je největším 
a nejvýznamnějším 
programem Evropské unie 
financujícím výzkumné, 
vývojové, demonstrační 
i inovační projekty 
na evropské úrovni. 
Zaměřuje se na větší 
podporu inovací, klade 
důraz na propojení výzkumu 
a inovací v návaznosti 
na trh a na vytváření 
podnikatelských příležitostí.

Integrace zdrojů do distribuční soustavy

Zapojením do InterFlexu společnost 
ČEZ Distribuce navázala na účast v jiném evrop-
ském projektu. V rámci Smart Region Vrchlabí, 
jedné ze součástí evropského demonstračního 
projektu GRID4EU, v letech 2011–2016 testovala 
zejména automatizaci na hladině vysokého 
a nízkého napětí a ostrovní provoz v případě 
poruchy v nadřazené síti.

V projektu InterFlex plánuje ČEZ Distribuce 
testovat integraci obnovitelných a decentrálních 
zdrojů do distribuční soustavy, akumulaci elek-
trické energie a integraci dobíjecích stanic pro 
elektromobily do distribuční soustavy. Získané 
poznatky pak budou tvořit vstupy do obecných 

pracovních balíčků projektu, a zajistí tak jejich 
posouzení a možné nasazení na celoevropské 
úrovni: „V našem demonstračním projektu se za-
měřujeme na několik klíčových oblastí. Zvýšení 
připojitelnosti decentrálních zdrojů na hladině 
nn a vn díky cílené regulaci jalového výkonu, tes-
tování pokročilých funkcí dobíjecích stojanů pro 
elektromobily a v neposlední řadě také testování 
vlivu výroby střešních fotovoltaických elektráren 
ve spojení s akumulací elektrické energie v ba-
teriích u zákazníka na distribuční soustavu,“ říká 
projektový manažer demonstračního balíčku ve-
deného společností ČEZ Distribuce Stanislav Hes.

Zdroj: tisková zpráva ČEZ Distribuce

Jan Doskočil, 
projektový manažer

Libor Korbelský, 
hlavní inženýr projektu

Libor Korbelský, 
hlavní inženýr projektu

Jan Doskočil, 
projektový manažer
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COMOS je základem pro spolupráci všech pracovníků, kteří se 
podílejí na projektování a provozu technologického zařízení. 
Vytváří zázemí pro plně integrovaný komplexní management 
plánování, realizaci a provoz procesních výrobních technologií. 
Je to v podstatě informační portál, na kterém jsou uchovávána 
všechna relevantní technická data po celý životní cyklus výrobní-
ho zařízení. 

Centrální databáze

V rámci systémového řešení COMOS jsou všechna data technolo-
gického zařízení uložena v centrální databázi. To umožňuje všem 
profesím a střediskům pracovat v projektové a provozní fázi se stá-
le stejnými objektovými daty. Změny u objektů nebo v dokumen-
taci má tak každý uživatel okamžitě k dispozici v rámci své vlastní 
projektové dokumentace. Otevřená softwarová architektura 
umožňuje optimální integraci externích systémů i bezproblémové 
začlenění do stávajících IT struktur. Příslušné datové listy, seznamy 
a další dokumenty jsou přímo spojeny s odpovídajícími objekty. 

Konstruktéři a provozovatelé výrobních technologických zařízení potřebují sofistikované 
systémové řešení, které umožňuje správu enormně velkých objemů projektových dat a vytváří 
ideální zázemí pro dosažení vyšší produktivity při plánování, provozu a údržbě průmyslových 
zařízení. Takové řešení nabízí softwarový systém COMOS od společnosti Siemens. 

Systémové řešení COMOS  
pro management technologií
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Technologie pracovních vrstev

Využitím inovativní technologie pracovních vrstev umožňuje 
COMOS optimální realizaci simultánních technických činností, 
které byly dosud realizovány v po sobě následujících etapách. 
Pracovní vrstvy představují různé náhledy na stejná data 
technologického zařízení, takže například technolog nebo pro-
jektant elektro a MaR mohou současně pracovat s projektový-
mi daty a objekty technologického zařízení, aniž by docházelo 
ke změně původní databáze.

Systém s modulární strukturou

Portfolio COMOS tvoří modulární struktura. Veškerá softwa-
rová řešení, která ovládají jednotlivé fáze vývoje projektu, 
počínaje návrhem procesů přes základní a podrobnou technic-
kou realizaci až po modernizaci, lze sestavit dle individuálních 
potřeb nebo vypracovat jako samostatná řešení.

COMOS, systémové řešení pro celý životní cyklus procesního vý-
robního zařízení, přináší svým uživatelům značnou úsporu času 
a snížení nákladů při plánování výrobního zařízení jako celku. 

Integrovaná spolupráce všech 
oborových disciplín po celý 
životní cyklus:
• Technologické procesy
• Projektování potrubních systémů
• Izometrie
• 3D-integrace
• Elektrozařízení, měřicí, řídicí a regulační technika
• Automatizace
• Návrh řídicích systémů
• Projektování pneumatické a hydraulické techniky
• Trénink a simulace
• Údržba
• Odstavení a projektování modernizace
• Projektová dokumentace technologického zařízení

Objektově orientovaná databáze

Základem řešení COMOS je jednotná objektově orientovaná 
databáze všech zařízení, díky čemž je zajištěn kompletní tok 
informačních dat. Všechna data jsou v jakýkoliv okamžik 
aktuální a díky tomu reprezentují vždy stav „as-built“ zařízení. 
Jeden a ten samý objekt je přístupný v mnoha oborech tech-
nických činností, nehledě na skutečnost, zda je používán při 
návrhu technologického zařízení, v 3D projektování, projektu 
řízení, elektro a SKŘ nebo v provozní fázi výrobního procesu 
pro servis a údržbu. 

Softwarová řešení  
platformy COMOS

• COMOS Process – základ pro efektivní procesně 
technické projektování technologických zařízení.

• COMOS Automation – zaručuje spolehlivost, 
aktuálnost a kompletnost dat všem uživatelům, 
počínaje projektováním elektro až po úplnou 
automatizaci celých výrobních zařízení.

• Modul COMOS EI&C – prostředek, který všechna 
technická data, jež byla zadána v rámci funkčních 
schémat v procesu návrhu technologie, dále detailně 
rozpracuje a specifikuje z hlediska potřeb návrhu 
zařízení elektro a MaR.

• Modul COMOS Logical – umožňuje grafické 
znázornění a tvorbu návrhu logických funkcí 
a sekvencí podle běžných norem. Spolehlivý 
konzistentní informační tok v COMOS umožňuje 
projektování na základě již definovaných signálů. 
Změny jsou rychleji dohledatelné i proveditelné 
a riziko chyb výrazně klesá.

COMOS, systémové řešení pro 
celý životní cyklus procesního 
výrobního zařízení, poskytuje:

• Integrovaný náhled od plánovací fáze projektu 
až po údržbu

• Předávání souvislých dat ve všech fázích životního 
cyklu výrobního zařízení

• Základnu integrace všech technických aspektů výroby 
a zařízení

• Optimalizaci provozu výrobního zařízení a údržby

• Informační systém majetku

• Management životního cyklu zařízení bez 
mnohonásobných rozhraní a převodů mezi 
různými médii
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Valeč již 
popatnácté 

Výměna zkušeností 
ČEPS a Siemens

Semináře pro 
projektanty vn zařízení 
v Brně a Budějovicích

Ve spolupráci s firmou Betonbau se 
při příležitosti konání březnového 
veletrhu AMPER v Brně a o měsíc 
později v Budějovicích uskutečnily 
semináře „Návrh a projektování 
trafostanic dle nejnovějších norem“. 
V obou metropolích byly na progra-
mu například vn rozvaděče Siemens 
8DJH pro sekundární distribuci, 
konstrukční řešení inteligentních 
trafostanic nebo aktuální možnosti 
osazení kompaktních vn rozvaděčů 
měřicími, ovládacími a komunikač-
ními prvky pro budoucí „smart“ sítě. 
Další přednášky se týkaly mimo jiné 
nových ustanovení normy pro ob-
loukové zkoušky a stěžejních bodů 
při provádění komplexních revizí 
kioskových trafostanic.

V polovině května proběhl 
jubilejní 15. ročník tradičních 
setkání zákazníků společnosti 
Siemens v oblasti sekundární 
techniky pro energetiku. Jeho 
účastníci se sešli v hotelu Zámek 
Valeč nedaleko Třebíče.

Hotel Kraví hora v Bořeticích byl místem tradičního pracovního 
setkání zástupců společností ČEPS a Siemens, které se letos konalo 
ve dnech 22. a 23. března.

I tentokrát si účastníci akce vyměnili zku-
šenosti s uváděním do provozu, vlastním 
provozem, údržbou a servisem přístrojů 
zvn a vvn, konkrétně vypínačů Siemens, 
omezovačů přepětí Siemens a přístro-
jových transformátorů Trench, a také 
systémových transformátorů Siemens 
a Končar Power Transformers. V rámci 
programu byly představeny řešení a tech-
nologie Siemens divize Building Techno-
logies (například zařízení pro zabezpečení 
objektů a areálů nebo řídicí systém pro 
správu budov Desigo CC) a také platforma 
COMOS, která kromě jiného funguje jako 
informační portál, na kterém jsou ucho-
vávána všechna relevantní technická data 
po celý životní cyklus výrobního zařízení. 
Díky tomu je možné uplatnit nové postupy 
při projektování, dokumentaci a údržbě 
technologií. 

A protože se setkání konalo na jižní Mora-
vě, účastníci setkání se zúčastnili exkurze 
do vinařství Bíza v Čejkovicích.

Nejdůležitější součástí programu setká-
ní energetiků, které se uskutečnilo 
16. – 17. května 2017, byla samozřejmě 
odborná témata zaměřená na aktua-
lity v řídicích systémech a ochranách. 
Prezentace se týkaly projektů společnosti 
Siemens, konkrétně praktických zkuše-
ností s nasazováním systémů rozvoden 
a energetických dispečerských systémů. 
Součástí akce byly také workshopy. Jako 
vždy i tentokrát na setkání vystoupil host 

z jiné oblasti, než je energetika. Tentokrát 
to byl PhDr. Štěpán Vymětal, PhD., který – 
jako odborník na psychologii mimořád-
ných událostí a krizové řízení – přednášel 
na téma psychologie katastrof. 

Když ve Valči dozněly prezentace, byl čas 
na zábavu. Účastníci se například utkali 
v závodech dračích lodí na nedaleké Dale-
šické přehradě.
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Unikátní řešení napájení 
přípojnicovým systémem 
pro brněnský Wistron

Zadání spočívalo ve vyvedení celého výko-
nu transformátoru 2 000 kVA z venkovní 
trafostanice do místa spotřeby. Prvotní ná-
vrh počítal s kabelovým vedením z venkov-
ní trafostanice do výrobní haly, ve které 
vedení následně pokračovalo do hlavního 
rozvaděče. Ten se nacházel u testovací 
linky uprostřed výrobní haly.

Nakonec se zákazník rozhodl využít 
přípojnicové systémy. Důvodem pro toto 
rozhodnutí byly ideální vlastnosti těchto 
systémů (viz box). Zákazník také navíc 
získal možnost nahradit část kabelového 
vedení z trafostanice unikátním epoxi-
dovým přípojnicovým systémem s typo-
vým označením LR. Oproti ostatním se 
technologie vyznačuje vysokým stupněm 
krytí IP68, a může být proto nasazena 
i ve venkovním prostředí. Odolává větru, 
dešti, mrazu a nahradí bez problémů 
kabelové venkovní rozvody. Celý systém 
přívodu energie z trafostanice do hlavního 
rozvaděče se tedy skládal z kombinace 
dvou systémů – typu LR pro venkovní část 
a typu LD pro vnitřní rozvod. 

Systém LR
Přípojnice s mimořádně vysokým krytím, 
které zaručuje bezúdržbovost a velkou 
spolehlivost provozu. 

Technologie je určena pro znečištěné 
a venkovní prostory nebo pro tunely.

Jmenovitý proud InA: 400 A až 6150 A 
Špičková zkratová odolnost Ipk: do 220 kA 
Stupeň krytí: IP68

Systém LD
Robustní systém s dlouholetou tradicí je 
určen pro intenzivní průmyslovou výrobu, 
automobilový průmysl, větrné elektrárny 
a lodě.

Jmenovitý proud InA: 1100 A až 5000 A 
Špičková zkratová odolnost Ipk: do 286 kA 
Stupeň krytí: IP34, IP54

3D model
Elektrické parametry celého systému 
rozvodu pomocí přípojnice byly ověřeny 
výpočetním softwarem pro dimenzová-
ní v elektrických sítích SIMARIS Design. 
Deklarované parametry takto navrženého 
rozvodu byly jedním z důvodů, proč se 
zákazník pro přípojnicové řešení rozhodl. 
Vzniklý 3D model přípojnic, spolu s koordi-
nací se stavební částí, představovaly další 
krok, který toto řešení posunul do vyšší ka-
tegorie oproti klasické kabeláži. 3D modely 
jsou pro přípojnicové rozvody nutností 
i běžnou praxí již mnoho let. Zatím ale stá-
le platí, že sebelepší 3D model nedokáže 
nahradit práci technika na stavbě a doda-
tečné zaměření některých částí v terénu je 
stále nezbytné.

Přípojnicové rozvody 
mají oproti klasickým 
kabelovým rozvodům 
řadu výhod

Ekonomie a hospodárnost:
• rychlé a snadné projektování; 
• minimální nároky na stavební 

prostor; 
• nenáročná montáž;
• možnost dodatečných změn 

napájecích tras; 
• možnost sledování a ovlivňo-

vání toku energie s využitím 
měřicích a dálkově ovládaných 
prvků.

Provozní bezpečnost:
• veškeré díly vč. propojení 

na rozváděče SIVACON 8PS 
jsou zkušebně ověřeny;

• nízká požární zátěž.

Spolehlivost:
• vysoká zkratová odolnost,
• výborná elektromagnetická 

kompatibilita;
• snadná identifikace závady 

a její odstranění.

Inovativní řešení:
• proti kabelovému rozvodu 

bezpečné a flexibilní.

Vše je k dispozici:
• podpora společnosti Siemens 

od projektu až po uvedení 
do provozu;

• možnosti výběru optimál-
ních parametrů z portfolia 
od 40 A do 8200 A.

Další informace 
o přípojnicích naleznete 
na www.siemens.cz/pripojnice.

Hala společnosti Wistron InfoComm (Czech), s.r.o., která se nachází v brněnské průmyslové zóně 
Černovická terasa, se pyšní unikátním přípojnicovým systémem, jenž slouží pro napájení nové testovací 
linky. Pro projekční kancelář společnosti SKS s.r.o. jej připravil a dodal Siemens.

Detail přechodového dílu mezi epoxidovou 
přípojnicí LR a konvenční LD
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Další vypínače a přístrojové 
transformátory pro přenosovou 
soustavu 
V nedávné minulosti uzavřela společnost Siemens tři další významné dlouhodobé smlouvy se společností 
ČEPS. Týkají se dodávek přístrojů zvn a vvn a jejich celkový objem dosahuje rámcově 200 mil. Kč. Siemens 
tak navázal na dlouhou a bohatou historii dodávek těchto přístrojů a dále posiluje významnou pozici 
dodavatele pro přenosovou soustavu České republiky.

Ve druhé polovině roku 2016 podepsaly společnosti ČEPS 
a Siemens dvě smlouvy. První kontrakt z loňského září řeší 
dodávky vypínačů 420 kV, 245 kV a 123 kV v letech 2017–2023. 
V listopadu 2016 pak byla podepsána druhá nová smlouva, 
v tomto případě na dodávky přístrojových transformátorů napětí 
420 kV, 245 kV a 123 kV v letech 2017–2023. Začátkem roku 
2017 došlo k podpisu třetí nové smlouvy, tentokrát na dodávky 
přístrojových transformátorů proudu 420 kV a kombinovaných 
přístrojových transformátorů proudu a napětí 420 kV a 123 kV 
v letech 2018–2023.

Ohlédnutí v čase
Tři nové významené smlouvy zaměřené na dlouhodobou spolu-
práci společností ČEPS a Siemens jsou vhodnou příležitostí k malé 
rekapitulaci. První dodávky přístrojů vvn Siemens pro přenosovou 
soustavu a současně pro sítě dnešní ČR vůbec se uskutečnily 
v roce 1991, a to 1 ks vypínače 3AQ1EE-245 kV pro ČEPS a 3 ks 
omezovačů přepětí 420 kV pro ČEZ pro elektrárnu Mělník. O rok 
později bylo již do provozu uvedeno 11 vypínačů Siemens v síti 
420 kV ČEPS. Od roku 1996 byly vypínače typu 3AQ ve světě 
i v ČR postupně nahrazovány dosavadní typovou řadou 3AP, 
se zhášecí komorou využívající vlastní energii oblouku a s pru-
žinovým střadačovým pohonem. První dodávky vypínačů 3AP 
do ČR byly realizovány v roce 1997. Vypínače typové řady 3AP již 
v současnosti dosahují parametrů až 800 kV jmenovitého napětí 
a 63 kA vypínacího proudu.

Aktuální výrobní program 
vypínačů „live tank“
Pozn.: Jmenovité napětí až 
do 245 kV a jmenovitý vypínací 
proud 50 kA (týká se i ČEPS) 
zvládá již dnes vypínač typu 3AP1 
s jediným zhášedlem, jmenovité 
napětí až do 550 kV (pro ČR, resp. 
ČEPS je relevantní max. 420 kV) 
a jmenovitý vypínací proud 63 kA 
vypínač typu 3AP2 s 2 zhášedly.

Vypínače pro přestavbu transformovny 400/110 kV Kočín
Většina vypínačů 123 kV byla, je a samozřejmě dále bude určena 
do distribučních sítí, ale právě nově uzavřená smlouva s ČEPS za-
hrnuje rovněž 21 ks vypínačů 123 kV (bez opce). Jejich převažující 
část bude určena pro kompletní přestavbu rozvodny 123 kV Kočín 
(v této napěťové úrovni výjimečně v majetku ČEPS). Záměr rekon-
strukce a rozšíření rozvoden 420 kV a 123 kV umožní v budouc-
nosti nejenom připojení plánovaného 3. a 4. bloku JE Temelín, ale 
i dalších nově plánovaných vedení 400 kV. Právě do transformov-
ny 400/110 kV Kočín totiž je, a i po její přestavbě zůstane, výkon 
této elektrárny vyveden. Z důvodu souvisejícího nárůstu zkrato-
vých poměrů bude nová R 123 kV Kočín dimenzována na 50 kA, 
čemuž odpovídá i dodávka vypínačů v rámci nové smlouvy. Ně-
kolik z vypínačů 123 kV, 50 kA bude určeno na sekundární stranu 
systémových transformátorů 400/123 kV. První z těchto vypínačů 
byl již letos v březnu dodán pro rozvodnu Vernéřov, současně jako 
vůbec první vypínač 123 kV, 50 kA do ČR.

V obdobné souvislosti bude větší část dodávek vypínačů 420 kV 
určena pro přestavbu rozvodny 420 kV Kočín na vyšší zkratovou 
odolnost 63 kA.
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Řada vypínačů 3AP2FI-420 kV

Výroba vypínačů v závodě se stoletou tradicí
Dnes je již v sítích ČR provozováno přes 1100 ks vypínačů vvn 
(z tohoto počtu je přes 700 ks vypínačů dnešní typové řady 3AP), 
z nichž téměř 200 ks se nachází v přenosových sítích a zbývajících 
více než 900 ks v sítích distribučních (rozvodných společností, 
trakce i průmyslu). Zajímavostí jistě je, že právě poslední vypínač 
420 kV v rámci nově uzavřené smlouvy s ČEPS bude 200. vypínač 
Siemens pro síť 420 kV ČR. Všechny tyto vypínače byly a nadále 
budou dodávány z výrobního závodu Schaltwerk Hochspanung 
v Berlíně, jehož elektrotechnická výroba právě v letošním roce 
slaví 100 let své existence.

Vypínač 245 kV v Prosenicích

Přístrojové transformátory nejen pro přenosovou soustavu ČR
Přístrojové transformátory pro PS ČR dodává Siemens od roku 
2006, začal tedy záhy po integraci firmy Trench v dubnu 2004, 
kdy převzal produkci jednoho z nejvýznamnějších světových 
výrobců přístrojových transformátorů (dále PT). Právě tehdy tak 
Siemens zkompletoval celé vlastní portfolio produktů vvn, které 
nabízí doposud. 

Samotné přístrojové transformátory Trench přitom již byly v ČR 
instalovány řadu let před výše zmíněnou integrací, a to zejména 
právě v přenosové síti. První dodávky PT Trench byly realizová-
ny již v roce 1993, a to 3 ks PTP 420 kV pro Slavětice a 3 ks PTK 
420 kV pro Hradec u Kadaně, v obou případech s izolací SF6 
a z výrobního závodu Messwandlerbau v Bamberku (MWB). Od té 
doby je v sítích ČEPS provozováno již kolem 330 ks těchto PT 
z původního závodu MWB. Dodávky PT s izolací SF6 byly v dalších 
letech realizovány rovněž z výrobního závodu Magrini Galileo 
v Itálii, který byl také integrován do Siemens, tentokrát ovšem 
v rámci koncernu VA TECH.

Aktuální výrobní spektrum 
přístrojových transformátorů 
a kondenzátorů Trench

Přístrojové transformátory proudu AIS & GIS

• s olejovou izolací 
(72,5 kV – 550 kV)

• s izolací SF
6
 (AIS) 

(72,5 kV – 800 kV)
• nízkovýkonové PTP
• s izolací SF

6
 pro GIS 

(72,5 kV – 800 kV)

Přístrojové transformátory napětí AIS & GIS

• Induktivní PTN
• s olejovou izolací 

(72,5 kV – 550 kV)
• s izolací SF

6
 (AIS) 

(72,5 kV – 800 kV)
• s izolací SF

6
 pro GIS 

(72,5 kV – 800 kV)
• Kapacitní PTN 

(46 kV – 1200 kV)
• Nízkovýkonové PTN

Kombinované přístrojové transformátory napětí AIS

• s olejovou izolací 
(72,5 kV – 300 kV)

• s izolací SF
6
 (AIS) 

(72,5 kV – 800 kV)

Kondenzátory

• Vazební kondenzátory 
(10 kV – 800 kV)

• Řídicí kondenzátory
• Rozdělovací kondenzátory
• RC děliče AIS & GIS 

(10 kV – 800 kV)
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Výroba přístrojových transformátorů Trench v Evropě
Rozmanitá produkce našich jednotlivých výrobních závodů bude 
od roku 2018 poněkud „přehlednější“. Alespoň tedy pro Evropu, 
pro kterou se výrobní závod v Bamberku stane jediným produ-
centem (i kompetenčním centrem) pro výrobu PT s izolací SF6 
a výrobní závod v Cairo Montenotte v Itálii pro výrobu PT s izolací 
olejovou. Výrobní závod v St.Louis ve Francii se již zaměří pouze 
na průchodky rozličných napětí a aplikací.

Rovněž z produkce výrobního závodu Trench ve Francii byly v pře-
nosových sítích instalovány stovky PT s izolací olejovou. Jedná 
se přitom o množství srovnatelné s dodávkami PT s izolací SF6 
z MWB, a to kolem 310 kusů. V posledních několika letech byly 
však dodávky těchto PT realizovány v ČR pouze pro distribuční 
sítě 123 kV.

Komplexní výrobní program
Přístrojové transformátory Siemens pro obě nové smlouvy s ČEPS, 
s izolací SF6, budou vyráběny vesměs v závodě v bavorském Bam-
berku, založeném již v roce 1946. V aktuálním programu tohoto 
již tradičního výrobce světového věhlasu se nacházejí přístrojové 
transformátory s izolací SF6 nejen konvenční (PTP řady SAS, 
PTN řady SVS a PTK řady SVAS), ale i pro zapouzdřené rozvodny 
72,5 kV – 800 kV. Zde se jedná o PTN typových řad SU/SUD a PTP 
typových řad SA/SAD, dlouhodobě používaných a osvědčených 
zdaleka nejen v zapouzdřených rozvodnách Siemens.

Závod Trench (původně MWB) v Bamberku přitom disponuje také 
vlastní výrobou kompozitních izolátorů, a to nejen pro potřebu 
vlastních PT (pro napětí až 1200 kV). Kromě výroby průchodek 
(rovněž až 1200 kV) je závod dlouhodobě známý rovněž speciál-
ními produkty pro zkratovny a zkušebny (pro napětí až 1100 kV). 

Magazín pro zákazníky a partnery společnosti 
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Přehled dodávek přístrojových transformátorů 

Dodávky přístrojové transformátory pro ČEPS před integrací Trench 

Přístroj Typ Jmenovité napětí kV Počet/ks

PTK SF
6

SVAS 420 420 66

PTK SF
6

SVAS 245 245 27

PTP SF
6

SAS 420 420 57

PTN SF
6

SVS 420 420 65

PTN SF
6

SVS 245 245 52

PTP olej IOSK 420 420 183

PTP olej IOSK 245 245 81

PTN olej VEOS 420 420 12

PTN olej VEOT 245 245 23

PTN kapacitní CVE 420 420 9

PTN kapacitní CVE 245 245 12

Dodávky přístrojové transformátory pro ČEPS před integrací Magrini Galileo

Přístroj Typ Jmenovité napětí kV Počet/ks

PTK SF
6

TAG 420 420 21

PTK SF
6

TAG 245 245 99

PTN kapacitní CPTF 245 245 3

Dodávky přístrojové transformátory pro ČEPS realizované již v rámci Siemens (2006–17)

Přístroj Typ Jmenovité napětí kV Počet/ks

PTK SF
6

SVAS 420 420 12

PTP SF
6

SAS 420 420 22

PTN SF
6

SVS 420 420 30

PTP SF
6

SAS 123 123 3

PTP olej IOSK 420 420 3

PTN olej VEOS 420 420 11

Dodávky přístrojové transformátory pro ČEPS nově kontrahované (2018–23; bez opcí)

Přístroj Typ Jmenovité napětí kV Počet/ks

PTN SF
6

SVS 420 420 46

PTN SF
6

SVS 245 245 15

PTN SF
6

SVS 123 123 63

PTP SF
6

SAS 420 420 66

PTP SF
6

SAS 123 123 57

PTK SF
6

SVAS 123 123 9
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