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Energetika

Vodní hospodářství

Napájení Prechezy bylo do roku 2013 zajišťováno třemi hlavními 
transformátory, 22/6,3 kV T1, T2 a T10.4, s různými výkony 
(2× 12,5 MVA a 1× 16 MVA). V roce 2013 byly v rámci investic 
demontovány dva transformátory, T1 a T2, s rokem výroby 
1962 (na základě různých zkoušek a jejich výstupů de facto 
neprovozovatelné) a bylo rozhodnuto, že zatím bude osazen jen 
jeden nový transformátor (nově T10.1) o výkonu 16 MVA. 
Dodávku elektřiny bylo od té doby možno zajistit přes „jen“ dva 
vstupní transformátory, T10.1 a T10.4.
Koncem jara 2018 byla automatickými 
ochranami indikována závada na trans-
formátoru T10.4. Tento transformátor je 
z roku 1991, skoro „nový“, přesto se zá-
vadu dlouho nedařilo odstranit. A najed-
nou jsme na vstupu měli jen jeden trans-
formátor (T10.1). S ohledem na vysoké 
riziko výpadku napájení Prechezy bylo 
okamžitě rozhodnuto, že stav transfor-
mátorů bude doplněn na původní počet, 
tj. na tři vstupní transformátory. Obratem 
bylo vypracováno technické zadání pro 
výběr dodavatele transformátoru a ne-
prodleně provedeno výběrové řízení. 
Nový transformátor přitom samozřejmě 
splňuje nařízení EU o ekodesignu. Nej-
kratší termín dodávky transformátoru 
byl 6 měsíců. Realizaci na základě vý-

běrového řízení provedla firma CEMEL 
servis s. r. o., které se podařila realiza-
ce zvládnout v požadovaném termínu. 
Součástí dodávky nového transformátoru 
T10.2 bylo jednak kompletní vybavení 
vstupní kobky 22 kV, ale také výstupního 
rozváděče 6,3 kV. Transformátor T10.2 
byl umístěn do bývalé transformátorové 
kobky T3 v budově hlavní trafostanice. 
Byly osazeny nové ochranné terminály, 
které byly připojeny do stávajícího sys-
tému řízení a monitoringu VN rozvoden 
MicroSCADA. 
Na vstupu transformátoru byl osazen 
analyzátor kvality elektřiny tak, aby-
chom byli schopni přesně identifikovat 
možné odchylky kvality, resp. nesymet-
rie dodávek elektřiny do elektrorozvod-

né soustavy Prechezy. V rámci instalace 
nového transformátoru T10.2 bylo zapo-
třebí upravit i polostabilní hasicí zařízení 
tak, aby splňovalo současné legislativní 
a bezpečnostní předpisy. V rámci zkoušek 
polostabilního hasicího zařízení proběhlo 
i cvičení místního dobrovolného požár-
ního sboru Prechezy. 
Nyní lze opět plánovat revize vstupních 
transformátorů tak, že bude vždy dodr-
ženo pravidlo N+1, tedy že pokaždé bude 
existovat minimálně dvojí cesta transfor-
mace na vstupu. Napájení Prechezy je nyní 
zajištěno třemi transformátory 22/6,3 kV 
o výkonech 16 MVA, protože nakonec se 
i T10.4 podařilo několika opravami doslo-
va dotlačit do provozuschopného stavu.

David Blaťák

Skládka zelené skalice je jedním z fenoménů, viditelným z letadla, který patří k chemičce 
v Přerově. První skládka A byla založena hned po nájezdu výroby TB v roce 1970, když se 
zjistilo, že oproti předpokladu je produkce skalice daleko větší než její spotřeba.  
Po třech letech byla skládka plná, takže se postavila další skládka B.
V mezičase se podařilo 
konsolidovat výrobu železitých 
pigmentů, čímž se přece jen 
snížila nadprodukce skalice 
na skládku. Přesto byla 
v dalších letech otevřena třetí 
skládka C, která ovšem sloužila 
především na tzv. kyselé 
systémy (odpad ze zahušťování 
štěpné kyseliny sírové v budově 
PS20). Tato skládka měla 
nejmenší životnost a byla 
zlikvidována v rámci likvidace 
starých ekologických zátěží po 
privatizaci podniku mezi lety 
1995 a 2000. V době největší 
„slávy“ bylo na všech skládkách 
uloženo dohromady přes půl 
milionu tun zelené skalice.

Protože se jednalo o palčivý problém fir-
my, bylo vedením uloženo najít možnost 
zpracování skalice na nějaký produkt, 
o který by byl zájem. Vyhrála oxidace sí-
ranu železnatého na síran železitý, což je 
nejpoužívanější koagulant pro čištění pit-
né vody. Po laboratorních a poloprovoz-
ních zkouškách byla následně postavena 
a v roce 1990 uvedena do provozu nová 
výrobní linka přímo vedle skládky skali-
ce a výrobek dostal název Prefloc. Linka 
ihned začala ukusovat skalici z hromady, 
ovšem byznys v oblasti pitné vody nebyl 

naším hobby, a tak byl hledán perspektivní 
partner. V roce 1994 byla proto založena 
společná firma s  Kemirou Kemi AB ze 
Švédska pod názvem Kemifloc a. s., která 
zde působí doposud.
Zvyšování výroby TB po privatizaci neby-
lo možné bez zvyšování efektivity využití 
hlavní suroviny – ilmenitu – a snižování 
množství vedlejších produktů. Bádání 

našeho výzkumu vedlo k přechodu na il-
menity s nižším obsahem železa a vyšším 
obsahem titanu. Tento krok, zvyšování 
výroby železitých pigmentů a Monosalu 
a  spotřebovávání skalice na koagulant 
vedlo k postupnému snižování přebytků, 
a tudíž i zásob skalice. Snižování zásob 
bylo natolik výrazné, že byla v roce 2014 
úplně vyčištěna skládka B a mohl zde být 

vybudován nový mezisklad zelené skali-
ce. Jeho umístění již počítá s trasou dál-
nice D1, která v tomto prostoru má vést.
V posledních letech byla postupně dobrá-
na skalice i ve skládce A a začal odvoz již 
nepoužitelného odpadu na zabezpečenou 
skládku mimo podnik. Aktuálně je sklád-
ka skalice A prázdná, zbývá jen umýt její 
asfaltové dno. A  co bude dál? Budeme 

doufat, že se stát co nejdříve dohodne 
s ekology a začne výstavba dálnice. Trasa 
je plánována nad značnou částí skládky A, 
která tímto ztratí svou funkci. Stát proto 
v rámci budování dálnice D1 zrekonstruu-
je i skládku A v menším rozsahu, abychom 
mohli společně s Kemiflocem i nadále pře-
bytky zelené skalice v podniku skladovat.

Rostislav Pechál, Pavel Mikulík

Zajištění napájení PRECHEZA a.s.

Skládka zelené skalice – historie a současnost
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