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O
bnova a ekologizace teplárny Planá nad Lužnicí

POPIS TECHNOLOGIE ODSÍŘENÍ
Systém odsíření je navržen jako jedno za-

řízení společné pro spaliny z obou uhelných
kotlů tak, aby byly dodrženy požadované emis-
ní limity a účinnost odsíření na principu mokré
vápencové technologie.

Spaliny jsou nejprve vyčištění od tuhých
znečišťujících látek (TZL) ve stávajících elek-
trických odlučovačích. Za těmito odlučovači
jsou instalovány nové kouřové ventilátory se
zvýšeným výkonem, schopné pokrýt i tlakové
ztráty způsobené instalací nové technologie.
Neodsířené spaliny jsou zavedeny od každého
spalinového ventilátoru buď do společného
kouřovodu a do absorbéru odsíření nebo při
mimořádných provozních stavech, přepouš-
těny obtokem (by-passem) do stávajícího ko-
mína. 

Odsíření spalin probíhá v jednom absorbé-
ru. Komín pro odsířené spaliny je umístěn jako
nástavec na absorbéru a z něj jsou odsířené
spaliny vypouštěny přímo do ovzduší. Hlavním

Dodávka zařízení pro odsíření spalin Ekologizace a obnova
teplárny v Plané nad Lužnicí
ZVVZ-Enven Engineering, a.s. v rámci projektu Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí, získala v listopadu 2013 zakázku
na dodávku zařízení v rozsahu provozního souboru PS-03 – odsíření spalin jako subdodavatel pro společnost PSG-International, a.s.
Technologie odsíření spalin bude uvedena do provozu v průběhu roku 2015 v návaznostech na nově vybudované uhelné kotle K5 a K6
(v místech původních kotlů K2 a K3).

Obr. 1 – Pohled na 2D model odsiřovací technologie

Obr. 2 – PID diagram technologie odsíření
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Obr. 4 – Ukotvený I. montážní díl absorbéru, souběžně probíhající základové práce pod objektem odsíření (17. 9. 2014)

Obr. 5 – Montáž IV. dílu absorbéru (29. 9. 2014)

Obr. 6 – Pohled na absorbér a komínovou nástavbu 
(4. 2. 2015)

Obr. 8 – Pohled na objekt odsíření, vpředu havarijní nádrž
(4. 2. 2015)

Obr. 9 – Spalinový ventilátor za kotlem K5 (29. 1. 2015)Obr. 7 – Pohled na objekt odsíření, nádrž provozní vody, silo vápence (20. 11. 2014)
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aparátem, ve kterém probíhají reakce mezi plynnou a kapalnou fází a za-
jišťují záchyt kyselých škodlivin SO2, HCl, HF (v menší míře i SO3 a NO2),
je sprchový absorbér, který je tvořen zónou kontaktní (sprchovou), po-
sazenou na cirkulační nádrži absorpční suspenze a odlučovač kapek.
Spodní část kontaktní zóny slouží k ochlazení spalin na teplotu odpoví-
dající relativní vlhkosti výstupních spalin 100%. Chemické reakce mezi
plynem a kapalinou probíhají v obou částech absorbéru. V kontaktní zóně
je plyn kontaktován s rozstřikovanou suspenzí síranu, siřičitanu a uhli-
čitanu vápenatého, kde v kapénkách suspenze probíhají fyzikální i che-
mické pochody. Výsledný proces odsiřování lze popsat hlavní chemickou
reakcí mezi oxidem siřičitým, uhličitanem vápenatým a kyslíkem za pří-
tomnosti vody:

CaCO3+SO2+0,5 O2+2H2O�CaSO4.2H2O+CO2

Při záchytu kyselých látek klesá pH absorpční suspenze o hodnotu
cca 0,4 až 0,8 a tento pokles je vyrovnáván neutralizací absorpčního roz-
toku vápencem.

Součástí technologie je dále silo na jemně mletý vápenec. Vápen-
cová suspenze se připravuje v zásobní nádrži, do které je v pevně nasta-
veném poměru, dávkován vápenec a voda. Následně se dávkuje vápen-
cová suspenze do absorbéru. Dávkování suspenze vápence do absorpč-
ního okruhu se řídí podle toku SO2 vstupujícího do absorbéru a podle po-
žadované hodnoty pH absorpční suspenze.

V absorpčním okruhu cirkuluje absorpční suspenze, která obsahuje
15 až 20 % pevné fáze tvořené vzniklým sádrovcem, přebytkem vápence,
úletem popílku z procesu spalování a nečistotami z vápence. 

Produkt mokré odsiřovací technologie – energosádrovec – je získá-
ván odvodněním sádrovcové suspenze. Z absorpčního okruhu je odta-
hována část absorpční suspenze, v množství odpovídající stechiometric-
ky zachycenému oxidu siřičitému, na odvodnění v dvoustupňovém zaří-
zení, kde 1. stupeň tvoří hydrocyklón a 2. stupeň pásový vakuový filtr.
Energosádrovec se následně shromažďuje v kontejneru a odvoz na ex-
pediční skládku se bude zajišťovat pravidelně po naplnění kontejneru.

ROZSAH DODÁVEK A ČINNOSTÍ ZVVZ-ENVEN ENGINEERING, A.S.
Dodávka technologie odsíření spalin včetně šéfmontáže a uvedení

do provozu. Hranicemi dodávek jsou výstupní příruby ze stávajících elek-
trických odlučovačů nových kotlů K5 a K6, vstupní příruba do stávajícího
komínu a jednotlivá připojovací místa potrubních rozvodů odsíření.

Hlavní části technologie odsíření
Strojní část

    Odsiřovací absorbér včetně komínové nástavby, spolu s vnitřní ves-
tavbou, míchadly tvoří hlavní aparát odsíření.

    Systém kouřovodů včetně bypassových klapek.
    Spalinové ventilátory zajišťující odtah spalin.
    Příprava vápencové suspenze. Příprava vápencové suspenze se re-

alizuje ve speciální nádrži, která je opatřena čerpadly a míchadlem.
Vápenec je doplňován ze sila, které je umístěno nad touto nádrží.

    Zpracování energosádrovce. Odvodnění energosádrovce probíhá
v hydrocyklónech a v síto-pásovém filtru. Jednotka je vybavena va-
kuovou pumpou, systémem nádrží a čerpadel.

    Systém vodního hospodářství. Ten obsahuje potrubní rozvody, ná-
drže, čerpadla a míchadla.

    Pneudoprava zajišťující plnění sila.

Část elektro a MaR
    Veškeré zařízení a materiály, nutné pro kompletní zhotovení elek-

trotechnologické části a měřících okruhů odsíření.

Garantované parametry
Garantovaná hodnota minimálního stupně odsíření pro SO2 je 93,6 %.

Pro provoz odsíření při všech provozních režimech kotlů K5 a K6 jsou po-
voleny následující maximální emisní limity (viz. Tab. 1).

Ing. Dušan Molík, Vedoucí marketingu, 
ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

SO2 TZL

mg/Nm3 mg/Nm3

*) 400 20

Tab. 1
*) Suché spaliny, normální stavové podmínky, referenční obsah kyslíku 6 %

Delivery of equipment for the desulphurisation of flue gases of the Ecologization and Refurbishment of the Power Plant in Planá nad Lužnicí
In November 2013 as part of the Ecologization and Refurbishment of the Power Plant in Planá nad Lužnicí project, ZVVZ-Enven Engineering, a.s. was
awarded a contract for delivery of equipment for the PS-03 operating system - desulphurisation of flue gases as a sub-contractor for PSG-
International, a.s. The desulphurisation of flue gases technology will be commissioned in 2015 for the newly constructed K5 ad K6 coal boilers (on
the sites of the original K2 and K3 boilers).

Поставка оборудования для обессеривания продуктов сгорания в рамках проекта "Экологизация и обновление теплоэлектростанции в Плане над
Лужницы
Фирма ZVVZ-Enven Engineering, a.s. в рамках проекта "Экологизация и обновление теплоэлектростанции в Плане над Лужницы" , получила в ноябре
2013 заказ на поставку оборудования в объемах эксплуатационного пакета  PS-03 - обессеривание продуктов сгорания,  в качестве субпоставщика
для компании РSG-International, a.s.  Технология обессеривания продуктов сгорания будет введена в эксплуатацию в 2015 году  вместе со
строительством угольных котлов (на месте старых котлов  K2 и K3).

Obr. 3 – 3D model nádrže a rozvodu pro přípravu vápencové suspenze 




