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poprvé vás zdravím ze stránek časopisu Energo jako ředitel divize Energy 
Management společnosti Siemens. V oblasti energetiky a průmyslu se pohybuji 
celou svou kariéru, a proto vím, jak zásadní je toto odvětví pro ekonomiku každé 
země a z globálního pohledu i pro celý svět. 

Energetika má ale i vážnější dopady, než jsou ty hospodářské. Mimo to, že je 
silným politickým nástrojem, je i tím, co výrazně ovlivňuje kvalitu lidského života. 
A to jak po stránce poskytovaného komfortu, tak v oblasti životního prostředí. 
Pokud budeme intenzivně vyvíjet a stavět zdroje elektrické a tepelné energie, 
které budou šetrné k životnímu prostředí, bude náš život kvalitní, smysluplný 
a dlouhodobě udržitelný.

Jsem rád, že v současné době pracuji ve firmě, která jde tímto směrem. Pozorně 
naslouchá jeho potřebám a vyvíjí takové produkty, které pomáhají regenerovat 
těžce zkoušenou přírodu. Ostatně – i řada článků v tomto čísle časopisu Energo 
řeší právě toto téma. 

A tak si přejme, ať je projektů zaměřených na ochranu přírody, a tím i udržení 
kvality života takového, jak ho známe, co nejvíce. V rámci řízení divize Energy 
Management pro to chceme udělat maximum. 

Tomáš Hüner, 
ředitel divize Energy Management 
společnosti Siemens, s.r.o.

Vážení přátelé, 
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Největší 
elektrolytická 
výrobna 
vodíku 
na světě

Král všech větrných parků 
V Severním moři vyroste větrný park s největším výkonem na světě. Projekt pod názvem East Anglia 
One bude tvořit 102 větrných elektráren. Dokončen by měl být v roce 2020 a jeho celkový výkon pak 
dosáhne hodnoty 714 MW. Pro představu – takové množství energie by stačilo pokrýt roční spotřebu 
energie pro půl milionu domácností.

Ve větrném parku East Anglia One, který vznikne třiačty-
řicet kilometrů od anglického pobřeží, budou pracovat 
větrné elektrárny zcela nového typu, který nese označení 
SWT-7,0-154. Toto zařízení je zajímavé nejen svým výko-
nem 7 MW, ale i rozměry. Lopatky rotoru elektrárny mají 
plochu 18 600 m2, což jsou přibližně tři fotbalová hřiště. 
Průměr rotoru je 154 metrů a jednotlivé listy spojuje náboj 
o průměru 4 metry. Díky mořskému větru by měla každá 
z elektráren vyprodukovat až 32 milionů kilowatthodin 
„zelené“ elektřiny, což je množství dostatečné pro přibližně 
7 000 domácností. Výstavba parku East Anglia One, kterou 
pro skotskou firmu Scottish Power Renewables zajišťuje 
společnost Siemens, začne v roce 2017. 

V červnu zahájil provoz 
Energiepark Mainz – největší 
elektrolytická výrobna vodíku 
na světě. Zařízení v německé 
Mohuči je unikátní nejen 
svojí výrobní kapacitou, ale 
také schopností efektivně 
zužitkovávat nadbytečnou 
energii z obnovitelných zdrojů 
při produkčních špičkách. 

Celý projekt trval tři roky a jeho realizace 
vyšla na 17 milionů eur. Energiepark 
k výrobě „zeleného“ vodíku používá přeby-
tečnou elektřinu z okolních větrných elek-
tráren. Během pouhých několika sekund 
od okamžiku, kdy zaznamená zvýšenou 

produkci elektřiny, dokáže výrobna po-
jmout výkon až 6 MW, což neumí žádné 
jiné podobné zařízení. Předpokládaná pro-
dukce vodíku je 200 tun ročně. Takovéto 
množství plynu by například stačilo pro až 
2 000 českých řidičů na celý rok.

Vodík vyrobený v Energieparku Mainz 
je využíván v průmyslu, dopravován 
do vodíkových čerpacích stanic nebo je 
přidáván do stávající infrastruktury zem-
ního plynu. Pod elektrotechnickým řeše-
ním projektu je podepsána společnost 
Siemens, za čištění, kondenzaci a usklad-
nění vodíku zodpovídá firma Linde. 
Vědeckou záštitu poskytla RheinMainská 
univerzita. 
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Důl Bílina vydá své bohatství
V pondělí 19. října došlo k dlouho očekávané události – česká vláda rozhodla o prolomení těžebních 
limitů v dole Bílina, který provozují Severočeské doly spadající pod ČEZ. V této lokalitě se podle odhadů 
nachází přibližně sto milionů tun hnědého uhlí, některé zdroje uvádějí až 150 milionů tun.

Povrchová těžba, kterou odbrzdilo 
rozhodnutí vlády, by v dole Bílina měla 
probíhat dalších přibližně čtyřicet let. Po-
dle návrhu, který byl vládou schválen, by 
vytěžená surovina měla být přednostně 
použita pro potřeby teplárenství v České 
republice. „Je to spíše politicko-symbo-
lické rozhodnutí o tom, že bude zahájen 
proces k povolení rozšíření těžby na dole 
Bílina,“ řekl novinářům ministr průmyslu 
Jan Mládek. 

Těžba musí ještě projít schvalovacím pro-
cesem ministerstva životního prostředí 
a báňského úřadu, který potrvá mnoho 
let. V případě lomů ČSA, ze kterých uhlí 
těží společnost Severní energetická, 
zůstávají limity v platnosti.

Letoun na sluneční energii
Solar Impulse, letoun 
poháněný sluneční energií, 
dokáže bez přestávky 
obletět Zemi. V březnu 
odstartoval z arabského Abú 
Zabí a vzdálenost 35 tisíc 
kilometrů překoná bez jediné 
kapky paliva. Energii čerpá 
ze Slunce prostřednictvím 
17 248 fotovoltaických článků.

Fotovoltaické články pomocí lithi-
ových baterií dodávají energii čtyřem 
motorům. Baterie zároveň ukládají 
přebytečnou solární energii, kte-
rou letoun využívá v noci. Stroj má 
prostorný kokpit a rozpětí jeho křídel 
dosahuje 71,9 metru, jen o něco méně, 
než u největšího osobního letadla 
Airbus A380. Vzhledem k tomuto 
úctyhodnému rozměru i značné váze 
baterií (633 kg) je jedním z nejpozo-
ruhodnějších parametrů letadla jeho 

váha – jen 2 300 kilogramů, tedy skoro 
jako průměrný osobní automobil.

Pevný a lehký
A právě hmotnost letadla při zachová-
ní maximální pevnosti představovala 
jednu z největších konstrukčních výzev. 
Snížení váhy vývojáři dosáhli optimali-

zací designu kovových součástí letadla 
a kompozitních a sendvičových struktur 
kevlarovo-papírového voštinového 
jádra. Velkým pomocníkem jim při tom 
byl pokročilý softwarový nástroj pro in-
ženýrské simulace Femap se softwarem 
NX Nastran, jehož dodavatelem je 
Siemens PLM Software. 
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V Drahanech 
na to jdou přes 
chytrou síť
Moravské městečko Drahany na Olomoucku 
dalo jméno Drahanské vrchovině. Naše doba 
teď Drahany proslavila podruhé – proběhl zde 
totiž pilotní projekt Smart Grid, který si firma 
E.ON objednala u divize Energy Management 
společnosti Siemens.

Proč zrovna Drahany? Protože rovnováhu 
místní distribuční sítě ovlivňují obnovi-
telné zdroje. Energii do ní dodávají dva 
větrné parky a fotovoltaická elektrárna. 
A ty, jak už je v povaze těchto zařízení, 
vyrábějí elektřinu pouze, panují-li vhodné 
klimatické podmínky. 

Inteligentní elektroměry a spol.
Společnost E.ON oslovila Siemens, aby 
pro ni v dané lokalitě realizoval projekt 
testující zajištění stability místní distribuč-
ní sítě prostřednictvím zapojení smart-
meteringových zařízení – ´chytrých´ 
elektroměrů AMIS, speciálního regulač-
ního transformátoru a dalších zařízení 
monitorujících úroveň napětí v různých 

bodech. Naměřená data jsou přenášena 
do trafostanice, v níž probíhá samotné 
vyhodnocení a regulace transformátoru. 
Celková hodnota projektu dosáhla zhruba 
1,5 milionu korun. 

Transformátor s regulací
Pro rychlé řešení problému s nevyho-
vujícími odchylkami napětí v síti firma 
Siemens nasadila regulační distribuční 
transformátor s regulací pod zatížením. 
Regulace napětí probíhá přepínáním 
odboček na NN vinutí pod zatížením 
pomocí vakuových stykačů. V rámci pro-
jektu byl v Drahanech v listopadu 2013 
nasazen transformátor FITformer REG. 
Siemens nabízí tyto transformátory o vý-
konu 400 kVA nebo 630 kVA s možností 
regulace napětí pod zatížením v rozsahu 
+/-3,57 % pro stroje o výkonu 400 kVA, 
respektive +/-4,34 pro stroje o výkonu 
630 kVA. 

Patnáct malých smartmeterů
V projektu byly dále využity inteligentní 
elektroměry AMIS a další zařízení, která 
monitorují úroveň napětí v různých bo-
dech místní distribuční sítě. Systém řízení 
napětí v DTS Drahany se v současné době 
skládá z patnácti smartmeteringových za-
řízení Siemens AMIS TD-3511, která jsou 
rozmístěna v síti NN a zajišťují měření 
napětí ve strategických bodech. Komuni-
kace smartmeterů s data koncentrátorem 
umístěným v trafostanici probíhá na zá-
kladě PLC komunikace. Jedná se o certifi-
kovanou a standardizovanou komunikaci 
společnosti Siemens CX1. Elektroměry 

mají komunikační modemy implemen-
tované přímo na chipech, to znamená, 
že parametrizace komunikace se může 
měnit případnou změnou firmwaru. 
Koncentrátor zajišťuje komunikaci s elekt-
roměry, a zpřístupňujte tak data řídicímu 

Regulační distribuční transformátor 
FITformer REG umožňuje řízení odbo-
ček na sekundárním vinutí v zatíženém 
stavu a nabízí několik způsobů regulace: 
manuální ovládání přímo v trafostanici, 
automatické ovládání na základě hodnot 
naměřených přímo na transformátoru 
a vzdálené řízení, které využívá náš 
řídicí algoritmus nebo přímo vzdálený 
řídicí SCADA systém společnosti E.ON. 
Jednotlivé módy se volí přepínačem, který 
se nachází v řídicím rozvaděči FITformeru 
instalovaném v trafostanici.
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počítači RuggedCom, který zajišťuje 
řízení regulačního transformátoru a data 
dále předává řídicímu systému SCADA. 
Pro vzdálený servis a monitoring Siemens 
byla vytvořena druhá komunikační cesta 
přes LTE modem.

Jak to dopadlo 
Ukázalo se, že regulační transformátory 
VN/NN pod zatížením je možné pro-
vozovat ve dvou způsobech řízení. Při 
řízení v závislosti na napětí v trafostanici 

regulační transformátor dokáže zmírnit 
pouze kolísání sítě VN. Výsledky měře-
ní přínosu regulačních transformátorů 
regulovaných na napětí v DTS potvrdily, 
že jejich pozitivní přínos ke zmírnění od-
chylek v síti NN se pohybuje okolo 3,3 % 
Un (7,6 V) a tato hodnota je v kontextu 
celkového rozptylu v síti NN zajímavá. 
Z hlediska četnosti regulace dosahuje 
frekvence přepnutí odboček 2,7–5 pře-
pnutí za 24 hodin. A protože se životnost 
přepínače pohybuje na úrovni 700 000 

až 2 000 000 přepnutí, tuto frekvenci 
bez problémů zvládne. 

Regulační transformátor jako takový je 
relativně novým prvkem instalovaným 
do distribučních trafostanic 22/0,4kV 
a je v současné době testován převážně 
v pilotních instalacích. Na základě jejich 
vyhodnocení bude tento nový regulační 
prvek možné začlenit mezi standardní 
zařízení distribuční soustavy.

Grid Monitoring Device neboli analyzátory napětí a výkonu slouží k měření efektivních hodnot napětí 
a proudu, fázového úhlu, frekvence, činného a jalového výkonu v distribučních sítích NN. Přenos hodnot 
probíhá pomocí komunikace PLC a zařízení také slouží jako opakovač pro komunikaci inteligentních 
elektroměrů AMIS. Díky svým rozměrům a celkového provedení umožňuje instalaci do těžce přístupných 
míst vyžadující vysokou odolnost vůči okolnímu prostředí.

Inteligentní elektroměry a monitory produktové 
řady AMIS disponují kromě základních funkcio-
nalit sběru dat pro systém inteligentního měření 
spotřeby energií také nadstavbovými funkcionali-
tami pro aplikace v chytrých sítích, které přenášejí 
pomocí PLC komunikace i další hodnoty nezbytné 
pro monitoring stavu sítě a následné řízení v síti.
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Distribuční soustavu 
budujme co 
nejjednodušeji

E.ON a jeho činnost výrazně ovlivňuje stále větší množství 
energie z obnovitelných zdrojů, která se dostává do sítě. Výkon 
zdrojů, které tuto energii produkují, je závislý na klimatických 
podmínkách, přičemž jejich počet stále narůstá. E.ON proto 
potřebuje ověřit nové modely přenosu energie ke spotřebitelům, 
které by kolísání napětí způsobené dodávkami energie z OZE 
udržely v únosných mezích. Více o pilotním projektu Smart Grid 
v Drahanech v rozhovoru s Ing. Janem Jiřičkou, technikem kvality 
dodávky energií společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.

Proč byly pro pilotní projekt vybrány 
právě Drahany a z jakého důvodu jste 
se obrátili na společnost Siemens?
„Lokalita Drahany je z pohledu obnovitel-
ných zdrojů zajímavá z několika důvodů. 
Jedná se o poměrně vzdálenou aglome-
raci – napájecí vedení 22 kV má délku 
přibližně dvacet kilometrů. V blízkosti 
aglomerace jsou připojeny dva větrné 
parky s celkovým instalovaným výkonem 
5 MW, které svou výrobou značně převy-
šují odběr dané oblasti. 

Při výběru konkrétní sítě nízkého napětí 
(NN) jsme se zaměřili na síť s vysokou 
variabilitou topologie spolu s instalova-
nou vnořenou výrobou (FVE) – Drahany 
jsou napájeny z několika transformátorů 
(22 kV na 0,4 kV). Abychom vyzkoušeli 
přínos a pozitivní efekt instalace regulač-
ního transformátoru, který pracuje s daty 
z jednotlivých elektroměrů, potřebovali 
jsme si vše vyzkoušet jak na kratší síti, cca 
500 m, tak na mnohem rozlehlejší síti v té 
samé lokalitě. 

Společnost Siemens jsme oslovili 
na základě kladných referencí z obdob-
ného pilotního projektu u našich kolegů 
v Rakousku (Smart City Villach). Obecně 
lze říci, že společnost Siemens se jako 
jeden z mála výrobců již před několika 
lety věnovala synergii smart meteringu 

a řízení napětí v síti NN pomocí regulační-
ho transformátoru VN/NN pod zatížením.“ 

Jak E.ON a jeho činnost ovlivňují ne-
predikovatelné OZE?
„Obnovitelné zdroje mění z pohledu 
distributora elektrické energie desítky let 
zažitý model jednosměrného rozvodu 
elektrické energie – ta ke spotřebiteli pu-
tovala z předávacích míst mezi přenoso-
vou a distribuční soustavou. Jednosměr-
nému toku výkonu podléhají základní 
principy regulace napětí a chránění distri-
buční soustavy. Pokud bude podíl energie 
z obnovitelných zdrojů vyšší, pro potřeby 
udržení odchylek napětí v dovolených 
mezích budeme muset hledat nové 
principy, které při jednosměrných tocích 
výkonu nebyly zapotřebí. Obecně – když 
se energie z obnovitelných zdrojů nespo-
třebuje přímo v místě výroby, vnořená 
výroba má negativní vliv na velikost 
napětí v síti.“

Jak je E.ON s řešením spokojen?
„Cílem projektu bylo ověřit reálné mož-
nosti pokročilého ovládání regulačního 
transformátoru na základě hodnot na-
pětí, které měří elektroměry instalované 
ve významných bodech sítě NN. Pro řízení 
napětí v reálném čase je kriticky důleži-
tá spolehlivost komunikační trasy mezi 
elektroměry a datovým koncentrátorem 

umístěným v trafostanici. Pilotní projekt 
prokázal dostatečnou spolehlivost a rych-
lost komunikace spolu s vyšší efektivitou 
použitého řešení ve srovnání s instalací 
samotného regulačního transformátoru 
řízeného pouze podle napětí v trafosta-
nici. Nicméně každé technické řešení má 
své limity. V tomto případě je oním limi-
tem nesymetrie napětí v síti NN. V sítích 
se značnou nesymetrií dochází k omezení 
pozitivního efektu testované technologie. 
Abychom však byli korektní, je třeba kon-
statovat, že vysoká nesymetrie napětí se 
veskrze objevuje v neoptimálně dimen-
zovaných sítích značného stáří, které jsou 
určeny spíše k rekonstrukci než k instalaci 
pokročilého řízení napětí.“

Uvažujete o dalším rozšiřování řešení 
v oblasti Drahan, popřípadě o instalaci 
v jiných lokalitách distribučního území 
E.ON?
„Pilotní projekt regulace napětí v síti NN 
Drahany se pomalu blíží ke svému závěru 
a vyhodnocení. Jedním ze základních 
poznatků, které si z projektu odnášíme, 
je skutečnost, že regulační transformátor 
není pouze nástrojem ke snížení kolísání 
napětí v síti VN, ale spolu s chytrými 
elektroměry dokáže pozitivně ovlivnit 
i kolísání napětí způsobené odběrem 
a výrobou v síti NN. Širší nasazení testo-
vané regulace napětí v prostředí České 
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republiky je podle mého názoru podmí-
něno větším rozšířením distribuovaných 
zdrojů v síti NN, které po rychlém boomu 
v letech 2009–2011 procházejí v součas-
né době spíše stagnací.“ 

Jak vnímáte budoucnost aplikací pro 
chytré sítě Smart Grid?
„Z pohledu distribuční soustavy jako 
jednoho z klíčových prvků kritické 
infrastruktury se osobně snažím držet 
mota: Budujme distribuční soustavu tak 
jednoduše, jak to jen lze. Aplikace pro 
chytré sítě s sebou přinášejí široké spekt-
rum nových možností, nicméně v mnoha 
případech nám významně zesložiťují 
celý proces distribuce elektrické energie. 
Při aplikaci nových prvků je vždy nutné 
důkladně posoudit všechny pozitivní 
i negativní aspekty a k plošnému nasa-
zení nové technologie přistoupit pouze, 
pokud přínosy jednoznačně převáží nad 
negativy. Pokud bude v síti tolik rušivých 
elementů, že odchylky napětí nebude 
možné konvenčními metodami udržet 
v dovolených tolerancích, pak se určitě 
kloním k řešením, která jsou pro svou 
složitost náročnější. Bezpochyby se jedná 
o smysluplnou cestu.“ 

Postrádáte v oblasti aplikací pro chytré 
sítě nějaký specifický produkt nebo 
řešení?
„V současné době se velice často sklo-
ňuje pojem monitoring a automatizace 
distribučních trafostanic VN/NN. Jedním 
z klíčových prvků tohoto řešení je podle 
mého názoru univerzální monitor, 
který se bude dříve či později instalovat 
na sekundární straně každého distribuč-
ního transformátoru. Na tento prvek jsou 
ze strany společnosti E.ON kladeny znač-
né požadavky z hlediska monitoringu sítě 
NN, lokalizace poruch v síti VN a ovládání 
sítě NN. V současné době na trhu neexis-
tuje výrobek, který by dokázal uspokojit 
všechny naše nároky. Věřím však, že je 
pouze otázkou času, kdy výrobci dokáží 
vyvinout a implementovat výše jme-
nované funkce do jednoho zařízení, 
a posunout tak automatizaci distribuční 
soustavy na vyšší úroveň.“

Jak hodnotíte v rámci projektu spolu-
práci se společností Siemens? 
„Spolupráce je vždy o lidech a možnos-
tech, které jim jejich zaměstnavatel dává. 
Za sebe velice oceňuji profesionální 
přístup kolegů ze Siemens, kteří vždy 
dokázali pružně reagovat konkrétními 
řešeními na výzvy, o něž v průběhu pilot-
ních projektů není nikdy nouze.“

Ing. Jan Jiřička

Vystudoval elektrotechnickou 
fakultu na ZČU v Plzni, obor elek-
troenergetika. Ve společnosti E.ON 
Česká republika, s.r.o., působí jako 
technik kvality dodávky energií. 
Věnuje se měření a vyhodnocování 
kvality napětí na všech napěťových 
úrovních distribuční sítě, modelo-
vání zpětných vlivů, kolísání napětí, 
problematice událostí, tokům jalo-
vého výkonu v distribuční soustavě 
a lokalizaci poruch v síti 22 kV.
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V celkem dvaatřiceti rozvodnách páteřní 
sítě dochází k transformaci napětí 
a rozdělování dodávky elektrické energie. 
V těchto uzlech jsou zároveň umístěny 
řídicí systémy, které sbírají data o stavu 
jednotlivých zařízení v rozvodně a jejich 
provozuschopnosti. Případné technické 
problémy pak řeší operátoři Technic-
kého dohledového centra (dále TDC), 
kde se data z jednotlivých rozvoden 
sbíhají. Operátor může prostřednictvím 
řídicího systému vyřešit problém buď 
přímo od počítače na dálku, nebo vyslat 
na místo techniky. V rámci modernizace 
v posledních letech došlo k systémovému 
sjednocení Technických dohledových 
center, na kterém se podílela i společnost 
Siemens.

Dispečerský systém Spectrum Power 5 
Na chod rozvoden páteřní sítě dohlíží cel-
kem tři TDC, každé má na starost jednu 
z oblastí, do kterých jsou rozvodny rozdě-
leny. Datové centrum systému je umístě-
no v TDC Západ, které se nachází v Hradci 
u Kadaně. TDC Střed je v rozvodně Kočín 

nedaleko Temelína a TDC Východ na roz-
vodně v Nošovicích. TDC svou činností 
podporují centrální dispečink a usnadňují 
mu jeho základní funkci – kontrolu celé 
přenosové soustavy. Práce dohledových 
center je založena na dispečerském 
systému SCADA, což je anglická zkratka 
pro dispečerské řízení a sběr dat – Su-
pervisory Control And Data Acquisition. 

Přesně to také systém, který pracuje v ne-
přetržitém režimu, dohledovým centrům 
umožňuje. Konkrétně se jedná o Siemens 
SCADA systém Spectrum Power 5. 

100 000 datových bodů pod kontrolou
Aktuálně centra dohromady spravují více 
než 100 000 datových bodů přenášených 
z rozvoden – každá oblast zahrnuje zhru-

Siemens 
SCADA systém 
podporuje činnost 
Technických 
dohledových center 
společnosti ČEPS

Klíčovou roli při přenosu energie v České republice hraje páteřní síť vedení na napěťových hladinách 
220 a 400 kV provozovaná společností ČEPS. Tvoří ji více než pět a půl tisíce kilometrů elektrického 
vedení. ČEPS zajišťuje přenos elektrické energie z míst výroby do míst spotřeby, a to jak v rámci ČR, 
tak přes hranice státu. Přenosová síť je napojena na jednotlivé distribuční společnosti, které elektřinu 
rozvádějí do firem i domácností, proto je třeba, aby fungovala naprosto bezchybně. 

TDC Kočín

TDC Hradec 
u Kadaně

TDC Nošovice
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Čtyři servery  
pro správu dat
V každém datovém centru pracuje několik serverů, z nichž každý má spe-
cifickou funkci. Tím, že je činnost systému rozložená na několik serverů, je 
zaručen jeho bezpečný a stabilní chod. Jednotlivé servery plní v systému 
následující funkce:
•  Real time server – vyhodnocuje stav dat přicházejících z rozvoden a pře-

dává je do sousedních systémů tak, aby na všech TDC byl vždy dostupný 
aktuální stav rozvoden ze všech tří oblastí. Real time server zprostředková-
vá data pro operátorské pracovní stanice umístěné na pracovištích TDC.

•  Databázový server – spravuje aktivní databázi celého systému a jeho 
datový model.

•  CFE server – komunikuje s jednotlivými rozvodnami a sbírá z nich signály. 
Ty pak posílá Real time serveru, který je vyhodnocuje, zapisuje jejich čas 
a podle parametrů jednotlivých signálů rozhoduje, zda se budou archivo-
vat, případně zda je třeba je zobrazit, protože jsou důležitá pro práci operá-
tora TDC. Zatímco CFE server přijímá informace na bitové úrovni, Real time 
server má roli „překladatele“ pro uživatele. 

•  Terminálový server – je určen pro využití systému i mimo prostor TDC. 
Umožňuje bezpečným způsobem prohlížet stav rozvoden zaměstnancům 
ČEPS, kteří jsou oprávněni využít vzdálené připojení do systému.

Instalace systému proběhla za provozu
Systémová integrace tří autonomních 
řídicích center si vyžádala i změnu 
a upgrade řídicích systémů pro jed-
notlivé oblasti a jejich nové propojení 
s rozvodnami. Na projektu se význam-
ně podílel Siemens, který patří také 
mezi dlouholeté dodavatele řídicích 
systémů pro rozvodny. Projektu se 
zhostilo oddělení Digital Grid z divize 
Energy Mangement. Práce byly zahá-
jeny na jaře 2013 a o několik měsí-
ců později byl systém zprovozněn, 
aniž by jeho vývoj a aplikace jakkoli 
ovlivnily provoz stávajících systémů 
na rozvodnách. Prvním centrem, kde 
proběhla změna systémů, byly Nošo-
vice a kompletně byl projekt předán 
v závěru roku 2014. 

ba 33 000 datových bodů. TDC dokážou 
data také zálohovat pro jejich pozdější 
využití, například zpětně přehrát určitý 
časový výsek, jako kdyby právě probíhal, 
což může napomoci vyhodnocení poru-
chy. Z jednoho TDC je možné sledovat 
i ovládat ostatní centra, což by mělo 
obrovský význam v případě nouzové 

evakuace některého z center. Archivace 
dat také umožňuje pohled do historie 
činnosti rozvoden.

Díky nasbíraným datům mají operátoři 
Technického dohledového centra ČEPS 
neustálý přehled o aktuálním stavu 
rozvoden. Když se v systému projeví 

jakákoli závada, operátoři TDC kon-
taktují pohotovostní službu ČEPSu. Ta 
vyšle výjezdní skupinu, která při zásahu 
v terénu technologii zprovozní. Centrální 
dispečink se tak může v plném rozsahu 
zaměřit na svůj základní úkol – přenos 
energie.
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První na světě: 
rozvaděč Siemens HB3

HB3 je ve světovém měřítku první generátorový rozvaděč s vakuovou 
spínací technologií pro zkratové proudy až do 450 MVA. Samotný model 
HB3 není novinkou, jeho nové výkonové parametry jej však posouvají 
do čela skupiny obdobných zařízení. Rozvaděč měl premiéru začátkem 
prosince na veletrhu Power Gen v Las Vegas.

Jednofázově zapouzdřený rozvaděč 
v kovovém krytu pro vnitřní i venkovní 
instalaci je izolovaný vzduchem, což proti 
zařízením s plynovou izolací znamená 
nižší pořizovací náklady a také snadnější 
údržbu. HB3 je určen k připojení gene-
rátoru do jmenovitých parametrů 24 kV 
a 12 500 A k blokovému transformátoru. 

Konfigurace podle potřeb
Tento rozvaděč je vhodný pro vnitřní 
i venkovní instalace a byl podroben 
typovým zkouškám v souladu s nor-
mami IEC 62271-1, -100, -102, -200 
a IEEE C37.013 pro vakuové gene-
rátorové vypínače (při zkouškách 
bylo přihlédnuto i k návrhu normy 

IEEE/IEC 62271-37-013). Rozvaděč HB3 
je kompletně továrně vyráběn a posky-
tuje kompaktní řešení, jehož konfiguraci 
lze nastavit podle individuálních potřeb. 
Vestavěný generátorový vypínač typu 
3AH36 do 100 kA v modulárním prove-
dení sestává z generátorového vypínače 
a odpojovače a může být v případě potře-
by osazen dvěma uzemňovači a rozběho-
vým odpojovačem.

Možnosti využití a výhody
Využití generátorového rozvaděče přináší 
řadu výhod nezávisle na typu elektrárny:
•  zvyšuje ziskovost díky minimalizaci 

odstávek,

•  zvyšuje výnosy v důsledku nižších 
nákladů na údržbu,

•  snižuje vysoké investice do neplánova-
ných oprav, 

•  optimalizuje kapacitu a bezpečnost 
elektrárny.

Vzhledem ke schopnosti spínat vysoké 
proudové zátěže se modulární vakuový 
generátorový vypínač Siemens 3AH36 
využívá pro:
•  generátory plynových turbín, 
•  generátory parních turbín, 
•  generátory vodních turbín, 
•  synchronní kompenzátory.

1   Slepé schéma
2   Pohon uzemňovače na straně generátoru
3   Pohon rozběhového odpojovače
4   Přístroje nízkého napětí, svorkovnice
5   Pohon odpojovače
6   Pohon uzemňovače, strana transformátoru
7   Ruční ovládání nouzového vypnutí vypínače

1

2

3

4

5

6

7
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Jaké výhody přináší HB3 provozovatelům
Spolehlivý chod, kdy není třeba manipu-
lovat s plynem pro spínání ani sledovat 
tlak. Mezi další plusy patří použití bez-
údržbových vakuových vypínačů, kvalita 
v souladu s normou DIN EN ISO 9001, 
počítačové výpočty a simulace krátko-
dobého výdržného a špičkového proudu 
v souladu s normou IEC 60909 a vysoká 
spolehlivost vakuových vypínačů vzhle-
dem k nízkému počtu pohyblivých částí 
uvnitř vakuových zhášedel. 

Optimální bezpečnost, kterou zajišťují 
design a konstrukce vyhovující normě IEC 
62271-1 a IEC 61936-1. Všechna spínací 
zařízení lze ovládat elektricky z místního 
ovládacího panelu nebo dálkovým ovlá-
dáním. V případě ztráty ovládacího napětí 
je možné manuálně ovládat odpojovače 
a uzemňovače pomocí nouzové ruční 
kliky ve skříních centrálního pohonu 
a pružinový mechanismus vypínačů po-
mocí nouzové vypínací páky, aniž by bylo 
nutné sejmout horní kryty. Pozice spína-

cích zařízení je viditelná přes kontrolní 
průzory. Spínací přístroje jsou vzájemně 
elektricky blokovány. Na přání zákazníka 
je možné vybavit generátor a najížděcí 
transformátor kapacitní indikací napě-
tí. HB3 dosahuje standardního stupně 
ochrany IP65, volitelně IP66.

Zvýšení produktivity – HB3 zaručuje 
10 000 bezúdržbových provozních cyklů 
při jmenovitém proudu. Za normálních 
provozních podmínek není třeba zařízení 
mazat nebo seřizovat po celou dobu ži-
votnosti, která dosahuje dvaceti let. HB3 
umožňuje 30 vypnutí plného zkratového 
proudu. Principy vakuové spínací techniky 
nevyžadují monitorování kontaktní eroze 
po celý životní cyklus. Vakuové zhášedlo 
je těsné po dobu své životnosti a neob-
sahuje žádná gumová těsnění, která by 
podléhala stárnutí – pouze svařované 
spoje. Není třeba provádět generální 
opravy po pěti nebo deseti letech. V sou-
částech neprobíhá rozklad plynu – dielek-

trické vlastnosti jsou neměnné po celou 
dobu životnosti. 

Úspory přináší například použití bezúdrž-
bových vakuových vypínačů. V důsledku 
kompaktní konstrukce a modulárního 
provedení skříně je prostor potřebný pro 
instalaci redukován na minimum. Rozva-
děč je sestaven a odzkoušen ve výrobním 
závodě, což snižuje pracnost spojenou 
s instalací a uvedením do provozu. HB3 
má podstatně nižší náklady na životní 
cyklus v důsledku omezené kontroly 
a údržby ve srovnání s jinými spínací-
mi zařízeními. Vzhledem ke konstrukci 
rozvaděče lze snadno vyměnit vypínač 
i spínací přístroje.

Ochrana životního prostředí je zaručena 
díky dlouhé životnosti rozvaděče a všech 
jeho součástí, která přesahuje dvacet let, 
není třeba doplňovat plyn SF

6
. Použité 

materiály jsou plně recyklovatelné i bez 
speciálních znalostí.

Příklad provedení rozvaděče

Typické umístění 
rozvaděče 
s generátorovým 
vypínačem 
v elektrárně

generátor
rozvaděč 
s generátorovým 
vypínačem

odbočkový 
transformátor

blokový 
transformátor
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Městské spalovny, cukrovary, chemičky, 
papírny, prostě všechny průmyslové 
závody, které mají spalitelný odpad, vyu-
žívají průmyslové parní turbíny. Například 
odpadní dřevní štěpku místo skládkování 
spálí v kotli, který vytvoří páru o vysoké 
teplotě a tlaku. Ta je pak vedena do parní 
turbíny. Jak se pára rozpíná, roztáčí rotor. 
Na něj je většinou napojen rotor alterná-
toru, který vyrábí elektrickou energii pro 
potřeby daného průmyslového závodu, 
případně pro prodej do veřejné sítě. 

Jde to i bez oleje
Rotor je srdcem turbíny, a to pořádně 
těžkým, neboť váží několik tun. Je 
umístěn na ložiskách, a aby při fyzickém 
kontaktu obou součástí turbíny nedo-
cházelo k poškození třením, až dosud byl 
k promazávání potřeba olej. K tomu byl 

nezbytný sofistikovaný mazací systém, 
od olejového čerpadla přes zásobník 
až po rozvody. Vývojářům společnosti 
Siemens se však všechny tyto součástky 
podařilo odstranit a představili tech-
nologii, díky níž už samotná turbína 
mazací médium nepotřebuje. Její rotor 
totiž není ve fyzickém kontaktu s žádnou 
nehybnou částí, kde by docházelo ke tře-
ní – celý se vznáší působením silného 
magnetického pole. 

Magnet silnější než gravitace
Princip magnetické levitace není novou 
technologií. Po světě již jezdí několik 
vlakových linek, jejichž soupravy se 
vznáší nad kolejemi díky odpudivým 
magnetickým silám. Společnost Lexus 
nedávno zase v rámci své reklamní kam-
paně představila prototyp vznášejícího se 

skateboardu. I přes svoji atraktivitu je tato 
technologie nicméně poměrně náročná 
a má zatím jen relativně omezené využití.

Nižší tření může zvýšit účinnost
Levitace rotoru dosáhli konstruktéři 
instalací aktivních elektromagnetických 
ložisek do již existující turbíny. Poloha 
rotoru v ložiscích je pak přesně sledována 
sestavou senzorů a síla magnetického 
pole je upravována tak, aby byl rotor při 
činnosti ve stabilní poloze. Senzory záro-
veň nabízejí i širší možnosti pro on-line 
monitorování chodu turbíny. Chlazení 
turbíny, jež je nutné i přes absenci tření, 
obstarává místo oleje patentovaný 
systém vzduchového chlazení. Nižší tření 
navíc může teoreticky vést ke zvýšení 
účinnosti turbíny až o jedno procento.

Ačkoli je století páry již oficiálně 
dávno za námi, málokdo si 
uvědomuje, že parní turbíny stojí 
za většinou elektrické energie 
v naší síti. Udává se, že až 90 % 
elektrické energie v USA je 
vyrobeno pomocí parních turbín. 
Po více než sto letech od jejich 
vynálezu přichází zásadní zvrat 
v jejich konstrukci – tzv. bezolejová 
parní turbína. 

Turbína 
s levitujícím 
rotorem

První parní turbínou s levitujícím rotorem úspěšně uvedenou do provozu je turbína SST-600, 
která se nachází v Jänschwaldské elektrárně (jižně od Berlína). Slouží zde jako jedna z dvanác-
ti turbín pohánějících vodní pumpy. Turbína má výkon 10 MW a pracuje při 5 700 otáčkách 
za minutu. Obecně lze technologií pro levitaci rotoru vybavit turbíny s rotory vážícími až 10 tun 
(čemuž odpovídá výkon až 40 MW). 

Turbína představuje klíčovou součást tepel-
ných elektráren. Design turbín je proto nesmír-
ně přesně vypočítaný za účelem co nejúčin-
nější přeměny energie páry na rotační pohyb. 
Každé procento výkonu navíc totiž znamená 
výrazné navýšení v produkci energie.
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5SM6 – méně požárů 
kvůli poruchám 
v elektroinstalaci
V srpnu letošního roku se změnila bezpečnostní norma zaměřená 
na ochranu před účinky tepla (Z1 ČSN 33 2000-4-42). Pro určité 
aplikace doporučuje u koncových obvodů použití obloukové 
ochrany – AFDD. Pod zkratkou AFDD se skrývá anglické Arc Fault 
Detection Devices, což můžeme volně přeložit jako přístroje pro 
detekci elektrického oblouku – zkratu. V Energu jsme se sice tomuto 
tématu již věnovali, ale nová norma je důvodem, proč se k němu 
vrátit. I proto, že v roce 2014 byl zkrat příčinou 16 % všech požárů 
způsobených elektrickým proudem.

Elektrický oblouk, tedy zkrat, který je 
jednou z nejnebezpečnějších poruch 
v elektrických sítích, může způsobit přímé 
ohrožení obsluhy, poškození zařízení 
a výpadky dodávky elektrické energie. 
Jističe nebo pojistky poruchu odhalí jen 
tehdy, vyvine-li se při ní proud o vysoké 
hodnotě. V tom případě dojde k odpojení. 
„Někdy se ale při poruchách doprováze-
ných elektrickým obloukem vyvine proud 
v řádově nižších hodnotách. Detekování 
těchto poruch je velmi obtížné a do-
posud jejich rychlé zjištění záviselo jen 
na všímavosti obsluhy zařízení,“ vysvět-
luje Zdeněk Gec, technický poradce ze 
společnosti Siemens. „V lepším případě se 
takováto porucha změní ve zkrat s vyso-
kou hodnotou proudu a dojde k vypnutí 
běžnými přístroji, v horších případech se 
může stát příčinou požáru.“ 

Přístroj 5SM6 snižuje riziko
V loňském letním čísle časopisu jsme vám 
představili ochranný přístroj s označením 
5SM6 pro detekci elektrického oblouku, 
který dokáže vyhodnotit vznik sériového 

nebo paralelního oblouku v koncových 
obvodech do hodnoty jmenovitého 
proudu 16 A. Poruchu v elektroinstalaci 
umí zjistit a odpojit ještě před tím, než 
na ni zareagují klasické jisticí a ochranné 
přístroje, včetně citlivých proudových 
chráničů. Každý provozní nebo porucho-
vý stav doprovázený jiskřením či vývinem 
oblouku je totiž charakterizován specific-
kým rozsahem vysokofrekvenčních kmitů, 
průběhů napětí a proudů. 5SM6 zvládne 
rozlišit průběhy provozních proudů včet-
ně harmonických složek nebo například 
rušení od průběhů poruchových proudů 
při vývinu paralelního nebo sériového 
oblouku. Nabízí tedy další možnost, jak 
účinně snížit úroveň rizika.

Podobné přístroje jsou již několik let 
využívány v USA a Kanadě a statistiky 
tamních pojišťoven hovoří jasně – požárů 
z výše uvedených příčin ubylo. Společ-
nost Siemens toto zařízení nyní nabízí 
jako první v provedení pro evropský trh. 
Ochranný přístroj 5SM6 je k dispozici 
ve dvou variantách se dvěma konstrukč-

ními šířkami. Lze je používat v kombinaci 
s různými konstrukcemi jističů vedení 
nebo proudovými chrániči do 16 A jme-
novitého proudu. Navíc se dá kombino-
vat s rozmanitým příslušenstvím, třeba 
s pomocnými nebo signalizačními kon-
takty, a umožňuje napojení této sestavy 
například na nadřazený řídicí systém. 
Přístroj 5SM6 se dá použít jak u nových 
elektroinstalací, tak u provozovaných 
a starších instalací, kde je riziko výskytu 
nebezpečných poruchových elektrických 
oblouků zvláště velké. Jeho nasazení je 
možné doporučit zejména v objektech, 
kde se nalézá více lidí s omezenou mobi-
litou, jako jsou třeba nemocnice, domovy 
seniorů či předškolní zařízení, a dále 
v prostorách, ve kterých jsou uloženy 
cenné předměty, tedy například archivy 
nebo galerie. Sortiment 5SM6 je nyní 
doplněn i o přístroj 5SM6094-1 určený 
pro použití ve fotovoltaických aplikacích 
do 40 A, 1000 V stejnosměrného proudu. 
Více informací najdete na www.siemens.
com/AFDD.

Sériový a paralelní oblouk

Sériový oblouk se obecně vyskytuje častěji než paralelní. Dochází k němu při 
poruše v sérii s připojenou zátěží, jeho příčinou může být například špatně 
dotažená svorka nebo mechanicky přerušené jádro vodiče. Iniciace paralelního 
oblouku je zapříčiněna z vnějšku, vzduchová mezera nebo vrstva izolačního ma-
teriálu mezi pracovními vodiči je obvykle dostatečně velká, aby zabránila vzniku 
oblouku. Příkladem vzniku paralelního oblouku je například šroub ve vodiči.

Ri

sériový oblouk

odporová zátěž

Li

Ci RL
VN

Ri

paralelní 
oblouk

odporová 
zátěž

Li

Ci RL
VN
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Hlavní paluba
Paluba A
Paluba B
Paluba C
Paluba D

Nákladový 

prostor

Prostor nad 

nádržemi 

s palivem

Kajuty

Přechodová lávka

Kajuty

Ordinace

Tělocvična

Denní m
ístnostKapitánská kajuta

Jídelna

Dílna

Čerpadlo
Čerpadlo

Sklad

Místnost s pohony

Stro
jovna

Knihovna

Můstek

Kajuty

Kino, relaxační místnost

Kanceláře

Konferenční místnost

Cafe bar

Prádelna 

Froude a Faraday 
servisují větrné 
elektrárny na moři
Každý rok se podél evropských břehů objeví stovky nových větrných 
elektráren. Aby ne – do jejich lopatek se na moři opírá mnohem 
silnější a stabilnější vítr než na pevnině. Navíc tam nikoho neruší, 
a tudíž si nikdo nestěžuje. Jenže… Větrné parky nad hladinou moře 
se velmi složitě staví a stejně náročná je i jejich údržba. 

I větrná elektrárna na moři potřebuje 
pravidelný servis. Splnění tohoto úkolu je 
pro techniky spojeno s výletem lodí nebo 
dokonce vrtulníkem a touto cestou se do-
pravuje i veškeré vybavení a díly potřebné 
k odstranění případných závad. Vždy se 
jedná o časově náročnou a nákladnou 
akci. Počet obtížně dostupných větrných 
farem na moři neustále roste, a tak je 
nemyslitelné, aby údržba probíhala tímto 
způsobem i nadále. 

Servisní středisko na vlnách
To motivovalo společnost Siemens 
ke spolupráci s dánskou firmou Esvagt, 
jež vyprojektovala dvě speciální plavidla 
výhradě pro servis mořských větrných 
elektráren. Nikdo si je nesplete s ja-
koukoli jinou lodí – jsou zářivě červená 
a vlny prorážejí netradičně tvarovanou 
přídí. Nejedná se samozřejmě o touhu 
po uměleckém vyjádření, atypický tvar 
lodi jí umožňuje dosáhnout poměrně 
značnou rychlost, zhruba 25 kilometrů 

za hodinu, a navíc má plavidlo vysokou 
stabilitu i na neklidném moři. Tyto lodě 
neslouží primárně jako dopravní prostře-
dek pro dopravu personálu a materiálu, 
ale především jako plovoucí servisní 
středisko. Na každém plavidle je možné 
ubytovat na dobu několika týdnů až čtyři 
desítky techniků, kteří mají k dispozici 
tisíce náhradních součástek všeho druhu 
uskladněných v podpalubí v šesti kontej-
nerech. 

Luxusní botel?
Ne, servisní loď!

3200  t

Nosnost

Rychlost
14 uzlů

Kapacita kajut 
60 osob

Rozměry
Délka 83,70 m šířka 17,60 m

Nejdůležitější parametry
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Lávka nad bouřícími vlnami
Moře není zrovna bezpečné pracovní 
prostředí, klidnou hladinu prostě nena-
plánujete. Takže se může klidně stát, 
že když technici na lodi ráno vstanou, 
kolem běsní živly. A to je okamžik, kdy se 
dostává ke slovu nejdůmyslnější zařízení, 
kterým jsou vybavena obě plavidla – pět-
advacet metrů dlouhá lávka, která díky 
speciálnímu počítačově řízenému hydrau-
lickému systému zajišťuje bezpečný 
přechod z lodi na turbínu. Systém hlídá 
stabilní polohu lávky vůči turbíně bez 
ohledu na výšku vln, takže technici pře-
jdou na své pracoviště v pohodě a během 
pár minut, aniž by je cestou zachvátila 
mořská nemoc. 

Kino, posilovna, knihovna
Unikátní lodě se jmenují Esvagt Froude 
a Esvagt Faraday (svými názvy vzdáva-
jí hold dvěma význačným anglickým 
vědcům) a jejich hlavní přínos spočívá 

v efektivitě, s jakou umožňují vykonávat 
servis větných elektráren na moři. A to 
i přesto, že s trochou nadsázky bychom 
v nich mohli vidět luxusní plovoucí 
hotel – posádce jsou k dispozici dvě kina, 
posilovna nebo palubní knihovna. Každá 
ze sesterských lodí má šedesát kajut pro 
ubytování i práci, je dlouhá 83,7 metrů 
a široká 17,6 metrů a plocha paluby dosa-
huje rozlohy 305 m2. 

Froud i Faraday jsou soběstačná plavidla, 
která techniky vždy operativně dove-
zou tam, kde je třeba jejich odborného 
zásahu. Díky tomu nedochází v servisu 
elektráren ke zbytečným prodlevám 
a intervaly, v nichž turbíny nemohou 
kvůli poruchám vyrábět elektřinu, jsou 
minimální. Finanční efekt nového způso-
bu údržby větrných turbín na moři tak je 
velmi výrazný. 

Nemáme červené 
lodě, ale máme 
Red Hill
Naše větrné elektrárny lze serviso-
vat ze země, neboť moře nám naše 
poloha v srdci Evropy odepřela. Ale 
náš větrný park, jenž nese značku 
Siemens, rozhodně stojí za zmín-
ku. Vžilo se pro něj označení Red 
Hill, protože se nachází na Červe-
ném kopci v Olomouckém kraji. 
Tvoří jej šest větrných elektráren 
SWT-2,3-101 o celkovém výkonu 
13,8 megawattu. Tento typ elek-
trárny dokáže vyrobit elektrickou 
energii i při nižších rychlostech 
větru, čímž se výrazně zvyšuje 
návratnost investice do větrného 
parku.

Kompletní řešení 
pro větrnou 
energetiku
Siemens v současné době pro-
vádí servis a údržbu pro více než 
1 400 větrných elektráren o cel-
kovém výkonu více než 4,8 GW. 
Jako jediná firma nabízí kompletní 
řešení pro větrnou energetiku: vý-
robu větrných elektráren, vyvedení 
výkonu, instalace, uvedení do pro-
vozu, servis i financování. Po celém 
světě je v provozu přes 15 tisíc 
větrných turbín Siemens – přibliž-
ně 15 200 – o celkovém výkonu 
28 tisíc MW.

Pětadvacet metrů dlouhá lávka spojující loď 
s turbínou je vybavena hydraulickou stabilizací, 
jež dokáže vyrovnávat pohyb lodi i při 2,5 metru 
vysokých vlnách a udržet ji v konstantní poloze 
vůči elektrárně.

Nejen lávka, ale i samotná loď je vybavena pohony, které ji dokážou udržet bezpečně „zaparkovanou“ 
na daném místě i za silného větru.

0,5 m
1,0 m

1,5 m
2,0 m

2,5 m
3,0 m

0,5 m1,0 m1,5 m2,0 m2,5 m3,0 m
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2,5 m

365 dnů
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Bílá 
a tichá 
velryba
Vody mezi norskými městečky 
Oppedal a Lavik brázdí den 
co den mohutný trajekt. Loď 
dlouhá 80 metrů a široká 
20 metrů se k pobřeží blíží tiše 
a majestátně jako bílá velryba. 
Teprve když dokořán otevře 
svá „ústa“, ozve se řev motorů. 
To startují desítky nákladních 
automobilů, které vyjíždějí 
z paluby na pevnou zem. 
Z paluby lodi, kterou pohání 
elektřina.

Trasa lodi měří šest kilometrů a trajekt 
ji propluje čtyřiatřicetkrát denně. Jeho 
cesta navazuje na evropskou silnici 
E39, což výrazně zhušťuje zdejší 
provoz. Ještě donedávna tady jezdil 
trajekt s klasickým dieselovým mo-
torem a každý rok spálil jeden milion 
litrů nafty! Do norské krajiny tak nejen 
dopadaly emise v objemu 2 680 tun 
oxidu uhličitého, ale kromě toho se 
okolím šířil nepříjemný hluk. Nyní je 
tento problém vyřešen díky elektrické-
mu pohonu lodi.

Hliník je přítomen
Trajekt na elektrický pohon, který nepro-
dukuje absolutně žádné emise a je tichý 
jako tajemný přízrak, představuje první 
a jediné plavidlo svého druhu na světě. 
Má kapacitu 360 cestujících a 120 vozidel 
a jen polovinu váhy běžného trajektu. Je 
totiž vyroben z hliníku a nikoli z oceli jako 
ostatní lodě. I proto je lodní konstrukce 
odolná proti korozi, aniž by potřebovala 
speciální antikorozní nátěr. Minimální ná-
roky na údržbu výrazně snižují provozní 
náklady. 

Deset tun baterií
Unikátní plavidlo se zrodilo díky soutěži 
o nejekologičtější trajekt, kterou před pěti 
lety vyhlásilo norské ministerstvo dopravy 
a spojů. Dieselová loď natolik narušovala 
jinak idylické prostředí dané lokality, že 
situaci bylo třeba řešit. Vítězné plavi-
dlo vzniklo ve spolupráci konstruktérů 
společnosti Siemens a norské loděnice 
Fjellstrand. Přestože trajekt vozí deset 
tun lithium-iontových baterií, je – jak už 
bylo řečeno – zhruba o polovinu lehčí než 
konvenční trajekty obdobných rozměrů. 
Kromě konstrukce z hliníku za to vděčí 
také nižší váze samotného pohonného 
systému. Celkový provoz trajektu je lev-
nější než při spalování nafty.

Baterky, kam se podíváš
Akumulátory trajektu dokáží pojmout 
1 000 kilowatthodin elektrické energie, 
jež proudí do dvojice elektromotorů, kaž-
dý s výkonem 450 kilowat. To trajektu vy-
stačí na zhruba tři dvacetiminutové cesty 
mezi městy a pak je třeba akumulátory 
dobít. Aby byla doprava plynulá, v obou 
přístavištích jsou nainstalovány ještě další 
baterie o kapacitě 260 kilowatthodin, 
z nichž jsou lodní akumulátory dobíjeny 
při každé zastávce lodi. Tím konstruktéři 
vyřešili i problém s omezeným výkonem 
místní rozvodné sítě. Kdyby se totiž tra-
jekt při každé zastávce dobil rychle přímo 
z ní, pravděpodobně by tím vyhodil 
pojistky v domácnostech v širokém okolí. 
Baterie v přístavištích jsou pomalu nabí-
jeny během doby, kdy je trajekt na moři, 
a jakmile dorazí, nahromaděnou energii 
mu bleskově předají. 

Trajektů na elektrický pohon by Norsko 
potřebovalo zhruba padesát, na tolika 
místech se potýká s negativními dopady 
využití dieselových motorů v lodní do-
pravě. Snad se dočká. A s ním i celá naše 
těžce zkoušená planeta.

18   Energo | 3.2015 | siemens.cz/energy

Ekoprojekt



Díky značce Siemens u nás vznikla řada 
městských elektráren, bylo zavedeno 
veřejné osvětlen, v Praze a Olomouci 
nám jezdí tramvaje a v Ostravě původní 
parní vlaky nahradily ty elektrické. Firmě 
Siemens Československo vděčilo za na-
pojení na tehdy nejmodernější telegrafic-
kou síť v Evropě, české nemocnice zase 
pomohla vybavit prvním počítačovým 
tomografem a přístrojem na magnetickou 
rezonanci. A my všichni si možná ještě 
vzpomeneme, jak jsme zírali na první 
barevný displej mobilního telefonu. 

Světlo pro Českou televizi
Jaké byly začátky společnosti Siemens 
u nás? První kanceláře koncern otevřel 
v Praze a Brně na podzim roku 1890, ale 
již v roce 1881 Siemens zavedl osvětlení 
do Roustonovy libeňské strojírny a o čtyři 
roky později dodal osvětlení do Stavov-
ského divadla. Po vzniku Československa 
zde Siemens zřídil několik velkých závo-
dů, ve kterých vyráběl jak silnoproudá za-
řízení pro elektrárny, průmyslové závody, 
doly, hutě a elektrické dráhy, tak elektro-
motory a generátory, telefony a ústředny, 
lékařské přístroje, hradlová zařízení pro 
dráhy, měřicí přístroje nebo elektrické ná-
řadí a spotřebiče pro domácnost. V roce 
1945 se Siemens samozřejmě dočkal zná-
rodnění a na lepší časy se začalo blýskat 
až koncem šedesátých let. V roce 1971 
koncern otevřel technicko-poradenskou 
kancelář a obnovil dodávky moderních 
technologií. Z té doby například pochází 
dodávka osvětlovací techniky pro tři 
studia – tehdy Československé – televize 
na Kavčích horách.

Haló, tady prezident! 
V plné slávě se k nám Siemens vrátil 
až v prosinci 1990 a rychle získal svoji 
původní silnou pozici. Výrobky a řešení 
se značkou Siemens dnes naleznete 
například v pražském metru, ondřejovské 
hvězdárně, plzeňském pivovaru, elek-
trárně Dlouhé Stráně, Národní technické 
knihovně, IKEMu nebo mladoboleslavské 
ŠKODA Auto. Siemens se také významně 
podílel na digitalizaci československé 
telefonní sítě a stál i u zrodu mobilních 
komunikací. Digitální komunikační sys-
tém Siemens HiPath využívají například 
i Kancelář prezidenta republiky, Poslanec-
ká sněmovna a Senát Parlamentu České 
republiky.

Své inovativní technologie, produkty 
a služby Siemens dodává zákazníkům 
ze soukromého i státního sektoru v oblas-
ti energetiky, zdravotnictví, průmyslové 
a veřejné infrastruktury a informačních 
technologií a patří také mezi naše největ-
ší exportéry. Pod značkou Siemens dnes 
v České republice pracuje více než devět 
tisíc lidí. 

Začalo to v Libni

125 let značky Siemens v ČR
„Pro momentální zisk nikdy nezaprodám budoucnost,“ řekl kdysi Werner von Siemens, vynálezce 
a zakladatel společnosti stejného jména. A budoucnost mu za to tleská. Výčet vynálezů a technických 
novinek, kterými obohatil svět, je dlouhý – třeba dynamo, elektrický alternátor, tramvaj na elektrický 
pohon, elektrická oblouková pec pro slévárny oceli nebo elektricky ovládaný výtah. Historie koncernu 
Siemens se začala psát v roce 1847 v malé berlínské dílně, trvá tedy už téměř 170 let. A 125 let z této 
doby působí Siemens i v Českých zemích.
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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
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Divize Power and Gas

Obchodní úseky

Large Gas Turbines, Generators 
Steam Turbines
Instrumentation and Electrical

Divize Power Generation Services

Obchodní úseky

Large Turbines
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