Pha Lai 2
power station
Nejmodernější vietnamská elektrárna, spalující uhlí,
použila Pennguard® jako vyzdívku komínových sopouchů.
S počtem obyvatel okolo 80 miliónů, patří Vietnam k 12-ti nejlidnatějším zemím na
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Duct & Chimney Linings

vložkovací

systém

Účinný a spolehlivý
instalační proces
Společnost pro veřejné práce a výstavbu
Hyundai
jmenovala

Engineering&Construction,
firmu

Hamon

Mariani

Battista S.p.A. (Itálie) pro výstavbu 200
m vysokého komínu v elektrárně Pha Lai.
V objednávce na dokončení účinného
instalačního procesu, zvolil stavitel
komína speciální pracovní postup, který
je popsán v bodech 1-6.

1

7,2 m vysoké sekce ('válce') ocelového sopouchu byly otryskány ocelovou drtí ve speciální poloze mimo
pracovní místo.

2

Pennguard® Block Primer byl
nastříkán na povrch ocelových válců.

3

Válce byly transportovány na pracovní
místo a uloženy svisle vedle komína.

4

Místní pracovník instaluje vyzdívku Pennguard® v ocelových
válcích zatímco jsou válce stále mimo komín.

6

Inspektoři kontrolují oblasti svárů. Po
odsouhlasení, pracovníci plochy svárů
čistí a instalují vyzdívku Pennguard®
přes plochy v oblasti svárů.

Zvolený pracovní postup se ukázal jako
rychlý a výkonný. Zatímco pracovní
četa prováděla předvložkování válců
na základní úrovni podle přesného
harmonogramu, konstrukční četa
připevňovala válce ke dvěma sopouchům. Použitím tohoto dobře zpracovaného systému zvládli pracovníci
instalaci Pennguard® do dvou ocelových sopouchů během 8 týdnů.

5

Předvložkované vstupy válců jsou vždy instalovány na část ocelového sopouchu svářením.
Válce jsou zvenku zpevněny preventivně proti
nadměrné deformaci během zpracování. Během
svařování jsou dodržovány speciální bezpečnostní
opatření, dodržována protipožární bezpečnost.

Volba vyzdívky
komínového sopouchu
Kouřové plyny proudí ze dvou jednotek
po 300 MW protékají srážecím činidlem,
kde se odstraní popílek. Potom je 85% z
objemu kouřových plynů odsířeno v
mokrém absorbéru FGD. Očištěný
kouřový plyn opouští absorbér při teplotě 46˙C, saturovaný ve vodě. Takto
ochlazený, mokrý plyn je následovně
mixován se zbývajícími 15% proudících
plynů, které mají teplotu okolo 120˙ C.
Smíchaný plyn má teplotu přibližně

Dva ocelové válce, každý 176 m dlouhý.

58˙C. Při teplotě 58˙C vytvoří kouřový
plyn v komíně silně kyselé prostředí.
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