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Přečtěte si

8 Technologie Červeného mlýna je po generálce
Brněnská teplárna Červený mlýn, moderní paroplynový 
zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, prošla 
letos na jaře generální opravou. Provedla ji společnost 
Siemens, která před patnácti do teplárny dodala 
spalovací turbínu.

14 SIESTORAGE: řešení pro akumulaci 
a efektivní využití elektrické energie z OZE 
a decentralizovaných zdrojů 
Rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie, 
velkých i malých, vyžaduje nástroje, které umožní 
jejich integraci do stávajícího energetického modelu. 
Řešením je například technologie společnosti 
Siemens – SIESTORAGE.

20 Historicky rekordní zakázka pro Siemens v Egyptě 
Společnost Siemens podepsala smlouvy v hodnotě 
osmi miliard eur na vysoce účinné, zemním plynem 
poháněné elektrárny a větrné elektrárny, které oproti 
současnému stavu posílí objem výroby elektrické 
energie v Egyptě o více než padesát procent. 
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Vážení přátelé,

doba dovolených skončila, projekty společnosti Siemens ale 
bez ohledu na prázdniny jedou naplno. A je jich opravdu 
hodně. Některé z nich vám představíme na stránkách 
aktuálního vydání časopisu Energo. 

Oblast tradiční energetiky zastupuje brněnská teplárna 
Červený mlýn, kde jsme provedli migraci řídicího systému 
elektrárny a opravu spalovací turbíny včetně generátoru. 
Pozoruhodné je, že při opravě turbíny byla poprvé použita 
i technologie 3D tisku.

Energetika samozřejmě prochází výraznými změnami 
a jedním z důležitých faktorů je digitalizace. Obecně je to 
jev žádoucí a s velkým potenciálem, ale současně v sobě 
skrývá mnohá bezpečnostní rizika.  V dalším z článků proto 
představujeme naše řešení kybernetické bezpečnosti, které 
je možné na míru přizpůsobit nejrůznějším systémům 
a provozům. Velkým tématem a odpovědí na výzvy 
budoucnosti je i akumulace energie. V rozsáhlém materiálu 
představujeme technologii SIESTORAGE, modulární 
bateriový systém společnosti Siemens, který však umí 
mnohem více, než pouze ukládat elektrickou energii. 

I na podzim se vydáváme k moři, konkrétně do Egypta. 
Společnost Siemens podepsala smlouvy na rekordní 
zakázku v hodnotě osmi miliard eur na vysoce účinné, 
zemním plynem poháněné elektrárny a také elektrárny 
větrné. Jedná se o projekt obřího rozsahu, který by měl 
zvýšit výrobu elektrické energie v Egyptě o padesát 
procent.

Je toho ještě mnohem víc, co najdete na stránkách tohoto 
vydání našeho časopisu, ale dovolte mi, abych vás už 
teď navnadil na některé z dalších vydání, kde se budeme 
věnovat končící kompletní obnově Elektrárny Prunéřov – 
jednomu z historicky největších projektů v oblasti 
české energetiky.  Projekt, dodávku, instalaci a oživení 
elektročásti a systému řízení zajišťuje na klíč společnost 
Siemens. Zmiňuji se o tom i proto, že bych rád touto cestou 
poděkoval všem kolegům, kteří se na zakázce podíleli 
a stále ještě podílejí, za skvělý výkon a nasazení.  

Vážení přátelé, těším se na další setkání prostřednictvím 
úvodníku časopisu Energo.

David Barva 
ředitel divizí Power and Gas,  
Wind Power and Renewables  
a Power Generation Services
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Siemens zabodoval  
ve ZLATéM AMPERu 2016
iSUB – inteligentní distribuční trafostanice a oblouková ochrana 5SM6, to jsou dva 
exponáty, za které společnost Siemens získala ocenění v soutěži o nejpřínosnější 
exponát na veletrhu AMPER 2016. Stala se tak nejúspěšnějším účastníkem soutěže.

Inteligentní distribuční trafostanice, která získala cenu ZLATý 
AMPER, pomáhá aktivně řídit zatížení v distribuční síti a umožňu-
je automatické a rychlé řešení výpadků. Jejím srdcem je dálkově 
ovládaný rozvaděč řady 8DJH s minimálními požadavky na za-
stavěný prostor, který je možno volitelně vybavit motorovým 
pohonem, indikátory zkratů, systémy pro detekci napětí a dalšími 
senzory. Rozvaděč napájí regulovatelný distribuční transformátor 
FITformer® REG, který neobsahuje žádné pohyblivé části. Doda-
vatelům energie umožní udržovat napětí uvnitř tolerančních mezí 
a dodržet normu EN 50160.

Čestným uznáním oceněný ochranný přístroj Siemens 5SM6 pro 
detekci elektrického oblouku dokáže vyhodnotit vznik sériového 
nebo paralelního oblouku v koncových obvodech do hodnoty 
jmenovitého proudu 16 A. Elektrický oblouk, tedy zkrat, je jednou 
z nejnebezpečnějších poruch v elektrických sítích. Může způsobit 
přímé ohrožení obsluhy, poškození zařízení a výpadky dodávky 

elektrické energie. Ochrana 5SM6 umí poruchu v elektroinstalaci 
zjistit a odpojit ještě před tím, než na ni zareagují klasické jisticí 
a ochranné přístroje včetně citlivých proudových chráničů. 

Evropský výrobce letadel Airbus uzavřel dohodu se společností Siemens o spolupráci při vývoji 
a výrobě letadel s hybridním elektrickým pohonem. Cílem je provozovat menší dopravní letadla 
částečně na elektřinu do roku 2030.

Airbus loni v létě představil malý sportovní letoun poháněný 
elektrickými bateriemi E-Fan, který přeletěl kanál La Manche. 
Jen o několik hodin před ním překonal stejnou trasu další 
elektrický letoun Cricri MC15-E. V příštích čtyřech letech chtějí 
Airbus a Siemens prokázat, že u letadel mohou fungovat různé 
varianty hybridního elektrického pohonu, a během dalších de-
seti let mají v plánu je použít v praxi. Na vývoji těchto pohonů 
pro letadla bude pracovat přibližně dvousetčlenný tým.

Tento projekt není v rámci leteckého průmyslu první, na kte-
rém partneři spolupracují. Programové vybavení od LMS, dce-
řiné firmy společnosti Siemens, sehrálo hlavní roli v procesu 
pevnostní analýzy letounů A350-900. Aplikaci LMS Samtech 
Caesam pro pevnostní analýzu a certifikaci tohoto typu letadel 
používá přes 2000 výpočtářů společnosti Airbus ve více než 
padesáti dodavatelských firmách po celém světě.

Airbus + Siemens =  
letoun s elektrickým 
pohonem
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Ingenuity for life – nový slogan 
společnosti Siemens
Důmysl nebo duchaplnost – to jsou výrazy, 
kterými by se dalo do češtiny přeložit slovo 
Ingenuity, součást nového sloganu společnosti 
Siemens. Vystihuje podstatu značky, která stojí 
na inženýrských dovednostech, talentu, inovacích 
a společenské odpovědnosti. 

Celosvětově začala firma používat slogan v roce 2016 u pří-
ležitosti 200. výročí narození Wernera von Siemense. Sloga-
nem Siemens podtrhuje svou pozici na trhu a své zaměření 
na tři klíčové oblasti: elektrifikaci, automatizaci a digitalizaci. 
Zároveň se v něm odrážejí i základní hodnoty firmy: kvali-
ta produktů, inovační síla a spolehlivost. Ingenuity for life 
představuje jak změnu vizuálního stylu firemního designu, 
tak nový globální program značky Siemens, na kterém budou 
postaveny veškeré komunikační aktivity. V České republice se 
claim začal používat od letošního května.

1899 1928 1973 2016

1925 1936 1991

Vysokoškoláci chtějí  
pracovat pro Siemens 
Více než deset tisíc českých vysokoškoláků zařadilo společnost 
Siemens mezi nejlepší zaměstnavatele v 5. ročníku studie 
TOP Zaměstnavatelé. Siemens se umístil na druhém místě 
v kategorii Automobilový & Strojírenský průmysl.

„Výběr prvního zaměstnání je důležitý životní krok a my jsme připraveni nabídnout 
práci v zajímavých oborech v řadě našich výzkumných a vývojových center po celé 
zemi. Naše lokální a globální rozvojové programy mohou mladým ambiciózním 
absolventům, kteří hledají zajímavé pracovní příležitosti, otevřít dveře jak pro zdej-
ší, tak mezinárodní kariéru,“ uvedla Petra Jeřábková, personální ředitelka společ-
nosti Siemens Česká republika. 

Studie TOP Zaměstnavatelé je projektem Asociace studentů a absolventů, který 
probíhá mezi studenty českých vysokých škol. Je realizován ve spolupráci s prestiž-
ní výzkumnou agenturou GFK, univerzitami, studentskými organizacemi a firem-
ními partnery. 

Vývoj našeho loga

Naše myšlenky tvarovaly průmysl a měnily společnost 
více než 165 let. S firmou se vyvíjelo i naše logo. 
Ke své konečné podobě dospělo řadou proměn. 
Od roku 1899 urazilo velký kus cesty.
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Siemens spolupracuje 
s Chemoprojectem na významném 
švédském projektu

Česká společnost Chemoproject Nitrogen 
vybuduje novou jednotku na výrobu kyseliny 
dusičné v továrně ve švédském Köpingu. 
Zakázka pro koncern Yara, největšího světového 
výrobce hnojiv, dosahuje úctyhodného objemu 
132 milionů eur. Ke spolupráci Chemoproject 
přizval i společnost Siemens.

Spolupráce obou firem na této zakázce 
se datuje od začátku roku 2015, ale není 
to zdaleka jejich první společný projekt. 
V minulosti Siemens inženýrské společ-
nosti dodával například vysokonapěťové 
i nízkonapěťové rozvaděče. 

Stavbu nové jednotky na výrobu kyseliny 
dusičné, která má být hotova ve druhé po-
lovině 2017, Chemoproject dodává na klíč, 
je tedy za celý proces zodpovědný počínaje 
projektem přes stavební část až po dodáv-
ky elektrozařízení. A právě tady se otevřel 
prostor pro další spolupráci se společností 
Siemens, která zvítězila ve výběrovém řízení 
na dodavatele mnoha technologií. V novém 
výrobním provozu bude pracovat rozvaděč 
vysokého napětí NXAIR 12 kV v rozsahu 
46 polí a dále sedm suchých pryskyřicových 
transformátorů GEAFOL, které budou převá-
dět vysokého napětí na nízké. 

SIVACON 8PS ve výsuvném provedení
Další technologií společnosti Siemens, kte-
rá se v současné době Chemoprojectu na-
bízí, je přípojnicový systém SIVACON 8PS, 

Suchý pryskyřicový transformátor GEAFOL

GEAFOL pokrývá výkonový rozsah 
od 100 kVA do 40 MVA s provozními 
napětími do 40 kV. Jeho izolaci tvoří 
směs epoxidové pryskyřice s křemennou 
moučkou. Ekologický materiál je bezúdrž-
bový a odolný proti vlhkosti a znečištění.  
Výhodné jsou i jeho další vlastnosti – je 
samozhášivý, tzn. při uhašení okolního 
požáru sám nehoří, není tedy zdrojem 
požáru. Při hoření nevznikají toxické 
plyny.  Je také velmi tichý, protože vinutí 
jsou rozepřena speciálními distančními 
kusy, které je oddělují od železného jádra 
a svěrací konstrukce. Mimořádné vlast-
nosti GEAFOL předurčují pro instalaci 
do výškových budov, nemocnic, tunelů 
pro tramvaje a metra, námořní a důlní 
zařízení a podobně.
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který by měl sloužit k propojení transfor-
mátorů s hlavními rozvaděči. Siemens 
může do Švédska dodat také rozvaděč 
nízkého napětí SIVACON S8 ve výsuvném 
provedení. To znamená, že jednotlivé 
vývody jsou namontovány na výsuvných 
částech. Pokud dojde k poruše, celý vývod 
se rychle a jednoduše vysune a nahradí 
rezervním. Předmětem dalšího výběro-
vého řízení, do něhož se přihlásila i firma 
Siemens, jsou standardní distribuční roz-
vaděče. Ve hře je i dodávka kompenzace 
vysokého napětí pro Köping. 

COMOS nabízí podporu
Samostatnou kapitolou v souvislosti 
s budováním továrny na kyselinu du-
sičnou v Köpingu je pak softwarový 
systém COMOS od společnosti Siemens. 
Chemoproject tuto moderní podnikovou 
platformu běžně využívá, ale tentokrát 
do ní vůbec poprvé zahrnul i elektročást. 
Databázový systém společnosti Siemens 
v tomto případě zajistí kontrolu souvislosti 
spojů a nabízí automatické výstupy – na-
příklad zapojovací schéma kabelů vedou-
cích do svorkovnic. Systém také umož-
ňuje interaktivní souběžné projektování 
ve všech profesích. Trvale aktuální databá-
ze nabízí komfortní sledování a archivaci 
všech změn a revizí technické dokumen-
tace. Dále je s ním snadnější provozní 
údržba zařízení, neboť je k dispozici vždy 
platná technická dokumentace. Poskytuje 
tak rozsáhlou podporu při odstraňování 
následků poruchových a havarijních situací 
a pomáhá také při přípravě a plánování 
servisních a údržbových činností včetně 
optimalizace odstavovacích plánů zařízení.

Proč svět potřebuje 
kyselinu dusičnou 
Lidstvo je stále početnější a spotřebovává 
stále více potravin. To je výzva 
pro zemědělství, které – aby naplnilo 
očekávání z hlediska výtěžnosti – 
potřebuje víc a víc hnojiv. Poptávka 
po nich roste každý rok zhruba 
o tři procenta. A základní surovinou 
pro výrobu hnojiv je kyselina dusičná. 

Yara – světová jednička ve výrobě čpavku 
a dusíkatých hnojiv

Norská společnost Yara vznikla v roce 1905 a postupně se vypracovala na největ-
šího světového producenta čpavku na světě. Její tržby se v roce 2015 pohybovaly 
okolo 108 miliard norských korun (13,4 miliard uSD), vyrábí v 15 zemích a za-
městnává téměř 13 tisíc lidí.
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Rozvaděče pro Köping 
před dokončením ve výrobním závodě

Databázový systém COMOS

Moderní podniková platforma umožňuje projektantům a provozovatelům závodů 
se spojitou výrobou zpracovávat i mimořádně velké objemy dat. Současně bylo 
zdokonaleno propojení projektu technologického zařízení a automatizačního 
systému. Nástrojem k tomu je nové rozhraní zajišťující spolehlivou obousměrnou 
výměnu informací mezi systémem COMOS a systémem pro řízení spojitých tech-
nologických procesů Simatic PCS 7. Nové rozhraní zajišťuje obousměrně spoleh-
livou výměnu dat a informací mezi oběma nástroji. COMOS všechna data udržuje 
v jediné databázi a díky tomu nedochází k jejich ztrátě v rámci jakýchkoli toků 
informací. Protože jsou stále k dispozici všechna aktuální data, zobrazují v daném 
reálném čase skutečný stav tzv. „as-built“ daného technologického zařízení.
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3

2. 2016 | siemens.cz/energy 7

Energo | Projekt



Technologie Červeného  
mlýna je po generálce

Brněnská teplárna Červený mlýn, součást 
centrálního systému, který ohřívá tělesa ústředního 
topení v moravské metropoli, je moderní 
paroplynový zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny 
a tepla. Technologie je v provozu od roku 1999 
a vždy po několika letech je třeba provést důkladnou 
opravu. Ta poslední proběhla letos na jaře v režii 
společnosti Siemens, která byla před patnácti lety 
dodavatelem spalovací turbíny pro Červený mlýn. 

V rámci teplárny pracují spalovací turbína, spalinový kotel a parní 
protitlaká turbína o celkovém elektrickém výkonu 95 MWe 
a tepelném výkonu 86 MWt. Generální opravu spalovací turbíny 
a generátoru zajistila za Siemens divize Power Generation Servi-
ces. Kromě této náročné akce proběhly také dva další projekty – 
výměna řídicího systému a modernizace rozvodny. 
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Turbína je nyní 
spolehlivější
Spalovací turbína značky Siemens na Čer-
veném mlýně patří mezi nejsložitější 
technická zařízení klasické energetiky. 
Vychází z konstrukce turbín řady V 84 
a V 94 a pracuje na podobném principu 
jako letecký proudový motor. Tomu musí 
odpovídat i péče o její technický stav. 
I když byla generální oprava rozplánová-
na na pouhých deset týdnů, její příprava 
trvala zhruba tři roky!

Výheň v turbíně
Nejvíce problematickou částí turbíny je 
spalovací komora a komponenty stroje, 
kterými procházejí horké plyny ze spalová-
ní, jejichž teplota dosahuje až 1200 °C. Ži-
votnost komponentů se přepočítává podle 
počtu provozních hodin a startů turbíny, 
při nichž dochází k největším teplotním 
degradacím. V případě Červeného mlýna 
se interval mezi generálními opravami 
pohybuje mezi pěti až šesti lety. V minu-
losti byly již provedeny dvě, ta první v roce 
2003 a druhá v roce 2009.

Nedílnou součástí opravy byla technická 
zlepšení spalovací turbíny, která nelze pro-
vést při běžných krátkodobých revizích. Le-
tos proběhla výměna vysoce exponovaných 
částí stroje, která zvýší jeho spolehlivost 
a bezpečnost. Byla například optimalizová-
na průchodnost předsměšovacích hořáků, 

Jak funguje turbína Siemens V64.3A

Spalovací turbína Siemens V64.3A má výkon 70 MW 
a 5 412 otáček za minutu. Proteče jí 192 kilogramů 
spalin za vteřinu, které mají na výstupu ze stroje 
teplotu 575 °C. Spaliny proudí do výměníku tepla, 
tedy kotle, kde předávají tepelnou energii vodě. Ta se 
mění v páru, která roztáčí ještě protitlakovou parní 
turbínu GE 40 Siemens. Výstupní pára z protitlaké 
turbíny je vedena do výměníku tepla a předává teplo 
vodě, která už slouží k vytápění. Zhruba 48 procent 
energie z paliva, kterým je zemní plyn, se v tomto 
procesu mění v elektřinu a 52 procent na teplo. Cel-
ková účinnost paroplynového cyklu je asi 89 procent.

vyměněny antipumpážní klapky a přemístě-
no potrubí hydraulického zvedacího oleje.  
Technického zlepšení doznal i generátor – 
byl vyměněn rozváděcí kruh chlazení vinutí 
generátoru, který je nyní odolnější vůči 
poškození a jeho nová geometrie zajistila 
lepší rozvod chladicího vzduchu. 

Hlavice hořáků z 3D tiskárny
Při opravě spalovací turbíny byla poprvé 
použita technologie 3D tisku – touto 
cestou vznikly tři hlavice směšovacích 
hořáků, v nichž se mísí vzduch s ply-
nem. Jedná se o tvarově složitou součást 
zařízení, a pokud by se vyráběla klasic-
kým obráběním, proces by trval téměř 
jeden rok. Z 3D tiskárny součástka vyjede 
za čtyřiadvacet hodin, a její výroba tak 

představuje zajímavou finanční a časovou 
úsporu. V současnosti má Siemens několik 
svých 3D tiskařských center po celém 
světě, v případě požadavku na vybrané 
nové součástky se reakce pohybuje pouze 
v řádech dnů. 

3D tiskárna
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Dvě fáze výměny řídicího systému

Paroplynový blok Červený mlýn je zařízení 
s vysokým stupněm automatizace. Většinu 
manipulací provádějí operátoři pomocí 
operátorské stanice nadřazeného řídicího 
systému, který byl nyní modernizován. Pů-
vodní řídicí systém s označením Siemens 
SPPA – T-2000, který v Brně sloužil od kon-

ce tisíciletí, byl nahrazen novým systémem 
SPPA – T-3000. Nový systém přináší větší 
spolehlivost, rychlost a v případě potřeby 
dostupné náhradní díly. Jeho prostřednic-
tvím mohou celý blok obsluhovat pouze 
čtyři zaměstnanci – dva operátoři a dva 
pochůzkáři.

Výměna systému proběhla ve dvou fázích. 
Vloni byly nahrazeny zastaralé servery 
T-2000 za nové T-3000 a uskutečnila 
se také s tím spojená výměna operátor-
ského prostředí. Hlavní část procesu se 
odehrála během dvouměsíční odstávky 
letos na jaře, kdy bylo mimo jiné vymě-
něno řízení plynové turbíny, kotle a také 
buzení generátoru a najížděcí měnič. 
Odzkoušení a uvedení do provozu bylo 
provedeno během května, kdy bylo dílo 
kompletně dokončeno. V současné době 
se zpracovává dokumentace reálného 
procesu, kterou zákazník obdrží v rámci 
předání díla. Celkový objem zakázky je 
cca 78 milionů korun a na projektu se po-
dílel nejen Siemens, s.r.o., ale i odborníci 
ze Siemens AG a Siemens Maďarsko. 

Modernizace 
zapouzdřené rozvodny 
110 kV
Červený mlýn se nyní může pyšnit i zre-
konstruovanou a rozšířenou zapouzdře-
nou rozvodnou 8DN9 110 kV, která slouží 
k transformaci elektřiny vyrobené v tep-
lárně. Kontrakt na dodávku byl uzavřen 
v srpnu 2014, vlastní realizace proběhla 
od března do května 2016. Dodávku, 
instalaci i zkoušky celého zařízení měla 
na starost divize Energy Management, 
oddělení Customer Services. Z rozvodny je 
elektřina vedena dvěma vedeními do ob-
lasti Obchodního centra IBC a do rozvodny 
Medlánky, kde dochází k napojení na elek-
trickou soustavu. 

Teplo pro sto tisíc domovů
Teplárna Červený mlýn je připravena 
na další léta bezchybného provozu, což 
bylo hlavním cílem generální opravy. 
„Na špičkové kondici Červeného mlýna 
závisejí mimo jiné dodávky tepla a teplé 
vody pro Žabovřesky, Královo Pole a v pře-
chodných obdobích i do sídlišť Lesná, 
Líšeň a Vinohrady. A elektřina, která tady 

vzniká spolu s teplem při kombinované 
výrobě, ročně stačí pro potřebu sta tisíc 
průměrných domácností,“ vysvětluje důle-

žitost zařízení generální ředitel společnosti 
Teplárny Brno, a.s., Petr Fajmon.
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Spolehlivé dodávky tepla 
pro Brno jsou zajištěny 
Generální oprava teplárny je složitý proces. Jak se na něj Červený mlýn 
připravoval? Měl průběh opravy nějaká specifika, případně úskalí? 
To jsou jen některé z otázek, které jsme položili výrobnímu řediteli 
Tepláren Brno, a. s., Ing. Václavu Klíčníkovi.

„Přípravu na generální opravu v letošním 
roce jsme zahájili před zhruba třemi roky. 
Jejich součástí bylo vypsání veřejných 
výběrových řízení na dodávku originálních 
náhradních dílů a na práce a služby při 
demontáži, výměně dílů a zpětné montáži 
spalovací turbíny a generátoru. Vzhle-
dem k tomu, že letošní generální oprava 
spalovací turbíny byla již třetí, kterou jsme 
v Teplárnách Brno realizovali, vycházeli 
jsme z předchozích zkušeností.“

Co ovlivňuje náročnost přípravy gene-
rální opravy?
„Náročnost přípravy je dána několika 
faktory. Aby byly dodrženy garance 
celého díla, může náhradní díly do turbíny 
dodávat pouze výrobce. Ten musí – vzhle-
dem k vysokým plánovaným výdajům 
opravy – plnit podmínky veřejné zakázky. 
Také výroba s dodáním nových lopatek 
do turbíny má dlouhou dodací lhůtu. 
Vlastní realizaci proto předchází nespočet 

jednání s obchodníky, právníky a subdo-
davateli. Generální opravu nelze provádět 
bez technické podpory šéfmontáže a bez 
pracovníků výrobce, firmy Siemens, kteří 
poskytují také technickou pomoc při řešení 
nouzových situací. Musí se s předstihem 
vytipovat a objednat montážní materi-
ál, speciální nářadí a personál. Tím, že 
jsme vypsali veřejnou zakázku na nákup 
náhradních dílů pro dvě generální opravy, 
pro tu letošní a pro plánovanou velkou 
inspekci v roce 2023, podařilo se proti 
předchozí smlouvě vyjednat v rámci výbě-
rového řízení výrazně výhodnější ceny ná-
hradních dílů. Úspora činí tři miliony eur.“

Jaký byl vlastní průběh náročné akce? 
„Velká inspekce proběhla v letošním roce 
v průběhu deseti týdnů. Pracovalo se 
přesně podle připravených hodinových 
harmonogramů v desetihodinových smě-
nách šest dnů v týdnu. Demontáž turbíny 
a zpětná montáž byly realizovány v dvou-
směnném provozu, to znamená na denní 
a noční směně.

Prioritou bylo provést demontáž spalovací 
turbíny co nejrychleji tak, abychom mohli 

co nejdříve zahájit technické prohlídky 
a testy jejích jednotlivých dílů. Pokud by 
testování odhalilo poškozené či technicky 
nevyhovující díly, byly by nahrazeny. 

Proběhly veškeré testy dle doporučení fir-
my Siemens a oprava turbíny se uskuteč-
nila téměř podle původního plánu. Časový 
harmonogram projektu byl splněn –  tur-
bosoustrojí bylo do provozu předáno 
31. května.“

Jak ovlivnila generální oprava celkový 
provoz Tepláren Brno? 
„Jednalo se o dlouhodobě plánovanou 
akci, proto celkový provoz neovlivnila. 
V příštích topných sezónách se Teplár-
ny Brno navíc budou moci spolehnout 
na opravenou spalovací turbínu a gene-
rátor, které určitě velkou měrou přispějí 
ke spolehlivému zásobování našich zákaz-
níků teplenou energií.“

Můžete zhodnotit spolupráci se společ-
ností Siemens na tomto projektu? 
„Spolupráce byla velmi dobrá. Náročná 
smluvní jednání byla vedena korektně 
a v duchu dlouhodobého obchodního 
partnerství. V průběhu opravy se v rámci 
společných porad řešily veškeré problémy 
rychle a za spolupráce všech zúčastně-
ných. Atmosféra na pracovišti byla po celé 
trvání generální opravy skvělá. Po ce-
lou dobu jsme také věnovali pozornost 
bezpečnostním standardům, které byly 
přísně kontrolovány. Nedošlo k žádnému 
porušení těchto norem. Osobně hodnotím 
spolupráci s firmou Siemens při generální 
opravě spalovací turbíny a generátoru 
v teplárně Červený mlýn jako výbornou.“

„Generální opravu nelze provádět 
bez technické podpory šéfmontáže 
a bez pracovníků výrobce, firmy 
Siemens, kteří poskytují také technickou 
pomoc při řešení nouzových situací.“
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Světová 
rekordmanka 
mezi elektrárnami

V německém Düsseldorfu byla vybudována elektrárna 
s kombinovaným cyklem, která v době uvedení 
do provozu obsadila hned několik světových prvenství.

Jejím srdcem je spalovací turbína SGT5-8000H společnosti Siemens, 
která spolu s parní turbínou SST5-5000 poskytuje výkon 603,8 MW. 
Za necelých 25 minut dosáhne 445 tunová turbína plného výkonu 
a vyprodukuje energii s účinností 61,5 %. Teplo vytvořené spalovací 
turbínou je pak dále využito pro dálkové vytápění, a tím lze získat 
dalších 300 MW tepelné energie, což je v dané kategorii stále 
rekordní hodnota. V součtu je celková účinnost spalovaného zemního 
plynu celých 85 %, zatímco emise CO

2
 jsou sníženy na pouhých 

230 gramů na kilowathodinu. Ve srovnání s průměrnou spotřebou 
paroplynových elektráren je v nové elektrárně množství spáleného 
plynu na jednotku energie zhruba o třetinu nižší. To z ní dělá 
nejekologičtejší zařízení svého druhu na světě.
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Zvyšující se požadavky na ochranu životního prostředí a také nezávis-
lost na dovozu surovin jsou logicky spojeny s rozvojem obnovitelných 
zdrojů elektrické energie, které jsou již dnes nedílnou součástí našeho 
života. Růst podílu obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektric-
ké a tepelné energie vyvolává potřebu hledat nové nástroje, jak tyto 
zdroje technicky a ekonomicky integrovat do stávajícího energetické-
ho modelu.

SIESTORAGE:
řešení pro akumulaci a efektivní 
využití elektrické energie z OZE 
a decentralizovaných zdrojů

14 2. 2016 | siemens.cz/energy

Energo | Technologie



Nebude to jednoduchá cesta, protože slunci a vět-
ru se nedá poroučet, a tak již dnes dochází k nežá-
doucím přetokům energií především v rozvodných 
soustavách. Důvodem je zejména nesoulad mezi 
aktuální poptávkou a výrobou elektrické energie, 
ale také masivní využívání polovodičových spína-
cích prvků v průmyslových podnicích. 

Aby byla zajištěna maximální bezpečnost a spo-
lehlivost dodávek elektrické a tepelné energie, 
aniž by bylo třeba vynakládat významné finanční 
prostředky například na rozsáhlé rekonstrukce 
rozvodných sítí, je třeba provázat všechny de-
centralizované zdroje se stávajícími centrálními 
zdroji a využít k tomu technické i ekonomické 
prostředky. Výsledkem, k němuž tyto snahy 
směřují, je jeden fungující systém. 

Pokud chceme ze svého slovníku vyřadit pojem 
„nechtěné přebytky energie“, musíme se zaměřit 
i na efektivní využití veškeré energie, která bude 
vyrobena. Vždyt´ v současné době jsou někteří 
výrobci „nuceni“ energii „likvidovat“ místo toho, 
aby se snažili snížit vlastní spotřebu a vyrobenou 
energii z OZE efektivně využívat.

Abychom v budoucnu nemuseli zastavit investice 
do nových technologií, které nám pomáhají 
naplnit cíle ochrany životního prostředí, zajistit 
maximální soběstačnost ve výrobě elektrické 
energie a energií šetřit a zároveň nám umožňují 
růst životní úrovně, je třeba se vážně zabývat 
otázkou akumulace energie. Musíme začít maxi-
málně používat například velké bateriové systémy 
k efektivnímu využívání krátkodobých přebytků 
energie, ale také ke snížení investičních nákladů 
do lokálních, distribučních a přenosových soustav 
vyvolaných rozvojem OZE a decentralizovaných 
zdrojů. Stejně tak je třeba zajistit touto cestou 
energii pro důležité technologické provozy v pří-
padě výpadku, ale i pro podpůrné služby. 

Všechny tyto služby lze integrovat do jednoho 
zařízení – SIESTORAGE (Siemens Energy Sto-
rage). S využitím prvků inteligentních sítí Smart 
Grid lze najít společnou řeč mezi „klasickou“ 
energetikou a centralizovanými zdroji elektrické 
energie. Technické prostředky, které nám umož-
ní rozvoj obnovitelných a decentralizovaných 
zdrojů, již máme.

Praktické kontejnerové 
provedení  

Toto zařízení se zpravidla dodává v kontejne-
rovém provedení. Kontejnery jsou dle potřeb 
použitých technologií vybaveny klimatizací, elek-
troinstalací a zařízením pro požární bezpečnost 
dle místních požadavků. Kontejnerové řešení 
také usnadňuje dopravu na staveniště, minima-
lizuje montážní práce v místě realizace a umož-
ňuje umístit SIESTORAGE v různých lokalitách. 
Zkoušky SIESTORAGE probíhají jak ve výrobním 
závodě (FAT), tak přímo na stavbě v reálných 
podmínkách (SAT).

V minimální konfiguraci nabízí systém pro jme-
novitý výkon 32 kW garantovanou využitelnou 
kapacitu 16 kWh s možností instalace do dvou 
skříní. Díky modulárnímu systému lze tuto mini-
mální sestavu rozšiřovat o další bateriové a mě-
ničové skříně. SIESTORAGE je vhodný zejména 
pro akumulaci a řízení větších výkonů v rozsahu 
280–16 000 kW.

Využití SIESTORAGE a praktické 
zkušenosti z realizovaných projektů

Zařízení SIESTORAGE se realizuje jako komplexní dodávka technologie pro 
ukládání a následné využití elektrické energie. Skládá se z modulárního 
bateriového systému využívajícího nejnovějších modelů výkonových Lithium-
-ion baterií, nejmodernější spínací a výkonové techniky, modulu pro vyvedení 
výkonu, vývodového transformátoru a řídicího systému SIMATIC. Ten zahrnuje 
nejen řízení, chránění, monitorování a sběr dat pro požadované analýzy či dia-
gnostiku dodané technologie, ale umožňuje i zapojení do decentralizovaného 
řízení a regulace soustavy s vazbou na nadřazené regulační prvky. Dodávku 
lze rozšířit i o systém SCADA, který zajistí plnou integraci. SIESTORAGE v rámci 
Smart Grid také umí řídit lokální síť. Velký důraz je kladen na bezpečnost 
a vhodnou volbu baterií s ohledem na jejich požadovanou životnost a dodrže-
ní požadovaných parametrů po celou dobu provozu.

Siemens nadále pokračuje ve vývoji SIESTORAGE a nových technologií, které 
umožnují rozšíření systému o nové funkce a aplikace spojené s využíváním 
akumulované energie (více v některém z příštích vydání tohoto časopisu).

SIESTORAGE dovede 
obnovit dodávky elektrické 
energie nezávisle 
na ostatních zdrojích, 
čímž významně přispívá 
ke zvýšení nezávislosti 
dodávek v lokálních 
či autonomních sítích.

Větrné farmy

Infrastruktura

Fotovoltaika Průmysl

Nafta/plyn

Soukromý
 sektor
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Využití Lithium-ion baterií

Lithium-ion baterie Siemens využívá především 
proto, že jsou elektricky a mechanicky bez-
pečné, umožňují detailní on-line diagnostiku 
stavu jednotlivých článků baterií, mají dlouhou 
životnost, a kromě toho je možné využít jejich 
vlastnosti pro uvažované aplikace. Mezi hlavní 
výhody použitých Li-ion baterií, na jejichž dodáv-
kách Siemens spolupracuje především s firmou 

LG, patří schopnost vybíjení a nabíjení velkým 
proudem a rychlý reakční čas v řádu milisekund. 
C-rate je v průměru 2× až 4× větší než C-rate 
jiných bateriových technologií. Další výhody 
představují minimální samovybíjení a paměťový 
efekt, který nemá reálný vliv na provoz během 
deklarované doby životnosti. 

SIESTORAGE je připraven

Po technické stránce je SIESTORAGE připraven. 
Pro jeho realizaci je však zapotřebí, aby se inves-
tované prostředky vyplatily. Proto je nutné využít 
co nejvíce funkcí a předností této technologie 
a vybrat vhodnou lokalitu tak, aby SIESTORAGE 
byl plně zapojen do programu ochrany životního 
prostředí, eliminoval rizika a využíval finančních 
pobídek a příležitostí.

V následujících měsících se Siemens v České 
republice bude touto problematikou intenzivně 
zabývat, abychom prostřednictvím naší tech-
nologie mohli co nejvíce přispět k řešení výše 
uvedených problémů.

Kontakt pro SIESTORAGE:  
Martin Panáč,  
martin.panac@siemens.com,  
Tel.: +420 734 424 721 
www.siemens.com/siestorage

Využití Příklady použití

Dodávky elektrické energie 
v rámci Smart Grid

• „Black start“
• Kontrola náběhu
• Časový posun dodávky
• Stabilizace dodávek/odběru (řízení kapacity)
• Úspora paliva/nafty
• Regulace kmitočtu (rezerva primární kontroly)
• Řízení zatížení ve špičkách

Dodávky elektrické energie 
pro průmysl 

• „Black start“
• Zálohování energie
• Kompenzace nafty
• Řízení zatížení ve špičkách, kompenzace

Integrace obnovitelných 
zdrojů

• Kontrola náběhu
• Časový posun
• Stabilizace dodávek/odběru (řízení kapacity)

Odklad rekonstrukce P&D • Řízení zatížení ve špičkách
• Časový posun
• Regulace kmitočtu

Typ technologie

Kompetenční 
centrum 
SIESTORAGE v ČR

V České republice vzniklo 
tak zvané Kompetenční 
centrum SIESTORAGE, které 
obchodně pokryje oblast 
východní Evropy a část 
střední Evropy.

• Know-how různých technologií baterií 
a chemismů

• určeno pro použití baterií od různých 
dodavatelů

• Technické údaje závisí na dodavateli
• Maximální úspory díky optimalizovanému 

provozu továrny

Technologie

 Chemické skladování

 Elektrochemické skladování

 Mechanické skladování

 Elektrické skladování

Zdroj: Studie DNK/WEC “Energie für Deutschland 2011“, 
Bloomberg – Technologie skladování energií Q2 2011

CAES – ukládání energie do stlačeného vzduchu 

Technologie skladování energie a oblasti využití
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Příklady realizovaných projektů: 
1.  První pilotní projekt systému Siemens SIESTORAGE o jmeno-

vitém výkonu 1 MVA a kapacitě 500 kWh byl uveden do provozu 
v únoru 2012, a to do sítě VN společnosti ENEL, největšího hráče 
na energetickém trhu v Itálii. Úlohou systému je integrovat do lo-
kální sítě fotovoltaickou elektrárnu společně s nabíjecí stanicí 
pro elektromobily a zajišťovat napěťovou stabilizaci a regulaci 
zátěže. V případě výpadku hlavní napájecí sítě je systém Siemens 
SIESTORAGE schopen uvést lokální síť do opětovného provozu.

2.  Další z instalací se nachází například v Německu – 
SIESTORAGE zde slouží k zajištění záložního napájení pro rozběh 
400kW motoru plynové turbíny o výkonu 153 MW pro elektrárnu 
v Eisenhüttenstadtu. Zdejší elektrárna plní důležitou roli v pří-
padě výpadku hlavní 110 kV distribuční sítě – dodává elektřinu 
a teplo do ocelárny ArcelorMittal  Eisenhüttenstadt GmbH.

3.  SIESTORAGE pro provozovatele distribučního systému EDP: 
InovCity évora – Portugalsko. Při tomto kompletním řešení na klíč 
je veškerá technologie uložena v kontejnerech, slouží zejména 
k zálohování energie, regulaci napětí a zmírnění špiček.

Akumulace energie – řešení, na které svět čeká
Problémem současného světa není nedostatek energie, ale způsob, jak ji skladovat. Jak uchovat přebytky 
pro okamžiky nedostatku. Kolem tohoto tématu se točí otázky, které jsme položili zástupcům českých 
distribučních společností.

Michal Jurík,  
útvar Asset strategy a projekty,  
E.ON Česká republika, s.r.o.

Ondřej Matějka,  
útvar Technical development operation, 
E.ON Česká republika, s.r.o.

Radek Lamich,  
vedoucí odboru Business strategie, 
ČEZ Distribuce, a.s.

Jakub Vančura, vedoucí oddělení 
Inovace distribuční sítě společnosti 
Pražská energetika, a. s.

1.

2. 3.
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Může akumulace energie vyřešit integraci nových zdrojů obnovitelné energie do stávající 
energetické soustavy?  
„Optimální podmínky pro provoz elektrických sítí panují tehdy, když je dodávka elektrické energie 
v daném čase rovna odběru. Řada obnovitelných zdrojů dodává do sítě energii nepravidelně, a způ-
sobuje tak v distribuční síti méně příznivé stavy. Kritické množství těchto zdrojů pak může ohrozit 
stabilitu celé soustavy. S akumulací má provozovatel elektrických sítí víc možností, jak reagovat 
na jejich výkyvy způsobené nepravidelnými dodávkami energie z obnovitelných zdrojů. Může jich 
do soustavy zapojit více a ve vhodné konfiguraci. Akumulací lze také omezit přetoky výkonu v síti 
z nižších napěťových hladin do vyšších nebo jim zabránit, což je obecně rovněž atypický stav, který 
způsobuje problémy.“

Lze říct, jaké jsou v současné době nejčastěji používané systémy na akumulaci 
elektrické energie? 
„Způsob akumulace elektrické energie závisí na množství, jaké chceme skladovat. u malých a střed-
ních množství elektrické energie dnes zcela dominují baterie. Čím větší množství elektřiny chceme 
skladovat, tím je to samozřejmě technicky náročnější a dražší. Klasická elektroenergetika, která 
stojí na klasických elektrárnách, byla budována tak, aby se výroba přizpůsobila okamžité spotřebě. 
Pro vykrývání špiček pak byly využívány vodní elektrárny, kde je energie nahromaděna v přehradách 
a připravena k využití. Dosud jediným využívaným způsobem akumulace byly přečerpávací vodní 
elektrárny, které přeměňují elektrickou energii na potenciální energii vody.“

V minulých letech se od výstavby přečerpávacích elektráren upustilo. Není čas se k této 
myšlence vrátit?
„Výstavba přečerpávacích vodních elektráren byla v minulosti úzce spojena s rozvojem jaderné 
energetiky. V současném prostředí by asi bylo velmi náročné najít vhodnou lokalitu a vzhledem k po-
žadavkům na ochranu životního prostředí může být problém získat i potřebná povolení na jejich vý-
stavbu. S rozvojem decentrálních a obnovitelných zdrojů však vzrůstá potřeba využívání podpůrných 
služeb a možnosti pro jejich zajištění jsou různé, ať už přečerpávací elektrárna, nebo akumulace.“

Jaké jsou v současné době nejčastěji používané systémy na akumulaci elektrické energie? 
„Žádnými detailními analýzami nedisponujeme, ale podle informací, které máme z evropských 
projektů, jsou nejčastější systémy akumulace elektrické energie založeny na uchovávání v baterii 
s technologií Li-ion.“

Jaký typ článků se používá?
„V aplikacích pro energetiku jsou nejčastějšími typy zmiňované články Li-ion, pro menší aplikace pak 
olověné akumulátory a v případě potřeby vyšší skladovací kapacity akumulátory typu Redox-Flow.“

Je vůbec možné, aby se akumulační systémy založené například na Li-ion bateriích mohly 
podílet na zlepšení kvality a spolehlivosti přenosové soustavy?
„Vliv akumulace úzce souvisí s charakterem sítě a jejími parametry. Na úrovni přenosové soustavy 
je nutné počítat s velkými výkony a kapacitami, které jsou schopné poskytnout jen přečerpávací 
vodní elektrárny. Výkony a kapacity na úrovni distribuční soustavy se budou výrazně lišit podle místa 
připojení.“

Vyskytují se nějaká bezpečnostní rizika ve spojení s uchováváním energie v Li-ion bateriích? 
„Bezpečnostní rizika jsou spojena s prakticky jakýmkoliv systémem, který obsahuje velké množství 
energie. V případě Li-ion baterií může dojít k vnitřnímu zkratu v základním bloku baterie, který 
způsobí jeho přehřátí a následnou destrukci; proto je pro projektanty velkých bateriových jednotek 
kritické, aby zničení jednoho bloku nepoškodilo jiné. V Li-ion jednotkách se naštěstí nenachází čisté 
lithium, které je velice reaktivní, ale jenom jeho stabilní oxidy.“

Česká legislativa se prozatím nezabývá otázkou akumulace energie, jak je tomu ve světě? 
Očekává se, že česká legislativa pro akumulaci energie bude implementována na základě výstupů 
z pracovních skupin navazujících na Národní akční plán pro Smart Grid. Dle našich informací není 
v rámci většiny zemí Eu prozatím akumulace legislativně ošetřena a vyjasněna. Jako vzor nám z po-
hledu akumulace energií může sloužit například Německo a jeho efektivní podpora akumulačních 
zařízení ve spojení se střešními instalacemi fotovoltaických výroben.“

V jakém časovém horizontu bude novými systémy akumulace energie běžně vybavena i velká 
část domácností? 
„Zásadní otázkou je ekonomika celého systému, která ovlivní dostupnost a popularitu těchto do-
mácích instalací. Dále je zapotřebí si uvědomit, že akumulační systémy lze z technického pohledu 
využít jen v některých případech, a je tedy otázkou do budoucna, jak masivní rozšíření je potenci-
álně možné.“

Michal Jurík, útvar Asset 
strategy a projekty, E.ON 
Česká republika, s.r.o.

Ondřej Matějka, útvar 
Technical development 
operation, E.ON Česká 
republika, s.r.o.

Radek Lamich, vedoucí 
odboru Business strategie, 
ČEZ Distribuce, a.s.

Radek Lamich, vedoucí 
odboru Business strategie, 
ČEZ Distribuce, a.s.

Radek Lamich, vedoucí 
odboru Business strategie, 
ČEZ Distribuce, a.s.

Jakub Vančura, vedoucí 
oddělení Inovace 
distribuční sítě společnosti 
Pražská energetika, a. s.

Jakub Vančura, vedoucí 
oddělení Inovace 
distribuční sítě společnosti 
Pražská energetika, a. s.

Michal Jurík, útvar Asset 
strategy a projekty, E.ON 
Česká republika, s.r.o.

Michal Jurík, útvar Asset 
strategy a projekty, E.ON 
Česká republika, s.r.o.
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ElectroKavir Company byla 
v roce 2007 oceněna mezi 
220 partnery z celého světa 
jako jeden ze šesti nejlepších 
výrobců rozvaděče 
SIVACON 8PT. V letech 2009 
a 2010 byla vyhodnocena 
jako nejlepší licenční 
partner Siemens na Blízkém 
východě.

Íránská firma s licencí Siemens 
míří do České republiky
Firma ElectroKavir Co. je partnerem společnosti Siemens již více než dvacet let. Přesto jste o ní s největší 
pravděpodobností neslyšeli – její aktivity se totiž soustřeďují na Blízký východ a jihovýchodní Asii. Tento 
důležitý zákazník těch úseků Siemens, které se věnují nízkému napětí, má licence na různé rozvaděče – 
SIMOPRIME, SIVACON 8PT, 8BK20, 8BK80. Kromě toho s ním firma spolupracuje i v oblasti výroby plynem 
izolovaných rozvaděčů.

ElectroKavir Company (EKC) byla založena 
v roce 1983 v Íránu, v provincii Jazd. Společnost 
zaměřená na projektování, engineering a také 
výrobu elektrických rozvaděčů nízkého i vysoké-
ho napětí je v Íránu, podepsána pod desítkami 
velkých projektů v elektrotechnickém, petroche-
mickém, cementárenském těžebním či rafi-
nerském průmyslu. Od roku 1997 EKC splňuje 
normu ISO 9002, kterou získala jako první firma 
v regionu.

Nový závod v Buštěhradu

EKC má jednadvacet dceřiných společností, 
mezi nimiž je i jedenáct továren. Osm z nich se 

nachází v Íránu – včetně té největší, další jsou 
ve Vietnamu a Kataru. A co je zásadní – další 
závod zanedlouho spustí výrobu i v České repub-
lice, konkrétně v Buštěhradu nedaleko Kladna. 

Stejně jako vietnamský a katarský výrobní provoz 
bude mít i ten buštěhradský licenci Siemens. 
Práci by v něm mělo najít 35 až 40 lidí. Areál 
o rozloze 2000 m2 bude zahrnovat dvě haly 
a dalších přibližně 300 m2 kanceláří, v nichž se 
usídlí engineering, finanční oddělení a výzkum 
a vývoj.

Srdce značky Siemens
Dceřiná společnost, KV material, s.r.o., plánuje 
v komerční zóně v Buštěhradu vyrábět rozvadě-
če pro Blízký východ nebo pro Společenství nezá-
vislých států v čele s Ruskem. Licenční výroba se 
bude týkat rozvaděčů SIMOPRIME s opcí i na roz-
vaděče SIVACON S8, o této licenční smlouvě 
se v současnosti již jedná. Siemens, s.r.o, bude 
firmě KV material dodávat skutečné „srdce“ 
rozvaděče SIMOPRIME – vypínače a také klíčové 
komponenty. Licenci na SIMOPRIME získala firma 
ElectroKavir Co. v roce 2007 a rozvaděče splňují 
normu IEC62271-200. Smlouva o této spolu-
práci pak byla podepsána v říjnu 2015 za účasti 
tří stran: KV material, s.r.o., Siemens s.r.o a také 
Siemens, AG.

SIMOPRIME 
vzduchem izolovaný rozvaděč 
pro primární distribuční sítě
Tento typově odzkoušený rozvaděč třídy LSC2B-PM, IAC 
dle IEC 62271-200 je určen pro napětí do 17, 17,5 kV, 
snese krátkodobý proud (3 sekundy) do 40 kA a maximální 
provozní proud přípojnice do 3600 A. Je vybaven 
bezúdržbovým vakuovým vypínačem (nebo stykačem) 
na výsuvném vozíku. Interval údržby zařízení dosahuje 
deseti let. Rozvaděč SIMOPRIME při maximální spolehlivosti 
umožňuje zvýšit produktivitu a snížit náklady. 
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Historicky rekordní zakázka 
pro Siemens v Egyptě

Společnost Siemens podepsala smlouvy v hodnotě osmi miliard eur na vysoce 
účinné, zemním plynem poháněné elektrárny a větrné elektrárny, které 
oproti současnému stavu posílí objem výroby elektrické energie v Egyptě 
o více než padesát procent. Projekty dodají do egyptské rozvodné sítě dalších 
16,4 gigawattu, podpoří rychlý ekonomický rozvoj země a uspokojí energetickou 
poptávku rostoucí populace.

Společně s místními egyptskými partnery 
Elsewedy Electric a Orascom Construction 
společnost Siemens dodá na klíč tři zemním 
plynem poháněné elektrárny s kombinovaným 
cyklem, každou o výkonu 4,8 GW, s celkovým 
výkonem 14,4 GW. Každá z těchto tří elektrá-
ren – Beni Suef, Burullus a New Capital – bude 
poháněna osmi spalovacími turbínami Siemens 
třídy H, jež byly zvoleny pro svůj vysoký výkon 
a rekordní účinnost. Po dokončení budou tyto 
tři elektrárny největší na světě.

Energie na etapy
Elektrárny začnou energii dodávat do rozvodné 
sítě po etapách. Podle plánu by prvních 4,4 GW 
mělo být dodáno před létem 2017 a celkových 
14,4 GW by mělo být k dispozici osmatřicet 
měsíců poté, co doběhne proces financování 
a na účtech se objeví zálohové platby. Společ-

nost Siemens rovněž dodá až dvanáct větrných 
farem pro Suezský záliv a oblast západního 
Nilu, které budou zahrnovat zhruba 600 vě-
trných turbín s instalovaným výkonem 2 GW. 
Siemens v egyptském regionu Ain Soukhna 
také postaví závod na výrobu rotorových lopa-
tek, v němž vyškolí a zaměstná až 1000 lidí. 
Centrum by mělo zahájit provoz v druhé polovi-
ně roku 2017.

Balíček financí
Co se týče finančního pokrytí celého obřího 
projektu v Egyptě, divize Siemens Financial 
Services vytvořila pro společnost Siemens 
balíček financování včetně koncepce záruky 
na míru. Potřebné úvěry, které budou do znač-
né míry kryty Exportní úvěrovou agenturou 
v Německu a Dánsku, poskytnou mezinárodní 
a regionální banky. 

Siemens  
je v Egyptě  
od roku 1859
Společnost Siemens 
působí v Egyptě od roku 
1859 a od otevření první 
kanceláře v Káhiře je v zemi 
nepřetržitě od roku 1901. 
Technologie společnosti 
byly použity v elektrárnách 
Attaka, Nubaria, Talkha, 
Damietta, Sidi Krir, Cairo 
West, Ayoun Mousa, Midelec 
a El Kureimat. Siemens je 
také klíčovým dodavatelem 
technologií pro projekty 
v dopravě, zdravotnictví 
a průmyslu. 
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Berlínský přístav Westhafen

Rotterdam

Adabiya

Elektrárna 
Beni-Suef

Energetický mix pro budoucnost 
Slavnostního podpisu smluv na zakázku 
pro Siemens se v Berlíně zúčastnili egyptský 
prezident Abdal Fatáh Sisi a německý vice-
kancléř Sigmar Gabriel. „Díky těmto zakázkám, 
které nemají v historii firmy obdoby, podporují 
Siemens a jeho partneři ekonomický rozvoj 
Egypta pomocí vysoce účinných technologií 
zemního plynu a obnovitelných technologií. 
Cílem je vytvořit cenově dostupný, spolehlivý 
a udržitelný energetický mix pro budoucnost 
země,“ uvedl Joe Kaeser, prezident a výkonný 
ředitel holdingu Siemens AG. „Egypťané se 
na nás mohou spolehnout. To platilo již před 
více než 150 lety, když Siemens začal v Egyp-
tě působit, a je to naším závazkem i dnes 
u příležitosti tohoto historického podpisového 
ceremoniálu.“

Elektromotory z Frenštátu

Elektromotory do chladicích věží nových elektráren v Egyptě dodal odštěpný závod společnosti 
Siemens z Frenštátu. Celkem 105 těchto zařízení zabezpečí ochlazení horké páry a její 
přeměnu zpět do kapalné podoby pro opětovné použití. Motory musí vyhovovat přísným 
požadavkům na hluk, proto bylo třeba vyrobit speciální rotory s jiným počtem drážek, než je 
standardní provedení. Tato úprava sníží elektromagnetický hluk motorů.

Spalovací turbíny Siemens  
na cestě z Berlína do Egypta

Přeprava spalovací turbíny třídy H

Projekt poskytne 
elektřinu pro 15 milionů 

obyvatel Egypta 

Více než 60%

účinnost

 

4,8 GW

500 000
m2

řídicí
sytém 

pro 
elektrárny

8
 spalovacích 

turbín 
SGT5-8000H

4
parní turbíny

12
generátorů
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Máme řešení 
pro kybernetickou 
bezpečnost

Matrix v ohrožení
V energetických sítích je čím dál více digitálních 
technologií, které mohou zlepšit spolehlivost, 
bezpečnost a účinnost energetických sítí. 
Na druhou stranu však digitalizace těchto – 
do té doby pasivních – systémů a vzdálené 
přístupy znamenají riziko jejich narušení útoč-
níkem či možné narušení soukromí uživatelů 
energetických sítí. Obecně platí, že s tím, jak 
se zvyšují nároky na dostupnost systémů či dál-
kové diagnostiky poruch, je tendence systémy 
propojovat, a to i interně. V matrixu je pak více 
dat a více hrozeb, protože do systému současně 

vstupuje větší množství uživatelů. Jejich přístup 
je nutné řídit a oprávnění přidělovat s ohledem 
na požadovanou bezpečnost. Tímto způsobem 
je třeba řídit i dodavatele, neboť i oni mohou 
znamenat hrozbu. Ke slovu se tak dostává 
kybernetické zabezpečení, kterému se ve spo-
lečnosti Siemens věnují odborníci z plzeňského 
engineeringu, konkrétně z úseku Digital Grid 
divize Energy Management. 

Hardening snižuje riziko
Každý projekt kybernetické bezpečnosti lze 
v obecné rovině rozdělit do několika fází 

Prvního ledna 2015 vešel v platnost zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti, který má za úkol zvýšit bezpečnost kybernetického prostoru. 
Vztahuje se i na energetické společnosti, ať už zajišťují provoz páteřní rozvodné 
soustavy, nebo se zabývají distribucí energie. Pokud by kyberútočníci zacílili 
na tyto systémy, mohlo by dojít k jejich výpadkům nebo k narušení jejich 
dostupnosti. Úspěšné útoky by jednoznačně vedly k poškození koncových 
zákazníků a značným finančním ztrátám. 
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a platí, že řešení společnosti Siemens je možné 
přizpůsobit na míru nejrůznějším systémům 
a provozům.  Samotnému projektu ale vždy 
předchází důkladná analýza na straně zákaz-
níka, ze které vzejdou požadavky na samotné 
řešení. Společnost Siemens realizuje technickou 
část, zákazník je odpovědný za řadu organizač-
ních opatření a předpisů, díky kterým je přesně 
definováno, kdo, za jakých okolností a s jakými 
pravomocemi může se zabezpečeným zaříze-
ním pracovat.

Řešení společnosti Siemens může obsahovat 
např. hardening, jehož cílem je snížení rizika 
zranitelnosti systému zakázáním nepotřebných 
funkcí a služeb a aktualizací systému. Harde-
ningu proto musí předcházet důkladná analýza 
celého systému, který se bude zabezpečovat. 
„V rámci kybernetického zabezpečení je klíčové 
najít ideální poměr mezi mírou zabezpečení 
provozu a jeho funkčností,“ říká Zbyněk Bělina 
z plzeňského oddělení engineeringu. Součás-
tí kybernetického zabezpečení jsou dále mj. 
i ochrana proti malware, autentifikace uživatelů 
nebo zálohování dat. 

Národní bezpečnostní úřad vypracoval novelu zákona o kybernetické bezpečnosti, 
jejímž cílem je transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parla-
mentu a Rady (Eu) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vy-
soké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v unii (směrnice NIS). 
Evropská komise předložila návrh směrnice NIS již začátkem roku 2013, přičemž se 
jednalo o návrh prvního právního předpisu Evropské unie, který se komplexně zabý-
vá problematikou kybernetické bezpečnosti.

Za tímto účelem směrnice NIS:

• zavádí bezpečnostní požadavky a požadavky na hlášení incidentů pro provozova-
tele základních služeb a pro poskytovatele digitálních služeb;

• ukládá členským státům povinnost určit vnitrostátní příslušné orgány, jednotná 
kontaktní místa a bezpečnostní týmy CSIRT, jejichž úkoly budou souviset s bezpeč-
ností sítí a informačních systémů;

• ukládá všem členským státům povinnost přijmout národní strategii pro bezpeč-
nost sítí a informačních systémů;

• ustanovuje skupinu pro spolupráci, jejímž účelem je podporovat a usnadňovat 
strategickou spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy a budovat 
vzájemnou důvěru;

• ustavuje síť bezpečnostních týmů typu CSIRT, jejímž účelem je přispívat k bu-
dování důvěry mezi členskými státy a podporovat rychlou a účinnou operativní 
spolupráci.

Transpoziční lhůta směrnice NIS činí 21 měsíců od nabytí platnosti, 
které nastane v srpnu tohoto roku. V této lhůtě musí Česká republi-
ka přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro do-
sažení souladu se směrnicí NIS. Dalších šest měsíců pak má Česká 
republika na určení provozovatelů základních služeb usazených 
na jejím území. 

Kybernetická bezpečnost
Kontakt na EM DG
Zbyněk Bělina
zbynek.belina@siemens.com
Tel.: +420 737 206 699
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