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ABSTRAKT 

Tato práce se věnuje zbytkové životnosti pecí v petrochemické průmyslu. O této 

oblasti není k dispozici ucelená publikace. Je vyjmenována a popsána většina 

hlavních jevů, které je potřeba při určování životnosti zohlednit. Největší pozornost  

je věnována kumulaci poškození vlivem tečení materiálu (creep), na základě měření 

na konkrétní peci. Jsou zde popsány některé poruchy pecí, které by mohly způsobit 

neplánované přerušení provozu, avšak vhodným zásahem se podařilo pece udržet 

v bezpečném provozu až do plánovaného odstavení pece. Práce neposkytuje ucelenou 

metodu, jak v praxi dospět k určení zbytkové životnosti pece, ale naznačuje směr, jak 

by v budoucnu mohla vzniknout komplexní metoda hodnocení zbytkové živostnosti 

pecí v petrochemickém průmyslu. 

 

 

ABSTRAKT 

The objectives of this work is residual lifetime of heaters in petrochemical industry. 

There is no comprehensive publication about this theme. This paper lists and describes 

the most of main phenomena that has to be taken into account in the process of 

determination of residual lifetime. This paper focuses on creep damage of a real heater 

based on deformation measurement. It describes some heater failures that could cause 

unplanned operation interruption however, appropriate intervention made possible 

safe heater operation until planned heater shutdown. No compact method is given how 

to determine heater residual lifetime, but a direction is given how a complex method 

of residual lifetime assessment of refinery heaters could be created. 
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1 ÚVOD A CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Životnost zařízení je doba, po kterou je možné zařízení spolehlivě provozovat. 

Projekční životnost zařízení je teoretická doba, po kterou by mělo zařízení 

spolehlivě pracovat při zatížení na úrovni výpočtových parametrů, výpočtová teplota, 

výpočtový tlak atd.. Na tuto dobu se zařízení navrhuje. V petrochemickém průmyslu 

je obvyklá projekční životnost 100 000 hodin nepřetržitého provozu, může být ale 

i 200 000 hodin i více. 

Zbytková životnost je reálná doba, po kterou je možné zařízení spolehlivě a 

bezpečně provozovat při zohlednění skutečného zatížení zařízení. Problematika 

zbytkové životnosti pecí v petrochemickém průmyslu se zabývá popisem reálného 

zatížení, na základě toho lze stanovit dosavadní poškození zařízení a při predikci 

reálného budoucího zatížení pak definovat zbytkovou dobu, po kterou bude možné 

zařízení spolehlivě provozovat. 

Určení zbytkové životnosti je pro provozovatele zařízení důležité z hlediska 

ekonomiky a bezpečnosti provozu. Na zbytkovou životnost má zcela zásadní vliv jak 

je zařízení provozováno, v případě nepřekračování maximálního pracovního zatížení 

(které je menší než výpočtové) je pravděpodobné, že zbytková životnost bude delší 

než projekční. Naopak při překročení výpočtového zatížení ještě nemusí být zařízení 

úplně zničeno, ale zbytková životnost se výrazně sníží.  

Poškození zařízení ovlivňují fyzikálně-chemické a jiné jevy, ke kterým dochází 

během celého životního cyklu zařízení. V pecích pro petrochemii mají nejpodstatnější 

vliv na zbytkovou životnost tři jevy: Koroze, způsob provozování a tečení materiálu. 

Ale také další jevy ji ovlivňují např.: plastické deformace, eroze, působení paliva, 

působení zpracovávané suroviny a další. Tyto jevy se vzájemně a mnohdy výrazně 

negativně ovlivňují. 

V petrochemickém průmyslu se používá řada zařízení: pec, kolona, tepelný 

výměník, potrubní transfer, reaktor, nádrž a jiné. Tato práce se zaměřuje na 

petrochemické pece, jelikož se v nich vyskytují nejextrémnější podmínky z celého 

zpracovatelského procesu. 

Z hlediska zbytkové životnosti je u pecí nejvíce namáhaný trubkový systém, který 

se skládá z několika elementů: Trubka, koleno, dno, kolektor, redukce, příruba, T-kus, 

Y-kus, háky, trubkovnice a jiné. 

Celou problematiku zbytkové životnosti je možné rozdělit do základních tří částí: 

Zatížení, materiálové vlastnosti a samotný výpočet - zhodnocení zbytkové životnosti. 
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1.1 POPIS PECE 

Pece jsou základními prvky většiny provozů v petrochemickém průmyslu. 

Dodávají mediu tepelnou energii, která je nezbytná pro řadu dějů např. parní 

reforming, katalytický reforming, atmosférická destilace, vakuová destilace, výroba 

páry, hydrokrak, visbreaking, pyrolýza atd.  

Pece přeměňují chemickou energii obsaženou v palivu na tepelnou energii 

prostřednictvím hoření se vzduchem. Vzniká tak energie ve formě radiačního záření 

od plamene a horké spaliny, která je předávána médiu. 

 Jako ohřívané médium bývá např. vodní pára, produkty ropy, chemické látky 

a jiné. Medium dosahuje velmi vysokých teplot, u některých vysoko nad bodem 

vzplanutí. K zamezení vzniku požáru je zvolen oddělený prostor pro médium 

a spaliny. V praxi se medium uzavře do trubkového systému, který je ozařován 

plameny a obtékán proudem spalin. K dosažení vyšší účinnosti přestupu tepla je 

medium pod vysokým tlakem. Kombinace vysoké teploty a vysokého tlaku klade 

na trubkový systém vysoké nároky, které je potřeba náležitě ošetřit.   

 

Obr. 1 Válcová pec                                            Obr. 2 Šachtová pec 

Z hlediska konstrukce dělíme pece na válcové a šachtové. Principiální rozdíl mezi 

nimi je ve tvaru radiační komory. Na první pohled je lze rozlišit dle základního tvaru. 

Válcová pec připomíná válec, šachtová pec připomíná kvádr. U válcové pece, je 
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rozložení tepelného toku rovnoměrnější (symetrické). Avšak jsou limitovány svým 

maximálním výkonem. Ty největší válcové pece dosahují výkony cca 20 MW. 

Naproti tomu šachtové pece rozdělují svůj tepelný tok nerovnoměrněji, ale výkony 

přesahují 20 MW až do 50 MW. Při překročení obou hodnot pro jednotlivé typy pecí 

se výrazněji snižuje jejich účinnost. Je-li potřeba vyšších výkonů, postaví se dvě, 

případně více pecí vedle sebe. Např. etylenová jednotka má deset pecí vedle sebe. 

Pec je složena z několika základních částí, které jsou ukázany na Obr. 3 a Obr. 4. 

 

 

Obr. 3 Schéma pecí 

Radiace – je oblast pece, kde plameny vytvářejí radiační záření, které dopadá přímo 

na část trubkového systému. Přenos tepla v tomto prostoru je asi z 90 % tvořen radiací 

a 10 % prouděním spalin. 

Konvekce – je oblast pece prostorově umístěné nad radiací (většinou). V konvekci 

je další část trubkového svazku, který je ohříván spalinami, jež vystupují z radiace. 

Díky konvekci se využije další část tepla spalin. To zvýší účinnost pece až o 30%. 
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Obr. 4 Schéma radiace 

Plášť – je ocelová konstrukce, která nese všechny části pece. 

Hořáky – jsou části pece, které připravují směs vzduchu a paliva pro hoření. 

Trubkový systém – je sestava, jejíž  součástí jsou trubky, kolena, oblouky, příruby, 

T–kusy, kolektory, háky, vyztužení otvorů (weldolety, návarky) atd. 
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1.2 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce si klade následující cíle: 

1.2.1 Studium problematiky zbytkové životnosti  

Studium problematiky zbytkové životnosti v příbuzných oborech, následná selekce 

a kompozice informací a postupů, které jsou vhodné pro stanovení zbytkové 

životnosti pro pece v petrochemickém průmyslu. 

1.2.2 Pojmenování jednotlivých jevů 

 Disertační práce si také klade za cíl pojmenování jednotlivých jevů a úskalí, které 

provází stanovování zbytkové životnosti. U jednotlivých jevů stanoví jejich závažnost 

a podíl vlivu na celkovou zbytkovou životnost pro pece. Vytvoření postupů a dílčích 

návodů 

1.2.3 Tvorba návodů a dílčích postupů 

Hlavním cílem disertační práce je vytvoření postupů a dílčích návodů ke 

stanovování zbytkové životnosti pro pece v petrochemickém průmyslu. Součástí 

práce je také ověření jednotlivých výsledků v praxi. 
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2 POSOUZENÍ SOUČASNÉHO STAVU VĚDĚNÍ 

V současnosti není běžně dostupná žádná literatura, která by detailně popisovala 

zbytkovou životnost v pecích petrochemického průmyslu. Zbytkovou životností se 

zabývá několik příbuzných oborů např.: jaderná energetika, teplená energetika, 

nejaderné elektrárny, letectví a jiné. 

Většina oborů řeší pouze projekční životnost. Projekční životnost je doba, po kterou 

může zařízení pracovat při využití svých parametrů na maximu, kdy je zařízení 

provozováno těsně pod nebo na hranici projekčního tlaku a teploty. Většinou však 

zařízení nejsou provozována na hranici svých projekčních parametrů a to poskytuje 

prostor na prodloužení životnosti. Většinou se zbytková životnost určuje těsně před 

nebo až po uplynutí projektové životnosti nebo v případě výrazného překročení 

projekčních parametrů. V těchto případech je znám průběh zatěžování zařízení, 

z nichž je možné odvodit zbytkovou životnost. 

2.1 ZBYTKOVÁ ŽIVOTNOST V JADERNÉ ENERGETICE 

Jaderná energetika je jeden z mála oborů, který má ucelenou a detailně zpracovanou 

problematiku určování zbytkové životnosti. Například řeší i zbytkovou životnost už v 

rámci návrhu, před samotnou realizací. Vzhledem k potenciálně vysoké míře 

následných škod v případě havárie má jaderná energetika jeden 

z nejpropracovanějších systémů určování zbytkové životnosti [3], [4], [5], [6]. 

Dopředu jsou predikovány jak výpočtové, tak reálné stavy zatěžování. To umožňuje 

určit projektovou (konzervativní) životnost i životnost reálnou. Všechny parametry 

jsou velmi pečlivě sledovány a vyhodnocovány. Obsluha v každém okamžiku zná 

hodnotu zbytkové životnosti a vidí přímý důsledek jakékoliv změny tlaku či teploty 

na zbytkovou životnost. Tento stav navozuje velmi dobrou zpětnou vazbu 

a v důsledku zabraňuje snižování životnosti zařízení jejich špatnou obsluhou, což 

v ostatních oborech bývá dosti častým problémem. Jako hlavní nástroj určování 

zbytkové životnosti se v jaderné energetice používá kumulace poškození – metoda 

extrémů. Jsou zavedeny parciální časové úseky, ve kterých se stanovuje napjatost 

jednotlivých dílů a následné poškození různými příčinami v tomto časovém úseku. 

Následující úsek již předpokládá pozměněný stav (např. menší tloušťka stěny trubky 

vlivem koroze). Jednotlivá poškození ze všech časových úseků se sčítají a tvoří tak 

celkové poškození. Celkové kumulace poškození se pohybuje v rozmezí 0 až 1. 

Přičemž 0 je stav s nulovým, žádným poškozením. To odpovídá základnímu materiálu 

před výrobou. Stav poškození, který se rovná 1 je stav, kdy nastává porušení, 

respektive ztráta požadované funkce. Pro zjišťování napjatosti je využívána metoda 

konečných prvků s následným vyhodnocováním prostřednictvím kategorizace napětí. 

Materiál použitý pro jednotlivé díly při zkouškách v laboratořích vykazuje jistý 

rozptyl, ať už se týče meze kluzu či meze pevnosti a jiných. Nakonec je stanovena 
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jejich minimální zaručená hodnota, kterou nesmí podkročit. Vůči těmto hodnotám je 

ještě zaveden součinitel bezpečnosti k (obvykle k = 1,5 se rozlišuje dle typu použitého 

materiálu, typu dílů a provozního stavu od 0,9 až po 10 i více např. u únavových 

křivek). V oblasti jaderné energetiky je použit konzervativnější způsob hodnocení 

zbytkové životnosti tak, že se v dané součásti vezme nejmenší tloušťka a největší 

zatížení. Z toho plyne největší napjatost a jako protipól se vezme minimální 

materiálová charakteristika ještě ponížena bezpečnostním koeficientem. To dává 

relativně vysokou jistotu, že když při výpočtu jsou všechny nepříznivé faktory na 

svých maximálních hodnotách (odtud je odvozen název metoda extrémů), tak reálná 

životnost by neměla být menší. 

2.1.1 Využitelnost pro pece 

Nevhodnost použití zbytkové životnosti v jaderné energetice jako celku při 

zjišťování zbytkové životnosti v petrochemickém průmyslu plyne z používaných 

nízkých teplot v jaderné energetice. U reaktorů I. až III. generace v sekundárním 

okruhu a dále je dosahováno teplot ne vyšších než 400 °C. Z důvodu potřeby chemické 

odolnosti jsou v jaderné energetice používány výhradně korozivzdorné materiály o 

vysokém obsahu chromu a niklu. U těchto kovových slitin se tečení materiálu (creep) 

projevuje až od teplot vyšších než cca 600 °C. Těžiště určování zbytkové životnosti 

je posunuto směrem od creepu blíže k poškozování od únavy, radiačního zkřehnutí, 

úbytku materiálu vlivem agresivního prostředí a lomové mechanice. Jelikož je creep 

jeden z důvodů snižování zbytkové životnosti v pecích v petrochemickém průmyslu, 

tak životnost v jaderné energetice slouží jako zdroj informací převážně o únavě, 

preciznosti a propracování celé problematiky. Jaderná energetika slouží jako zdroj 

původních informací pro většinu ostatních odvětví. 

2.2 ZBYTKOVÁ ŽIVOTNOST V TEPELNÉ ENERGETICE 

Pod pojmem tepelná energetika je myšleno spalovny a kotle na výrobu páry, které 

slouží jako zdroj tepla nebo zdroj páry pro další zpracování.  

V posledních letech určování zbytkové životnosti zažívá i v této oblasti značný 

rozvoj. Problematikou se zabývá několik vědeckých i soukromých pracovišť a již jsou 

známy některé dílčí výsledky. Tepelná energetika také čerpá informace z energetiky 

jaderné, které uzpůsobuje pro vlastní potřebu. V tepelné energetice je dosahováno 

výrazně vyšších teplot než v energetice jaderné, proto se těžiště určování zbytkové 

životnosti posouvá blíže k tečení materiálu. Tepelná energetika však také zavádí zcela 

vlastní poznatky. V poslední době je znatelný příklon od kumulace poškození – 

metody extrémů k tzv. pravděpodobnostní metodě [6]. 

Jak bylo popsáno výše, metoda extrémů počítá s jednotlivými vstupními veličinami 

v jejich extrémní variantě (na straně největšího bezpečí). Některé materiálové normy 
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zavádějí tzv. minimální a střední hodnoty materiálových charakteristik. K těmto 

hodnotám se následně přiřazují různé koeficienty bezpečnosti, aby výsledná 

bezpečnost byla zhruba podobná. 

Soubor materiálových vlastností i další vstupní veličiny, jako jsou třeba tloušťka 

stěny trubky a její výrobní tolerance, pravděpodobnostní metoda používá jako 

stochastické (náhodné) hodnoty. Pro výskyt hodnot v daném intervalu zavádí určitou 

pravděpodobnost. S takto popsanými náhodnými hodnotami pak dále pracuje. Metoda 

maxim vykazuje kratší vypočtenou zbytkovou životnost než metoda 

pravděpodobnostní. V praxi je u pravděpodobnostní metody lepší shoda s reálnými 

hodnotami než u metody maxim. Při stanovení zbytkové životnosti metodou maxim 

lze říci, že po určitý časový úsek nedojde k žádné poruše. Po uplynutí této doby 

k poruše dojít může, ale také nemusí. Na to, zda a kdy závada vznikne, metoda maxim 

neumí odpovědět. Při stanovení zbytkové životnosti pravděpodobnostní metodou lze 

říci, že po určitý časový úsek dojde k poruše s minimální pravděpodobností. Po 

uplynutí této doby se pravděpodobnost vzniku závady začne zvyšovat. 

Pravděpodobnostní metoda je schopna kvantifikovat i počet poruch za určité období. 

Z tohoto hlediska pravděpodobnostní metoda dává k dispozici více užitečných dat. 

Ale nelze říci, že by byla jednoznačně vhodnější pro použití ve všech případech, kdy 

je nutné stanovit zbytkovou životnost. Je to hlavně proto, že na rozdíl od metody 

maxim může v hodnoceném úseku dojít k předvídatelné poruše, byť s malou 

pravděpodobností. K poruše sice může dojít i v případě hodnocení metodou maxim, 

ale tato porucha spadá do kategorie nepředvídatelných, může to být např. skrytá vada 

materiálů. Tyto nepředvídatelné jevy jsou pro obě metody společné. 

Defektoskopické nedestruktivní metody dnes nejsou spolehlivě schopny určit 

trhlinu pod velikost jednoho milimetru. Mnohdy nelze z důvodu velikého rozsahu 

zkontrolovat celé zařízení a je nutné určit (vytipovat) kritická místa. V případě 

opomenutí kontroly kritického místa a malé trhliny může dojít k neočekávané závadě. 

Doporučení plynoucí z pravděpodobnostní metody je celé tlakové zařízení 

podrobovat adekvátní tlakové zkoušce v pravidelných intervalech. A tím tak ověřit, 

zdali v zařízení není nějaká skrytá vada, která by mohla způsobit závadu za provozu. 

Tlaková zkouška je prováděna „za studena“ a aby splnila výše uvedený požadavek, je 

nutné nasimulovat podobné zatížení jako při běžném provozu. Testovací tlak je 

navýšen poměrem dovolených namáhání při teplotě tlakové zkoušky a normálním 

provozním stavu a také použitým bezpečnostním koeficientem. Problém 

s aplikovatelností ověřování skrytých vad pomocí tlakové zkoušky tkví v tom, že se 

většinou jedná o složitý trubkový systém, který je vzájemně nerozebíratelně spojen. 

Každá část (trubka, koleno, T-kus aj.), potřebuje ke svému prověření jiný testovací 

tlak. Navíc v petrochemickém průmyslu se jedná o tlakově neoddělitelné veliké celky 

a tlak nutný k otestování jedné součásti by mohl poškodit součást další. 



 Zbytková životnost  

pecí v petrochemickém průmyslu  

16 / 102 

UEPI 

Libor Horsák 

 

Určování zbytkové životnosti v teplené energetice (kotle) má ze všech příbuzných 

oborů asi nejblíže k určování zbytkové životnosti pro pece. Jelikož způsob 

poškozování i těžiště určování zbytkové životnosti má podobné parametry. 

2.2.1 Využitelnost pro pece 

Rozdíly mezi určováním zbytkové životnosti v tepelné energetice a v pecích 

petrochemického průmyslu tkví v dosahované teplotě a použitých materiálech. 

V tepelné energetice teploty zpravidla nepřevyšují 600°C (pece až 1200°C) a 

používají se materiály třídy 15, speciálně vyvinuté pro tepelnou energetiku (typický 

zástupce 15 128.5, P91).  

O tom, zdali je lepší použít metodu maxim nebo pravděpodobnostní metodu pro 

určení zbytkové životnosti zejména rozhoduje následek poruchy. V případě, že 

k poruše za provozu nesmí dojít (hrozí ztráty na životech, ekologická katastrofa a 

jiné), tak je vhodnější použít metodu maxim. Pokud je výskyt poruchy za provozu 

akceptovatelný s nenulovou byť malou pravděpodobností, pak je nutné provést 

ekonomickou rozvahu. Je nutné udělat porovnání nákladů na opravu po neočekávané 

poruše (včetně všech navazujících ztrát), plus prodloužená doba provozu zařízení a na 

straně druhé hodnota nákladů na preventivní opatření (výměna částí s nízkou 

zbytkovou životností). Z této úvahy vyplyne vhodnost použití jednotlivých metod. 

U pecí v petrochemickém průmyslu není tak vysoká nepřípustnost vzniku poruch 

za provozu jako v jaderné energetice, ale je zase vyšší než v energetice teplené. Ve 

prospěch metody maxim svědčí velmi vysoké náklady na opravu závady vzniklé za 

provozu, protože pec bývá základní součást většího technologického celku a její 

případný výpadek většinou způsobí dodatečné vysoké finanční ztráty. 

2.3 ZBYTKOVÁ ŽIVOTNOST V ELEKTRÁRNÁCH A LETECTVÍ 

Z prvního pohledu dvě ne úplně sourodé oblasti elektráren a letectví jsou z hlediska 

zbytkové životnosti spojeny využíváním turbín [13]. U turbín je zbytková životnost 

limitována převážně tečením materiálů a vysokocyklovou únavou. Zbytková 

životnost v této oblasti se zbytkovou životností v pecích dotýká pouze okrajově, 

protože je použit úplně jiný typ součásti (turbína / trubka). Přínosem jsou poznatky z 

oblasti chování materiálu při velmi vysokých teplotách, dokonce i vyšších než v 

pecích. U turbín je také posuzován synergický efekt společného působení tečení 

materiálu a únavy [15], [37]. Únava však má jiný charakter, u turbín je 

vysokocyklová, u pecí je nízkocyklová [17]. 
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2.4 ZBYTKOVÁ ŽIVOTNOST V PECÍCH PETROCHEMICKÉHO 

PRŮMYSLU 

Jak už bylo uvedeno výše, v současné době není běžně k dispozici komplexní práce, 

která by se detailně věnovala všem úskalím při zjišťování zbytkové životnosti pro 

pece v petrochemickém průmyslu. 

Dílčí informace jsou obsaženy v normě API 530 [1]. Zbytková životnost plyne z 

kumulace poškození od tečení materiálu. Norma uvádí hodnocení z minimální a 

střední hodnoty meze pevnosti při tečení. Dále je zaveden předpoklad, že přídavek na 

korozi, který v základním pevnostním výpočtu není uvažován, ve skutečnosti na 

začátku provozu zvětšuje tloušťku stěny, tím se zmenší napětí. Z toho plyne menší 

poškození a v součtu větší zbytková životnost. Tento jev je shrnut ve veličině 

„Corrosion fraction“. Při rozšířeném pevnostním výpočtu je možné Corrosion fraction 

použít ke snížení výsledné požadované tloušťky stěny trubky a ohybu. V praxi se ale 

corrosion fraction až na výjimky nepoužívá, jelikož si to provozovatelé nepřejí. 

V této normě jsou také obsaženy materiálové charakteristiky pro nejběžněji 

používané materiály pro pece. Jedním z nich je LMP (Larsson-Millerův parametr), 

jehož úpravou lze z napětí a teploty zjistit čas do lomu v oblasti poškození tečením 

materiálu. 

Další informace jsou k dispozici v normě API 579 [2]. Tak jako norma API 530 je 

i norma API 579 vydána Americkým petrochemickým institutem a všeobecně 

popisuje problematiku zbytkové životnosti obecně v celé oblasti petrochemických 

zařízení. API 579 navíc uvádí i poškození od únavy a také synergii tečení materiálu a 

únavy. 

Obě normy jsou pravidelně ve zhruba čtyřletých cyklech aktualizovány, ale nově 

vědecké poznatky se objevují se značným zpožděním až po jejich ověření v praxi. 
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3 ZATÍŽENÍ 

Pece v petrochemickém průmyslu jsou zatěžovány několika druhy zatížení, která 

mají svá specifika, z nichž plynou jednotlivé účinky. Jednotlivá zatížení se mohou 

vzájemně ovlivňovat. Všechny účinky je nutné posoudit jako jeden celek. Z celkových 

účinků plyne napjatost celého zařízení. Posouzení zbytkové životnosti pece jako 

jednoho celku by však bylo příliš složité, proto se posuzuje pouze životnost 

jednotlivých částí samostatně a výsledná životnost celého zařízení je limitovaná částí 

s nejmenší životností. 

3.1 TEPLOTA 

Teplota jako taková, není typickým zatížením ve smyslu pružnosti a pevnosti, ale 

jak bude dále vidět, má na většinu zatížení i materiálových vlastností podstatný vliv. 

Pece se od ostatních zařízení odlišují přítomností velmi vysokých teplot při běžných 

provozních stavech. 

3.1.1 Trubkový systém 

V pecích jsou části (trubkový systém), které v některých případech dosahují teploty 

až 1200 °C. To klade na materiál trubkového systému značné nároky. V radiační 

komoře pece teplota trubkového systému není konstantní. Na lokální teplotu má vliv: 

vzdálenost místa trubky od plamene, místo po tloušťce stěny trubky, orientace místa 

obvodu trubky vůči plamenům, poloha průřezu v proudu a jiné. 

Na lokální teplotu má vzdálenost místa trubky od plamene zásadní vliv. U válcové 

pece s jedním centrálním hořákem je horizontální vzdálenost všech trubek od plamene 

stejná. Absolutní vzdálenost se mění pouze přírůstkem vertikální polohy. U typické 

válcové pece s jednofázovým mediem, je nejvyšší teplota trubek v radiační komoře 

zhruba v jedné třetině výšky ode dna. 

U válcových pecí s více hořáky, již není osově symetrický tepelný tok od plamenů, 

proto má na lokální teplotu trubky vliv i horizontální vzdálenost trubky od 

jednotlivých plamenů, i když ne tak znatelnou jako ta vertikální.  

Nerovnoměrnost tepelného toku je největší u šachtových pecí, kde vertikální a 

horizontální vzdálenost od plamenů mají podobnou vážnost. 

Trubka po obvodu také nemá stejnou teplotu, protože je přímo plameny ozařována 

pouze v určitém úhlu. Trubka je většinou z druhé strany ozařována zbytkovým teplem 

od izolace. Existují i pece s oboustranně ozařovanými trubkami. 

Trubkový had pece má jeden nebo více proudů, skrze které teče medium. Proud je 

složen z více trubek, kolen a dalších částí. Médium se v trubce ohřívá postupně. Na 

vstupu do trubky má nižší teplotu než na výstupu. Totéž platí pro celý trubkový had. 
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Na vstupu je médium chladnější, na výstupu logicky teplejší. Z toho plyne, že všechny 

trubky v peci nemají stejnou teplotu, tento jev se musí zohlednit. 

Lokálně může dojít k ochlazení. Např.: u dvoufázového proudění, nebo když část 

proudu je netopená. 

 

Obr. 5 Lokální ochlazení 

 

Obr. 6 Dvoufázové proudění 
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Obr. 7 Separace kapalné a plynné fáze, hladina 

3.1.2 Přenos tepla 

Pec je nutné z hlediska přenosu tepelné energie rozdělit na konvekční a radiační 

část. Jak už samotné názvy napovídají, v radiační části pece se tepelná energie přenáší 

převážně zářením od plamenů a odraženým zářením od vyzdívky cca 90 % a zbytek 

konvekce od teplých spalin. U konvekční části je poměr obrácený. Přímo ozařovány 

plamenem jsou pouze první dvě řady trubek.  

3.1.3 Plamen 

Dle v současnosti dostupných znalostí ještě není možné dostatečně namodelovat 

plamen v dostatečném souladu s reálitou. To značně ztěžuje použití moderní 

výpočtových metod na přestup tepla typu CFD. Pro stanovení potřebných parametrů 

plamene se vychází ze zkušeností. 
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3.1.4 Thermal-stress 

V principu jde o to, že když trubkou proudí medium o určité teplotě a trubka je 

zvenčí zahřívána, tak vnitřní a vnější povrch trubky mají jinou teplotu. Vlivem větší 

tepelné roztažnosti se chce teplejší vnější povrch trubky (na Obr. 8 červená barva) 

roztáhnout více, než chladnější vnitřní povrch trubky (modrá barva). Tím dochází 

k vnitřnímu pnutí. Thermal-stress je jev, který je nutné zohlednit převážně u 

tlustostěnných nádob nebo při vysokých rychlostech změny teploty. U běžných trubek 

a změn teploty je možné jej při návrhovém výpočtu zanedbat. V případě hodnocení 

zbytkové životnosti  je však vhodné jeho podíl na poškození posoudit. 

 

Obr. 8 Thermal stress 

3.1.5 Ocelová konstrukce 

Ocelová konstrukce pece bývá tvořena z běžné uhlíkové konstrukční oceli, která je 

poměrně levná (oproti oceli korozivzdorné), avšak má podstatně horší parametry při 

vysokých teplotách. Aby nebyla ocelová konstrukce vystavena příliš vysokým 

teplotám, je zevnitř izolována. Tepelná izolace také slouží k zabránění úniku tepla 

pláštěm pece a tím značně zvyšuje účinnost pece. I přes tepelnou izolaci má ocelová 

konstrukce na vnějším povrchu teplotu vyšší než je teplota okolí. Konstrukčně se pec 

navrhuje tak (použitím vhodného typu a tloušťky izolace), aby měla ocelová 

konstrukce na vnějším povrchu výpočtovou maximální teplotu v rozmezí 60 až 80 °C. 

Vzhledem k značným rozměrům pecí (i jiných zařízení v petrochemickém průmyslu) 
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a zvýšených teplot nosné konstrukce dochází k tepelným dilatacím. Např.: Dochází 

k posuvům předávacích míst řádově o milimetry až centimetry, což způsobí další 

zatížení. Životnost ocelových konstrukcí pecí je limitována hlavně korozí a dobrým 

stavem tepelné izolace. V případě, že izolace není vhodně navržena, může docházet 

k lokálnímu, ale i globálnímu přehřívání ocelové konstrukce. Při zvyšování teploty 

dochází ke snižování materiálových charakteristik. To v důsledku může vést 

k okamžitému zborcení ocelové konstrukce a destrukci celé pece. Pokud při 

překročení teploty zhruba 350 °C nedojde k okamžité destrukci, může postupem času 

docházet i k trvalému růstu deformací vlivem tečení materiálu.  

3.2 TLAK 

Rozdíl tlaků mezi vnitřním a vnějším povrchem trubky vyvolává její zatížení. 

Většinou bývá na vnitřním povrchu větší tlak než na povrchu vnějším, mluvíme tedy 

o přetlaku. V případě, že je na vnějším povrchu větší, mluvíme o podtlaku. Tlak je 

základní zatížení a působí na součásti za všech provozních a zkušebních podmínek. 

Na zařízení však nepůsobí trvale, např.: při tzv. odstávce, kdy zařízení nepracuje. Tlak 

během provozních stavů může měnit svoji hodnotu a to buď výrazně (při najíždění a 

sjíždění) nebo nevýrazně při běžném provozu v rámci zvoleného rozsahu. Změny 

tlaku se týkají převážně únavového poškozování. 

3.2.1 Přetlak 

Pecní trubkový had je převážně klasifikován jako tlaková nádoba. Někdy jsou pece 

nesprávně klasifikovány jako kotle. Pro tyto dva typy zařízení platí jiné předpisy na 

výpočet, výrobu, zkoušení a provozování. V současné době se v pevnostním výpočtu 

pece požaduje zatížení pouze od přetlaku. 

 

Obr. 9 Tlak na vnitřní povrch trubky 
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3.2.2 Podtlak 

Podtlak od určitého poměru tloušťky stěny a vnějšího průměru způsobuje tzv. ztrátu 

tvarové stability. Ve stěně trubky je vlivem podtlaku vyvoláno tlakové napětí a při 

překročení vzpěrné stability se stěna zdeformuje a trubka se zbortí dovnitř. U běžných 

rozměrů trubek v peci se tento jev nevyskytuje. V praxi se projevuje až u větších 

průměrů cca 1 000 mm a více např.: u potrubních transferů u vakuových destilací.  

3.2.3 Tenkostěnnost / tlustostěnnost 

Trubka je tenkostěnná, pokud poměr tloušťky stěny a vnějšího průměru je menší 

než cca 0,15. U tenkostěnné trubky lze uvažovat o konstantním napětí v celé tloušťce 

stěny, protože rozdíl na vnitřním a vnějším povrchu je zanedbatelný. Naopak 

u tlustostěnné trubky je již potřeba tento rozdíl zohlednit. 

3.2.4 Tvarové zpevnění 

Vlivem výrobní nepřesnosti a tolerance nemá trubka dokonalý válcovitý (v průřezu 

kruhovitý) tvar, tzv. ovalita. Přetlak má tendenci ovalitu zmenšovat (trubku 

„nafukuje“) a trubku tak tvarově vylepšovat. Tento jev je pozitivní, protože dojde 

pouze k minimální plastické deformaci, tažnost materiálu není vyčerpána a součást 

pak odolává vyšším tlakům. K tomuto jevu často dochází při tlakové zkoušce, kde je 

zkušební tlak vyšší než maximální pracovní tlak. K tvarovému zpevnění také často 

dochází u eliptických den, které mají tendence se stát polokulovými. 

3.3 GRAVITAČNÍ ÚČINKY 

Gravitační účinky jsou způsobeny gravitačním polem a projevují se gravitační 

(tíhovou) silou na každý hmotný bod zařízení i média. Tíhové zrychlení je pro danou 

konstrukci uvažováno jako stejné ve všech bodech a konstantní po celou dobu 

životnosti. Působí za všech okolností ve všech provozních i neprovozních režimech. 

3.3.1 Zanedbatelnost 

U malých součástí je možné gravitační účinky zanedbat. Avšak u součástí větších 

je nutné je do výpočtu zahrnout. Nelze přesně stanovit hranici, kdy ji uvažovat a kdy 

ne. Záleží převážně na kombinaci Tlak - rozměry. Je vhodné, když se před samotným 

výpočtem zbytkové životnosti gravitační účinky vyčíslí a porovnají se s účinky 

jinými. Např.: Vyvolané napětí od tlaku je 100 MPa a vyvolané napětí od gravitace je 

0,01 MPa. V takovém případě je vhodné gravitační účinky zanedbat, protože odpadá 

jedna vstupní proměnná (čím se podstatně zjednoduší výpočet) a přesnost výsledků je 

ovlivněna zanedbatelně. V případě, že je napětí od tlaku např.: 100 MPa a od gravitace 

10 MPa pak již zanedbání není vhodné, jelikož ovlivnění přesnosti výsledku by bylo 
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značné. Celou situaci je potřeba posoudit „citem“ zpracovatele, což vyžaduje mnohé 

zkušenosti při zpracování celé problematiky. 

3.3.2 Směr trubky 

V případě, kdy je trubka vertikální a je zavěšená, jsou vyvolané gravitační účinky 

tahové v axiálním směru trubky. V případě, že je trubka vertikální a je postavená, jsou 

vyvolané gravitační účinky tlakové v axiálním směru trubky, což může vést k tzv. 

vybočení trubky. V případě, kdy je trubka horizontální (případně šikmá) způsobují 

gravitační účinky jiný typ zatížení - ohýbání trubky. 

3.3.3 Vybočení trubky, vzpěr 

V případě, že je trubka vertikální a je postavená, jsou vyvolané gravitační účinky 

tlakové v axiálním směru trubky. Trubka je štíhlá součást, jejíž poměr průřezu 

(vzdálenost krajního vlákna od osy) a délky dosahuje poměrně velikých hodnot. To 

vede k takzvanému vzpěru. Problematika vzpěrné stability se u pecí vyskytuje často, 

obzvlášť pokud se jedná o trubkový svazek typu „žebřík“. Ztrátě vzpěrné stability se 

dá předcházet vhodnou konstrukcí. V případě, že je „samostatná“ trubka nahoře 

zavěšena, pak vzpěr vůbec nenastane. V případě, že trubka stojí na dně, tak může dojít 

k problému se vzpěrem. Výhoda trubek postavených na dně spočívá v podstatně 

menší, lehčí a levnější ocelové konstrukci pece. Ošetření vzpěru v trubkovém hadu 

většinou ale vyžaduje větší náklady, než jsou úspory za ocelovou konstrukci. 

Momentálně není úplně zřejmé, jak ošetřit vzpěr v oblasti creepových teplot. 

Dostupné informace popisují vzpěr v elastické oblasti. 

3.3.4 Hydrostatický tlak 

V petrochemickém průmyslu jsou zařízení, která mají výšku i několik desítek 

metrů. Hydrostatický tlak se vypočítá jako součin hustoty media, gravitačního 

zrychlení a výšky sloupce média. 

Gravitační zrychlení lze v tomto případě považovat jako za konstantu, ale hustota 

se může v jedné trubce (v jednom sloupci tekutiny) měnit, v závislosti na teplotě. 

Změna hustoty obzvlášť platí při tzv. dvoufázovém proudění, kdy dochází k přeměně 

kapaliny na plyn (odpařování). V mnoha případech však lze změnu hustoty média 

zanedbat. Za předpokladu konstantní hustoty media a gravitačního zrychlení je 

hydrostatický tlak lineárně závislý pouze na výšce sloupce tekutiny. To však znamená, 

že gravitační účinky, jež způsobují hydrostatický tlak, nejsou ve všech místech 

zařízení stejné. V případě, když pracovní tlak je veliký, je možné hydrostatický tlak 

zanedbat (zanedbatelnost). 
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Speciální kategorii zatížení je zatížení od katalyzátoru, který je uvnitř trubek 

reakčních pecí. Nelze o něm mluvit jako o klasickém hydrostatickém tlaku, ale jeho 

účinky jsou podobné. 

3.4 VNĚJŠÍ ZATÍŽENÍ 

Trubkový systém je složen z více součástí, které jsou pevně spojeny a vzájemně se 

ovlivňují. Trubkový systém je uložen v ocelové konstrukci, což působí vzájemnou 

interakci. Na potrubí dále mohou působit vibrace od větru [24], točivých strojů, jako 

jsou kompresory a čerpadla [33] nebo síly vyvolané zemětřesením. Kromě toho na 

vnější potrubí působí i hmotnost izolace, vítr, sníh, nevhodné přídavné zatížení v 

podobě hmotnosti obsluhy, odložených částí a jiné. Skryté, o to závažnější dodatečné 

zatížení je třeba při svařování, kdy pomocí přípravku se vzájemně napolohují dvě 

trubky. Přípravek toto vnější zatížení přenese na sebe, viz Obr. 10. Pak se provede 

svar a přípravek se odstraní. Přídavné zatížení se tím pádem přenese do trubkového 

systému. 

 

Obr. 10 Dodatečné zatížení 
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3.4.1 Follow-up 

Follow-up je jev, při kterém silnější součást výrazně ovlivňuje součást slabší. 

Například je sestava tvořená ze tří částí: První trubka malého průměru a tloušťky 

stěny, druhá trubka výrazně většího průměru a velké tloušťky stěny, mezi nimi 

redukce viz Obr. 11. 

 

Obr. 11 Follow-up 

Na obě trubky působí stejně veliká osová síla, ale protože jsou podstatně jiné 

průřezy, tak vyvolané napětí jsou výrazně jiné v neprospěch malé trubky a tak dojde 

k výrazné deformaci malé trubky, aniž by se velká trubka jakkoliv poškodila. 

Tento jev v různých variantách se v petrochemii objevuje velmi často, protože je 

potřeba v průběhu pracovního cyklu měnit průřez (rychlost) proudícího media. 

Typický příklad je při čerpání media, kdy na výstupu z čerpadla je např.: 1" trubka, 

která se postupně zvětší i na 10" a více. Síly běžné v potrubí velké světlosti je nijak 

výrazně neomezují, ale navazující malé trubky a jejich uložení několikanásobně 

převyšují jejich dovolené hodnoty. 

K Follow-up také dochází i když jsou trubky stejného průřezu, ale mají jinou 

teplotu. Síla i napětí je stejné, ale materiálové hodnoty jsou různé, tedy i deformace 

jsou rozdílné. 

Follow-up se také často objevuje u tzv. předávacích míst. Předávací místa jsou 

styčné hranice, jež vymezují autonomní části zařízení z hlediska rozdělení projekční 
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činnosti mezi jednotlivé subjekty. Prakticky je to např.: výstupní a vstupní příruba 

pece, která se napojuje na transferová potrubí či jiná zařízení. Předávací místa po 

zahájení provozu zařízení mění svoji polohu, ale protože jsou napojená na jiné 

zařízení, předávají si vzájemně určité zatížení. To mnohdy způsobuje, že např.: síly a 

momenty z potrubí enormně zatěžují potrubí pece. 

3.4.2 Zamezené dilatace, posuvy 

V petrochemických pecích dochází ke značnému zahřívání většiny částí. To 

způsobuje tepelnou dilataci. Různé části mají různé teploty a dilatační délky, což 

způsobuje i různou tepelnou dilataci. Na Obr. 12 jsou dvě trubky stejného průřezu a 

materiálu. Obě trubky jsou na jednom konci vetknuté a na druhém konci spojené 

kolenem. Jedna trubka má větší teplotu než druhá (např. vlivem nesprávně seřízeních 

hořáků). 

 

Obr. 12 Různé teploty  

U jedné trubky je větší tepelná dilatace než u druhé a protože jsou spojené, 

nemohou nadilatovat tak, jak by potřebovaly. To způsobí v jedné trubce tlak a ve 

druhé tah. Praktický projev této situace je ohnutí celé sestavy. Podobný jev se 

vyskytuje u výstupní smyčky pecních trubek. Ty ale v reálu nejsou vetknuty, ale 

napojeny na další zařízení, což často vede k jevu Follow-up. 

Zamezené posuvy vznikají nevhodně zvoleným uložením. Volba vhodných poloh 

a typu uložení je komplikovaná, protože na uložení jsou mnohdy kladeny protichůdné 
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požadavky. Je-li nutné zařízení navrhnout jako odolné proti zemětřesení, pak je nutné 

potrubí uložit tak, aby zároveň mohlo volně dilatovat a naopak při zemětřeseních bylo 

fixované. Mnohdy je jediné řešení za cenu kompromisu, které částečně vyhovuje 

oběma požadavků, ale za cenu zvýšeného zatížení. 

 

Obr. 13 Zamezené dilatace 

Na Obr. 13 je šedomodrou barvou potrubí znázorněn studený stav a hnědozelenou 

barvou stav teplý. Na obrázku se kombinují dva jevy, Follow-up, kdy tepelná dilatace 

větší trubky posouvá menší trubku a v případě s nevhodně umístěným uložením menší 

trubky dojde k zamezení dilatace. Důsledek je nadměrné namáhání místa napojení.  

3.5 ZMĚNY ZATÍŽENÍ (ÚNAVA) 

V pecích se vyskytuje převážně nízkocyklová únava. Obvykle jsou pece uváděné 

do provozu podle tzv. najížděcích křivek, kdy je přesně stanoven povolený maximální 

přírůstek teploty za hodinu. Stejně tak jsou stanovené tzv. sjížděcí křivky, kdy je 

stanoven úbytek teploty za hodinu. Mezi tím pece pracují v nepřetržitém provozu po 

dobu asi jednoho až dvou let. V průběhu provozu dochází ke změně tlaku a teploty 

jen nepatrně, protože musí být dodrženy parametry po danou technologii výroby 

produktu. Regulace tlaku a teploty je proto většinou dobře ošetřena [33]. Výjimkou 

bývá havarijní odstavování při nějaké poruše, kde dochází k výrazně většímu 

hodinovému úbytku teploty, což způsobuje thermal-stress.  Za celou dobu životnosti 

dojde maximálně k desítkám plných cyklů a jednotkám havarijních odstavení. 

3.6 DISKONTINUITY 

Diskontinuity jsou např. přechody mezi jednotlivými prvky jako válec-kužel 

(trubka-redukce) nebo trubka-koleno, svar, hrdlo, a jiné. Typický problém 
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diskontinuit je třeba u řady otvorů, které se vyskytují např. u kolektorů, nebo jiných 

aparátů viz Obr. 14 

 

Obr. 14 Diskontinuity 

Samostatná odbočka (hrdlo) v tlakové nádobě je diskontinuita pro plášť této 

nádoby. Díra v plášti „odebírá“ materiál a tím samotný plášť zeslabuje. V případě, že 

jsou díry blízko u sebe, tak se jedná o tzv. vzájemné negativní ovlivnění, kdy blízké 

otvory jsou pro plášť horší, než stejné dva otvory ve větší vzdálenosti. Podobně to 

platí pro otvor a svar atd. Tyto aspekty je nutné jak výpočtově, tak také konstrukčně 

vhodně vyřešit viz Obr. 15. 



 Zbytková životnost  

pecí v petrochemickém průmyslu  

30 / 102 

UEPI 

Libor Horsák 

 

 

Obr. 15 Typy vyztužení otvorů v řadě 

3.7 VÝSLEDNÁ NAPJATOST 

Při určování zbytkové životnosti je potřeba znát napjatost všech částí pece. 

V celkové napjatosti by měly být obsaženy všechny zatížení a to v závislosti na čase. 

Také je nutné posoudit, jak se jednotlivé typy zatížení podílejí na poškození pece. 

Např. gravitační účinky budou na pec působit vždy. Tlak bude působit při provozu, 

ale i při tlakové zkoušce. Všechny aspekty je nutné zahrnout do tzv. zátěžových stavů. 

3.7.1 Relaxace, přizpůsobení, přerozdělení 

Během výroby částí pece je např. při svařování trubkového svazku vneseno 

přídavné zatížení např. při svařování v přípravku. Během provozu je trubkový had 

ohříván na provozní teplotu, která je  mnohdy v oblasti creepu. Díky tomu časem 

dodatečné vnitřní pnutí vymizí, ale za cenu trvalé plastické deformace. Např. 

v případě zabránění teplotních dilatací dojde k zatížení trubkového svazku. Vlivem 

creepu dojde ke změně tvaru svazku a napětí vymizí. Jakmile pec vychladne, objeví 

se v trubkovém svazku zatížení v opačném směru. Takto může po několika cyklech 

dojít k poruše trubkového svazku. 

Při přetlaku v trubkách působí médium na vnitřní povrch trubky. Vlivem relaxace 

za výšených teplot dochází k přerozdělení napětí ve stěně trubky, viz Obr. 16. 
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Obr. 16 Relaxace trubky ohřívané zevnitř 

 

Obr. 17 Relaxace trubky ohřívané zvenčí 
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Grafy na Obr. 16 a Obr. 17 platí pro konkrétní situaci a nelze je použít univerzálně. 

Relaxace za zvýšených teplot se na trubkách projevuje rozdílně v závislosti na směru, 

odkud je trubka ohřívaná. V případě ohřevu trubky zevnitř médiem po relaxaci dojde 

k tomu, že napětí je časem větší na vnějším povrchu trubky. Naproti tomu u ohřevu 

trubky z vnější strany dojde téměř k vyrovnání napětí v celé tloušťce stěny trubky. 

Celá situace s napětím ve stěně trubky je komplikovanější, pokud se zahrnou ostatní 

zatížení, jako gravitační účinky vnějšího zatížení atd.  
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4 MATERIÁL 

Tato kapitola popisuje vlastnosti a jevy, které ovlivňují životnost. Při volbě 

konstrukčních materiálu, je nutno vzít v úvahu všechna zatížení a současně 

i ekonomická a bezpečnostní hlediska. Během provozu u materiálu dochází 

k takzvané kumulaci poškození a čerpání životnosti. 

4.1 TEČENÍ 

V praxi se materiálové charakteristiky tečení běžně získávají při jednoosém 

zatížení tahem pro různé napětí a teploty. Tato měření ale probíhají pouze po dobu 

jednoho roku, což je cca 9 000 hodin. Pece se běžně navrhují pro 100 000 hodin, ale 

i pro 200 000 hodin i více. Materiálové hodnoty uvedené v materiálových listech a 

normách, pro více hodin než odpovídá jednomu roku, jsou extrapolovány. Teoretické 

principy poškozování tečením materiálu jsou již velmi dobře popsány delší dobu, 

v praxi se tyto výsledky aplikují několik desetiletí. Pro skupinu materiálů 

používaných převážně v tepelné energetice např. P9, P91 atd [8]. se až poslední dobou 

(např. po 30 letech používání v provozu) začínají objevovat výsledky natečení, které 

jsou i o 30 % větší než předpokládala extrapolovaná normovaná materiálová 

charakteristika. Proto až po mnohaletém používání těchto hodnot dochází k jejich 

výrazné korekci. Na základě těchto poznatků se uvažuje, že bude možné provádět 

extrapolaci pouze na trojnásobek zkoušené hodnoty. Poslední dobou běžný požadavek 

zákazníků 100 000 hodin provozu bývá navyšován na 200 000 hodin. V případě, že 

vejde v platnost nařízení pouze o trojnásobku extrapolace, pak bude nutné vzorky 

testovat po dobu necelých osmi let, než budou k dispozici požadované parametry. Jak 

budou v tomto mezidobí, k této záležitosti přistupovat technické inspekce, které 

schvalují projekty a povolují uvádění zařízení do provozu, není jasné. Nepsané 

pravidlo, že za dodržení všech předpisů nese odpovědnost ten, co je aplikuje, bude 

v tomto případě klást značné nároky na konstruktéry a výpočtáře. 

4.2 KOROZE 

Koroze je u pecí běžný jev. Počínaje ocelovou konstrukcí a konče trubkovým 

hadem. Stanovení přídavku na korozi probíhá na základě normy. Běžně se používají 

pro trubkové hady korozní přídavky pro uhlíkovou ocel 3 mm, pro středně legovanou 

feritickou ocel 2 mm a pro austenitickou korozivzdornou ocel 1 mm. Jelikož 

nejběžnější je projekční doba 100 000 hodin, je zaveden předpoklad, že korozní 

přídavky jsou stanoveny pro tuto dobu. V případě, že je ale požadovaná doba vyšší, 

tak korozní přídavky zůstávají stejné. To je ale v rozporu s principem volby korozního 

přídavku, kde čas hraje významnou roli. Stejně tak je vhodné posuzovat korozivní 

prostředí a odolnost zvoleného materiálu proti této korozi individuálně. 



 Zbytková životnost  

pecí v petrochemickém průmyslu  

34 / 102 

UEPI 

Libor Horsák 

 

4.3 OKUJENÍ 

Okujení vzniká oxidací povrchu trubek při zvýšené teplotě. Zoxidovaná vrstva má 

pak jiné mechanické vlastnosti než zbytek trubky a tím dochází k odlupování 

„šupinek“. Okujením dochází k úbytku materiálu. V současné době v pecích není 

žádná metodika, která by stanovovala náchylnost materiálu k okujení, ani rychlost 

okujení. Prakticky v současné době dochází k nahrazování trubek v pecích, kde se 

projevuje okujení za materiál o „stupeň“ lepší (větší množství legur např. chrom). 

Ověření správnosti volby materiálu v tomto případě trvá několik let. 

 

Obr. 18 Okujení 

4.4 INICIALIZACE TRHLINY 

Inicializací trhliny se zabývá lomová mechanika. V současné době není přesně 

zmapován vztah mezi chováním trhliny v elastické a v creepové oblasti. V případě, že 

by tento vztah byl vhodně popsán, bylo by možné toho využít při opakované tlakové 

zkoušce. 
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4.5 DOVOLENÉ NAMÁHÁNÍ  

Dovolené namáhání pro trubkové svazky jako tlakové nádoby striktně určují 

příslušné normy. Tyto normy stanovují minimální požadavky na materiálové 

charakteristiky. V případě, že jsou v návrhovém výpočtu použity správně, nemělo by 

dojít k porušení trubkového svazku. Normy ale neurčují maximální hodnoty 

materiálových charakteristik. Reálný materiál může mít např. mez pevnosti při tečení  

i o 30 % vyšší. Společně s bezpečnostními koeficienty to může při hodnocení 

zbytkové životnosti způsobit, že dle výpočtu kumulace poškození trubka měla již 

dávno prasknout, ale ve skutečnosti slouží ještě mnoho let. Proto je velmi těžké 

stanovit předpokládanou dobu porušení. Navíc to vnáší do vztahu výpočtář-zákazník 

mírnou nedůvěru. 
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5 PŘÍKLAD POSOUZENÍ CREEPOVÉHO POŠKOZENÍ 

Ve výpočtu zbytkové životnosti jsou obsaženy pouze přímé části trubek (radiace, 

přechody, konvekce). Ostatní části pece jako jsou např. kolena, kolektory, 

trubkovnice, závěsy a jiné, budou pouze odborně odhadnuty. V posouzení je 

uvažováno pouze zatížení vnitřním přetlakem. 

 

Obr. 19 Schéma pece 
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5.1 POPIS ZAŘÍZENÍ 

 Posuzované zařízení je šachtová ohřevná pec na přehřev páry. Má dvě radiační 

komory a společnou konvekci. Pára je přivedena potrubím do vstupního kolektoru 

konvekce. Zde absorbuje teplo ze spalin a přes výstupní kolektor konvekce a přestupní 

potrubí proudí pára do vstupního kolektoru Radiace A. Přes pigtaily pára vstupuje do 

radiační komory A a zpět do výstupního kolektoru Radiace A. Odtud ohřátá pára 

vstupuje do reaktoru R101, kde se ochladí a vrací se zpět do vstupního kolektoru 

Radiace B. Opět se ohřeje v radiační komoře B a odchází výstupním kolektorem 

Radiace B. 

5.1.1 Radiace A 

Vstupní kolektor je z podélně svařované trubky ø457,2×12,8, materiál A358 Gr. 

304H. Kolektor je zavěšen na protizávaží a je opatřen dorazy omezujícími pohyb 

ve vodorovném směru kolmém na osu kolektoru. 

Trubky radiace A mají rozměr 114,3x6,35, materiál HP-40Nb + Micro, jsou 

odstředivě lité, po výšce spojované obvodovým svarem. Ve vstupním kolektoru je 

proud rozdělen do 12 proudů, které vstupují přes pigtaily do radiační komory A. Jsou 

zakončeny ohybem 180° a vracejí se zpět do radiační komory A. Jeden proud tvoří 

smyčku ve tvaru U. Trubky jsou zavěšeny po dvojících na protizávaží. 

Výstupní kolektor je z podélně svařované trubky ø508x18, materiál B409 N0811. 

Kolektor je zavěšen na protizávaží a je opatřen dorazy omezujícími pohyb ve 

vodorovném směru kolmém na osu kolektoru. 

5.1.2 Radiace B 

Vstupní kolektor je z podélně svařované trubky ø508x13,5, materiál 

A358 Gr. 304H. Kolektor je zavěšen na protizávaží a je opatřen dorazy omezujícími 

pohyb ve vodorovném směru kolmém na osu kolektoru. 

Trubky Radiace B mají rozměr 88,9x6,35, materiál HP-40Nb + Micro, jsou 

odstředivě lité, po výšce spojované obvodovým svarem. Ve vstupním kolektoru je 

proud rozdělen do 28 proudů. Trubky tvoří "žebřík naležato" (trubky tvoří příčle 

spojené kolektory). 

Výstupní kolektor je z podélně svařované trubky ø609,6x17,5, materiál B409 

N0811. Kolektor je zavěšen na protizávaží a je opatřen dorazy omezujícími pohyb ve 

vodorovném směru kolmém na osu kolektoru. 

5.1.3 Konvekce 

Vstupní kolektor konvekce je z bezešvé trubky ø406,4x12,7, materiál A106 Gr.B, 

který je umístěn v kolenové komoře. Kolektor je uložen kluzně ve vodorovném směru. 
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Trubky konvekce mají nominální rozměr ø88,9x5,49. V kolektoru se jeden proud 

dělí na 20 samostatných proudů (2 řady, 10 trubek v jedné řadě). Konvekce má 28 řad 

trubek. 

Po výšce se mění jejich materiál. Od spodu konvekce: 

K1 - 2 řady 1. a 2. jsou z materiálu B407 N08811, 

K2 - 4 řady 3. až 6. jsou z materiálu A312 TP304H, 

K3 - 4 řady 7. až 10. jsou z materiálu A335 P11, 

K4 - 18 řad 11. až 28. jsou z materiálu A106 Gr.B 

Trubky jsou uloženy v trubkovnicích ve stěnách a středu konvekce. 

Médium ústí do výstupního podélně svařovaného kolektoru ø457,2x12,8, z 

materiálu A358 Gr. 304H. Kolektor je uložen kluzně ve vodorovném směru. 

5.1.4 Topení 

Každá z radiačních komor je topena šesti hořáky, které jsou umístěny symetricky 

po třech z obou stran trubkového hadu. Palivo je zemní plyn, rafinérský plyn nebo 

vodíkový odplyn. 

5.2 VSTUPNÍ DATA 

Pec je vybavena dálkovým měřením se záznamem dat. Ty z nich, které jsou důležité 

pro posouzení životnosti, jsou uvedeny v následující tabulce. 

 Tab. 1 Přehled provozních parametrů vstupujících do výpočtu 

Čidlo Provozní parametr Jednotka 
11FC003 Průtok média (nástřik) t/hod. 
11TI008 Teplota spalin na výstupu z Radiace A °C 
11TI010 Teplota spalin na výstupu z Radiace B °C 
11TI012 Teplota spalin na vstupu do Konvekce °C 
11TI007 Teplota spalin na výstupu z Konvekce °C 
11TI003 Teplota média na vstupu do Konvekce °C 
11TW009 Teplota média na přestupu z Konvekce do 

Radiace A 

°C 
11TC004 Teplota media na výstupu z Radiace A °C 
12TI036 Teplota média na vstupu do Radiace B °C 
11TC014A Teplota média na výstupu z Radiace B °C 
11PI009 Tlak média na vstupu do Konvekce kPa 
12PI010 Tlak média na výstupu z Radiace A kPa 
12PI009 Tlak média na vstupu do Radiace B kPa(g) 
12PI003 Tlak média na výstupu z Radiace B kPa 

Jeden z důležitých údajů, teplota média na přestupu z konvekční sekce do radiační 

sekce A (čidlo 11TW009), není měřen dálkově. Proto byla tato položka po dobu 
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přibližně jednoho měsíce pravidelně sledována na místním ukazateli a zapisována 

obsluhou. Na základě tohoto měření byla tato teplota extrapolována pomocí tepelného 

výpočtu celé pece pro zbývající období a použita pro navazující výpočty. Tento krok 

byl důležitý pro určení rozdělení celkového tepla absorbovaného v konvekční sekci a 

radiační sekci A. 

Pro výpočet zbytkové životnosti trubkového hadu, je stěžejní teplota trubek. 

Obvykle jsou v pecích instalovány povrchové termočlánky, které tyto hodnoty měří a 

termovizní měření má ověřit jejich správnou funkci. Absence termočlánků v peci 

značně komplikuje celé posouzení zbytkové životnosti. Proto byl zvolen náhradní 

postup pomocí tepelného výpočtu pece (viz níže). 

Záznam dat byl prováděn každou hodinu. 

5.3 TEPELNÝ VÝPOČET PECE 

5.3.1 Výpočet povrchové teploty trubek 

Výpočet maximální povrchové teploty trubek v peci byl proveden podle standardu 

API 530. Trubkový systém pece byl pro účely výpočtu rozdělen na jednotlivé sekce 

podle přenosu tepla a materiálu trubek. Výpočtové sekce tedy odpovídají rozdělení 

v údajovém listu pece.  

Tab. 2 Přehled výpočtových sekcí pece 

Sekce Materiál trubek 
Vnější průměr / tl. stěny 

/ rozteč, mm 

Počet 

chodů 

Výpočtová 

povrchová teplota, 

°C 

Radiační A HP-40Nb+Micro 114.3 / 6.35 / 203 12 1048 

Radiační  B HP-40Nb+Micro 88.9 / 6.35 / 175 28 1045 

Konvekční K1 B407 N08811 88.9 / 5.49 / 152 20 801 

Konvekční K2 A312 TP304H 88.9 / 5.49 / 152 20 715 

Konvekční K3 A335 P11 88.9 / 5.49 / 152 20 525 

Konvekční K4 A106 GrB 88.9 / 5.49 / 152 20 392 

5.3.2 Postup tepelného výpočtu 

V postupu výpočtu povrchové teploty trubek bylo nutné zavést několik 

zjednodušení. Za účelem získání přesnějších výsledků by bylo ideální provést pro 

každý řádek vstupních údajů (tzn. pro každou hodinu provozu) kontrolní tepelný 

výpočet pece. Obzvlášť vhodné se to jeví u pece, která je uspořádána ve dvou 

radiačních komorách a jedné konvekční sekci, distribuující procesní médium přímo 

pouze do jedné z radiačních sekcí, a přitom ze strany spalin je konvekční sekce 

společná. Topení je v obou radiačních komorách na sobě nezávislé, co se výkonu 

i druhu paliva týká. Vzhledem k velkému objemu dat a technické náročnosti tepelného 

výpočtu je ovšem takový postup těžko realizovatelný, navíc i tak by do výpočtu 

vstupovalo množství více či méně odhadnutých provozních parametrů. 
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Tento nedostatek byl zčásti kompenzován následujícím postupem. Nejprve byl 

proveden tepelný výpočet pro všechny projektové provozní režimy (A, B, C, D). Po 

prvotním naladění výpočtů na hodnoty z údajového listu dodavatele pece bylo 

vybráno několik referenčních provozních stavů pece, pokrývajících relevantní rozsah 

výkonů, a tyto rovněž byly ověřeny tepelným výpočtem. Na základě výsledků byly 

odvozeny vzájemné závislosti sledovaných veličin a pomocí interpolačních funkcí 

aplikovány v pomocných bilančních výpočtech, zejména pro určení rozdělení 

absorbovaného tepla mezi jednotlivé výpočtové sekce nebo později pro výpočet 

maximálního tepelného zatížení trubek v konvekční sekci. 

Vlastní výpočet maximální povrchové teploty trubek podle API 530 byl opět 

nejprve testován na projektových provozních režimech pece tak, aby výsledné 

hodnoty odpovídaly maximální vypočítané teplotě stěny trubek uvedené v údajovém 

listu dodavatele pece (viz Tab.2). 

 Z důvodu vysokých teplot spalin a povrchu trubek v radiačních komorách pece 

bylo nutné do výpočtu zavést korekční faktor Ft, který zohledňuje vliv povrchové 

teploty trubek na tepelné zatížení trubek sáláním. Zmíněný koeficient vyjadřuje 

relativní teplotní spád mezi teplotou spalin a trubek a při daných podmínkách 

v radiační komoře může v místě maximálních teplot trubkového hadu tuto teplotu 

redukovat. Do výpočtu teploty stěny v konvekční sekci tento faktor nevstupuje. 

Jelikož naměřené teploty spalin na výstupu z radiační sekce se ne zcela shodují 

s teplotami získanými v kontrolních tepelných výpočtech pece, byla teplota spalin pro 

účely stanovení faktoru Ft rovněž korigována. 

5.3.3 Výsledky tepelného výpočtu 

Výsledky provedených výpočtů jsou zatíženy nepřesností naměřených hodnot 

vstupních parametrů. Předpokládáme, že přesnost měření klesá se snižujícím se 

provozním zatížením pece. Obvyklé je to především u měření průtoku procesního 

média, ale v souboru vstupních dat lze pozorovat zřetelné nesrovnalosti například i 

z měřených teplot média, kdy vstupní teploty do pece jsou vyšší než výstupní apod. 

Výsledky výpočtu povrchové teploty trubek u provozních stavů, které se vyznačují 

nízkým výkonem a nízkými teplotami spalin i média a vykazují známky 

nedůvěryhodnosti, lze zanedbat, a to hlavně v případech, kdy by měly výsledky vést 

k výraznému snížení posuzované životnosti trubek. Tlak média není pro účely 

tepelného výpočtu příliš zásadní, takže běžné provozní nepřesnosti by neměly 

výsledek výpočtu výrazně ovlivnit, snad jen s výjimkou poruchy měřícího zařízení. 

I když absolutní hodnoty výsledných teplot s ohledem na uvedená zjednodušení 

nelze považovat za příliš přesné, velký počet výpočtů celkem uspokojivě zachycuje 

trendy teplotního zatížení trubek v jednotlivých sekcích pece a statisticky poskytuje 

výsledky s dostatečnou vypovídající hodnotou. 
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5.3.4 Výsledná vstupní data 

Na základě rozboru výsledků termovizního měření, tepelného výpočtu a zkušeností 

v dané problematice byl stanoven postup, jak nahradit chybějící data. Každé takové 

nahrazování zavádí do výpočtu chybu. Při volbě doplňovaných hodnot vstupních se 

vždy postupovalo tak, aby případné chyby byly na straně větší bezpečnosti. To 

znamená, že skutečná životnost pece může být větší než vypočtená, ale působí zde 

i jiné jevy, které mohou životnost pece snížit nebo zvýšit. 

5.4 DATA PRO VÝPOČET CREEPOVÉHO POŠKOZENÍ 

5.4.1 Nahrazení chybějících dat měření 

Jelikož jsou k dispozici měření pouze od 7.1.2003 12:00 do 6.4.2011 12:00, je nutné 

pro hodnoty veličin v období od 1. 1. 1998 do 7.1.2003 12:00 zavést určitý 

předpoklad. Pro výpočet v tomto období byly použity hodnoty naměřené od 7. 1. 2003 

12:00 do 7. 1. 2008 11:00. Vzhledem k pravidelně se opakujícím cyklům je tato 

náhrada možná. Vzniká však dodatečná chyba. Např. kdyby se v období bez měření 

stalo, že pec se provozovala při teplotách cca 1200°C po určitý čas, pak by to velmi 

výrazně snížilo celkovou životnost. Dle vyjádření zákazníka k ničemu podobnému 

nedošlo. V případě opaku to bude mít nepříznivý vliv na celkovou životnost, kterou 

však nelze přesněji vyjádřit. 

5.4.2 Korekce naměřených případně spočtených dat 

V některých případech jsou naměřené hodnoty teplot, tlaků atd. nereálné. To je 

zapříčiněno většinou chybou měření a zpracováním naměřených hodnot řídícím 

systémem. Pro použití ve výpočtech byla provedena korekce vstupních hodnot 

případně extrapolace materiálových charakteristik a dané hodnoty tedy neodpovídají 

hodnotám naměřeným, případně tabulkovým. Korekce je vždy provedena 

konzervativně na straně větší bezpečnosti. 

5.5 POPIS VÝPOČTU 

Výpočet zbytkové životnosti je založen na normě API 530, která využívá Larson-

Millerova parametru. Pro samotný výpočet kumulace poškození creepem byl použit 

původní program firmy CHEMPEX. Délka parciálního úseku je jedna hodina. Z 

hlediska rozměrů byly voleny vždy nejhorší možné, aby byl výpočet na straně větší 

bezpečnosti. Např. nejmenší změřená tloušťka ze všech trubek v dané sekci byla 

použita pro všechny trubky. Pro každou hodinu jsou stanoveny zatěžovací parametry. 

Z Larson-Millerova parametru se pak po přepočtu stanoví poškození za daný časový 

úsek. Poté se jednotlivá poškození sečtou. 
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5.6 CREEPOVÉ POŠKOZENÍ 

Výpočet obsahuje veliké množství dat (cca 114 000 řádků počítaných úseků). Grafy 

z takto velkého množství dat jsou pro formát listu A4 nevhodné (hodnoty jsou „slité“ 

nečitelné). Pro zobrazení byl z každého dne vybrán ten nejhorší okamžik z hlediska 

poškození a ten byl zanesen do výsledných grafů. 

Nelze stanovit podíl primární natečení při prvním zahájení provozu, protože pec je 

sledovaná až od okamžiku konce projekční životnosti. 
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Graf 1 Poškození Radiace A  
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Graf 2 Poškození Radiace B  
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Graf 3 Poškození Konvekce K1  
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Graf 4 Poškození Konvekce K2  
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Graf 5 Poškození Konvekce K3  
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Graf 6 Poškození Konvekce K4  
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6 PRAKTICKÉ OVĚŘOVÁNÍ 

Pro praktické ověřování výše zmíněných teoretických předpokladů, byla vybrána 

pec, která byla uvedena do provozu v roce 1998. Pec se začala posuzovat až v roce 

2009, kdy končila teoretická doba projekční životnosti a provozovatel potřeboval 

posouzení, zdali pec i nadále může pokračovat v provozu.  

6.1 SEZNAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ  

6.1.1 Prohlídka pece za provozu: 

- všeobecná prohlídka (izolace, ocelová konstrukce, hořáky atd.), 

- kontrola stavu a nastavení pružného uložení, 

- určení míst pro měření teploty termovizí, 

- konzultace s obsluhou, 

- zpracování získaných údajů pro výpočet. 

6.1.2 Prohlídka pece při odstávce: 

- všeobecná prohlídka (izolace, ocelová konstrukce, hořáky atd.), 

- kontrola stavu a nastavení pružného uložení, 

- určení míst pro měření průměrů, tlouštěk, 

- NDT - penetrační zkoušky, 

- měření tvrdosti, 

- zpracování získaných údajů pro výpočet 

 

Během sledování pece byly provedeny 4 plánované odstávky v roce 2011, 2013, 

2015 a 2017. Pouze během těchto odstávek bylo možné vstoupit do vnitřního prostoru 

pece a provádět potřebná měření. Během období sledování byly za provozu 

zaznamenány závady, které nebyly předpokládány, ale i ty by mohly mít zásadní vliv 

na životnost celé pece. Závady budou popsány níže. 

6.2 PROHLÍDKA PECE ZA PROVOZU 

V průběhu sledování se situace na peci měnila. Následný popis je tedy pro 

názornost. 

Ocelová konstrukce, izolace, hořáky, závěsy a jiné z hlediska běžné prohlídky 

vykazovaly dobrý stav. 
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Na některých místech ocelové konstrukce chyběl nátěr. Jeho poškození 

pravděpodobně způsobila zvýšená teplota povrchu. Tento stav zatím nevybočuje z 

normálu a je adekvátní stáří a opotřebení pece, izolace není nutné renovovat. 

Při pohledu do pece hledítky bylo vidět, že plameny od hořáků nebyly všechny 

stejné. Je otázka, zda byly pouze ucpané některé trysky, nebo zda nedošlo v některé z 

předešlých odstávek k výměně některých hořáků. Nerovnoměrnost ohřevu může 

zapříčinit zvýšené zatížení hadu a jeho postupnou destrukci. 

6.2.1 Termovizní měření 

Pro výpočet creepového poškození je stěžejní správně stanovit teplotu. Bylo 

provedeno termovizní měření za provozu pece. Měření pomocí termovize má své 

omezení. V případě, že na jednom záběru máme dva totožné objekty, a u jednoho 

známe teplotu, pak teplotu druhého můžeme dle termovize odvodit spolehlivě. 

V případě, že se jedná o dva různé objekty (např. rozdílný povrch, rozdílný materiál, 

rozdílná vzdálenost od termokamery), pak je změřená absolutní hodnota spíše 

orientační. V případě této pece byla uvažovaná teplota kolem 1 000 °C. Naměřená 

odchylka byla i 100 °C, což v případě poškození creepem může být zcela zásadní vliv. 

Bylo nezbytně nutné provést správnou kalibraci termokamery, prostřednictvím 

termočlánku vsunutého do spalovacího prostoru.  

 

Obr. 20 Termovize Radiace A 
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Obr. 21 Termovize Radiace B 

 

Obr. 22 Termovize Konvekce 
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6.3 MĚŘENÍ 

Byly vytipovány místa pro měření v konvekci i v obou radiačních komorách, které 

jsou v měřičském plánu. V každém místě je provedeno měření dvou na sobě kolmých 

průměrů, tloušťka stěny trubky a tvrdost. Jelikož již není možné získat tyto hodnoty 

před prvním uvedením zařízení do provozu, je nutné měření opakovat v řádu let tak, 

aby bylo možné vysledovat trend, kterým se jednotlivé veličiny vyvíjejí. První měření 

bylo provedeno v roce 2011 pak 2013, 2015, 2017. Každé měřené místo bylo vybráno 

tak, aby bylo možné zaručit opakovatelnost měření. Každá naměřená hodnota je 

porovnávaná s první naměřenou hodnotou i s hodnotami naměřenými v jiných letech. 

Například v následující tabulce Tab. 3 jsou uvedené hodnoty měření z roku 2011 pro 

úsek Radiace A.  

Materiál HP-40Nb + Micro 

Vnější průměr trubky nominální 114,30 mm 

Nominální tloušťka     6,35 mm 

Minimální výrobní tloušťka     6,35 mm 

Minimální změřená tloušťka     5,70 mm 

Maximální změřený průměr 113,40 mm 

Průměrný změřený vnější průměr 112,91 mm 

Maximální odchylka od průměru     0,34 mm 

Průměrná změřená tloušťka     5,92 mm 

Maximální odchylka od tloušťky    -0,22 mm 

Výšková hladina 2. svar nade dnem pece 

Tvrdost svaru 225 HB 

Tvrdost trubky 332 HB 

 

 

Obr. 23 Schéma měření Radiace A 
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Tab. 3 Měření 2011 Radiace A 

 

Pro celou pec bylo vytipováno cca 200 měřených míst. Když to místní podmínky 

dovolily, bylo měřené místo vybráno tak, aby bylo co nejblíže předpokládané nejvyšší 
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teploty dané trubky. Na každém místě byly provedeny 4 měření. Při vzájemném 

porovnávání vznikl poměrně veliký soubor hodnot, který je uveden v měřičském 

plánu. Pro přehlednost jsou v této práci dále uvedeny pouze průměrné hodnoty. 

6.3.1 Měření konvekce 

Konvekce má první dvě řady trubek hladké a ostatní řady jsou žebrované. Žebra 

jsou provedena z plechu v takových rozměrech a rozteči, že není možné provádět 

měření přímo na žebrovaných trubkách. Byl zvolen náhradní postup, kdy bylo 

provedeno měření v kolenových komorách (viz Obr. 24), kde trubka již není 

žebrovaná. To zavádí do měření nepřesnost, jelikož kolenové komory mají nižší 

teplotu než vnitřní prostor konvekce. 

 

Obr. 24 Kolenové komory 

6.4 POROVNÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT 

Trubky v radiaci jsou lité a po délce spojovány obvodovým svarem. Kvůli svaru je 

trubka na koncích opracována přibližně v délce 10 až 30 mm. To znamená, že vnější 
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průměr i tloušťka jsou výrazně menší než nominální hodnoty. Tato místa jsou tedy 

z hlediska napětí nejvíce zatížena a následná měření byla provedena vždy v těchto 

místech a to vždy nad svarem. 

U trubek v radiaci se s jejich výškou výrazně mění jejich teplota. Jelikož je svarů 

na trubce více, tak byla vybrána i jejich výšková hladina nejblíže místu s nejvyšší 

povrchovou teplotou trubek. 

Měření tvrdosti vykazovalo veliké výkyvy. Málokdy bylo jasné, kdy se měří okuje 

a kdy "zdravý" materiál. Tvrdost byla měřena v rozmezí zhruba od 100 do 600 HB. 

Velmi záleželo na očištění od okují. Svary měly nižší hodnoty tvrdosti průměrně asi 

o 10% menší než trubka [19]. 

Tloušťky byly měřeny jen namátkou ve vybraných místech. Pro zjištění, zdali není 

někde v celém objemu trubky menší tloušťka, je potřeba použít jinou vhodnější 

metodu. Všechny uváděné délky jsou v milimetrech. 

Tab. 4 Měření Radiace A 

Sekce Radiace A 

Materiál HP-40Nb + Micro 

Výšková hladina 2. svar nade dnem pece 

Vnější průměr nominální 114,30 

Tloušťka nominální 6,35 

Výrobní tloušťka minimální 6,35 

Rok měření 2011 2013 2015 2017 

Vnější průměr průměrný 112,91 113,16 112,98 112,77 

Změřená tloušťka průměrná 5,92 6,16 5,97 6,08 

Max. Průměr pro výpočet 113,40 113,93 113,68 113,42 

Min. Tloušťka pro výpočet 5,70  5,80  5,82 5,73 
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Tab. 5 Měření Radiace B spodní 

Sekce Radiace B spodní 

Materiál HP-40Nb + Micro 

Výšková hladina 2. svar nade dnem pece (+2800) 

Vnější průměr nominální 88,90 

Tloušťka nominální 6,35 

Výrobní tloušťka minimální 6,35 

Rok měření 2011 2013 2015 2017 

Vnější průměr průměrný 87,41 87,66 87,05 87,37 

Změřená tloušťka průměrná 5,83 5,75 5,85 5,48 

Max. Průměr pro výpočet 87,90  88,23  87,98 87,91 

Min. Tloušťka pro výpočet 5,60  5,40  5,52 5,61 

 

Tab. 6 Měření Radiace B horní 

Sekce Radiace B horní 

Materiál HP-40Nb + Micro 

Výšková hladina 1. svar nade dnem pece 

Vnější průměr nominální 88,90 

Tloušťka nominální 6,35 

Výrobní tloušťka minimální 6,35 

Rok měření 2011 2013 2015 2017 

Vnější průměr průměrný 87,14 87,67  87,42 

Změřená tloušťka průměrná 5,71 5,88  5,65 

Max. Průměr pro výpočet 87,70  87,94   87,89 

Min. Tloušťka pro výpočet 5,30  5,50   5,40 

V roce 2015 nebylo v tomto místě provedeno měření, kvůli nedostatku času během 

odstávky. 
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Tab. 7 Měření Konvekce K1 – 1. řada 

Sekce Konvekce K1 

Materiál B407 N08811 

Směrová hladina 1500 

Vnější průměr nominální 88,90 

Tloušťka nominální 6,35 

Výrobní tloušťka minimální 6,35 

Rok měření 2011 2013 2015 2017 

Vnější průměr průměrný 88,24 88,01  88,42 

Změřená tloušťka průměrná 5,81 5,90  5,83 

Max. Průměr pro výpočet 90,50  91,12   91,07 

Min. Tloušťka pro výpočet 5,50  5,60   5,70 

Měření bylo provedeno z "můstku" mezi Radiací A a B ve vzdálenosti 1500 mm 

od střední podpěry směrem k reaktoru. 

V roce 2015 nebylo v tomto místě provedeno měření, kvůli nedostatku času během 

odstávky. 

Tab. 8 Měření Konvekce K2 

Sekce Konvekce K2 

Materiál A312 TP304H 

Směrová hladina Kolenová komora 

Vnější průměr nominální 88,90 

Tloušťka nominální 5,49 

Výrobní tloušťka minimální 4,8 

Rok měření 2011 2013 2015 2017 

Vnější průměr průměrný 89,40 89,45  88,39 

Změřená tloušťka průměrná 5,55 5,56  5,48 

Max. Průměr pro výpočet 89,59  89,75  91,07 

Min. Tloušťka pro výpočet 5,20  5,20   5,30 

Měření bylo provedeno na trubkách vystupujících z konvekce do kolenových 

komor na nekolektorové straně směrem k silnici. 

V roce 2015 nebylo v tomto místě provedeno měření, kvůli nedostatku času během 

odstávky. 
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Tab. 9 Měření Konvekce K3 

Sekce Konvekce K3 

Materiál A335 P11 

Směrová hladina Kolenová komora 

Vnější průměr nominální 88,90 

Tloušťka nominální 5,49 

Výrobní tloušťka minimální 4,80 

Rok měření 2011 2013 2015 2017 

Vnější průměr průměrný 89,36 89,50  89,47 

Změřená tloušťka průměrná 5,21 5,23  5,36 

Max. Průměr pro výpočet 89,80  90,00  89,95 

Min. Tloušťka pro výpočet 5,10  5,10   5,10 

Měření bylo provedeno na trubkách vystupujících z konvekce do kolenových 

komor na nekolektorové straně směrem k silnici. 

V roce 2015 nebylo v tomto místě provedeno měření, kvůli nedostatku času během 

odstávky. 

Tab. 10 Měření Konvekce K4 

Sekce Konvekce K4 

Materiál A 106 Gr.B 

Směrová hladina Kolenová komora 

Vnější průměr nominální 88,90 

Tloušťka nominální 5,49 

Výrobní tloušťka minimální 4,80 

Rok měření 2011 2013 2015 2017 

Vnější průměr průměrný 89,28 89,80  89,42 

Změřená tloušťka průměrná 5,37 5,48  5,29 

Max. Průměr pro výpočet 89,70  91,10  91,02 

Min. Tloušťka pro výpočet 5,20  5,30   5,10 

Měření bylo provedeno na trubkách vystupujících z konvekce do kolenových 

komor na nekolektorové straně směrem k silnici. 

V roce 2015 nebylo v tomto místě provedeno měření, kvůli nedostatku času během 

odstávky. 
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6.4.1 Vyhodnocení naměřených hodnot 

Jako hlavní nedostatek výběru pece byla absence měření trubek před prvním 

uvedením pece do provozu. Jednak nelze zohlednit konkrétní výrobní tolerance a 

jednak nelze separovat vliv primárního tečení. Z výsledků je patrné, že nedochází 

k předpokládanému zvětšování průměrů trubek v měřitelném rozsahu. Podobně 

nedochází ani k úbytku tloušťky stěny trubky. Odchylky naměřených hodnost se 

pohybují v rámci chyby měření. Tedy nebyl zaznamenán žádný trend, z něhož by se 

dalo vyvozovat, že dochází k tečení materiálu. 
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7 OPRAVNÉ POSTUPY PŘI PROVOZU PECE 

Během provozu pecí dochází k různým poruchám, které je nutné odstranit, aby 

mohla pec pokračovat v provozu. Některé závady nemají přímý vliv na trubkový 

systém pece, ale ve svém důsledku mohou být limitní pro schopnost bezpečného 

provozování celé pece. 

7.1 PŘEHŘÍVÁNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PECE 

V dubnu 2011 proběhla plánovaná odstávka pece. Při této odstávce došlo k výměně 

vláknité izolace na stěnách radiačních komor. Původní tapetová izolace byla 

nahrazena izolačními bloky. Orientace jednotlivých bloků je v šachovnicovém poli 

vzájemně pootočených po 90°. Izolační bloky byly umístěny přímo na plech ocelové 

konstrukce bez podkladné tapetové vrstvy izolace. Po zahájení provozu se na stěnách 

pece začalo objevovat vypalování barvy. Následné kontroly stěn termovizí potvrdily 

značně zvýšené teploty stěn pece (viz kapitola 7.1.1). Povrchová teplota pláště pece 

v některých místech dosahovala až cca 400 °C. Bylo ověřeno jak termovizním 

měřením, tak také dotykovým teploměrem. 

Vyvstala otázka, zda pec odstavit a opravit nebo je možné v tomto stavu pec 

bezpečně provozovat do další plánované odstávky v dubnu 2013, aniž by došlo ke 

značnému snížení životnosti, případně částečné či kompletní destrukce pece. 

Obvyklá projekční teplota stěn pece se pohybuje v rozmezí 60 až 80°C. Tato 

hodnota byla v některých místech pláště pece značně překročena To vyvolalo 

oprávněné obavy o spolehlivou funkci ocelové konstrukce a tedy celé pece. 

Při pokusu o výpočtové posouzení dané situace vyvstalo několik problémů: 

- Jak přesně určit teplotní model (teplota každého bodu ocelové konstrukce); 

- Velmi vysoká náročnost na výpočet (jak finanční, časová tak i personální). 

Proto bylo výpočtové posouzení posouzeno jako nemožné. 
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7.1.1 Termovizní měření pláště pece 

 

Obr. 25 Termovizní měření pláště pece 

7.1.2 Postup řešení 

Vzhledem k absenci zkušeností (jak vlastních tak v literatuře) provozování pece v 

tomto stavu, bylo při posuzování celé situace v létě 2013 dospěno k závěru, že by bylo 

vhodné pec z preventivních důvodů odstavit a opravit. 

Neplánovaná odstávka pece (a tedy i celého provozu výrobní jednotky) by 

znamenala vysoké finanční náklady. Proto se provozovatel rozhodl pec neodstavit a 

pokračovat v provozu i za stávajících nepříznivých podmínek. 

Byl stanoven náhradní postup, který by měl minimalizovat škody. Princip spočívá 

v detekci deformací ocelové konstrukce. Byly stanoveny referenční body, které byly 

vyznačeny na ocelové konstrukci pece, viz následující obrázky.  
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Obr. 26 Záměrné body severní stěna pece 
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Obr. 27 Záměrné body západní strana pece 
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 Obr. 28 Záměrné body jižní stěna pece 
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7.1.3 Měření deformací ocelové konstrukce 

Zaměření bylo prováděno přístrojem LEICA TCRA 1202 charakterizovaná 

přesnost měření úhlů ± 0,6 mgon a v měření délek ± 1 mm + 1 ppm. Souřadnicový a 

výškový systém byl použit místní. 

Výše zmíněné referenční body byly zaměřeny v nultém měření a zaneseny do 

místního souřadného systému. Pro ukázku je v Tab. 11 zobrazeno pouze několik 

záměrných bodů z nulté a poslední dvanácté etapy. 

Tab. 11 Měření OK Etapa 0 a Etapa 12 

Číslo 

bodu 

0_ETAPA  12.7.2011 12_ETAPA  20.12.2012 12_ETAPA - 0_ETAPA 

Y(m) X(m) Z(m) Y(m) X(m) Z(m) ΔY(mm) ΔX(mm) ΔZ(mm) 

1 18,736 24,098 12,748 18,737 24,101 12,747 1 3 -1 

2 18,731 24,091 10,800 18,732 24,093 10,800 1 2 0 

3 18,727 24,087 8,818 18,729 24,089 8,817 2 2 -1 

4 18,727 24,086 6,860 18,728 24,089 6,860 1 3 0 

5 18,725 24,088 4,898 18,726 24,089 4,898 1 1 0 

6 20,615 26,507 12,724 20,616 26,509 12,721 1 2 -3 

7 20,610 26,506 10,790 20,611 26,509 10,788 1 3 -2 

8 20,608 26,503 8,821 20,607 26,505 8,821 -1 2 0 

9 20,605 26,497 6,858 20,604 26,498 6,857 -1 1 -1 

10 20,612 26,502 4,881 20,612 26,504 4,881 0 2 0 

11 22,548 28,801 12,743 22,548 28,802 12,740 0 1 -3 

12 22,541 28,791 10,749 22,540 28,792 10,747 -1 1 -2 

13 22,538 28,790 8,805 22,537 28,790 8,804 -1 0 -1 

14 22,547 28,798 6,874 22,545 28,800 6,873 -2 2 -1 

15 22,536 28,788 4,893 22,534 28,790 4,893 -2 2 0 

16 20,682 30,451 12,718 20,682 30,451 12,716 0 0 -2 

17 20,328 30,724 10,754 20,328 30,725 10,752 0 1 -2 

18 20,679 30,436 8,784 20,679 30,436 8,782 0 0 -2 

19 20,672 30,446 6,817 20,672 30,445 6,816 0 -1 -1 

20 20,668 30,440 4,853 20,668 30,440 4,852 0 0 -1 

 

Následně byl postup rozdělen do etap podle četnosti měření v čase. Naměřené 

hodnoty byly porovnány s nultým měřením a případný rozdíl souřadnic znamená 

posun bodu vlivem tepelné dilatace, případně deformaci ocelové konstrukce. V první 

etapě probíhalo měření jedenkrát týdně. V případě příznivých výsledků z první etapy 

bylo možné přikročit ke druhé etapě, kdy četnost měření klesla na jedenkrát měsíčně. 

V případě příznivých výsledků z druhé etapy bylo možné přikročit ke třetí etapě, kdy 
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četnost měření klesla na jedenkrát za tři měsíce, až do plánované odstávky v dubnu 

2013, kdy měla proběhnout oprava izolace. 

7.1.4 Vyhodnocení třetí etapy 

Naměřené hodnoty se pohybují cca ± 5 mm. Z trendů deformací je patrné, že polohy 

referenčních bodů v jednotlivých měřeních se pohybují v kladné i záporné oblasti. Lze 

tedy usoudit, že se nejedná o trvalou plastickou deformaci. Změna naměřených hodnot 

je způsobena oscilací, vlivem rozdílných tepelných dilatací a chybami v měření. 

Rozptyl naměřených hodnot v třetí etapě se oproti první etapě zvětšil, ale nebyl 

zaznamenán žádný trend zvětšující se deformace.  

Při porovnání naměřených a projekčních hodnot a při započítání tepelné roztažnosti 

a změny teplot okolí lze konstatovat, že ocelová konstrukce pece nevykazovala žádné 

abnormální deformace. 

 

Obr. 29 Deformace ocelové konstrukce 

Vlivem působení nevhodné teploty na ocelovou konstrukci u jiné pece došlo 

k velmi výrazné deformaci velké části dna pece. Např. ocelový nosník I 500 se 
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prohnul o cca 650 mm a částečně vytočil do strany (viz Obr. 29), což způsobilo 

neplánované odstavení celé pece. 

7.1.5 Posouzení zvoleného postupu 

Při odstávce v dubnu 2013 byl zjištěn špatný stav izolace. Byly objeveny mezery 

mezi izolačními bloky v obou radiačních komorách. Protože nebyla instalována 

podkladná tapetová vrstva, mezerami mezi izolačními bloky pronikaly spaliny přímo 

na ocelovou konstrukci a tím způsobily značné zvýšení její teploty. Extrémní navýšení 

teplot mělo lokální charakter. 

Ve všech etapách byla naměřena maximální absolutní výchylka 5,4 mm. 

Vzrůstající trendy vývoje výchylek nebyly pozorovány. Naměřené hodnoty byly v 

rámci teoretické tepelné dilatace a přesnosti měření. V průběhu sledování pece od 

odstávky v dubnu 2011 po odstávku v dubnu 2013, nebyla zaznamenána trvalá 

plastická deformace nosných prvků vlivem zvýšené teploty ocelové konstrukce 

Postup sledování deformace ocelové konstrukce během jejího přehřívání se 

osvědčil a zabránil neplánovanému odstavení pece a tím ušetřil mnoho finančních 

prostředků. 

7.2 ŠPATNÁ IZOLACE PRŮCHODKY 

 Při kontrole hořáků dne 17. 9. 2012 byl na podlaze radiační komory B pece 

objeven odpadnutý izolační blok viz Obr. 30.  

 
Obr. 30 Vypadnuté bloky 
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Po následné kontrole bylo zjištěno, že bloky vypadnuly ze stropu z místa průchodu 

radiačních trubek (viz Obr. 31 Schéma průchodky a Obr. 32 Místo po vypadnutém 

bloku). 

 

Obr. 31 Schéma průchodky 

 

Obr. 32 Místo po vypadnutém bloku 
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K vypadnutí bloků došlo pravděpodobně mezi 15. až 17. září. Jeden blok vypadl 

u východní stěny radiace ze severní strany kolektoru (viz Obr. 33 Schéma 

vypadnutých bloků 1). To však nezapříčinilo kritické přehřívání ocelové konstrukce 

stropu radiační komory. Druhý blok vypadl přibližně uprostřed kolektoru z jeho 

severní strany v kritickém místě č.1 (viz Obr. 33 Schéma vypadnutých bloků 1). 

 
Obr. 33 Schéma vypadnutých bloků 1 

V kritickém místě č.1 se začala vypalovat barva, vzniky důvodné obavy, zda 

zvýšená teplota kritického místa nemůže mít negativní vliv na ocelovou konstrukci 

pece. Teploty z termovizního měření ze dne 19 .9. 2012 dosahovaly maximálních 

hodnot cca 230°C.  

Tab. 12 Průběh maximálních teplot kritického místa č.1 (19. až 21. 9.2012) 

Datum Teplota [°C] Typ chlazení 

19. 9. 2012 230 žádné 

20. 9. 2012 230 žádné 

21. 9. 2012 9:00 260 žádné 

21. 9. 2012 12:00 320 žádné 

21. 9. 2012 14:00 360 žádné 

21. 9. 2012 19:00 410 žádné 

21. 9. 2012 20:00 230 Stlač.vzduch 

 

 Z Tab. 12 Průběh maximálních teplot kritického místa č. 1 je patrné, že se 

teplota začala zvětšovat nad mez, kdy se u materiálu ocelové konstrukce (uhlíková 

ocel cca 350°C) začíná projevovat tzv. tečení materiálu. To je nepřípustný stav pro 

ocelovou konstrukci pece. Bylo zřízeno provizorní lokální chlazení tlakovým 

vzduchem, viz Obr. 34. 
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Obr. 34 Lokální chlazení tlakovým vzduchem 

Bezprostředně po zahájení chlazení maximální teplota kritického místa klesla na 

230°C. Toto chlazení bylo jako provizorní do doby, než se přijme řešení, které by 

mělo vydržet až do řádné odstávky v dubnu 2013. 

 

Tab. 13 Průběh maximálních teplot kritického místa č.1 (22. 9. až 3. 10. 2012) 

Datum Teplota [°C] Typ chlazení 

22. 9. 2012 230 Stlač.vzduch 

23. 9. 2012 210 Stlač.vzduch 

24. 9. 2012 230 Stlač.vzduch 

25. 9. 2012 225 Stlač.vzduch 

26. 9. 2012 200 Stlač.vzduch 

27. 9.2012 200 Stlač.vzduch 

01.  10. 2012 210 Stlač.vzduch 

02. 10. 2012 210 Stlač.vzduch 
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 Dne 7. 10. 2012 vypadly další bloky, viz Obr. 35 Schéma vypadaných bloků 2. 

Maximální teplota kritického místa č. 1 zůstala přibližně na hodnotách 230°C, ale 

vytvořilo se další kritické místo č. 2, kde maximální teplota vzrostla na 260°C a 

postupně dále stoupala. 

 

 
Obr. 35 Schéma vypadaných bloků 2 

 

Dne 10. a 11. 10.2012 byla provedena instalace vzduchotechniky, která nahradila 

dočasné chlazení tlakovým vzduchem, viz Obr. 36 a Obr. 37. 

 

Obr. 36 Vzduchotechnika 1 – jižní strana 
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Obr. 37 Vzduchotechnika 1 – severní strana 

Vzduchotechnika se skládá z následujících prvků: 

1 Sací mřížka 

2 Pevné potrubí - průměr 315 mm 

3 Ventilátor - Diagonální ventilátor typu TD 2000/315 - MIXVENT výrobce 

ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY s.r.o. se dvěma výkonovými stupni. 2000 

a 2700 ot/min (průtok 2000 a 1550 m3/hod). Ventilátor byl nastaven na vyšší 

výkonnostní stupeň 2700 ot/min a 2000 m3/hod. 

4 Škrticí klapka 

5 Rozvětvení - Umožňuje připojit až tři větve průměru 200 mm 

6 Flexibilní potrubí 

7 Výtoková hubice - Vstupní kruhový otvor průměr 200 mm,  výstupní obdélníkový 

otvor 400x20 mm, výška hubice 300 mm. 
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V době objednání vzduchotechniky bylo na stropě pouze jedno kritické místo. V 

době instalace však již byla kritická místa dvě. Výtoková hubice byla nainstalována 

mezi dvě kritická místa (viz Obr. 38). 

 

Obr. 38 Instalace hubice 

Hubice byla nainstalována tak, aby se chladicí vzduch rozdělil na dva proudy, levý 

chladil kritické místo č. 1 a pravý chladil kritické místo č. 2. viz Obr. 38. 

 

Tab. 14 Průběh maximálních teplot kritických míst (8. až 15. 10. 2012) 

Datum 
Teplota [°C] 

Typ chlazení 
KMč.1 KMč.2 

08. 10. 2012 230 260 Stlač.Vzduch 

10. 10. 2012 215 255 Stlač.Vzduch 

11. 10. 2012 235 300 Stlač.Vzduch 

11. 10. 2012 244 200 Vzduchotechnika 1 

12. 10. 2012 260 200 Vzduchotechnika 1 

15. 10.2012 260 250 Vzduchotechnika 1 

 

Z Tab. 14 Průběh maximálních teplot kritických míst (8. až 15. 10. 2012) je patrné, 

že dochází k postupnému zvětšování teplot kritických míst č. 1 a 2 i po nainstalování 

Vzduchotechniky 1. Z toho bylo usouzeno, že jedna chladící hubice nestačí. Navíc 
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došlo k vypadnutí dalšího bloku ve východní polovině radiace na jižní straně 

kolektoru (viz Obr. 39). 

 

Obr. 39 Schéma vypadnutých bloků 3 

 

 Na základě nastalé situace byly objednány další dvě větve vzduchového 

chlazení. 2 kusy flexibilní hadice, 2 výtokové hubice, 3 škrticí klapky, kvůli nezávislé 

možnosti regulace všech větví.  Prognóza vypadávaní zbývajících bloků nebyla 

příznivá, následné chlazení případně vypadnutých dalších bloků by bylo velmi 

obtížné, proto bylo nutné přijmout adekvátní opatření. 

Tab. 15 Průběh maximálních teplot kritických míst (15. až 24. 10. 2012) 

Datum 
Teplota [°C] 

Typ chlazení 
KMč.1 KMč.2 KMč.3 

15. 10. 2012 260 250 260 Vzduchotechnika 1 

17. 10. 2012 310 240 250 Vzduchotechnika 1 

18. 10. 2012 320 240 250 Vzduchotechnika 1 

19. 10. 2012 310 225 240 Vzduchotechnika 1 

22. 10. 2012 315 240 245 Vzduchotechnika 1 

23. 10. 2012 300 235 245 Vzduchotechnika 1 

24. 10. 2012 290 220 230 Vzduchotechnika 1 
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Z výše zmíněných důvodů bylo nezbytné vhodným způsobem zafixovat stávající 

bloky proti vypadnutí a to za provozu pece. Byl navržen postup viz Obr. 40. 

 

 

Obr. 40 Fixace izolačních bloků dráty 

 

 Ve stropě radiační komory B byly vytvořeny drážky v plechu o rozměrech cca 

10x50 mm v patřičných roztečích tak, aby odpovídaly mezerám mezi trubkami (viz 

Obr. 41, Obr. 42 a Obr. 43). K fixaci byl použit drát průměru 5 mm, délky 1500 mm, 

z materiálu 17 255. Na drátech byla na jedné straně vytvořena cca 10 mm špička a na 

druhé straně byl zahnut (tím bylo vytvořeno "madlo") pro lepší manipulaci. Celé dráty 

byly ohnuty zhruba v poloměru 2000 mm.  

Drát se prostrčil drážkou v plechu, poté izolací, která je kotvami přichycena ke 

stropu na jedné straně, vsazeným blokem na jedné straně trubek, mezerou mezi 

trubkami, vsazeným blokem na druhé straně trubek a skončil v izolaci na druhé straně, 

která je taktéž přichycena kotvami ke stropu. Postupně se instalovaly všechny dráty 

střídavě v jedné mezeře zleva a v následující mezeře zprava. 



 Zbytková životnost  

pecí v petrochemickém průmyslu  

76 / 102 

UEPI 

Libor Horsák 

 

 

Obr. 41 Nainstalované fixační dráty 
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Obr. 42 Instalace fixačních drátů - jižní strana 

 

Obr. 43 Instalace fixačních drátů - severní strana 
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Dne 30. 10. 2012 byla modifikována Vzduchotechnika 1 na Vzduchotechniku 3. 

Změna spočívala v doplnění dvou větví. Každé ze tří kritických míst je chlazeno 

samostatnou hubicí s možností nezávislé regulace proudu vzduchu škrticí klapkou viz 

Obr. 44 a Obr. 45 

 

Obr. 44 Vzduchotechnika 3 - jižní strana 
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Obr. 45 Vzduchotechnika 3 - severní strana 

Tab. 16 Průběh maximálních teplot kritických míst (25. až 15.10.2012) 

Datum 
Teplota [°C] 

Typ chlazení 
KMč.1 KMč.2 KMč.3 

25.10.2012 240 200 130 Vzduchotechnika 1 

26.10.2012 270 220 140 Vzduchotechnika 1 

27.10.2012 245 190 120 Vzduchotechnika 1 

30.10.2012 200 190 50 Vzduchotechnika 3 

02.11.2012 200 190 60 Vzduchotechnika 3 

07.11.2012 200 190 60 Vzduchotechnika 3 
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V průběhu celé mimořádné situace s přehříváním stropu byla ocelová konstrukce 

monitorována geodetem. Naměřené hodnoty ukazují pouze minimální odchylky, které 

jsou v rámci přesnosti měření. Ocelová konstrukce nebyla globálně deformována. 

7.2.1 Příčina problému s přehříváním stropu 

V minulých letech proběhla rekonstrukce izolace stropu. Původní izolace byla 

dobře konstrukčně vyřešena a zabraňovala vypadnutí vsazených bloků šikmou stěnou 

izolace fixované do stropu kotvami a speciální textilií viz Obr. 46. 

 

Obr. 46 Původní izolace průchodky stropu 

7.2.2 Posouzení řešení 

Trubkový had radiace B je zavěšen na protizávaží, jeho horizontální a vertikální 

pohyb je do určité míry umožněn. Pohyb nastává vlivem tepelné dilatace celého 

svazku prodloužením trubek, prodloužením kolektoru a případně pohybem 

způsobeným potrubím připojeným na kolektor. Trubky vykonávají pohyb vůči otvoru 

průchodky. Nově provedená izolace byla provedena nevhodně. Izolační bloky 

průchodky byly pouze vsunuty bez dalšího zajištění a držely pouze třením o 
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přichycenou izolaci stropu a trubky. Postupně, vlivem pohybu trubek, došlo k jejich 

uvolnění a vypadání. 

Dočasná fixace dráty skrz stopní plechy a chlazení Vzduchotechnikou 3 umožnilo 

provozování pece po dobu cca 2 roky do další plánované odstávky v dubnu 2013. 

Čímž se ušetřilo nemalé množství finančních prostředků. 

Pro trvalé řešení tento způsob fixace není vhodný, protože vlivem tepelných dilatací 

vykonává trubkový svazek větší posuv, než je mezera mezi trubkami a tím dochází 

k deformaci fixačních drátů a rozrušování jak vsunutých izolačních bloků, tak také 

stropní izolace. 

7.3 OPRAVA VYBOČENÝCH TRUBEK 

Při výrobě trubkového svazku typu „žebřík“, kolektor nahoře, kolektor dole a mezi 

nimi trubky viz Obr. 47 Trubkový svazek typu „žebřík“ v přepravním rámu, je 

nezbytně nutné dodržet správný technologický postup výroby. Zejména pak správné 

tepelné zpracování a vhodný způsob svařování tak, aby do svazku nebylo vneseno 

dodatečné nepříznivé pnutí. 

 

Obr. 47 Trubkový svazek typu „žebřík“ v přepravním rámu 
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Žebříkový trubkový svazek je vyráběn tak, že se nejprve vytvoří pomocná ocelová 

konstrukce, které zároveň slouží jako přepravní rám a zároveň jako rozměrové 

vymezení trubek. Do něj se pak vloží trubky a kolektory a ty se svaří. Pomocí 

přepravního rámu se trubkový svazek vloží do pece a rám se odstraní. Až po 

odstranění rámu se projeví přesnost výroby. V případě, nevhodného postupu dojde 

k vybočení trubek, viz Obr. 48. Vybočení trubek je lehce identifikovatelné jako různé 

rozteče mezi trubkami. 

 

Obr. 48 Vybočení trubek 

Vybočení způsobují dva hlavní jevy. Trubka není přivařená ve správném úhlu vůči 

kolektoru a trubky mají různou délku. Při výrobě je nutné, aby všechny trubky měly 

stejnou délku - viz Obr. 49 
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Obr. 49 Pozicování 

Některé materiály před svařování potřebují předehřev. Vlivem předehřevu se 

trubka prodlouží. Následné parametry jsou uvedeny pro jeden konkrétní případ, který 

není univerzálně použitelný na jiné rozměry, materiály atd. Pokud má být dodržená 

mezera pro kořen svaru 2 mm pro první svařovanou trubku, je nutné kolektor 

o tepelnou dilataci trubky posunout o 2,5 mm. Vlivem vychladnutí se svar tepelně 

smrští o 0,4 mm. Po svařování je nutné žíhání. Vlivem toho se kolektor posune ještě 

o dalších 7,5 mm. Po úplném vychladnutí je kolektor o 0,4 mm blíže k trubce, než byl 

před započetím procesu. Problém nastává u svařování druhé trubky, kdy již není 

možné volně měnit pozici kolektoru vůči trubkám, protože již je kolektor přivařen 

k první trubce. 

Ze zkušenosti plyne, že vybočené trubky v takovém žebříkovém svazku není 

jednoduché opravit, tak aby již nebyly vybočené. Stejný princip platí pro výměnu 

jednotlivých trubek ve svazku. Z praxe se ukazuje, že u některých zařízení se po 

několika letech provozu vybočení zmenšuje. U některých jiných zařízení však vlivem 

nesprávného zavěšení, vedení trubkového a vlivem různých teplot pro jednotlivé 

trubky svazku dochází ke zvětšování vybočení a to i u trubek, které byly původně 

zcela rovné. Následně jsou uvedeny poznatky z jednoho pokusu o narovnání 

vybočené trubky. 

Pro opravu byla vybrána nejvíce vybočená dvacátá trubka směrem od reaktoru, viz 

šipka v Obr. 50.  
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Obr. 50 Vybočená trubky pro opravu 

Vybočení této trubky bylo šikmo ve směru rovnoběžném i kolmém s pomyslnou 

rovinou trubkového svazku. Tato i následující fotky byly tvořeny z nárysu a zachycují 

pouze rovnoběžnou složku vybočení. 

Trubka byla rozřezána 6 500 mm nad dnem pece v místě, kde původně na starém 

trubkovém hadu byly svary. Řez byl proveden kotoučem o tloušťce 2 mm. Následné 

přesazení trubek bylo ještě cca 1 mm, viz Obr. 51. Celkově tedy byla nejvíce vybočená 

trubka delší oproti potřebě pouze o 3 mm, což způsobilo vybočení o cca 150 mm. 

Po rozřezání trubky, zůstala její spodní část stát zhruba v ideální svislé poloze. Ale 

horní část trubky se vychýlila asi o 120 mm. To jednoznačně ukazuje na nesprávnou 

polohu trubky vůči hornímu kolektoru, který pravděpodobně vznikla při svařování. 

Tento jev se v pevném přípravku nemohl výrazně projevit. V trubce však zůstalo 

napětí (deformace), které se projevilo až po odstranění přepravního rámu. U spodní 

části trubky se tento jev neprojevil, tedy nemohlo k vychýlení horní části dojít až po 

demontáži výrobního přípravku vlivem vybočení trubky. 
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             Obr. 51 Delší trubka   Obr. 52 Vybočená horní část trubky 

Byl stanoven předpoklad, že trubky se po svaření k sobě přiblíží o cca 0,4 mm 

vlivem "stažení svaru". Bylo zvoleno předpětí 0,5 mm s ohledem na to, aby 

chladnoucí (smršťující se) trubka nevybočila sousední trubky. 

Mezera pro kořen byla nastavena na 2 mm. S předpětím 0,5 mm by měla být před 

svařením šířka pro kořen 2,5 mm. Ale po předehřevu před „stehováním“ došlo k 

tepelné dilataci trubek a z původních 2 mm pro kořen zůstalo cca 1 mm. 

Předpětí bylo docíleno tak, že se obě části trubky vychýlily o cca 90 mm ve směru, 

kde byl proveden „svar-steh“. V tomto případě vychýlení o 90 mm odpovídalo mezeře 

pro kořen 2,5 mm. 

Stehy byly provedeny 3 po cca 120°. Před vytvořením druhého stehu byly obě části 

opět vychýleny ve směru svaru o 90 mm a stejně tak u třetího stehu.  

Jak předpětí 0,5mm tak vybočení pro vytvoření předpětí 90 mm bylo 

experimentální pro tuto konkrétní trubku. U každé vybočené - opravované trubky je 

toto nutné stanovit zvlášť. 

Vlivem předpětí (prostřednictvím "delších" stehů) a předehřevu byla trubka 

dočasně delší o cca 2,5 mm, to způsobilo její dočasné vybočení. Původní vybočení 

trubky mělo kontinuální (přibližně kruhovitý) tvar. Po nastehování a předehřevu bylo 
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vybočení s diskontinuitou v místě svaru ve tvaru "V", části trubky byly nesouosé, viz 

Obr. 56. 

 

Obr. 53 Předehřev a nabodování 

Před svařením bylo doporučeno trubku napolohovat tak, aby vybočení ve tvaru "V" 

bylo eliminováno. Svar byl veden tak, aby se nesouosost co nejvíce zmenšila. Po 

svaření ale nesouosost zůstala velmi podobná jako po nastehování. Následoval dohřev 

a řízené ochlazení.  

Po vychladnutí trubky se celkové vybočení výrazně zmenšilo na cca 20 mm viz 

Obr. 54. Zároveň došlo vychýlení sousedních trubek do cca 10 mm, ale diskontinuita 

ve tvaru "V" v místě svaru zůstala – viz Obr. 55. 
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Obr. 54 Po vychladnutí 

 

Obr. 55 Frontální pohled po žíhání 
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Obr. 56 „V“ diskontinuita 

Obr. 56 byl pořízen ze směru kolmém na největší vybočení trubky, je zde zachycena 

absolutní vektorová tedy rovnoběžná i kolmá složka vybočení k rovině hadu. 

Následovalo žíhání provedeného svaru na teplotu cca 730°C. Ohřev části trubky na 

tuto teplotu způsobí její prodloužení o cca 10 mm! Vlivem toho došlo ke značnému 

vybočení a deformaci ohřívané oblasti. Vybočení po svařování a vychladnutí bylo cca 

20 mm a po žíhání a vychladnutí bylo vybočení cca 100 mm a sousední trubky se 

vrátily do své původní polohy. Žíhání svaru uvolnilo předpětí do sestavy vnesené při 

svařování za přítomnosti fixačních přípravků.  Vybočení trubky se podařilo snížit 

z 150 mm na 100 mm, ale v místě svaru byla jasně viditelná „V“ diskontinuita. Proto 

byl celý pokus o opravu proveden ještě jednou (bez odborného dohledu) tak, že se 

trubka rozřízla ve svaru a oprava byla provedena s ohledem na eliminaci této 

diskontinuity. Tu se sice podařilo odstranit, ale jelikož bylo nutné trubku znovu 
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rozřezat, byla tímto zkrácena od další 2 mm. Tím došlo k přiblížení obou kolektorů 

k sobě. Opravovaná trubka po druhé opravě byla v přesně požadovaném tvaru, ale 

sousední trubky se vychýlily cca o 100 mm. Z původně vychýlené jedné trubky 

vzniklo 8 dalších vychýlených trubek.  

 

Obr. 57 Vybočení po žíhání 

Během opravy vybočení trubek se jevilo jako značná komplikace tepelné 

zpracovávání kvůli svaru. To vyžaduje značné nároky jak na čas (oprava jedné trubky 

cca 14 hodin) tak hlavně na predikci délkových roztažností, které mají zcela zásadní 

vliv na úspěšnost opravy vybočení trubky. 

Během opravy, převážně vlivem tepelného zpracování došlo k ovlivňování nejen 

opravované trubky, ale také několik sousedních trubek měnilo hodnotu svého 

vybočení. Prakticky každá desetina milimetru má "multiplikační" efekt na vybočení 

trubek. Proto je nezbytné při opravě dosahovat co největší možné přesnosti. V případě 

opravy několika trubek současně by se začalo projevovat několik různých (velmi 

obtížně definovaných) tepelných dilatací současně, což by zcela zamezilo dobrému 

výsledku opravy a taková oprava by byla velmi výrazně kontraproduktivní.  

Celková oprava všech vybočených trubek je vzhledem k požadavku přesnosti 

možná až po ustavení transferů a trubkového hadu a všech závěsů do "Studené" 

pozice.  
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Výrazné rozdíly v teplotách trubek při výrobě či opravách způsobují výrazné 

rozdíly v jejich délkách, což je hlavní důvod jejich vybočení. Možný způsob opravy 

je, že se všech 50 trubek bude ohřívat stejně a současně a to včetně žíhání. Pak by také 

bylo možné opravovat všechny vybočené trubky současně. To však klade značné 

nároky jak na potřebnou techniku, tak na financování takové opravy. Jako vhodnější 

se jeví vyhnuté trubky neopravovat, pokud nehrozí ztráta jejich funkce nebo vznik 

netěsnosti. Pokud ano, pak je vhodnější trubku vyřezat a zaslepit. Tím dojde ke snížení 

výkonu pece, ale pouze v řádu jednotek procent. 

7.4 PROHNUTÍ KONVEKČNÍCH TRUBEK 

Při poslední prohlídce pece v roce 2017 bylo zpozorováno prohnutí konvekčních 

trubek. Jedná se o červeně naznačené trubky v Obr. 58. Mezi každou sekcí konvekce 

jsou inspekční otvory, které zároveň slouží pro čištění žebrovaných trubek. 

Inspekčními otvory leze zkontrolovat pouze dvě řady nad a pod otvorem. Ostatní 

trubky jsou v zákrytu a není na ně vidět. Proběhl i pokus o demontáž kolenových 

komor a prohlídku „skrytých“ trubek skrze trubkovnice. Ale ani při dodatečném 

nasvícení a použití zobrazovacích prostředků jako endoskopy atd., nebylo možné 

prokazatelně posoudit stav trubek, které jsou označeny zeleně. Ostatní trubky byly na 

pohled rovné. 

 

Obr. 58 Prohnutí konvekčních trubek 
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Při simulaci uložení trubek a zatížení vlastní vahou je maximální průhyb 0,127 mm. 

Viz Obr. 59. Byl vytvořen model, který odpovídá maximálnímu změřenému průhybu 

cca 127 mm. 

 

Obr. 59 Model průhybu 

Poměrná deformace u „neprohnutého“ modelu je pouhých 0,00138 %. U 

deformovaného modelu je poměrná deformace již 1,37 % viz Obr. 60. Jako 

nejpravděpodobnější příčina deformace byla stanovená prohnutí tečením materiálu 

(creepem). V materiálových charakteristikách je mez tečení definováno pro 

hodnotu 1 %. To v tomto případě bylo překročeno.  Vzhledem k 

předpokládané teplotě (cca 300 °C, materiál A106 Gr.B), která měla v této části 

konvekce být, ale ke creepu vůbec nemělo dojít. Elastické prohnutí od vlastní 

hmotnosti je nepatrné. Axiální zatížení trubek nebylo možné, protože trubky jsou 

uloženy v trubkovnicích s možností volné dilatace do kolenových komor 

s dostatečnou reservou. Je možné, že tepelný výpočet neodpovídal realitě. 

V předposlední prohlídce v roce 2015, ale takovéto prohnutí nebylo pozorováno. 

Další možná příčina tedy je, že v trubkách neproudilo médium a ty se přehřály. To by 

ale byly prohnuté i trubky v ostatních řadách. Jako nejpravděpodobnější  příčina 

tohoto prohnutí je přetěžování pece, kdy v posledních dvou letech v místě trubek 

musela být teplota v creepové oblasti. 
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Obr. 60 Poměrná deformace 
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8 ZÁVĚR 

8.1 POSOUZENÍ ZBYTKOVÉ ŽIVOTNOSTI PECE 2017 

Do odstávky v dubnu 2017 byla pec provozována po dobu 19 let. Tím došlo 

k výraznému překročení projekční životnosti. Další plánovaný zásah do pece je 

možný až při odstávce v roce 2021, což bude takřka dvojnásobek oproti projekční 

životnosti. Při posuzování zbytkové životnosti pece v roce 2017 bylo rozhodnuto, že 

po roce 2021 není možné prohnuté konvekční trubky dále provozovat (červeně 

označené na Obr. 58), a je nutné je vyměnit. Vzhledem k tomu, že není možné ověřit 

stav zeleně označených trubek, tak bylo doporučeno je také preventivně vyměnit. To 

odpovídá zhruba polovině všech konvekčních trubek. Plánovaná odstávka pecí je 

vždy časově velmi limitovaná (obvykle okolo 30 dní). Vzhledem k náročnosti 

výměny doporučených trubek bylo rozhodnuto, že se vymění celá konvekční část. 

Mimo pec ve výrobním závodu se vyrobí celý konvekční modul. Při rekonstrukci 

v plánované odstávce se pak starý modul vymění za nový. I když tím dojde k výměně 

části trubkového svazku, které to zatím nepotřebuje, je tento postup ekonomicky 

výhodnější, protože vede ke kratší době rekonstrukce. Jelikož u této pece je na 

konvekční modul připojena konstrukce, na které jsou zavěšeny oba radiační svazky 

pece, a také byl stanoven předpoklad výměny obou radiačních trubkových svazků 

v roce 2023, bude při rekonstrukci v roce 2021 provedena i výměna obou radiačních 

svazků. Bude tedy provedena generální oprava celé pece a výměna všech potrubních 

svazků v peci. 

V případě, že by se měnily pouze červeně a zeleně označené trubky, a po té za dva 

roky by se měnily radiační svazky. Došlo by k prodloužení odstávky zhruba o 20 dní. 

Cena celé generální rekonstrukce zhruba odpovídá hodnotě produktu, kterou jednotka 

vyrobí za 10 dní. 

Jelikož bude provedena kompletní výměna trubkových svazků v roce 2019, nebude 

již možné dále provádět sérii měření na těchto trubkových svazcích. Na druhou stranu 

bude možné provést destruktivní zkoušky na vyřezaných trubkách a tím doplnit 

potřebné informace. Zároveň bude možné provést „nulté“ měření u nových trubek a 

již při první odstávce posoudit vliv primárního creepu. 

8.2 VLIV TEČENÍ MATERIÁLU NA ŽIVOTNOST PECÍ 

Byl proveden průzkum, v kolika pecích trubky praskly primárně od creepu. Jako 

parametr vyhledávání závad bylo stanoveno neplánované ostavení pece. Bylo 

nalezeno asi 130 případů neplánovaného odstavení pece v Evropě a v Asii. Asi 70 % 

odstavení mělo příčinu nesouvisející s pecí, např. porucha čerpadla, či jiné důležité 

části celé technologie. Mezi nejčastější poruchy vedoucí k odstavení přímo patří 

koroze, eroze, netěsnost přírub a porušení svarů. To, že mezi nejčastějšími příčinami 
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nebylo ani jednou natečení, bylo dosti překvapivé zjištění, protože při navrhování pecí 

je zohlednění a aplikace poznatků o creepu určující. 

I když jsou pece navrhovány na 100 000 hodin tak i po 200 000 hodinách i více 

není známo, že by docházelo k poruchám trubek vlivem natečení. Měření na peci 

prokázalo, že na průměru se trubky nezvětšují. Toto tvrzení platilo i pro konkrétní 

měřenou pec. Jiné použité materiály a provozní podmínky v jiných pecích však takové 

natečení mohou způsobit. 

Pokud jsou dodržovány současné předpisy návrhu a kvalitně provedena 

konstrukce a výroba trubkových svazků, pak tečení materiálu není prvotní 

příčina vniku netěsností. 

Tečení materiálu přesto hraje významnou roli pro životnosti pecí. U nevhodně 

navrženého materiálu k poškození creepem může dojít. Byl zaznamenán případ, kdy 

byla do pece omylem instalována jedna trubka feritická mezi ostatní austenitické. Tato 

trubka po několika letech provozu skutečně praskla. Takovou chybu je ale nutné 

přičíst lidskému faktoru a ne metodice ošetření creepu. 

Další poruchy, kde creep hraje výraznou, ale druhotnou roli, jsou deformace 

trubkových svazků. Vlivem zabráněných deformací (trubky nemohou dilatovat volně) 

dochází k přídavnému zatěžovaní trubkových svazků. V creepové oblasti toto 

dodatečné napětí zrelaxuje, ale za cenu trvalých plastických deformací, které mohou 

znemožnit správnou funkci hadu. Např. vlivem vybočení se může dostat trubka velmi 

blízko plamenům v radiaci a tím se enormně zvýší její teplota a pak dojde k destrukci 

trubky. Nebo dojde k „vyskočení“ trubek ze závěsu a tím se trubkový systém přetíží. 

Speciální oblast je creep ve svarových spojích. Svarové spoje jsou samy o sobě 

velmi komplikovaná záležitost. O tom, jak se chovají svary v creepu není mnoho 

dostupných informací. Při jednom incidentu na peci pro výrobu vodíku došlo k poruše 

svarového spoje viz Obr. 61. Tento svar je umístěn mimo radiační komoru v místě 

napojování do výstupního kolektoru pod pecí. Obsluha pece tuto závadu zjistila 

a zahájila zrychlené odstavování pece. Zrychlené odstavování má větší pokles teploty 

za hodinu než standardní (asi dvojnásobný), ale snaží se nevnášet do pece zatížení 

vlivem enormně rychlé změny teploty. Porušení trubky ve svaru nevypadalo nijak 

dramaticky, jen se lokálně trubka více zahřála. Plameny v okolí trubky nebyly 

pozorovány. Hoření vodíku ale nevytváří příliš jasný plamen a může být lehce 

přehlédnut.  
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Obr. 61 Porušený svarový spoj v creepu 

 

Obr. 62 Atypická prasklina-hvězda 
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Obr. 63 Prasklina-široké otevření 

Vlivem hoření vodíku pod pecí došlo ke značnému navýšení teploty v okolí trubek. 

Pozdější analýzy ukazovaly lokální přehřátí přes 1600 °C. Vlivem toho došlo 

k prasknutí několika sousedních trubek. Dokonce vznikla atypická trhlina ve tvaru 

hvězdy, viz Obr. 62. Na Obr. 63 je trhlina se širokým otevřením, kde došlo 

k masivnímu úniku vodíku. Po té bylo zahájeno havarijní odstavování, kdy došlo 

k okamžitému odstavení hořáku a celé jednotky. Vlivem této události došlo také 

k deformaci dna ocelové konstrukce, viz Obr. 29 a jiným ztrátám. 
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8.3 POSUZOVÁNÍ ZBYTKOVÉ ŽIVOTNOSTI V PECÍCH 

8.3.1 Měření natečení 

V některých rafineriích mají zavedená pravidla, která v případě zvětšení průměru 

trubek např. o 1 %, 3 % nebo dokonce 5%, musí trubky vyměnit. Takovéto pravidlo 

je možná vhodné (jednoduché) pro obsluhu pece, ale může být značně zavádějící. 

Creep se nemusí projevovat pouze z vnějšku viditelnou deformací, ale může docházet 

k degradaci materiálu uvnitř stěny trubek. Nárůst průměru trubek u správně 

navržených pecí se nepodařil prokázat. Měřitelné nárůsty jsou zaznamenatelné až u 

větších průměrů cca od 500 mm výše. Tyto průměry trubek se ale v pecích 

nevyskytují. V případě záměrného zvolení méně vhodného materiálu pro danou 

teplotu s účelem ušetření finančních prostředků je možné zvětšování průměrů 

zaznamenat, ale tento přístup nelze doporučit, kvůli nepředvídatelným okolnostem.  

8.3.2 Nedestruktivní zkoušky 

V současnosti nejsou dostupné nedestruktivní defektoskopické metody, které by 

byly zákazníkem akceptovatelné a přitom postihly všechny jevy, které se při 

životnosti pece vyskytují [20]. Např. není možné používat svědečné vzorky, protože 

ty by musely být součástí trubkového svazku a pro jejich kontrolu by byl nutný 

destruktivní zásah. Využití svědečných vzorků je možné až po velkém časovém 

úseku, ne menším než 20 let. Tento postup ale nevede k hodnocení konkrétního 

trubkového svazku, ale spíše k verifikaci použité metodiky posuzování zbytkové 

životnosti. Jako nadějná nedestruktivní metoda se jeví aplikace vířivých proudů např. 

EddyScan. Ten je schopen zkontrolovat 100% objemu všech dostupných trubek. 

V současné době objeví vady v materiálu od velikosti 1 až 2 mm.  

8.3.3 Vliv zkoumaných jevů na životnost 

Z hlediska zbytkové životnosti je dnes creep teoreticky dobře ošetřen. V praxi je 

ke creepu přistupováno spíše konzervativně a je zde potenciál k případným úsporám. 

Nejčastěji jsou pece poškozovány korozí, erozí, praskáním svarů, deformacemi 

trubkových svazků a v neposlední řadě neodbornou obsluhou a i případně nevhodně 

prováděnými opravami a rekonstrukcemi. Na všechny tyto jevy je potřeba se 

v budoucnu zaměřit, aby bylo možné metodiku posouzení zbytkové životnosti pecí  

certifikovat jako vhodnou pro obecné používání. 

8.3.4 Vhodné předpoklady 

Komplexní určení zbytkové životnosti pecí v petrochemickém průmyslu je značně 

náročné. Jsou nutné obsáhlé a velmi detailní informace z mnoha oborů. V některých 

oblastech ještě nebyl proveden ani primární výzkum. 
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Pece v petrochemickém průmyslu jsou z hlediska jejich množství malá oblast. 

Nevěnuje se jim mnoho lidí. Avšak z hlediska finančních objemů a důležitosti pro 

celou společnost je jejich význam výrazně vyšší. Při výpadku jediného provozu na 

delší dobu než několik měsíců se již projeví např. nedostatkem paliva pro dopravu. 

Výroba nové pece se všemi aspekty trvá několik let. I proto by bylo vhodné dopředu 

znát, za jak dlouho bude nutné novou pec, případně generální opravu nachystat. Na 

určování zbytkové životnosti je čím dál tím větší poptávka, proto se jeví jako 

perspektivní obor, který může přinést mnoho významných poznatků. 

8.4 DOSAŽENÍ CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Vzhledem k absenci publikací zabývajícími se zbytkovou životností pecí 

v petrochemickém průmyslu (viz kapitola 1.2.1) byla problematika životnosti 

zkoumána v blízkých oborech, ze kterých bylo možno čerpat informace a postupy 

částečně použitelné i pro pece v petrochemickém průmyslu. V této práci byly využity 

poznatky z oblasti jaderné energetiky [3], [5], tepelné energetiky [6], [22] a letectví. 

Další cíl práce, pojmenování jevů při hodnocení zbytkové životnosti (viz 

kapitola 1.2.2), byl dosažen  ̶  popis jednotlivých jevů byl proveden s ohledem na 

jejich předpokládanou závažnost z hlediska zbytkové životnosti. 

Vytvořit konkrétní návody a dílčí postupy (viz kapitola 1.2.3) se podařilo pouze 

částečně. V práci bylo ukázáno několik praktických problémů a jejich konkrétní 

realizované řešení. Z hlediska zbytkové životnosti byla největší pozornost věnována 

kumulaci poškození od tečení materiálu s ověřením měřením na konkrétní peci. 

8.5 PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hodnocení zbytkové životnosti pecí v petrochemickém průmyslu se soustředí na 

nejvíce namáhanou část pece, trubkové hady. Z  hlediska jejich návrhu je největší 

důraz kladen na dimenzování s ohledem na tečení materiálu, protože trubkový had je 

vystaven velmi vysokým teplotám a tlakům. V souvislosti se zbytkovou životností 

bylo v práci nejvíce pozornosti věnováno právě poškození trubkového hadu od tečení 

materiálu. Na posuzovaných pecích bylo zjištěno, že při dodržování současných 

návrhových zásad a správném provozování pece primární membránové namáhání 

vnitřním přetlakem nevyvolává poškození tečením materiálu, které by vedlo 

k neplánovaným odstávkám, či dokonce k porušení trubkového hadu.  

Tečení materiálu tedy nezpůsobuje poškození takového druhu, které bylo 

předpokládáno před zahájením této práce. Při posuzování celkové zbytkové životnosti 

pece však nelze tento jev úplně zanedbat, protože může způsobit sekundární problém 

vedoucí k neplánovanému přerušení provozu, například při poškození trubkového 

hadu vlivem výrazného překročení teploty při havarijních stavech nebo při zamezení 

tepelné dilatace. 
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