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Oslava 145. výročí založení ﬁrmy na výrobu
čerpadel v Lutíně

Ocenění významných pracovníků

Proslov GŘ Luboše Černohouze

(vedoucí konstruktér),
Miloslav Růžička (vedoucí vnitroorg. útvaru), Ing. Jiří Moskalík
(vedoucí projektant),
Jana Hoffmanová (vedoucí účetní), Vojtěch
Grézl (vedoucí defektoskopický technik), Ing. Stanislav
Mrázek (vedoucí vnitroorg. útvaru), Ludvík
Benýšek (vedoucí zásobovač), Vít Krestýn
(vedoucí
vnitroorg.
Proslov předsedy představenstva Ing. Milana Šimonovského
útvaru)
Dne 6. září 2013, v rámci oslavy 145. výročí – SIGMA VVÚ: Ing. Oldřich Ott (vedoucí konstruktér)
založení ﬁrmy na výrobu čerpadel v Lutíně, byli
předsedou představenstva SIGMA GROUP a.s. – SIGMA ENERGO: Vladimír Koller (provozní zámečník)
Ing. Milanem Šimonovským oceněni vybraní
pracovníci mateřské i dceřiných společností. – SIGMA DIZ: Ing. Jiří Tomášek (vedoucí vnitroorg. útvaru)
Jmenovitě se jednalo o tyto osoby:
– SIGMA GROUP a.s., Úsek realizace a obchodu: – SIGMA ENERGIE: Miroslav Pejř (provozní zámečník), Luděk Švarc (provozní elektrikář)
Květoslav Dvořák (brusič), Lubomír Snášel (strojní zámečník), Jaroslav Kučerka (strojní zámeč- – SIGREST: Jana Buiglová (samostatná kuchařka)
ník), Ladislav Zbořil (frézař), Ing. Jaroslav Rösel

– SIGMASOFT: Vladimír Nevrlý (vedoucí programátor inf. systému)
– SIGMAINVEST: Ing. Igor Klíč (ředitel projektů),
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Neformální diskuze

Ing. Jiří Staral (projektový manažer)
– SIGMA SLOVAKIA: Ing. Martin Ondovčin (projektový manažer)
Předseda představenstva Ing. Milan
Šimonovský poděkoval výše uvedeným pracovníkům za jejich dlouhodobou a obětavou práci

Dvě tradice – SIGMA a PETROF

Poděkování…
Firemní časopis SIGMAproﬁl vychází letos již jedenadvacátým rokem. Za tu dobu
přinesl svým čtenářům již pěknou řádku
informací, zpráv, reportáží, aktualit, zajímavostí a faktů z dění a života v podniku i mimo
něj. Vytvořil si také svou čtenářskou obec
z nejrůznějších zájmových skupin zaměstnanců, či dokonce generací, a nakonec i ze
širšího podnikového okolí. Vytvořil si tedy
také jak své příznivce, tak kritiky a možná
i odpůrce. Ale tak to chodí.
Za celou dobu existence SIGMAproﬁlu
jsem měl tu možnost i štěstí stát jak u jeho
zrodu, tak po celou dobu dnů a let jeho vydávání až k dnešku. Počínaje pololetím letošního roku ale starost o SIGMAproﬁl již přebírá
Mgr. Petr Vejbor.

Klavírní vystoupení Lucie Kaucké

a popřál jim do dalších let mnoho pracovních
úspěchů.
Slavnostní program poté pokračoval před
vstupem do Společenského domu, kde byla
odhalena trojice obelisků, symbolizujících
Neptunův trojzubec, součást ochranné značky
SIGMA. Odhalení provedli předseda předsta-

venstva SIGMA GROUP a.s. M. Šimonovský,
rektor Univerzity Palackého v Olomouci
prof. Miroslav Mašláň a autor díla Jasan Zoubek.
Jarmila Hanáková,
personální ředitelka SIGMA GROUP a.s.
Foto: Mgr. P. Vejbor

Slavnostní odhalení trojice obelisků

Proto bych chtěl všem, kteří se mnou celá
ta léta jakkoliv spolupracovali, upřímně poděkovat. Zejména pak vedení společnosti SIGMA
GROUP a.s. za důvěru, pomoc a přízeň, taktéž

pak vedení dceřiných společností SIGMA.
Poděkování patří všem aktivním dopisovatelům a spolupracovníkům v branži redakce,
graﬁků a vydavatelství. S velkým poděkováním také nemohu zapomenout na externí dopisovatele, především školy – ČVUT v Praze
a SSŠs v Lutíně, a i na přátele v zahraničí.
Zvlášť pak děkuji členům redakční rady
za celkovou pomoc a spolupráci.
Zmínit bych také ještě chtěl pravidelné
vydávání Výročních ročních zpráv společnosti ve třech jazykových mutacích. Moc děkuji
všem a za vše, čím mi mohli být nápomocni.
SIGMAproﬁlu přeji do dalších let mnoho
zdaru, aby byl čtivý, zajímavý, aktuální a operativní. Ať se daří novému šéfredaktorovi
a jeho nové redakční radě.
Ladislav Smička
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Slovo úvodem…

rady v tomto trendu pokračovat. A protože žijeme v době inovací, nová redakční rada funguje
ve složení tématicky zainteresovaných pracovníků stěžejních úseků skupiny SIGMA (obchodní,
ekonomický, personální, technický). Má to svou
logiku, právě tyto osoby mají ze svého pohledu
nejlepší přehled o aktuálním dění z jejich oblasti
kompetence. Navíc, své místo zkušeného poradce má v redakční radě i L. Smička.
Věřím, že tento tým bude zárukou aktuálnosti a zajímavosti příspěvků, o čemž se na dalších řádcích jistě přesvědčíte už sami!
Přeji Vám hezké čtení
Mgr. Petr Vejbor

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
rozhodnutím vedení společnosti SIGMA
GROUP a.s. jsem počínaje číslem 3/2013 převzal po Ladislavovi Smičkovi vedení ﬁremního
časopisu SIGMAproﬁl. I já bych se z tohoto místa chtěl připojit k poděkování za jeho více než
dvacetiletou pečlivou starost o vydávání tohoto
čtvrtletníku.
Časopis mi byl předán jako dobře “zaběhnutý“ s vysokou úrovní příspěvků, které přehledně
a srozumitelně mapují dění v rámci ﬁrmy i mimo
ni. Je cílem nejen mým, ale i členů nové redakční

Výměna vodárenských čerpadel VD500
Vodárenská vertikální odstředivá čerpadla do suchých jímek VD500 se začala vyrábět již roku 1944 a jejich výroba s drobnými
konstrukčními úpravami probíhala až do roku

Nová čerpadla 350 KIDN

Čerpadlo 350 KIDN v expedici

1985. Čerpadla řady VD jsou provozována
na vodárnách ve většině chemických závodů
v České republice, a i když jsou stále velice
spolehlivá, dochází v některých závodech

po více jak 40 letech provozu k jejich postupné
výměně za novější a modernější.
Koncem loňského roku jsme se zúčastnili
výběrového řízení na výměnu 4 ks čerpadel
chladící vody VD500 v chemickém závodu
Česká raﬁnérská a.s., Kralupy n. Vltavou.
Výběrové řízení jsme po několika výběrových
kolech vyhráli a mohla začít postupná výměna vertikálními čerpadly 350-KIDN-515-LOFE. Tato čerpadla pracují v hlavním chladícím
okruhu a na jejich bezchybném chodu závisí
výroba celé raﬁnérie.
Dvě čerpadla jsou již nainstalována na pozicích a provozována ve zkušebním provozu
a v současné době probíhá instalace třetího
čerpadla. Poslední čtvrté čerpadlo bude zprovozněno v listopadu a do plného provozu budou čerpadla uvedena začátkem roku 2014.
Ing. Ivan Chvátal
Foto: autor
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Informace o zajímavých exportních obchodních případech
SIGMA GROUP a.s. do Ruské federace
V rámci exportu do zemí bývalého Sovětského
svazu (zkratkou „zemí SNS“), a konkrétně do Ruské
federace, byla pro rok 2013 uzavřena řada zajíma-

Expedice chladích čerpadel SIGMA BQDV

vých kontraktů pro klasickou energetiku, jadernou
energetiku, chemii a petrochemii.
Každý obchodní případ, nezávisle na jeho

hodnotě či rozsahu dodávky, je možno považovat
za zajímavý. Ať už se jedná o dodávku čerpadla,
čerpacího agregátu nebo „jenom“ náhradních
dílů. Ovšem organizací výroby, přejímek, kompletace, balení a dopravy na místo určení lze určitě
za zajímavý považovat dodávky chladících čerpadel.
V závěru loňského roku uzavřela naše společnost opakovaný kontrakt na dodávku 2 ks čerpacích agregátů 1200-BQDV-1500-36-LW-000
(Q = 5416,7 l/s, H = 25m, 490 ot/min) pro
Novočerkasskou GRES, blok č. 9 s termínem dodávky do 30. 7. 2013 z Lutína. Pro stejnou GRES,
ale blok č. 2, byly stejné 2 kusy čerpacích agregátů
dodány v lednu letošního roku. Přejímky uvedených
chladících čerpadel na hydraulické zkušebně proběhly za účasti zástupců kupujícího a provozovatele
v červenci a následně po dokončení a zabalení byly
expedovány ještě v témže měsíci zákazníkovi. Zboží
bylo odesláno celkem 4 kamiony, a to jak standartními, tak i nadrozměrnými. Obzvláště o nadrozměrné kamiony je potřeba žádat jeden měsíc před
plánovaným termínem expedice. Přeprava nadrozměrných nákladů (velká váha, rozměry) po silnicích
v Rusku vyžaduje speciální povolení, ve kterém ruské státní organizace určují, po jakých silnicích a pod
kterými mosty mohou projet konkrétní kamiony
s konkrétním nákladem.
Prakticky ve stejném termínu probíhala realizace dodávky 2 ks čerpacích agregátů 1400-BQDV1690-36-LW-080 (Q = 5700,0 l/s, H = 25m, 424
ot/min) pro Kaširskou GRES. Jednalo se o dodávku dalších dvou kusů chladících čerpadel na tuto
GRES. První dva kusy byly dodány v roce 2008, další
2 ks v roce 2012. Přejímky na hydraulické zkušebně
proběhly za účasti zástupců kupujícího a provozovatele v červnu a expedice z našeho závodu v červenci
2013. Pro přepravu zboží k provozovateli bylo kupujícím zajištěno a přistaveno pro nakládku celkem
5 kamionů, z toho 2 nadrozměrné a 3 standartní.
Nakládka zboží a jeho přeprava byla organizačně
zajišťována ve spolupráci příslušných útvarů SIGMA
GROUP a.s. a kupujícího.
Další chladící čerpadla, a to 2 ks 1000-BQDV1290-36-LW-000, se připravují k realizaci na listopad 2013 pro Južnouralskou GRES-2, blok č. 2.
Jedná se znovu o opakovanou dodávku. První dva
kusy chladících čerpadel na tuto GRES byly dodány
v roce 2011. Předání zařízení zákazníkovi v požadovaném termínu je prioritou pro všechny útvary
společnosti podílející se na realizaci uvedeného obchodního případu.
Věříme, že i nadále se nám podaří realizovat dodávky chladících čerpadel pro další ruské zákazníky
a k jejich spokojenosti, o čemž svědčí skutečnost, že
do dnešního dne bylo dodáno na ruský trh 32 chladících čerpadel, z toho 22 ks typu BQDV a 10 ks BQLV.
Květoslava Dvorská
Foto: archiv OÚ
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Účast SIGMY POLSKA na technické konferenci
Ve dnech 9. až 11. září 2013 se v polském
Bełchatowie konalo již patnácté vědecko-technické sympozium „Energetyka Bełchatów“.
V Polsku jde o největší setkání všech, kteří
mají něco společného s branží energetiky.
Konference se tradičně účastní zástupci výrobců i distributorů elektrické energie, projektantů, generálních dodavatelských ﬁrem,
státní správy (letos ministerstva ﬁnancí, životního prostředí a hospodářství), technických
univerzit, výrobců a dodavatelů různých zařízení pro energetiku, ale také televize a tisku.
Mezi účastníky tak byli krom jiných ﬁrmy jako
RAFAKO, Balcke-Dürr, HITACHI, DOOSAN,
SIEMENS, TAURON, PGNiG TERMIKA, EDF,
Bilﬁnger, Energopomiar nebo TÜV, což jsou
všechno zvučná jména nejen na polském trhu.
Celé setkání odborníků se mohlo konat
i díky hostiteli, kterým je už několikrát v řadě
PGE GiEK S.A., největší polský výrobce elektrické energie, obdoba našeho ČEZu.
Konferenci jsme k prezentaci SIGMY využili
i my. SIGMA POLSKA Sp. z o.o. stejně jako loni
byla jedním z oﬁciálních partnerů sympozia,
což nám umožnilo na vysoké úrovni reprezentovat naši značku. Titul partner sympozia nám
taky garantoval využití řady forem reklamy.
Prezentace značky SIGMA tak byla zajištěna především umístěním loga s trojzubcem
na oﬁciálních pozvánkách, plakátech a bannerech v hlavní hale sympozia, v každé jednací
síni, na registračním místě účastníků. Důležitá
je jedna stránka s popisem naší ﬁrmy ve sborníku konference. Organizátor konference, ﬁrma
E-BMP, vydává i časopis „Energetyka Cieplna
i Zawodowa”, v jehož posledním vydání se objevila celobarevná A4 reklama SIGMY. Moderní
a účinnou formou propagace je také umístění
reklamního dynamického banneru na inter-

Banner s logy oﬁciálních partnerů konference

netových stránkách
pořadatele (www.e-bmp.pl).
Souběžně s konferencí
probíhala
i výstava, tuto možnost využilo více než
60 ﬁrem. Společně
s ﬁrmou HYDRO
z Leszna, se kterou
v Polsku dlouhodobě
vzájemně spolupracujeme na dodávkách čerpadel a armatur, jsme tak měli
k dispozici i my výstavní plochu v hlavní hale. Náš stánek
se nacházel na velmi
exponovaném místě,
byla tak příležitost
být na očích, udělit
požadované informace, nabídnout hostům novou prospektovou dokumentaci,
ale hlavně osobně
projednat společná
témata.
První den setkání
byl věnován diskuznímu fóru na nejvyšší úrovni, co se
reprezentantů insti- Pohled na stánek SIGMA POLSKA
tucí týče. Zástupci
Všech těchto debat se aktivně mohl účastministerstev a regulačních úřadů společně
s předsedy představenstev největších produ- nit každý z hostů sympozia, kterých se v tomcentů elektrické energie v Polsku debatovali to roce sešlo téměř 700. Už toto číslo samo
o tématech jako je politika v polské energetice o sobě vypovídá o renomé této akce.
Třídenní konference byla zakončena prov nejbližších letech, energetická soběstačnost,
diverziﬁkace výroby elektrické energie v závis- hlídkami dvou zajímavých objektů. Prvním je
losti na použitém palivu, budoucnost atomové povrchový hnědouhelný důl jež vlastní a provoenergetiky, vliv elektráren na životní prostředí, zuje KWB Bełchatów.
Druhým je potom prozatím v Polsku nejobnovitelné zdroje, výzkum a vývoj, několik
přednášejících věnovalo značnou část svého větší energetický blok o výkonu 858 MW společnosti PGE GiEK S.A. Tento objekt je pro nás
vystoupení těžbě uhlí v Polsku.
Po hlavním fóru, které mělo spíše obecný zajímavý zejména tím, že zde pracují naše dvě
charakter, se menší skupiny specialistů rozdě- hlavní chladicí čerpadla typu 2000-BQDV
lily do několika skupin a tatáž témata už se ře- a dvě kondenzátní čerpadla typu 250-CJAV,
šila více do detailů. Jak vidno, jsou to všechno všechny dodané ﬁrmě ALSTOM v roce 2008.
Slovní spojení „prozatím největší“ je
témata, o kterých se hovoří i u nás v Česku.
Druhý den konference byl věnován prezen- namístě, neboť na rok 2017 je plánováno
tacím jednotlivých účastníků ze všech odvětví. spuštění nového bloku o výkonu 1075 MW
Prezentace byly rozděleny do následujících te- v Kozienicích. Více informací o této investici
a s tím související dodávkou dalších dvou kusů
matických okruhů
– Moderní technologie pro energetiku 21. sto- hlavních chladicích čerpadel 2000-BQDV se
dočtete v samostatném článku příštího čísla
letí
Sigmaproﬁlu.
– Energetika a ochrana životního prostředí
Z celé konference pro nás, pro SIGMU,
– Investice v energetice
jako pro výrobce čerpadel, který se na pol– Obnova a modernizace energetických bloků.
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Zmenšený model bloku 858 MW

ském trhu pohybuje úspěšně řadu let, vyplývá
následující. Dále bychom měli na polský trh
soustředit své síly, protože v horizontu příštích
30-ti let nám tento trh nabízí příležitost pro
uplatnění našich výrobků a služeb. Z přednášek polských expertů vyplývá, že po několika
desetiletích provozu končí životnost celé řady
energetických bloků. Celkový výkon jednotek
plánovaných k likvidaci převyšuje o několik
tisíc MW elektrárny momentálně ve výstavbě a ty plánované. To by za několik let mohlo
znamenat deficit ve výrobě elektrické energie
a ztrátu energetické soběstačnosti Polska.
Proto se jak stát, tak hlavní hráči v produkci

Pohled na celou elektrárnu, vpravo chladicí věž nového bloku

elektrické energie shodují na nutnosti projektování a výstavby dalších energetických
zdrojů. Zejména kvůli chybějícím zkušenostem
a chybějící legislativě jádro zatím nepřipadá
v úvahu. Kvůli nemožnosti akumulovat energii z obnovitelných zdrojů a kvůli obdobným
problémům s jejich dotacemi jako u nás je
„zelená energie“ prozatím hudbou budoucnosti. Ještě nedávno s nadšením propagovaný
břidlicový plyn možná vůbec nenajde v polské
energetice své místo, protože jeho ložiska
v Polsku prozatím nebyla dostatečně prokázána, na odpor veřejnosti potom naráží technologie jeho těžby. Zemní plyn importovaný

především z Ruska je i kvůli politické atmosféře mezi Polskem a Ruskem palivem problematickým. Zbývá uhlí, jak černé tak hnědé, jehož
má Polsko podle posledních odhadů dostatek
na několik následujících desetiletí. A tudy
zřejmě povede cesta. Zefektivnit těžbu uhlí,
vybudovat nové energetické bloky pro toto palivo a zavádět nové technologie pro zvyšování
efektivity výroby elektrické energie a zároveň
pro snižování zátěže na životní prostředí.
Ing. Tomáš Pozdíšek,
ředitel SIGMA POLSKA Sp. z o.o.
Foto: archiv BMP, autor

Pokračovanie dodávok čerpacej techniky pre EMO 34
Spoločnosť SIGMA SLOVAKIA spol. s r.o.
získala v rámci kontraktu č. 4600005198, JOB
M16, dostavba Jadrovej Elektrárne Mochovce,

Blok 34, Lot 6 zákazku, ktorej predmetom bola
dodávka sústrojenstva protipožiarne čerpadlo
a dízel motor s označením 8CGA30AP001.
Celkový rozsah dodávky LOTu 6 pozostával
z návrhu, výroby, skúšania, dodávky na stavbu,
supervízie pri montáži a uvádzaní do prevádzky.

Sigma 200-NQD

Dieselagregát TD 152

Príprava na nútenú ventiláciu

V rámci fázy návrhu bol špeciﬁkovaný typ
čerpadla 200-NQD a typ motoru TD 152 AV
TX 01 doplnený o riadiaci modul Fire pump
Controller.
Jedná sa o dôležitý systém v rámci ochrany
pred požiarmi Bloku 34 slúžiaci na dodávku po-
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Sústrojenstvo bez nútenej ventilácie

Komplexní řídící jednotka motor–čerpadlo

žiarnej vody do systému v prípade zlyhania dodávky elektrického prúdu do ostatných požiarnych čerpadiel.
Sústrojenstvo nebolo zaradené medzi vybrané zariadenia v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 431/2011 Z.z.. Bezpečnostná trieda bola
stanovená ako BT III a seizmická klasiﬁkácia 2b.
Jednou z dôležitých požiadaviek zákazníka
bolo, aby celé sústrojenstvo spĺňalo požiadavky normy NFPA 20 „Norma pre inštaláciu stacionárnych požiarnych čerpadiel slúžiacich na
ochranu pred požiarmi“.
S touto neobvyklou požiadavkou sme sa
obrátili na autorizovanú osobu PAVUS, a.s., ktorá zástupcovia navštívili výrobný závod v Lutíne

a na základe predložených dokladov a obhliadky potvrdili, že nami dodávané sústrojenstvo
plní požiadavky NFPA 20.
Dôležitým prvkom zariadenia je jednotka
Fire Pump controller, čo je vlastne komplexná
riadiaca jednotka na ovládanie sústrojenstva
motor-čerpadlo.
Táto je vybavená výkonným graﬁckým displejom zobrazujúcim ikony, symboly a grafy
pre intuitívne ovládanie, ktorý spolu s vysokou
funkčnosťou určuje nové štandardy v sústrojenstvách motor-čerpadlo. Funkčnosť Fire Pump
Controller zodpovedá štandardom NFPA 20.
Počas fázy výroby a skúšania bola zo strany
zákazníka ENEL vznesená požiadavka na osade-

nie nútenej ventilácie, ktorá slúži na „prevetrávanie“ protihlukového krytu, aby nedochádzalo
k prehrievaniu tohto priestoru. Vyjasňovanie detailov požiadavky a jej zapracovanie do už existujúcich dokumentov malo za následok posun
termínu dodania zariadenia na stavenisko.
Začiatok činností v rámci dodávateľského reťazca bol poznačený rozličnými prístupmi vyplývajúcimi z interných systémov a doterajších skúseností jednotlivých spoločností. Nezrovnalosti
sa týkali hlavne rozsahu skúšok zariadení a ich
dokladovanie certiﬁkátov podľa normy EN ISO
10204, požiadaviek na náterové systémy a aplikovanie požiadaviek zákazníka do interných systémov riadenia kvality dodávateľov.
Vyjasňovanie požiadaviek zákazníka spôsobovalo prestoje a sklz v harmonograme prác. Po
niekoľkých stretnutiach všetky zainteresované
strany našli spoločnú reč a úspešne sústrojenstvo vyrobili, odskúšali a dodali na stavbu.
Týmto patrí vďaka celému tímu, ktorý sa
zúčastnil realizácie zákazky a to zástupcom
spoločností SIGMA SLOVAKIA spol. s r.o. (Ing.
Martin Ondovčin), SIGMA GROUP a.s. (Ing.
Oldřich Petržela, Ing. Ivan Chvátal) a TEDOM
a.s. (Petr Mařas, Jindřich Meruňka).
Ing. Ján Ševčík
SIGMA Slovakia s.r.o.

HAVARIJNE Napájacie čerpadlo s dieselovým pohonom
Úvod
V roku 2012 realizovala Sigma Slovakia
pre Slovenské elektrárne , a.s. zaujímavé dielo, ktorého súčasťou bolo napájacie čerpadlo SIGMA. S podobným zadaním sa Sigma
a jej dcérske spoločnosti stretli už veľa krát.
V našom prípade ale pohonom pre uvedené
napájacie čerpadlo bol dieselový motor s jednostupňovou prevodovkou do rýchla. Ďalším

faktorom, ktoré stavajú túto inštaláciu do špeciﬁckej roviny boli požiadavky a predstava
užívateľa o spôsobe prevádzky samotného
čerpadla. I keď investor prevádzkuje dlhé obdobie väčšie množstvo napájacích čerpadiel,
požiadavky na havarijné napájacie čerpadlo
boli diametrálne odlišné, a viac menej sa očakávala prevádzka za akéhokoľvek tepelného
a tlakového stavu kotla.

Dôvodom inštalácie
V roku 1996 bol v Elektrárni Nováky (ENO)
inštalovaný prvý ﬂuidný kotol v Slovenskej republike, jeho tepelný výkon je 98MWt. Išlo
vlastne o prototyp výrobcu SES Tlmače.
Hlavným dôvodom inštalácie a vôbec používania tohto typu kotlov je ich výrazne vyššia účinnosť (garantovaná 88,8%) , výrazne menší podiel emisií, menšie priestorové nároky a menšie

8

Na dielni v Sigma Group a.s. pri ﬁnalizácií osadenia čerpadla na základový rám

nároky na pomocné prevádzky. K spaľovaniu pri
tomto type kotla dochádza v cirkulujúcej (ﬂuidnej) vrstve tvorenej popolom, palivom (uhlím),
spalinami a aditívami. Práve tento moderný
spôsob spaľovania ukrýva v sebe podstatné
obmedzenie , ktoré pri klasickej konštrukcii
kotla nenastáva. Hmota, ktorá v danú chvíľu
obieha v samotných častiach kotla je ohromná a v spojení s teplotou, ktorú dosahuje ide
o obrovské množstvo tepelnej energie ktorá je
v nej naakumulovaná. Za normálnej prevádzky,
kedy dochádza ku korektnej doprave napájacej
vody do kotla sú jeho časti dostatočne chladené. V prípade úplného výpadku napájania
dochádza k postupnému usadzovaniu obeživa
na častiach kotla a postupnému neprípustnému
stúpnutiu teploty kritických častí, a v krajnom
prípade k ich poškodeniu. Pre zabránenie tohto
stavu je potrebná neustála cirkulácia napájacej
vody - pary v kotly až do samotného „vychladnutia“. Pri riadenej odstávke tento proces trvá cca

Montáž (nočná) sústrojenstva

16hod pričom tlak v kotly do ktorého je potrebné
napájaciu vodu dopraviť sa pohybuje od menovitého 10,5MPa až po takmer nulový (prakticky
cca 1MPa).
Pri výpadku pracovného napájacieho čerpadla ( v tomto prípade ide o turbo napájačku)
za normálnych okolností má prevádzkovateľ
k dispozícií ešte záložné napájacie čerpadlá
v dostatočnom počte, ktoré sú nahriate a pripravené na nábeh. V prípade ale úplného
elektrického výpadku nazývaného aj „black
out“ , ktorý postihne celý výrobný blok, záloha
nieje k dispozícií a hrozí hore uvedené nevratné
a rozsiahle poškodenie časti kotla. Po viacročnom prehodnocovaní investície a po absolvovaní jedného takéhoto výpadku sa investor
rozhodol o inštalácií nezávislého napájacieho
čerpadla. V roku 2011 prebehla verejná súťaž
Slovenských elektrárni, kde Sigma Slovakia
obstála svojim návrhom a ponukovou cenou
v konkurencii ostatných veľkých výrobcov čer-

Konečné osadenie na mieste inštalácie v strojovni ENO-A vrátane kompletného dopojenia všetkých profesií

padiel, čo neskôr viedlo k uzatvoreniu kontraktu. Súčasťou kontraktu bolo okrem samotných
dodávok a inštalácií na mieste aj kompletný
inžiniering diela vrátane doriešenia technického riešenia do úplných detailov, tak aby spĺňal
predstavy prevádzkovateľa do najmenšieho
detailu.
Technické riešenie
Zásadná požiadavka na celé dielo bola ,
aby bolo jednoduché z pohľadu obsluhy a taktiež plne nezávislé od okolitej elektrickej siete.
Jediným pojítkom je napájanie nabíjacieho zariadenia batérií motora. Všetky elektro zariadenia
(pohony, riadiace obvody ..) musia byť napájané
z vlastného zdroja – batérií.
Požiadavky na čerpadlo okrem správneho
návrhu pracovného bodu obsahovali možnosť
nábehu pri akomkoľvek tepelnom stave čerpadla. Pre dané parametre bolo ako najvýhodnejšie vytipované čerpadlo rady CTD 3.1 -65-10.
Čerpadlo je ľavotočivé bez nutnosti jeho predohrevu. Maximálne pracovné otáčky 3310 ot/
min.
Na pohon čerpadla bol použitý priemyselný motor výrobcu TEDOM, typ TD300, výkonu
300kW. Palivom je motorová nafta. Vzhľadom
na požadované otáčky čerpadla je použitá jednostupňová prevodovka Siemens do rýchla.
Dielo ďalej obsahuje autonómny riadiaci systém Allen Bredley s dvoma dotykovými
panelmi pre ovládanie z miesta alebo z velína.
Riadiaci systém slúži na ovládanie zariadení
v príslušných sekvenciách ,ale zároveň ochraňuje čerpadlo a motor pred neprípustnými prevádzkovými stavmi Pre zabezpečenie pokrytia
celého pracovného rozsahu tlakov v kotly je vo
výtlačnej vetve čerpadla osadený regulačný
ventil. Tlakový systém havarijného napájacieho
čerpadla je priamo napojený na bubon kotla
a je neustále prepojený a pripravený na havarijne dopájanie napájacej vody.
Navrhovaný spôsob prevádzky obsahuje
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Pohľad na ovládací dotykový panel, pre ovládanie z miesta a dozorne ENO-A

automatický režim, ktorý vyžaduje od obsluhy
zadanie požadovaného prietoku na ktorý sa reguluje regulačný ventil a otáčky motora. Taktiež
pre účely pravidelnej kontroly pripravenosti záložného napájacieho sústrojenstva je navrhovaný testovací režim, kedy za plnej prevádzky kotla
beží napájacie čerpadlo na minimálny obtok.
Riadiaci systém umožňuje aj ďalšie pracovné
režimy, ktoré pokrývajú aj prípadné vlastné zlyhania riadiaceho softvéru havarijného napájacieho čerpadla.
Súbežne s inštaláciou havarijného napájacieho čerpadla a jeho príslušenstva bola
po dohode s investorom doplnená záložná
jednotka pre napájanie elektrických pohonov
(3x400V/50Hz) armatúr polnice. Ide o unikátne zariadenia ktoré mení 24V jednosmerného
prúdu na 3x400V/50Hz striedavého prúdu.
Výnimočnosť spočíva v rozsahu transformácie
a napájaní pohonov, ktoré zo sebou prinášajú
určité problémy. Uvedené armatúry umožňujú

Ovládací panel motora

Ovládací panel celého systému havarijného doplňovania NV

Bližší pohľad na sústrojenstvo zo strany napájacieho čerpadla CTD
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odfuk pary z kotla, kedy v prípade výpadku
elektrického napájania obsluha nemá možnosť
odviesť paru z kotla a tým zabezpečiť kontinuálny prietok napájacej vody / pary (pri rôznych
tlakoch podľa priebehu chladnutia).
Zaver
Na záver je potrebné podotknúť, že Sigma
Slovakia vo svojom obsadení dokázala zabezpečiť kompletný inžiniering diela vrátane spra-

covania realizačnej projektovej dokumentácie,
dielo zrealizovať a spoločne s ostatnými dcérskymi spoločnosťami Sigma Group a.s. uviesť
do prevádzky. Práve uvádzanie do prevádzky sa
ukázalo ako náročný proces vzhľadom na to, že
nebola možnosť odskúšať projektové prevádzkové stavy a už vôbec nie stav výpadku napájania kotla. Z tohto dôvodu bolo dielo podrobené
súborom náhradných testov a na výkon komplexnej skúšky sa čakalo. Úspešným absolvo-

vaním komplexnej skúšky dielo preukázalo svoje kvality a schopnosť havarijne dochladiť kotol
FK1 v celom uvažovanom rozsahu a požadovanej dobe. Dôležitosť FK1 pre prevádzkovateľa
sa ukázala, keď na termín výkonu KV sa čakalo
niekoľko mesiacov a skúška musela prebehnúť
na prvý krát korektne, čo sa aj podarilo.
Ing. Martin Salaj, PhD.
Sigma Slovakia spol. s r.o.

Rok 2013 – ve znamení integrovaného systému řízení
V souvislosti s celosvětovým zpřísňováním zákonných požadavků a dalších souvisejících opatření podporujících jednak ochranu životního prostředí, tak i bezpečnost a ochranu zdraví při práci a se
zvyšujícím se obecným zájmem o tuto problematiku, byly vydány nové mezinárodní normy, které výrobním společnostem poskytují návod na ucelený
systém řízení organizace.
Nejvýznačnější normou v oblasti environmentu
je ČSN EN ISO 14001:2010 Systémy environmentálního managementu (EMS), která speciﬁkuje
požadavky na takový systém, poskytuje návod pro
jeho vybudování a umožňuje provedení certiﬁkace
s vydáním certiﬁkátu. V oblasti bezpečnosti je pak
takovou normou ČSN OHSAS 18001:2008, stejně
poskytující návody a umožňující provedení certiﬁkace s vydáním certiﬁkátu.
Výsledkem zavedení EMS by pak mělo být
zlepšení přímých i nepřímých environmentálních
aspektů činnosti organizace, jehož podstatným
efektem je zejména snížení plynných, kapalných
a tuhých emisí do složek životního prostředí - ať už
přímo v organizaci, nebo nepřímo v jiných zdrojích
emisí (u dodavatelů a u zákazníků). Významným
efektem zejména pro větší organizace zabývající se
výrobními činnostmi je pak také snížení rizika nehod
a havárií. Zavedený systém pak slouží jako jakýsi
průkaz dodržování zákonných předpisů. Dodržování
zákonů je samozřejmě povinností všech organizací,
ale přínos vyplývající ze zavedení EMS se projeví
především v souvislostech se stanovením environmentálních aspektů, registrací a pravidelnou
aktualizací předpisů s nimi spojených, důsledným
sledováním a plněním požadavků vyplývajících
ze zákonných a jiných předpisů a jednoznačným
určením odpovědnosti pracovníků, kteří aplikaci
předpisů na činnost organizace iniciují a kontrolují. Ve společenském povědomí je certiﬁkát EMS
chápán jako potvrzení kladného vztahu organizace
k životnímu prostředí.
Výsledkem zavedení BOZP by mělo být vytvoření bezpečného prostředí pro pracovníky a všechny osoby pohybující se v areálu ﬁrmy, vytvoření
a udržování systému pro minimalizaci bezpečnostních rizik spojených s veškerými činnostmi ﬁrmy.
Zákazníkům se dá na vědomí, že společnost má
výrazný zájem na ochraně zdraví svých pracovníků a tím omezuje možnost zpoždění zakázek nebo

zhoršení jejich kvality jako následku absence důležitých pracovníků např. po úrazu.
V následujících dnech tedy věnujte pozornost
pojmům, jako jsou:
EMS – environmentální systém řízení = systém řízení s ohledem na životní prostředí
BOZP – používaná zkratka „bezpečnost a ochrana
zdraví při práci“ nyní nově jako Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Politika EMS a BOZP – celkové záměry organizace formulované formou Prohlášení (uveřejněno
na Intranetu – sekce Administrativa)
Cíle EMS a BOZP – hodnotitelné dílčí záměry stanovené tak, aby směřovaly k plnění Politiky
Aspekty EMS - prvek činností, výrobků nebo služeb
organizace, který může ovlivňovat životní prostředí“.
Rizika BOZP – možnost pravděpodobného výskytu
nebezpečné události, vzniku úrazu nebo poškození
zdraví (např. dlouhodobým působením)
Praktickým důsledkem výše uvedeného pro
všechny pracovníky společností SIGMA pak bude
velký důraz např. na :
– dodržování používání ochranných prostředků –
ochranné brýle a přilby na stanovených pracovištích výroby
– dodržování požadavků na třídění odpadů
na všech pracovištích a na jejich minimalizaci
– dodržovat požadavky na používání a ukládaní nebezpečných látek minimalizující rizika na jejich
únik do životního prostředí
– šetření všech druhů používaných energií, materiálů, prostředků, atd.
– sledování, evidování, kontrolování a předávání podkladů stanoveným orgánům v obou oblastech o výsledcích plnění požadavků zákonů
a předpisů pro stanovené pracovníky na jednotlivých pracovištích a za celou společnost:
Certiﬁkování systémů
Z praktického hlediska je nejvýhodnější připravit systémy EMS a BOZP k certiﬁkaci jako součást
integrovaného systému společně se stávajícím systémem řízení kvality a využít tak již zavedené postu-

py pro řízení dokumentace, pro provádění auditů,
pro přijímání opatření, pro vyhodnocování účinnosti systému atd. a tak tomu je i v našem případě.
Speciﬁcké části řízení EMS a BOZP jsou popsány v samostatných dokumentech, pro EMS
byly zpracovány 4 nové pracovní návodky a další
návodky (např. pro objednávání, skladování, výrobu) byly doplněny o vyplývající požadavky. Pro BOZP
pak byly vytvořeny 4 nové TOP kompletně popisující
požadavky této oblasti.
Další postup
Zapracování EMS a BOZP do integrovaného
systému společně se systémem řízení kvality znamená i společný certiﬁkační audit. V letošním roce
byl certiﬁkační společností TÜV Nord zaplánován
na 4 dny posledního týdne v listopadu. Vzhledem
k složitosti a velkému rozsahu přípravných činností
provedou auditoři TÜV Nord navíc v září i v říjnu neoﬁciální předkontroly toho, jak jsme v přípravách
pokročili a co je nutné dále vylepšit.
Co nás tedy ještě čeká?
Po zpracování nových dokumentů stanovujících postupy řešení základních požadavků je nutné
při každé prováděné změně stávajících návodek
a topů systému kvality zvažovat rozšíření jejich platnosti i na oblast EMS a BOZP a zapracování činností
a souvisejících odpovědností a pravomocí i pro tyto
oblasti.
Při praktických každodenních činnostech je to
pak dodržování všech postupů nejen ovlivňujících
kvalitu, ale nově i těch, které mohou vliv na životní
prostředí a bezpečnost práce.
Popsat systém, stanovit požadavky a určit
pravidla je pouze jednou částí zavedení systému
zahrnujícího bezpečnost práce a ochranu životního prostředí, ale teprve jejich dodržování a plnění
rozhodne o tom, zda se nám podaří získat uvedené certiﬁkáty a vytvořit si tím lepší výchozí pozici
pro získávání dalších zakázek. V poslední době je
požadavek na certiﬁkovaný integrovaný systém
stále častějším v případech hodnocení dodavatelů
významnými zákazníky zejména v oblasti energetiky, který by se nám úspěšnou certiﬁkací podařilo
splnit.
Ing. Jaroslav Kozák
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ÚPRAVY VSTUPU DO AREÁLU SIGMA
V návaznosti na vybudování nového
vstupního objektu do administrativní budovy TDS a na provedené úpravy přízemí

Společenského domu byly před koncem loňského roku po zprovoznění nového vjezdu zahájeny práce na úpravách prostoru před bývalou hlavní vrátnicí.
Stávající
stav
vstupu do areálu,
až na drobné zásahy, stále odpovídal
době poslední modernizace tj. období
konce 70-tých let
minulého
století.
Proto byla před zahájením prací zpracována zjednodušená studie úprav,
které jsme se snažili
v průběhu realizace
držet. Nejdříve byla
provedena oprava
povrchů
vjezdové
komunikace,
přilehlých
chodníků

Autor díla při instalaci

Studie úprav - vizualizace

Foto ze střechy SD

Foto ze střechy TDS

a parkovacích stání. Současně došlo k demolici hlavní vrátnice, z níž zůstala pouze
budova telefonní ústředny, která se vzhledem k množství zaústění slaboproudých rozvodů z celého areálu ponechala na místě.
Od jara letošního roku se pak prováděly úpravy chodníků a s tím spojené úpravy
travnatých ploch a výsadba stromů a keřů.
Rovněž došlo k výměně a zprovoznění venkovního osvětlení chodníků a také proběhla
menší oprava budovy telefonní ústředny.
V neposlední řadě též došlo k instalaci monumentální skulptury sochaře Jasana Zoubka
před hlavním vchodem do Společenského
domu evokující představu tří hrotů Neptunova
trojzubce. Ke slavnostnímu odhalení díla došlo v průběhu oslav 145. výročí založení firmy
na počátku září.
Porovnáním vizualizace studie a fotografií
realizovaných úprav můžete sami zhodnotit,
zda se skutečnost potkala se záměrem.
Ing. Milan Roubal
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O ČEM SE TAKÉ (NE)MLUVÍ

ROZHLEDNA NA VELKÉM KOSÍŘI SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI

SIGMA – sponzor posledního schodu

Rozhledna na Velkém Kosíři

Po mnoha a mnoha létech snah, diskusí
a řady námětů a návrhům řešení výstavby rozhledny na Velkém Kosíři (442 m n.m.) došlo nakonec k téměř neuvěřitelné události. Rozhledna
stojí a od poloviny t.r. nabízí návštěvníkům to,
na co se léta čekalo. Nádhernou podívanou
nejen na širokou hanáckou rovinu, ale i na vzdálenější kraje a vrcholky hor. Náš region se navíc
stal také turisticky vyhledávanějším a atraktivnějším místem pro aktivní odpočinek i přírodním
uskupením, skýtajícím mnohá poznání a poučení. Máme tedy dílo, které zaslouží ocenění a pochvaly.
Financování výstavby probíhalo z několika
různých zdrojů, mj. také ze sponzorských darů ﬁ-

rem, institucí i jednotlivců, a to formou zakoupení jednotlivých
schodů. Na jeden
z nich, ten poslední
nahoře, byly poskytnuty prostředky také
od naší společnosti
SIGMA GROUP a.s. Můžeme mít tedy dobrý
pocit i radost z toho, že se nakonec celá akce
podařila.
V souvislosti s výstavbou nové rozhledny se
také v nejrůznějších médiích a informačních letáčcích objevovaly informace o rozhledně staré,
která stála na stejném místě. Údaj o jejím stržení před II. světovou válkou (1939), a která byla
taktéž jako dřevěná konstrukce vysoká asi 26 m
postavena v roce 1927, není pravdivý. Tato rozhledna zde stála ještě po válce a k její demolici
došlo až počátkem 50. let min. století (1953?).
Kvůli špatnému technickému stavu ale již svému
účelu nesloužila a byla spíše objektem ohrožujícím zdraví či životy kolemjdoucích.

Její vrchol ve tvaru jehlanu byl viděn do daleka,
okolní porosty nebyly zřejmě tak vzrostlé, a dodával vrcholu Kosíře majestátný a tajuplný vzhled.
Význam tu byl ve své době určitě i vojenský.
Je také zajímavé, že v okolí Kosíře byla rozhledna nazývána „pyramida“, snad právě podle
tvaru zakončení vrcholu stavby. A co je ještě
zajímavější, tak hlavně ve Slatinkách se vžilo
pojmenování „paramuta“ – snad jako jakási
zkomolenina slova pyramida.
Tak tolik pár slov k doplnění či osvěžení nejrůznějších debat o Velkém Kosíři a jeho, dnes již
dvou, rozhlednách.
A co ještě na závěr a o čem se často hovoří?
Škoda, že nová rozhledna, vysoká 28 m s vyhlídkovou plošinou ve výšce 25 m, není o dva tři
metry vyšší. Bylo by z ní víc vidět a víc vidět by
bylo i ji samotnou. Tak totiž dnes V. Kosíř na své
majestátnosti ztrácí. Nebo se snad projektově
i realizačně s nadstavbou do budoucna počítá?

Pohled z rozhledny na západ
Vydává: SIGMA GROUP a.s., J. Sigmunda 79, 783 50 Lutín, tel.: 585 651 111. Pro vnitřní potřebu, zdarma. Připravuje: Redakční rada.
Graﬁcká úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r. o., Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc-Holice.

Ladislav Smička
Foto: Dana Kaprálová
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OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI

Stručný historický přehled ﬁrmy SIGMA v Lutíně

1868

1899

Firmu již rozvíjejí synové Ludvíka. Jan (1869
– 1936) je spojován s průmyslovým pojetím
budování ﬁrmy, František (1875 – 1936)
s technickým pokrokem v zemědělství
a s dodávkami pro něj.

1922

Registrace ochranné známky – Trojzubec,
slovo SIGMA. Začíná převažovat výroba nejrůznějších čerpadel již na elektrický pohon.

1932

Slogan „Na pumpy jsou Sigmundi“. Počátek
prudké výstavby nových objektů. Orientace
na průmyslový sortiment.

1936

Vedení ﬁrmy se ujímá Ing. Jan Sigmund jun.
(1895 – 1942). Je spojován s ofenzivním
rozvojem průmyslového sortimentu čerpadel.

1939

Zahájena nucená německá správa podniku
v celém období 2. světové války. Převaha
zbrojní produkce.

1942

Ing. Jan Sigmund jun. nacisty popraven.

1945

Po skončení 2. světové války byla zastavena

Vznik pumpařské živnosti, zakladatelem je
Ludvík Sigmund z Třebčína (1836 – 1899).
Zabývá se zhotovováním dřevěných stojanových pump a hloubením studní.
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niky ve státě. Podnik v Lutíně je její součástí
a nese název SIGMA Lutín, národní podnik.

vojenská výroba a byla obnovována výroba
čerpacích zařízení. Firma byla v tomto roce
znárodněna.

1966

Zavedena výroba rotorů jednovřetenových
čerpadel tvářením. Této technologii – vyvinuté v podniku – byl udělen čs. patent.

1968

Sto let trvání podniku.

1975

V rámci podniku zřízen dodavatelsko-inženýrský útvar „Dodavatelský závod“, který zabezpečuje komplexní dodávky investičních
celků. Základem jsou dřívější organizační
útvary.

1976

Zahájena výroba a dodávky napájecích čerpadel pro 440 MW jaderné bloky v sekundární zóně.
Přechod celé výrobně-hospodářské jednotky
na koncernové uspořádání (SIGMA – koncern Olomouc) přináší podniku název SIGMA Lutín, koncernový podnik.
Pro klasickou energetiku (200 – 500 MW)
byla vyvinuta další generace kotlových napajecích čerpadel (300 – KHS). Čerpadlo obdrželo zlatou medaili na Mezinárodním veletrhu v Brně.

1946

Název národního podniku zní SIGMA PUMPY.

1947

Podnik tvoří tři hlavní závody – Lutín, Hranice (Kunz), Olomouc (Kosmos).
Základním závodem je Lutín.

1979

1948

Zahájena rozsáhlá poválečná výstavba podniku v Lutíně.
Byla započata etapa systematické specializace na výrobu čerpadel, především průmyslového charakteru, trvající v podstatě
až do roku 1955. Specializace zahrnovala
i převzetí cizích konstrukcí.

1983

1953

Osamostatňují se závody v Hranicích a v Olomouci. K Lutínu organizačně přičleněn závod Závadka nad Hronom. Podnik nese název Sigma Lutín, národní podnik.

1958

Vytvořen národní podnik Sigma Olomouc,
a to opětným sloučení závodů Lutín, Olomouc, Hranice a Závadka nad Hronom. Sigma Lutín je základním a mateřským podnikem.

1960

Probíhá rozsáhlá výroba procesních čerpadel. Vznikají nové generace článkových napájecích čerpadel. Počátek šedesátých let je
také obdobím zahájení rozvoje třívřetenových a jednovřetenových čerpadel.

1965

Vzniká nová Výrobně-hospodářská jednotka
(VHJ) Sigma-Závody na výrobu čerpacích zařízení a armatur v Olomouci, která slučuje
všechny čerpadlářské a armaturářské pod-

1988

Z výrobně-hospodářské jednotky Sigma-koncern Olomouc vzniká k 1. 7. 1988 celek Sigma koncern – státní podnik. SIGMA Lutín je
jeho součástí jako státní podnik.

1990

SIGMA Lutín získává k 1. 4. 1990 plnou samostatnost a jako hospodářský subjekt nese
název SIGMA Lutín, státní podnik.
Vyrobeno je technicky náročné napájecí čerpadlo pro 1000 MW jaderné bloky (300-QHX)
a podávací čerpadlo (400-QHD). Obdobným
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úspěšným výrobkem je čerpadlo diagonální
spirální vertikální pro chladicí okruh 1000
MW jaderného bloku (1800-BQUW).
1992

Byl zpracován privatizační projekt. Jako hlavní metoda privatizace byla navržena metoda
Kuponové privatizace.

1993

Privatizační projekt byl přijat a schválen příslušnými orgány s tím, že státní podnik SIGMA Lutín bude transformován na akciovou
společnost.
Z procesu ekonomické transformace státu
a tzv. II. vlny privatizace vzniká k 5. 1. 1994
akciová společnost SIGMA Lutín, jako pokračovatel a nástupce dřívějších organizačních
forem – státního či koncernového podniku.

1995

1996

1997

chodně, technicky a výrobně zastřešit všechny společnosti s ručením omezeným SIGMA
sídlící v Lutíně a tím posílit jejich vliv a postavení na trhu čerpadel.

Udělen certiﬁkát systému řízení jakosti dle
ISO 9001.
K 20. 2. 1995 byla ochranná známka prohlášena Úřadem průmyslového vlastnictví
v Praze za známku „proslulou“.

1998

Vzpomenuto bylo 130. výročí založení ﬁrmy.

1999

Dochází k přesunu tradiční výroby zubových
a třívřetenových čerpadel do SIGMA pumpy
Hranice s. r. o.

V polovině roku dochází k transformaci akciové společnosti SIGMA Lutín na několik samostatných právních subjektů, které začínají
fungovat k 1. 9. 1996 (s.r.o.).
Předmět podnikání (činnosti) jednotlivých
společností je odvozen z dřívějšího předmětu činnosti SIGMY Lutín, a. s.

2003

Dodána nová napájecí, podávací a proplachovací čerpadla pro 500 MW bloky (Čína).
Na památku zakladatelů, v roce 135. výročí založení ﬁrmy, instalována na rodném
domě Sigmundových v Lutíně pamětní deska
(U Parku 68).

2004

Převod veškerého spotřebního sortimentu
čerpadel do SIGMA Pumpy Hranice s.r.o.
Na SIGMA GROUP a. s. zůstává pouze sortiment průmyslového charakteru.

2007

V Třebčíně instalována pamětní deska Ludvíku Sigmundovi – 1. zakladateli pumpařiny
v Lutíně.

2008

– V sortimentu obřích čerpadel vyrobeno
chladicí diagonální čerpadlo 2000-BQDV
(11,2m3) pro El. Belchatów v Polsku
– Počátek realizace projektu CHOKKA RAO
v Indii v dodávkách velkých vertikálních
čerpadel pro mohutný závlahový systém.
– Právní převzetí společnosti SIGMA-ENERGO s.r.o., jejíž součástí se stává naše divize
SIGMA Montáže.
– Zavedeno do výroby důlní čerpadlo nové
koncepce KD 3.
– 140. výročí založení ﬁrmy.

V červenci je zakládána a zaregistrována
SIGMA GROUP a. s. se sídlem v Lutíně. Posláním nové společnosti je propojit, právně, ob-
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kovů a pracoviště kovárny (Štěpánská
hala), přilehlé čistírny odlitků a staré vodárny (vod. zdroj).
– Ruská společnost ROSATOM udělila SIGMĚ
GROUP a.s., jako jediné zahraniční společnosti, Diplom za spolehlivost dodávek pro
ruský jaderný průmysl.
Dodána m.j. čerpadla typu A-125-NED pro
bezpečnostní systém Jaderné elektrárny
Novovoroněžská, Rusko (VVER-1200).
– Sousední obec Třebčín, správně podřízena
Lutínu, vzpomněla 870 let od první písemné zmínky.

2009

– Dokončen vývoj napájecího čerpadla KNE
5.1 pro 660 MW elektrárenské bloky
s nadkritickými parametry páry (Ledvice).
– Obec Lutín – sídlo společnosti, si připomněla 775 let od první písemné zmínky.
– Podstatně se projevuje počátek obnovy
a rozvoje jaderné energetiky v Rusku a bývalých zemích Sovětského svazu, s pozitivním dopadem do našeho výrobního programu a jeho vývoje a do obchodu.

2010

– Napájecí čerpadlo KNE 5.1 oceněno „Čestným uznáním“ v celostátní soutěži „Inovace roku 2010“.
– Zahájeny aktivní a masivní realizační práce a činnosti na dostavbě 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku.
– Při letních povodních nasazeny na mnoha
místech republiky naše mobilní čerpací
stanice (MČS).
– Založena nová společnost „Centrum hydraulického výzkumu“ s.r.o., jejíž cílem je
realizace teoretického výzkumu a vývoje,
experimentální činnosti, vzdělávací aktivity a systematická koordinační činnost v řízení a řešení grantových projektů.

2011

– Proběhla demolice slévárny neželezných

2012

– Otevřen nový reprezentační vstup do administrativní budovy v průčelí podniku
a uvedena do provozu nová vstupní komunikace do areálu ﬁrmy (od Olšan).
– Zahájena demolice tzv. hlavní vrátnice (její
podoby z roku 1988) a přilehlých objektů
a započata tak také úprava a rekonstrukce
vstupních prostor do podniku.

2013

– V Praze je zorganizována a uskutečněna
výroční konference EUROPUMPu, přičemž
vůdčím podnikem a hlavním organizátorem v rámci Svazu výrobců čerpadel ČR je
SIGMA GROUP a.s.
– Úspěšně odzkoušeno vysokotlaké čerpadlo
KDX pro čerpání kyseliny borité v bezpečnostních systémech JE Mochovce na Slovensku.
– Otevřena veřejnosti rozhledna na Velkém
Kosíři (442 m n.m.), na jejíž realizaci ﬁnančně přispěla i SIGMA GROUP a.s. zakoupením nejvyššího schodu.
– 145. let trvání podniku.
Lutín, září 2013
Ladislav Smička

