
 

 

 

Komplexní podpora řízení výroby elektrické energie a tepla 

Přínosy aplikace komplexní podpory spo čívají zejména ve vytipování a nalezení existujících  rezerv
provozu energetických za řízení a v realizaci opat ření vedoucích k využití t ěchto rezerv . 

Co je to komplexní podpora řízení výroby 

elektrické energie a tepla 

Komplexní podpora pro řízení výroby elektrické 
energie a tepla představuje široké spektrum inže-
nýrských služeb a produktů souvisejících s projek-
tem, výstavbou a provozem energetických objektů. 
Komplexní podpora zahrnuje: 

� inženýrské služby, konzultace a odborné pora-
denství  

� dodávku vlastních produktů OSC z oblasti řídi-
cích a informačních systémů 

Komplexní podpora je vztažena ke všem hierarchic-
kým úrovním řízení energetického podniku a ke 
všem fázím provozu energetického podniku. Kom-
plexní podpora je určena pro provozy tepelných, 
vodních, jaderných elektráren, tepláren, paroplyno-
vých cyklů a elektrárenských i teplárenských sou-
stav. 

Inženýrské služby, konzultace a odborné po-

radenství 

Rozsah poskytovaných inženýrských služeb, konzul-
tací a odborného poradenství je určen níže uvede-
ným výčtem činností: 

Identifikace technických a provozních možností za-
řízení, s ohledem na požadavky jeho využití pro vý-
robu elektrické energie, poskytování podpůrných 
služeb a dodávky tepla  

Komplexní návrh filozofie a strategie řízení  

Algoritmizace funkcí spojitého i diskrétního řízení 

Zpracování podkladů pro realizaci řídicích systémů 

Implementace a parametrizace řídicího systému a 
jeho uvedení do provozu 

Provozní seřízení a optimalizace regulačních obvodů 

Optimalizace provozních režimů technologických 
objektů (respektující požadavky konstrukční, mate-
riálové, ekonomické, ekologické a požadavky na dy-
namiku a výkonový rozsah) 

Certifikace podpůrných služeb pro příslušného pro-
vozovatele přenosové soustavy (PPS) 

 

 

 

Provádění garančních měření na VE (včetně dyna-
mických a statických měření hydraulických obvodů, 
zkoušení a seřizování regulátorů vodních turbín) 

Průběžná diagnostika stavu a vlastností technologic-
kých objektů 

Systémová integrace již existujících i nově instalo-
vaných prostředků IT a SKŘ včetně tvorby specific-
kého SW vybavení 

Produkty pro řízení energetického podniku 

Nejvýznačnějšími vlastními produkty pro řízení ener-
getického podniku jsou: 

Terminál elektrárny – terminál nadřazeného ener-
getického dispečinku (vnějšího - PPS, i vnitřního – 
podnikový dispečink) při řízení výroby energie a po-
skytování podpůrných služeb 

OSCVANTAGE – ucelené řešení problematiky pod-
pory obchodu v oblasti energetiky na bázi technolo-
gií intranetu/internetu pro archivaci, zpracování, a 
prezentace dat v celopodnikovém měřítku 

PTIS – provozně technický informační systém elek-
trárenského bloku 



 

DIGRAST – systém měření a vyhodnocení elektrické 
práce energetického objektu 

STEP – stavebnicový systém řízení výroby elektrické 
energie a podpůrných služeb  

Simulátory a simulační prostředky pro výcvik a pří-
pravu operativního personálu, pro projektování a 
ověřování projektu, pro technickou podporu při se-
řizování a uvádění zařízení do provozu. 

Všechny produkty jsou snadno rozšiřitelné a propo-
jitelné prakticky s libovolným informačním nebo ří-
dicím systémem používaným v současné době v 
energetice. 

Hierarchické úrovně řízení energetického 

podniku 

Komplexní podpora zahrnuje celou oblast hierar-
chického systému řízení provozu energetického 
podniku: 

� dispečerské úrovně řízení výroby energetic-
kého podniku – zahrnují operativní řízení vý-
roby celého podniku, technickou podporu nad-
řazeným technickým nebo obchod-ním autori-
tám v souvislosti s řízením a zúčtováním regu-
lačních odchylek 

� operátorské řízení jednotlivých objektů a dílčích 
výrobních provozů v souladu s požadavky nad-
řazených řídicích autorit (dispečink PPS, vlastní 
výrobní a obchodní útvary 

� provozní řízení funkčních technologických celků 
elektrárenských bloků a rozvodných soustav – 
respektující vnější požadavky a podmínky do-
dávek elektrické energie, konstrukční, materiá-
lové a provozní možnosti a vlastnosti technolo-
gie provozu a konkrétní vlastnosti řídicích sys-
témů 

Fáze provozu energetického díla 

Komplexní podpora provozu je směrována jak do 
fáze rozvahy, projektování a výstavby energetic-
kého díla (výrobny), tak i do období jeho provozu. 

Inženýrské služby, konzultace a odborného pora-
denství ve fázi přípravy výstavby jsou zaměřeny na 
specifikaci požadovaných vlastností díla a způsobu 
jejich prokazování.  

Inženýrské služby v průběhu vlastní realizace jsou 
poskytovány formou technické pomoci a dozoru při 

dodávce, přejímkách a při operativním řešení pro-
blémů výstavby.  

 

 

 

V období provozu energetického díla je komplexní 
podpora určena zejména provozovatelům zařízení 
s cílem efektivně přizpůsobit aktuální vlastnosti pro-
vozovaného zařízení měnícím se provozním a ob-
chodním podmínkám, včetně vystavení oficiálních 
certifikátů pro poskytování podpůrných služeb pro 
PPS. 

Reference 

Zkušenosti OSC s aplikací komplexní podpory vychá-
zejí z celé řady úspěšně provedených akcí v tepel-
ných, vodních, jaderných elektrárnách, teplárnách, 
v elektrárnách s paroplynovým cyklem, i v tepláren-
ských soustavách. Mezi naše významné zákazníky 
patří ČEZ, Dalkia Česká republika, Elektrárna 
Burštýn (UA), Elektrárny Opatovice, Energotrans, 
ERÚ, Plzeňská teplárenská, Siemens (HU), Sloven-
ské elektrárne (SK), Sokolovská uhelná, Teplárny 
Brno a jiné. 
 

 

 

Společnost OSC, a.s., pokrývá svou podnikatel-
skou aktivitou oblast výroby a rozvodu elektrické 
energie a tepla. Poskytuje široké spektrum inže-
nýrských služeb, servisní a poradenské služby. 
Formou komplexní dodávky na klíč dodává sou-
bory technických prostředků pro moderní systémy 
řízení, zpracování a přenosu informací, simulační 
systémy a vyvíjí speciální elektronické prvky a za-
řízení. 


