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viště zaměřená na technologii jejich výro-
by. Ačkoliv odborníci stále pracují na no-
vých principech těchto snímačů a na zlep-
šování parametrů těch dosavadních, těžiště 
výzkumu bude především v oblasti mikro-
technologií. 

Práce vznikla při řešení výzkumného zá-
měru Inteligentní systémy v automatizaci 
podporovaného MŠMT ČR pod registrač-
ním číslem MSM 0021630529.
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y   ABB dodavatelem pro 
elektrárnu v Kladně

Společnost ABB Česká republika ozná-
mila podepsání dohody o zajištění komplet-
ní dodávky elektrozařízení EBoP (Electri-
cal Balance of Plant) pro nový blok K7 
elektrárny Alpiq Generation (CZ), s. r. o., 
v Kladně. Tato zakázka patří k jedné z nej-
větších, kterou společnost ABB za posled-
ních deset let na českém trhu realizovala. 
Celková hodnota zakázky je přibližně 470 
milionů korun. 

Nový blok K7 nahradí dosavadní čer-
nouhelný kotel K3 kladenské elektrárny, 
který patří k nejstarším ze své generace 
v České republice: byl uveden do provo-
zu v druhé polovině sedmdesátých let mi-
nulého století. Blok s kapacitou 135 MW 
bude účinnější a výrazně šetrnější k život-
nímu prostředí než jeho předchůdce. Nový 
blok, který bude uveden do komerčního 

provozu v roce 2014, zvýší elektrický vý-
kon kladenského závodu zhruba o 20 % na 
celkových 510 MW. Díky tomu bude elek-
trárna schopna dodávat více elektřiny a zá-
roveň zajistit stabilní a dlouhodobé dodáv-
ky tepla pro Kladno. 

Kompletní dodávka společnosti ABB pro 
nový blok pokrývá rozšíření současných blo-
ků s cirkulačními fluidními kotli K4 a K5 
s turbogenerátory TG4 a TG5 o elektrickém 
výkonu 2× 130 MW, které byly v roce 1999 
postaveny rovněž společností ABB, a zahr-
nuje úpravy a dodávky elektrického zaříze-
ní, které zajistí vlastní chod a řízení elekt-
rárny a umožní přenést vyrobenou elektřinu 
z elektrárny do distribuční sítě. Dodávky spo-
lečnosti ABB zahrnují kromě rozvoden vvn, 
vn a nn, transformátorů, vodičů a vypínačů 
také veškeré projektantské práce a souvise-
jící služby na stavbě. 

Investorem projektu je švýcarský energe-
tický holding Alpiq, který v České republice 
vlastní také teplárnu ve Zlíně. Generálním do-

davatelem je německá společnost Kraftanla-
gen Power Plants Mnichov. (ed)

  Bezpečnost v automatizaci 
2011

Firma B+R automatizace pořádá v hote-
lu Clarion Grandhotel Zlatý lev v Liberci ve 
dnech 11. až 12. října 2011 setkání s názvem 
Bezpečnost v automatizaci 2011. Tato akce 
je určena všem, kteří se chtějí dovědět něco 
více o produktech pro průmyslovou automa-
tizaci od firmy B&R. Přední firma v oboru 
průmyslové automatizace nabízí široký sor-
timent produktů a řešení pro všechny oblas-
ti průmyslu. Tým českého zastoupení, B+R 
automatizace, spol. s r. o., ochotně předsta-
ví přednosti integrované automatizace a také 
první otevřený bezpečnostní protokol pro sys-
témy průmyslového Ethernetu – openSafety. 
Další informace o produktech společnosti 
B&R lze nalézt na www.br-automation.com.

(B+R automatizace, spol. s r. o.)


