
41

05/2013  www.allforpower.cz

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

o
m

p
le

x
n

í o
b

n
o

v
a

 E
le

ktrá
rn

y P
ru

n
é

řo
v

 II

Elektrárna Prunéřov II (EPR II) bude po své kom-
plexní obnově spalovat hnědé uhlí ve třech moder-
ních blocích, každý o výkonu 250 MWe. Spaliny z
každého bloku v množství 964 000 Nm³/h budou
svedeny a odsířeny v absorbéru každého bloku. Nej-
větší výzvou bylo zvládnout velmi náročné termíny,
stanovené investorem. Největší požadavky byly kla-
deny na časovou koordinaci, neboť na poměrně
malém prostoru pracuje více dodavatelů. Smlouva
o relizaci odsiřovacího zařízení vstoupila v platnost
v prosinci 2007. V září 2012 začaly demoliční a sta-
vební činnosti. Zprovoznění zařízení (první vstup
spalin do systému) je plánováno na červen 2014.
Aby přísná termínová zadání mohla vůbec být do-
držena, byla mobilizace stavebních firem provedena
již před oficiálním odstavením výrobních bloků
a bezprostředně poté začaly pilotážní práce.

ROZSAH DODÁVKY 
Rozsah dodávky společnosti ANDRITZ Energy

& Environment obsahuje v podstatě kouřovody su-
rových a kouřovody vyčištěných spalin, dále pak
jednotky absorbérů, oběhová čerpadla a kompre-
sory oxidačního vzduchu. Součástí je i dodávka vy-
prazdňovací nádrže a nádrže procesní vody, nádr-
že na filtrát a vápencové suspenze, čerpací stanice,
stanice procesní vody a budovy elektro (rozvodna
odsíření), dále pak systém odvodnění sádrovce
a také demontáž  starého zařízení. 

TECHNOLOGIE 
Spaliny jsou z bloků svedeny (za pomoci stá-

vajících kouřových ventilátorů) ke třem absorbé-
rům. Zde jsou odsiřovány tzv. mokrou vápencovou
vypírkou a poté odvedeny společným kouřovodem
čistých spalin do stávajících chladicích věží. 

Sádrovec, který v tomto zařízení vzniká, je
odebírán z jímky absorbéru, zahušťován v hydro-
cyklónové stanici, odvodňován na vakuových pá-
sových filtrech a deponován do stávajícího skla-
dovacího prostoru. Jak pomocné systémy odsíření
(např. systém procesní vody, rozvody oxidačního
vzduchu a systém vápencové suspenze), tak i od-
vodnění sádrovce jsou projektovány jako společné
systémy pro všechny tři absorbéry. 

Obsah síry v hnědém uhlí z okolí Prunéřova vy-
kazuje, ve srovnání s jinými hnědouhelnými elekt-
rárnami, velmi vysoké hodnoty. Proto muselo být
odsiřovací zařízení dimenzováno na obsah kyslič-
níku siřičitého o hodnotě 11 350 mg/Nm³. Úko-
lem bylo snížit obsah SO2 ve vyčištěných spalinách
na hodnotu pod 150 mg SO2/Nm³, a obsah TZL
na hodnotu 10 mg/Nm³  což odpovídá hodnotě
účinnosti odsíření přes 98,7 %. 

Obzvláště vysoké vstupní koncentrace SO2

ve spojení s nízkými limitními hodnotami emisí
podmiňují optimální rozložení proudění a promý-
vací suspenze v absorbéru (myčce spalin). Pro tuto

optimalizaci používá ANDRITZ Energy & Environ-
ment simulace pomocí vlastních vyvinutých, ne-
ustále aktualizovaných a verifikovaných CFD-pro-
gramů. Takto lze rozpoznat nerovnoměrná rozložení

S novými a výkonnějšími kotli bude
v Prunéřově i moderní odsíření
V rámci kompletní obnovy Elektrárny Prunéřov II bylo ze strany zákazníků (invesor ČEZ, a.s. a generální zhotovitel ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.) rozhodnuto
zřídit i nové a moderní odsiřovací zařízení, které představuje nástupnický projekt velmi úspěšně provozovaného zařízení provozovatele v Elektrárně
Tušimice II. V Elektrárně Prunéřov II bylo odsiřovací zařízení v provozu již od začátku 90. let minulého století. Na základě podstatného legislativního
snížení přípustných hodnot emisí, vypsal generální zhotovitel výběrové řízení na nové odsiřovací zařízení. Následně zadal společnosti ANDRITZ Energy
& Environment (AE&E) zakázku na výstavbu zařízení pro odsíření kouřových plynů, odpovídajícího poslednímu stavu úrovně techniky ve světě. V článku
jsou popsána specifika tohoto projektu.  

Obr. 1 – Výňatek z PDMS (Plant Design Management System) - model EPR II

Obr. 2 – Před optimalizací pomocí CFD (vlevo: hmotnostní podíly SO2 v absorbéru, vpravo: návrh rozstřikovacích rovin)

Obr. 3 – Po optimalizací pomoci CFD (vlevo: hmotnostní podíly SO2 v absorbéru, vpravo: návrh rozstřikovacích rovin)
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a vrcholové hodnoty SO2 a minimalizovat je opti-
malizovaným návrhem rozstřikovacích úrovní. Zře-
telný existující proud SO2 na obrázku č. 2 před op-
timalizací pomocí CFD, bylo možno úspěšně
odstranit, viz obrázek č. 3.

Vedle výborných schopností snižování emisí,
vyniká odsiřovací zařízení v EPR II rovněž tím, že je-
ho provoz „neprodukuje“ odpadní vody. Tím do-
chází k úsporám investičních, resp. provozních ná-
kladů na čištění odpadních vod.

POUŽITÉ MATERIÁLY
Samotné válcovité absorbéry byly vyrobeny

z uhlíkové oceli. Z hlediska protikorozní ochrany
byly vnitřek absorbéru a vestavby z uhlíkové oceli
opatřen pogumováním z brom-butyl-kaučuku.
Vstupní část absorbéru je z důvodu velmi vyso-
kých teplot vyrobena z vysoce kvalitní slitiny Alloy
59. Každý absorbér v EPR II je vybaven čtyřmi roz-
střikovacími polypropylénovými rovinami, při-
čemž každou rovinou obíhá s intenzitou více než
10 000 m³/h propírací suspenze z jímky absor-
béru. Nad rozstřikovacími rovinami je umístěn
dvoustupňový odlučovač kapek, vyrobený rovněž
z polypropylénu, v uspořádání jako hrubý a jem-
ný odlučovač.

ZHOTOVOVÁNÍ NÁDRŽÍ
Z důvodu zamezení pnutí, které vzniká během

svařování působením nerovnoměrného přenosu
tepla na svařované plechy nádrže, bylo premiéro-
vě pro tyto účely praktikováno nasazení svařova-
cího poloautomatu. Poloautomatické svařování se
provádělo na svislých a vodorovných svarech, a to
jak krycí vrstvy na vnější a vnitřní stěně, tak i na
vrstvy kořenové.  Rychlost svařování se přitom po-
hybuje mezi 2 až 7,5 mm/s.

Takto bylo možné úspěšně zamezit deforma-
cím plechů pláště, které by v důsledku mohly vést
k nerovnostem a vyboulením na nádržích.

KOUŘOVODY ČISTÝCH SPALIN
Mezi další komponenty odsiřovacího zařízení,

které stojí za zmínku, lze uvést kouřovody čistých
spalin. Vyčištěné spaliny jsou vedeny společným
kouřovodem (ze sklolaminátového materiálu) přes
rozdvojovací odbočku do obou chladicích věží. Je-
likož průměr kouřovodu činí 8,8 metru, nepřichá-
zela dlouhá doprava předvyrobených kusů kouřo-
vodu z prostorových důvodů v úvahu. Proto byla
zřízena výrobní dílna přímo na stavbě v areálu
elektrárny, ve které se díly kouřovodu jeden po dru-
hém vyrábějí a kompletují. Předvýroba se provádí

na vertikálním „navíjecím zařízení“. Na rotujícím tr-
nu jsou navíjeny osmimetrové díly. Jednotlivé kusy
jsou opatřovány vyztužovacími žebry a přírubami
a skládány do potřebných délek. Takto předmon-
tované díly byly pak zvedány a montovány v mís-
tech určení ve výšce zhruba 30 metrů. Jeden kus
kouřovodu o hmotnosti více než 86 tun byl umístěn
přes plášť chladící věže do jejího vnitřku, přičemž
přitom bylo nutno překonat výšku přes 120 metrů.

Dipl. Ing. Dr. Klaus.Bärnthaler, 
Ing. Gerhard Hutter, 

ANDRITZ Energy & Environment GmbH

Obr. 6 – Pohled na budované zařízení 

Obr. 5 – Montáž kouřovodů čistých spalinObr. 4 – Svařovací automat

Modern desulphurisation with the new and more efficient boilers
As part of the complete modernisation of Prunéřov II Power Plant it was also decided to build a new and modern desulphurisation facility. This facility
is the successor project after the facility in Tušimice II, which is already operating to the operator’s full satisfaction. At Prunéřov II Power Plant the
desulphurisation facility had been operating since the early 1990s. Based on the substantially stricter legislation of admissible emission values, the
general project contractor, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., drew up a tender procedure for a new desulphurisation facility. Subsequently it awarded a
contract to ANDRITZ Energy & Environment for building a flue gas desulphurisation facility meeting the latest technical standards. The specifics of this
project are described in the article. 

С новыми более мощными котлами в Прунержове будет проведено обессеривание (десульфурация) на современном уровне
В рамках комплексной модернизации электростанции Прунержов II было  решено установить новое оборудование для обессеривания.  Это
оборудование является следующим проектом после оборудования Тушимице II, которое уже находится в эксплуатации и полностью удовлетворяет
требования заказчика.  На электростанции Прунержов II оборудование для десульфурации находится в эксплуатации с начала 90-х годов. На основе
серьезного ужесточения допустимых норм эмиссии, генеральный подрядчик проекта  ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., объявил тендер на поставку нового
обессеривающего оборудования.  Впоследствии  компания ANDRITZ Energy & Environment получила заказ на установку  оборудования для десульфурации
отработанных газов по последнему слову техники. В статье описана специфика этого проекта.  
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