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Základní informace projektu

• Název Nízkoemisní spalování kotle K13 v UNIPETROL Litvínov

• Zadavatel Unipetrol RPA, s.r.o.

• Zhotovitel Provyko, s.r.o.

• Místo stavby Objekt T700 kotel K13

• Adresa Záluží 1, 436 70 Litvínov – Česká republika

• Realizace 2019 – 2020
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Popis kotle T700 K13

Parametry kotle

Jmenovitý parní výkon: 135 t/h

Min. parní výkon (bez stabilizace): 80 t/h

Min. parní výkon (se stabilizací): 65 t/h

Jmenovitý tepelný výkon: 95,8 MW

Tlak přehřáté páry: 9,41 MPa

Teplota přehřáté páry: 540 °C

Teplota napájecí vody: 215 °C

T700 představuje 8 kotlů K13 – (K20).

Jedná se o jednobubnový granulační parní kotel s
přirozenou cirkulací výrobce ABB-PBS Brno. Stěny
spalovací komory jsou membránového provedení.
Přehřívák páry je čtyřstupňový, teplota přehřáté páry
je regulována vstřikem napájecí vody před třetí a
čtvrtý stupeň přehříváku.
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Popis kotle T700 K13
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Spalovací systém kotle:

• Palivo hnědé uhlí (9 – 17 MJ/kg dle MPP)

• 4 tlukadlové mlýny, provoz 3/1

• 4 práškové proudové hořáky po 2 sekcích

• Přívod sekundárního vzduchu po výšce hořáku

• Dvě patra dohořívacího vzduchu

• 4 plynové hořáky (odpadní plyn 13,2 MJ/Nm3)

• Ohřívák vzduchu Ljungström



Vstupní podmínky – emise, palivo

• Emise

NOx 260 – 270 mg/Nm3

CO cca 60 mg/Nm3

• Garanční palivo

Obsah veškeré vody v původním stavu Wt
r 23,0 – 25,0 %

Obsah popela v původním stavu Ar 20,0 – 28,0 %

Obsah dusíku Ndaf max. 1,15 %

Výhřevnost v původním stavu Qi
r 11,0 – 16,5 MJ/kg

Obsah prchavé hořlaviny Vdaf min. 55 %
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Garantované hodnoty

• NOx pro palivo 13,0 – 16,5 MJ/kg

parní výkon 110 – 135 t/h NOx 190 – 210 mg/Nm3

parní výkon 100 – 110 t/h NOx 175 – 190 mg/Nm3

parní výkon do 100 t/h NOx do 175 mg/Nm3

• NOx pro palivo 11,0 – 13,0 MJ/kg

parní výkon 100 – 125 t/h NOx 190 – 210 mg/Nm3

parní výkon do 100 t/h NOx 175 – 190 mg/Nm3

• CO pro palivo 11,0 – 16,5 MJ/kg

parní výkon 90 – 135 t/h CO do 100 mg/Nm3

Hodnoty emisí jsou vztaženy na suché spaliny o tlaku 101,325 kPa, teplotě 0 °C a referenčním obsahu kyslíku 6 %.
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Popis technického řešení zhotovitele

• Technické řešení úprav bylo navrženo za účelem dosažení nízkých emisí NOx a CO při stabilním

a bezpečném provozu kotle.

• K redukci emisí NOx bylo využito pouze primární metody denitrifikace, a to v maximální možné

míře.

• Nástřik membránové stěny keramickým kompozitem

• Nové řešení odběru spalin pro analýzu O2

• Úpravy kanálů a klapek spalovacího vzduchu

• Kontrola stavu regulačních klapek

• Cejchování všech měřidel spalovacího vzduchu

• Odladění spalovacího systému a prokázání garantovaných parametrů
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Nástřik SK keramickým kompozitem

• Zamezení koroze trubek v hlubší redukční atmosféře

• Ochrana před struskováním SK

• Zlepšení prostupu tepla ze spalin do trubek díky povlaku s větší absorpcí
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Nástřik SK keramickým kompozitem

• Keramický kompozit BG HitCoat®

• Drsnost Rz 25 µm

• Čistota A Sa 2 ½

• Prach Stupeň 2, Stupeň 3

• Tloušťka 120 µm
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Měření O2

• Instalace bypassového potrubí spalin na obou stranách kotle

• Vícebodový odběr spalin po průřezu kanálu II tahu

• Umístění analyzátoru O2 do komory bypassového potrubí
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Měření O2

• Instalace bypassového potrubí spalin na obou stranách kotle

• Vícebodový odběr spalin po průřezu kanálu II. tahu

• Umístění analyzátoru O2 do komory bypassového potrubí
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Úprava kanálů a klapek

• Lepší těsnost v zavřeném stavu

• Přesnější výsledky měření

• Kanály

2x Studený vzduchu do PZH

4x Horký sekundární vzduch
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Cejchování měřidel

• Cejchování měřidel prandtlováním

• Měřidla průtoku (celkem 20 měřících míst):

2x nasávaný vzduch

2x vzduch do PZH

4x studený vzduch do mlýna

4x horký vzduch do mlýna, primární vzduch

4x horký vzduch do hořáku, sekundární vzduch

2x dohořívací vzduch dolní

2x dohořívací vzduch horní
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Odladění spalovacího systému

• Seřizování poměru Sekundár/OFA
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Odladění spalovacího systému

• Dohořívací (terciální) vzduch
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Garanční měření

• Dle schváleného projektu garančního
měření

• Nezávislou organizací

• Na třech výkonových hladinách
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Děkuji za pozornost.

www.provyko.cz


