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S tím, jak průběžně sledovat složení 
vody a páry v parovodních okruzích elekt-
ráren a tepláren, seznámil v úvodní přednáš-
ce Ing. Petr Fukač. Řešením společnosti JSP 
je dodávka systému kontinuálního monitoro-
vání chemického složení vody a páry SWAS 
(Steam and Water Analytical System). Tato 
soustava analyzátorů umožňuje kontinuálně 
sledovat chemické složení vody a páry v pa-

rovodních okruzích, popř. nečistoty, které mo-
hou společně ovlivnit korozi či tvorbu nánosů 
v parovodním okruhu. Hospodárný provoz je 
zajištěn kontinuálním sledováním chemické-
ho složení různých médií (např. napájecí, ko-
telní a doplňovací vody, přehřáté i syté páry, 
turbínového a vratného kondenzátu). Na pří-
slušných místech parovodního okruhu se ode-
berou vzorky vody nebo páry. Ty jsou po úpra-
vě (snížení teploty a tlaku) zavedeny do vlast-
ních analyzátorů.

O vhodném umístění a konstrukci systé-
mu SWAS se posluchači dověděli z příkla-
dů jeho dodávek do elektráren Prunéřov II, 
Počerady či Vřesová. Společnost JSP v da-
ném provozu řeší chemickou analýzu kom-
pletně, navrhne odběry vzorků, jejich úpra-
vu a analýzu. Dodávka zahrnuje i zajiště-
ní přenosu naměřených hodnot, zobrazení 
v DCS a diagnostiku systému. Petr Fukač 
odpověděl také na otázky časopisu Automa 
týkající se instalace systému SWAS (viz 
vložený rámeček).

Odborná konference JSP o analýze vody, 
páry a spalin

Úpravě vzorků pro systém SWAS byla 
věnována zvláštní přednáška Ing. Romana 
Kratochvíla z JSP. Popsal, jak vyřešit od-
běrné místo a jak instalovat panely na úpra-
vu vzorků WaterSET a SteamSET. Zvlášt-
ní pozornost věnoval chladičům a jejich 
instalaci.

Pro vlastní analýzu a měření JSP čas-
to využívá analytické přístroje švýcarské-

ho výrobce Swan, ale i jiných výrobců. 
Na dodávkách uvedených přístrojů spolu-
pracuje se společností Technoprocur CZ. 
Ing. Josef Pišan z této společnosti podrobně 

Především odborníci z energetiky, chemického a petrochemického průmyslu, ale 
i ostatních průmyslových oborů ocenili program konference o chemické analýze vody, 
páry a spalin v energetice, kterou uspořádala společnost JSP, s. r. o., ve Škoda Mu-
zeu v Mladé Boleslavi. Byl to již desátý ročník pravidelně pořádaného setkání pod ná-
zvem Nové trendy v oboru měření a regulace. V konferenčním sále Laurin & Klement 
Fórum se 23. února 2017 sešlo přes 200 odborníků, mezi nimiž nechyběli ani zástup-
ci dodavatelů investičních celků.

Obr. 2. Přístroje pro měření a regulaci v ener
getice bylo možné si prohlédnout na výstavce

Obr. 1. Ing. Petr Fukač přednášel o průběž
ném sledování složení vody a páry v paro
vodních okruzích elektráren a tepláren (sál 
Laurin & Klement Fórum v Mladé Boleslavi)

Na odborné konferenci JSP byly uve-
deny příklady instalace systému kontinu-
álního sledování chemického složení vody 
a páry (SWAS) v elektrárnách Prunéřov 
II, Počerady a Vřesová. Se zkušenostmi 
z těchto projektů se podělil Ing. Petr Fukač 
(obr. 1).

Zavedení SWAS je velkým zásahem do 
technologie (zřízení odběrných míst, úpra-
va vzorků, instalace analyzátorů, ochlaze-
ní a odvod vzorku, vyhodnocení měření). 
Byly projekty realizovány v rámci rekon-
strukce těchto elektráren?

V případě Prunéřova byl systém chemic-
ké analýzy vody a páry instalován při celko-
vé rekonstrukci tří bloků: C, D a E, kterou 
zajišťovala Škoda Praha. Současně byly in-
stalovány i další analyzátory, např. k detek-
ci úniku ropných látek či znečištění odpad-
ních vod.

V Počeradech byl SWAS zaveden při vý-
stavbě nového bloku paroplynového cyklu 
PPC 880 MW a ve Vřesové během moder-
nizace teplárny a obou bloků paroplynové-
ho cyklu (PPC).

Je možné systém SWAS instalovat do elek-
trárny či teplárny postupně?

Systém chemické analýzy lze zavádět 
v jednotlivých etapách a postupně doplňovat 
a rozšiřovat až k ideálnímu stavu. I v tom-
to případě však doporučujeme vypracovat 
úvodní nebo i prováděcí projekt přímo pro 
cílové řešení a instalaci rozložit do časových 
etap např. podle dostupnosti financí. I tyto 
studie nabízíme a realizujeme.

Kontinuální sledování složení vody a páry vede k efektivnímu chodu 
energetického zdroje

Co vede provozovatele elektráren k inves-
tici do kontinuálního sledování chemické-
ho složení vody a páry?

Cílem je především zabránit korozi a usa-
zování nečistot v zařízení. Tím se zlepší efek-
tivita provozu. Třeba zavedení měření odply-
něné katexované vodivosti umožní provozova-
teli v podstatně kratším časovém úseku ověřit 
chemické parametry páry, kterou tak lze dří-
ve pustit na turbínu a tím dříve vyrábět elek-
trickou energii.

Jak se zavedení kontinuálního sledování 
chemického složení vody a páry projeví 
na provozu elektrárny či teplárny?

Kontinuální měření v porovnání s pouhým 
občasným odběrem pro laboratorní měření 
umožní plynule, přesně a včas dávkovat potřeb-
nou chemii pro úpravu vody. To s sebou nese 
další úspory. Průběžným sledováním je možné 
včas predikovat a naplánovat údržbu a deteko-
vat a lokalizovat poruchy v parovodním okru-
hu. To se odráží v lepším řízení provozu a efek-
tivnějším provozování energetického zdroje.

Jak rychlá je návratnost prostředků na 
zavedení kontinuálního sledování chemic-
kého složení vody a páry v elektrárnách 
a teplárnách?

Při správném návrhu a realizaci je ná-
vratnost vložené investice v řádu měsíců či 
několika jednotek let. Velké úspory se pro-
jeví např. v rychlejším spuštění a přifázová-
ní turbíny po najetí bloku, kde se do přínosů 
započítává cena vyrobené energie. A také se 
značně prodlouží životnost jednotlivých čás-
tí technologických celků.
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popsal všechny parametry měřené na jednot-
livých místech parovodního okruhu.

Na měření a analýzu v elektrárnách a tep-
lárnách se rovněž zaměřuje společnost Sie-
mens, která byla hlavním partnerem konfe-
rence. Ing. Ivan Šifta z této firmy představil 
diodový laserový analyzátor LDS 6. Tento 
přístroj je určen jak k bezpečnostnímu mě-
ření CO v uhelných silech, tak i k měře-

ní O2, CO a Nox při optimalizaci spalová-
ní. Je vhodné ho využít také k měření emisí 
CO2, SO2, Nox a tuhých znečišťujících lá-
tek (popílku).

Pro odborníky z průmyslu a energetiky 
byly přínosné i další přednášky. Ing. Jaro-
slav Dvořák z firmy Martek Elektronik se-
známil se způsoby měření vlhkosti sypkých 
látek v betonárnách a v kamenivu a Ing. Jar-

mil Bukovský z JSP s přístroji k detekci uh-
lovodíků a ropných látek na základě měření 
intenzity fluorescenčního světla.

Přístroje pro měření a regulaci si mohli 
účastníci prohlédnout a vyzkoušet na výstav-
ce v prostorách konferenčního sálu. Problé-
my ve svých provozech zde mohli konzulto-
vat s techniky a projektanty.

(ev)

Elektrotechnický veletrh Elo Sys proběhne 
letos od 23. do 26. května na výstavišti Ag-
rokomplex v Nitře současně s Mezinárodním 
strojírenským veletrhem. Organizátor veletr-
hu Elo Sys, Expo Center a. s., jednal několik 
měsíců se státním podnikem Agrokomplex – 

Výstavníctvo Nitra a dohodly se na součas-
ném pořádání dvou samostatných technických 
veletrhů na nitranském výstavišti.

Projekt má plnou podporu Ministerstva 
hospodářství SR. Souhlasná stanovisky vy-
jádřily i profesní svazy, které svou odbor-
nou pomocí zajišťují kvalitní doprovod-
ný program. Slovenský elektrotechnický 
svaz – Komora elektrotechniků Sloven-
ska se tradičně představí v panelové dis-
kusi. Fakulta speciální techniky Trenčínské 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčí-

Veletrh Elo Sys 2017: nový termín a nové místo

ne připravuje sekci přednášek na aktuální 
téma v oboru.

Vzhledem k příznivým ohlasům bude po-
kračovat také energetická konference. Na pří-
pravě druhého ročníku konference opět od-
borně spolupracovaly především společnos-

ti SSE a. s. a DLA Piper. 
V roce 2016 konference 
řešila aktuální problémy 
energetiky v širokém kon-
textu Evropské unie a je-
jich dopad na podmínky 
Slovenska a zaměřovala 
se na příčiny vzniku ener-
getické unie a její cent-
ralizaci a decentraliza-
ci v rámci EU. Tento rok 
se budou účastníci dis-
kusních panelů věnovat 
řešení problémů evrop-
ského energetického trhu 
prostřednictvím tzv. zim-
ního balíčku EU zaměře-

ného na dostupnou energii pro všechny Ev-
ropany a konkrétním nástrojům a reformám 
nového modelu evropské energetiky a je-
jich dopadu na SR. Renomovaní odborníci 
na energetiku se dotknou i aktuálního téma-
tu – cen energií.

Na veletrh Elo Sys v Nitře jsou přihláše-
ny mnohé firmy, jejichž účast je již tradič-
ní, jako jsou ControlSystem, Dehn, Enersys, 
Efen, Jablotron, Marpex, Megger, Micro-
sys, Sprecher, SIEA, Tesla Stropkov, TMV 
SS, ZPA Nová Paka, V-systém elektro, ale 

také četné nové firmy, např. AQ electronic, 
Helios lighting, Kobold, KBH aj. Po pře-
stávce se budou na veletrhu Elo Sys prezen-
tovat společnosti Elmart, Elmax, GkW, Orge-
co, SEZ Krompachy, SEZ Dolný Kubín, Pro-
elektro, Thonauer.

(ed)

Doprovodný program veletrhu  
Elo Sys 2017
– Panelová diskuse SEZ – KES (normy 

a legislativa v elektrotechnice, zatep-
lování a hromosvody atd.)

Organizátor: Slovenský elektrotechnický 
svaz – Komora elektrotechniků Slovenska.
25. 5. 2017, Agroinstitut
–	 Sekce přednášek na aktuální témata 

v odboru
Organizátor: Fakulta speciální techniky TU 
A. Dubčeka v Trenčíně.
–	 Celoslovenské finále technické soutěže 

mladých techniků
Organizátor: Slovenská společnost elektro-
niků Bratislava.
24. 5. 2017, Konferenční místnost mezi pa-
vilony A a B
– ELECTRON 2017
XXI. ročník celostátní konference pro elek-
trotechniky zaměřené na montáž a údržbu 
elektrických zařízení
Organizátor: Elektro Mamagement, s. r. o., 
Nitra.
25. 5. 2017, Výstaviště Agrokomplex Nit-
ra, pavilon K

Předplatné časopisu 
lze pohodlně sjednat na stránkách  
www.automa.cz


