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V rámci obnovy dojde k rekonstrukci bloků 23,
24 a 25. Je prováděna kompletní výměna stávají-
cích granulačních bubnových kotlů za průtočné se
zvýšenými parametry páry a se zvýšeným tepelným
výkonem odpovídajícím výkonu bloku 250 MWe,
bez zpětného využiti tepla spalin. Vzduchový i spa-
linový trakt je řešen jako jedno větvový, tj. s jedním
regenerativním ohřívákem vzduchu, jedním vzdu-
chovým i jedním kouřovým ventilátorem.

Kouřovody za výstupními díly zdvojených elek-
trických odlučovačů jsou spojeny ve společný
kouřovod, který je zaveden do axiálního kouřového
ventilátoru s hydraulicky natáčenými lopatkami.
Tento ventilátor zajišťuje odtah spalin z kotle a dá-
le spaliny dopravuje do chladicích věží. Chladící

věže v tomto případě nahrazují výstupní troubu
resp. komín.

Partie za kotli zajišťuje odloučení tuhých zne-
čišťujících látek ze spalin o nominálním objemu cca
0,7 milionů m3/h a maximálním 1,49 milionů m3/h
při vstupní koncentraci popelovin až do 79,4 g.Nm-3

na požadovaných 15 mg.Rm-3 v referenčních
spalinách.

Rozsah dodávek a činností 
ZVVZ-Enven Engineering
Dodávky:

     Elektrické odlučovače. Na každý blok jeden
zdvojený, čtyřsekcový, elektrický odlučovač. 

     Kouřovody (vstupní, výstupní, by-pass kouřového

ventilátoru, výstupní do odsíření včetně uza-
vírací klapky).

     Podpěrné konstrukce (posouzení stávající
ocelové konstrukce pod elektrický odlučovač,
nový roznášecí rám).

     Tepelné izolace a nátěry.
     Zařízení pro techniku a prostředí.

Činnosti:
     Kompletní projektová dokumentace (studie

KO EPR II, optimalizace KO EPR II, BD – Basic
Design, RD – realizační dokumentace).

     Kompletní demontáž stávajícího zařízení.
     Kompletní montáž nového zařízení včetně

uvedení zařízení do provozu.                               

Nová technická řešení „partie za kotli“
v rámci Komplexní obnovy 
Elektrárny Prunéřov II
Firma ZVVZ-Enven Engineering, a.s. v rámci programu obnovy úhelných zdrojů ČEZ a.s. zahájila 1. září 2012 poslední dlouhodobě plánovaný projekt
komplexní obnovy bloků elektrárny Prunéřov II (dále jen KO EPR II), a to jako dodavatel části „Partie za kotli“. Tato část je dodávána prostřednictvím
Vítkovice Power Engineering a.s. pro generálního dodavatele ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Zprovoznění všech bloků podle harmonogramu je plánováno
v průběhu roku 2014.

Obr. 1 – 3D model, blok č. 25 - pohled od kotle Obr. 2 – 3D model KO EPR II, pohled od kouřového ventilátoru

Obr. 3 – Stav před zahájením demontážních prací (odlučovač 25) Obr. 4 – Odlučovače 23 a 24. Zahájení montáže roštu po demontáži (únor 2013)

Obrázková reportáž - Průběh montáže elektrických odlučovačů EO 23, EO 24 a EO 25:
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 II Garantované výstupní parametry

     Maximální úlet tuhých znečišťujících látek
(popílku) z elektrických odlučovačů 

        ve výši 15 mg/Nm3 referenčních spalin.
     Maximální netěsnost kouřového traktu 

        ve výši 2,5 %.

     Garantovaná výkonová spolehlivost zařízení
je ve výši 99 %.

Nová technická řešení 
Místo zdvojeného (tandemového) řešení

vzduchových a spalinových ventilátorů, které

umožňovalo v případě výpadku jednoho stroje
provoz bloku se sníženým výkonem, se důsledně
uplatnila zásada 1 blok, 1 vzduchový, 1 spalinový
ventilátor s požadovanou provozní spolehlivostí
99 %. Toto řešení umožnilo snížit investiční nákla-
dy a prostorové nároky, které jsou u komplexních

Obr. 5 – Odlučovače 23 a 24, montáž roštů (únor 2013) Obr. 6 – Odlučovače 23, 24 a 25, montáž roštů a rámů (březen 2013)

Obr. 7 – Elektrostatické odlučovače 23 a 24, montáž výsypek (duben 2013) Obr. 8 – Odlučovače 23 a 24, montáž skříně a sloupů odlučovačů (květen 2013)

Obr. 9 – Odlučovače 23 a 24, montáž vnitřních rámů, izolace (červenec 2013) Obr. 10 – Elektrostatický odlučovač 25, montáž horních nosníků (srpen 2013)
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obnov limitovány stávající zástavbou. Jsou zrušeny všechny dříve používané
obtoky (by-pas) a tak nelze do atmosféry odvádět nevyčištěné (neodprá-
šené a neodsířené) spaliny, což bylo v minulosti v případě havarijních si-
tuací možné. Toto řešení podstatně zvyšuje požadavky na provozní spoleh-
livost, především kouřového ventilátoru a na řešení havarijních situací
včetně totálního kolapsu sítě (black-out).

Průběh realizace
Demontáž zařízení u bloků 23, 24 a 25 v rozsahu demontáže vstupních

a výstupních kouřovodů včetně izolací elektrických odlučovačů a kouřových
ventilátorů začaly 1. září 2012 a ukončeny v lednu 2013. V současné době
pokračují montážní práce nového zařízení s plánovaným uváděním do pro-
vozu v roce 2014.

Ing. Dušan Molík,
Vedoucí marketingu, 

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

New technical design “Parts behind the Boiler” as part of the Comprehensive Renewal of Prunéřov II Power Plant
ZVVZ-Enven Engineering, a.s. as part of the programme for the renewal of coal-fired power plants of ČEZ a.s. launched the last long-term planned
project on 1 September 2012 of the Comprehensive renewal of the units of Prunéřov II Power Plant (hereinafter referred to as “CR EPR II”), as the
contractor of the part “Parts behind the Boiler”. This part is delivered through Vítkovice Power Engineering a.s. for the general contractor ŠKODA PRAHA
Invest s.r.o. The commissioning of all the units according to the time schedule is planned during the course of 2014.

Новое техническое решение "участка за котлом" в рамках Комплексного обновления электростанции Прунержов II
Фирма ZVVZ-Enven Engineering, a.s. в рамках программы обновления угольных источников ČEZ a.s. начала 1 сентября 2012 года последний
долгопланируемый проект комплексного обновления блоков электростанции Прунержов II (далее KO EPR II), в качестве подрядчика "Участка за
котлом". Эта часть была поставлена при помощи  Vitkovice Power Engineering a.s. для генерального подрядчика ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Пуск в
эксплуатацию всех блоков в соответствии с  графиком запланирован на 2014 год.

Obr. 11 – Odlučovače 23, 24 a 25, vstupní část do odlučovačů (září 2013) Obr. 12 –Odlučovač 23, zahájení montáže VNE do odlučovače (září 2013)

Obr. 13 – Odlučovače 23 a 24, výstupní část (říjen 2013)

Obr. 14 – Odlučovače 23, 24 a 25, vstupní část (listopad 2013)


