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KONTROLNÍ SYSTÉM PRŮMYSLOVÝCH KOMÍNŮ 

UCELENÁ A PŘESNÁ INFORMACE O STAVU KOMÍNA JE 
ZÁKLADEM SPRÁVNÉHO ROZHODNUTÍ

Základním předpokladem objektivní znalosti technického stavu komínu 
je kvalitní kontrolní systém monitorující aktuální stav konstrukce.

Kontrolní systém vysokých průmyslových komínů v sobě integruje 
systém pravidelných kontrol, vyhodnocování stavebně technického 
stavu a vypracování doporučených návrhů opatření k odstraňování 
případných závad.

MONITOROVACÍ PLÁN

Monitorovací plán komínu určuje minimální frekvence inspekcí komínů.

•  Navržená doba sledovaného období vychází z celkového stavebního 
stavu komína, provozních podmínek v komíně a stupně důležitosti 
stavby pro provoz.

•  V případě mimořádné události musí být monitorovací program vždy 
ukončen inspekcí. Rozsah prováděné inspekce může kromě vizuální 
prohlídky komínu zahrnovat prohlídku kouřovodů, doplňkových kon-
strukcí, odběr vzorků, provádění mechanických zkoušek, geodetických 
zaměření a řadu dalších souvisejících služeb.

IMPLEMENTACE ŘÍZENÍ RIZIK

Každá inspekce komínu má jeho provozovateli poskytnout informace  
o aktuálním stavebně technickém stavu komína. Součástí inspekční zprávy 
je návrh odborného postupu, který může v maximální míře eliminovat 
případně zjištěné negativní nálezy.

Z hlediska provozu systému „kotel – kouřovod – komín“ je bezpodmínečně 
nutné, aby byly dodrženy všechny původní navržené hodnoty provozu, a to 
jak charakteristiky spalin, tak i parametry kouřovodů a průduchu komínu.

Jako odborná firma provedeme tepelně – technologické posouzení, které 
nám ukazuje, zda ucelený systém pracuje v optimálním stavu anebo zda je 
potřeba provést určité stavební zásahy, abychom eliminovali nebo optimal-
izovali provozní rizika.

NORMY A KONTROLNÍ SYSTÉM

Omega – Teplotechna Praha a. s. vytvořila kontrolní systém průmyslových 
komínů na základě dlouholetých zkušeností a požadavků vyplývajících  
z norem ČSN-EN, ASTM a manuálů CICIND (www.cicind.org, mezinárodní 
společnost stavitelů, provozovatelů a vlastníků průmyslových komínů). 



Omega – Teplotechna Praha a.s. společně s Teplotechnou Consulting 
s.r.o. má zaveden systém zajištění řízení stárnutí komínů podle 
IAEA.

Stárnutí komínů je děj, který v závislosti na čase, provozu a způsobu jeho 
využívání mění fyzikální a mechanické vlastnosti komponentů komínu,  
a pokud není tento jev zmírňován, zmenšuje bezpečnostní reservy rychleji, 
než bylo uvažováno v původním projektu, a tím snižuje úroveň jejich 
bezpečnosti a současně i bezpečnosti celé energetické jednotky, u které je 
komín podstatnou součásti.

Objekt průmyslového komínu podléhá dvěma druhům změn v závislosti na 
čase. 

•  Fyzickému stárnutí objektu vedoucí k degradaci, tzn. k postupnému 
zhoršování jeho fyzikálních charakteristik 

•  Morálnímu zastarávání konstrukce komínu vzhledem k aktuální úrovni 
znalostí, používaných materiálů a provozním nárokům.

Program řízeného stárnutí stanovuje činnosti prováděné v rámci sledování 
a vyhodnocování degradačních mechanismů působících na konstrukci 
komínu.
Základním zdrojem informací pro vyhodnocení zbytkové životnosti komínu 
jsou výsledky ze stavebně technických průzkumů komínu. 

OMEGA Teplotechna na základě dlouholetých zkušeností a v souladu  
s platnými předpisy a normami vypracovala Monitorovací plán komínů, 
který podrobně stanovuje typ STP, jejich zaměření, rozsah provedení  
a termíny. 

Stavebně technický průzkum (STP) komínu je název pro jakýkoliv typ 
kontroly bez ohledu na její zaměření, hloubku a obsah. Monitorovací plán 
zavádí nové pojmenování Inspekce komínů s přesně specifikovaným 
obsahem.

Monitorovací plán člení STP komínů do tří stupňů Inspekcí, které se liší 
rozsahem a frekvencí provádění. Rozsah a frekvence Inspekcí komínu 
závisí na celé řadě faktorů, jako je stáří či doba využití, provozní podmínky 
nebo změny provozních podmínek, viditelná poškození a v neposlední řadě  
i důležitost komínu. Jednotlivé stupně Inspekcí komína musí být chápány 
jako součást periodické činnosti při kontrole a údržbě komínu.

Monitorovací plán se uzavírá Pasportizací, což je zdokumentování stavu 
komínu jak po stránce stavební, tak i po stránce technologické, včetně 
stanovení zbytkové životnosti a podrobného stanovení návrhu opatření.

Rozsah kontrolních činností při revizi komína je poměrně značný a použití 
konkrétní kontrolní činnosti závisí na poškození komínu a požadované 
hloubce informací o stavu komínu.

Pro vytvoření předpokladů predikce životnosti komínu se stavebně technický 
průzkum provádí následujícím způsobem: 

•  Je vypracován systém kontrolních a kritických míst

•  Místo, typ, počet a způsob kontrolních měření a odběrů vzorků se řídí 
předem stanoveným systémem.

U kontrolovaných komponentů se dle výsledků provedené diagnostiky 
stanoví klasifikační stupeň komponentu. Kritériem hodnocení je stupeň 
porušení komponentu, přičemž limitní (přijatelné) hodnoty jsou dány 
projektem nebo normou.  

Na základě klasifikace je pak stanoven stupeň poškození, návrh opatření  
a zbytková životnost komínu.

ŘÍZENÉ STÁRNUTÍ 



Schmidtovo kladívko

Jádrové vrty

INSPEKČNÍ METODY 

Inženýrský úsudek, praktické zkušenosti a konzultace s vlastníkem o obsahu 
a rozsahu výstupů jsou předpokladem správné metodiky inspekce komína. 
Každá inspekce nutně začíná přípravnými pracemi, na jejichž základě se 
stanoví kritická místa na komíně a technika provedení revize komína.

Rozsah kontrolních činností při revizi komína je poměrně značný a použití 
konkrétní kontrolní činnosti závisí na poškození komína a požadované 
hloubce informací o stavu komína.

DESTRUKTIVNÍ METODY

Hloubka karbonatace povrchových vrstev
Výstupem je zjištění hloubky karbonatace povrchových vrstev betonu, 
které určuje, zda ztráta pasivační schopnosti betonu již nezasahuje do 
oblasti s armovací výztuží a nehrozí tak koroze výztuže. Zaznamenání 
polohy zjištěné karbonatace a procentuální vyjádření rozsahu poškození je 
součástí revizní zprávy.

Odběr vzorků pro laboratorní vyhodnocení – jádrové vývrty
Mezi nejobjektivnější metody stanovení vlastností betonu patří odběr 
tzv. jádrových vývrtů pro laboratorní zkoušky. Z výsledků se pak 
získávají údaje o aktuálním technickém stavu konstrukce.

NEDESTRUKTIVNÍ METODY

Schmidtovo kladívko
Pro ověření pevnosti betonu v tlaku se rovněž používají 
nedestruktivní metody, z hlediska objektivity jsou většinou 
doplněny jádrovými vývrty. Schmidtovo kladívko (nebo-li 
odrazový tvrdoměr) je přístroj jednoduché konstrukce, používaný 
ve stavebnictví při testování pevnosti různých stavebních konstrukcí. 
Uplatňuje se v něm princip centrického rázu dvou těles a princip odrazu. 

Termovize

Profometer

TERMOVIZE

Hloubka uložení výtuže
Při průzkumu konstrukce komínu je vhodné před provedením sekaných 
sond využít elektromagnetických indikátorů výztuže (např. profometer). Ten 
umožňuje nedestruktivní ověření množství, polohy a průměru jednotlivých 
prutů výztuže.

Měření ocelové stěny průduchu
Měření tloušťky stěny ocelového pláště, průduchu nebo kouřovodu pomoci 
ručních ultrazvukových tloušťkoměrů. Používá se především pro zjišťování 
korozního úbytku ocelové konstrukce.

Termovize / Termografie
Infračervená termografie je vědní obor, který se zabývá analýzou rozložení 
teplotního pole na povrchu tělesa, a to bezkontaktním způsobem. Úkolem 
termografie je analýza infračervené energie vyzařované tělesem.

Frekvenční měření
Vyhodnocení železobetonové konstrukce komína a kontrola 

zatížitelnosti představují důležitý aspekt při zaručení 
bezpečného užívání. 

Provozní stav nosné konstrukce komína a jeho případná 
změna se projevuje v jeho dynamické charakteristice.

Tímto měřením je možné identifikovat poruchy nosné 
konstrukce již mnohem dříve, než jsou vizuálně pozorovatelné. 

Vedle hlavního účelu detekce a lokalizace nových poruch se 
současně vyhodnocuje i účinek známých poruch.

Stanovení alkalického rozpínání kameniva
Provádí se ověření přítomnosti produktů alkalicko-křemičité reakce (ASR) 

na odebraných  betonových vzorcích z konstrukce komínu.

Tepelně – technologický posudek provozu komína
Tepelně – technologický posudek stanovuje tahové poměry v komíně 
neboli výši užitečného tahu komína, rychlosti proudění spalin v komíně  
a na jeho výstupu a posuzuje tepelný spád ve stěně komínu.
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SÍDLO SPOLEČNOSTI
Velehradská 26
130 00  Praha 3

tel: +420 222 728 681-2 
 fax: +420 222 728 680
e-mail: omegatep@ot.cz

POBOČKA OSTRAVA
Rolnická 15

709 00 Ostrava-Nová Ves
tel/fax : +420 596 620 366

e-mail: omegatep@ot.cz  

POBOČKA OLOMOUC
8. května 15

772 00  Olomouc 
tel/fax: +420 585 224 432

e-mail: omegatep@ot.cz 

Actherm, spol. s r.o.
AGC Flat Glass Czech a.s. 
AL INVEST Břidličná a.s.
Arcelor Mittal Ostrava a.s.
Biocel Paskov a.s.
Cairo Electricity Production Company, 
Egypt
Česká zbrojovka a.s.
Českolipská teplárenská  a.s.
Českomoravský cement a.s.
ČEZ, a.s.
Deza a.s.
Diamo, státní podnik
Elektrárny Opatovice a.s.
Energetika Třinec a.s.
ENERGY Ústí nad Labem a.s.
JIP – Papírny Větřní a.s.
Kabelovna Děčín Podmokly s.r.o.
Klatovská teplárna a.s.
Mayr-Melnhof Holz Paskov, s.r.o.
Mondi Štětí a.s.
Moravskoslezské cukrovary a.s.

Liapor Vintířov, LSM k.s. 
OP Papírny s.r.o.
Ostrovská teplárenská a.s.
P.K.I. – Teplotechna Brno 
spol. s r.o.
Plzeňský Prazdroj a.s.
Pražská teplárenská a.s.
Preciosa – Lustry  a.s.
Synthesia a.s.
ŠKO – Energo , s.r.o.
Teplárny Brno a.s.
Teplo Lipník nad Bečvou a.s.
Teva Czech Industries s.r.o.
Třinecké železárny a.s.
Unipetrol RPA, s.r.o.
United Energy a.s.
Upper Egypt Electricity Production 
Company, Egypt
Vápenka Čertovy schody a.s.
Veolia  Česká republika a.s.
Vítkovice Machinery Group
Žatecká teplárenská a.s.
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