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případové studie a projekty

Společnost Siemens dodala v rámci moder-
nizace uhelné elektrárny v Mannheimu-Ne-
ckarau hlavní řídicí systém, transformáto-
ry, přípojky k vysokonapěťové síti a elek-
trickou požární signalizaci. Díky moderní 
technice Siemens patří nyní blok 9 elektrár-
ny Grosskraftwerk Mannheim mezi jeden 
z nejefektivnějších bloků uhelných elektrá-
ren na světě. 

Blok 9 zajišťuje od svého spuštění v roce 
2015 dodávku energie občanům města Mann-
heim a městského území Rýn-Neckar. Díky 
využití moderní techniky a kogeneraci je zde 
energie vyráběna s velkou účinností a malý-
mi emisemi. 

Hlavní řídicí systém maximalizuje 
stabilizaci rozvodné soustavy

Veškeré informace, které jsou rozhodují-
cí pro provoz nové elektrárny, se soustřeďují 
v hlavním řídicím centru, kde jsou vyhodnoco-
vány řídicím systémem Siemens SPPA T3000. 
Celkem šestnáct velkoformátových displejů na-
bízí obsluze přehled o všech aktuálních hod-
notách provozních veličin v rámci elektrárny. 
Systém SPPA T3000 zajišťuje plně automatické 
řízení bloku 9 a představuje spolehlivou ochra-
nu proti poruchám a kritickým stavům. Systém 
podporuje také manuální i kombinovaný režim. 

Jelikož solární a větrné elektrárny nelze 
regulovat podle potřeby, jsou v rozvodné síti 
třeba zdroje, které lze rychle zapnout či vy-
pnout v závislosti na aktuální situaci. Hlavní 
řídicí systém umožňuje blok 9 velmi rychle 
regulovat a zajistit tak rovnováhu rozvodné 
sítě v oblasti Mannheimu.

Řídicí a bezpečnostní technika Siemens 
v elektrárně v Mannheimu

Připojení k vysokonapěťové síti

Nový blok 9 je připojen k vysokonapěťové 
(220 kV) síti dodavatele elektřiny TransnetBW 
a provozovatele přenosové soustavy Amprion 
prostřednictvím dvou transformátorů GSU 
a několika spínacích jednotek. Kromě toho 
společnost Siemens dodala další transformá-

tory a spínací jednotky, kte-
ré napájejí veškeré elektrické 
pohony, čerpadla a ovladače.

 

Detekce požáru jako 
ochrana proti falešným 
poplachům

Až 1 200 kombinovaných 
hlásičů Siemens Sinteso, vy-
užívajících pokročilou analý-
zu signálu ASAtechnology, 
a detektory plynu v elektrár-
ně Grosskraftwerk Mann-
heim detekují vznik požáru 
a eliminují výskyt falešných 
poplachů způsobených pra-
chem či párou. Kromě toho 
systém požární signalizace 
obsahuje 400 tlačítkových 
hlásičů a zahrnuje detekci 
nárůstu teploty optickým ka-
belem, který detekuje případ-
ný požár u dopravníků popele 
s přesností až 2 m.

Veškeré signály jsou při-
váděny do jedenácti ústředen 
Sigmasys, které jsou navzá-
jem propojené systémovou 
sběrnicí s kruhovou topolo-

gií a jsou připojené k dispečinku ve velínu. 
Zde je možné zdroj zahoření sledovat na mo-
nitoru a zobrazit jej na půdorysu. Vznikne-li 
požár, jsou automaticky informováni hasiči 
v elektrárně. V případě potřeby jsou povo-
lány na pomoc i externí hasičské jednotky.

(Siemens AG)

Obr. 1. Zmodernizovaná elektrárna Gross kraftwerk Mann-
heim
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y   Simulace a dynamické 
modelování systémů 
a procesů v energetice

Společnost EGÚ Praha Engineering po-
řádá 26. října v Praze další seminář z řady 
E2016, tentokrát na téma Simulace a dyna-
mické modelování systémů a procesů v ener-
getice a 3D modelování.

Současné požadavky na zabezpečení do-
dávek energie, na bezpečnost a spolehlivost 
provozu technologických systémů v energeti-
ce a variabilita a složitost jejich topologie kla-
dou na pracovníky řídící jejich provoz (dispe-

čery) velké požadavky. Seminář je zaměřen 
na okruh metod a nástrojů umožňujících si-
mulovat různé provozní stavy, včetně dyna-
mických změn, pro účely cílené přípravy pro-
vozu, na analýzu uplynulých stavů, ale i na 
predikci dopadů interních i externích vlivů na 
elektrorozvodnou soustavu. Zásahy operátorů 
přitom mají vliv nejen na dostupnost elektři-
ny, ale i na efektivitu její výroby a distribu-
ce a snižování emisí. Jednoznačně je v sou-
časnosti zdůrazňován i význam individuální 
připravenosti výkonného personálu – mnohdy 
je požadována rychlá kvalifikovaná reakce na 
dynamicky se měnící stavy v řízených sousta-
vách. V této souvislosti bude rovněž sledová-

no a diskutováno spektrum informací k pro-
blematice trenažérů pro dispečerské řízení 
elektrorozvodných soustav, řízení elektráren 
včetně jaderných, řízení systémů a procesů 
v plynárenství atd.

Diskutovat se bude také o inteligentních 
metodách automatického zpracování roz-
sáhlých a nehomogenních souborů provoz-
ních technologických dat nebo o požadav-
cích na vybavenost hardwarem a audiovi-
zuálními systémy.

Seminář se bude konat na tradičním mís-
tě v Ústavu teorie informace a automatiza-
ce AV ČR (ÚTIA) v Praze 8. Více na adrese 
www.egu-prg.cz. (ed)


