SCHÖNBRUNN
Legendy pod parou
Nejoblíbenějšímu dunajskému kolesovému parníku pomohl
v začátcích kompresor Kaeser.
Technické údaje a kontakt:

Domovský přístav
Linz

celková délka
74,62 metrů
šířka přes kryty koles
15,78 metrů
výtlak
440 tun
počet cestujících
900
Sdružený parní stroj
jmenovitý výkon
707 PS
nejvyšší výkon
1200 PS
tlak v kotli
10,5 bar
průměr lopatkového kola 4020 mm
SCHÖNBRUNN si lze pronajmout na
pořádání akcí – zakotvený i plující.
Informace a rezervace:
Tel.: +43 664 5013068
E-mail: schoenbrunn@oegeg.at
ÖGEG,
Spolek o tisících PS
V roce 1974 založili přátelé železnice
v Linci ÖGEG, Rakouskou společnost
pro historii železnic. Idealismu členů
spolku mohou poděkovat za záchranu
před sešrotováním mnohá historická
železniční vozidla a dvě lodě.
Zvláštní oblibě se těší dráha vedoucí
Steyerským údolím, nejstarší 760 mm
úzkorozchodná železnice v Rakousku.
17 km dlouhý úsek mezi místním nádražím Steyer a Grünburgem pravidelně projíždějí parní vlaky.
Pozoruhodné železniční a hornické
muzeum v hornorakouském Ampflwangu je dalším velkým projektem ÖGEG.
Zájem se zde soustředí především na
velké parní lokomotivy.

Schönbrunn kotví před Vilshofenem
Foto: Dr. Guserl

Ačkoliv „stará dáma“ bude brzy slavit sté
narozeniny, je stále ještě jednou z nejrychlejších lodí na Dunaji. Jako parádní
kousek c & k umění lodního stavitelství
fascinuje SCHÖNBRUNN nejen krásou,
ale i originální udržovanou technikou.
Je to jediný parník, který zde zbyl z dřívějších více než 300, které kdysi jezdily pod vlajkou Dunajské paroplavební
společnosti (Donau-Dampschifffahrts-
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Gesellschaft (DDSG)). Postaven byl v
roce 1912 v loděnici v Obudě v Maďarsku. Do roku 1985 se plavil podle jízdního řádu mezi Vídní a Pasovem. V roce
1988 byl postaven mimo službu a odvezen do Budapešti, kde fungoval jako
zakotvené plovoucí kasino.
V roce 1994 byl již provozu neschopný SCHÖNBRUNN při Hornorakouské zemské výstavě v Engelhartszellu

pouhým výstavním exponátem. Potom
měl být SCHÖNBRUNN sešrotován.
Doslova a do písmene v poslední minutě získala loď Rakouská společnost
pro historii železnic (Österreichische
Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (ÖGEG)) od Rakouské republiky za
symbolickou částku 1 šilink + 20 grošů
daně z přidané hodnoty. Tento spolek,
specializovaný na historické železnice,

se nyní stal vlastníkem lodi a otevřela se
před ním velká výzva.

Hledají se idealisté
a sponzoři
Když ÖGEG v roce 1995 převzala loď,
našla ji v politováníhodném stavu. Vybavení, včetně salónu v krásném secesním stylu, bylo zcela zničené. Během
20 000 dobrovolnických pracovních ho-

din opravili členové spolku ÖGEG loď
opět tak, aby byla schopná plavby, takže se 17. října 2000 po 12 letech opět
mohla vydat na svoji první cestu. Byl to
obrovský zážitek pro všechny, kteří pomáhali, a zasloužená odměna za pětiletou námahu.
Projekt SCHÖNBRUNN je i do budoucna odkázán na práci dobrovolníků a peníze sponzorů. Všichni účastníci – od

topiče až po kapitána – pracují zadarmo
s cílem zachovat krásnou starou dámu
pro příští generace.

Kompresor Kaeser
je vždy u toho
Ukrytý v kotelně pomáhá i šroubový
kompresor Kaeser. Podporuje náročnou
proceduru roztopení kotle. SCHÖNBRUNN jezdí totiž na těžký olej, který
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Nejvyšší bezpečnost
Nepatrné, avšak důležité
Zařízení stabilizující tlak chrání úpravnu i rozvod
stlačeného vzduchu před nepříjemnými překvapeními.

je ve studeném stavu pro spalování
příliš hustý. Během provozu udržuje
horká pára v topných spirálách vedených zásobníkem požadovanou viskozitu oleje. Poněvadž během roztápění
ještě není pára k dispozici, hořáky jsou
místo těžkého oleje zásobovány naftou,
která se na vstupu do spalovací komory rozprašuje stlačeným vzduchem.
Díky tomu trvá roztopení parního kotle
SCHÖNBRUNNU „pouze“ šest až deset
hodin – místo až tří dnů, které byly potřeba než se kompresor začal používat.

Práce v potu tváře na hořácích
(nahoře vlevo)
„LISL“ – tak se jmenuje stroj, který
je ještě v původním stavu z roku
1912: příčně uložený sdružený parní
stroj vždy s jedním válcem vysokého
a nízkého tlaku (nahoře)
Dole: dva parádní kusy ze sbírky
vozidel ÖGEG ve Wachau
Foto: Dr. Loidl

Komplexní systémy stlačeného vzduchu
jsou více než součtem svých součástí.
Z toho důvodu platí pro jejich vývoj zásada: pouze ten, kdo má na zřeteli celý
systém, si může být jistý dosažením
maximální energetické účinnosti a nejlepší hospodárnosti.
To platí nejen pro viditelné konstrukční
prvky jako jsou kompresory, sušičky,
filtry, systémy managementu stlačeného vzduchu a potrubní sítě. Platí to
zejména pro součásti, které nejsou na
první pohled vidět. Teprve tehdy, když
je všechno skutečně sladěné a bez
problémů vzájemně funguje, je uživatel
chráněn před nepříjemnými překvapeními.
V systému stlačeného vzduchu jsou při
provozní zátěži v každém místě definovány rychlosti proudění, které se nastavují po dosažení síťového tlaku. Na tyto
rychlosti (čili na toto průtočné množství
za jednotku času) jsou nejen dimenzována potrubí, ale i vymezeny a dimenzovány komponenty pro úpravu vzduchu, jako jsou sušičky a filtry.

Spolehlivý omezovač rychlosti
Po skončení období slabého zatížení
nebo úplného vypnutí sítě je potrubní síť
často bez tlaku – to znamená, že při obnoveném nastartování kompresorů chybí odpor tlaku sítě. Tím vzniká nebezpečí, že stlačený vzduch, (příliš) vysokou
rychlostí „přejede“ filtry a sušičky, což
může vést ke snížení kvality stlačeného
vzduchu a poškození součástí. Avšak i
proti tomu má dobrý dodavatel systémů
stlačeného vzduchu, jakým je Kaeser
Kompressoren, vhodný prostředek.
Systémy stabilizace tlaku spolehlivě
zabraňují příliš vysokým potenciálně
škodlivým rychlostem vzduchu po nastartování systému. Tím bezesporu přispívají k zajištění trvale stabilní kvality
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stlačeného vzduchu. Dále
pak zvyšují provozní spolehlivost a životnost součástí
pro úpravu stlačeného vzduchu.

Jistota odstupňovaná podle
potřeby
Poněvadž žádná aplikace není
stejná jako ty ostatní, Kaeser
Kompressoren má připravenou správnou konfiguraci
zabezpečení pro nejrůznější případy.
V jednoduchých stanicích stlačeného vzduchu s jedním kompresorem a s průměrem
potrubí pro stlačený
vzduch do jednoho
palce jsou spolehlivými pomocníky při náběhu sítě přepouštěcí ventily
Kaeser.
Bezporuchové zásobování stlačeným
vzduchem a pomoc při startu sítě pro
větší stanice s více kompresory a jednou linkou pro úpravu zajišťují osvědčené systémy stabilizace tlaku Kaeser.
Pokud jde o velké systémy stlačeného
vzduchu s více kontrolními linkami pro
úpravu vzduchu, systém stabilizace
tlaku Kaeser zaručuje každé lince spolehlivou úpravu, včetně pomoci při startu sítě. Konstantní kvalita stlačeného
vzduchu je zaručena rovněž v případě,
kdy pracuje pouze jedna linka na úpravu stlačeného vzduchu.
Aby byly systémy stlačeného vzduchu s
průměrem potrubí mezi půl a třemi palci chráněny před nežádoucími ztrátami
tlaku, během provozních přestávek se
zapojují systémy stabilizace tlaku využívající elektropneumaticky ovládané
kulové ventily. Jsou dálkově ovladatelné

přes nepotenciálové kontakty sušiček a filtrů, stejně jako elektropneumaticky ovládané klapky systémů
pro stabilizaci tlaku, konkrétně pro
světslost potrubí od DN 40 až do DN
300. Systém stabilizace tlaku lze tedy v
případě potřeby okamžitě a beze ztrát
uzavřít.
Systém se instaluje hned za posledním článkem úpravy vzduchu. Stanice
stlačeného vzduchu tedy zůstává pod
tlakem. Při zahájení práce lze tlak v potrubním systému rychle a bez náběhového přetížení opět změnit. Jakmile je
dosažen správný tlak v systému, otevře
se ventil a udržuje se konstantní provozní tlak sušičky(ek) a filtru(ů). To zajišťuje
nejen kvalitu stlačeného vzduchu, ale
navíc se ještě i šetří energie.

Zpracoval: Klaus Dieter Bätz
Kontakt: klaus-dieter.baetz@kaeser.com
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