Pha Lai 2
power station
Wykładzina Pennguard® zabezpiecza przewody kominowe w najnowocześniejszej opalanej węglem kamiennym elektrowni w Wietnamie.
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Dla zapewnienia sprawnej realizacji
zadania wykonawca zastosował oryginalną metodę montażu przewodu którą
przestawiono w pkt. 1- 6.

1

Segmenty stalowe przewodu kominowego o wysokości 7,2m są poza
placem budowy oczyszczane metodą
strumieniowo-ścierną.

2

Oczyszczone powierzchnie stalowe
gruntuje się metodą natryskową
podkładem Pennguard® Block Primer.

3

Segmenty stalowe przewodu są transportowane na plac budowy i składowane w pobliżu komina.

4

Miejscowi pracownicy aplikują wykładzinę Pennguard® na
wewnętrzne powierzchnie segmentów. Aplikacja wykonywana jest na zewnątrz komina żelbetowego.

6

Inspektorzy sprawdzają jakość połączenia spawanego. Po oczyszczeniu spoiny
ze zgarów i wyrównaniu nierówności
następuje aplikacja pozostałej części
wykładziny Pennguard®.
Zastosowana metoda montażu okazała
się szybka i efektywna. Podczas gdy
jeden zespół pracowników przygotowywał segmenty na zewnątrz komina drugi zespół w tym samym czasie
zespalał wstępnie przygotowane segmenty do dwóch przewodów kominowych. Dzięki zastosowaniu takiej
organizacji pracy istniała możliwość
instalacji dwóch stalowych przewodów z wykładziną Pennguard®
w ciągu 8 tygodni.

5

Segmenty z częściowo zabudowaną wykładziną
są transportowane do wnętrza komina i łączone
pomiędzy sobą metodą spawania. Segmenty są
zewnętrznie wzmocnione w celu zabezpieczenia
przed deformacją podczas montażu. W trakcie
spawania dwóch segmentów należy wprowadzić
szczególne środki ostrożności związane z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

Wybór zabezpieczenia
przewodów kominowych.
Strumienie gazów spalinowych opuszczających dwa kotły 300MW zostają
oczyszczone ze składników lotnych
w elektrofiltrach. Następnie 85% strumienia gazów jest odsiarczanych w IOS.
Oczyszczone w absorberze gazy spalinowe o temperaturze +46˙C charakteryzują się dużą zawartością wody.
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wykładzina Pennguard® niezawodnie
chroni przed korozją stalowe przewody
kominowe i gwarantuje niezawodną ich
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