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Horkovodní cirkulační čerpadlo
SIGMA 250-NED-385-38-C6-FE
pro koksárnu v Haverhill (Ohio, USA)
V průběhu letošního roku byla instalována
a 7.8.2014 uvedena do zkušebního provozu horkovodní cirkulační čerpadla SIGMA 250-NED385-38-C6-FE. Instalace čerpadel proběhla
v koksovně ﬁrmy SunCoke Energie, situované
ve státě Ohio (USA). Díky neustálým inovacím
a špičkové technologii se ﬁrma SunCoke Energy
stala největším a nezávislým výrobcem vysoce
kvalitního hutního koksu v Americe a má s jeho
výrobou více než 45 let zkušeností. Je mezinárodně uznávána jako přední poskytovatel rekuperace tepla koksárenské technologie, která
splňuje nebo překračuje platné normy ochrany
životního prostředí a produkuje koks, který je jeden z nejkvalitnějších na trhu v USA. SunCoke
Energy provozuje koksárenská zařízení, která
produkují přes 5 milionů tun hutního koksu ročně pro integrované ocelárny s využitím techno-

logie vysokých pecí. Přináší špičkové technologie pro rekuperaci odpadního tepla a právě
naše čerpadla byla začleněna do projektu ﬁrmy
Foster Wheller na cirkulaci topné vody systému
rekuperace tepla HH2.
Konstrukce čerpadla SIGMA
250-NED-385-38-C6-FE
Čerpadlo je určeno a konstrukčně navrženo pro čerpání vysokoteplotní topné oběhové
vody o teplotě 322°C s tlakem na sání
11,6 MPa. Průtok čerpané kapaliny je 192,0
l/s a dopravní výška 53,7m. Materiálové provedení je s ohledem na životnost a pevnost tlakové
obálky zvoleno z 12% chromové oceli. Pevnost
a těsnost tlakové obálky byla ověřena hydrostatickou zkouškou vodou 20°C při 18 MPa
po dobu 30minut. Hlavní přírubový spoj spirální

skříně čerpadla je těsněný plochým, přírubovým
těsnícím kroužkem z materiálu Novaphit SSTC.
Jedná se o graﬁtové těsnění s nerezovou vložkou. Utěsnění hřídele s tlakovou obálkou je provedeno pomocí jednoduché mechanické ucpávky typu RREP od ﬁrmy John Crane. Konstrukce
mechanické ucpávky je provedena pro chlazení
s vnitřní cirkulací dle API PLAN 23. Princip spočívá ve vnitřní cirkulaci čerpané kapaliny z komory mechanické ucpávky přes magnetický ﬁltr
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Koksárna Sun Coke Energy Haverhill, Ohio. V popředí je další rozpracovaná stavba HH1
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a chladič zpět do ucpávky. Za provozu je prováděna nucená cirkulace, kdy teplota na mechanické ucpávce nesmí přesáhnout 80°C. Za klidu
(u temperovaného čerpadla), kdy není v provozu
nucená cirkulace, probíhá tzv. „termosifonový
efekt“. V tomto případě chlazení nemá takovou
účinnost a teplota na MU vzroste. Maximální teplota ovšem nesmí překročit 150°C. Rotor čerpadla je navržen pro uložení v ložiskovém tělese
s valivými ložisky. Ložiskové těleso je vybaveno
1x válečkovým a 3x kuličkovým ložiskem s kosoúhlým stykem. Mazání ložisek je provedeno syntetickým olejem MOBIL SHC 626. Spojení s elektromotorem je provedeno pomocí pružné, lamelové spojky od ﬁrmy KTR. Použitá velikost spojky je KTR RADEX N85 - NANA3 E250. Chladící
potrubí čerpacího agregátu je dvouokruhové.
Chladící potrubí čerpacího agregátu má centrál-

Oběhové čerpadlo SIGMA 250-NED-385-38-C6-FE

ní vstup a centrální výstup (G1“). V rozvaděči je
chladící kapalina rozvedena do dvou větví. První
větev chlazení – chladič mechanické ucpávky a komora víka spirály (mezistěny). Druhá větev chlazení – patky základového rámu, chladící komora ložiskového tělesa. Regulace průtoku
v obou větvích je provedena pomocí jehlových
ventilů. Dovolené maximální teploty mechanické
ucpávky jsou za provozu 80°C a za klidu
150°C. Dovolené maximální teploty na ložiskách za provozu
jsou 90°C (signalizace) a 100°C (vypnutí).
V současné době
probíhá výroba dalších kusů čerpadel

SIGMA 300-NED-420-42-C6-FE, která jsou určena pro systém rekuperace HH1. Jestliže bude
projekt HH1 a HH2 v Sun Coke Energy Haverhill,
OH úspěšný, lze předpokládat, že dojde k další realizaci nabízených cirkulačních čerpadel
i do jiných částí USA.
Petr Nevrlý
Foto: autor článku

Celkový pohled na rozpracovanou stavbu systému rekuperace tepla HH2.
V dolní části jsou umístěna naše oběhová čerpadla

SIGMA GROUP a.s.

Setkání zaměstnanců koncernu SIGMA GROUP a.s.
Páteční slunečné odpoledne 5.9.2014 patřilo již po sedmé setkání zaměstnanců mateřské a dceřiných společností koncernu SIGMA

GROUP a.s, které proběhlo v prostorách před
společenským domem SIGMA v Lutíně a v jeho
velkém sále. Setkání bylo zahájeno projevy statutárního
ředitele
koncernu Ing. Milana
Šimonovského a generálního
ředitele
Luboše Černohouze,
kteří zhodnotili obchodní bilanci koncernu za uplynulé
měsíce roku 2014
a současně se vyjádřili k negativním
ekonomickým dopadům dalších sankcí
EU na Rusko pro vývoz výrobků koncernu na ruský trh. Dále
byla otevřena aktuZleva - Ing. J. Petržela, Ing. V. Novák, M. Stratil, L. Nogol
ální otázka nového

rozpočtu
EU v oblasti operačních
programů
na podporu investic
do vývoje
moderních
technologií, kterého
se Statutární ředitel koncernu
bude kon- Ing. Milan Šimonovský
cern jako
žadatel účastnit. Závěrem projevů oba ředitelé
poděkovali všem zaměstnancům za dobře odvedenou práci. Poté následovala volná zábava,
kterou na sále doprovázelo hudební vystoupení
rockové skupiny Quercus.
Mgr. Petr Vejbor
Foto: autor článku
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Prostranství před Společenským domem SIGMA v Lutíně

Zaměstnanci společností SIGMA GROUP a.s.

SIGMA DIZ spol. s r.o.

Výměna čerpadel TQ21,41,61D01 v JE Dukovany
V roce 2012 se SIGMA DIZ spol. s r.o. zúčastnila soutěže vyhlášené formou veřejné
zakázky, nazvané „6487 – Výměna čerpadel
TQ21,41,61D01 v JE Dukovany“. Zadavatel
veřejné zakázky, společnost ČEZ, a.s. následně provedla vyhodnocení a vybrala jako
nejvhodnější nabídku podanou společností
SIGMA DIZ spol. s r.o. Na základě vyhlášení
výsledků uzavřela SIGMA DIZ spol. s r.o se
společností ČEZ, a.s. smlouvu o dílo, v celkové hodnotě 44,5 mil. korun. V této smlouvě je
SDIZ nositelem zpracování projektové dokumentace a následné realizace díla formou dodávky „na klíč“. Subdodavatelskými smlouvami v rámci holdingu má SDIZ zajištěnu dodávku soustrojí – SIGMA GROUP a.s., realizaci
úprav stavební části a montáž strojní části
zajišťuje SIGMA – ENERGO s.r.o. Dodávku zařízení a montáž pro část elektro zajišťuje subdodavatelsky firma CHEMCOMEX Praha a.s.
Cílem celého projektu je zvýšení bezpečnosti
reaktorového bloku EDU, eliminace rizik odstavení bloku z nominálního provozu a ztráty
z nevýroby.

Stávající soustrojí 1TQ21D01 na JE Dukovany

Předmětem projektu je výměna stávajících čerpadel TQ sprchového havarijního
systému SAOZ na 1. ÷ 4. bloku JE Dukovany
za nová. Tento systém je tvořen 3 technologicky
a funkčně nezávislými podsystémy (zálohování
3x100%). Výměna se týká 12 kusů kompletních
soustrojí a 1 kusu soustrojí, které bude sloužit
jako ND (tzv. ZPR - základní prostředek v rezervě). Stávající čerpadla typu D630-90K jsou postupně nahrazována čerpadly A 200-QVD-53047-ZC-080-FE. Pro pohon čerpadel byly zvoleny
motory typu ZKIE 315 Mc-6, srbského výrobce
ATB Sever Subotica. Nové soustrojí bude mít
vyšší užitnou hodnotu i díky lepšímu konstrukčnímu řešení.
Odpadne zahlcování
ucpávek, chlazení ložisek vloženými okruhy a tím pádem dojde k odstranění nepotřebného zařízení
(potrubí a armatury),
zjednodušení údržbo-

vých činností a získání většího manipulačního
prostoru.
Vzhledem k tomu, že soustrojí spadá do seznamu Vybraných zařízení podléhajících Vyhl.
č. 132/2008 Sb. Vyhl. č. 309/2005 Sb., bylo
nutno doložit seismickou odolnost použitého zařízení EQ (kvaliﬁkační) dokumentací. Pro čerpadlo QVD byl zpracován kontrolní pevnostní výpočet, který je podložen veriﬁkací nezávislé organizace. V případě motorů zákazník upřednostnil
zkoušku seismicity na vibrační stolici doloženou protokolem s výsledky zkoušky. U dodávek
pro jadernou energetiku obecně je kladen vždy

Tlaková zkouška čerpadla SIGMA A 200-QVD
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Soustrojí SIGMA A 200-QVD pro pozici 1TQ21D01 připravené k expedici

velký důraz na dokumentaci, proto bylo nutno
již od fáze kvaliﬁkace do veřejné zakázky doložit všechna oprávnění ﬁrem a osob zhotovitele
a subdodavatelů příslušnými oprávněními pro
dodávky a činnosti v oblasti jaderné energetiky.
Dále bylo nutno zpracovat technické podmínky
pro dodávku čerpadel, motorů a rozvaděčů pro
JE Dukovany.
Průběh realizace bude spočívat v demontáži stávajícího zařízení a odstranění nepotřebných
tras potrubí a armatur chlazení ložisek a chlazení, mazání a zahlcování ucpávek. Následovat
bude úprava stavební části, tzn. stávajícího betonového základového podstavce. Bylo však
nutno vyřešit nejistotu danou působením zvýšených převážně smykových sil na kotevní šrouby
při seizmické události. Důsledkem kombinace
účinků tahových a smykových sil nebylo možno
docílit splnění velice přísných limitů na seismicky zatížené kotevní šrouby. Po spolupráci SDIZ
a výpočtového oddělením SG byl zpracován

Soustrojí SIGMA A 200-QVD pro pozici 1TQ21D01 na zkušebně

návrh způsobu řešení, který byl zákazníkem odsouhlasen. Proto bude součástí úpravy stavební
části zpevnění ukotvení základového rámu seizmicky odolnými kotevními šrouby a přídavným
zachycením smykových sil pomocí dodatečných kotevních výztuží. Vnitřní prostory základového rámu budou následně vyplněny betonovou zálivkou. Následně po zatvrdnutí zálivky
bude instalováno nové soustrojí, dokončena
montáž a provedeny zkoušky a zkušební chod.
Souběžně s výše popsanými činnostmi budou
probíhat práce na elektroinstalaci, tzn. výměna
kabeláže a seismicky odolných místních rozváděcích skříní.
Celá dodávka a realizace je rozdělena do 11
dílčích celků (DC) s termíny realizace stanovenými dle plánovaných odstávek JE Dukovany,
pro výměnu paliva. V roce 2013 SIGMA DIZ spol.
s r.o. zdárně předala první fakturační milník
DC1, sestávající z jednostupňových projektů pro
část stavební, strojní, elektro a další realizační

dokumentace v hodnotě 3,36 mil. Kč. V průběhu roku 2014 budou nahrazena dvě soustrojí
pro DC2,DC3, v průběhu roku 2015 dalších pět
soustrojí pro DC4-DC7, v roce 2016 4 soustrojí pro DC8-DC10. Dílo bude dokončeno v roce
2017, kdy bude vyměněno poslední soustrojí
na DC11. Při realizaci DC6 a DC9 budou měněna vždy dvě soustrojí současně. Fakturační
hodnota jednotlivých DC činí 3,43 mil Kč, resp.
6,86 mil. Kč, při výměně dvou soustrojí současně. V současnosti již proběhla expedice a vstupní přejímka soustrojí pro první blok (DC2) a expedice rezervního (ZPR ) soustrojí a náhradních dílů. Realizační činnosti na DC2 začínají
7.9.2014 a končí 26.9.2014. Následně bude
probíhat zpracování a kompletování realizační
a průvodně technické dokumentace a zpracování a předání dokumentace skutečného provedení.
Jiří Holásek, SIGMA DIZ spol. s r. o.
Foto: Mgr. Petr Vejbor, archiv

SIGMA GROUP a.s. Úsek realizace a obchodu

Setkání s významnými obchodními partnery
Jak se již stalo každoroční tradicí, ve dnech
18. - 19. června 2014 se uskutečnilo další z neformálních jarních setkání vedení společností

Wellness hotel Horal, Velké Karlovice

a pracovníků obchodu SIGMA GROUP a.s. s významnými obchodními partnery z Čech, Moravy
a Polska. Setkání proběhlo jak již po několikáté

Nácvik odpalu

v malebném prostředí Beskyd, tentokrát na pomezí České a Slovenské republiky v typicky valašské obci Velké Karlovice v hotelu Horal.
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Pozvání přijali zástupci ﬁrem z Čech
a Moravy – Humeco Most, Teplárna Zlín, Ethanol
Energy, Energetika Třinec, Arcelor Mittal, ČEZ El.
Dětmarovice, ČEZ El. Počerady, ČEZ El. Ledvice,
ČEZ El. Tisová, El. Chvaletice, El. Opatovice, ČEZ
El. Poříčí, T-project Group, PSG Brno, Teplárny
Brno, FINTEC Brno, Škoda JS, VUJE, Dalkia ČR,
KP RIA Škoda Praha Invest, Doosan Škoda
Power a Polska – Doosan Babcock Energy,
Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT a ANGA
Uszczelnienia Mechaniczne.
Po ubytování a společném obědě se všichni zúčastnění shromáždili v konferenčním sále
k prezentaci výrobního programu SIGMA GROUP
a.s., současných trendů ve výrobě čerpadel
a novinek ve výrobním programu. Po úvodním slově obchodního ředitele Milana Stratila
si posluchači vyslechli příspěvek Ing. Rudolfa
Hansguta (oba konstrukce) zaměřený na výrobní program a konstrukci čerpadel. Následoval
příspěvek Ing. Jiřího Tomáška a Ing. Marka
Mohlera, ve kterém nás seznámili s činností
společnosti SIGMA DIZ. V závěrečném příspěvku

posluchače seznámil
Ing. Břetislav Klíma
s rozsahem dodávek,
činností a službami
společnosti SIGMAENERGO. Na úplný
závěr oﬁciální části
nás seznámil zástupce polské ﬁrmy ANGA
s výrobním sortimentem mechanických
ucpávek.
V další, již neoﬁciální části jsme se
přesunuli do golfové- Úvodní slovo Milana Stratila
ho areálu, kde jsme
měli možnost vyzkoušet si základní údery v gol- připraveno posezení s pozvanými obchodními
fu pod dohledem profesionálního golﬁsty. Část partnery, ke kterému hrála místní cimbálová
zúčastněných trénovala odpaly míčků na tré- hudba. Druhý den dopoledne se všichni zúninkovém odpališti a další skupina zkoušela častnění rozjeli do svých ﬁrem do běžné pradorážení míčků na cvičném greenu. K dispozici covní činnosti.
byly také elektrické dvojkolky Segway, se kteIng. Ivan Chvátal
rými jsme podnikali jízdy po okolí. Večer bylo
Foto: autor článku

Zabezpečení vzdělávacích aktivit zaměstnanců
SIGMA DIZ spol. s r.o. v rámci projektu
„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“
SIGMA DIZ spol. s r.o. se zaměřuje na inženýrskou činnost, zahrnující dodávky komplexních investičních celků čerpací techniky specializované na klasickou a jadernou energetiku. Jedná se o tzv. dodávky investičních celků na klíč. Společnost dodává
také do těžebního průmyslu, zemědělství a hutnictví. Nedílnou součástí je také projekční, konstrukční
a výpočtová činnost. V oblasti rozvoje lidských zdrojů
se společnost řídí zavedeným integrovaným systémem řízení, jehož součástí je rozvoj lidských zdrojů
a koncepce vzdělávání.
Hlavním cílem projektu je realizovat vzdělávací
aktivity zaměřené na speciﬁcké dovednosti vyplývající z neustále se vyvíjejících požadavků na projekty
technologických staveb. Prostřednictvím zvýšení
kvaliﬁkační úrovně, profesních dovedností a znalostí
zaměstnanců lze zvýšit jejich adaptabilitu na očekávané změny ekonomických i technologických podmínek, a tím tak zprostředkovaně přispět ke zvýšení
konkurenceschopnosti celé organizace.
Rozvoj odbornosti jednotlivých zaměstnanců
je zaměřen na udržování vysoké úrovně a růst jejich odborných znalostí a dovedností, dále na zvýšení schopností používat tyto znalosti v pracovním
životě.

Vzdělávání zaměstnanců a zvyšování jejich kvaliﬁkace je pevnou součástí politiky naší společnosti.
Konkrétní potřeby vzdělávání zaměstnanců společnosti SIGMA DIZ spol. s r.o. vychází z externích i interních analýz a uvědomění si, že ﬁrma nemůže být
lepší než jaké má zaměstnance.
Stejně jako mnoho jiných ﬁrem, i naše společnost se po příchodu ekonomické krize zaměřila ještě více než dříve na zvyšování efektivity a produktivity, protože bez toho bychom nebyli schopni zůstat
z dlouhodobého hlediska konkurenceschopní, udržet si stávající zákazníky a dále posilovat svoji pozici
na trhu.
Proto se snažíme dlouhodobě optimalizovat nejen činnosti, které přímo souvisejí
s realizací zakázky, ale také činnosti podpůrné. Hlavním cílem našeho snažení je
rychle vyřízená zakázka a spokojený zákazník. Z tohoto důvodu cílíme vzdělávání právě na vedoucí pracovníky, kteří nejvíce ovlivňují organizaci práce a mají ve své kompetenci řízení zakázek i řízení spolupracujících
zaměstnanců.
Činnost společnosti Sigma DIZ je svázána velkým množstvím požadavků pro správnou funkč-

nost náročných čerpacích soustrojí. Tato zařízení jsou klíčová ve výrobním bloku v elektrárnách
a jsou v oblasti energetiky jedinečná, neboť podléhají vysokým požadavkům na kvalitu a technickou úroveň a samozřejmě i bezpečnostním a ekologickým požadavkům. V jaderných elektrárnách
jsou čerpadla instalována i do primárního okruhu
a podléhají tak nejpřísnějším požadavkům jaderné
bezpečnosti.
Vzhledem k zaměření společnosti vyvstává potřeba uplatnit nástroje řízení nepostradatelné pro
zvládnutí složitých vazeb mezi činnostmi při zvýšeném objemu zakázek, neustále se vyvíjející technické vyspělosti a rostoucích požadavcích zejména
na kvalitu a bezpečnost při dodávkách investičních
celků.
Cílem zapojení pracovníků do vzdělávacích aktivit je rozvoj jejich kvaliﬁkační úrovně a kompetencí
spojený s celkovým rozvojem podnikového systému
a rozvoj lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů zvyšováním jejich kompetencí. Realizací projektu dojde krom jiných efektů ke zvýšení úrovně celé
ﬁrmy, což přinese konkrétní užitek zaměstnancům
společnosti, jelikož kádr kvaliﬁkovaných zaměstnanců posílí pozici společnosti na trhu.

6
Do vzdělávací aktivity byli vybráni ti zaměstnanci, jejichž profese vyžaduji získání či prohloubení znalostí, jež jsou předmětem vzdělávání.
Tematické okruhy:
Speciální postupy výstavby čerpacích stanic
Cílem této vzdělávací aktivity je znalost speciálních postupů výstavby čerpacích stanic.
Prostřednictvím této vzdělávací aktivity bude
dosaženo získání znalostí o základních legislativních požadavcích na výstavbu a jejich aplikací
v praxi. Dále získají absolventi vzdělávací aktivity znalosti o organizaci výstavby, o logistice dodávek na stavbu a moderních metodách řízení
projektů.
06/2014 - 01/2015 rozsah 32 hod ,20 účastníků
Speciální výpočty pro hydraulické systémy
čerpacích stanic
Cílem této vzdělávací aktivity je znalost
a schopnost využití speciálních SW nástrojů určených pro návrh a zpracování výpočtů pro hydraulické systémy čerpacích stanic.
Absolventi vzdělávací aktivity získají: praktické znalosti nezbytné pro návh systémů čerpací techniky v nejmodernějších SW prostředí,
které mimo samotný návrh umožňuje i sledování
procesu návrhu, koordinaci mezi subdodavateli.
Získají teoretické znalosti pro použití SW nástrojů dostupných pro zadání statických a dynamických výpočtů související s realizací výstavby projektů a znalosti nezbytné pro správné vyhodnocení získaných výsledků.
06/2014 - 01/2015 120 hodin , 10 osob
Tvorba projektů výstavby čerpacích stanic
Cílem této vzdělávací aktivity je schopnost tvorby projektů výstavby čerpacích stanic.
Absolventi vzdělávací aktivity budou po jejím
absolvování připravení získat autorizaci ve výstavbě (autorizovaný inženýr/technik), budou
znát a dovedou prakticky aplikovat stavební zákon a prováděcí předpisy.
06/2014 - 01/2015 48 hodin -3 osoby

Úsporná energetická opatření pro výstavbu
a rekonstrukci čerpacích stanic bez vlivu na životní prostředí
Cílem této vzdělávací aktivity je znalost úsporných energetických opatření pro výstavbu a rekonstrukci čerpacích stanic bez vlivu na životní prostředí.
Absolventi vzdělávací aktivity budou seznámeni s legislativními požadavky na ochranu životního
prostředí, ochranou zdraví a základními registry environmentálních požadavků, ochranou před hlukem
a vibracemi.
06/2014 - 01/2015 8 hodin 10 osob
Technické novinky
a trendy čerpacích systémů
Cílem této vzdělávací aktivity je získat přehled
a znalosti v oblasti technických novinek a trendů
čerpacích systémů a praktické využití nových nástrojů pro projektování a seznámit se s trendy využití
progresivních softwarových nástrojů pro projektování a řízení výstavby (Intergraph, Autopipe, Autodesk
Inventor, PDMS a další).
05/2014 - 07/2014 120 hodin 10 osob
Mimo výše uvedené tematické okruhy zpracovávané v rámci programu „Podpora odborného
vzdělávání zaměstnanců“, je zvyšování technické
úrovně odborných útvarů S-DIZ a kvaliﬁkace zaměstnanců zaměřeno na aktuálně zpracovávané projekty. Zejména je kladen důraz na, za poslední dobu, nejvýznamnější probíhající projekt
„Dostavba 3. a 4. Bloku JEMO“. Kdy v rámci zpracování a koordinace projektu 4. bloku byl zaveden, napříč dodavatelskou strukturou, jednotný
systém zpracování pomocí SW nástrojů AVEVA
PDMS. Za účelem zvýšení odborné úrovně zúčastněných pracovníků S-DIZ-P jsou zajišťovány pravidelné školení znalostí používání AVEVA Plant,
AVEVA Engineering, tak abychom byli schopni splnit všechny požadavky zadavatele nejen na zpracování samotného projektu, ale i na následnou
koordinaci námi zpracovávaného rozsahu s ostatními dodavateli. Úspěšnost a efektivnost využití
vložených prostředků je dlouhodobě prokazována
kladnými ohlasy v rámci participace při koordinaci

projektu s partnery Foster Wheeler a SE na společném pracovišti v Miláně, AF Consult Brno a zejména pak úspěšným plněním milníků daných platným
harmonogramem prací.
V návaznosti na výše uvedené proběhne v průběhu 07/14 a 08/14 školení dalších pracovníků
podílejících se na tomto projektu v počtu 2 osob
a rozsahu 105h. Celkově je program rozdělen
do bloků. Výše uvedené aktivity jsou už schváleny
a připravuje se realizace dalšího bloku (C) , který by
měl být realizován v období 11/2014 až 6/2015:
Školení přejímačů a vizuální kontrola,
počet 5 účastníků, hod 80
Cílem této vzdělávací aktivity je seznámit se
s novými standardy pro destruktivní i nedestruktivní
zkoušení, detailní teoretické a praktické procvičení
vizuálních metod posuzování jakosti povrchu ,získat
či obnovit osvědčení pro provádění metod zkoušení
v souladu s novými předpisy.
Úloha vedoucího stavby na výstavbu bloků
energetických zdrojů s dodávkami čerpací
techniky, počet 4, hod 80
Úloha vedoucího stavby při realizaci výstavby
technologických celků, získat teoretické, legislativní
znalosti o činnostech oprávněných osob ve výstavbě.
Školení speciﬁckých parametrů čerpací
techniky, počet 8, hod 80
Cílem je podrobně se seznámit s klíčovými parametry hlavních zařízení, která jsou užívána při dodávkách celků čerpací techniky, získat znalosti pro
praktické využití nových trendů v čerpací technice.
Kurz speciﬁckých znalostí celků čerpací
techniky, počet 10, hod 24
Cílem je získat znalosti pro praktickou aplikaci
nových charakteristik prvků čerpací techniky se zaměřením na environmentální aspekty minimalizující vliv na zdroje životního prostředí a ochranu zdraví.
Ing. Pavel Beran, SIGMA DIZ spol. s r.o.
Ing. Vladimír Veverka, SIGMA DIZ spol. s r.o.

SIGREST spol. s r.o.

Modernizace studené kuchyně a skladovací technologie
společnosti SIGREST spol. s r.o.
Na jaře letošního roku započala plánovaná
rekonstrukce suterénu Společenského domu,
jejímž investorem je majitel budovy společnost SIGMA DIZ spol. s r.o. Vzhledem k tomu,
že v těchto prostorách je umístěna jak výrobna
studené kuchyně a její skladovací prostory, tak
také skladovací prostory teplé kuchyně a šatny zaměstnanců, dotkla se tato rekonstrukce

zcela zásadně také společnosti SIGREST spol.
s r.o. Zásadní bylo především to, že se celá
provozovna přestěhovala do nových, stavebně
zmodernizovaných prostor. Jak nové prostory, tak i vybavení a technologie bylo navrženo
zkušeným týmem architektů, kteří se specializují na výrobny potravin a stravovací zařízení.
A jak to tedy po rekonstrukci vypadá?

Co se týká výrobny studené kuchyně, ta
byla navržena a vybavena zcela novou technologií v souladu s moderními trendy a v souladu
s hygienickými předpisy a normami systému
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points, v překl. Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů). Byla také vybavena moderním nerezovým nábytkem, spl-
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Klimatizovaná přípravna masa s chladicím boxem

Pohled do zmodernizované výrobny studené kuchyně

Šatna pro zaměstnance

ňujícím veškeré dnešní požadavky jak z hlediska hygieny, tak také z hlediska bezpečnosti
práce. Výrobna je plně klimatizovaná. Došlo
také na skladovací technologii. Původní chladicí box, jehož provoz byl v dnešní době již neekonomický, byl nahrazen moderními velkokapacitními lednicemi tak, aby mohl být splněn
jeden z hlavních požadavků výše zmíněného
systému HACCP a to oddělení surovin a manipulace s nimi, od hotových výrobků. Právě dodržení systému HACCP bylo jedním z klíčových
požadavků, které bylo nutno při rekonstrukci
a modernizaci provozovny splnit.
Ve stejném duchu proběhla také modernizace skladovací technologie a skladovacích prostor
pro teplou
kuchyň.
Opět byly
kladeny
hlavní požadavky
na dodržení systému HACCP,
hygieny
stravovacího provozu a bezBc. Věra Šívr Šimonovská, vedoucí
pečnosstudené kuchyně a kantýny
ti práce.

Původní chladicí boxy,
které představovaly obrovské prostory
v současné době již
z větší částí kapacitně nevyužívané, byly
nahrazeny jediným
chladným skladem
vybaveným moderními lednicemi a mrazáky. Pro skladování
masa byl pořízen nový, Velkokapacitní lednice
moderní stavebnicový chladicí box, na který navazuje klimatizovaná
přípravna masa. Moderními lednicemi a nerezovým nábytkem byl vybaven samostatný prostor
na skladování a přípravu zeleniny a brambor.
Také sklad suchých potravin byl vybaven nerezovými regály a automatickou váhou. Oddělené
jsou prostory pro skladování přepravek, úklidová
místnost a sklad DKP, tak, jak to nařizují hygienické předpisy.
Díky rekonstrukci se zaměstnanci společnosti SIGREST spol. s r.o. dočkali nových
šaten a sociálního zařízení včetně administrativního zázemí. Rekonstrukcí prošel také
nákladní výtah, který byl nahrazen novým,
moderním výtahem, který může sloužit již
i k přepravě osob, což s potěšením uvítali
především zaměstnanci teplé kuchyně, která

je umístěna v prvním patře budovy. Vedení
společnosti SIGREST spol. s r.o. samozřejmě
očekává, že se tyto investice vrátí jak v nižší spotřebě energií, tak také v produktivitě
a kvalitě připravovaných pokrmů a tím tedy
především ve spokojenosti samotných strávníků.
Tímto bych chtěla nabídnout našim zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům
a široké veřejnosti možnost objednávky výrobků jak studené kuchyně (chlebíčky, saláty, pomazánky, obložené mísy atd.), tak také
výrobků teplé kuchyně (řízky, steaky, masové rolády), a to u příležitosti oslav narozenin,
svateb a jiných rodinných příležitostí.
Bc. Věra Šívr Šimonovská
Foto: Mgr. Petr Vejbor
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SIGMA SLOVAKIA spol. s r.o.

Generálna oprava čerpadla SSK-10 v U. S. Steel Košice
V roku 2014 realizovala spoločnosť SIGMA
SLOVAKIA pre strategického zákazníka
U. S. Steel Košice generálnu opravu čerpadla
chladiacej vody č.7 typu SSK-10. Čerpadlo slúži
na cirkuláciu chladiacej vody kondenzátora parnej
turbíny jedného z energoblokov na divíznom závode
Energetika. Čerpadlo vykazovalo pred opravou nadmerné, pre ďalšiu prevádzku neprijateľné chvenie.
Podmienkou pre realizovanie generálnej opravy
čerpadla bolo v prvom rade uspieť vo výberovom
konaní zákazníka. Prijatiu objednávky na výkon generálnej opravy predchádzali výberové konania oddelenia nákupu služieb U. S. Steel ako aj obchodné
jednania pracovníkov SIGMA SLOVAKIA s pracovníkmi nákupu služieb za účasti zástupcov prevádzky
s prerokovávaním technických a obchodných náležitostí opravy. Pracovníci SIGMA SLOVAKIA túto fázu
obchodného prípadu úspešne zvládli.

Čerpadlo SSK-10 uvedené do trvalej prevádzky
na pozícii č.7

Čerpadlo SSK-10 pred transportom na pozíciu č.7

Oprava čerpadla bola vykonaná v dvoch eta- stupom na demontážne a montážne výkony v U. S.
pách. V prvej etape bola montérmi SIGMA GROUP Steel.
a technikmi servisného oddelenia SIGMA GROUP
Vzhľadom nato, že počas opravy bola cirkulácia
v novembri 2013 vykonaná demontáž čerpadla chladiacej vody zabezpečovaná len jedným čerpav priestoroch strojovne ČS s predbežnou kontrolou dlom, bez záložného čerpadla, bola ohrozená prea premeraním demontovaných dielov za účelom vádzka jedného z energoblokov, zákazník požadoval
stanovenia ďalšieho postupu opravy. Na základe skrátenie termínu ukončenia opravy a spustenia
predbežnej kontroly dielcov bolo navrhnuté, že opra- čerpadla do prevádzky z pôvodne stanoveného
va čerpadla z dôvodov potrebnej výmeny niektorých termínu 15.7.2014. na skrátený termín 26.6.2014.
dielov za vyrobené nové, ako aj renovácie použi- Táto požiadavka zákazníka bola splnená a situácia
teľných dielov, bude vykonaná v prevádzke SIGMA na prevádzke tým bola stabilizovaná, začo bolo
GROUP v Lutíne.
spoločnosti SIGMA vyslovené zo strany vedenia DZ
Druhá etapa opravy bola po prevoze čerpadla Energetika poďakovanie.
vykonávaná v období od marca do júna 2014 vo
Úspešným zrealizovaním generálnej opravy
výrobnej prevádzke SIGMA GROUP v Lutíne. V zá- bola potvrdená kvalita práce spoločnosti SIGMA
vere druhej etapy opravy, po dielenských výkonoch nielen pri kusových dodávkach čerpadiel a náhradv Lutíne a po prevoze čerpadla na ČS chladiacej ných dielov, ale aj pri výkonoch zložitých generálnych
vody v U. S. Steel Košice, bola montérmi SIGMA opráv. Zrealizovaná generálna oprava je pozitívnou
GROUP vykonaná spätná montáž opraveného referenciou pre spoločnosť SIGMA pre získavanie
čerpadla na pracovnú pozíciu, jeho zospojkovanie ďalších objednávok opráv čerpadiel.
s elektromotorom, zrepasovaným pracovníkmi
Poďakovanie patrí celému tímu ľudí, ktorí
údržby U. S. Steelu, dopojenie na potrubný systém, sa na realizácii obchodného prípadu podieľali.
spustenie, odskúšanie a uvedenie do prevádzky.
Montérom, technikom, technológom a obchodníNakoľko časť výkonov bola realizovaná v exter- kom spoločnosti SIGMA GROUP ako aj technikom
nom prostredí hutníckeho kombinátu
a obchodníkom spoločnosti SIGMA SLOVAKIA,
U. S. Steel, prípad bol náročný a to jednak z hľaIng. Štefan Kováč, SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.
diska organizácie a koordinácie prác vykonávateľov
Jozef Capko, SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.
demontážnych a montážnych prác v súčinnosti s pracovníkmi
údržby a prevádzky U. S.
Steelu ako aj z hľadiska
prísneho dodržiavania
bezpečnostných noriem
U. S. Steelu. Súčasťou
dokumentácie opravy
bol technologický postup demontáže a spätnej montáže čerpadla aj
s ohľadom na dodržiavanie zásad BOZP a PO,
odovzdaný zákazníkovi
pred samotným ná- Demontáž čerpadla SSK-10

Vyrovnávanie spojkového uzla čerpadla s elektromotorom
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Sigmainvest s.r.o.

Aktuality Sigmainvest v Egyptě
V souvislosti s konﬂikty v arabském světě,
zejména v Iráku a v Sýrii, a s tím souvisejícími
politickými a hospodářskými dopady, se musíme snažit nepříznivý dopad na realizaci vodohospodářských projektů a dodávky čerpadel
eliminovat a snažit se o expanzi na nové, ale
i posilovat pozici na stávajících trzích. Proto se
vracím k našemu tradičnímu egyptskému trhu,
kde je naším dominantním partnerem Ministry
of Water Resources, Mechanical and Electrical
Department (MED). Po počátečních komplikacích s administrací obchodního případu
New Gharb El Borolos byly dodávky čerpadel
(5x1400 AQPS) uskutečněny koncem roku
2013, dodávky zbývajícího zařízení byly ukončeny v první polovině letošního roku. V současné době probíhá stavba čerpací stanice podle
naší dokumentace, se zahájením montáže zařízení počítáme ve druhé polovině roku 2015.
V lednu tohoto roku jsme od MED obdrželi zakázky na čerpací stanice Drain 2 (6x1400
AQPS) a Drain 6 (3x1400 AQPS). Čerpadla jsou
ve výrobě, jejich přejímky a expedici očekáváme ve čtvrtém kvartálu tohoto roku. V měsíci
září předkládáme nabídku do soutěže na novou
odvodňovací čerpací stanici New E-Farama s 5
čerpadly 1000 AQPS s parametry Q= 2500 l/s ,
H= 3,5 - 5 m. Věřme, že naše nabídka v soutěži
uspěje. Jistě by to byla zajímavá zakázka, kte-

rá je ﬁnancována Kuvajtským fondem (Kuwait
Fund For ARAB Economic Development).
Egyptský trh pozorně sledujeme. Dle posledních zpráv budou v dohledné době vypsány
nové tendry na tyto stanice:
• závlahová čerpací stanice Nasr No 5, osazená 6 vertikálními čerpadly Q=13 m3/s,
H=12 m. Financování ze Saudské Arábie.
• čerpací stanice Kuta, osazená 4 vertikálními
čerpadly Q=5,5 m3/s, H= 11,5 m.
• čerpací stanice Kastal, osazená 5 vertikálními čerpadly Q=4 m3/s, H= 5,5 m.
• čerpací stanice Al Khalam, osazená 4 šikmými čerpadly Q=7,5 m3/s, H= 3,5 m.
(ČS Kuta, Kastal a Al Khalam jsou před schválením ﬁnancování ze strany německého fondu KFW).
Je jasné, že ne všeho se můžeme účastnit.
Musíme posoudit technické detaily a vhodnost použití našich čerpadel, jejich konkurenceschopnost na vypočtené parametry každé
čerpací stanice. V neposlední řadě musím
zdůraznit, že účast
v soutěži neznamená automaticky, že
v soutěži s ostatními
světovými
výrobci
uspějeme.

El Hares Drainage PS Egypt
Dosud největší čerpací stanice s čerpadly
Sigma v Egyptě. Stanice obsahující 5 čerpadel
1800-AQTV-1740-68-LW-000 (Q 10 m3/s-1,
Hman 4,5 m, P 496 kW) byla kontrahována v r.
1999. V té době byl systém podobných projektů
takový, že MED kontrahovalo separátně stavbu a separátně elektromechanické dodávky
a montáž s dvěma různými kontraktory, mezi
nimiž nebyl žádný vztah. Toto aranžmá vedlo
v mnoha případech k extrémním zpožděním
stavební části nově konstruovaných čerpacích
stanic, a čerpací stanice El Hares byla bohužel
jednou z nich.
Zařízení pro El Hares bylo dodáno v letech
2000-2001 a od té doby bylo uskladněno
ve skladu hlavního elektromechanického kontraktora HIDELECO na situ této stanice, který
se nachází poblíž druhého největšího egyptského města Alexandrie. Zde bylo svědkem
vrcholu vlády Husního Mubaraka, po němž
následoval jeho pád v r. 2011, zažilo nástup
Muslimského bratrstva v r. 2012 a jeho pád

Oběžné kolo čerpadla 1800-AQTV-1740-68-LW-000

Montáž čerpadel 1800-AQTV-1740-68-LW-000

Pohled na budovu čerpací stanice El-Hares
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v r. 2013 - všechny tyto milníky absolvovalo zabaleno v bednách. Až začátkem letošního roku,
kdy byla dokončena stavba do fáze, kdy bylo
možno začít montáž, a kdy též hlavní kontraktor
dodal a osadil potřebný 20titunový jeřáb, bylo
možno fakticky přikročit k zahájení montáže.
V průběhu posledních let, kdy se dokončovala
stavba, bylo vysloveno i napsáno mnoho názorů, jak bude vypadat a jak bude funkční zařízení
skladované po tak dlouhou dobu v středomořských klimatických podmínkách Alexandrie.
Letos jsme se tedy konečně dočkali, a mohli
jsme se vizuálně přesvědčit o stavu mechanického zařízení dodaného Sigmou před 15 lety.

Pozitivní je, že katastroﬁcké scénáře o nutnosti výměn ložisek (jak vodících, tak v závěsu)
se nenaplnily. Při inspekci, které se účastnil
Ing. Aleš Hofman (který zmíněná čerpadla
před lety projektoval), byl shledán překvapivě
uspokojivý i stav gumových těsnění čerpadel
(včetně speciálních gufer u vodicích ložisek).
Ing. Hofman, který se aktivně účastnil též sestavení a spuštění prvních čerpadel „do díry“,
se pozitivně vyjadřoval o kvalitě práce a spolupráce hlavního kontraktora. V současné době
pokračuje mechanická montáž, a jsou hotovy
výtlaky čerpadel a osazeny hydraulické klapky
na výtlaku.

Předpokládáme, že v brzké době by mohly
být namontovány převodovky, jejichž stav se
jevil vizuálně taktéž jako velmi dobrý (resp. stav
jedné vizuálně kontrolované převodovky) a hlavní motory KONČAR, které byly investorem MED
testovány v jeho laboratořích a shledány v pořádku.
Montáž a uvedení do provozu čerpací stanice El Hares není rozhodně za námi, a bude to
ještě běh na ne úplně krátkou trať, ale zatím si
můžeme říkat „Je to lepší, než jsme čekali“, k čemuž musíme připojit i známé „Hamdulilah“.
Ing. Jiří Staral
Foto: Sigmainvest

SIGMA ENERGO s.r.o.

První pololetí 2014 v servisní činnosti SIGMA-ENERGO s.r.o.
V uplynulém pololetí roku 2014 společnost
SIGMA-ENERGO s.r.o. realizovala servisní činnosti
dle stanoveného plánu, a to jak pro tuzemské, tak
pro zahraniční zákazníky. I přes to, že většina servisních činností je standardního charakteru , řada
zakázek byla svým rozsahem a po technické stránce
náročná a speciﬁcká.
V Jaderné elektrárně Temelín byla realizována
komplexní generální oprava čerpadla 600-HVBW
s konstrukční úpravou zajišťující rozebíratelné spojení spirálové skříně a rozvaděče. Tato konstrukční
úprava umožňuje aplikaci keramických kompozitů
na celém povrchu hydraulického prostoru čerpadla
a tím výrazně prodlouží životnost exponovaných částí. Dále, v rámci technické pomoci, byla realizována
kontrola vnitřní vyjímatelné hydraulické části chladícího čerpadla 1800-BQUW. Z důvodů podezření
na poškození jednotlivých částí způsobené havárií
při transportu ve skladovém hospodářství ČEZ, a.s.,
byla provedena kontrola všech částí v rozsahu magnetických, ultrazvukových a kapilárních zkoušek.
Současně bylo využito technického zázemí výrobního závodu v Lutíně, kde byla provedena technicky
náročná kontrola geometrie lopatek oběžného kola.

V rámci požadavku
na na snížení nákladů
na opravu byla zajištěna renovace valivého
ložiska SKF ve výrobním závodě Steyr
v Rakousku. Rozsah
poskytnuté technické pomoci a rychlost
realizované akce plně
prokázala
vysokou
technickou
úroveň
pracovníků společnosti
SIGMA-ENERGO s.r.o.
a tím upevnění své vedoucí pozice v zabezpečování servisních činností jaderných technologických systémů.
V hodnoceném období
proběhla v Jaderné
elektrárně
Temelín
i plánovaná odstávka II.
bloku v rámci které byla

Kontrola rotoru čerpadla SIGMA 1800-BQUW, JE Temelín

Generální oprava čerpadla SIGMA 600-HVBW, JE Temelín

Odborné školení montáže a seřizování ložisek SKF
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Revize hlavního cirkulačního čerpadla GCN-195M JE Temelín

provedena úspěšně revize hlavních cirkulačních
čerpadel GCN-195M, která jsou srdcem primárního
okruhu a zabezpečují cirkulaci chladiva jaderného
reaktoru. Při této revizi bylo poprvé využito speciálního hydraulického zařízení zapůjčeného z Anglie pro
povolování rotorové matice při současném využití
speciálního indukčního ohřevu. Vlivem teplotních
změn při provozu zařízení bylo nutné navrhnout speciální technologický postup při současném využití
extrémně vysokého povolovacího momentu ve výši
cca 60 000 Nm.
Neméně technicky náročné servisní činnosti
byly realizovány v Jaderné elektrárně Dukovany,
kde byly provedeny renovace rozváděcích kol hlavních cirkulačních čerpadel , které byly poškozeny vlivem provozních teplotních změn. Zvolená renovační
metoda vycházela z týmu složeného ze specialistů
provozovatele zařízení ČEZ, a.s., Škoda-JS, a.s., ÚJV

Servis čerpadel ve společnosti Arcellor Mittal v Ostravě

Řež a SIGMA-ENERGO s.r.o. Současně bylo poprvé
použito speciální zařízení pro mechanické opracování poškozených ploch rozváděcího kola, které
bylo zakoupeno ČEZ, a.s. Renovace byly prováděny na pracovištích Jaderné elektrárny Dukovany
a specializovaném pracovišti „Reaktorovny“ v Plzni.
Současně v Jaderné elek-trárně Dukovany probíhaly
přípravy na investiční akci, kdy bude v průběhu tří let
provedena výměna čerpadel havarijních systémů
na všech čtyřech blocích. Nová čerpadla, nahrazující ruské dodávky jsou vyráběná ve výrobním závodě Lutín, projekt zpracovala SIGMA DIZ spol. s r.o.
a vlastní montáž a uvádění do provozu bude realizovat SIGMA-ENERGO s.r.o.
I přes tyto speciální realizované zakázky je důležité připomenout i standardní servisní činnosti, které
jsou svým způsobem speciﬁcké z pohledu pracovního prostředí a provozních podmínek ve kterém jsou

Zkouška čerpadel SIGMA 200-QVD pro havarijní systém JE Dukovany

zakázky realizovány a vyžadují vysokou profesní zručnost, odbornost a tím jsou především technologické
systémy společnosti Arcelor Mittal v Ostravě.
Stručné ukázky technicky náročných realizovaných zakázek potvrzují vysokou profesní úroveň
pracovníků společnosti SIGMA-ENERGO s.r.o..
Stanovený systém zajištění kvality však zajišťuje
a podporuje neustálé udržování a zvyšování technických znalostí a profesních dovedností, a to především formou plánovaných profesních školení
a tréningu servisních operací. Příkladem je realizované školení montáže a seřízení valivých ložisek
s kuželovým upínacím pouzdrem s využitím speciálního hydraulického zařízení SKF a provedeného
specialisty SKF.
Ing. Břetislav Klíma,
ředitel společnosti SIGMA-ENERGO s.r.o.
foto: SIGMA ENEGO s.r.o.

Přípravek pro opracování poškozených ploch rozváděcí kola hlavního cirkulačního čerpadla GCN 317 JE Dukovany
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SIGMA VVÚ s.r.o.

Mísiče „na míru“ pro kompletaci technologie kalící lázně a modernizaci
pracoviště tepelného zpracování ve společnosti ŽĎAS, a.s.
V závěru dubna letošního roku došlo
po několikaměsíčním jednání se společností
S.A.P. Praha k podpisu smlouvy na dodávku
16 kusů vertikálních vrtulových mísičů s průměrem vrtule 775 mm, max. výkonem 11 kW,
jmenovitými otáčkami 320 ot/min a regulací otáček. Předpokládaný průtok mísičem
je 0,5-1 m3/s. Mísiče jsou určeny do nově
budované kalící lázně pro výkovky s velkou
hmotností ve společnosti ŽĎAS, a.s. ve Žďáru
nad Sázavou. Společnost SIGMA Výzkumný
a vývojový ústav má s návrhem a výrobou
mísičů dlouholeté zkušenosti a mohla nabídnout řešení na míru. Konstrukční návrh
zpracoval Ing. Oldřich Ott. Hydraulický návrh
tvaru lopatek pro zadané parametry byl zpracován v odd. hydraulických výpočtů SIGMA

Hydraulická zkouška mísiče

Lopatka oběžného kola mísíče

Výzkumný a vývojový
ústav.
Pro výrobu vrtulí
byla zvolena technologie svařování,
přičemž jednotlivé
lopatky byly vyřezány z plechu, následně na ohraňovacím
lisu po segmentech
ohnuty a v přípravku přivařeny k náboji vrtule. V tomto
případě se jednalo
o zcela nový přístup
k výrobě hydraulického tvaru lopatky,

Sestava 16 ks mísičů

který nahradil tradiční slévárenské technologie.
Mísiče byly zkompletovány v srpnu 2014
a v závěru měsíce proběhla i funkční zkouška na zkušebně SIGMA GROUP a.s. Prvních 8
kusů mísičů bude dle stavebního harmonogramu kalírny instalováno společností S.A.P.
Praha ve 37. týdnu do nádrže kalící lázně.
Následně proběhne instalace zbývajících 8
kusů.
Pro SVVU se jedná o významný obchodní případ roku 2014, na kterém se podařilo
ověřit výrobu lopatek ohýbáním po segmentech a přivařením jednotlivých listů na náboj
vrtule.
Po modernizaci pracoviště tepelného
zpracování společnosti ŽĎAS, a.s. budou
výkovky, které dodává tato společnost i pro
SIGMA GROUP a.s. kvalitně zakaleny také
díky technologii dodané ze SIGMA VVU.
Lubomír Koudelka
Foto: SIGMA VVÚ s.r.o.

Montáž

Oběžné kolo
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Výrobní provoz SIGMA GROUP a.s.

Prediktivní údržba strojního zařízení na výrobním provozu
SIGMA GROUP a.s.
Jedním s předních trendů v průmyslových
podnicích v současné době je uplatňování prediktivní údržby strojů a zařízení. Jedná se o soubor činností, které mají zajistit, že se zachová jejich provozuschopný stav, nebo při poruše bude
tento stav rychle obnoven.
Tento trend je také aplikován v rámci údržby
strojního zařízení na výrobním provozu SIGMA
GROUP a.s. V podnikovém řídícím systému
ORAKISS, v modulu řízení údržby jsou uložena
data, která získáváme monitoringem jednotlivých základních oblastí.
Tribodiagnostika
Tribodiagnostika je jednou z metod bezdemontážní technické diagnostiky využívající
maziva jako média pro získání informací o dění
a mechanických změnách v technických systémech, u nichž jsou maziva aplikována. Jejím
úkolem je zjišťovat, vyhodnocovat a oznamovat
výskyt cizích látek v mazivu, a to jak z hlediska
kvantitativního, tak i kvalitativního. Díky získaným
poznatkům z výsledků provedených zkoušek lze
včasně upozornit na příznaky vznikající poruchy
a v řadě případů umožní i lokalizaci místa mechanické závady. Nedílnou součástí sledování
maziv tribotechnické diagnostiky je i sledování
projevů a následků procesu degradace maziv
v průběhu jejího provozního nasazení. Oba uvedené poznatky spolu úzce souvisí a nemohou být
proto posuzovány odděleně. Tato diagnostika je
uplatňována především u karuselů SK- 12, SK16,SK-25, SKJ- 20A,SKJ-32-63, portálové frézky
FP-16 , CNC horizontky WHN-13, FUEQ 125,CNC
soustruhy Gildemeister CTX 620 Linear. Zde jsou
olejové náplně o objemu 60 až 800 litrů, kde tento monitoring zajišťuje zámečnická údržba, čištění a ﬁltrace se provádí externími ﬁrmami na zákla-

Nově osazený motor Kem na karuselu SK 16, typ
IL200L-4 V1, příkon 30 kW při 1475 otáčkách

dě výběrového řízení.Celkové množství olejových
naplní na těchto strojích je kolem 3 000 litrů.
Vibrodiagnostika
Vibrodiagnostika je rovněž jednou z metod bezdemontážní nedestruktivní diagnostiky strojních zařízení. Využívá vibrace, které generuje zařízení v chodu, jako zdroj informací o způsobu jeho provozu.
V poslední době byla tato metoda využita na soustruhu SUA 100/4000 k odstranění chvění stroje
a obrobku. Při obrábění došlo k rozkmitání obrobku
vlivem vyšších harmonických frekvencí. Pomocí přístroje „Vibrometr typ 60 + sonda a Stetoskop SKF
729160 “, zapůjčené z naší zkušebny, bylo provedeno měření a po vibrační analýze byla zjištěna závada
v upevnění základové desky.
Termodiagnostika
Termodiagnostika, jako další z metod bezdemontážní nedestruktivní diagnostiky slouží
k zjišťování nekvalitních spojů v elektrorozvodech,
transformátorových měničích a další elektrovýzbroji strojních zařízení. Vlivem průchodu proudu
dochází ke vzniku joulových ztrát a k následnému
zahřívání, proto tato metoda dokáže odhalit přehřívání a i některé typy závad (přechodové odpory,
závitové zkraty vinutí atd.). Protože tato metoda
není v naší společnosti dostatečně zavedena,
budeme doufat, že plánovaná investice na nákup
termokamery v roku 2015 bude realizována, čímž
přibude možnost její aplikace jak při údržbě, tak
i v oblasti výroby.

Původní motor Schrage typ T3634R14 na karuselu SK 16, příkon 37kW při 580-2300 otáčkách

Monitoring spotřeby el. energie.
Monitoring spotřeby el. energie nám slouží
především pro analýzy a strategie. Po vzoru moderních strojů, pořízených v posledních letech
(např. horizontka WHN -13 CNC, FUEQ 125-KR/3,
Gildemeister CTX 620 Linear) jsou z hlediska úspory
el. energie v rámci rekonstrukcí a oprav klasických
strojů upřednostňovány pro elektrické řízení frekvenční měniče. Frekvenční měnič je elektrické zařízení, které slouží k přeměně elektrického proudu
s určitou frekvencí na elektrický proud s jinou frekvencí, což v konečném důsledku je využíváno k plynulé regulaci otáček asynchronního elektromotoru.
Dříve se ke změně otáček elektromotoru používalo
Ward Leonardovo soustrojí (pohon – dynamo – stejnosměrný motor). Motory bez měniče jsou často
předimenzované a jejich regulace se provádí škrtícími klapkami, převody, řemenicemi a jinými způsoby.
Z energie, kterou takové motory spotřebovávají, jsou
20% čisté ztráty v takových neefektivních mechanismech plýtvajících energií. Už z toho vyplývá, že
použití frekvenčního měniče je velmi efektivní a je
tím zabezpečena i úspora elektrické energie. V naší
ﬁrmě bylo aplikováno využítí frekvenčních měničů
při modernizaci strojů , jako např. karusely SK 25,
SK12, SK 16, soustruhy SU 63 atd. Stejná koncepce se připravuje pro modernizace soustruhu SUK
63A/2750 a karuselu SKJ 20A.
Cílem těchto monitoringů údržby je předpovídat vývoj stavu výrobních zařízení a včas odhalit
potencionální problém či poruchu. O udržovaném
zařízení je nutné mít průběžně co nejvíce informací,
aby byl jasný vývoj změny vlastností a parametrů.
Potom je možné včas zajistit náhradní díly, opravu
dané části zařízení provést dříve, než dojde k jeho
poškození či havárii, což má v konečném důsledku
minimální dopady na výrobu.
Miloslav Navrátil
mistr údržby a péče o základní prostředky

Frekvenční měnič R 237-42
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Sigmundova střední škola strojírenská

Slavnostní zahájení školního roku
na Sigmundově střední škole strojírenské Lutín
Po prázdninách plných slunce, vichru
i deště jsme se 1. září 2014 sešli v aule ZŠ
v Lutíně s nastupujícími žáky na Sigmundovu
střední školu strojírenskou v Lutíně. Letošní
rok je pro nás velice optimistický, neboť nastupuje 150 nových studentů do 5 tříd. V prvním ročníku se tedy objeví ve třech třídách 90
studentů maturitního oboru mechanik seřizovač a v dalších dvou třídách 60 studentů
učebních oborů obráběč kovů, karosář a nástrojař. Jsme rádi, že je o strojírenské obory
na naší škole takový zájem.
Zatím ještě vyjukaní a poslušní „prváčci“
a jejich rodiče byli přivítáni panem ředitelem
Mgr. Pavlem Michalíkem a zástupci teoretického i praktického vyučování. Již tradičně se
zahájení za obec Lutín zúčastnil pan starosta
Antonín Bábek a paní místostarostka Zdena
Tomková. Po uvítacích projevech byly studentům sděleny organizační informace ohledně

chodu školy, domova mládeže a odborného pracoviště.
Žáci byli seznámeni se svými třídními
učiteli a učiteli odborného výcviku.
Studenti vyšších
ročníků zahájili nový
školní rok ve škole se svými třídními
učiteli. I oni byli přivítáni panem ředitelem, který jim popřál
mnoho studijních
úspěchů a to pře- Ze zahájení školního roku na SSŠS v Lutíně
devším studentům
čtyř končících tříd, kteří by měli v letošním
A nám nezbývá než všem popřát hodně štěstí
roce složit maturitní či závěrečnou učňovskou v další etapě života a radost z pronikání do tajemství
zkoušku.
strojařiny.
Mgr. Hana Grundová

ZO OS KOVO, Lutín

Z dětského tábora v Domašově nad Bystřicí
Pravidelně s prvním dnem prázdnin zahajujeme provoz dětského tábora v Domašově
nad Bystřicí. Největší zájem je již tradičně o první turnus. A v letošním roce tomu nebylo jinak.
Poptávka po něm byla tak velká, že jsme bohužel nemohli vyhovět úplně všem.
Výběr turnusu ovlivňuje jak termín s vazbou
na dovolenou rodičů, tak i oblíbenost jednotlivých vedoucích a obsah celotáborové hry. Je
celá řada dětí, která s námi jezdí na tábor pra-

Celkový pohled na tábor

videlně od sedmi do patnácti let. Již dávno je
pryč doba, kdy na tábory jezdily převážně děti
zaměstnanců Sigmy. Dnes je situace taková, že
děti jsou nejen z blízkého okolí Lutína, ale také
například z Brna, Ostravy i Zlína. Tento rok se
opět zvýšil počet táborníků na všech turnusech
tábora.
Jelikož jsme největším táborem v kraji, jsme
také předmětem pravidelné kontroly z Krajské
hygienické stanice v Olomouci, která v průběhu

Hlavní budova

tábora žádné nedostatky nezjistila. Kladně bylo
hodnoceno, že se po rekonstrukci zvedla úroveň
sociálního zařízení v areálu tábora, a že do tábora investujeme značné ﬁnanční prostředky.
Léto a s ním i tábornická sezóna bohužel už
končí, ale všichni se už těšíme na další, a snad
přinejmenším stejně vydařený, dětský tábor
v Domašově nad Bystřicí.
Leon Nogol, předseda ZO OS KOVO, Lutín
Foto: Mgr. Petr Vejbor
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Chatky

Pětilůžkový pokoj

Rekonstruované sprchy

Plavecký bazén

OD NAŠICH SENIORŮ

Výročí založení Klubu důchodců SIGMA
Klub důchodců, tehdy Národního podniku
SIGMA, byl založen v prosinci 1974, tedy před
40 roky. Od té doby je každoročně prováděna Klubem důchodců činnost pro bývalé pracovníky SIGMY. Zakládajícím předsedou KD
byl Alois Pavlíček. V roce 1975 měla organizace KD již 412 členů a předsednickou funkci
převzal Jaroslav Zatloukal. Již tehdy se konaly

Členové výboru KD SIGMA v roce 2014

3 zájezdy a ty byly jednou z hlavních činností
KD po celou dobu existence organizace KD.
Již tehdy byly také např. zakoupeny vstupenky
na filmový festival, na Celostátní spartakiádu
a na sportovní utkání fotbalistů Sigmy Lutín.
V roce 1976 byla zvolena do výboru KD
paní Vlasta Varhová, která setrvala ve své
funkci do roku 1993 a dosud je členkou KD.

V tomto roce měl KD 490 členů a jejich počet
rostl rok od roku, takže měl v roce 1981 774
členů.
V roce 1982 byla předána KD vývěsní
skříňka, na kterou se dosud zveřejňují aktuální zprávy o činnosti KD. Závodní časopis
Mírový proud byl zasílán všem členům výboru
a důvěrníkům.

Zájezd do jižních Čech v roce 1992
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Za 10 let se činnost Klubu značně rozšířila
a také počet členů rozrostl. Organizace čítala již
993 členů. Byly uskutečněny čtyři zájezdy, v listopadu se provedla beseda s jubilanty, v prosinci
se uskutečnily návštěvy těžce nemocných členů.
V roce 1990 byla výborem KD dojednána
ambulantní léčba v lázních Skalka, které se zúčastnilo 45 členů KD. Zástupci KD se zúčastnili v této době také oslav členů, kteří slavili zlaté
svatby.
Maximálního počtu členů KD bylo dosaženo v roce 1993, a sice 1 529. V tomto roce
se uskutečnilo sedm zájezdů, mimo jiné také
do Vídně. Rekreace se zúčastnili členové KD
v Luhačovicích v počtu 35 osob, v Domašově
potom 35 osob.

Předsedou výboru KD se stal v roce 1980
Jan Zedek, kterého vystřídal v roce 1990
Ing. Kulp a tohoto v roce 1994 Jindřich Káňa,
který řídil práci KD až do roku 2009, kdy náhle zemřel. Jeho dlouholetá záslužná práce byla
právem vysoce hodnocena. Na jeho místo byl
zvolen Jiří Kolář, který tuto funkci vykonává zdárně dosud.
V jeho práci jsou mu vydatně nápomocni členové výboru, kteří se scházejí pravidelně
na svých schůzích každý měsíc. Za zmínku stojí
také připomenout pomoc úsekových důvěrníků,
se kterými se schází výbor každoročně na setkáních v různých blízkých i vzdálenějších místech,
kde jsou důvěrníci seznámeni s akcemi a činností organizace a toto je přenášeno na členy

jejich úseků. Při těchto setkáních se uskutečňují
návštěvy význačných lokalit těchto míst.
Na závěr zprávy k 40. výročí založení Klubu
důchodců Sigmy je třeba vyjádřit pochopení a podporu zaměstnavatele reprezentovaného statutárním ředitelem SIGMA GROUP a.s.
Ing. Milanem Šimonovským a generálním ředitelem Lubošem Černohouzem a poděkování
za ﬁnanční podporu KD v jeho činnosti v období od jeho založení. Je třeba také vyslovit uznání ZO OS KOVO za pozornost a kladný přístup
k činnosti KD. Je možno nakonec doufat, že se
i nadále bude dařit pokračovat v dobré činnosti
Klubu důchodců pro bývalé pracovníky lutínské
SIGMY.
Vladimír Smékal, člen výboru KD SIGMA

lé František a Jenovéfa Linetovi a ti byli také
poslední mlynáři, kteří v Lípách mleli.
Dne 1. srpna 1887 se mezi čtvrtou
a pátou hodinou odpolední na polích nad
Slatinkami, Lípami a Třebčínem strhla průtrž mračen, která trvala asi hodinu. Vody
bylo neuvěřitelné množství, valila se od Lip
do Třebčína a dále na Lutín a odplavovala
kusy nábytku a úrody. Tato bouře byla zpečetěním osudu také pro větřák, jak uvedly noviny Našinec „Za Antlerkou koly trčí ze
země a značí místo, že tam stával povětrný
mlýn. Trosky jeho našli u Třebčína“. V okolí,
kde větřák stával, se také nacházejí pozůstatky po několika pohřebištích. Např. v roce
1890, když zde byla kopána strouha podle
nově upravené cesty, bylo nalezeno asi 50
nádob v přibližně devíti hrobech.

Větřák byl sice v Lípách od roku 1828, ale
nebyl to mlýn, který zde byl postaven. V roce
1812 si jistý Jiří Šindelík z Komárna u Kelče postavil na pozemku svého tchána v záhorských
Býškovicích na lipenském panství dřevěný větrný mlýn německého či beraního typu. Ten nejprve v roce 1819 přenesl na lepší větrné místo
(stále u Býškovic), ale protože se potýkal s dluhy, byla na něj uvalena exekuce. V exekuci se
dohodl s rajnochovickým mlynářem Martinem
Syptákem, který od něj mlýn dočasně přijal
a po splacení části dluhu mu jej zase navrátil. Šindelík se však s dluhy potýkal i nadále
a tak celý mlýn nakonec prodal jistému Josefu
Vondrovi ze Slatinek, kterého již známe z počátku příběhu a který si mlýn převezl k Lípám.
PhDr. Jan Štěpán, Ph.D.
Foto: autor článku

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE

Větrný mlýn v Lípách
Každý, kdo se podívá na jízdní řád autobusů ze Slatinic do Olomouce, uvidí zastávku
„Větřák“, která se skutečně nachází na větrném kopečku. Původně k němu zástavba nedosahovala a tak to bývala samota, na které
se mlelo proto, že vodní mlýny v té době neměly ani Slatinky, Lípy nebo Třebčín a mlýny
v Lutíně a Slatinicích nestačily uspokojit zákazníky. Již v roce 1825 prodal Ignác Špunda
z Lutína mlynáři Josefu Vondrovi za 780 rýnských svůj majetek v Lípách. Mlynář Vondra
si pak 3. prosince 1827 zažádal vrchnost
o zřízení větrného mlýna a během roku 1828
zde mlýn zřídil. Mimochodem, Josef Vondra
v roce 1823 mlynařil na lutínském mlýně.
Josef Vondra prodal v listopadu 1842
větřák Janu Krajíčkovi a roku 1849 od něj
mlýn odkoupil Antonín Tomáš. Mlynář Tomáš
prodal mlýn v roce 1851 Františku Chytilovi
a poté jej od roku 1854 vlastnil jeho syn
Jan Chytil. Chytilové zřejmě mlýn jen vlastnili, protože v roce 1852 máme doloženého pachtýře (nájemce) Matouše Doležela.
Roku 1858 se majiteli stali Jan a Karolína
Veselí za 1200 zlatých a po svatbě jejich
syna Eduarda mlýn převedli na něj a jeho
ženu Annu. Když Eduard Veselý zemřel, držela povětřák jeho žena Anna, nově provdaná za Františka Večeřu, a ta jej roku 1873
prodala Jakubovi a Anně Nepožitkovým.
Nepožitkovi měli mlýn do roku 1875, kdy
jej koupili Jakub a Františka Odstrčilovi.
Nejspíše od roku 1877 mlýn vlastnili Antonín
a Karolína Kratochvílovi a jejich syn Martin
Kratochvíl se ženou Annou, a to do roku
1881, kdy mlýn zakoupila Františka Linetová.
Nejméně v letech 1885 až 1887 byli majite-

Větrný mlýn v Lípách
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