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Pha Lai 2
power station

Pha Lai 2, cea mai modernă termocentrală din Vietnam,
folosește Pennguard ® pentru izolarea coșurilor de fum.
Cu o populaţie de peste 80 milioane de locuitori, Vietnamul se situează pe locul 12
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Un proces de instalare
sigur și eficient
Hyundai Engineering & Construction,
partenerul

din

cadrul

consorţiului

pentru lucrări de construcţii, a desemnat
firma italiană Hamon Mariani Battista
S.p.A. să construiască coșul înalt de 200
m de la Termocentrala Pha Lai 2.
Pentru a avea un proces de instalare eficient, constructorul coșului a ales o
metodă de lucru specifică, descrisă mai
jos (punctele 1-6):

1

Sablarea la alb a sectoarelor cu
înălţimea de 7,2 m din coșul de oţel
într-un loc special amenajat

2

Aplicarea prin pulverizare în interiorul
sectoarelor a Pennguard® Block
Primer

3

Sectoarele sunt transportate lângă coș și
așezate în poziţie verticală.

4

Instalarea sistemului Pennguard® de către personal calificat
vietnamez, când sectoarele sunt încă în exteriorul coșului.

6

Verificarea calităţii sudurii de către o
echipă de inspecţie. După aprobarea
calităţii se curăţă zona sudurii și se montează Pennguard® peste zona unde s-a
efectuat sudura.
Metoda de montaj aleasă s-a dovedit
eficientă și rapidă. În timp ce o echipă,
urmând un grafic stabilit, montează la
sol Pennguard®, o altă echipă se ocupă
cu montajul secţiunii în coș. Utilizând
acest sistem de coordonare cele două
echipe au montat cele două coșuri
metalice de evacuare a gazelor într-o
perioadă de 8 săptămâni.

5

Sectoarele metalice izolate în prealabil sunt sudate pe porţiunea de coș deja instalată. Sectoarele
sunt armate pe partea exterioară pentru prevenirea
deformărilor pe perioada manipulării. În timpul
operaţiunii de sudare au fost luate măsuri de prevenire a incendiilor.

Alegerea protecţiei interioare a coșului
Gazele arse provenite de la cele două
unităţi de 300 MW trec printr-un precipitator în vedera îndepărtării cenușii. În
acest fel, 85% din gaze sunt desulfurate
în staţii umede special amenajate.
Gazele curăţate, saturate de apă, ies din
instalaţiile de desulfurare la o temperatură de 46˚C. Aceste gaze reci și umede
sunt amestecate cu diferenţa de 15%
gaze netratate care au o temperatură de
120˚ C. Amestecul astfel obţinut are o
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