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Anotácia 
Znižovať náklady, zvyšovať pružnosť a tržby, využívať potenciál, zvýšiť produktivitu, využiť obchodné 
príležitosti – toto všetko sa požaduje v pretekoch o popredné miesta na trhu s elektrickou energiou. S pre-
myslenými IT riešeniami, ušitými na mieru špeciálnym požiadavkám výrobcov a obchodníkov s elektrinou, 
sa dajú tieto požiadavky splniť a tak dosiahnuť väčšie zisky. Naše riešenia „PROFIT Solutions“, ktoré sú 
symbiózou najpokrokovejších informačných technológií a elektrárenskej techniky firmy Siemens, spĺňajú 
predkladané požiadavky vo významnej miere. 

Systém riešení PROFIT Solutions tvoria tri skupiny riešení: procesné, prevádzkové a obchodné. Riešenia 
skupiny „IT Process Solutions“ zvyšujú flexibilitu a manévrovateľnosť zariadenia, zlepšujú účinnosť a pri-
spievajú k šetrnejšej prevádzke energetickej výrobne. Riešenia „IT Operations Solutions“ zjednodušujú 
a skracujú priebeh pracovných postupov a vedú k vyššej produktivite práce. Skupina riešení „IT Business 
Solutions“ približuje zariadenie k trhu – podporuje ziskové stratégie, pomáha rýchlo a kvalifikovane 
rozhodovať a predvídať riziká. Nadstavba PROFIT Cockpit znamená okno do sveta riešení „PROFIT 
Solutions“. Prehľad o celom zariadení je na dosah jednoduchým stlačením tlačidla. 

Celkový systém sa dá kúsok po kúsku zostaviť z jednotlivých riešení „PROFIT Solutions“. A všetky 
jednotlivé časti sa dajú samozrejme prepojiť s už existujúcimi riešeniami. Programy „PROFIT Solutions“ 
spolupracujú so všetkými modernými riadiacimi systémami. 

SIEMENS IT SOLUTIONS FOR POWER SECTOR 
Author: Pavol Lunter, Dipl Eng 

Siemens, Ltd 

Annotation 
The cost reduction, flexibility and revenue increase, potential exploitation, productivity increase, and 
business opportunities exploitation - that is all what can be required in the races for the promonent 
positioning on the electricity power market. These requirements can be realized by the sophisticated IT 
solutions handtailored to the special requirements of the electric power producers and tradesmen. This 
approach makes it possible to achieve greater profit. Our solutions “PROFIT Solutions”, that are symbiosis 
of the most progressive information technologies and the power plant techniques of the company Siemens, 
satisfy submitted specifications in substantial measure. 

The system solutions “PROFIT Solutions” comprise three solution groups: process, operation a business. 
The solutions of the group „IT Process Solutions“ increase flexibility and manoeuvrability of equipment, 
improve the efficiency and contribute to more economical operation of the power generation. Solutions „IT 
Process Solutions“ simplify and shorten the period of power cycles and conduce to higher labour 
productivity. Solutions group „IT Process Solutions“ approaches equipment to the market - supports the 
profit strategies, helps quickly and expertly to determine and predict hazards. The extension PROFIT 
Cockpit means the nuance to the solutions world „PROFIT Solutions“. The survey about the whole 
installation is within reach at the simple touch of a button. 

It is possible to compile the total system part by part from single solutions „PROFIT Solutions“. As a matter 
of fact all single parts can be interconnected with already existing solutions. Routines „PROFIT Solutions“ 
cooperate with all modern control systems. 
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Úvod 
Znižovať náklady, zvyšovať pružnosť a tržby, využívať potenciál, zvýšiť produktivitu, využiť obchodné 
príležitosti – toto všetko sa požaduje v pretekoch o popredné miesta na trhu s elektrickou energiou. 
S premyslenými IT riešeniami, ušitými na mieru špeciálnym požiadavkam výrobcov a obchodníkov 
s elektrinou, sa dajú tieto požiadavky splniť a tak dosiahnuť väčšie zisky. Naše riešenia „PROFIT Solutions“, 
ktoré sú symbiózou najpokrokovejších informačných technológií a elektrárenskej techniky firmy Siemens, 
spĺňajú predkladané požiadavky vo významnej miere. 

PROFIT Solutions – to sú IT riešenia pre zlepšovanie výsledkov v energetike, to je rozsiahle know-how 
v oblastiach informatiky a elektrárenskej techniky, to je podpora všetkých procesov od výroby až po predaj 
energie. Know-how ako vytvárať zisk. 

Riešenia PROFIT:  

− sú prispôsobivé: Každá elektráreň je iná. PROFIT Solutions sa úplne prispôsobia najrôznejším úlohám. 
− zvyšujú hodnotu: Software, ktorý je k dispozícii je cenný kapitál. PROFIT Solutions využívajú 

možnosti programového vybavenia, ktoré je k dispozícii. 
− sú nadstaviteľné: Začať v malom a neskôr rozširovať? Žiadny problém. Podľa požiadaviek a očakávaní 

existuje úplná sloboda v plánovaní. 
− poskytujú istotu: Každé jedno zo skupiny riešení PROFIT Solutions má definované použitie ako 

samostatne, tak aj v celkovom riešení PROFIT Power Plant. 

Systém riešení PROFIT Solutions je doplnkom k existujúcemu systému procesnej automatizácie elektrárne. 
Je rozdelený do troch úrovní. Základná úroveň „IT Process Solutions“, to sú softwarové riešenia, ktoré 
premysleným spôsobom vyťažia maximum z existujúcich zariadení a v nich prebiehajúcich procesov. 
Zvyšujú flexibilitu a manévrovateľnosť, zlepšujú účinnosť a prispievajú k šetrnejšej prevádzke elektrárne. 

Stredná úroveň riešení „IT Operations Solutions“ prispieva k optimalizácii prevádzkovania. Tieto aplikácie 
zjednodušujú a skracujú priebeh pracovných postupov, vedú k vyššej produktivite práce a tým 
k účinnejšiemu prevádzkovaniu. 

Vrchnú úroveň systému PROFIT Solutions tvorí skupina riešení „IT Business Solutions“. Opiera sa 
o poznatky z oblasti informatiky a manažmentu a tým zlepšuje postavenie elektrárne na voľnom trhu s 
energiou – podporuje ziskové stratégie, pomáha rýchlo a kvalifikovane rozhodovať a predvídať riziká. 

Ucelený rámec pre systém riešení PROFIT Solutions tvorí nadstavba PROFIT Cockpit. Plní tri základné 
funkcie: poskytuje priamy prístup k jednotlivým aplikáciam, zbiera z nich potrebné dáta a taktiež 
sprístupňuje relevantné informácie z minulosti, prítomnej prevádzky a na základe výpočtov a trendov aj 
krátkodobé perspektívy vývoja. To všetko je na dosah v prehľadnom informačnom a pracovnom prostredí. 

Prejdime teraz bližšie k jednotlivým úrovniam a k jednotlivým riešeniam. 

IT Process Solutions 
Cieľom základnej úrovne produktov PROFIT Solutions je dosiahnuť maximálnu efektivitu práce 
jednotlivých podsystémov a tým aj celého zariadenia. Výhodami, ku ktorým vedie optimalizované 
využívanie jestvujúcej technológie, patria vyššia účinnosť bloku, možnosť rýchlejších štartov, schopnosť 
prevádzky v oblasti maximálneho výkonu, znížené náklady na palivo a v neposlednom rade aj lepšia 
disponibilita bloku. Stručne ku každému z riešení: 

Riadenie procesných informácií – tento nástroj predstavuje univerzálne riešenie pre zber, ukladanie 
a prezentáciu procesných informácií. Systém preberá dáta ľubovoľné požadované informácie z riadiacich 
systémov, databáz, počítadiel a skomprimované ich v jednotnej forme ukladá do databázy v reálnom čase. 
Rôznymi algoritmami je možné tieto dáta potom ďalej spracúvať na hodnotné informácie a prípadne ich 
prezentovať vo forme schém, tabuliek a krivkových či stĺpcových grafov. Informácie sú tak k dispozícii 
veľmi rýchlo, aj pomocou webu. 
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Kontrola a optimalizácia tokov v procese – softwarový systém pre bilancovanie tepelných tokov (offline aj 
online) umožňuje v kombinácii s číselnými optimalizačnými technikami kontrolovať, analyzovať 
a optimalizovať prevádzku a nastavenia termodynamiky tepelného obehu. Obsahuje rôzne funkcie, ako napr. 
rôzne spôsoby prepočtov, porovnávanie dát, prepočty nákladov, citlivostné analýzy, manažment využitia 
paliva a tokov energie. Tým uľahčuje riadenie blokov v elektrárňach aj teplárňach. 

Regulácia bloku – je to nástroj na optimalizáciu procesov pre stabilnú a rýchlu reguláciu parných elektrární. 
Spolupracuje so všetkými riadiacimi systémami. Zabezpečuje prezieravé a koordinované riadenie kotla aj 
turbíny, je vhodný najmä pre bloky v strednom a špičkovom pásme zaťaženia a taktiež na reguláciu 
frekvencie. Umožňuje čo najväčšie zaťažovacie gradienty, vysokú prevádzkovú stabilitu, eliminuje výpadky 
bloku. 

Riadenie kondenzátu – je to doplnok k vyššie spomenutému nástroju na reguláciu bloku. Koordinovane riadi 
výkon nízkotlakových prehrievačov v závislosti od požiadaviek na výkon. Tým dáva k dispozícii rýchlo 
aktivovateľný rezervný výkon, ktorý je dôležitý najmä pri regulácii frekvencie. Nároky na nízke ale rýchle 
zvýšenie výkonu pomocou riadenia toku kondenzátu prispieva aj k priaznivejšiemu a ronomernejšiemu 
prísunu paliva. 

Riadenie nábehu – slúži na rýchly a šetrný nábeh parných kotlov. Pomocou modelov jednotlivých 
komponentov kotla prognózuje vývoj ich tepelného namáhania. Tak pomáha určovať prípustné hodnoty 
teploty, tlaku a tepelného príkonu spaľovania. Svoj význam má najmä pri blokoch s výkonom väčším ako 
100 MW a pri 30 a viac štartoch bloku za rok. 

Regulácia teploty – riešenie pre presné riadenie teploty v prehrievačoch a medziprehrievačoch parných 
kotlov. Je prínosom v parných blokoch so zástrekovými chladičmi. Táto regulácia je robustná a vďaka 
adaptívnym parametrom dlhodobo stabilná. Stavia na jestvujúcom systéme regulácie teploty a spolupracuje 
so všetkými riadiacimi systémami. 

Optimalizovanie spaľovania – pokročilé riešenie na automatickú diagnostiku spaľovania a na reguláciu 
spaľovania uhlia a oleja. Kamerový systém vyvinutý firmou Siemens kontinuálne sníma plamene 
vystupujúce z horáka a vykonáva analýzu vybratých spektier. Automaticky rozoznáva zmenu kvality paliva, 
preveruje pomer vzduchu a paliva v plameni a prípadne aj koriguje reguláciu spaľovacieho vzduchu. 

Inteligentné dozorovanie zariadenia – táto aplikácia stráži zariadenie „ľudskými zmyslami“. Je určená najmä 
pre prevádzky bez stálej obsluhy, na miestach ktoré inak bývajú kontrolované pochôdzkármi. Citlivé senzory 
tu nahrádzajú zmysly ako čuch, sluch a zrak. Signály od nich spracúva logický systém so schopnosťou učiť 
sa. Výsledkom je možnosť kontrolovať a spoľahlivo posudzovať zariadenie aj so vzdialeného miesta. 

IT Operations Solutions 
Stredná úroveň systému PROFIT Solutions ponúka vylepšenie organizácie práce a vedenia podniku. V praxi 
to znamená vyššiu produktivitu personálu, väčšiu kvalitu práce, vyššiu disponibilitu zdroja, ale aj väčšiu 
bezpečnosť práce a znížené výrobné náklady. Bližšie k jednotlivým riešeniam: 

Zmenový manažment – riešenie vychádzajúce z praxe, ktoré slúži na podporu zmenových prevádzok. Je 
zamerané na úlohy prevádzkových a údržbárskych čiat v elektrárňach. Okrem protokolovania činnosti zmien 
ponúka aj možnosti plánovania zmien, ich obsadzovania jednotlivými pracovníkmi či tvorby zmenového 
denníka. Vylepšuje tak komunikáciu a umožňuje prístup k správe zmien v reálnom čase. Toto riešenie je 
rovnako k dispozícii vo verzii pre systém SAP R/3. 

Prevádzkové reportovanie – toto riešenie slúži na tvorbu a spravovanie technických správ a hlásení 
z prevádzky. Pokrýva potrebu informácií pre prevádzkové, technické a obchodné oddelenia a tiež pre 
manažment. Ponúka prístup online prístup k procesným údajom a správam. Pri tvorbe denných, mesačných, 
ročných aj iných správ umožňuje vkladanie obrázkov, grafov či tabuliek. Štandardným formátom 
vytváraných správ je Excel, alternatívne je možné vytvoriť správy aj vo Worde a HTML. Tým je možnosť 
prístupu k správe hlásení aj cez intranet a internet. 

Digitálny archív – profesionálne softwarové riešenie pre správu a archiváciu všetkých dokumentov 
a súborov. Špeciálne vhodné pre technické oddelenia na uchovávanie a prístup k technickým dokumentom 
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z rôznych prostredí: MS Office, AutoCAD, scanované dokumenty, e-maily, atď. K dispozícii je aj sledovanie 
jednotlivých verzií toho istého dokumentu a rovnako aj prístup k databázam cez intra- a internet. 

Elektronická prevádzková príručka – ide o štrukturovanú a digitalizovanú formu návodu „na použitie 
elektrárne“. Zobrazuje informácie podľa situácie a potreby používateľa. Rozhranie s riadiacim systémom 
zabezpečuje, že v prípade výskytu poruchy sa automaticky vyhľadá a zobrazí informácia o možných 
dôsledkoch a potrebných protiopatreniach. Výsledkom je možnosť rýchlej a pohotovej reakcie v prípade 
poruchy. 

Databáza zariadenia – flexibilný a jednotný systém na popis celého zariadenia. Databáza s údajmi o všetkých 
komponentoch a procesoch elektrárne a s príslušnou dokumentáciou. Rýchle vyhľadávanie medzi 
jednotlivými objektami umožňujú ich vzájomné referencie. Hlavným prínosom k produktivite personálu pri 
použití tohto riešenia je skrátenie potrebného času na vyhľadávanie relevantných informácií. 

Riadenie údržby – flexibilné riešenie, ktoré vyrástlo z prevádzkovej praxe v elektrárňach. Obsahuje 
množstvo užitočných detailov a komfortných funkcií. Slúži na podporu efektívneho prístupu k údržbe 
a technickým inováciam. Zabezpečuje optimalizáciu plánovania a prevedenia údržby a tiež potrebné 
dokumenty. Základný systém obsahuje spravovanie zmlúv, pracovné plány, chabové a poruchové hlásenia, 
ďalšie nadstavby ponúkajú podporu pri opakovaných údržbách či kontrole nákladov. K dispozícii je aj verzia 
pre systém SAP R/3. 

Správa náhradných dielov – riešenie na podporu zásobovania náhradnými dielmi a spotrebným materiálom. 
Pomáha znižovať náklady a vylepšovať štruktúru, procesy a organizáciu v oblasti materiálového 
hospodárstva a v konečnom dôsledku uvoľňovať viazaný kapitál. Samozrejmosťou je verzia pre SAP R/3. 

Riadenie bezpečnosti – poskytuje pomoc pri zaisťovaní bezpečnosti údržby. Hlavným aspektom je 
bezpečnosť práce a z tohto uhla pohľadu rieši tento systém plánovanie, prevedenie a dokumentovanie 
bezpečnostných opatrení pre personál údržby. Rieši aj problematiku pravidelných preskúšavaní personálu, 
preventívnych opatrení v údržbe či práce s nebezpečnými a škodlivými látkami. Obdobou je riešenie pre 
systém SAP R/3. 

Stratégia údržby – riešenie na odborné určovanie optimálnej stratégie údržby. Všetky dôležité aspekty 
údržby sú zahrnuté vo forme algoritmov, výsledkom je výrazné zníženie nákladov na údržbu. Obsahuje aj 
možnosť kontinuálneho hodnotenia zvolenej stratégie a je ľahko použiteľné aj pre neodborníkov. 

Plánovanie projektov a revízií – produkt na podporu pri plánovaní, vykonávaní, sledovaní a dokumentovaní 
všetkých veľkých investičných a údržbových zámerov na zariadení. Podporuje definovanie projektu a jeho 
rozdelenie na čiastkové projekty. Tiež zahŕňa možnosť sledovania a plánovania termínov, rozpočtov či 
nákladov a v konečnom dôsledku pomáha skracovať odstávky zariadenia pri takýchto projektoch. 

Správa objektov a sietí – systém umožňujúci modernú správu nehnuteľností, budov a zariadení ako napr. 
technických komunikačných sietí. Slúži ako na plánovanie a dokumentovanie, tak aj na spravovanie 
prevádzky a údržby spomenutých zariadení. Kombinácia databáz a CAD-programov poskytuje obraz celej 
infraštruktúry budovy na jednej obrazovke s možnosťou detailného zobrazovania jednotlivých častí. 

Optimalizácia zdrojov – riešenie na optimalizáciu nasadzovania viacerých výrobných jednotiek v režime 
online. Ide o produkt vhodný najmä pre prevádzku siete výrobcov a dodávateľov energie v komunálnej 
a priemyselnej oblasti. Optimalizácia vychádza z aktuálnej a prognózovanej spotreby energie a umožňuje 
hospodárnejšiu prevádzku. Tiež berie do úvahy komplexnejšie zmluvy na dodávku energie. Výsledkom je 
znižovanie prevádzkových nákladov celej siete a znižovanie dopadov pri chybách v dodávke energií. 

IT Business Solutions 
Tretia úroveň systému PROFIT Solutions sa orientuje na riešenia, ktoré zabezpečujú pozíciu energetického 
bloku na voľnom trhu s energiou. Ide riešenia určené predovšetkým pre obchodné vedenie prevádzky 
samostatného bloku. Ich cieľom je zabezpečiť maximum potrebných informácií technického aj 
ekonomického charakteru pre kvalifikované rozhodnutia obchodných pracovníkov výrobcu energie. Bližšie 
k niektorým riešeniam: 
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Prognóza kapacity – riešenie na zisťovanie výrobnej kapacity energetického výrobného bloku. Zohľadňuje 
veľkosť vplyvu termodynamických veličín ako aj poruchy a plánované odstávky zariadenia na schopnosť 
bloku dodávať požadovaný výkon. Vedie k lepšiemu využitiu zariadenia a tvorí podklad pre odhad rizika. 

Výrobné náklady – systém prepočítava výrobné náklady na základe termodynamického modelu so 
zohľadnením známych a plánovaných odstávok. Výsledky sú veľmi presné, existuje aj možnosť 
citlivostných analýz pre prípady rôznych vývojov situácie. 

Informácia o trhu – riešenie ponúka zobrazovanie relevantných trhových informácií, napr. burzové čísla. 
Tieto informácie môže ďalej spracúvať v rámci nadstavby PROFIT Cockpit. 

Indikátor obchodného výsledku – riešenie na transparentné a objektívne zobrazenie cieľov, ktoré dosiahol 
podnik za posledných 24 hodín. Na základe požiadaviek prevádzkovateľa sú stanovené sledované hodnoty 
a ich váha v celkovom hodnotení. Z dosiahnutých výsledkov je potom možné určiť postup pre ďalších 24 
hodín prevádzky. Pri odchýlkach od navrhnutého ideálneho stavu je možné zobraziť možnosti, ktoré vedú ku 
zlepšeniu výsledkov v ďalšej prevádzke. Do systému je možné zahrnúť rôzne informácie, ktoré sú v podniku 
k dispozícii. 

PROFIT Cockpit 
Integrujúce informačné a pracovné prostredie pre všetky oblasti úloh, ktoré umožňuje jednoduchý prístup 
k podriadeným systémom. Z jednotlivých riešení zbiera údaje, ktoré spracúva na hodnotné informácie 
a prezentuje ich v požadovanej forme. Poskytuje možnosť archivovania údajov na dlhšie obdobie ako aj 
výpočtu trendov vývoja prevádzky. Poskytuje tak príležitosť na rýchlu reakciu v prípade akejkoľvek zmeny 
situácie a tiež možnosť dôkladných analýz na základe uchovávaných dát. 

Ďalšie riešenia pre liberalizovaný trh s energiou 
Riešenia na obchodovanie s energiou pre veľkých prevádzkovateľov poskytuje firma Siemens v spolupráci 
so spoločnosťou Integriertes Ressourcen Management AG (iRM AG). Ide o celú škálu riešení od funkcií ako 
je spravovanie zákazníkov, manažment jednotlivých zdrojov prevádzkovateľa či generovanie správ 
a prehľadov, cez vytváranie prognóz a scenárov vývoja cien a zmluvný manažment až po podporu pri 
rozhodovaní a riziko manažment. Tieto riešenia sú vhodné najmä pre prevádzkovateľov so širším portfóliom 
výrobných závodov a majú za cieľ optimalizovať ich nasadzovanie v prostredí voľného trhu s elektrickou 
energiou. 


