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Výměna potrubí směsného plynu na VH 

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

Zhotovitel: Gascontrol s.r.o. 
  

TDI: Třinecký inženýring, a.s. 

Místo realizace: Areál TŽ, a.s. – provoz VH 

Doba realizace: 07/ 2017 – 10 / 2017 
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Popis akce: 

Stávající potrubí směsného plynu slouží pro přívod plynu k hlubinným pecím. Potrubí je vedeno 

od zvyšovací stanice, kde je umístěno na konzolách ve výšce +15,50. Potrubí dál vede spadováno 

podél haly hlubinných peci v délce cca160m. Na potrubí jsou umístěný odbočky pro jiné provozy:  

DN1600 pro válcovnu C,D. 

DN1200 pro narážecí pec VH 

DN1200 na konci potrubí DN2600 pro staré hlubinné pece 

24x DN 400 k jednotlivým hlubinným pecím (z toho funkční 6). 

A menší odbočky pro inertizaci, odběr vzorku, odvodnění a měření. 

Stávající  potrubí SP DN2600 je nahrazeno novým potrubím DN1000 (ø1020x10) . Delimitace výměny 

začíná na nově provedené přírubě DN 2600 a to u podpěry č.22 za odbočkou na válcovnu C,D. Zde 

bylo v předstihu na potrubí navařen přírubový spoj DN 2600 (příruby budou ze segmentu) .Za 

podpěrou č. 22 excentrická redukce DN2600/1000. Za redukci je umístěná uzavírací klapka DN1000. 

Před a za klapkou bude odfukové potrubí DN80 s uzávěrem a odbočky DN50 s uzávěrem pro 

inertizaci.. Za klapkou DN1000 pak potrubí DN1000 pokračuje dál podél haly hlubinných pecí ve 

spádu 3 %o. Mezi podpěrami č20 a č.19 je nový kompenzátor. Před kompenzátorem se zpětně 

navaříli měřicí prvky. Potrubí je dále vedeno dál ke podpěře č.17 kde je zpětně napojena upravená 

odbočka DN1200  přes redukci DN1200/1000. Na odbočce je stávající klapka DN1200 nahrazená 

novou klapkou DN1000. Za odbočkou pro narážecí pec je  přírubový spoj a kompenzátor DN1000. 

Před a za spojem jsou dvě odbočky DN150 pro inertizaci. Potrubí pokračuje dál kde u podpěr č 

14,13,.12, 11, 10, 9 kde jsou odbočky DN400 opatřené potrubním úsekem, segmentovým kolenem 

45°, přírubovým spojem, uzavírací klapkou DN400 a dvě odbočky DN50 s uzávěrem a vzorkovcí 

armaturou DN15. Za armaturou je propojení do stávajících svodů. Mezi podpěrami č. 8 a 7 je 

umístěný přírubový spoj a jsou provedenye dvě odfuková potrubí DN80 s uzávěrem a odbočky DN50 

s uzávěrem pro inertizaci. Mezi podpěrami č.8 a 7 k je rovněž umístěný další kompenzátor. Potrubí 

DN1000 pak vede až k podpěre č.1 kde za podpěrou jsou umístěný přírubový spoj se zaslepovací 

přírubou. Mezi podpěrami č. 2 a 1 je propojení potrubí DN1200 s redukci DN1000/1200 ke starým 

hlubinným pecím a propojení stávajícího svodu DN150 do odvodňovače. 

 

 

 

Celkové náklady stavby: 10 mil. Kč bez DPH 
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