Tretí fluidný kotol v Třinci uvedený do prevádzky
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a. s., Tlmače (SES Tlmače) oficiálne uviedli do prevádzky tretí fluidný kotol NK 14 v Třinci dňa
24. 11. 2015 za účasti najvyšších predstaviteľov zákazníka, SES Tlmače ako hlavného dodávateľa, i za účasti jednotlivých významných
subdodávateľov. V slávnostnom príhovore Ing. Peter Matuszek, predseda predstavenstva Energetiky Třinec, a. s., vyzdvihol úspešnú
realizáciu diela, ktoré spĺňa očakávania zákazníka v plnom rozsahu. Ocenil prístup, profesionalitu a kvalitu práce hlavného dodávateľa
zariadenia, ktorým bola spoločnosť SES Tlmače.
V projekte, ktorého hodnota prevyšovala
viac než 40 miliónov eur, išlo o dodávku kotla
na spaľovanie čierneho, hnedého uhlia so spoluspaľovaním vysokopecného plynu a biomasy
v cirkulujúcej fluidnej vrstve, s výkonom 125 ton
pary za hodinu. Kotol bol uvedený do prevádzky
koncom septembra a para z neho slúži na výrobu tepla a elektrickej energie pre potreby Třinecké železárny, a. s. Novopostavený zdroj nahradí existujúci kotol K14. Okrem energetickej
otázky sa vyriešil aj ekologický aspekt, pretože

„Pre spoločnosť Energetika Třinec, a. s.,
sme dodali dva kotly na báze cirkulujúcej
fluidnej vrstvy s výkonom po 160 t/h už
v rokoch 1995 – 1996, ktoré sú v bezproblémovej prevádzke. Tento nový projekt na dodávku fluidného kotla pre Třinec je ďalšou
významnou referenciou pre SES Tlmače na
českom trhu,” uviedol Martin Paštika, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
SES a.s. Tlmače.

kotol plní emisné limity podľa EU legislatívy.
Technológia spaľovania v cirkulujúcej fluidnej
vrstve v spolupráci s moderným filtračným zariadením sa podieľa na znížení emisií prachových častíc a chemických zlúčenín.
Ing. Gabriel Sirotňák,
riaditeľ sekcie Marketing
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE, a. s., Tlmače

Doprava ohrievačov vzduchu

Doskový uzáver

Slavnostné uvedenie do prevádzky

Budova nového kotla NK 14

Third fluid boiler in Třinec commissioned
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a. s., Tlmače (SES Tlmače) have officially commissioned the third NK 14 fluid boiler in Třinecon 24 November
2015 in the presence of the customer’s top representatives, SES Tlmače as the main contractor, and in the presence of individua
l important subcontractors. The investor highlighted the successful implementation of the work which fully meets the customer’s expectations. It appreciated
the approach, professionalism and quality of the work of the equipment’s main contractor - SES Tlmače.
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