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MORE plynojemu – 2.etapa 

Objednatel a investor:   ENERGETIKA TŘINEC, a.s. 

       Dodavatelé:    DIRIGERE servis s.r.o.   

TDI:     Třinecký inženýring, a.s.    

Místo realizace :   Třinec, areál plynojemů na Borku  

Doba realizace :   07 – 11 / 2020 

Celkové náklady stavby:  cca 105 000 000,- Kč, bez DPH 

 
 
 
 

Společnost Třinecký inženýring a.s. prováděla na této akci  v rámci technického dozoru investora 

kontrolu výroby ocelových konstrukcí, zaměřenou zejména na procesy svařování, NDT, protiko-

rozní ochrany a dokumentace k tomu příslušející. Dále tato kontrolní činnost pokračovala při mon-

táži konstrukcí na staveništi, provádění zkoušek celého plynojemu, vč. uvedení do provozu. Během 

celé výstavby byla ve spolupráci s investorem zabezpečována koordinace činností mezi stavbou a 

provozovatelem, vč. vedení kontrolních dnů a operativních porad na stavbě. 

 

 

Rekonstrukce konvertorového plynojemu (KoP) spočívala v nahrazení původního zvonu plynojemu 

novou plynotěsně opláštěnou konstrukcí, vybavenou modernizovaným vodícím systémem. Do 

vnitřního prostoru zvonu je přiváděn plyn vstupním potrubím. Tlakem plynu ve zvonu je přemáhána 

hmotnost zvonu, který pojíždí prostřednictvím vodících kladek po vodících sloupech, které tvoří 

tzv. bazén naplněný vodou. Při odběru plynu zvon vlastní hmotností klesá a vytlačuje plyn z plyno-

jemu přes výstupní potrubí. 

 

Konstrukce zvonu je tvořena válcovým pláštěm o průměru 69,4m a výšce 14,8m, uzavřeným shora 

kopulí s poloměrem R = 110m. Hmotnost konstrukce nového zvonu činí 703t.  

Provozní přetlak v plynojemu KoP 1,6 – 1,9 kPa 

Užitečný objem plynu ve zvonu  50 000 – 60 700 m3  (dle výšky) 

Objem vody v bazénu   54 130 m3  

 

 

 

Zahájení realizace (stavby)   07 / 2020 

Zahájení montáže stěn zvonu   27. 7. 2020 

Zahájení zkoušek – napouštění bazénu  15.11.2020 

Plánovaný termín zprovoznění  KoP  30.11.2020 

Skutečný termín zaplynění KoP   27.11.2020   (zkrácení o 3 dny) 
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Fotodokumentace průběhu výstavby 
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