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HLAVNÍ MILNÍKY VÝSTAVBY  NZ ELE

Hlavní milníky výstavby:
Podpis Smlouvy s GD (EPC) 09/2006

Demolice objekt _ uvoln ní pro NZ 05/2007

Výstavba náhradních objekt 09/2007

Vydané stavební povolení výstavby NZ 08/2008

Zahájení výstavby NZ (2. fáze) 01/2009

Vyvedení výkonu 07/2010

Zahájení  zkušebního provozu NZ (PAC) 11/2017

Ukon ení zkušebního/záru ního provozu (FAC) 11/2019

Dne 15.11.2017 zahájen Zkušební provoz (2 roky)

Dne 29.11.2017 obdr ena licence NZ ELE od ERU

Blok má veškeré certifikace PpS dle Kodexu P enosové soustavy



KOTEL A MAXIMÁLNÍ PARAMETRY



MATERIÁLOVÁ KONCEPCE PLÁŠT  KOTLE



MOTIVACE A P ÍSTUP K POU ITÍ NOVÝCH
MATERIÁL  A TECHNOLOGIÍ

Investor

• Motivace – zvýšení zisk  z
výroby zvýšením parametr
a tím i , spln ní požadavk
BAT, zvýšení živostnosti z
hlediska vyšších
pevnostních charakteristik

• Riziko – možné snížení
spolehlivosti za ízení z

vod  nep edpokládaných
materiálových poruch v
pr hu provozu

Dodavatel

• Motivace – zvýšení
konkurenceschopnosti
progresivním designem,
zvýšení zisku snížením
náklad  a asu z d vod
neprovád ní n kterých
technologických operací
(nap . p edeh ev, PWHT)

• Riziko – zvýšení náklad  z
vod  nep edvídaných

technologických problém ,



POU ITÍ MATERIÁLU T24 V ZAHRANI NÍCH
PROJEKTECH JINÝCH INVESTOR

Hypotézy porušujícího mechanismu
Vodíkem indukovaná koroze pod nap tím (HSCC)
Anodická koroze pod nap tím (Anodic SCC)

Poruchy výparníku nadkritických kotl  z
materiálu T24
03/2010 –Walsum (N mecko), 10/2010 Boxberg (N mecko)
a 03/2011 Walsum (N mecko) – opakovan po opravách

ístup ešení problému poruch výparníku
ístup ešení vým nou materiálu
ístup ešení eliminací klí ových faktor porušujícího mechanismu

ešení pro projekt NZ ELE
Rozhodnutí bylo ud láno na základ spolupráce s
VGB skupinou Task Force T24 a n kterými provozovateli



SCÉNÁ E A RIZIKA HODNOCENÁ P I JEDNÁNÍ S
DODAVATELEM



PORUCHA VÝPARNÍK 2016

Vznik net snosti: 2 montážní sváry mezi p ipojením
FGRS okna 704 a membránovou st nou výparníku
Datum vzniku net snosti: kv ten/ erven 2016
(objeveno na za átku ervna)
Provozní hodiny: cca 3200 h na áste ném výkonu a
cca 100 h na plném výkonu
Maximální provozní teplota: 465°C
Maximální návrhová teplota: 515°C
Maximální provozní tlak: 304bar
Maximální návrhový tlak: 322bar
Materiál: ocel 7CrMoVTiB10-10 (T24)



TRHLINY V OBLASTI NET SNOSTÍ NA MEMBRÁNOVÉ
ST

Trhliny z otopené strany (spalin)

Trhliny z neotopené strany

Vzhled hlavní trhliny C1



HYPOTÉZA A FAKTA O P INÁCH NET SNOSTI OD
MPA

Trhlina C1 penetrovala kompletn  p es celou st nu trubky 39 a to vedlo k prvotní net snosti, která
vedla k n kolika sekundárním net snostem zap in ným proudem páry
Jsou evidentní deformované zrna v okolí trhliny C1 – vysoké nap tí vedlo k plastizaci.
Tlouš ka oxid  v trhlin  je stejn  velká jako tlouš ka oxid  pokrývajících svarový spoj – p edpokládá
se, že doba iniciace trhliny byla ve stejné dob  jako provedení svaru
Typ mikrotrhlin a dutin jsou typické pro žíhací trhliny, které mohli vzniknout v pr hu sva ování.

tšina dutin je vypln na oxidy – dutiny jsou d íve vzniklé (pravd podobn  p i sva ování) a oxidy
souvisí s vlivem prost edím – edpokládá to korespondenci s povrchem a styk s médiem.
Tvrdosti jsou pod 350HV a hodnoty klesají od vn jšího povrchu k vnit nímu – potvrzení správnosti
sva ování a p edpoklad, že nehrozí SCC porušující mechanismus
Chatakter lomu je následující: Intergranulární dendritické ostr vky umíst né v primárn
transkrystalickém št pném lomu. Dále jsou evidentní laterární trhlinky z hlavní magistrální trhliny.

vodem porušení je špatné provedení sva ování s pravd podobn  vysokým tepelným p íkonem
v pr hu sva ování dom rku okýnka spolu s lokálním nap tím.

Na základ zjišt ných skute ností lze íci, že se jedná o stress –relief cracking („žíhací trhliny“).
Vznik net snosti primárn souvisí s procesem montáže a sva ování tj. vysoké vnesené teplo –
kumulace sva ování a vlastní sva ovací proces (vysoký tepelný p íkon) a vnesení pnutí p i
sestavování.



Porucha T24 2017



PORUCHA MATERIÁLU TRUBKA 22



PORUCHA T21 2017



SHRNUTÍ

• Relaxa ní praskání (stress relaxation cracking): Výskyt byl zjišt n p i vyšet ování první
net snosti v 06/2016 MPA Stuttgart. Projevem tohoto degrada ního mechanismu je výskyt
abnormální deformace struktury, následn  výskyt dutin a trhlin resp. až výskyt net sností. Tento
mechanismus probíhá i teplotách odpovídajících provozním stav m výparníku NZ ELE a
dojde k n mu v superpozici s nadm rným namáháním. Tato skute nost m že korelovat
s nadm rným namáháním vyvolaným v d sledku blokování trubky . 197.

• ítomnost trhliny ve svaru praporku ohybu z d ív jšího provozu: Trhlina byla zjišt na p i
sva ování nového obvodového sváru dom rku na trubce . 197. P i sva ování se do
obvodového svaru „rozjela“ trhlina z praporku ohybu, pravd podobn  již p ítomná p i provozu
kotle.

• Výskyt výrazné ovality v trubkách v míst  výskytu net sností, Je pravd podobn
sledkem nadm rného namáhání v membránové st  p i provozních stavech.

• Citlivost na vznik trhliny p i oprav : Citlivost byla zjišt na ve sváru trubka-praporek u trubky
197, kdy od obvodového svaru se opakovan  ší ila trhlina p i oprav  net snosti na hranici
ztavení trubka svarový spoj. V trubce byla indikována p ítomnost trhliny o hloubce cca do
2mm.

• Vysoké rozdíly teplot v sousedních trubkách resp. vysoké delta T p i najížd ní (



NET SNOST SH1



TEMPERING KOTLE

•Odstran ní vnit ního pnutí

•Bez napájení vody pouze vzduchem

•Zabrán ní vodíkové nap ové korozi

•Využití externích olejových ho ák

•Cílem dosáhnout teploty 470 oC



TEMPERING KOTLE



TEMPERING KOTLE



BY-PASS PROVOZ

•Kvalita vody VGB 450

•Tvorba magnetitové vrstvy

•Nebezpe ná oblast 150 – 250 oC

•Výdrž na teplot  320 oC (EVA out)

•Vrstva vytvo ena, když H2<50 ppb

•Po každém odstavení ECO naplnit
dusíkem



BY-PASS PROVOZ



2 FÁZE SUŠENÍ VYZDÍVEK

•Vždy dva mlýny proti sob  (1/8, 2/7,
3/6, 4/5)

•Provoz mlýn  na 50%

•V provozu p i sušení 6 h – 600 oC

•Do 200 oC sušení plynem výk. 24%

•Nad 200 oC rot. mlýna 100 ot/min, výk.
Plynu 30%



2 FÁZE SUŠENÍ VYZDÍVEK



2 FÁZE SUŠENÍ VYZDÍVEK



PROFUK

•Ve dvou krocích HP a IP

•Výkon kotle HP 40 – 42%
•Výkon kotle IP 40 – 44%

•By-pass provoz 20%



PROFUK



PROFUK VT



PROFUK ST A VRATNÁ


