
 

 

 

 

Úpravy technologie, měření a optimalizace spalování v energe-
tických výrobnách 

Provozujete energetickou výrobnu vybavenou spalovacím zařízením na tuhá, plynná nebo ka-
palná paliva? Uvažujete o optimalizaci spalovacích režimů, zvýšení účinnosti nebo rozšíření re-
gulačního rozsahu vaší výrobny? 

Co Vám nabízíme 

Společnost OSC, a.s., poskytuje široké spektrum 
služeb, týkajících se provozu technologických zaří-
zení energetických výroben. Nabízené služby lze 
rozdělit do dvou skupin: 

� řešení provozních problémů zařízení, 
� optimalizace provozu zařízení při maximálním 

využití jeho stávajících možností. 

Přínos pro zákazníka spočívá ve zvýšení ekono-
mie a efektivnosti provozu technologického 
zařízení (např. redukcí tvorby NOx, snížením poru-
chových výpadků zařízení vlivem nevhodného pro-
vozování, rozšířením regulačního rozsahu zařízení, 
uzpůsobením provozu zařízení na změnu palivové 
základny nebo po konstrukčních úpravách, apod.). 

Poskytujeme služby v  rozsahu od elementárních 
činností (např. stanovení charakteristik vzducho-
vých klapek) až po komplexní řešení rozsáhlých 
úkolů (provedení analýzy, zpracování návrhu řešení, 
vypracování projektu a zajištění realizace potřeb-
ných úprav technologického zařízení, upravení regu-
lačních algoritmů a jejich implementace do řídicích 
systémů). 

Své služby OSC poskytuje jak formou jednorázových 
akcí, tak i v rámci servisních (opakovaných) prací. 

Řešení úkolů vychází ze záznamů provozních dat zís-
kaných ze systémů SKŘ, z výsledků vlastních tech-
nologických měření a z dalších dostupných pod-
kladů. Na základě zpracování a podrobné analýzy 
všech získaných dat, charakterizujících chování 
technologického zařízení nebo funkčního celku, je 
navržen a realizován nejvhodnější způsob řešení. 

 

Pro koho jsou naše služby určeny 

Poskytované služby jsou určeny: 

� provozovatelům energetických výroben, 
� dodavatelům technologických zařízení energe-

tických výroben. 

OSC může vystupovat i jako nezávislý subjekt při 
expertízách, posouzeních či ověřovacích měřeních v 
rámci smluvních vztahů mezi dodavateli a odběrateli 
technologických zařízení pro energetické výrobny. 

Nabízené služby lze aplikovat na všechny typy kotlů 
(uhelné granulační, roštové i fluidní, na plynná, ka-
palná i alternativní paliva) a pro standardní točivé 
stroje (turbogenerátory, ventilátory a čerpadla). 
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Spektrum nabízených služeb 

Do široké škály služeb, nabízených v oblasti podpory 
provozu technologických zařízení v energetických 
výrobnách, patří: 

� stanovení a využití provozních rezerv zařízení 
(důležité i při úvahách o rozšíření regulačního 
rozsahu nebo o poskytování podpůrných slu-
žeb), 

� optimalizace spalovacího procesu (snížení pro-
dukce NOx, potlačení tvorby strusky, zlepšení 
dynamiky spalování), 

� stanovení účinnosti kotlů dle ČSN EN 12952-
15, 

� adaptace provozu spalovacího zařízení na 
změnu palivové základny, 

� návrhy a realizace úprav konstrukce technolo-
gických celků zařízení (hořáky, práškovody, 
vzduchovody), 

� další služby jako poskytování spolupráce nebo 
technického dohledu při rekonstrukcích tech-
nologických zařízení v oblasti přípravy paliva a 
spalování, vypracování srovnávacích studií růz-
ných provozních zařízení, ověřování vybave-
nosti kotlů podle platných norem, poskytování 
operativní technické pomoci při řešení aktuál-
ních problémů. 

 

Uvedené služby se skládají z řady dílčích činností, 
které jsou zákazníkům poskytovány i samostatně. 
Jedná se o tyto činnosti: 

� ultrazvukové měření průtoků kapalin proudí-
cích v potrubích, 

� síťové měření průtoků a teplot vzduchu a spa-
lin, 

� stanovení mezní propustnosti vzduchospalino-
vých tras, 

� určení vlastností a charakteristik klapek, poda-
vačů paliva, ventilátorů a čerpadel, 

� stanovení tepelných a hmotových bilancí 
mlýnic, chladicích okruhů a tepelných výmě-
níků, 

� měření dynamiky mlýnských okruhů, 
� diagnostiku pracovních oblastí ventilátorů, čer-

padel a turbogenerátorů, 
� ověření přesnosti provozních měřidel tlaku a 

průtoku vzdušin a kapalin. 

Přístrojové vybavení 

OSC disponuje kvalitní měřicí technikou tvořící 
kompletní měřicí řetězec, který zahrnuje širokou 
škálu čidel a převodníků, měřicí ústředny a SW vy-
bavení pro zpracování a analýzu naměřených dat. 

 

Reference 

Zkušenosti OSC v oblasti tepelné energetiky vyplý-
vají z celé řady úspěšně provedených akcí v energe-
tických provozech různých typů i instalovaných vý-
konů. Mezi zákazníky OSC patří významní výrobci a 
dodavatelé elektrické a tepelné energie, jakými jsou 
např. společnosti ČEZ, Energotrans, Elektrárny Opa-
tovice, Ostrovská teplárenská, ENERGY Ústí nad La-
bem a další. 

 

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. 


