
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |

01/2015  www.allforpower.cz46

O
bn

ov
a 

a 
ek

ol
og

iz
ac

e 
te

pl
ár

ny
 P

la
ná

 n
ad

 L
už

ni
cí

Dnešní doba se vyznačuje překotným
tempem při realizaci nových tepelných bloků.
Jedním z projektů, kterých se společnost PSP
Engineering zúčastnila, je i nový fluidní kotel
K5 v teplárně Planá nad Lužnicí. Konkrétně
se zde jednalo o dodávku dvojice válcových
drtičů typu DVR 10. Tyto drtiče jsou součástí
palivových tras, přesněji vnitřní úpravy uhlí,
dodávaných firmou Envirmine Energo. Jako
palivo slouží hnědé uhlí v zrnitosti 0 až 40
mm, které je před vstupem do kotle drceno
na požadovanou frakci do 10 mm (maximálně
do 12 mm).

Válcové drtiče byly vybrány záměrně, a to
s ohledem pro potřeby kotle. Takto získaný
produkt se vyznačuje menším obsahem pra-
chových částic než při jiných alternativách dr-
cení. Samotná konstrukce se výborně hodí pro
náročné provozy a je typická minimálními ná-
roky na údržbu. Dvojice proti sobě otáčejících
se válců je každá osazena násuvnou elektro-
převodovkou. Vhodným zapojením dovolují vál-
ce reverzní chod. Tímto je drtič chráněn proti
vniku nedrtitelného předmětu a eliminují se
případné havárie. 

Povrch válců je opatřen speciálním otě-
ruvzdorným návarem a jeho tvar je uzpůso-
ben pro snazší vtahování drceného mate-
riálu. Jednoduchým způsobem lze nastavit
velikost výstupní štěrbiny a reagovat tak na
podmínky provozu. Celá skříň drtiče je opa-
třena pancéři proti otěru a společně s válci
tvoří efektivní a zároveň kompaktní a pro-
storově nenáročné řešení. Celý drtič je umís-
těn na pohyblivém rámu, který usnadňuje
údržbu a manipulaci. 

Podobný systém palivové trasy je již téměř
dva roky v provozu na kotli K2 v teplárně ve
Strakonicích a v současné době dochází k ná-
jezdu dalšího kotle K1. 

David Dočkal, 
PSP Engineering, a. s.

Dodávka válcových drtičů palivových tras
V článku je popsána dodávka dvou válcových drtičů. Tyto drtiče, které dodávala firma PSP Engineering, a. s., jsou součástí palivových
tras – vnitřní úpravy uhlí, dodávaných firmou Envirmine Energo pro teplánu v Plané nad Lužnicí.

Delivery of cylindrical crushers of fuel lines
The article describes the delivery of two Roller crushers. These crushers delivered by PSP Engineering a.s. are part of the fuel lines and internal treatment
of coal delivered by Envirmine Energo for the power plant in Planá nad Lužnicí.

Поставки вальцовых дробилок для топливных линий
В статье описана поставка вальцовых дробилок. Эти дробилки, которые поставляет фирма PSP Engineering a.s., являются составной частью
топливных линий. Технологии внутренней обработки угля поставляет фирма  Envirmine Energo для теплоэлектростанции в Плане над Лужницы.

Obdobné řešení funguje v teplárně ve Strakonicích

Pohled na drtiče palivových tras
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