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Energetika

Monitorování energií v PRECHEZA a.s.
Z hlediska přístupu k datům a jejich
zpracování nezáleží na tom, které
energie se data týkají. Datové struktury lze vhodně přizpůsobit. Software
PME disponuje rozsáhlými prezentačními nástroji, které jsou k dispozici
nejen pracovníkům energetiky, ale
i dispečerům výroby a dalším, kteří
data používají ke své práci. V aplikaci PME jsou data – údaje z měření spotřeby elektřiny, páry na obou
tlakových úrovních a plynu – nejprve
„sebrána“ = naměřena, a technicky

komunikována směrem k serveru,
dále předzpracována a uložena do
datových struktur. Data mohou být
prezentována jako surová nebo různě předzpracovaná či seskupená;
typickým příkladem výstupů jsou dispečerské obrazovky, technologické
obrazovky, různé reporty generované
pravidelně o spotřebách jednotlivých
provozů nebo jejich částí, o spotřebách odběratelů, o nákupu energií
nebo naopak o jejich prodeji. Z pohledu útvaru Energetika sledujeme

provoz energetických soustav i z jiných úhlů pohledu: například spotřeby rozvoden, spotřeby velkých strojů,
údaje o distribuci energií, dodržování
účiníku, dodržování parametrů páry
atd. Na základě dlouhodobého sledování trendů a případných odchylek
lze například i plánovat údržbu…
Data ze systému jsou využita nejen
pro operativní řízení, ale jsou i podkladem pro pravidelné týdenní reporty pro pondělní porady výrobního
úseku nebo pro měsíční reporty pro
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Za účelem monitorování energií v Precheza a.s. provozuje útvar Energetika
software EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 9.0 (PME). Jedná se o komplexní
monitorovací software pro řízení toku všech druhů energií. Software systému PME
sbírá, zpracovává a v požadovaném formátu ukládá data získaná z měřidel, která jsou
osazena na jednotlivých provozech.

porady vedení. Sledování spotřeby
energií a realizace opatření vedoucích k energetickým úsporám jsou
sledovány v rámci systému ISO 50001,
který se v rámci integrovaného auditu

společnosti Bureau Veritas v září podařilo úspěšně recertifikovat, ale mohou i přispět k významným úsporám
nákladů! 

David Blaťák a Ludvík Prášil

Reportáž Blanky a Marka

Miniseriál – 5. díl: Bezpečnostně technické služby
V dobách krátce po revoluci působilo na tomto útvaru až dvanáct lidí.
V současné době je zde pět zaměstnanců, kteří mají na starost veškerou
agendu týkající se bezpečnosti práce,
požární ochrany a ochrany zdraví při
práci. Vedoucím pracovníkem je Karel
Kolář, který nás společně s Jaroslavem
Pazderou zasvětili do tajů jejich útvaru. Stejně jako u všech ostatních útvarů
i oni dělají víc, než si my ostatní myslíme a vidíme.
Hlavní činností jejich útvaru je zajišťování bezpečnosti práce v celém areálu.
Pochopitelně na to nejsou úplně sami,
ale soulad bezpečnostních předpisů
naší společnosti s legislativními požadavky, normami a bezpečným užíváním
všech zařízení v Precheze je jejich denním chlebem. Není jednoduché všech-

ny tyto předpisy nejen dodržovat, ale
také aktualizovat. K tomu jim pomáhají
přehledy změn, které si musí pravidelně
vyhledávat a prostudovat. Je to mravenčí práce, aby zjistili, zda a nakolik se nás
tyto změny vůbec týkají. No a pochopitelně je následně musí zapracovat do
dokumentace Prechezy. A nejen to. Je
nutné uchovávat i záznamy o revizích
a kontrolách zařízení, jako jsou tlakové nádoby, zdvihací zařízení a mnohé
a mnohé další. Věděli jste například,
že je nutné skladovat dokumentaci
od doby, kdy bylo zařízení uvedeno
do provozu? V archivu tak lze objevit
dokumenty i 70 let staré! Všechny tyto
materiály zaujímají prostor ve třech
kancelářích a jejich množství se neustále
zvětšuje. Souvisí to zejména s tím, jak se
mění a zpřísňuje legislativa.

Všichni pracovníci útvaru mají různé
kvalifikační zkoušky, které si udržují
díky absolvování přezkušování. V průměru vychází na každého dvě přezkoušení ročně.
BTS spolupracují s celou další řadou
dalších útvarů. Projektantům se musí
vyjádřit ke každému novému či rekonstruovanému zařízení uváděnému do
provozu, společně s laboratoří životního prostředí se zaměřují na pracovní podmínky jednotlivých pracovišť
(hlučnost, prašnost atd.). Je nutná
i spolupráce s personálním oddělením
z důvodu evidence lidí na rizikových
pracovištích či evidence pravidelných
lékařských prohlídek. Mimoto jsou
pracovníci BTS také přítomni při každém interním a externím auditu. V neposlední řadě je nutné připomenout,
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V souvislosti s dalším dílem našeho miniseriálu jsme zamířili na útvar
Bezpečnostně technických služeb (BTS). Jak již název napovídá, těmto lidem
jde hlavně o naše bezpečí. A týká se to nejen práce ve výrobních
a laboratorních prostorách, ale i v kancelářích, kuchyni atd. Vždyť k úrazu
či jinému neštěstí (požáru, vytopení…) může dojít kdekoliv a kdykoliv.

že komunikace útvaru BTS není pouze
interní. V jejich kompetenci je i příprava dokumentů pro různé úřady, jako
jsou pojišťovny, soudy, hygienické
stanice, ústav pro jadernou bezpečnost a další.
K tomu, abychom mohli my všichni
pracovat na svých pracovištích, je zapotřebí, abychom byli pravidelně proškolováni, což zastanou naši vedoucí.
I ti však musí být čas od času proškolení osobami znalými a kompetentními –
a to jsou právě lidé z BTS. No a jednou
za dva roky musíme všichni absolvovat
to velké školení v kinosále.
Dalším polem působnosti útvaru je
koordinace hasičského sboru. V Precheze je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie V, tj. obdoba
jednotek sboru dobrovolných hasičů
na těch nejmenších vesnicích v naší republice. Organizace požární ochrany je
zajištěna tak, aby byli na každé směně
vždy minimálně čtyři hasiči z různých
útvarů a oddělení, kteří v případě potřeby zajistí bezprostřední první zásah
u mimořádné události. Dalších 33 dobrovolných hasičů z řad zaměstnanců
Prechezy může být povoláno ze svých
domovů k zajištění zásahu. Všichni tito
hasiči musí absolvovat pravidelná cvičení a někteří z nich mají dokonce profesní
průkaz pro řízení zásahového vozidla –
skupina C. Naši hasiči jsou také školení
na práci v dýchacích přístrojích. Stejně
jako u jiných jednotek dobrovolných

hasičů musí i ti naši pravidelně trénovat,
kontrolovat a udržovat veškerou techniku v chodu. A ačkoliv jsou primárně
určeni pro zásahy v areálu Prechezy, tak
v mimořádných případech mohou být
povoláni i mimo něj.
Máme pro vás malou početní úlohu:
Víte kolik je 32 neboli 3x3? Jasně, že 9.
A přesně tolik bylo v roce 1963 dobrovolných hasiček v samostatném ženském hasičském družstvu Přerovských
chemických závodů.
Proč ale zmiňujeme právě čísla 2 a 3?
Tvoří totiž základ jednoho velmi důležitého čísla 2333 = OHLAŠOVNA POŽÁRŮ. V případě požáru volejte nejprve toto číslo, tam už budou vědět, co
a jak dál.
A na závěr jeden tip do domácnosti.
Víte jak „zlikvidovat“ požár na pánvičce? Máte několik možností. Za prvé:
necháte ji vyhořet, ale to se nemusí
vyplatit… Za druhé: zabráníte přístupu
vzduchu třeba pomocí deky. Rada: neberte partnerovu oblíbenou. A za třetí:
dovybavíte svou domácnost hasicím
přístrojem typu F (vytváří speciální
pěnu určenou k hašení tuků a olejů).
Loučíme se s útvarem Bezpečnostně
technických služeb a náš celoroční seriál z vybraných útvarů Prechezy zakončíme sladkou nebo slanou, každopádně chuťově vynikající, tečkou v příštím
vydání novin Precheza – v kuchyni a jídelně. Tak na shledanou příště.
Blanka Pinková, Marek Ostrčil

