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Vážení přátelé,
podstatná část prvního čísla časopisu Energo v roce 2018 se 
věnuje akumulaci energie prostřednictvím Li-Ion baterií. Je to 
velké téma, které hýbe světem energetiky. V České republice 
se v současné době investoři zajímají především o aplikace 
bateriových systémů ve spojení s konvenčními generátory 
(v terminologii Siemens se jedná o „SIESTART řešení“). Teplárny 
a výrobny si tak chtějí vylepšit postavení na trhu se službami 
pro stabilizaci elektrické sítě. 

Pokud dojde v České republice k potřebné úpravě legislativy, 
budeme se s bateriovými úložišti setkávat stále častěji. Vypadá 
to nadějně, protože Ministerstvo průmyslu a obchodu chce 
úlohu bateriových systémů zakotvit do příští novely energetic-
kého zákona. 

Když se podíváme za hranice naší republiky, i odtamtud znějí 
samé dobré zprávy – v loňském roce poklesla cena Li-Ion bate-
riových packů a podle odhadů bude klesající trend pokračovat. 
Evropská komise má zájem o vytvoření konsorcia, které by 
spojilo přední evropské společnosti s cílem vyvíjet techno-
logie pro baterie. Zatím mají v této oblasti před EU náskok 
USA a Asie, ale to se může změnit. Na podporu plánu EK jsou 
k dispozici finanční prostředky z evropských fondů ve výši 
až 2,2 miliardy eur.

Ale vraťme se do České republiky. Kromě chystané změny 
v energetickém zákoně za akumulaci energie „kope“ například 
AKU-BAT CZ, asociace sdružující nejvýznamnější subjekty, které 
jsou v této oblasti aktivní. Jsem rád, že společnost Siemens 
patří mezi zakládající členy asociace.

Když přejdeme od teorie do praxe, zcela nedávno energetická 
společnost E.ON uvedla v Mydlovarech na Českobudějovicku 
do provozu velkokapacitní systém pro ukládání energie s ka-
pacitou až 1,75 megawatthodiny. Jsem patřičně hrdý na to, že 
největší zařízení svého druhu v Česku formou zakázky na klíč 
dodal právě Siemens. Bateriový systém pro ukládání ener-
gie chystá i ČEZ v Tušimicích na Chomutovsku a společnost 
C-Energy Planá. 

Přejme si, aby byly co nejdříve vyřešeny legislativní překáž-
ky bránící většímu nasazování nových technologií určených 
pro akumulaci elektrické energie a aby byla stanovena jasná 
pravidla pro jejich využívání. Rozvoj a aplikace těchto nových 
akumulačních technologií musí probíhat paralelně s rozvojem 
OZE, aby naše energetika byla schopna plnit požadavky ply-
noucí z připravovaného „zimního balíčku“ a Národního akčního 
plánu. Nové akumulační technologie umí především zvýšit 
spolehlivost dodávek elektrické energie i její kvalitu a pomáhají 
vykrývat výkonové špičky v rámci nového energetického mixu. 

Vážení přátelé, jestli vás téma akumulace energie zajímá 
stejně jako mě a mé kolegy ve společnosti Siemens, začtěte 
se do článků v tomto čísle Energa. Jsem si jist, že vás naplní 
entuziazmem a nabijí tou správnou jarní energií. 

Ján Predný, 
ředitel divize Energy Management 

Přečtěte si

6 Největší bateriové úložiště v České republice najdete 
v Mydlovarech. Umožní efektivně kompenzovat 
odchylky při obchodování s elektrickou energií, ale 
dokáže také velmi rychle reagovat při krátkodobých 
výpadcích napájení. I tyto situace E.ON otestuje 
v rámci zkušebního provozu úložiště. 

12 Elektřinu pro sedm set obyvatel Ventotene, malého 
ostrůvku ve Středozemním moři, zajišťuje hybridní 
systém, který propojil solární panely a naftové 
generátory a přidal SIESTORAGE – inovativní řešení pro 
skladování energie v lithiontových bateriích s výkonem 
500 kW a skladovací kapacitou 600 kWh.

18 Nová řadu produktů „SF
6
 free“, zvaných též „CO

2
 

neutral“ nebo komerčně také „blue line“ společnosti 
Siemens pomůže rozvinutým zemím dodržet úmluvu 
OSN o změně klimatu. 
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Společnosti Airbus, Siemens a Rolls-Royce plánují společně vyvinout motor pro hybridní letoun, který 
bude kromě standardního paliva létat i na elektrický pohon. Na první předváděcí prototyp chtějí přestavět 
středně velký stroj BAe 146 se stovkou míst k sezení. 

Siemens sestrojí v Mnichově elektromotor s výkonem dva me-
gawatty, tedy polovičním oproti tradičnímu pohonu. Pohánět jej 
bude elektřina ze spalovací turbíny značky Rolls-Royce instalova-
ná v trupu letadla, která bude současně dobíjet baterii. Třetí člen 
skupiny, společnost Airbus, má patronát nad integrací systémů. 
Každá z jmenovaných firem do projektu investuje desítky milio-
nů liber.  

Letadlo, které bude mít místo jednoho ze čtyř proudových mo-
torů elektrickou jednotku, na pohled nerozpoznáte od běžných 
strojů. Nicméně jak pasažéři, tak například lidé žijící v okolí letišť 

ocení jeho nižší hlučnost – energie z baterií zefektivní zejména 
vzlet a přistání. Prototyp hybridního letadla by měl vzlétnout už 
v roce 2020, odstartuje z francouzského Toulouse. Pokud se na-
plní předpoklady jeho tvůrců, o pět let později bude nový pohon 
montován do běžně prodávaných letounů. 

Na vývoji dopravního letadla s elektrickým či hybridním poho-
nem pracují i další společnosti. Aerolinky Easyjet plánují nasadit 
elektrická letadla na kratších trasách během deseti až dvaceti let. 
Společnost Wright Electric chce uskutečnit komerční let elektři-
nou poháněného letadla z Londýna do Paříže do deseti let.

Společnost Siemens 
se na HDP České 
republiky podílí 
desítkami miliard
Podle Business to Society, zprávy, která kvantifikuje, jak firma 
přispívá k ekonomickému a společenskému rozvoji České 
republiky, se český Siemens podílí na HDP země desítkami mi-
liard korun. Podíl na ekonomickém a společenském rozvoji ČR 
Siemens ve zprávě hodnotí nejen analýzou vlastních aktivit, 
ale také prostřednictvím zákaznických a partnerských řešení. 
Podíl na HDP a počet pracovních míst spojených s aktivitami 
Siemens byly vypočítány společností PWC.

Metodologie zprávy Business to Society vychází z potřeby vy-
tvářet pro Českou republiku dlouhodobé hodnoty. Je založena 
na analýze toho, jaké má Česká republika potřeby a priority, 
a kvantifikuje, jak k jejich naplnění Siemens přispívá, a to 
v šesti oblastech: Ekonomický růst, Rozvoj pracovního trhu 
a kvalifikace, Podpora inovací, Podpora životního prostředí, 
Zvyšování kvality života a Podpora transformace.

Siemens v ČR řečí čísel
• 32 miliard Kč – podíl Siemens na HDP České republiky 

v roce 2015
• 7 miliard investic v období 2017–2024
• Téměř 300 milionů – daně z příjmu Siemens v ČR 

v roce 2016
• 11 tisíc zaměstnanců 
• 35 000 pracovních míst v ČR spojených s aktivitami 

Siemens
• 900+ zaměstnanců ve vývoji
• 2030 – Siemens CO

2
 neutrální

• 34 milionů korun darováno neziskovým organizacím 
od roku 2004

Ze spolupráce 
firem Airbus, 
Siemens 
a Rolls-Royce 
se zrodí letadlo 
s hybridním 
pohonem
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32
miliard korun: podíl společnosti 
Siemens na HDP České republiky (2015)

milionů korun: 
zaplaceno 
v České republice 
na dani z příjmu (2016)

miliard korun:  
investice do digitalizace, 
rozšíření a vyšší 
efektivnosti aktivit 
Siemens v České republice

miliard korun:  
objem exportu  
(finanční rok 2015/2016)

miliard korun: 
hodnota zboží 
a služeb nakoupených 
od českých dodavatelů 
(finanční rok 2015/2016)
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Siemens na špičce žebříčku 
Global 2000 časopisu Forbes
Časopis Forbes každoročně zveřejňuje prestižní žebříček firem Global 2000. V roce 2017 společnosti 
v anketě hodnotilo 15 000 respondentů z 60 zemí, a to z hlediska důvěryhodnosti, společenské odpovědnosti, role 
zaměstnavatele a obchodních výsledků. Na základě uvedených parametrů zvítězil Siemens. Objem prodejů společnosti, která 
zaměstnává 351 000 lidí, loni dosáhl 90 miliard dolarů, a zisk koncernu za rok 2017 představuje 6,4 miliardy dolarů.

V pražských Stodůlkách, před centrálou společnosti 
Siemens, byla nově spuštěna rychlonabíjecí stanice 
Siemens Triberium 50 kW pro elektromobily. 
Zařízení svými parametry odpovídá požadavkům 
nové generace elektromobilů s vyšším palubním 
napětím 800 V a výše.

Rychlonabíjecí stanice Siemens Triberium nabízí široký rozsah 
výstupního napětí na DC konektorech – 30 až 920 V. Díky tomu 
je schopná efektivně nabíjet současné elektromobily s různou 
úrovní palubního napětí trakční baterie. Především ale umožňuje 
dobíjení nové generace elektromobilů s napětím 800 V a více. 
Na podzim Siemens představí chytrou rychlonabíjecí stanici 
Siemens Triberium s dobíjecím výkonem až 150 kW. Triberium 
50 kW například umožní nabití z 0 na 80 % využitelné kapacity 
baterie VW E-Golf 2017 během 30 minut.

Wallboxy pro levné nabíjení
Portfolio nabíjecích stanic od Siemens pro elektromobily a plug-in 
hybridy zahrnuje také nástěnné nabíjecí stanice, tzv. wallboxy, 
a kabelové nabíječe. Wallboxy jsou určeny pro pevnou instalaci 
v garážích, nákupních centrech, na menších parkovištích a na mís-
tech, která splňují podmínky elektrického krytí IP 56. Instalace 
nástěnné nabíjecí stanice nevyžaduje žádný specifický zásah 
do domovní rozvodné sítě. Wallbox může být vybaven řídicím 
vstupem pro HDO signál pro nabíjení levnějším nočním prou-
dem, díky čemuž je provoz automobilu, ve srovnání s automobily 
s benzinovými nebo naftovými motory, ještě výhodnější. Například 
wallbox Siemens VersiCharge IEC dokáže nabít baterii elektromobi-
lu z 0 na 100 % za přibližně 1 až 4,5 hodiny dle typu vozidla.

siemens.cz/elektromobilita

Praha má rychlonabíjecí stanici 
pro elektromobily nové generace
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V Mydlovarech 
na Českobudějovicku 
začal pracovat 
velkokapacitní systém 
pro ukládání energie. 
Bateriové úložiště 
SIESTORAGE s kapacitou 
až 1,75 MWh, které 
uvedla do provozu 
společnost E.ON, v tuto 
chvíli představuje 
největší zařízení svého 
druhu u nás. Formou 
řešení na klíč je dodala 
společnost Siemens. 

Pokud by nastal blackout, kapacita mydlovar-
ského bateriového úložiště by dokázala pokrýt 
zhruba denní spotřebu 130 rodinných domů 
či 650 bytů. To ale není hlavní důvod instalace 
SIESTORAGE (Siemens Energy STORAGE) v již-
ních Čechách. V rámci pilotního programu bude 
E.ON baterii primárně využívat ke kompenzaci 
odchylek obchodníka s elektrickou energií, ale 
cílem je vyzkoušet si v praxi i další technické 
možnosti zařízení – rychlost reakce, kapacitu 
a vliv na síť. „Protože věříme, že baterie sehrají 
v budoucnosti energetiky významnou roli, 
snažíme se na to zodpovědně připravit a chce-
me dopředu získat zkušenosti z provozu tohoto 
zařízení v reálných podmínkách, tedy zkušenosti 
z výstavby, provozu i připojení. Naše poznatky by 
navíc mohly významně přispět v diskuzi o legis-
lativních změnách týkajících se baterií. Současná 
legislativa totiž s podobnými zařízeními nepo-
čítá,“ říká Martin Záklasník, generální ředitel 
společnosti E.ON, která do bateriového úložiště 
investovala 24 milionů Kč. Instalovaná kapacita 
SIESTORAGE je až 1,75 MWh, maximální výkon 
této jednotky (na straně střídačů) je 1,6 MW 
s omezením na 0,99 MW na základě smlouvy 
o připojení. Bohužel rychlost legislativních změn 
v ČR zdaleka neodpovídá rychlosti vývoje nových 
využitelných technologií.

Reakční doba do jedné vteřiny
Bude-li zkušební provoz úspěšný, může se výkon 
bateriového úložiště na jihu Čech postupně na-
výšit až na 10 MWh. „Baterie má díky svým tech-
nologickým vlastnostem široké možnosti využití. 
Její největší výhodou je rychlá regulace výkonu 
s reakční dobou do jedné vteřiny. Díky tomu 
dokáže nejen efektivně kompenzovat odchylky 
při obchodování s elektrickou energií, ale i velmi 
rychle reagovat při krátkodobých výpadcích 
napájení. Bateriová jednotka v těchto případech 
umožní napájet klíčové body pro obnovu sítě. 
I tyto situace bychom si rádi v rámci zkušební-

ho provozu rádi otestovali v praxi,“ říká Michal 
Jurík, manažer strategických projektů E.ON. 
Společnost Siemens garantuje dodržení hlavních 
parametrů 1MWh, 1 MW (kapacita, výkon) mini-
málně 10 let, respektive 6000 nabíjecích cyklů. 
Zařízení je projektováno na životnost 20 let.

Vlastnosti bateriového úložiště může mnoha 
způsoby využít i provozovatel distribuční sítě. 
Jedním z nich je kompenzace přetoků jalového 
výkonu do přenosové soustavy, ke kterému 
dochází převážně v nočních hodinách. 

Přínos pro koncového odběratele
Hlavní předností bateriových úložišť oproti 
klasickým akumulačním systémům, jako jsou 
například přečerpávací vodní elektrárny, je jejich 
rychlost dodávky elektrické energie, vysoká 
účinnost, a hlavně rychlá a snadná instalace 
v místech, kde je akumulace třeba. Tato flexi-
bilita bateriových úložišť umožnuje efektivní 
využívání přebytků elektrické energie především 
z OZE, snížení závislosti na dodávkách elektrické 
energie od vzdálených zdrojů, zajištění energie 
při nouzových situacích a zapojení se do podpůr-
ných služeb distribuční a přenosové soustavy. 
Podle odborníků není daleko doba, kdy koncoví 
uživatelé budou běžně využívat služby tzv. solár-
ního cloudu – to znamená, že nespotřebovanou 
elektřinu vyrobenou například fotovoltaikou 
si „uloží“ do podobné baterie, jaká teď pracuje 
v Mydlovarech, a v případě potřeby si ji zase 
vezmou zpět. 

Na to všechno si ale budeme muset počkat – 
jak už bylo řečeno, plné využití všech výhod 
bateriových systémů v energetice je v první 
řadě podmíněno změnou legislativy a změnou 
vnímání nových technologií, které jinde ve světě 
fungují jako pojítko mezi „klasickou“ energetikou 
a novými zdroji OZE. Technologie je ale již nyní 
připravena plnit požadavky energetiků.  

Siemens dodal 
technologii největšího 
bateriového úložiště v ČR

Čeští dodavatelé

Výraznou stopu v projektu 
zanechali tuzemští 
dodavatelé. Společnost 
ELTRAF, a.s., dodala 
na míru vyrobený kontejner 
a realizovala i montáž 
technologie Siemens. 
Veškeré práce související 
s přípravou lokality 
na výstavbu projektovali 
a realizovali dodavatelé 
z jihočeského regionu. 
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SIESTORAGE v režii Siemens
Dodavatelem bateriového úložiště, systému SIESTORAGE, je společnost Siemens, 
která má s tímto typem technologie bohaté zkušenosti. 

SIESTORAGE v Mydlovarech je umístěn ve dvou 
kontejnerech, což zásadně snížilo náklady na sta-
vební část a montážní práce v místě realizace. 
V prvním kontejneru se nachází vn rozváděč 
22 kV typu 8DJH a současně transformátor 
1250 kVA, v druhém kontejneru jsou instalovány 
Li-Ion baterie, Battery Management System, mě-
niče, řídicí systém, Energy Management System, 
systémy pro napájení vlastní spotřeby a další 
pomocné systémy zajišťující bezpečný provoz 
zařízení po celou dobu jeho životnosti. Právě 
díky výkonnému řídicímu systému Siemens 
a vyspělým technologiím je SIESTORAGE možné 
integrovat do stávajících systémů.

„Systém SIESTORAGE využívá prověřenou 
technologii lithioiontových baterií, která je pro 
tyto účely nejvhodnějším řešením,“ říká Martin 
Panáč, projektový manažer odpovědný za insta-
laci v Mydlovarech, a pokračuje: „SIESTORAGE 
se využívá v nejrůznějších aplikacích – například 
pro průmyslové podniky nebo záchranné složky 

představuje řešení krátkodobých výpadků napá-
jení, dokáže zvýšit spolehlivost dodávek energie 
do odlehlých regionů nebo pomáhat vykrývat 
výkonové špičky. Role takovýchto zařízení bude 
s postupující decentralizací energetiky stále 
důležitější.“ 

Li-Ion baterie – ideální poměr ceny a výkonu
Mezi výhody řešení SIESTORAGE s Li-Ion techno-
logií patří:
• rychlý čas odezvy na změny v distribučních 

a přenosových sítích,
• zaručená kvalita elektrické energie, 
• flexibilní a modulární design pro mnoho 

případů použití, 
• zvýšená spolehlivost díky zjednodušení archi-

tektury systému,
• vysoká celková účinnost 85 %. 

Akumulací energie prostřednictvím řešení 
SIESTORAGE se zabývají webové stránky 
siemens.cz/akumulaceenergie.

Fluence

Vznik Fluence, společného podniku Siemens AG a americké společnosti AES, byl oznámen 
v létě 2017, v platnost vstoupil k 1. 1. 2018. Fluence se zaměřuje na trh skladování elektřiny 
a kombinuje přednosti obou společností, které mají ve Fluence stejný podíl.

Obě společnosti dohromady získaly zakázky na 56 projektů o celkové velikosti 485 MW 
pro bateriové úložiště napříč 15 státy, což tvoří zhruba 17 % celkového světového 
instalovaného výkonu těchto řešení. Tato kapacita zahrnuje i výstavbu největšího 
lithiointového úložiště na světě, Alamitos poblíž San Diega v Kalifornii (100 MW / 400 MWh). 

Větrné farmy

Infrastruktura

Fotovoltaika Průmysl

Nafta/plyn

Soukromý
 sektor

Detail rozváděče řízení a ovládání

Uložení a propojení baterií
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Budoucnost 
domácnosti
podle generálního 
ředitele 
společnosti E.ON, 
Martina Záklasníka

S instalací bateriového úložiště v Mydlovarech jste v mnoha 
směrech předběhli dobu. Co bylo tím hlavním impulzem, 
který rozhodl, že jste se pustili do tak odvážného (a de facto 
i ztrátového) podniku?
Z velkých hráčů na českém trhu jsme přišli s velkokapacitním ba-
teriovým úložištěm jako první právě my. Myslíme dopředu a aku-
mulace energie může být výtečnou odpovědí na zásadní změny, 
kterými energetika prochází, a to nejen pro energetické společ-
nosti, ale například i pro průmyslové podniky. Bateriové úložiště 
v Mydlovarech bereme jako jakýsi druh investice – vyzkoušíme 
si, jak systém funguje, jak s ním efektivně pracovat. Získáme tím 
náskok před konkurencí. A to, že na tom aktuálně nevyděláme, 
neznamená, že to nebude zajímavý byznys do budoucna.

Na tomto projektu se jednoznačně ukazuje, v jakém 
neblahém stavu se nachází naše aktuální příslušná legislativa 
a nakolik je pozadu za skutečným rozvojem technologií. 
Jak vy vnímáte tuto situaci a jak se angažujete či plánujete 
se angažovat v aktivitách, které by přinesly v tomto směru 
změnu k lepšímu? (Dlouhodobý plán?; Čeho je reálné 
dosáhnout v blízkém časovém horizontu?) Jak konkrétně 
by se měly změnit zákony, aby bateriová úložiště mohla být 
naplno zapojena do sítě?
Víme, že na provoz zařízení tohoto typu současná legislativa 
zatím není připravena, a jsme do diskuzí ochotni přispět svými 
zkušenostmi, které získáme z pilotního provozu v Mydlovarech, 
a podělit se o ně. Věřím, že se současné legislativní vakuum, kde 
se aktuálně velkokapacitní bateriová úložiště nacházejí, brzy roz-
plyne. Zkušenosti ze světa jasně dokazují, že akumulace elektřiny 
je směr, který bude mít v moderní energetice významnou roli. 
Například v Itálii již bateriové úložiště ke stabilizaci sítí přispívají. 
A podle mého názoru by Česká republika neměla v tomto ohledu 
dlouho otálet.

Jakmile budou zákony k technologii bateriových úložišť 
vstřícné, jak začne pracovat velkokapacitní systém 
v Mydlovarech? 
V rámci pilotního programu využíváme baterii primárně ke kom-
penzaci odchylek obchodníka s elektrickou energií, ale cílem je 
vyzkoušet si v praxi další technické možnosti zařízení – rychlost 
reakce, kapacitu a vliv na síť. Bude-li zkušební provoz bateriového 

systému v Mydlovarech úspěšný a změní-li se legislativa, chceme 
baterii napojit do ostrého provozu. Ve hře je i postupné navyšová-
ní kapacity až na 10 MWh. 

Společnost E.ON působí v ČR především jako dodavatel 
elektřiny (a zemního plynu). Jaké jsou tedy z pohledu 
distributora největší přednosti a budoucí výhody velkých 
bateriových úložišť? 
Vlastnosti bateriového úložiště může provozovatel distribuční sítě 
využít hned několika způsoby. Tím nejdůležitějším je podle mě 
kompenzace přetoků jalového výkonu do přenosové soustavy, 
ke kterému dochází převážně v nočních hodinách a které jsou 
z pohledu provozovatele přenosové soustavy vnímány negativně. 
Akumulační systémy určitě najdou uplatnění i při výstavbě no-
vých strategických zdrojů a pomohou zvýšit spolehlivost dodávek 
elektrické energie do odlehlých regionů. Baterie se dají využít 
i jako nouzové napájení systémů pro záchranné složky v krizových 
situacích. 

„Pro klienty budeme spouštět 
službu tzv. virtuální baterie. 
To znamená, že lidé si 
nespotřebovanou elektřinu 
‚uloží‘ do podobné baterie, 
jako je teď v Mydlovarech, 
a v případě potřeby si ji zase 
vezmou zpět“.
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Čeká bateriové systémy světlá budoucnost také v průmyslu?
Beze sporu! Akumulace je pro průmyslové podniky velmi výhodná 
hned z několika důvodů. Baterie dokáže vyřešit krátkodobé 
výpadky napájení, což je zejména pro podniky s citlivými provozy, 
jako jsou třeba ocelárny, papírny nebo automobilky, obrovské 
plus. Díky energii z bateriového systému může provoz nerušeně 
pokračovat i při krátkodobém výpadku napájení; žádné zastavení 
výrobní linky, žádné zbytečné ztráty. 

Díky bateriím budou moci podniky snížit i svůj rezervovaný vý-
kon. Budou pak platit menší distribuční poplatky, což sekundárně 
přispěje i k odlehčení distribučních vedení, a tím dojde k dalšímu 
rozvoji průmyslové výroby, výstavby nových zdrojů, bez nutnosti 
dalších investic do distribučních sítí.

Realizace akumulačních systémů pro průmyslové podniky je roz-
hodně oblast, které se chceme intenzivně věnovat.

Chystáte další podobný projekt s větší využitelnou kapacitou? 
Pokud ano, kde a jak rozsáhlý? 
Aktuálně o dalším bateriovém systému neuvažujeme. Nejprve 
potřebujeme vyhodnotit pilotní provoz baterie v Mydlovarech. 
A rovněž je třeba vyčkat na změnu legislativy. Kapacita úložiště 
v Mydlovarech se dá díky technologii SIESTORAGE postupně 
navyšovat, což bychom chtěli, pokud vše půjde dobře, v budouc-
nu využít.

Jako dodavatele tohoto zařízení jste si zvolili společnost 
Siemens. Byla to volba jednoznačná, a co o tomto 
partnerství rozhodlo?
Společnost Siemens vyhrála výběrové řízení, které jsme vypsali, 
takže volba byla jednoznačná. Siemens má navíc bohaté zkuše-
nosti s instalacemi bateriových systémů po celém světě, což se 
ukázalo být během realizace projektu velkou výhodou. Spolu-
práce se osvědčila na výbornou, takže se těším na další společné 
projekty, které budou následovat.

Jaké máte plány do budoucna s výzkumem prováděným 
na tomto zařízení a jeho budoucím využití?
Baterie v Mydlovarech aktuálně funguje ve zkušebním provozu, 
což nám umožňuje získat zkušenosti z provozu tohoto zařízení 

v reálných podmínkách, tedy zkušenosti z výstavby, provozu i při-
pojení. Naše poznatky by navíc mohly významně přispět v diskuzi 
o legislativních změnách týkajících se baterií.

Jaký vliv má bateriový systém na ekologii? 
Technologie negativně neovlivňuje životní prostředí v místě 
instalace, a navíc lze všechny součásti SIESTORAGE recyklovat. 
Bateriové systémy obecně pomáhají efektivněji využívat energii 
z obnovitelných zdrojů, čímž přispívají i ke snížení produkce CO

2
. 

Efektivní využití „zelené energie“ je jedním z hlavních přínosů 
baterií v současném energetickém mixu.

Českem hýbe těžba lithia z ložiska Cínovec. Jakmile bude 
zahájena, rok co rok by mělo být vytěženo 1,8 milionu tun 
suroviny. Jak to podle vás ovlivní další rozvoj bateriových 
úložišť?
Výrazné zlevnění lithia díky tomu neočekáváme. Celkový objem 
kovu pod Cínovcem představuje několik málo procent z celko-
vého objemu známých světových zásob, je to ložisko zajímavé 
z pohledu kvality lithia, ale z globálního hlediska není klíčové. Dá 
se říct, že 75 procent zásob dané suroviny je soustředěno do pěti 
největších nalezišť. Cínovec do „elitní lithiové pětky“ nepatří; exis-
tují podstatně větší ložiska například v Jižní Americe.  Nicméně 
odhady říkají, že s plánovaným otevřením dalších velkých dolů 
dojde k poklesu cen této suroviny.

Když si představíte domácnost budoucnosti, která bude mít 
v technické místnosti kromě pračky a sušičky také baterii, 
na kterou budou napojena technická zařízení v domě…  
Jak bude fungovat?
Ta budoucnost zase není tak vzdálená, už brzy budeme pro 
klienty spouštět službu tzv. virtuální baterie. To znamená, že lidé 
si nespotřebovanou elektřinu vyrobenou například fotovoltaikou 
„uloží“ do podobné baterie, jako je teď v Mydlovarech, a v případě 
potřeby si ji zase vezmou zpět.

Ke standardnímu vybavení přidejte dobíječku pro elektroauto, 
možnost ovládat vytápění, světla a elektrické spotřebiče na dálku 
přes aplikaci a rázem se ocitnete v úplně jiné domácnosti, než 
ve které žijete teď. 
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Integrace a růst počtu bateriových úložišť (BESS) v elektrické síti je v současné energetice žhavým 
tématem. V roce 2015 se společnost EDP Distribuição (EDPD) rozhodla v rámci své distribuční sítě instalovat 
unikátní bateriové úložiště. Nová technologie vyžaduje odpovídající ochranu.

Bateriové úložiště společnosti EDPD je provozováno paralelně se 
sítí. Nabízí kontrolu činného a jalového výkonu nebo v ostrov-
ním provozu zajistí 30minutovou dodávku energie pro klienta. 
Umožňuje také automatickou regulaci napětí a frekvence. Kromě 
ostrovního provozu je bateriové úložiště schopné energii buď 
spotřebovávat, nebo dodávat do sítě.

V souvislosti s novou technologií je aktuální otázka chránění 
celého systému a nastavení ochran. EDPD, Siemens a INESC ID se 
proto zaměřily na analýzu reakce BESS na poruchové stavy v síti. 
Pro zajištění bezpečného provozu v obou režimech byla nově 
posuzována selektivita ochran. Řešení, které splňovalo požadav-
ky na provoz, bylo implementováno. Pro ověření všech výpočtů 
a simulací, uskutečněných během návrhové fáze, EDPD na mís-
tě instalace provedlo několik testů, které zahrnovaly skutečné 
zkratové experimenty. Jak se ukázalo, některé výsledky těchto 
experimentů byly odlišné od simulací a teoretických výpočtů. 
Na základě studií a reálných testů oddělení pro automatizaci a na-
stavení ochran firmy EDPD navrhlo dvě sady nastavení ochran, 
jednu pro spolupráci se sítí a jednu pro ostrovní provoz. Přepínání 
mezi nastavením je automatické.

Výkonový transformátor

Výkon 500 kVA

Zapojení Y / d

Napětí vn 30/15 kV

Napětí nn 0,4 kV

Střídač

Počet střídačů 4

Napěťová hladina 400 V

Jmenovitý proud jednoho střídače 170 A

Jmenovitý výkon jednoho střídače 118 kVA

Baterie

Kapacita 360 kWh

Tabulka 1 – BEES parametry

Problematika, kterou bylo třeba dobře zanalyzovat, vychází ze 
skutečnosti, že ochrany BESS jsou na vn straně a musí být citlivé 
jak na poruchy ve vn, tak na nn straně klienta. Zkratový výkon 
BESS je daleko menší než zkratový výkon sítě, a to může vést 
k obtížnější detekci poruchových stavů.

Simulace provedeny výrobcem  
BESS (Siemens)
Jednalo se o simulaci poruch na nn straně u klienta, a to:
• kovové spojení fáze-zem,
• kovové spojení fáze-fáze,
• třífázové kovové spojení,
• 10 Ω fáze-zem.

SIESTORAGE

EDPD síť 15 kV

Obr. 1 Schéma elektrického modelu pro simulaci

Ze simulací vyplynulo, že BESS dodá zkratový proud na nn 
přípojnici u klienta od 500 do 900 A, kdy 900 A je při kovovém 
spojení fáze-zem a při nominálním proudu BESS 681 A odpovídá 
1,32 násobku In.

Reakce BESS na skutečné poruchové stavy v místě instalace
Experiment zahrnul následující poruchy na nn straně klienta:
• 25 Ω spojení fáze-zem,
• 25 Ω spojení fáze-fáze,
• kovové spojení fáze-fáze,
• kovové spojení fáze-zem.

EDPD síť 15 kV

SIESTORAGE

NN

NN

2

fáze-zem fáze-fáze

1

pomocný vypínač

VN

VN

 
Obr. 2 Zjednodušené schéma zapojení

Nastavení ochran 
pro bateriové úložiště
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Postup simulace jednotlivých poruch:
1. ověření, že všechny vypínače jsou vypnuté;
2. spuštění BESS v režimu „black start“ a najetí 15 kV 

na vn přípojnici BESS;
3. zapnutí vn vypínače u klienta a zajištění provozu vn transfor-

mátoru naprázdno;
4. zapnutí pomocného vypínače na nn straně u klienta pro vytvo-

ření poruchového stavu. 

Z naměřených hodnot vyplynulo, že při skutečných zkouškách 
byly poruchové proudy vyšší než při simulacích, a to především 
při zkouškách při nedokonalých zkratech.  Rozdíl je přisuzován 
faktu, že správně namodelovat chování střídačů na počítači je 
velmi obtížné. 

iL1 iL2 iL3

uL1 uL2 uL3

t/s0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

t/s0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

I/A

-40

-20

0

20

U/V

-10 000

0

10 000

 
Obr. 3 Kovové spojení fáze-zem

Il1 25,1 A

Il2 12,5 A

Il3 12,6 A

Ul1 0,43 kV

Ul2 6,54 kV

Ul3 6,33 kV

I2 12,45 A

Tabulka 2 – Hodnoty kovového spojení fáze-zem

Výsledkem simulací a experimentů jsou dvě sady nastavení 
ochran, jedna pro paralelní spolupráci se sítí a druhá pro ostrovní 
provoz. Přepínání mezi nastavením je automatické v závislosti 
na poloze vn vypínače sítě.

BESS během skutečného zkratu v 15 kV síti
Po nastavení a uvedení BESS do provozu dle simulací a testů 
došlo ke zkratu v 15 kV síti a BESS úspěšně najelo do ostrovního 
provozu pro zajištění dodávky energie pro klienta. Obrázek 4 
zobrazuje sled událostí.

iL1 iL2 iL3

uL1 uL2 uL3

t/s

t/s

0.10-0.05 -0.00 0.05 0.15 0.20

0.10-0.05 -0.00 0.05 0.15 0.20

I/A

-20

0

20

U/V

-20000

-10000

0

Obr. 4 – Přejetí BESS do ostrovního provozu

Jak je patrné, na začátku zkratu se BESS podílí na dodávce 
zkratového proudu, ale po odpojení vn vypínače sítě tuto změnu 
detekuje, a reguluje se na 15 kV a 50 Hz a pokračuje v dodávce 
energie v ostrovním provozu.

Závěr

Aktivity provedené EDPD, Siemens a INESC
ID byly podstatné pro prohloubení znalostí chování BESS při 
poruchových stavech v síti. Testy skutečných zkratových poruch 
systému BESS byly nezbytné. Ukázaly, že aby bylo dosaženo 
odpovídajícího chránění pro BESS a síť, je nutné provést skutečné 
testy nad rámec simulací. Tato aktivita umožnila vytvořit postupy 
návrhu chránění pro BESS. BESS společnosti EDPD používá dvě 
sady nastavení, jednu pro paralelní spolupráci se sítí a druhou 
pro ostrovní provoz. Přepínání mezi nastavením je automatické 
v závislosti na poloze vn vypínače sítě.
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Ventotene – 
ostrov na baterky

Ventotene je malý ostrůvek ve Středozemním moři. Mohl vám 
připadat odříznutý od civilizace, protože není napojen na italskou 
národní elektrickou síť, ale opak je pravdou. Malý kousek země 
obklopený vodou, který měří jen 175 hektarů, představuje laboratoř 
pro energetiku budoucnosti. 
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Elektřinu pro sedm set zdejších obyvatel 
dlouhá léta zajišťovala čtveřice dieselových 
generátorů, každý o výkonu 600 kVA. 
V posledních letech se sem ale hrnou 
turisté a generátory přestaly stačit. 
Místní si na své domy sice nainstalovali 
fotovoltaické panely, jejich produkci však 
ovlivňují výkyvy počasí. Před čtyřmi lety 
proto italská elektrárenská společnost 
ENEL začala hledat způsob, jak oba typy 
zdrojů efektivně propojit. Ve spolupráci se 
společností Siemens vznikl hybridní systém, 
který propojil solární panely a naftové 
generátory do jednoho celku a přidal 
další důležitou součást – inovativní řešení 
pro skladování energie v lithiontových 

bateriích SIESTORAGE s výkonem 500 kW 
a skladovací kapacitou 600 kWh.

Stabilní síť a méně spotřebované nafty
Mozkem celého řešení je systém Microgrid 
Controller naprogramovaný tak, aby 
udržoval výkon naftových generátorů 
ve vysoké účinnosti a při malé poptávce 
po elektřině je rovnou vypnul. Náklady 
na palivo se díky tomu podařilo snížit 
o 15 %. Souběžně se zvýšila stabilita ostrovní 
rozvodné sítě, což umožnilo instalovat více 
solárních panelů (v současné době sluneční 
panely nabízejí výkon 90 kW energie). 
Neustálé monitorování stavu elektrické sítě 
zabránilo jejím letním výpadkům.
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V americkém státě 
Michigan sněží 
v průměru 32 dní 
v roce a za tu dobu 
tam napadne téměř 
180 centimetrů sněhu. 
Aby svým obyvatelům 
usnadnilo život, 
michiganské město 
Holland vybudovalo 
před lety systém 
vyhřívání komunikací 
a chodníků. Nyní byl 
modernizován s pomocí 
parní turbíny z Brna. 

Skoro v celém centru Hollandu je od roku 1988 
pod povrchem některých ulic a chodníků nata-
ženo potrubí, kterým prochází odpadní teplo 
z výroby elektrické energie. V loňském roce měs-
to přistoupilo k rozsáhlé renovaci nevyhovující 
staré uhelné elektrárny z roku 1939. Radní pro 
spolupráci vybrali společnost Siemens, a tak je 
součástí modernizovaného systému za oceánem 
i parní turbína z brněnského závodu Siemens 
Industrial Turbomachinery (SIT). Putovala nej-
prve kamionem do Antwerp a pak lodí do USA. 
„Brněnské turbíny se běžně využívají ve městech 
po celém světě pro centrální zásobování teplem. 
Vyhřívání chodníků je ale v naší více než stoleté 
historii premiéra,“ okomentoval zakázku ředitel 
SIT Vladimír Štěpán. 

Energie z různých zdrojů
Nová strojovna elektrárny Holland Energy Park je 
kromě brněnské parní turbíny Siemens SST-400 
vybavena ještě kombinovaným cyklem dvou 
spalovacích turbín Siemens SGT-800 vyrobených 
v Berlíně. Je nyní silnější a šetrnější k životnímu 
prostředí. Systém je schopen integrovat energii 
ze všech typů obnovitelných zdrojů – místo uhlí 
využívá zemní plyn, vítr a energii ze spalování 
odpadů. Technologie kombinované výroby tepla 
a elektřiny s využitím zemního plynu výrazně 
změnila uhlíkovou stopu společnosti. Nové 
zařízení, které začalo fungovat loni na podzim, 
produkuje oproti původnímu až o 50 procent 
méně emisí CO

2
. 

V Michiganu hřejí 
chodníky. Teplo dodává 
turbína z Brna.
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Bezúdržbový systém pro komfort a rozvoj města
Pára z brněnské turbíny vyhřívá i podzemní 
potrubní systém, který dokáže rozpustit 2,5 cm 
sněhu za hodinu při okolní teplotě -9 stupňů 
Celsia. Systém o délce více než 300 km v součas-
nosti pokrývá plochu přibližně 46 000 m2, tedy 
celé centrum města – hlavní ulice a dvě velká 
parkoviště. Potrubí z plastu je uloženo v pod-
loží o tloušťce zhruba 8 cm, na které je buďto 
natažen asfalt, nebo tenká vrstva písku a na ní 
dlažební kostky. 

Díky termickému tání sněhu už není potřeba 
používat ve městě chemickou sůl. Řešení, 

které zvolila radnice v Hollandu, je také velmi 
efektivní z hlediska nákladů. Odpadní teplo 
ušetří finance, které by bylo nutné investovat 
do zajištění techniky a lidí k odklízení sněhu. 
Další novinkou je, že se celý potrubní systém 
uzavřel a napustil pitnou vodou. Díky tomu je 
v současnosti téměř bezúdržbový. Upravená 
voda neprodukuje v potrubí žádné usazeniny 
a nedochází ani k žádnému jinému poškozování 
materiálu. Představitelé města si od inovace 
slibují zvýšený zájem podnikatelů o tuto loka-
litu. Věří, že sem budou mířit investice a čisté 
chodníky uprostřed sněhových závějí posílí 
zdejší obchodní aktivity. 

Elektrárna v parku

Samotná elektrárna má zajímavou 
architekturu a leží uprostřed parku 
přístupného veřejnosti. Lidé sem 
chodí běhat nebo tu pořádají pikniky. 
K dispozici je také návštěvnické 
centrum, které funguje jako 
interaktivní expozice zaměřená 
na vztah současné společnosti 
k energiím.

Spalovací turbína Siemens SGT-800

Finální montáž parní turbíny Siemens SST-400 v brněnském závodu SIT
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Společnost ŽĎAS a. s. se rozhodla pro rekonstrukci napájení jedné z elektrických obloukových pecí. 
U obloukové pece proud prochází elektrodou a obloukem přes strusku do taveniny a zpět struskou a přes 
oblouk do druhé elektrody. Jedná se o provoz, který je mimořádně náročný z hlediska vysokého počtu 
spínání – v tomto konkrétním případě jde o 50 spínání proudů denně. Řešení nabídla společnost Siemens.

Stávající vn kobka technicky a funkčně odpovídala provozním 
a bezpečnostním normám platným v šedesátých letech minulého 
století. Je jasné, že změna byla nutná. 

Požadavky ŽDASu:
• zrekonstruovat stávající vn kobku dle platných ČSN,
• zrekonstruovat jištění, spínání, měření a ovládání vn části 

v návaznosti na propojení a ovládání nízkonapěťové části 
elektrické obloukové pece (EOP),

• zredukovat a snížit finanční náklady na revize, údržbu a výmě-
ny vn vypínače po uplynutí stanoveného počtu spínacích cyklů 
při provozu EOP,

• zajistit maximálně možnou bezpečnost pracovníků při pracov-
ních činnostech ve vn kobce.

Odpovědí na specifické požadavky tohoto projektu byla nabídka 
kombinace vypínač/stykač pro časté spínání pohonu a zkratové 
chránění. Vypínač za svůj životní cyklus snese „jen“ cca 10 000 vy-
pnutí, zatímco stykač je schopen svému uživateli nabídnout 
500 000 spínacích cyklů. Kombinace těchto dvou technologií 
přinesla výsledek, který zákazník požadoval. Kromě vysokého po-
čtu spínání však řešení muselo současně vyhovět zhoršeným pod-
mínkám na provoz – hlavním problémem je prašnost prostředí.

Řešení pod drobnohledem
Před rekonstrukcí zajišťoval vypnutí v případě poruchy nebo 
technologických manipulací při tavbě vn vypínač. Životnost 
instalovaného vn vypínače se pohybovala v časovém rozpětí čtyři 
až pět let. Nyní je spínání provozních proudů zajištěno vn styka-
čem (In = 450 A, Ik = 8 kA), jehož 50 sepnutí denně představuje 

Kombinace vypínač/stykač 
ve strojírnách ŽĎAS
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ŽĎAS

Akciová společnost ŽĎAS, člen skupiny CEFC, zahájila 
svoji výrobu před více než 65 lety. Firma má bezmála 
2250 zaměstnanců a roční obrat za rok 2016 činil 
90 887 tis. euro. Výrobní program zahrnuje tvářecí stroje, 
zařízení pro zpracování válcovaných výrobků, produkty 
metalurgie a lisovací nástroje. Svou produkci firma 
exportuje do cca 50 zemí světa.

18 250 sepnutí za rok. Při dodržování technologické kázně spí-
nání a životnosti 500 000 spínacích cyklů by tato aplikace měla 
vydržet v provozu cca 27 let. vn stykač operátoři EOP využívají při 
všech technologických manipulacích při tavbě, jako jsou napří-
klad doplnění vsázky šrotu, měření teploty vsázky a podobně.

Vypínání EOP jako celku, spínání proudů v případě poruchy 
(zkratové proudy, nadproudy), vypnutí technologicky nebezpeč-
ných podmínek (teploty vody, oleje, průtoky vody, Buchholzovo 
relé aj.) jsou zajištěny vakuovým vn vypínačem (In = 1250 A, 
Ik = 25 kA).

Součástí dodaného řešení je rozváděč vysokého napětí 22 kV 
sestavený ze dvou polí kovově krytého, bezúdržbového rozvá-
děče typu NXPLUS C s jedním systémem přípojnic, jmenovitých 
parametrů 24 kV, 20 kA/1 s, 1250 A, s pevně namontovaným va-
kuovým vypínačem v přívodu a pevně namontovaným stykačem 
v poli vývodu. Rozváděč je navržen jako volně stojící. NXPLUS C 
je zapouzdřený, plynem izolovaný (SF

6
) rozváděč, který posky-

tuje nejvyšší možnou spolehlivost v náročném prostředí ŽĎASu. 

Rychlou diagnostiku výpadku vn vypínače pak umožňuje grafické 
prostředí ochrany SIPROTEC 5.

Benefity pro provozovatele
Vedle mnohanásobně zvýšené životnosti celého vn zařízení se 
zrekonstruovaná kobka s vysokonapěťovým rozváděčem stala 
bezpečným prostorem pro pracovníky obsluhy jmenovaného 
zařízení s příslušnou kvalifikací, tedy zaměstnance elektroúdrž-
by EOP. Snížil se časový fond elektroúdržby při preventivních 
prohlídkách původně instalovaných jednotlivých vn přístrojů 
a částí (vn měření, odpojovač, zkratovač vedení). Bezúdržbový 
dvouskříňový vn rozváděč má krytí IP65 (primární část) a IP3XD 
(kryty a přepážky).

Vn kobka je zrevidovaná dle stávajících českých technických 
norem. Nasazený vn rozváděč NXPLUS C je na EOP od srpna 2016 
a pracuje do dnešního dne bez poruchy. Hlavním přínosem je cel-
ková ekonomika a bezpečnost vn kobky. V současné době probíhá 
jednání o nasazení dalšího vn rozváděče tohoto typu u další EOP.

Vypínač před 
rekonstrukcí

Vypínač/stykač 
po rekonstrukci
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Blue line: 
produkty vvn 
„SF

6
 free“

Globální oteplování je „horkým“ tématem současnosti. Aby se globální nárůst teploty podařilo omezit 
na maximálně 2 °C, podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu by rozvinuté země měly do roku 2050 
snížit emise skleníkových plynů o 80–95 % oproti roku 1990. K ochraně klimatu směřují kromě jiného 
nařízení EU č. 517/2014 zaměřená na emise fluorovaných skleníkových plynů, například fluoridu sírového – 
SF

6
, který se používá ve spínacích přístrojích i rozváděčích vvn a vn. Již na rok 2020 je například stanoveno 

přezkoumání možných alternativ pro sekundární rozváděče vn. Jaké dopady mohou mít nová nařízení EU 
nejen na tato energetická zařízení s plynem SF

6
? 

Od ekologického designu k produktům 
vvn „SF

6
 free“

Společnost Siemens se na ochranu život-
ního prostředí zaměřuje již mnoho let. Již 
v roce 1993 kupříkladu zavedla takzvaný 
ekologický design, který se stal integrál-
ní součástí vývoje i výrobního procesu. 
Problematika plynu SF

6
, který Siemens 

jako zhášecí i izolační médium pro zařízení 
vvn s úspěchem používá již od roku 1968, 
rozhodně nezůstala stranou. V roce 2005 
společnost dobrovolně přistoupila 
k opatřením ke snížení míry emisí SF

6
. Jen 

výrobní závod Siemens pro techniku vvn 
v Berlíně dosáhl již mezi lety 2010–2015 
trojnásobného snížení celkové míry jeho 
emisí, a to nejen v rámci výroby, ale také 
díky vysoké plynotěsnosti finálního pro-
duktu. U vypínačů i zapouzdřených rozvo-
den vvn Siemens dnes únik SF

6
 dosahuje 

maximálně 0,1 % ročně pro každý plynem 
samostatně plněný prostor. 

Modrá řada produktů s „clean air“
Nejvýznamnější vliv má samozřejmě 
použití a množství samotného média SF

6
, 

přičemž například u vypínačů 123/145 kV 
Siemens došlo v několika posledních 
letech k úspoře asi 12 % náplně plynu. 
K zcela zásadnímu výsledku lze však dojít 
pouze úplnou ekvivalentní náhradou 
plynu SF

6
 jako takového. Proto Siemens 

představil novou řadu produktů „SF
6
 free“, 

zvaných též „CO
2
 neutral“ nebo komerčně 

také „blue line“, tedy modrá řada.

Prozatím se jedná o vypínače 3AV1 
do 145 kV, zapouzdřené rozvodny 8VM1 
do 72,5 kV, zapouzdřené rozvodny 8VN1 
do 145 kV, přístrojové transformátory vvn 
a generátorové vypínače vn HB3. Společ-
ným ukazatelem těchto produktů je na-
hrazení SF

6
 vakuem v roli zhášecího média 

a takzvaným „čistým vzduchem“, „clean 
air“, který slouží jako izolační médium. 

„Clean air“ je syntetická směs 80 % dusíku 
a 20 % kyslíku, filtrovaná a zcela suchá. Její 
využití jako izolačního média představuje 
inovaci, kterou provází řada výhod. 

Vypínače SF
6
 vvn a zvn Siemens se mimo 

jiné vyznačují minimálními požadavky 
na instalaci, provoz a údržbu, dlouhou ži-
votností, která dosahuje minimálně 50 let, 
a mimořádnou spolehlivostí. Střední doba 
mezi poruchami („MTBF“ – „main time 
between failure“) je přitom ve srovnání se 
statistikou CIGRE více než 15× delší. Vyni-
kající parametry produktů jsou výsledkem 
sto let trvajícího procesu vývoje a výroby 
spínací techniky. Právě takové bohaté 
zkušenosti jsou zároveň předpokladem 
úspěchu při vývoji technicky i komerčně 
využitelných a spolehlivých vypínačů 
„SF

6
 free“.

Vakuové vypínače vvn
Při vývoji vakuových vypínačů vvn příští 
generace navázal Siemens na vlastní více 
než 40leté zkušenosti z oblasti vakuových 

zhášedel vn – na celém světě je v pro-
vozu již přes 5,5 milionu těchto zařízení 
Siemens pro jmenovité napětí až 52 kV. 
Zhášecím prostředkem i nadále zůstává 
vakuum, pro médium izolační však bylo 
nutno za ně nalézt náhradu. Po zkušeb-
ních aplikacích s dusíkem byl pro izolaci 
vybrán a úspěšně testován již výše uvede-
ný „clean air“. Výsledkem je produkt vvn 
se stejnými spolehlivostními předpoklady 
jako jeho osvědčení předchůdci vn. 

Nové vakuové vypínače vvn jako finální 
produkt přitom přímo navazují především 
na osvědčenou řadu vypínačů se zháše-
cím i izolačním médiem SF

6
 typové řady 

3AP1, se zhášedlem využívajícím vlastní 
energii oblouku (původní patent Siemens) 
a pružinového střádačového pohonu, včet-
ně izolátorů, převodového mechanického 
ústrojí a nosných konstrukcí. V úspěšném 
modulárním konceptu těchto vypínačů 
byla v podstatě modifikována až nahraze-
na „jenom“ zhášecí komora.

V srpnu 2010 byly realizovány první 
pilotní projekty pro vakuové vypínače 
3AV1-72,5 kV, pro které jsou již dnes 
k dispozici kompletní typové zkoušky 
podle IEC 62271-100 a v reálném provozu 
bylo provedeno minimálně 6500 úspěš-
ných spínacích operací. První referenční 
dodávky vakuových vypínačů 72,5 kV byly 
uskutečněny do Francie, Belgie a Lucem-
burska.
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Kryt s chladicími žebry

Držák s pevným kontaktem

Vakuová roura s pohyblivými kontakty

Porcelánová izolace

„Clean air“ izolace

Držák s pohyblivými kontakty 
a kontaktní pružina

Řešení pro Českou republiku

Podstatně zajímavější a perspektivnější 
pro Českou republiku však budou vypínače 
3AV1-145 kV. Ve světě byly v roce 2017 
aplikovány v prvních pilotních projektech 
(pro sítě 123 kV a 145 kV v Německu 
a ve Švýcarsku), v přípravě jsou dodávky 
do Polska, které by se měly realizovat 
v roce 2018. Jak již bylo zmíněno, tyto vy-
pínače konstrukčně navazují na vypínače 
SF

6
 typové řady 3AP1. Kromě toho před-

stavují jejich nástupce ohledně jmenovi-
tých parametrů a provozních charakteris-
tik. To mimo jiné znamená, že i tyto nové 
vypínače, prozatím pro jmenovité napětí 
do 145 kV, dosahují jmenovitého proudu 
až 3150 A a vypínacího proudu až 40 kA. 

Skutečnost, že pro nové vypínače „SF
6
 

free“ není nutno řešit problémy s postup-
ným zkapalňováním plynu při teplotách 
kolem -33 °C a níže, znamená, že rozsah 
provozních teplot nových vypínačů je 
-60 °C až +55 °C, a to bez jakéhokoliv 
omezení velikosti jmenovitých vypínacích 
proudů nebo potřeby nasazení směsných 
plynů (se zachováním značného podílu 
SF

6
) nebo vypínačů „dead tank“ (s vyhřívá-

ním kovových pouzder).

Výsledkem náročného vývoje je nový 
vakuový vypínač, jehož vnější design se 
na první pohled příliš neliší od vypínače 
SF

6
, nicméně zásadní změnu představuje 

jiný typ a princip zhášecí komory. Tento 
posun produkt zařazuje do nové generace 
vypínačů vvn „SF

6
 free“ nebo také „CO

2
 

neutral“. Nová, nebo přinejmenším zcela 
modifikovaná, zhášecí komora sestává, 
stejně jako její „SF

6
 předchůdci“, z pevných 

a pohyblivých kontaktních částí a zhášecí 
roury, třebaže samozřejmě jiné geometrie 
a vnitřního uspořádání. Na rozdíl od „SF

6
 

předchůdců“ nebo přesněji ještě dlouhou 
dobu „SF

6
 současníků“ jsou však zhášecí 

a izolační média rozdílná. Zhášecím pro-
středkem je vakuum, vnitřním izolačním 
médiem syntetický čistý vzduch „clean air“.

Budete si moci objednat
Na následujícím obrázku je vypínač 
3AV1FG-145 kV, již typově odzkou-
šený podle nejnovějšího standardu 
IEC 62271-100, s jedním společným po-
honem pro trojpólové spínání, který bude 
realizován v prvních pilotních projektech. 
Na vyžádání bude v blízké době objedna-
telný i vypínač 3AV1FI-145 (123) kV se tře-
mi pohony, umožňujícími rovněž spínání 
jednopólové (pro jednopólové opětné 

zapínání). Standardně jsou a budou nové 
vakuové vypínače vvn 145/123 kV dodává-
ny s kompozitními izolátory, na vyžádání 
s porcelánovými izolátory. Rovněž tyto 
vypínače mají mimo jiné časový bezrevizní 
interval minimálně 25 let a očekávanou 
životnost nejméně 50 let.

Řez zhášecí komorou 
vypínače 3AV1FG-72,5 kV 

(Principiálně stejná je 
i komora pro vakuové 
vypínače 145/123 kV, 

ale vnější izolace 
je ve standardním 

provedení polymerová).

První zapouzdřené rozvodny vvn 
„SF

6
 free“ (72,5 kV)

Po zprovoznění prvních pilotních projektů vakuových vypínačů 72,5 kV s izolací „clean air“ pokračoval 
poměrně rychlý vývoj Siemens produktů „blue line“ až k prvním dodávkám zapouzdřených rozvoden vvn 
„SF

6
 free“, konkrétně typu 8VM1-72,5 kV, v roce 2016. Tyto rozvodny jsou určeny pro jmenovité provozní 

proudy do 1250 A a jmenovité vypínací proudy do 25 kA. Šířka pole činí 1050 mm, výška cca 2300 mm, 
hloubka cca 2500 mm a hmotnost cca 1,6 t – tyto parametry jsou odvislé od konkrétního uspořádání.

Nové zapouzdřené rozvodny vvn 
„SF

6
 free“ do 145 kV

V dubnu 2017 byla na tradičním veletrhu 
v Hannoveru představena nová zapouzdře-
ná rozvodna „SF

6
 free“ 8VN1-145 kV, která 

doplnila aktuální výrobní spektrum za-
pouzdřených rozvoden s izolací SF

6
 (8DN8 

do 170 kV, 8DN9 do 245 kV a 8DQ1 
do 550 kV). Jedná se vlastně o první „ryzí“ 
zapouzdřenou rozvodnu „SF

6
 free“, protože 

předchozí GIS 8VM1-72,5 kV byla určena 
„pouze“ pro jednotlivá pole.

Nová GIS 8VN1-145 kV dosahuje nejen 
stejných základních jmenovitých para-
metrů jako její dosavadní „sestra“ 8DN8-
145 kV, ale např. i téže předpokládané 
životnosti 50 let, téhož bezrevizního 
intervalu 25 let i stejné plynotěsnosti 
(s únikem „clean air“ max. 0,1 % pro každý 
jednotlivě plynem plněný prostor). Stan-

dardně je tato GIS v nabídce, stejně jako 
její „předchůdci a současníci“, s izolací SF

6
, 

v provedení s konvenčními transformáto-
ry. Rozměrově je pouze o málo větší, např. 
šířka nové GIS 8VN1-145 kV činí 1000 mm, 
tj. jen o 200 mm více oproti GIS 8DN8-
145 kV (pro provedení vypínače s jedním 
společným pohonem všech tří pólů). Plnicí 
tlak (přetlak) izolačního média „clean air“ 
je pouze o asi 0,1 MPa vyšší oproti GIS 
s médiem SF

6
. 

Konstrukce, řez jedním z pólů vypínače 
3AV1FG-145 kV (s jediným společným pohonem) 
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Řez polem nové GIS 8VN1-145 kV v provedení s konvenčními přístrojovými transformátory

Řez polem nové GIS 8VN1-145 kV v provedení s nekonvenčními přístrojovými transformátory (NCIT)

Již na zmíněném posledním veletrhu 
v Hannoveru byla však představena nová 
„SF

6
 free“ GIS 8VN1-145 kV v alternativě 

s nekonvenčními přístrojovými trans-
formátory („NCIT – non-conventional 
instrument transformer“). Také v tomto 
provedení zůstává šířka pole 1000 mm, ale 
zařízení je o 300 mm nižší a do hloubky za-
sahuje dokonce o 1800 mm méně! Úspora 
dispoziční plochy a prostoru je tak velmi 
výrazná. I pro novou GIS 8VN1-145 kV je 
zachována modulární koncepce konstruk-
ce rozváděče.

Výhody nové GIS „SF
6
 free“ 

Modulární systém je velmi variabilní 
a umožňuje realizovat příslušnou sestavu 
prakticky bez omezení podle provozní 
potřeby uživatelů, nabídka se provede 
víceméně jednoduše „na míru“ podle zada-
ného jednopólového schématu. Umož-
ňuje-li to dispoziční prostor (a v naprosté 
většině případů tomu tak bývá), bere se 
při praktickém návrhu dispozice GIS vždy 
v úvahu rovněž dobrá přístupnost ovláda-
cích, kontrolních a servisních elementů 
pro obsluhu (ovládacích skříní, motorů 
pohonů vypínačů a odpojovačů/uzemňo-

vačů, plnicích ventilů, snímačů hustoty, 
uzemňovacích bodů, event. inspekčních 
okének atd.) V kombinaci s nutnými nebo 
vhodnými kompenzátory, eventuálně 
mezipřípojnicovými spojovacími moduly 
(rovněž samostatně plynem plněnými 
oddělovacími prostory pro snazší, případ-
ně pozdější rozšiřování GIS nebo řešení 
poruch, třebaže nepříliš pravděpodob-
ných) se vytváří „dvojice“ polí, a všechny 
ovládací a kontrolní prvky jsou tudíž dobře 
přístupné alespoň z jedné strany. Nelze 
také opomenout celkovou zásadní úsporu 
zastavěné plochy a prostoru.

M

M M
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Předpokládané trendy dalšího vývoje

Řada významných přenosových a distribučních evropských spo-
lečností reagovala na Nové nařízení EU č. 517/2014 s předstihem 
nebo s jeho vydáním, resp. účinností, zapracováním relevantních 
opatření a cílů do svých střednědobých a dlouhodobých rozvo-
jových plánů. Obdobné cíle nebo alespoň obecnější proklamace 
však mají i společnosti další, a to rovněž mimoevropské.

V České republice například společnost ČEZ Distribuce, a. s., 
již nyní uvádí na svých internetových stránkách věnovaných 
životnímu prostředí riziko znečištění ovzduší SF

6
 mezi čtyřmi 

jmenovanými nejvýznamnějšími environmentálními aspekty 
(třebaže zatím jen všeobecně a bez konkrétních cílů nebo závaz-
ků). Německý TenneT zase rozvinul SF

6
 politiku, která se snaží 

minimalizovat použití a emise SF
6
. Cílem je redukovat relativní 

SF
6
 emise do roku 2020 o 20 % ve srovnání s rokem 2015. Britská 

společnost National Grid se zaměřuje na redukci emisí sklení-
kových plynů o 45 % v roce 2020 a o 80 % v roce 2050 – oproti 
roku 1990. 

Na související nové výzvy se společnost Siemens dobře a s před-
stihem připravovala a připravuje. První vakuové vypínače 72,5 kV 
jsou již úspěšně v provozu několik let v několika zemích, koncem 
loňského roku byly uvedeny do provozu první vakuové vypínače 
145 (123) kV. 

Zapouzdřené rozvodny vvn „SF
6
 free“ – 

řešení bez kompromisů

Využívání fluorovaných plynů i v elektroenergetice je stále nižší 
a bude postupně stále klesat. Proto je nejen tendence, ale i re-
álná potřeba hledat jejich ekvivalent, a zejména nové aplikace. 
S pravděpodobností blížící se jistotě budou pokračovat všeobecné 
ekologické tendence k omezování používání skleníkových plynů, 
a tedy budou přijímány přísnější právně závazné zákony, nařízení 
a předpisy v této oblasti. Bude je muset respektovat i energetika, 
které se týkala a týká určitá „výjimka“. Právě z pohledu omezování 
používání SF

6
 má tak oproti některým jiným průmyslovým odvět-

vím a aplikacím jisté zpoždění.

Právě řešení nových zapouzdřených rozvoden vvn „SF
6
 free“ 

Siemens je přitom první v této oblasti, které se obejde bez jakých-
koliv kompromisů. Na rozdíl od některých jiných aplikací ostat-
ních výrobců se zde pracuje výlučně se zcela čistým a suchým 
stlačeným syntetickým vzduchem „clean air“ (ve složení 80 % N

2
 

a 20 % O
2
). Izolační médium „clean air“ je zde použito bez jakých-

koliv příměsí, a je tak dokonalou náhradou nejen za samotný SF
6
, 

ale rovněž za fluor, uhlík a jejich sloučeniny. Přirozeným způso-
bem tak vylučuje i možnost jejich reakcí a vzniku nežádoucích 
sloučenin. Proto není třeba řešit ani jejich potenciál globálního 
oteplování (GWP), ani poločas rozpadu v atmosféře. Další ne-
spornou výhodou tohoto řešení je skutečnost, že „clean air“ díky 
svým vlastnostem nevyvolá potřebu nové normotvorby či úprav 
současných norem.

Zařízení „SF
6
 free“ 

a nové předpisy EU
Orgány EU zatím kladou větší důraz na bezpečnost dodávek 
elektrické energie než na dramatické omezování, či dokonce 
úplný zákaz používání skleníkových plynů v elektroenergetice. 
Kvůli horší materiálové a energetické účinnosti alternativ by 
nakonec paradoxně mohlo dojít k ještě větším emisím CO

2
. 

Orgány EU však vyslaly jasný signál zaměřený na intenzivnější 
úsilí v oblasti výzkumu a vývoje alternativ k plynu SF

6
. Jak již 

bylo zmíněno v úvodu, nové nařízení EU č. 517/2014 stanovu-
je již na rok 2020 přezkoumání specifických aplikací, u kterých 
mají být na základě kritérií ekologické rovnováhy předloženy 
alternativy k plynu SF

6
 pro použití v sekundárních distribuč-

ních rozváděčích vysokého napětí. V elektroenergetice byla 
přitom již nyní v souvislosti s používáním SF

6
 přijata, případně 

zachována a rozšířena technická, provozní, monitorovací 
a evidenční opatření. 

Nové nařízení EU č. 517/2014 udává pokračující směr také 
pro odpovědné používání fluoridu sírového, aby bylo možné 
dosáhnout evropských cílů, týkajících se ochrany klimatu 
a energetické účinnosti.

1. 2018 | siemens.cz/energy 21

Energo | Technologie



Meter Data 
Management System
EnergyIP MDM – aplikace 
pro plánování a rozmístění 
chytrých měřidel
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Využijte naplno svá data a objevte hodnotu investice do systému chytrého měření spotřeby energie.

Aplikace EnergyIP Meter Data Management (MDM) je určena 
pro automatizaci obchodních procesů spojených se správou dat 
z chytrých měřidel. Díky komplexní sadě nástrojů mohou ener-
getické společnosti řešit běžné záležitosti spojené s využíváním 
energetických služeb, jako jsou údaje pro vyúčtování na bázi řeše-
ní „meter-to-cash“, ale i nové možnosti, které využívají kumulativ-
ní data, data registrů, intervalová data a data z přístrojů IoT pro 
podporu klíčových podnikových aplikací.

Řešení Siemens EnergyIP MDM využívají energetické společnosti 
po celém světě, aby jim pomohlo splnit jejich individuální poža-
davky. Tato řešení se například zaměřují na:
• zefektivnění procesu fakturace,
• poskytování vysoce spolehlivých údajů pro účely pokročilé 

analytiky,
• plánování nasazení chytrých měřicích přístrojů a podporu 

tržních transakcí,
• poskytování přesných informací energetickým společnostem 

při správě rostoucího počtu chytrých měřidel a zvyšujícího se 
množství zpracovávaných dat.

Jediná aplikace schopná vyřešit řadu obchodních výzev
Při výběru řešení MDM by se energetické společnosti měly zamě-
řit na tři hlavní aspekty zajišťující co nejkratší návratnost investice 
do inteligentní infrastruktury:
• nižší provozní náklady a vyšší kvalita služeb,
• nižší personální náklady na řešení výjimečných situací,
• nižší náklady na integraci systému s novými odečtovými cent-

rálami AMIa podnikovými ERP aplikacemi.

Příklady využití aplikace Siemens EnergyIP MDM
• Správa a provoz všech procesů souvisejících s chytrými přístroji 

a systémy pro sběr a získávání dat;
• Koordinace procesu pořizování a instalace měřidel a chytrých 

zařízení;
• Správa a komunikace se všemi měřidly a přístroji, zasílání 

oznámení v případě problémů způsobených neodbornou 
manipulací, podvodnými zásahy, výpadky atd.;

• Využití dat při stanovení priorit a pořadí výjezdů do terénu 
v případě poruchy či opravy;

• Transakce s daty třetích stran, včetně odečtů průběhů pro 
účely vyúčtování, a to s několika stranami;

• Korelace dat ze zařízení distribuční soustavy s přístroji IoT 
(např. elektroměry) za účelem přesného zjištění problému 
a zatížení distribuční soustavy;

• Estimace stavu měřidel a výpočet spotřeby pro přesné vyúčtování;
• Správa a řešení výjimek na bázi „meter-to-cash“;
• Sledování a správa datových operací pro kontrolní účely;
• Správa nových měřicích míst, včetně distribuovaných zdrojů 

energie u zákazníka, jako jsou solární panely, kogenerační 
jednotky nebo elektromobily;

• Vytváření relevantních dat a filtrů událostí pro systém správy 
výpadků (OMS). Zpracování dat pro denní a hodinové vypořá-
dání tržních transakcí.

Platforma Siemens EnergyIP nabízí:
• Vertikální rozšiřitelnost, prokazatelně až 50 milionů měři-

cích míst;
• Horizontální rozšiřitelnost umožňuje přidání nových funkcí 

nebo doplnění nových regulačních požadavků v případě změn 
na trhu;

• Možnost vícečetného pronájmu, kdy je každé zapojené 
společnosti zajištěna ochrana dat a soukromí prostřednictvím 
individuálního přihlášení organizace a uživatele, včetně mož-
nosti kompletní segmentace dat podle organizací, nebo model 
podpory formou sdílení kmenových dat;

• Modulární architektura, která umožňuje integraci přes flexibil-
ní adaptéry pro přizpůsobení rozhraní formátům pro výměnu 
dat používaným na trhu, včetně možnosti integrace různých 
technologií.
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