
2. 2017 | siemens.cz/energy

Magazín pro zákazníky a partnery  
společnosti Siemens z oblasti energetiky

Modernizační projekt  

EcoFlex v Mondi Štětí str. 6

Využití velkokapacitních baterií v síti str. 8

Energie z odpadů v Dublinu str. 16



Energo
magazín pro zákazníky a partnery 
společnosti Siemens z oblasti energetiky | 2. 2017

Vydavatel, sazba, zlom
ENTRE, s. r. o.
Chodovecké náměstí 8, 
Praha 4, 141 00
www.entre.cz

Šéfredaktorka
Lucie Hniličková
tel.: +420 272 173 423
e-mail: Lucie.Hnilickova@entre.cz

Supervize
Vladimír Bukač
tel.: +420 724 652 306
e-mail: vladimir.bukac@siemens.com

Vydáno v Praze 27. 10. 2017.
Registrace MK ČR pod číslem E 8362

6

8

18

16

2 2. 2017 | siemens.cz/energy

Energo | Obsah



Vážení přátelé,

druhé letošní vydání časopisu Energo je tematicky velmi 
pestré. I když se všechny články samozřejmě týkají 
energetiky, budeme cestovat. Kromě České republiky se 
s námi podíváte pod hladinu oceánu daleko od pobřeží, 
na irský poloostrov a také do německého vnitrozemí, 
konkrétně do Berlína. V úvodníku bych ale rád zůstal 
„doma“ a v krátkosti vám představil dva zajímavé projekty.

Nejprve se vypravme do města Štětí, kde v tradici 
papírenského průmyslu pokračuje nadnárodní společnost 
Mondi. Ta nyní zahájila největší investiční projekt ve své 
historii, EcoFlex, který je zaměřen na modernizaci 
infrastruktury závodu a pracuje s rozpočtem 335 milionů 
eur. Jedním z dodavatelů projektu je i Siemens. Pro Štětí 
vyrobí dvě turbíny, které bude možné napojit na nový 
regenerační kotel. Papírna v něm ekologicky zpracuje 
část odpadu z výrobního procesu a díky tomu bude zcela 
nezávislá na veřejné elektrické síti. Pro český Siemens 
účast v projektu EcoFlex představuje velmi významnou 
tuzemskou zakázku.

Druhým tématem, které bych rád zmínil, je vznik nové 
asociace pro akumulaci – AKU-BAT CZ. Bude prosazovat 
podmínky pro rozvoj elektrické energie z baterií a Siemens 
je jedním ze zakládajících členů. Je to pochopitelné, 
protože naše společnost se zabývá jak produkcí 
velkokapacitních úložišť, tak jejich integrací do energetické 
sítě. Náš systém Siestorage to dokazuje v praxi. Protože je 
mi problematika uchování energie skutečně blízká, jsem 
rád, že si na stránkách tohoto vydání Energa můžete přečíst 
rozhovor s výkonným ředitelem asociace AKU-BAT CZ 
Janem Fouskem.

Milí přátelé, věřím, že vás zaujmou i další články, které 
jsme pro vás v podzimním čísle připravili. Energetika je 
fascinující obor, který může zásadně ovlivnit budoucnost 
lidstva. Je na nás, kterým směrem se vydáme. Já doufám, 
že udržitelným.

Tomáš Hüner, 
ředitel divize Energy Management

Přečtěte si

8 Kdy propukne boom velkokapacitních baterií?

Ve světě je již jen minimum států s vyspělou 
ekonomikou, které by nezrealizovaly žádný projekt 
zaměřený na využití nových technologií pro akumulaci 
do bateriových systémů.

12 Mořské offshore větrné elektrárny – zdroj 
energie budoucnosti

V říjnu letošního roku bude u severovýchodního 
Skotska uvedena do provozu největší plovoucí 
větrná farma na světě. Vzniká v Norsku ve spolupráci 
společností Statoil a Siemens Gamesa. Celkové 
náklady na projekt s názvem Hywind dosahují přibližně 
235 milionů eur.

16 60 megawattů elektřiny 
z nerecyklovatelných odpadů 

Na poloostrově Poolberg u dublinského přístavu 
vyrostla spalovna komunálního odpadu, která 
tuto nepotřebnou hmotu přemění na elektřinu 
pro 80 000 domácností a teplo pro dalších 
50 000 domovů. Projekt na výrobu energie 
z odpadů vznikl na základě partnerství veřejného 
a soukromého sektoru.
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Jak zkrotit vlny, 
aby vyráběly 
elektřinu
Elektrárny na mořské vlny jsou velmi nadějným 
zdrojem čisté energie, ale jejich výstavba a provoz 
se potýkají s řadou technologických potíží. Efektivitu 
těchto zařízení snižuje například trvale se měnící 
směr vln. Průlomové řešení nabízí společnost 
Siemens v podobě nových turbín HydroAirTM.

K nejperspektivnějším elektrárnám využívajícím mořské vlny patří 
ty, které jsou založeny na principu oscilujícího sloupce vln. Hlavní 
část takové elektrárny představuje několik dutých sloupcovitých 
komor. Každá z nich je otevřená pod hladinou moře, aby do ní 
mohly odspoda pronikat stoupající vlny. Dynamicky se měnící 
hladina vody uvnitř komor stlačuje přítomný vzduch. Ten je silou 
působení vody vytlačován ven z komory malým otvorem umístě-
ným v její horní části. Proud stlačeného vzduchu pak bezprostřed-
ně pohání turbínu a generátor elektrické energie. S poklesem vln 
klesá i tlak v komoře a opět se do ní nasává vzduch. Celý tento jev 
se cyklicky opakuje, takže se turbína může otáčet nepřetržitě.

Směr a síla vln se však neustále mění, a tak výrazně osciluje 
i směr produkovaného stlačeného vzduchu a jeho energie. 

Řešení tohoto problému přinesl nový typ turbíny společnosti 
Dresser-Rand, která je od poloviny loňského roku součástí koncer-
nu Siemens. Vývojáři opatřili turbínu speciálním krytem podob-
ným trychtýři, který navádí vzduch ze dvou stran na střed. Uvnitř 
turbíny jsou pak umístěny vodicí lopatky, které směrují vzduch 
směrem k rotoru turbíny. Vodicí lopatky na protějších stranách 
jsou orientovány opačně, aby nasávaný i vyfukovaný vzduch vždy 
poháněl rotor ve stejném směru rotace. Nová pulsní turbína je 
jedna z mála, pokud vůbec ne jediná svého druhu, která pracuje 
až se 75% efektivitou při výkonu 1 MW. Dosavadní podobná řeše-
ní dosahovala efektivity pouze kolem 38 %.

Češi fandí energii z jádra

Z jaderných elektráren pochází třetina elektrické energie vyrobené v České republice. Podle 39 procent 
účastníků průzkumu, který provedlo CVVM, by tento podíl měl zůstat zachován. Pro jeho navýšení by 
byla skoro třetina dotázaných, zatímco 18 procent se vyslovilo pro snížení výroby v atomových blocích. 
Pro dostavbu dvou bloků atomové elektrárny Temelín se vyslovilo 51 procent dotázaných, proti se 
staví skoro třetina lidí.

Co se týče celosvětového vývoje v této oblasti, Mezinárodní 
agentura pro atomovou energii nabízí různé scénáře. Podle 
jednoho z nich by se mohla světová jaderná kapacita do roku 
2050 více než zdvojnásobit. Celkový podíl jádra na výrobě 
elektřiny by se zvýšil z dnešních 11 na 13,7 %. Předpoklad 
vychází ze současných projekcí ekonomického růstu a poptáv-
ky po elektřině.

Podle jiného scénáře by v letech 2030 až 2040 mohly jaderné 
kapacity poklesnout na 332 GW, především z důvodu odstavo-
vání dosluhujících elektráren, ovšem v roce 2050 by se měly 
vrátit na současnou úroveň kolem 320 GW, což by odpovídalo 
asi 6% podílu na světové výrobě. Který ze scénářů se potvrdí, 
to ukáže až čas. Nechme se překvapit.

1 2Vlna stoupá a vytlačuje 
vzduch vzhůru do turbíny

Vlna klesá a nasává vzduch 
přes turbínu zpět dolů

Turbína a generátor Turbína a generátor

Pulsní turbína HydroAirTM

využívá energii mořských vln

OWC
= princip 
oscilujícího 
sloupce vln
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OEZ – současnost 
jištění nízkého napětí

Tradiční výrobce nízkonapěťových jisticích přístrojů, společnost 
OEZ, s. r. o., letos oslavil desetileté výročí začlenění do skupiny 
Siemens. Jeho obloukové ochrany AFDD dokážou detekovat poru-
chy elektrických obvodů, které dosavadní přístroje vyřešit neumí. 
Zabraňují tak požárům od elektrických instalací.

V současné době je OEZ, s. r. o., jedním z nejmodernějších výrob-
ních závodů koncernu a ve svém rozvoji pokračuje. V rámci snahy 
o další navýšení výrobní kapacity se společnost rozhodla ve svém 
areálu v Letohradu zbudovat nové logistické centrum. Projekt pří-
mého napojení skladu na stávající hlavní výrobní halu zabezpečí 
nepřetržité zásobování výroby. Cílem projektu a dalších plánova-
ných investic do technologií je zdvojnásobit objem produkce.

Odhaduje se, že objem celosvětové dopravy se mezi roky 2000 a 2050 až ztrojnásobí. S tím pochopitelně 
souvisí i enormní nárůst emisí CO

2
, které mohou do poloviny jednadvacátého století vzrůst na dvojnásobek. 

V případě kamionové dopravy by mohly problém s emisemi vyřešit elektrifikované dálnice.

Jako první vybudovalo elektrifikovanou dálnici, tzv. eHighway, 
Švédsko, nyní přichází s podobným projektem i Německo. Elek-
trickým vedením pro hybridní nákladní automobily bude pokryt 
desetikilometrový úsek dálnice A5 mezi nákladovým prostorem 
Zeppelinheim/Cargo u frankfurtského letiště a překladištěm 
v Darmstadtu/Weiterstadtu. Autorem projektu je společnost Sie-
mens, která bude rovněž zodpovědná za jeho realizaci a násled-
nou údržbu celého systému.

Jádrem řešení eHighway od společnosti Siemens je inteligentní 
sběrač proudu v kombinaci s hybridním pohonným systémem. 
Nákladní vozidla s pantografem jsou vybavena speciálním 

monitorovacím zařízením, které dokáže detekovat přítomnost 
elektrického vedení nad vozovkou a současně udržuje vozidlo 
ve stabilní poloze vůči tomuto vedení. Jakmile vozidlo zaregistru-
je přítomnost elektrických drátů, pantografový sběrač proudu se 
na ně připojí a vozidlo přejde na plně elektrický pohon. Maximál-
ní možná rychlost v tomto režimu je 90 km/hod. Jakmile kamion 
tuto rychlost přesáhne nebo opustí elektrifikovaný dálniční kori-
dor, automaticky se přepne na dieselový pohon či elektromotor 
poháněný akumulátorem, který se mezi tím dobil. Řidič přitom 
tuto změnu vůbec nezaregistruje, jízdní vlastnosti vozidla zůsta-
nou stejné. Do provozu by měla být německá eHighway uvedena 
koncem roku 2018.

Elektrifikovaná 
dálnice 
v Německu

eHighway je plnohodnotnou alternativou 
k tradiční kamionové přepravě.
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Mondi Štětí spouští 
modernizační projekt EcoFlex
Společnost Mondi Štětí oficiálně zahájila největší investiční projekt ve své historii – EcoFlex. Modernizaci 
infrastruktury papírenského závodu odstartuje výstavba nového regeneračního kotle, s nímž bude závod 
energeticky soběstačný, sníží své náklady na energie a také ekologickou stopu. Jedním z dodavatelů 
v procesu modernizace je i Siemens.

Projekt EcoFlex s předpokládanou výší 
investic 335 milionů eur, tedy zhruba 
8,8 miliardy korun, zahrnuje kromě 
nového regeneračního kotle přestavbu 
rozvlákňovacích linek a optimalizaci stáva-
jících papírenských strojů na výrobu obalů. 
Vedle vyšší udržitelnosti zvýší EcoFlex také 
výrobní kapacity buničiny. To vše položí 
základ pro případné další rozvojové pro-
jekty, kterými bude firma v budoucnosti 
reagovat na požadavky zákazníků a měnící 
se potřeby trhu.

Dvě turbíny pro Mondi
Společnost Siemens v rámci modernizace 
největší papírny v Česku dodá dvě turbíny 
z brněnského závodu Industrial Turbo-
machinery – zákazník je označuje jako 
TG7 a TG8. První z nich bude ve strojov-
ně instalována na stávajícím základě, 
zůstanou i generátor a kondenzátor. Tato 
turbína SST-600 s výkonem 55 MW bude 
připojena do nové rozvodny R210C (VB1) 
dále propojené se současnou rozvodnou. 
Druhou turbínu SST-600 o výkonu 63 MW 
Siemens dodá včetně příslušenství, gene-
rátor zajistí kolegové ze závodu v Erfurtu.

Řešení přinese energetickou 
samostatnost
Obě turbosoustrojí bude možné napojit 
na nový regenerační kotel, ve kterém 
papírna ekologicky zpracuje část odpadu 
z výrobního procesu. Díky tomu, že nově 
dodané turbíny budou identické, zákazník 
v případě potřeby na obě použije stejné 
náhradní díly, což byla mimochodem jed-
na z mnoha podmínek zakázky. Díky řešení 
společnosti Siemens bude papírna zcela 
nezávislá na veřejné elektrické síti a do-
konce do ní bude moci nabízet k prodeji 
zbytkovou energii. Pára, kterou zařízení 
vyprodukuje, najde uplatnění přímo v pro-
cesu výroby papíru. Předpokládá se, že 
regenerační kotel bude uveden do provozu 

na konci roku 2018, celá zakázka, v jejímž 
průběhu bude Siemens využívat služby 
stávajícího servisního střediska v Mondi, 
by pak měla být dokončena v září 2019.

Regenerační kotel pro udržitelný rozvoj

Poklepání základního kamene projektu EcoFlex

Zleva generální ředitel Mondi Packaging paper 
Clemens Willeé, generální ředitel Mondi Štětí 
Roman Senecký, generální ředitel Mondi Group 
Peter Oswald, předseda vlády Bohuslav Sobotka 
a starosta města Štětí Tomáš Ryšánek

„Udržitelný rozvoj je pro nás otázkou 
principu podnikání i přístupu k životu,“ říká 
generální ředitel Mondi Štětí Roman Se-
necký. „Chceme, aby naše výroba byla co 
nejefektivnější a aby její dopady na životní 
prostředí minimální. Nový regenerační 
kotel nahradí stávající zařízení spalující 
zapáchající látky a závod bude díky němu 
schopen dosáhnout dokonce nižších hod-
not, než které vyžadují budoucí zákonné 
limity. Tímto krokem také snížíme koncen-
trace vypouštěných emisí. Plánujeme také 

instalaci nových chladicích věží, což pove-
de ke snížení hluku a omezení zápachu, 
snížíme emise vápenné pece a chystáme 
rekonstrukci naší čističky odpadních vod. 
Ta navíc neslouží pouze závodu, ale také 
městu. Účinnost biologického čištění vody 
v ní dosahuje téměř 99 %. Závod Mondi 
Štětí v současnosti získává tři čtvrtiny 
energie z biomasy, využíváme dokonce 
i kůru odstraňovanou z kmenů v první fázi 
výrobního procesu.“

„Chceme, aby 
naše výroba byla 
co nejefektivnější 
a aby její dopady 
na životní prostředí 
minimální.“
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Balíček na klíč pro papírnu

Kromě turbín dodává Siemens Mondi Štětí v rámci modernizace infrastruktury 
i další řešení a produkty. Jedná o kompletní řešení na klíč včetně projektu 
a uvedení do provozu. Součástí balíčku jsou:
• návrh, dodávka a zprovoznění 

kompletního řešení 
pro dva generátory,

• dodávka nového rozvaděče 
6,3 kV (VB1),

• 3× rozvaděč 6 kV (NXAIR),

• 2× generátorový vypínač,
• reaktory,
• ochrany,
• řídicí systém,
• zapouzdřené vodiče a kompletní 

kabeláž.

Mondi Štětí

Papírenský koncern Mondi Group 
zaměstnává ve 30 zemích světa 
více než 25 000 lidí. Jeho pobočka 
ve Štětí byla založena v roce 1949 – 
původní papírna tehdy vznikla 
na pozemcích místního cukrovaru. 
V současnosti závod se 720 pracov-
níky patří mezi největší zaměstna-
vatele v regionu a vyprodukuje více 
než 1100 tun papíru denně. Teplo 
a elektřinu na jeho výrobu získává 
především z biopaliv. Vodu čerpá 
přímo z Labe a po vyčištění ve vlast-
ní čističce odpadních vod ji do řeky 
opět vrací.
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Využití 
velkokapacitních 
baterií v síti, to je 
„win-win“ situace 
pro všechny

Rozhovor s Janem Fouskem, výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ, 
o tom, kdy propukne boom velkokapacitních baterií, jak využívají bateriová úložiště české domácnosti 
a kdo patří mezi odpůrce masivního rozvoje instalace baterií.

Asociace AKU-BAT CZ vznikla, aby 
podpořila rozvoj velkokapacitních 
baterií a jejich začleňování 
do energetické soustavy. Proč je tak 
důležité, aby se staly její součástí?
Jedná se o celkové vize postupné proměny 
podoby energetiky EU i České republiky. 
Díky intermitentním obnovitelným zdro-
jům vzniká stále vyšší potřeba stabilizo-
vat výkyvy v elektrizační soustavě. Tuto 
stabilitu doposud zajišťují skrze systém 
podpůrných služeb konvenční zdroje. 
Avšak i ty nejpesimističtější scénáře vývoje 
energetického mixu nejen naší země 
ukazují, že podíl zdrojů využívajících fosilní 
paliva pro výrobu elektřiny bude v budouc-
nu soustavně klesat. Vyrovnanou bilanci 
soustavy ale nějak zajistit musíme a v tom-
to ohledu vidíme obrovský potenciál právě 
ve velkokapacitních bateriích a v akumula-
ci energie celkově.

Nicméně aby se tak mohlo stát, bude 
třeba změnit příslušnou legislativu, která 
zatím pojem akumulace v podstatě nezná, 
a odstranit řadu zejména legislativních 
překážek. Mezi ty klíčové patří například 
současný limit na velikost zdroje pro po-
skytování podpůrných služeb, nejasná 
definice baterie – zdali se jedná o výrobnu 
či spotřebu energie, nutnost platit regu-
lovanou složku ceny elektřiny při vybití 
i nabití či problematika licencí. Až toto 
bude vyřešeno, věříme v obrovský boom 
výstavby těchto systémů. Pro začátek 
bychom baterie rádi legislativně posta-
vili na úroveň přečerpávacích vodních 
elektráren.

V současné době je největší zájem 
o akumulaci do bateriových systémů – 
Li-ion technologií, kterým se v Asociaci 
věnujete. Budete do budoucna řešit 
i jiné formy akumulace?
Rozhodně se nechceme soustředit pouze 
na lithium-iontové či jiné konkrétní druhy 
baterií. Naopak, jednáme o členství v aso-
ciaci i s výrobci například vanad-redoxních 
průtočných baterií či provozovateli tech-
nologií, jako jsou třeba Power 2 gas nebo 
Power 2 heat. Toto je zakotveno i ve třech 
základních závazných bodech naší asocia-
ce. Snažíme se legislativně zakotvit pojem 
BESS, tedy Bateriové Energetické Skladova-
cí Systémy, pro jejich využití v energetické 
soustavě, dále bychom rádi do legislativy 
začlenili další formy skladovatelné energie, 
tedy výše zmíněné Power 2 gas, Power 2 
heat apod., a usilujeme o regulační využití 
BESS jako prvku podpůrných služeb.

Jaké jsou v současnosti největší tech-
nologické překážky využívání baterií 
pro akumulaci energie?
Žádné technologické překážky rozvoji 
bateriových systémů nebrání, zatím je to 
pro některé aplikace pouze vysoká cena, 
především při realizaci menších jednotek. 
Avšak i toto negativum může být relativní, 
pokud se AKU-BATu s příslušnými institu-
cemi, tedy s MPO, ČEPS nebo ERÚ, povede 
úspěšně změnit legislativu tak, aby se 
budoucím investorům vyplatilo stavět 
velkokapacitní baterie a měli možnost se 
připojit do soustavy.

Očekáváte nějaký zásadní objev, 
který by tuto oblast posunul výrazně 
dopředu?
Neočekávám, že by měl přijít nějaký 
převratný, zcela nový objev. Myslím si, že 
posun v následujících letech nastane spíše 
ve zlepšování parametrů stávajících řešení. 
Nejdůležitější je však podle mě již výše 
zmíněné – jak účelně dokážeme existující 
a dnes již plně funkční bateriové systémy 
využít ke zlepšení nejen energetiky, ale 
třeba i elektromobility či rezidenčních 
i obchodních decentrálních řešení.

Když se rozhlédnete po světě, kde jsou 
v této oblasti nejdál?
Největší investiční akce probíhají přede-
vším v USA, Velké Británii, Německu či 
Austrálii. Ve světě je však již minimum 
států s vyspělou ekonomikou, které by 
nezrealizovaly žádný projekt zaměřený 
na využití nových technologií pro akumu-
laci do bateriových systémů. Zajímavý je 
zájem severských zemí i přesto, že mají 
stále možnost investovat také do výstavby 
vodních přečerpávacích elektráren. Hodně 
zkušeností má Itálie, která začala s realiza-
cí již po roce 2010.

A co Česká republika?
V Mydlovarech právě probíhá realizace 
velkého projektu pro společnost E.ON 
o výkonu 1 MW. Druhý podobný projekt 
staví prakticky současně skupina Solar 
Global v Prakšicích na Uherskohradišťsku. 
Jedná se rovněž o lithium-iontovou baterii 
o výkonu 1 MW s kapacitou přes 1 MWh. 
Plně funkční by měla baterie být nejpozdě-
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ji koncem tohoto roku. O dalších více než 
pěti chystaných projektech velkokapacit-
ních baterií víme od našich členů či z trhu, 
ale v den tohoto rozhovoru, alespoň 
dle našich informací, ještě nikdo oficiál-
ně nevyhlásil tendr, tudíž mi nepřísluší 
komentovat detaily. Mohu však prozradit, 
že se jedná o projekty menší, ale i řádově 
větší než v případě Eonu a Solar Globalu.

Kromě velkých hráčů trhu si baterie 
mohou pořídit také domácnosti v rámci 
programu Nová zelená úsporám. Mají 
čeští malí „výrobci“ energie zájem 
o toto řešení?
Co se týče obliby baterií instalovaných 
společně s domácími fotovoltaickými 
elektrárnami, dle odhadů z poloviny roku 
jejich počet oproti loňsku vzrostl v řádech 
stovek procent. Na druhou stranu je však 
nutno dodat, že vzhledem k jejich stále 
ještě vysoké ceně se jedná o maximálně 
tisícovku baterií v celé zemi. Pro porov-
nání, např. v Německu bylo loni 41 % 
veškerých domácích fotovoltaik postaveno 
s baterií, zatímco o rok dříve pouze 27 %. 
Celkem v německém segmentu domácí 
akumulace v roce 2016 přibylo 116 MWh 
skladovací kapacity, což – při uváděné 
průměrné kapacitě 6 kWh – je přibližně 
20 000 nových zařízení. V Česku je situace 
výrazně horší, ale Nová zelená úsporám 
výstavbu alespoň částečně podporuje.

Jak by v ideálním případě mohla v do-
hledné době fungovat elektrizační síť 
s plnohodnotným využitím velkokapa-
citních baterií?
Poskytování podpůrných služeb síti již 
nebude výsadou provozovatelů většinou 
uhelných zdrojů, protože Energetický 
zákon a Kodex ČEPS umožní výstavbu 

a následný provoz velkokapacitních baterií 
bez nutnosti platit větší část regulačních 
poplatků při vybíjení a nabíjení. Jejich pro-
vozovatelům se tak výrazně zlepší návrat-
nost investice a bude to „win-win“ situace 
pro všechny – investoři nebudou muset 
spoléhat na trh deformující dotace, stát/
EU je nebudou muset vyplácet a provozo-
vatelé distribuční soustavy a provozovatel 
přenosové soustavy, kteří budou za jasně 
stanovených podmínek moci baterie po-
užívat, dostanou další nástroj k udržování 
vyrovnané bilance elektrizační soustavy. 
Co zmiňuji, již funguje v řadě západních 
zemí, nemluvím proto o žádném sci-fi.

Jaké možnosti podle vašeho názoru 
nabídne technologie velkokapacitních 
úložišť energie v budoucnu, až ji lidstvo 
dokonale zvládne?
Jedna z častých připomínek odpůrců no-
vých technologií k rozšiřování bateriových 
systémů je hrozící nedostatek rotačních 

zdrojů. Avšak už dnes někteří provozovate-
lé přenosových soustav vyvíjejí programy, 
které mají být v budoucnu schopné řídit 
elektrizační soustavu bez dispečerského, 
tedy lidského zásahu. Takový typ progra-
mu navrhuje nápravná opatření, jakými 
jsou například rekonfigurace sítě, redis-
pečink, spuštění kompenzační tlumivky či 
v budoucnu aktivace podpůrných služeb 
s využitím takzvané syntetické setrvačnos-
ti. Tím, že by v ideálním případě v budouc-
nu došlo k plné automatizaci procesů, se 
do velké míry sníží závislost na stávajících 
konvenčních zdrojích, které svou podsta-
tou zajišťují setrvačnost změny frekvence 
sítě. Každopádně v blízké budoucnosti 
bude stále převažovat podíl rotačních 
zdrojů a nové akumulační systémy budou 
sloužit jako spojovací most mezi klasický-
mi zdroji a OZE. Vše samozřejmě souvisí 
s celkovým rozvojem chytrých sítí a au-
tomatizací procesů, ale to je již na jinou 
debatu.

AKU-BAT CZ

Cílem AKU-BAT CZ je prosazovat 
podmínky pro rozvoj elektrické 
energie z baterií. Asociace 
sdružuje nejvýznamnější subjekty 
aktivní v oblasti akumulace 
energie. Jejími členy jsou 
nadnárodní energetické firmy, 
mezinárodní i tuzemští výrobci 
baterií, klíčoví hráči na poli 
obnovitelných zdrojů energie, 
průmyslové podniky, energetické 
poradenské společnosti, právní 
firmy a výzkumné instituce.

www.akubat-asociace.cz
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Energie 
pro membránovou 
elektrolýzu v Ústí

Severočeská Spolchemie, přední evropský výrobce 
umělých pryskyřic, hydroxidů a inovativních chlorovaných 
derivátů, průběžně modernizuje jednotlivé provozy. 
Jednou z největších investičních akcí chemického závodu 
za poslední roky byla kompletní přestavba výrobny 
hydroxidů. Moderní a ekologicky šetrná membránová 
elektrolýza vystřídala produkci v původní amalgánové 
elektrolýze, která už nevyhovovala legislativním 
požadavkům Evropské unie.

Membránová elektrolýza, tak, jak ji nyní provozují v Ústí nad Labem, jako 
jediná v celé Evropě i v Asii dokáže souběžně vyrábět hydroxid draselný 
i hydroxid sodný. Nová technologie umožní Spolchemii zhruba zdvojnásobit 
dosavadní produkci. Ročně tak chemička vyrobí až 60 kilotun hydroxidu 
draselného a 43 kilotun hydroxidu sodného.

Spolchemie – Spolek pro chemickou 
a hutní výrobu, akciová společnost, 
sídlí v Ústí nad Labem a přes 160 let 
patří ke klíčovým hráčům evropského 
chemického průmyslu. Její výrobní 
program zahrnuje epoxidové 
a alkydové pryskyřice, speciální 
epoxidové systémy a hydroxidy 
a speciální chemické deriváty.  
Přes 80 % své produkce firma vyváží 
do osmdesáti zemí pěti kontinentů.
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Řešení pro energeticky náročný provoz
Na projektu výstavby nové technologie 
membránové elektrolýzy ve Spolchemii 
se podílela divize Energy Management 
společnosti Siemens, která zajišťovala 
dodávku napájení membránové elektro-
lýzy elektřinou. Siemens byl v rámci této 
zakázky zodpovědný za elektroinstalační 
práce, dokumentaci i uvádění do provozu.

Součásti dodávky pro Spolchemii
• Nová rozvodna 110 kV sloužící 

pro napájení nejen nové membráno-
vé elektrolýzy, ale i celé Spolchemie 
Jedná se o dvousystémovou ven-
kovní rozvodnu Siemens sestavenou 
z kompaktních zapouzdřených modulů 
typu 3AP1DTC-145 kV, 1250 A včetně 

ochran a měření a dalších vvn přístrojů. 
Vývody z této rozvodny jsou řešeny 
kabely 110 kV.

• Transformátor 110/10 kV o výkonu 
31,5 MVA

• Rozvodna 10 kV 
V provozu nyní pracuje plynem izolo-
vaný rozvaděč SF

6
 značky Siemens se 

dvěma systémy přípojnic typu 8DB10 
včetně ochran a měření.

• Kompenzační filtry 10 kV 
Konkrétně jde o dva kompenzační 
filtry 10 kV, 3260kVAr pro kompenzaci 
účiníku a filtraci harmonických odběrů 
elektrolyzérů NaOH a KOH.

• Rozvaděče nn
• Dva speciální usměrňovačové trans-

formátory 21765/2×10882 kVA

• Usměrňovače Siemens 4× 16,2 kA, 
570 V včetně vlastního řídicího systé-
mu SIMATIC S7 
Jedná se o dvě sestavy tyristorových 
usměrňovačů typu SIPOREC. Každá se-
stava se skládá z jednotlivých modulů, 
které jsou zkombinovány podle nezbyt-
ného proudu a požadovaného fázové-
ho efektu (6pulsní nebo 12pulsní).

• Energetický řídicí systém 
Proces distribuce elektrické energie řídí 
systém Siemens Sicam 230 vybavený 
speciálním protokolem pro energetiku.

• Přípojnicový systém vč. DC odpojova-
čů 25000 A DC

• Kabeláž a další zařízení nn a vn

„Pro český Siemens to bylo poprvé, kdy jsme zajišťovali napájení membránové 
elektrolýzy elektřinou,“ říká Ing. Miroslav Švarc ze společnosti Siemens, který byl 
projektovým manažerem zakázky, a pokračuje: „Technicky nejnáročnější část, 
usměrňovače, jsme zajišťovali ve spolupráci s německými kolegy ze Siemens 
AG, kteří již na podobných dodávkách pracovali. V tomto případě byli našimi 
subdodavateli. Realizace projektu byla náročná, už proto, že období od podpisu 
smlouvy po montáž zařízení trvalo pouze půl roku. Nicméně zkušenosti, které 
jsme při práci pro Spolchemii získali, nyní můžeme nabízet dál. Je to velmi dobrá 
referenční zakázka.“

Pohled projektového manažera
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Největší plovoucí větrná farma 
se roztočí u břehů Skotska

Mořské, tzv. offshore, 
větrné elektrárny jsou 
velice slibným zdrojem 
elektrické energie budouc-
nosti. U evropských břehů 
fungují především v Sever-
ním a Baltském moři. Jejich 
instalace je bohužel přísně 
limitována hloubkou vody, 
která nesmí přesáhnout 
50 metrů. Z tohoto důvodu 
je nelze umisťovat do vzdá-
lenějších míst oceánů ani 
ke strmě se svažujícím 
břehům kontinentů. Tento 
problém částečně řeší 
technologie plovoucích vě-
trných elektráren, kterou 
lze použít i v hloubkách 
několika set metrů.

V říjnu letošního roku bude u severovýchodního 
Skotska uvedena do provozu největší plovoucí 
větrná farma na světě. Vzniká v Norsku ve spo-
lupráci společností Statoil a Siemens Gamesa. 
Celkové náklady na projekt s názvem Hywind 
dosahují přibližně 235 milionů eur.

V polovině letošního července bylo v norském 
fjordu Stord spuštěno na hladinu pět větrných 
elektráren, které se následně vydaly na plavbu 
Severním mořem. Mířily do cíle vzdáleného 
pětadvacet kilometrů od skotského pobřež-
ního města Peterheadu, do vod hlubokých 
od 90 do 120 metrů.

Tři lana ukotvená do dna
Každá z pěti 6MW větrných elektráren Siemens 
Gamesa, které jsou součástí projektu Hywind, 
má 78 metrů dlouhou vyrovnávací podvodní 
část a tři kotvicí lana. Ta budou upevněna 
k mořskému dnu, aby držela elektrárnu ve svis-
lé poloze. Celkový předpokládaný výkon farmy 

je 30 MW, čímž se projekt Hywind stane nej-
větším svého druhu na světě. Větrné elektrárny 
Siemens Gamesa byly pro tento projekt vybrány 
pro svou vysokou účinnost a také kvůli lehké 
konstrukci, která je zvlášť vhodná pro umístění 
na plovoucích základech.

Každý začátek je těžký
I když Hywind patří k nejmodernějším projek-
tům mořských větrných elektráren na světě, 
elektrickou energií bude schopen zásobovat 
pouze 20 000 domácností. To je například oproti 
projektu Hornsea One, tradiční větrné farmě, 
která se staví u pobřeží Yorkshiru, poměrně 
málo. Hornsea One by měl být schopen plně 
pokrýt spotřebu až 800 000 domácností. Podle 
zastánců konceptu plovoucích elektráren by ale 
tato technologie mohla v dlouhodobém horizon-
tu tradiční větrné farmy překonat. Očekává se, 
že prudký rozvoj plovoucích elektráren nastane 
během příštího desetiletí, největší boom by měl 
přijít mezi roky 2030–2035.
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325 m

Eiffelova věž
Paříž

258 m
Siemens
6 MW
větrné turbíny

30
MW

Nejvíce mořských elektrá-
ren má v současnosti Velká 
Británie (jejich kapacita 
ke konci roku 2016 byla 
5 156 MW), dále následuje 
Německo (4 108 MW). Napří-
klad Francie žádnou offsho-
re větrnou farmu nemá.

Koncept projektu Hywind 
prokázal svou účinnost už 
v roce 2009, kdy Siemens 
a Statoil úspěšně nainsta-
lovaly elektrárnu Siemens 
s výkonem 2,3 MW v rámci 
celosvětového prvního 
projektu plovoucí větrné 
elektrárny Hywind Demo.

Jako u většiny nových technologií jsou i zde 
největší výzvou náklady. K instalaci turbín 
na plovoucí základy je zapotřebí obrovské 
zdvihací plavidlo, které se obvykle používá 
v ropném a plynárenském průmyslu. Jedná 
se o druhé největší zařízení svého druhu 
a jeho pronájem i provoz jsou extrémně 
drahé. Náklady výrazně zvyšuje také součas-
ný poměrně složitý řetězec řady dodavatelů. 
Podle Statoilu by se mohly plovoucí elektrárny 
dostat na ceny konvenčních offshore elektrá-
ren do roku 2030. V současnosti jejich cena 
de facto odpovídá cenám mořských větrných 
elektráren před cca deseti lety.

Dál a do větších hloubek

Možnosti nové technologie jsou téměř neome-
zené. Plovoucí větrné farmy mohou v sou-
časnosti pracovat v hloubce až 700 metrů, 
ale je jen otázkou času, kdy bude tento limit 

překonán. Otevírají se tak cesty do hlubokého 
oceánu, který byl dříve pro větrné farmy ne-
dosažitelný. Standardní větrné elektrárny jsou 
obtížně použitelné například pro celou oblast 
západního pobřeží USA, kde se mořské dno 
prudce svažuje, nebo pro téměř celé pobřeží 
Japonska. V současnosti již probíhají intenziv-
ní diskuse mj. s vládami Havaje a Kalifornie 
a sleduje je bedlivě i Japonsko a vláda v Soulu, 
která je výrazně nakloněná obnovitelným 
zdrojům.

Možnost přesunout větrné farmy od pobřeží 
do vzdálenějších míst oceánu ocení i země, 
které jsou na tomto poli aktivní již řadu let – 
s možností odchodu do větších hloubek získá-
vají další místo, které se jim už třeba u břehu 
nedostává. Tato technologie může být rovněž 
odpovědí na námitky těch obyvatel a organiza-
cí, kterým vadí narušení vzhledu krajiny.
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Zhruba před rokem 
došlo v rozvodně 
sázavského závodu 
Kavalierglass, a. s., 
největšího výrobce 
borosilikátového skla 
na světě, k havárii 
na vypínači 110 kV. 
Společnost Siemens 
byla požádána 
o urgentní servisní 
zásah a v rámci 
následné modernizace 
využila poprvé 
v ČR přístroj, který 
kombinuje funkci 
vypínače a odpojovače 
typ 3AP1FG-DCB.

Jeden přístroj, 
dvě funkce

Jedno zařízení – dvě funkce
Unikátní technologie Siemens v rozvodně sázavské sklárny

Sklárny se 
180letou tradicí

KAVALIERGLASS, a.s., 
je největším výrobcem 
borosilikátového 
skla na světě, 
který má v tomto 
oboru již 180letou 
tradici. Nabízí široký 
sortiment varného 
skla pro domácnost, 
průmyslové, laboratorní 
a technické sklo, trubice 
a průmyslové aparatury. 
Své produkty exportuje 
do více než 90 zemí 
světa.  

Když se odborníci společnosti Siemens vydali 
na místo havárie, zjistili, že se jedná o morálně 
i technicky zastaralou technologii – máloolejo-
vý vypínač z bývalé produkce Škoda. Jako řada 
dalších přístrojů v této rozvodně byl na konci 
své životnosti. „Vzhledem k rozsahu poškození 
vypínače nebyla oprava možná, ale podařilo se 
zajistit totožný přístroj,“ uvádí Pavel Fukač ze ser-
visního úseku divize Energy Management, který 
měl celý projekt na starost. „Shodou okolností 
zrovna v té době probíhala v jiné rozvodně vý-
měna těchto máloolejových vypínačů, a tak jsme 
mohli zákazníkovi dodat náhradní – sice také 
starý, ale stále funkční. Díky tomu jsme poruchu 
rychle odstranili.“

Vyhraná zakázka
Důležitým okamžikem další spolupráce bylo 
setkání s majitelem závodu, který pochopil, že 
současný stav naléhavě vyžaduje řešení. Rozhodl 
se investovat prostředky, které by významným 
způsobem zvýšily spolehlivost a bezpečnost 
napájení výrobního závodu.

„Připravili jsme úvodní studii a technickou zprávu 
s hrubým cenovým rozpočtem, který zohledňo-
val mimo jiné požadavek na nízkonákladovou 
modernizaci přístrojů v polovině rozvodny 
a doplnění odpojovače k poli transformátoru tak, 
aby práce na jeho údržbě bylo možné provádět 
za provozu vnějšího H okruhu,“ upřesňuje speci-
fika zakázky Pavel Fukač. Následovalo nezbytné 
vícekolové výběrové řízení, kde při finální aukci 
Siemens porazil svého konkurenta a byl vybrán 
jako generální zhotovitel tohoto projektu formou 
dodávky ’na klíč’.

Rozsah projektu
Projekt řešil obnovu přístrojů stávajícího přívod-
ního pole V1928, pole transformátoru T 102 
a pole podélného dělení. Zahrnoval také dodáv-
ku a montáž přístrojů a zařízení, podpěrných 
ocelových konstrukcí a svorkového materiálu, 
propojení nn, vvn, napojení na stávající uzemňo-
vací síť i odzkoušení technologie a její uvedení 
do provozu.
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Aplikovaná řešení

• V technickém řešení Siemens použil 
v rámci ČR unikátní přístroj kombinu-
jící funkci vypínače a odpojovače typ 
3AP1FG-DCB.

• Původní ochrana před dotykem živých 
částí ’zábranou’ byla nahrazena ochra-
nou ’polohou’, která poskytuje lepší 
zabezpečení obsluhy.

• Nově instalované přístroje (vypínače 
a kombinované přístrojové transfor-
mátory proudu a napětí) neobsahují 
olejovou náplň, ale pouze elektronega-
tivní plyn SF

6
, čímž se zlepšila požární 

bezpečnost.
• Součástí modernizace bylo také chrá-

nění linky, kde byly původní elektro-
mechanické ochrany nahrazeny novou 
digitální distanční ochranou Siprotec 5, 
typ 7SA87. Tím se razantně zvýšila 
spolehlivost provozu linkového vedení 
č. V1928 z rozvodny ČEZ Distribuce 
Uhlířské Janovice.

Dílo bylo dokončeno a předáno v požado-
vané kvalitě a stanoveném termínu. Spo-
kojený zákazník uvažuje o další spolupráci, 
v jejímž rámci bude dokončena moder-
nizace vstupní rozvodny a souvisejícího 
napájení celého závodu.

Na rozvodnách jsou k bezpečnému oddělení obvodů 
obvykle používány vzduchem izolované odpojovače. 
Pro úsporu místa Siemens vyvinul kombinovaný přístroj, 
ve kterém byla izolační vzdálenost zajištěna v komoře SF

6
 

na bázi vypínače s izolací SF
6
. Kombinovaný přístroj (Dis-

connecting Circuit-Breaker, DCB) se používá jako vypínač 
a odpojovač – dvě funkce v jednom přístroji. Filozofie těch-
to kombinovaných přístrojů vychází z konstrukce zapouzd-
řených rozvoden a je poměrně hojně využívána především 
ve skandinávských zemích.

DCB byl vyvinut na bázi vypínače 3AP se zajištěnými 
vyššími požadovanými dielektrickými vlastnostmi a byly 
na něm provedeny typové zkoušky podle IEC 62271 108 
odpojovacího vypínače. Protože je odpojovač izolován 
plynem SF

6
, není vzdálenost odpojení viditelná. Spolehlivá 

funkce kinematického řetězce byla řádně ověřena. Největší 
pozornost byla věnována vývoji mechanického blokování 
s garancí, že vypínač zůstane ve vypnuté poloze, je-li pou-
žit jako odpojovač.

Je-li přístroj takto mechanicky zablokován, je nemožné 
vypínač zapnout. Aktuální stav DCB lze také kontrolovat 
elektricky a zobrazují jej dobře viditelné ukazatele polohy.

Dále lze do podpěrné konstrukce osadit vzduchem izolova-
ný uzemňovač. Jeho uzemňovací funkce byla implemento-
vána pomocí osvědčeného uzemňovače s bezúdržbovým 
kontaktním systémem společnosti Siemens.

Odpojovací vypínače se typově zkoušejí podle třídy M2 
a C2 normy IEC 62271-108, která platí pro kombinované 
spínací přístroje.

Kombinováním potenciálu našeho dobře zavedeného 
portfolia výrobků lze dodat nový typ výrobku, který splňuje 
potřeby operátora systému a nejvyšší spolehlivost a bez-
pečnost, a přitom šetří místo a náklady.
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Energie z odpadů 
v Dublinu

Na poloostrově Poolberg u dublinského přístavu vyrostla spalovna komunálního odpadu, která tuto 
nepotřebnou hmotu přemění na elektřinu pro 80 000 domácností a teplo pro dalších 50 000 domovů. 
Projekt na výrobu energie z odpadů (Waste-to-Energy) vznikl na základě partnerství veřejného 
a soukromého sektoru.

V Irsku je v provozu pouze pět skládek 
a založení nových je velmi nepravděpo-
dobné, protože představují zdravotní riziko 
a nikdo je nechce. Nedostatečnou kapa-
citu zařízení země řeší vývozem odpadů. 

Spalovna, která je výsledkem spolupráce 
městské rady v Dublinu a společnosti 
Covanta (světové jedničky v oblasti udrži-
telných energetických řešení při likvidaci 
nevyužitelného komunálního odpadu), 

problémy odstraní. V současné době Irsko 
vyváží kolem 560 tisíc tun odpadů ročně, 
přičemž nová spalovna Covanta ročně 
zpracuje až 600 tisíc tun tuhého odpadu 
nevhodného pro efektivní recyklaci.
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Elektro má značku Siemens
Český Siemens do projektu vstoupil jako 
dodavatel elektročásti pro parní turbínu 
od společnosti Doosan Škoda Power.  
Konkrétně se jednalo o:
• ochrany generátoru (generátor 

byl vyroben závodem Siemens AG 
v Erfurtu),

• napájení vlastní spotřeby (SIVACON),
• panel synchronizace,
• regulátor budicího proudu,
• skříň vývodu a nuly generátoru,
• rozvaděč zálohového napájení,
• rozvaděč pro napájení natáčecího 

zařízení turbíny,

• rozvaděč nouzového olejového 
čerpadla,

• kompletní kabeláž.

Rozvaděče byly dodány v takzvaném 
režimu e-house, což znamená, že montáž 
proběhla v České republice a do Dublinu 
putoval kontejner, který v cíli bylo třeba 
jen propojit s další technologií.

Siemens, s. r. o., konkrétně divize Energy 
Management, zakázku získal na jaře 
2015, projekt byl dokončen v srpnu 
letošního roku.

Nejmodernější 
konstrukce 
a technologie
Dublinská spalovna je projektována tak, 
aby proces spalování a využití energie 
byly vysoce efektivní, a to 24 hodin denně 
sedm dní v týdnu. Pro kontrolu znečištění 
ovzduší využívá nejmodernější technolo-
gii, která odstraňuje a filtruje emise. Plně 
tak chrání zdraví lidí a životní prostředí 
a dosahuje při tom ještě lepších výsledků, 
než stanovují přísné emisní normy EU. 
Spalovna také minimalizuje spotřebu vody 
využitím všech povrchových a dešťových 
vod z místa, kde se nachází, a také opě-
tovným využitím vody ze sousední čistírny 
odpadních vod. Chladicí voda bude čer-
pána z ústí řeky Liffey, což sníží spotřebu 
energie na chlazení a maximalizuje výkon.

Projekt Waste-to-Energy splňuje klíčovou 
část dublinského regionálního plánu odpa-
dového hospodářství, a to včetně snížení 
objemu odpadů, maximální recyklace, co 
nejmenšího skládkování a využití zbytko-
vého odpadu k výrobě energie a tepla. 
Odstraní potřebu exportovat odpad 
do jiných zemí a umožní, aby se dublinský 
region stal soběstačným v oblasti likvidace 
odpadů. Splní tak cíle EU, která požaduje, 
aby členské státy a regiony zpracovávaly 
odpady v místě jejich vzniku.

Dublinská spalovna bezpečně 
přemění nerecyklovatelné odpa-
dy na přibližně 60 megawattů 
elektřiny, která je dodávána do irské 
přenosové soustavy. Výsledkem 
jejího provozu je, že Irsko nebude 
muset dovézt 250 tisíc tun fosilních 
paliv, například uhlí, potřebných 
k výrobě stejného množství elektric-
ké energie. Kromě toho spalovna 
vyprodukuje 90 megawattů tepla 
pro dálkové vytápění. Společnost 
Covanta spolupracuje s dublinskou 
městskou radou na řešení, jakým 
způsobem tepelnou energii dodávat 
domácnostem nebo podnikům 
v okolí. Roční kapacita spalovny 
je 1800 tun komunálního odpadu 
denně, což představuje 600 tisíc tun 
za rok. Některé z těchto odpadů by 
se pravděpodobně vyvezly na sklád-
ku, takže provoz značně uleví život-
nímu prostředí.

Vykládka a skladování 
odpadu

1   Hala se sklopnou plošinou
2   Zásobník pro skladování odpadů
3   Jeřáb pro manipulaci s odpady

Spalování a pec
4   Násypka
5   Podavač
6   Rošt Hitachi Zosen Innova
7   Primární vzduch
8   Sekundární vzduch
9   Čtyřstupňová pec

10   Buben pece

Úprava spalinových plynů

11   Polosuchý reaktor
12   Tkaninový filtr
13   Indukční odtahový ventilátor
14   Tlumič
15   Spalinový výměník tepla
16   Mokrá pračka
17   Silo pro zbytkové spaliny
18   Přídavná sila
19   Komín

Výroba energie
20   Zásobník na vodu
21   Vodou chlazený kondenzátor

22   Čerpadlo chladicí vody
23   Síť pro zachycení a vrácení ryb/filtr 

odebírané vody
24   Turbína
25   Transformátor

Manipulace se zbytkovým 
popelem a jeho úprava
26   Odsavač spodního popela
27   Zásobník pro spodní popel
28   Jeřáb pro manipulaci se spodním 

popelem

Odpady místo uhlí
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Berlín má dlouhou tradici jako město moderního průmyslu – byl kolébkou 
německého ekonomického vzestupu, k němuž mu dopomohly mnohé známé 
značky. Jednou z renomovaných firem, které sídlí v Berlíně dodnes, je i Siemens.

Spínací 
technika 
z Berlína 
do celého 
světa

Historie a rozvoj společnosti Siemens Schaltwerk 
Berlin působivě dokládají úzkou vazbu mezi 
městem a firmou, která byla založena před zhru-
ba sto lety a z níž se časem stal největší závod 
na výrobu vypínačů na světě. Jeho produkty si 
vydobyly celosvětové uznání. Závod také pro-
kázal, že hlavní město Německa je příhodným 
místem pro inovativní průmyslové firmy, které 
umějí využít jeho tvůrčí a vědecký potenciál.

Spínací technologie pro budoucnost
Spínací systémy z Berlína zaručují maximální 
bezpečnost napájecích sítí ve všech koutech 
světa pro všechny úrovně napětí. Jako největší 
výrobní závod svého druhu na světě má Schal-
twerk Berlin dlouhou tradici – právě zde se zrodi-
la spínací technologie orientovaná na budouc-
nost. Produkty a systémy, které se zde vyvíjejí, 
dokážou zajistit nákladově efektivní a spolehlivý 
přenos a distribuci elektrické energie nejen 
dnes, ale i v časech příštích.

Padesát nových patentů ročně
Téměř stoleté berlínské zkušenosti v oblasti 
vývoje spolu a nejmodernějšími laboratořemi 
a testovacími stanicemi jsou zárukou, že spínací 
systémy společnosti Siemens budou nadále 
určovat nové standardy napříč odvětvími. A to 
jak z hlediska efektivity, tak hospodárnosti a spo-
lehlivosti. Zdejší soukromá zkušební laboratoř 
pro testování spínací kapacity, jedna z největších 
na světě, má akreditaci k provádění meziná-
rodně uznávaných typových zkoušek v souladu 
s ISO/IEC 17025. Co se týče lidských zdrojů, 
v Schaltwerku pracuje více než 300 špičkových 
specialistů v oblasti vědy a techniky. Tyto jedi-
nečné předpoklady pro úspěšný výzkum a vývoj 
vedly ke vzniku centrálního odborného střediska 
pro všechny výrobní závody Siemens v odvětví 
vypínačů. Kolem padesátky nových patentů 
ročně dokládá přední místo společnosti ve vývoji 
technologií, které vycházejí vstříc potřebám 
budoucnosti, a to i v mezinárodním měřítku.

Schaltwerk Berlin je 
v současné době největším 
závodem na světě 
pro výrobu spínací 
technologie. Zde se vyvíjí 
technologie spínacích 
systémů pro vvn, vn a nn, 
která určuje budoucí směr, 
a tato zařízení pro všechna 
uvedená napětí se zde 
rovněž vyrábějí.
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Komplexní portfolio pro všechny úrovně napětí
Spínací technika z Berlína se používá po celém světě. Individuální řešení na míru společnosti Schaltwerk 
Berlin pro všechna napětí a celý proces přenosu a distribuce energie zajišťují flexibilitu, spolehlivost 
a efektivitu nákladů v elektrárnách, transformovnách, rozvodnách, přenosových a distribučních sítích, jakož 
i v průmyslu, dopravních systémech a stavební technologii.

Většina produktů a systémů vyráběných společností Schaltwerk 
Berlin je určena pro oblast vvn a vn:

• plynem izolované rozvodny (GIS) od 72,5 do 800 kV,
• kompaktní moduly (DTC) do 245 kV,
• plynem izolovaná vedení (GIL),
• vypínače od 72,5 do 800 kV,
• vakuové reclosery pro venkovní instalaci do 38,5 kV,
• vakuové vypínače pro vn rozvaděče a retrofit,
• vakuové stykače ke spolehlivému spínání střídavých zátěží 

v systémech pro vnitřní instalaci,
• vakuové vypínače do 6 300 A a 40,5 kV pro spínání 

mimořádně vysokých výkonů.

V Berlíně se také vyrábějí omezovače přepětí pro celý 
rozsah napětí.

Historické milníky

1916–1918 Výstavba nízkopodlažních budov podle 
projektu Hanse C. Hertleina

Výstavba výrobního závodu Schaltwerk 
pro nízkonapěťové a vysokonapěťové 
spínací systémy

1916–1919 Výrobní haly slouží přechodně pro montáž 
leteckých součástí a motorů.

1922 Zahájení výroby olejových vypínačů

1930 Vývoj prvního expanzního vypínače 
na světě

1958 Začátek výstavby vvn zkušební laboratoře

1964 Vývoj prvního vvn vypínače SF
6
 v Evropě

1968 V Berlíně je uvedena do provozu první vvn 
zapouzdřená rozvodna 110 kV s izolačním 
i zhášecím médiem SF

6
 na světě.

1973 Prezentace revolučního zhášecího principu 
využívajícího vlastní energii oblouku 
pro vvn vypínače

1992–1993 Vývoj prvního pružinového střádačového 
pohonu vypínače vvn Siemens; 
představení prvního vakuového 
bezúdržbového vypínače na světě

1995 Vývoj prvního vypínače Siemens 
využívajícího vlastní energii oblouku

1996 Vybudování zkušební laboratoře 
pro vysoké napětí

2001 Schaltwerk Berlin vyhlášen továrnou roku 
v Německu

2017 Představena první zapouzdřená „SF
6
 

free“ rozvodna vvn s vakuovými vypínači 
a izolací „Clean Air“

Tradice špičkového výkonu
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Siemens, s.r.o.

Siemensova 1, 155 00  
Praha 13
Telefon: 800 90 90 90
Fax: 233 032 209
E-mail: energetika.cz@siemens.com

Divize Energy Management

Obchodní úseky

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

Divize Power and Gas

Obchodní úseky

Solutions 
Sales & Customer Operations 
Products 
Dresser Rand 

Divize Power Generation Services

Obchodní úseky

Controls and Digitalization 
Power and Gas
Distributed Generation and Oil & Gas

Zůstaňte s námi v kontaktu 
i na sociálních sítích:

 facebook.com/siemenscz

 @SiemensCzech

 @siemensczech


