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Byli jsme osloveni společností EKOL Brno
s poptávkou návrhu řešení technologie skladu
štěpky. Již v době poptávky jsme věděli, že projekt
bude mít jistá úskalí, která budou technicky odliš-
ná od zvyklostí, jež řešilo SIMO na obdobných pro-
jektech. Obdobná zařízení, která se svými vlast-
nostmi přibližuje požadavkům firma EKOL Brno, již
provozuje např. Žatecká teplárenská a.s. (viz. All
for Power, 4/2012), Město Kašperské Hory, Ener-
getické centrum Otín, Energetické centrum Kutná
Hora a další. Stroje (automatické manipulátory)
v uvedených referencích obsluhují sklady dřevní
štěpky a fytomasy. 

NESTANDARTNÍ ŘEŠENÍ
Nestandardním řešením projektu EKOL Brno by-

la zejména celková dispozice projektu haly skladu
včetně prostoru pro navážení dřevní štěpky kamiony
na podlahu skladu a rozdělení zásobníku pro kotel do
dvou sekcí. Současně bylo třeba plánovat celkovou
kapacitu skladu tak, aby v určeném místě ve skladu
nebylo skladováno palivo s ohledem na inženýrské sí-
tě vedoucí pod skladem a umožnění přístupu k nim
v případě nutnosti. V rámci přípravy projektu byla kon-
zultována řešení, která vedla k úspěšné realizaci díla. 

Pokud se vrátím k jednotlivým nestandard-
ním řešením, tak jedním z nich je vykládka dřevní

štěpky kamiony na podlahu haly a nikoliv (podle
zvyklostí) do přivážecí jámy. Vysypávání dřevní
štěpky na podlahu haly znamená zvýšené riziko
nehody mezi kamiony (do skladu mohou couvat
dva vedle sebe), obsluhy a následně manipuláto-
ru. Současně je třeba uvažovat ve výpočtu pracov-
ního cyklu manipulátoru s tímto řešením, neboť je
třeba, aby manipulátor byl schopen v automatic-
kém cyklu vybrat přivezenou dřevní štěpku co mož-
ná nejvíce k podlaze tak, aby mohl nacouvat další
kamion a netvořila se vrstva neodebrané dřevní
štěpky. Toto řešení má vliv na časový cyklus mani-
pulátoru a ten je třeba velmi důkladně navrhnout. 

Technologický manipulátor ve skladu
paliva teplárny Dalkia Sviadnov
Společnost SIMO-CZ s.r.o. byla oslovena společností EKOL, spol. s r.o., Brno za účelem řešení dopravy a skladování dřevní štěpky pro projekt teplárny
Dalkia ve Sviadnově. Díky referencím a zkušenostem SIMO-CZ s obdobnými aplikacemi byl navržen, pro obsluhu skladu dřevní štěpky, speciální
manipulátor pracující v automatickém nepřetržitém provozu bez trvalé obsluhy. Průběh realizace díla, včetně nestandardních řešení Vám popíšeme
v tomto článku.

Pohled na krytou skládku biomasyManipulátory Simo-CZ ve skladu biomasy ve Sviadnově

Prostor navážení paliva
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Věděli jsme, že minimální počet kamionů na
pracovní den je 12 s tím, že může být tento stav jed-
norázově zvýšen. V době nutnosti rychle plnit prázd-
ný sklad byla štěpka přivážena až šestnácti kamiony
za den, což klade vysoké nároky na logistiku navá-
žení, ale i na práci manipulátoru ve skladu. Každé
z obou vykládacích míst je vybaveno semaforem in-
formujícím řidiče kamionu o možnosti vjet bezpečně
do skladu a taktéž potvrzovacími tlačítky, kde řidič
potvrdí opuštění prostoru vykládky a tím dá impuls
manipulátoru pro zahájení odebírání přivezené
dřevní štěpky a ukládání do skladu. Prostor vykládky
je dále zabezpečen vraty proti neoprávněnému vjez-
du nebo vstupu do prostoru vykládky.

Rozdělení zásobníku pro kotel do dvou sekcí
je opět nestandardní provedení. Z pozice mani-
pulátoru to není až takový problém, ale je nutno
vyřešit snímání hladiny v jednotlivých sekcích zá-
sobníku tak, aby manipulátor vždy dostal v čase

impuls pro doplnění konkrétní sekce zásobníku
a nedošlo k jeho vyprázdnění, což by mohlo způ-
sobit nedostatek paliva pro potřeby kotle teplárny.   

Celá stavba byla i komplikovaná svým prove-
dením. Nebylo možno postavit sloupy haly do stan-
dardního modulu max. 6 metrů, protože pod halou
jsou vedeny některé inženýrské sítě. Sloupy haly
byly v modulech 12 metrů, což znamenalo dimen-
zovat nosníky na tento modul. Tím došlo k většímu
zatížení na patky sloupů. Dále bylo nutno nosníky
jeřábové dráhy bočně „větrovat“ do mezinosníků
pro zachycení bočních sil. Protože stavební část by-
la mírně opožděna proti plánovaným termínům,
museli jsme důkladněji koordinovat práci s ostat-
ními profesemi, což ale přineslo kýžený efekt v po-
době úspěšného předání díla do provozu.

Musím konstatovat, že se společností EKOL Brno,
přes veškeré drobné komplikace od přípravné fáze
projektu až po fázi realizační, byla vždy nalezena

shoda v řešení. Dílo bylo úspěšně uvedeno do pro-
vozu bez závad s tím, že v průběhu provozu bude
optimalizován automatický cyklus s ohledem na
potřeby teplárny DALKIA ve Sviadnově.

Pro naši společnost SIMO-CZ tato dodávka
znamená další významný referenční krok v oblasti
dodávek automatických manipulátorů, který chce-
me zúročit již v letošním roce na dalších dodáv-
kách tohoto typu. V současné době mimo jiných
projektů již probíhá realizace projektu výstavby
etapy II Bioelektrárny Energetické centrum Kutná
Hora, kde firma dodává kompletní technologii do-
pravy a skladování paliva (fytomasy) a dále kom-
pletní systém řízení teplárenského bloku. V letoš-
ním roce plánujeme další realizaci dodávky
automatického manipulátoru do skladu štěpky.

Aleš Bednář, obchodní ředitel, 
SIMO-CZ s.r.o.

Technological handler in the fuel storage at the Dalkia Sviadnov heating plant
SIMO-CZ s.r.o. was approached by EKOL Brno to design the conveyance and storage of wood chips for the Dalkia Sviadnov heating plant project.
Thanks to the references and experience of SIMO-CZ with similar applications a special handler was designed to operate the storage of wood chips
working in automatic continuous operation without constant servicing. We will subsequently attempt to provide you with the specifics of this delivery
from the project to the successful commissioning.

Технологический манипулятор на складе топлива теплоэлектростанции "Dalkia" Свиаднов
Компания "SIMO-CZ s.r.o."  по просьбе фирмы "EKOL" Брно  приняла участие в решении проблемы транспортировки и складирования древесных опилок
для проекта теплоэлектростанции "Dalkia" Свиаднов. Благодяря большому опыту работы  компания "SIMO-CZ" смогла предложить для обслуживания
склада специалльный манипулятор, работающий в автоматическом безостановочном режиме без постоянного обслуживания. В статье описана
спецификация этой поставки от проекта до введения в эксплуатацию. 

O dodavateli:
Společnost SIMO-CZ s.r.o. byla založena v roce 2004 se zaměřením na dodávky průmyslové automatizace a tech-
nologické dodávky elektro části strojů a technologií. Postupným vývojem a požadavkům trhu se společnost transfor-
movala a v současné době SIMO-CZ nabízí komplexní technologická řešení dopravy a skladování různých typů mate-
riálu. Všechna zařízení dodává formou tzv. „na klíč“.  Díky flexibilitě a přístupu k zákazníkovi se společnosti podařilo
úspěšně navázat spolupráci s významnými partnery. V současné době dodávám stroje pro teplárny, elektrárny, bio-

elektrárny, ale i pro strojírenské podniky jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Společnost nabízí stroje na manipulaci s dřevní biomasou (štěpkou), fyto-
masou, komunálním odpadem, ale i technologické dopravní linky pro různá průmyslová odvětví. Díky individuálnímu přístupu a dialogu se zákazníkem
se firmě daří navrhovat řešení, která optimálně pokrývají potřeby zákazníka. Automatická zařízení SIMO-CZ pracují v mnoha podnicích v České republice
i v zahraničí. K zákazníkům patří např.: ArcelorMittal Ostrava, BFS Energo, EKOL Brno, Holcim, Škoda Auto, Tenza, US Steel Košice a další.

Sekce zásobníku s čidly snímání hladiny




