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řídicí technika

Díky operačnímu systému QTS Gateway 
lze nejen snadno monitorovat činnost prů-
myslového počítače prostřednictvím vizua-
lizovaného rozhraní, ale také využít mnoho 
bezplatných aplikací. V počítači TANK-860-
-QGW je nainstalovaný modul Iris-2400, kte-
rý umožňuje počítač dálkově ovládat, včet-
ně správy napájení, připojit vzdálenou klá-
vesnici, displej a myš (KVM) nebo posílat 
alarmy a varovné informace prostřednictvím 
e-mailu nebo SMS.

Průmyslový počítač TANK-860-QGW 
je volitelně dvou- až šestislotový rozšiřitel-

ný počítač s procesory Intel čtvrté generace 
a čipovou sadou Intel® H86, který je osa-
zen 4GB RAM s možností využít volný slot 
DDR3 SO-DIMM, podporující až 16 GB 
paměti. Dále má dva gigabitové porty LAN 
a až šest portů RS-232/422/485. Instalaci 
rozšiřujících karet umožňují sloty PCI/PCIe. 
Například pro úlohy strojového vidění je po-
čítač možné vybavit kamerami s rozhraním 
USB 3.0 a použít jej pro zachytávání a zpra-
covávání nasnímaného videozáznamu. Karta 
PCI-SN300 potom umožňuje ovládání robo-
tického ramene. 

Počítač TANK-860-QGW má dvě pozice 
pro HDD nebo SSD. K dispozici je také sys-
tém pro fyzickou zálohu dat RAID v úrov-
ni 0 nebo 1. 

Výhradním distributorem výrobce IEI Inte-
gration na českém trhu je společnost ELVAC, a. s., 
která disponuje technickým zázemím a zkuše-
nostmi, jež těmto výrobkům „vdechují život“. 
Současně nabízí široký sortiment průmyslo-
vých počítačů a komponent na míru každému 
stroji nebo úloze, a to vše s rozšířenou záru-
kou až pět let.

(ELVAC, a. s.)

Elektrárny s kombinovaným cyklem čas-
to lámou rekordy. Není divu, jde o efektivní 
a flexibilní zdroje, které mohou být připoje-
ny do sítě za několik mi-
nut, a vykrývat tak špič-
ky ve spotřebě elektřiny. 
V lednu byla do provo-
zu předána paroplynová 
elektrárna v Düsseldor-
fu, která drží z hledis-
ka technických paramet-
rů hned několik rekordů.

Elektrárna, která se 
nachází v düsseldorf-
ském přístavu, je vyba-
vena spalovací turbínou 
SGT5-8000H od spo-
lečnosti Siemens, jež 
spolu s parní turbínou 
SST5-5000 poskytuje 
výkon 603,8 MW. To 
je zatím nejvyšší hod-
nota dosažená jediným 
kombinovaným cyklem 
spalovací a parní turbí-
ny. K dosažení 100% 
výkonu 445tunové tur-
bíny přitom stačí nece-
lých 25 min. Elektrárna 
navíc při plném výko-
nu pracuje s účinnos-
tí 61,5 %, což je opět 
hodnota, které ještě ni-
kdy předtím nebylo do-
saženo – předchozí re-
kord držel paroplynový 
zdroj v Irschingu (Ně-
mecko) a měl hodno-
tu 60,75 %. Teplo vy-
produkované spalova-
cí turbínou je ještě dále 

Jedna elektrárna, tři světové rekordy

využito k dálkovému vytápění, čímž lze 
získat dalších 300 MW tepelné energie – 
v dané kategorii jde o další rekordní hodno-

tu. V součtu je tak celková účinnost využití 
spalovaného zemního plynu celých 85 %, za-
tímco emise CO2 jsou pouhých 230 g/kW·h. 
Ve srovnání s průměrnou spotřebou paro-
plynových elektráren je v nové elektrárně 
množství spáleného plynu na jednotku ener-
gie zhruba o třetinu nižší.

Elektrárny s kombinovaným cyklem

Elektrárny s kombinovaným cyklem, zva-
né též paroplynové elektrárny, produkují elek-
třinu dvěma turbínami. Ve spalovací turbí-
ně je rotor generátoru roztáčen spalováním 
zemního plynu. Při tom ovšem také vznikají 
horké spaliny, které lze dále využít. Proto je 
v systému zařazena ještě další turbína, tento-
krát parní, využívající páru vyrobenou s po-
užitím spalin ze spalovací turbíny.

Výhodou kombinovaného cyklu je lep-
ší využití spalného tepla a menší emise spa-
lin vztažené na vyrobenou megawatthodinu. 
Paroplynové elektrárny mají významně men-
ší emise než uhelné elektrárny, neprodukují 
žádné oxidy síry a prach, oxidy dusíku jsou 
desetinové a výrazně nižší jsou i emise CO2 
– až o 70 % ve srovnání se starými hnědo-
uhelnými bloky.

Technologie paroplynových cyklů se za-
čala rozvíjet v návaznosti na vývoj letec-
kých proudových motorů koncem 30. let mi-
nulého století. Od konce 80. let zaznamená-
vají paroplynové oběhy rozkvět, podnícený 
snahou o ekologizaci průmyslové energeti-
ky a rostoucí těžbou zemního plynu. Vedou-
cím tandemem v instalaci nových paroplyno-
vých zařízení jsou USA a Japonsko, v Evropě 
jsou průkopníky především Itálie, Španělsko 
a Velká Británie.

(Siemens)

Obr. 1. Montáž turbíny SGT5-8000H v berlínském závodě 
Siemens; do Düsseldorfu se dopravovala mj. po Rýně

Obr. 2. Dominantou elektrárny, jejímž provozovatelem je 
energetická společnost Stadtwerke Düsseldorf AG, je pro-
sklená budova vysoká 65 m


