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Výrobní úsek

Tlakový vzduch je pro provozy v Precheze důležité médium stejně jako např. energie, 
vodní pára nebo voda a výroba se bez něj neobejde. V technologii slouží zejména 
k ovládání různých armatur a pohonů, regeneraci filtračních plachetek, balení 
a pneumatické dopravě produktů a množství dalších aplikací. 
Většina takto používaného vzduchu 
je ve kvalitě pro měření a regulaci-
-MaR splňujícího parametry na nízkou 
vlhkost, čistotu a požadovaný tlak. 
Ke splnění těchto požadavků je dů-
ležité disponovat kromě dostatečně 
výkonného kompresoru i přídavným 
zařízením, jako je absorpční sušička 
s vymrazovacím zařízením – vlhkost je 
z tlakového vzduchu za kompresorem 
efektivně odstraněna v zařízení obsa-
hujícím sušicí médium, nejčastěji silika 
gel s teplotou rosného bodu nižší než 
-40°C. Z hlediska dostatečné kapacity 
zásobování a hospodárnosti provo-
zování kompresoru je nezbytné mít 
vhodně dimenzované a těsné potrubní 
rozvody vzduchu a vhodně umístěné 
vzdušníky.
Na provoze železité pigmenty bylo zá-
sobování tlakovým vzduchem řešeno 

z několika zdrojů, které byly do urči-
té míry zastupitelné. Balení produktu 
a uzel promývání kalolisů Envites byly 
zásobovány dvěma menšími kompre-
sory Atlas Copco. Do ostatních částí 
výroby včetně K-systému byl vzduch 
přiveden ze dvojice kompresorů ze 
„sírovky“ primárně určených k pokrytí 
potřeb provozu Kyseliny. Po uvedení 
nové mikronizační linky ŽP do pro-
vozu však výrazně narostla spotřeba 
vzduchu. Kapacita centrálního rozvodu 
na červeních, stejně tak na maximum 
využitý výkon zdrojů vzduchu na PKS 
již nemohly optimálně pokrýt potřeby 
nového zařízení. Tyto skutečnosti vedly 
k rozhodnutí nahradit jeden z menších 
kompresorů novým výkonným zaříze-
ním a spolu s novým potrubním roz-
vodem zajistit dostatečnou kapacitu 
a soběstačnost celého provozu.

Na jaře letošního roku začaly po před-
chozí přípravě projektové dokumentace 
práce na budování nového výkonného 
kompresoru. Jako nevhodnější byl vy-
tipován Atlas Copco (AC) GA 110. Re-
alizace byla svěřena ostravské firmě 
Temo a místnímu Cemel servisu na zá-
kladě výběrového řízení a probíhala za 
plného provozu. Pro umístění nových 
zařízení byly vybrány prostory stávající 
kompresorovny u výrobny Monosalu F. 
Místnost byla kompletně přebudována. 
To si vyžádalo přesunutí dvojice stávají-
cích kompresorů AC GA55. Jelikož toto 
zařízení je trvale v provozu při přepra-
vě monohydrátu na mlýnici Monosa-
lu30, museli jsme vyřešit jeho náhradu. 
K tomu nám velmi dobře posloužila ne-
dávno vybudovaná propojka vzduchu 
z kompresorů na výrobně Monosalu F. 
Součástí akce byly i nová sušička vzdu-

chu s vymrazovacím zařízením, nový 
vzdušník a páteřní potrubní rozvody 
po celé hale ŽP. V případě poruchy 
nového kompresoru bude aktivováno 
automatické propojení na kompresory 
na sírovce.
Nájezd nového kompresoru a napojení 
na náš potrubní rozvod proběhly v po-

lovině května a zařízení je od té doby 
ve zkušebním provozu. Staré méně 
výkonné kompresory na provoze byly 
odstaveny, stejně tak přívod vzduchu 
z provozu kyselin. Chtěl bych touto ces-
tou poděkovat všem, kteří se na realiza-
ci a uvedení do provozu této investiční 
akce podíleli.  Tomáš Příkopa

Chemické procesy obecně spotřebovávají poměrně velké množství energie. V Prechceze jsou využívány zejména tyto zdroje energie: elektřina, 
zemní plyn, pára. Ve výrobních procesech se sice dále využívají další energetické produkty, jako například tlakový vzduch či voda, kompresní 
či čerpací práce je ale konána s využitím elektřiny… Spotřeby jednotlivých komodit je zvykem udávat v různých jednotkách (pro elektřinu 
jsou to typicky kWh či MWh, pro teplo v páře GJ, pro zemní plyn kubické metry), pokud ale zvolíme např. GJ jako vztažnou jednotku (z ryze 
praktických důvodů), lze rozložení spotřeby energie v Precheze vykreslit v grafu následovně (data 2020): 

Z „koláče“ je patrné, že nejvíce energie 
získáváme ze zemního plynu a páry, 
naopak nejméně z elektřiny... Z uvede-
ných komodit jsme v Precheze schopni 
zajistit výrobu páry a elektřiny zpraco-
váním odpadního tepla z výroby kyse-
liny sírové (PKS). Energie, které nejsme 
schopni vyrobit, musíme nakoupit.
Nákup energií probíhá standardně, 
tedy na základě výběrového říze-
ní pořádaného Energetickou komisí 
AGROFERT ve spolupráci s útvarem 
Centrálního nákupu AGROFERT. Trh 
s energiemi je otevřený, dodávky 
může zajišťovat v podstatě kterýkoli 

z obchodníků, který je schopen dodat 
energii v požadovaném množství při 
současném dodržení zadaných podmí-
nek, odrážejících energetické potřeby 
naší továrny. Specifické jsou dodávky 
tepla, kde trh tak úplně otevřený být 
nemůže – s teplárnou na druhé straně 
řeky nás spojují hned dva parovody. 

PRECHEZA a.s. je provozována v ne-
přetržitém režimu (24/7/365/3), máme 
tedy docela stabilní odběr elektřiny 
a zemního plynu. 
Pára je využívána na dvou tlakových 
úrovních 0,8 MPa a 2,0 MPa – a pro-
tože pro každou tlakovou úroveň jsou 
jiné možnosti na straně zdrojů, jsou 
spotřeby na obou tlakových úrovních 
vyhodnocovány samostatně. Množství 
odpadního tepla z výrobny PKS je přímo 
úměrné množství vyrobené kyseliny. 
Aby bylo možné potenciál v teple ro-
zumně využít, má pára na výstupu z PKS 
vyšší tlak (3,95 MPa) i teplotu – a na po-

žadované parametry je za normálního 
provozu redukována pomocí protitlaké 
kondenzační odběrové turbíny „Bobi-
na“, kdy při redukci nejen získáváme 
páru na tlakových úrovních spotřebičů 
– tedy 2,0 MPa a 0,8 MPa – ale vyrábíme 
i část spotřebovávané elektřiny. Kon-
denzační stupeň turbíny přitom nabízí 

určité možnosti regulace, kdy kritériem 
je minimalizace nákupu páry. Protože 
tato problematika je docela zajímavá, 
rozebereme si ji podrobněji. 
Naše turbína „Bobina“ není nijak vel-
ká, ale má hned dva protitlaké odběry. 
Na prvním odběru odebíráme páru na 
tlakové úrovni 2,0 MPa. Průtok páry 
2,0M Pa z turbíny není regulován, je 
pouze nastaven podle konfigurace 
naší spotřeby. Ze sírovky si zajištujeme 
celou potřebu páry 2,0 MPa; parovod 
2,0 MPa do teplárny je de facto trvale 
ve studené záloze, aktuálně teplárna 
s ohledem na probíhající rekonstrukce 
není schopna páru 2,0 MPa dodávat. 
V historii ale byla i období – a někdy 
docela dlouhá – kdy bychom se bez 
dodávek „dvacítkové“ páry z teplárny 
zkrátka neobešli. 
Po odebrání části páry na 1. odběru 
rámcově ¾ objemu pokračuje v turbí-
ně v redukci, a to do 2. odběru a do 
kondenzace. Na 2. odběru – kde je 
pára s parametry 0,8 MPa – probíhá re-
gulace, kdy kritériem je vybalancování 
„vstup-výstup“ páry v systému 0,8 MPa. 
Aby byla zajištěna bilance páry 0,8 MPa 
a zejména stabilita jejich parametrů, 
je parní systém „osmičkové“ páry tr-
vale propojen se soustavou teplárny 
– můžeme tedy v jednom okamžiku 
odebírat poměrně velký objem a vzá-
pětí „přefukovat“ přebytky. Přestože 
celkově musíme část páry dokupovat, 
s ohledem na požadavky spotřebičů 
mohou nastávat okamžiky (a děje se 
tak), kdy je v systému páry přebytek 
a musíme se jí zbavit. Patří se dodat, 
že pára na úrovni 0,8 MPa je spotřebo-
vána napříč celým výrobním procesem 
v šaržovitých, nezřídka paralelně pra-
cujících zařízeních zejména pro ohřevy, 
velkými spotřebiči jsou ale i krystalizá-
tory. Zároveň se pára 0,8 MPa používá 

pro vytápění a ohřev vody, pokud ne-
stačí odpadní teplo z výroby. 
A jak je celý systém řízen, resp. jak to 
celé funguje? Máme nastavenou vý-
robu kyseliny sírové, tomu odpovídá 
celkem stabilní úroveň výroby páry. 
Dále dlouhodobě provozujeme ve 
stabilní konfiguraci spotřebiče páry 
2,0 MPa, tomu odpovídá poměrně 
stabilní spotřeba této páry. A teď to 
přijde: pokud je v soustavě nedo-
statek páry 0,8 MPa a není nastaven 
minimální průtok do kondenzace, re-
gulační armatura do kondenzace se 
zavírá, dokud nenarazí na doraz od-
povídající technologickému minimu 
průtoku (kvůli chlazení koncové části 
turbíny), další potřeba musí být vykry-
ta nákupem páry z teplárny. Pokud je 
v systému aktuální spotřeba omezena 
a 0,8 MPa páry je tak přebytek a není 
nastaven maximální průtok do kon-
denzace, regulační armatura průtoku 
do kondenzace se otevírá, dokud se 
neotevře tak, že průtok do kondenza-
ce nabude technologického maxima. 
Přestože na technologických dora-
zech je zařízení občas provozováno, 
při běžném provozu je průměrně hlt-
nost kondenzačního stupně využívána 
zhruba z poloviny. Celý regulační pro-

ces je s ohledem na mohutnost sou-
strojí poměrně pomalý. Pro úplnost 
je nutné doplnit, že popsaná regulace 
probíhá na základě vyhodnocení tla-
kových rozdílů, což do systému vnáší 
další setrvačnost. Je to ale také důvod, 
proč regulace nefunguje úplně správ-
ně, pokud by se z jakéhokoli důvodu 
parametry páry z teplárny lišily od 
standardu. Problémem je zejména 
vyšší tlak, kdy nás teplárna prostě 
„přefoukne“. Parametry jsou trvale sle-
dovány s využitím systému monitorin-
gu energií (Power Monitoring Expert 
– PME) na velíně EN a dispečerském 
pracovišti, v případě odchylek systém 
operátory vhodnou formou upozorní 
(např. podsvícením údaje jinou bar-
vou). Pracovníci na dispečerských pra-
covištích také mohou v systému PME 
sledovat celkovou okamžitou bilanci 
v parní soustavě v podniku a reagovat 
na provozní anomálie. 
Závěrem je zapotřebí uvést, že ener-
getické systémy jsou do značné míry 
provázány (dneska byla načrtnuta vaz-
ba pára – vyrobená elektřina), součástí 
zajištění energií je i problematika dis-
tribuce. Ta je natolik široká, že jí bu-
dou věnovány další články v některých 
z příštích čísel.  Ludvík Prášil

Tlakový vzduch pro železité pigmenty z nového kompresoru

Energie v PRECHEZA: Pára
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