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Technický útvar
Foto: Jiří VALENTA

Další obnovná investice
na Provoze kyseliny sírové
Z důvodu stáří a nedostatečného výkonu pro využití stávající
maximální kapacity našeho provozu bylo potřeba navrhnout
na místo Ivánka – našeho starého dmychadla (výrobce ČKD,
stáří 17 let, kapacita jen cca 75 % z potřebného výkonu) –
nové „turbodmychadlo“.
Při výběru firem, které se zabývají výrobou těchto stojů na míru, se objevila
i německá firma Piller s nejen velmi vysokými znalostmi procesu, ale i s dobrými
referencemi na již vyrobené stroje. Naši
technici neváhali a využili nabídky zhlédnout v Dolní Rožínce (podnik Diamo)
přímo v akci několik podobných strojů,
které odsávají silně kyselé páry uvolňující se při těžbě uranu. Po této exkurzi
a vyjasnění všech doplňkových technických informací se mohla rozběhnout
projekční činnost na stroj podle našich
představ. Mezi hlavní zadané požadavky patřily: snadná regulace průtoku

(20–55 tis. m3/h), odolnost materiálu pro
kyselý vzduch (maximální obsah kyseliny
je dán odlučovací schopností drátěných
demisterů v sušicí věži a vzduch jí v sobě
může unášet až 5 kg/h), překonat odpor
všech našich aparátů (cca 50 kPa), spolehlivost a snadná údržba.
Po vyslyšení všech našich technických požadavků na nový stroj přišla firma Piller
s jednoznačným návrhem – není potřeba
turbodmychadlo, když si pořídíme dva
sériově zapojené ventilátory s motory
regulovanými frekvenčními měniči. Ventilátory mají výrazně nižší otáčky (max.
2 900 ot/min oproti turbodmychadlu

6 700 ot/min), proto se předpokládá jejich nižší opotřebitelnost, menší potřeba
oleje na chlazení a mazání ložisek a menší
náchylnost k rozvážení rotoru, což jsou
zároveň všechny nevýhody našeho stávajícího turbodmychadla.
Nájezd nových ventilátorů proběhl bez
větších komplikací na konci listopadu.
Všichni se již nyní těšíme na jejich bezproblémový chod, na kterém je zcela závislý
nepřetržitý provoz výroby kyseliny sírové
a dodávka hlavních polotovarů pro výrobu titanové běloby (pára 32 t/h, kyselina
sírová 25 t/h a elektřina 2–3 MW).
Jiří Valenta
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Přeložka vysokého napětí rozvodny R31
V letošním roce byla s ohledem na potřeby vytvoření dostatečného
prostoru pro další rozvoj naplánována demolice objektu vysokého
napětí (dále VN), rozvodny R31 (byla v lokalitě bývalé výrobny
superfosfátu).
Objekt rozvodny R31 uvolnil místo pro
plánované nové technologie TB. Začátkem roku bylo vypracováno zadání pro
přeložku VN zařízení rozvodny do jiné
lokality. Místo jsme našli v objektu VN
rozvoden R33 a R34. Dále musela být
s ohledem na VN distribuční síť v lokalitě
poloprovozu TB vybudována nová VN
rozvodna R32, napájení oblasti původně bylo také zajišťováno z původní R31.
Nová rozvodna R32 zásobuje elektřinou
zejména oblast „starého závodu“, ale na-

příklad i administrativní budovu, hlavní závodní jídelnu, externí organizace
a v neposlední řadě VN pohon čerpadla
ve vodárně Strhanec.
Realizaci prováděly dvě externí firmy.
Stavební a strojní část realizovala stavební
firma Müller s. r. o. a část elektro dodávek
firma CEMEL servis s. r. o. Subdodavatelem byla firma ABB s. r. o., která v Precheze již v minulosti osadila dispečerské
řízení VN rozvodem MicroSCADA včetně historizační aplikace HIS600. Realiza-

ce přeložky probíhala za plného provozu
Prechezy. Konfigurace VN rozvoden je
navržena tak, aby odběratelé nepoznali
dílčí odstávky jednotlivých vývodů, resp.
dodávka elektřiny pro jednotlivé odběratele nebyla přerušena. V současné době
probíhají dokončovací práce zejména
v oblasti přístupových cest a finalizace
projektové dokumentace skutečného
stavu. Finální předání stavby do užívání
je naplánováno na konec roku 2018.
David Blaťák

Rekonstrukce NN rozvodny S1
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V rámci generální zarážky provozů 2018 jsme naplánovali
rekonstrukci NN rozvodny S1, která napájí výrobnu kyseliny sírové
a její přilehlé objekty. Stávající NN rozvodna S1 byla provozována
od roku 1977, její stav tomu odpovídal a byl již za hranicí
životnosti.
Původní rozvodna byla výrobkem polské firmy „Elektromontaž“ Krakow, která v roce 1977 byla subdodavatelem při
stavbě výrobny kyseliny sírové. Původní
rozvodna S1 byla vybavena rozváděči
RM1, RM2 a RM3.
Tyto rozváděče napájely 3 ks suchých
transformátorů 6/0,4 kV, 1 000 kVA.
Veškerá elektrovýzbroj byla zrušena
a nahrazena novou, s výjimkou frekvenčních měničů. Nová rozvodna S1 je
osazena dvěma kusy VN transformátorů

6/0,4 kV, 1 250 kVA s nízkými ztrátami,
podle směrnice o ekodesignu. Tyto nové
transformátory napájí nové rozváděče
RM30.19 a RM30.20. Nově byly instalovány aktivní filtry pro korekci účiníku
a vyšších harmonických frekvencí. Na
rozvodnu S1 se musel vejít i nový transformátor 6/0,69 kV, 2 500 kVA, který
napájí dva frekvenční měniče o výkonu
2× 800 kW pro řízení ventilátorů 501CD
Piller na výrobně S1. Rekonstrukce rozvodny S1 byla velice časově náročná, pro-

tože na demontáž a uvedení do provozu
bylo jen jednadvacet dní. Musela proto
proběhnout detailní příprava včetně koordinace více firem tak, aby na stavbě
nedocházelo k časovým prodlevám ani
k bezpečnostním problémům. Rozvodna
byla najížděna po generální zarážce 2018
postupně, v plném provozu je po nájezdu již zmíněných ventilátorů Piller. Nyní
probíhají už jen dokončovací práce jako
např. malování.
David Blaťák

