
 

 

 

Nabídka služeb pro hydroenergetiku a vodárenství 

Nabídka služeb: 

Firma OSC, a.s., působí několik desetiletí v oblasti 
hydroenergetiky, vodního hospodářství průmyslo-
vých podniků a vodárenství. Našimi zákazníky jsou 
domácí i zahraniční výrobci a provozovatelé vodních 
strojů, správci toků, provozovatelé vodních hospo-
dářství a vodárenské podniky. Naši zkušení odbor-
níci Vám mohou poskytnout následující služby: 

� optimalizace provozu vodních elektráren, čer-
padel a čerpacích stanic, 

� garanční a ověřovací měření vodních turbín a 
čerpadel, 

� dynamické zkoušky, ověřování, seřizování a 
návrhy protirázových ochran, 

� zkoušení regulátorů, 
� diagnostická měření, 
� kontroly ve výrobě, 
� technickou pomoc při uvádění strojů do pro-

vozu, 
� konzultační činnost, 
� nestandardní služby vycházející z potřeb zákaz-

níků. 

Jsme vybaveni moderní měřící a výpočetní techni-
kou. Uplatňujeme moderní přístupy, které šetří čas 
a náklady provozovatele. 

 

 

 

Při řešení zakázek spolupracujeme s celou řadou 
špičkových odborníků a pracovišť, např. VUT Brno, 
ČVUT Praha, Hydrometrics, Nečas práce ve výškách 
aj. 

 

Optimalizace provozu vodních elektráren, 

čerpadel a čerpacích stanic 

Cílem optimalizace provozu zařízení je vždy ekono-
mický přínos, kterého lze dosáhnout: 

� zvýšením provozní účinnosti stroje, 
� minimalizací mechanického namáhání stroje, 
� optimálním rozdělováním zatížení mezi více 

strojů, 
� poskytováním podpůrných služeb pro ČEPS, 

a.s. 

Optimalizace provozu zařízení spočívá v: 

� stanovení optimálních provozních diagramů 
s využitím výsledků měření: 
� účinností, 
� kavitací, 
� vibrací, 
� pulsací (tlaku, výkonu, mechanických sil a 

momentů). 
� hydraulického tahu a zatížení konstrukcí 

� seřízení regulačních obvodů, 
� dosažení podmínek pro certifikaci podpůrných 

služeb. 

Součástí optimalizace může být i vytvoření modelu 
regulované soustavy a regulačních obvodů zařízení. 
Optimalizace provozu zařízení s využitím modelu při-
náší množství výhod, plynoucích především z mini-
malizace doby a počtu provozních zkoušek vlastního 
zařízení. 
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Garanční měření vodních turbín a čerpadel 

Jsme jediným nezávislým zhotovitelem garančních 
měření v České republice. Jsme leaderem v použití 
metody tlak – čas (Gibsonova metoda) pro měření 
průtoku. Tato metoda výrazně zkracuje odstávky a 
dobu garančního měření i snižuje náklady na mě-
ření.  

Naše přednosti uplatňované při garančním měření: 

� dlouholeté zkušenosti a používání moderních 
metod v souladu s platnými normami, 

� vzájemné statistické porovnávání výsledků více 
měřících metod, 

� zpracování předběžných mezivýsledků, které 
jsou zákazníkovi předkládány již v průběhu mě-
ření, 

� široká škála používaných metod měření prů-
toku (Gibsonova metoda, měření hydrometric-
kými vrtulemi,,objemová metoda, měření ultra-
zvukem atd.). 

 

Zkoušení regulátorů 

Provádíme rovněž zkoušení hydraulických částí re-
gulátorů a jejich návaznosti na technologii podle 
platných norem. Sledovány jsou zejména následující 
parametry: 

� doby závěru a otevření akčních orgánů a maxi-
mální rychlosti pohybu servomotorů, 

� průtočné a statické charakteristiky regulačních 
šoupátek a necitlivosti regulátorů, 

� frekvenční charakteristiky regulátorů. 

Dynamické zkoušky potrubních systémů  

V oblasti potrubních systémů, jako jsou přivaděče 
vodních elektráren, vodovodní řady či horkovodní 
sítě nabízíme následující standardní služby: 

� realizace a vyhodnocení dynamických zkoušek 
potrubních systémů, 

� získání projekčních podkladů měřením na díle, 
� sestavení matematického modelu pro simulaci 

vlastností hydraulického systému, 
� návrh protirázové ochrany, její ověření a seří-

zení na díle, 
� měření na několika vzdálených stanovištích 

současně s vzájemnou časovou synchronizací. 

Diagnostická měření 

Jako doplněk k vibrační diagnostice nabízíme sledo-
vání dalších charakteristických veličin (pulsace 
tlaku, kývání výkonu, mechanické výchylky atd.). 

Kontroly ve výrobě 

Naši odborníci jsou připraveni pro vás zajistit pravi-
delné kontroly v průběhu výroby u výrobce mecha-
nických dílů. 

Uvádění strojů do provozu 

Naše technická pomoc při uvádění strojů do provozu 
s podporou moderní měřicí techniky zkracuje inter-
valy pro seřízení stroje. Naši odborníci jsou schopni 
diagnostikovat problémy a nacházet rychle řešení. 

Nejvýznačnější dodávky OSC, a.s. pro následu-
jící dodavatele: ČKD Blansko Holding, a.s., ČKD 
Blansko Engineering, a.s., Voith, Siemens, AN-
DRITZ, Strojírny Brno, GHE a provozovatele: 
ČEZ, a.s., E-ON., EDF, Wien Energie, ENERGA, Po-
vodí Ohře, a.s., Povodí Labe, a.s., Tiszavíz (HU), 
Slovenské elektrárne, a.s. (SK), MacHydro (MK). 

 

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. 


