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Pøesto�e vìtšina malých vodních elektráren v ÈR byla postavena pøed Druhou svìtovou válkou a fungují dodnes, mají,
jako ka�dý stroj, svoje technické problémy. Na øešení øady z nich lze s úspìchem pou�ít diagnostické metody.
Diagnostika a prevence poruch umo�òuje zamezit nejen nákladùm vyvolaným opravou zaøízení po poruše, ale pøedevším
ztrátám z výpadkù výroby. Pøíznivý technický a cenový vývoj mikroelektroniky umo�òuje nasazení trvale instalovaných
diagnostických systémù v takových cenách, �e se tato investice rychle vyplatí. Umo�òuje to pøedevším modulární
koncepce systémù tj. výbìr jen tìch mìøení, která mají na konkrétní MVE podstatný vliv a také moderní technologie
pøenosu dat. Vhodnì pou�itá diagnostika doká�e zvýšit vyu�ití elektrárny, zvýšit bezpeènost a zajistit bezporuchový
provoz, sní�it náklady na údr�bu a na preventivní opravy. Zde uvádíme jen nìkteré pøíklady vyu�ití diagnostiky na
malých vodních elektrárnách :

a) Kontrola lo�isek pomocí teploty je úèinná pouze zdánlivì. Zejména u vodních elektráren jsou lo�iska chlazena,
tak�e k nárùstu teploty je zapotøebí, aby se zaèala zadírat. A to je okam�ik, kdy ji� došlo k nevratnému
mechanickému poškození. Pomocí metod vibraèní diagnostiky lze zaznamenat okam�ik, kdy poškození lo�iska
teprve hrozí, tak�e údr�bu lze udìlat døíve, ne� k poškození dojde. Tento okam�ik teplomìry nejsou schopny
indikovat.

b) Vibraèní diagnostika je vhodným prostøedkem i pro sledování nevyvá�enosti, nesouososti a jiných vlivù
vy�adujících jinak pravidelnou ruèní kontrolu soustrojí.

c) Turbíny je mo�né osadit dalším èidlem, které sleduje vznik podsání, kavitace, výskyt neèistot zachycených na
lopatkách rozvodného kola a další jevy. V pøípadì vyu�ití èidla nejen k diagnostice, ale i jako regulaèního prvku lze
okam�itì automaticky optimalizovat nastavení lopatek rozvodného, pøípadnì obì�ného kola. To má zásadní vliv na
zlepšení úèinnosti a vyu�ití soustrojí. Omezuje se také mo�nost poškození lopatek mechanickými neèistotami.

d) Stavidla a jalový pøepad je mo�né osadit øídicím systémem, který optimalizuje prùtok vody, hlídá kritické stavy (jako
odstavení turbíny, odtokové pomìry apod.). Pokud ji� elektrárna takový systém má, je vhodné ho doplnit èidly
zabraòujícími mechanickému poškození pohyblivých èástí.

e) Systém diagnostiky je mo�né doplnit záznamovým zaøízením zajiš�ujícím sbìr informací v dobì vaší
nepøítomnosti.

f) Systém diagnostiky mù�e být jednoduše pøipojen na místní øídicí systém nebo mù�e úplný øídicí a diagnostický
systém být rovnou souèástí naší úplné dodávky.

g) Pomocí dálkového pøenosu (internet, SMS) klíèových informací, je údr�ba informována o mo�ném vzniku závad a
jejich druhu. Provoz elektrárny mù�e proto být plnì bezobslu�ný.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohlednì diagnostiky
vodních elektráren, prosím neváhejte nás kontaktovat.
Velice rádi vám objasníme další technické, ekonomické a
aplikaèní otázky.


