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Elektrárna Opatovice je umístěna ve východní části České republiky a byla postavena v roce 1960. Preferovaným palivem je lignitové uhlí
z místních dolů. Její elektrický výkon činí 363 MWe a tepelný pak 698 MW. Elektrárna se skládá ze šesti kotlů pro kombinovanou výrobu tepelné
a elektrické energie se šesti turbínami. Vzhledem k evropské regulaci emisí, která nařizuje zachovat mezní hodnoty emisí v legislativně platných
normách, se elektrárna Opatovice v roce 2013 rozhodla vyměnit čtyři stávající sběrné jednotky prachu za nové kolektory prachu. Proto byly
zdemolovány stávající multicyklony a elektrostatické odlučovače byly nahrazeny moderní technologií tkaninových filtrů. Rozsah prací zahrnoval
dodání projektu na klíč – čili demolici stávajících multicyklonů, elektrostatických odlučovačů a kouřových ventilátorů, montáž nových tkaninových
filtrů včetně všech potřebných základových prací, realizace ocelových konstrukcí, kouřovodů v mezích výstupu z kotle a kouřových ventilátorů,
stejně jako integraci do nového systému řízení kotlů. Na konci tendru byl za vítěze vybrán syndikát společností Hamon Research-Cottrell GmbH
a ZK-TERMOCHEM, s.r.o. Syndikát vedla společnost Hamon Research-Cottrell, GmbH - generální dodavatel technologií.
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Ekologický program ve společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.

Moderní technologie tkaninových
filtrů pro Elektrárnu Opatovice

Rozsah prací zahrnoval dodávku technologii, výrobu, dodání, demolici, montáž, instalaci
a spuštění čtyř nových tkaninových filtrů. Každý tkaninový filtr má dvě paralelní filtrační linky, což znamená, že v případě potřeby vyřadit
jednu linku z provozu, nemusí být odstaven kotel, který nadále může produkovat dostatek
energie díky jedné filtrační lince.
Společnost Hamon Research Cottrell GmbH
byla zodpovědná za kompletní technologii, dodávku kompletního tkaninového filtru, kouřových
ventilátorů, elektrického a přístrojového vybavení, elektrickou montáž/instalaci a uvedení filtrů
do provozu. Společnost ZK-TERMOCHEM s.r.o.
byla zodpovědná za dodávku systému dopravy
popele, demoliční práce, mechanickou montáž
tkaninových filtrů, dále za izolační a zateplovací
práce.
POPIS TECHNOLOGIE
Dodaná technologie představuje moderní technologii tkaninového filtru, jak je popsáno dále. HAMON nízkotlaký, vysokoobjemový, pulsní tkaninový filtr (LPHV-FF) je vlastně
pulsní kolektor prachu, odstraňující popílek ze

4UÈWBKÓDÓFMFLUSPTUBUJDLâPEMVčPWBč

spalin vycházejících z uhelných kotlů před vypuštěním do atmosféry. Filtrační sáčky jsou nahoře otevřeny a dole zavřeny. Průtok plynu je
z vnějšku filtračního sáčku dovnitř, přičemž

vyčištěné spaliny jsou vypouštěny z otevřené
horní části sáčku do komory čistých spalin. Filtrační sáčky jsou zavěšeny pomocí klecí, které jsou
uchyceny v trubkovnici. Sáčky jsou uspořádány
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Filtrace

Proces čištění

1SJODJQUFDIOPMPHJFULBOJOPWÏIPGJMUSV

%FNPMJDFTUÈWBKÓDÓDIPEMVčPWBčĜ

v soustředných kruhových strukturách k dosažení maximální plošné výměry látky v prostoru,
který je k dispozici.
HARMONOGRAM
Během roku 2014 byla zahájena demolice
prvního stávajícího odlučovače z kotle K6 a poté
začala montáž samotného tkaninového filtru,
surových/čistých kouřovodů, klapek, systému
dopravy popela a kouřových ventilátorů. Syndikát společností Hamon Research Cottrell, GmbH
a ZK-TERMOCHEM, s.r.o. dokončil a uvedl do
provozu první tkaninový filtr pro kotel K6
v dubnu 2015. V druhé polovině roku 2015 byly
paralelně provedeny demolice a montáže zbývajících tří tkaninových filtrů. Proto bylo dokončení všech tří tkaninových filtrů ve stejný
čas velkou výzvou. Zbývající tři tkaninové filtry
byly dokončeny a uvedeny do provozu na konci
roku 2015.
K dodržení nových mezních emisních limitů bylo potřebné, aby nové filtry měly na výstupu méně než 20 mg/m3 obsahu popela. V současné době technologie tkaninového filtru,
kterou poskytuje společnost Hamon ResearchCottrell GmbH, má na všech čtyřech instalovaných filtrech obsah popela méně než 4 mg/m3
na výstupu z filtru.
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Hamon Research-Cottrell, GmbH
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0QBUPWJDF1PXFS1MBOUJTMPDBUFEJOUIFFBTUFSOQBSUPGUIF$[FDI3 FQVCMJDBOEXBTCVJMUJO5IFQSF GFSSFEGVFMJTMJHOJUFDPBMGSPNMPDBM
NJOFT*UTFMFDUSJDBMDBQBDJUZJT.8FBOE.8PGIFBU5IFQPXFSQMBOUDPOTJTUTPGTJYCPJMFSTGPSDPNCJOFEIFBUBOEFMFDUSJDJUZHFOF
SBUJPOXJUITJYUVSCJOFT%VFUP&VSPQFBOFNJTTJPODPOUSPMSFHVMBUJPOTUIBUSFRVJSFFNJTTJPOMJNJUTUPCFLFQUXJUIJOBQQMJDBCMFTUBOEBSET UIF
0QBUPWJDFQPXFSQMBOUEFDJEFEJOUPSFQMBDFGPVSFYJTUJOHEVTUDPMMFDUJOHVOJUTXJUIOFXEVTUDPMMFDUPST"OETPUIFDVSSFOUNVMUJDZDMPOF
BOEFMFDUSPTUBUJDQSFDJQJUBUPSTXFSFEJTNBOUMFEBOESFQMBDFECZUIFNPEFSOUFDIOPMPHZPGG BCSJDGJMUFST5IFTDPQFPGUIFXPSLT JODMVEFEUIF
EFMJWFSZPGUIFQSPKFDUPOBUVSOLFZCBTJT NFBOJOHUIFEFNPMJUJPOPGUIFF YJTUJOHNVMUJDZDMPOF FMFDUSPTUBUJDQSFDJQJUBUPSTBOEGMVFGBOT JO
TUBMMBUJPOPGUIFOFXG BCSJDGJMUFST JODMVEJOHBMMOFDFTTBS ZGPVOEBUJPOXPSL DPOTUSVDUJPOPGTUFFMTUSVDUVSFT GMVF HBTEVDUJOHBTQBSUPGUIF
PVUQVUGSPNUIFCPJMFSBOEGMVFGBOT BOEJOUFHSBUJOHJUJOUPUIFOFXCPJMFSDPOUSPMTZTUFN"UUIFFOEPGUIFUFOEFS UIFXJOOFSDIPTFOXBTUIF
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