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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 něhož 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 to, 

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 může výrazně snížit.  

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: pece, kolony, tepelné 

výměníky, potrubní transfery, reaktory, nádrže a jiné. Tato práce se zaměřuje na 

petrochemické pece, ve kterých se vyskytují nejextrémnější podmínky z celého 

zpracovatelského procesu. 

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

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

Y-kus, háky, trubkovnice a jiné. 

Cíle práce jsou studium a inspirace podobnou problematikou v blízkých oborech, 

dále pak popis jevů důležitých pro zbytkovou životnost a tvorba postupů pro stanovení 

zbytkové životnosti. 
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1.1 POPIS PECE 

Pece jsou základními prvky většiny provozů v petrochemickém průmyslu. 

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

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

páry, hydrokrak, visbreaking, pyrolýza atd.  

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 dosažení vyšší účinnosti přestupu tepla je medium pod vysokým tlakem.  

 

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 má kruhový půdorys, šachtová pec pak obdélníkový.  
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Obr. 3 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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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 zařízení, což 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 tato 

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 PŘÍBUZNÝCH OBORECH 

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

problematiku určování zbytkové životnosti. Řeší 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.  

Mezi příbuzné obory patří zbytková životnost zařízení v tepelné energetice. 

Například se jedná o spalovny a kotle na výrobu páry, které slouží jako zdroj tepla 

nebo zdroj páry pro další zpracování.  

Problematikou se zabývá několik vědeckých i soukromých pracovišť a již jsou 

známy některé dílčí výsledky. 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]. 

Zbytkovou životnost v elektrárnách a letectví spojuje používání turbín. Zbytková 

životnost je limitována převážně tečením materiálů a vysokocyklovou únavou. 

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 [8]. Únava však má jiný charakter, u 

turbín je vysokocyklová, u pecí je nízkocyklová. 
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2.2 ZBYTKOVÁ ŽIVOTNOST PECÍ V PETROCHEMICKÉM 

PRŮMYSLU 

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

která by se detailně věnovala všem úskalím při posuzování 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, na začátku provozu 

zvětšuje tloušťku stěny, čímž se zmenší napětí. Z toho plyne menší poškození 

a v součtu větší zbytková životnost. Vliv tohoto jevu popisuje koeficient 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 Larsson-Millerův parametr - LMP, 

jehož úpravou lze z napětí a teploty zjistit čas do lomu způsobeného 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 nové 

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. 

Jednotlivá zatížení se mohou vzájemně negativně ovlivňovat. Všechny účinky je 

nutné posoudit z celkového pohledu. 

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

má na většinu zatížení i materiálových vlastností podstatný vliv. V pecích jsou části 

(trubkový systém), které v některých případech dosahují teploty až 1200 °C. Přesné 

stanovení teplot v každém místě pece je značně obtížné. Například může dojít 

k lokálnímu ochlazení u dvoufázového proudění, nebo když část trubky je netopená. 

                   

...Obr. 4 Lokální ochlazení                    Obr. 5 Dvoufázové proudění 

Thermal-stress je další jev přímo spojený s teplotou, který je nutné zohlednit u 

převážně tlustostěnných nádob nebo při vysokých rychlostech změny teploty 

Tlak - 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 trubkového systému uvažuje zatížení pouze od přetlaku. Spíše 

výjimečně je nutné do výpočtu zahrnout i podtlak.  

S tlakem souvisí i tlustostěnnost. Ta situaci výrazně komplikuje, protože většina 

vzorců uváděných v normách se nedá použít pro tlustostěnná zařízení. Pozitivní jev 

spojený s tlakem je tzv. tvarové zpěnění. V některých případech částečně eliminuje 

výrobní nepřesnosti. Například z oválné trubky může učinit trubku kruhovitou, což je 
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odolnější tvar. To se však děje za cenu plastické deformace. K tomuto jevu často 

dochází při tlakové zkoušce, kde je zkušební tlak podstatně vyšší než maximální 

pracovní tlak. 

Působení gravitace se projevuje například u vertikální, dole podepřené trubky, kde 

jsou gravitační účinky tlakové v axiálním směru. Problematika vzpěrné stability se u 

pecí vyskytuje často. Například když trubka stojí na dně pece. Momentálně není úplně 

zřejmé, jak ošetřit vzpěr v oblasti creepových teplot. Dostupné informace popisují 

vzpěr v elastické oblasti. 

3.1 VNĚJŠÍ ZATÍŽENÍ 

Na potrubí mohou působit dodatečná vnější zatížení například od vibrací 

způsobených větrem [11], točivými stroji jako jsou kompresory a čerpadla [12] nebo 

síly vyvolané zemětřesením. Kromě toho na vnější potrubí působí i tíha izolace, vítr, 

sníh. Skryté, o to závažnější, dodatečné zatížení je třeba při svařování, kdy se pomocí 

přípravku vzájemně napolohují (a tím deformují) dvě trubky, viz Obr. 6. Po provedení 

svaru se přípravek se odstraní, deformace i dodatečné zatížení se však zachová. 

 

Obr. 6 Dodatečné zatížení 

V pecích se objevuje i tzv. Follow-up. To je jev, při kterém silnější součást výrazně 

ovlivňuje součást slabší, viz Obr. 7. 
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Obr. 7 Follow-up 

Zamezené tepelné dilatace a posuvy jsou v petrochemických pecích častou příčinou 

poruch. Zamezené posuvy vznikají nevhodně zvoleným uložením. Volba vhodných 

poloh a typu uložení je obtížná, protože na uložení jsou mnohdy kladeny protichůdné 

požadavky.  

 

Obr. 8 Zamezené dilatace 

Pro určení zbytkové životnosti je třeba znát i 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 působí nejen při provozu, ale i při 

tlakové zkoušce. Všechny tyto aspekty je nutné zahrnout do tzv. zátěžových stavů. 
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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. 

V praxi se materiálové charakteristiky tečení běžně měří při jednoosém zatížení 

tahem při různých napětích a teplotách. Tato měření ale obvykle 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 a 

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

používaných v tepelné energetice např. P9, P91 a další, (viz  [7]) 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.  

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

hadem. Hodnota přídavku na korozi se volí podle normy. Běžně se pro trubkové hady 

volí korozní přídavky pro uhlíkové oceli 3 mm, pro středně legované feritické oceli 

2 mm a pro austenitické korozivzdorné oceli 1 mm. Protože projekční životnost je 

obvykle 100 000 hodin, předpokládá se, že korozní přídavky byly stanoveny právě 

pro tuto dobu. Přesto však i když je požadovaná projekční životnost delší, tak korozní 

přídavky zůstávají obvykle stejné, což je v rozporu s principem korozního 

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

prostředí a odolnost zvoleného materiálu proti této korozi individuálně. 

4.1 DOVOLENÉ NAMÁHÁNÍ  

Dovolené namáhání pro trubkové svazky jako tlakové nádoby striktně určují 

příslušné normy, které 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.  
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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. 9 Schéma pece 
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 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 zpět do vstupního kolektoru Radiace 

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

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. 

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 primárního natečení při prvním zahájení provozu, protože pec 

je sledovaná až od okamžiku konce projekční životnosti. 

 

Graf 1 Poškození Radiace A  
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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.  

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. 

Pro výpočet creepového poškození je stěžejní správně stanovit teplotu. Bylo 

provedeno termovizní měření za provozu pece.  

 

Obr. 10 Termovize Radiace B 

Byla zvolena místa pro měření pecních trubek 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. Protože nebylo provedeno 

měření před prvním uvedením zařízení do provozu, je nutné měření opakovat tak, aby 

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

bylo provedeno v roce 2011, následující pak v letech 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.  
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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 

teploty dané trubky. Na každém místě byla provedena 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. 

U trubek v radiaci se výrazně mění jejich teplota v závislosti na výšce. 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 [9]. 

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. 1 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 

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 PROHNUTÍ KONVEKČNÍCH TRUBEK 

Při poslední prohlídce pece v roce 2017 bylo zpozorováno prohnutí konvekčních 

trubek. Jedná se o červeně naznačené trubky v Obr. 11. 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. 11 Prohnutí konvekčních trubek 

Při simulaci uložení trubek a zatížení vlastní vahou je maximální průhyb 0,127 mm. 

Viz Obr. 12. Byl vytvořen model, který odpovídá maximálnímu změřenému průhybu 

cca 127 mm. 
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Obr. 12 Model průhybu 

Poměrná deformace u „neprohnutého“ modelu je pouhých 0,00138 %. U 

deformovaného modelu je poměrná deformace již 1,37 % viz Obr. 13. 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. 13 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. 11), 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, by došlo 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. 14. 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 rychlejší pokles 

teploty než standardní (asi dvojnásobně), 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. 14 Porušený svarový spoj v creepu 

 

Obr. 15 Prasklina-široké otevření 
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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. Na Obr. 15 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 a jiným ztrátám. 

8.3 POSUZOVÁNÍ ZBYTKOVÉ ŽIVOTNOSTI V PECÍCH 

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.  

V současnosti nejsou dostupné nedestruktivní defektoskopické metody, které by 

byly zákazníkem akceptovatelné a přitom postihly všechny jevy, které se při 

životnosti pece vyskytují. 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.  

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. 

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. 
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ABSTRAKT 

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

oblasti není k dispozici ucelená publikace. Je zde 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. 


