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REVIZE a DIAGNOSTIKA
vysokých průmyslových komínů

KONTROLNÍ SYSTÉM VYSOKÝCH PRŮMYSLOVÝCH KOMÍNŮ
UCELENÁ A PŘESNÁ INFORMACE O STAVU KOMÍNA JE ZÁKLADEM
SPRÁVNÉHO ROZHODNUTÍ
Základním požadavkem pro dlouhodobé a bezpečné provozování
průmyslového komína je dodržování doporučeného provozu vyplývajícího
z technické dokumentace a pravidelné udržování komínu v dobré technické
kondici. Základním předpokladem objektivní znalosti technického stavu
průmyslového komínu je kvalitní kontrolní systém monitorující aktuální stav
komína. Kontrolní systém vysokých průmyslových komínů v sobě integruje
systém pravidelných kontrol, vyhodnocování stavebně technického stavu
komínů a vypracování doporučených návrhů opatření k odstraňování
zjištěných neshod, které tvoří hlavní výstupní prvek celého kontrolního
systému.
Omega – Teplotechna Praha a. s. na základě dlouholetých zkušeností a požadavků vyplývajících z nových norem ČSN–EN rozšířených o doporučení
mezinárodní kominářské společnosti CICIND (www.cicind.org), ve které
je aktivním členem, vytvořila Kontrolní systém vysokých průmyslových
komínů, kterým poskytuje provozovatelům průmyslových komínů kvalitní
odborný servis.
INSPEKCE KOMÍNŮ
Podle ČSN–EN 13084-1 až 4 je provozovatel komínu povinen minimálně 1 x
za 24 měsíců nechat prohlédnout komín odborným specialistou. Rozsah
kontroly, který vychází ze standardů daných normou ČSN–EN 13084, musí
obsahovat v závěrečné zprávě minimálně následující informace:
1.
2.

Prostudování údajů z předcházejících kontrol a oprav.
Příprava na kontrolu prostřednictvím identifikace kritických míst a určení zdrojů, kde budou prováděna měření a případně odebrány
vzorky.
3.
Analýza údajů shromážděných pro předávací zprávu v členění:
		
3.1 Celkový dojem u revidovaného objektu
		
3.2 Interpretace naměřených hodnot
		
3.3 Závěry z vizuální prohlídky
		
3.4 Závěry z laboratorních zkoušek
		
3.5 Očekávaná zbytková životnost objektu
		
3.6 Určení nezbytných oprav
4.
Vypracování revizní zprávy, která bude obsahovat mimo jiné:
4.1
Pravděpodobnou příčinu poškození
4.2
Předpokládaný vývoj poškození
4.3
Navrhovaná opatření (zbytková životnost, technologický postup
opravy, náklady).

ČLENĚNÍ INSPEKCÍ
Inspekce I. stupně
Vizuální prohlídka vnějšího pláště a vnější výstroje komína.
Inspekce II. stupně
Prohlídka vnějšího pláště, výstroje komína a vnitřního ochranného pouzdra
nebo vložky.
Inspekce III. stupně
Prohlídka vnějšího pláště, výstroje komína a vnitřního ochranného pouzdra
nebo vložky. Odběry vzorků, nedestruktivní testy celistvosti.
IV. Pasportizace
Vyhodnocení stavebního stavu konstrukce, provozních podmínek v komíně a jejich vlivu na konstrukci, zbytkové životnosti komína a návrh opatření, včetně
stanovení nového monitorovacího programu.
MONITOROVACÍ PLÁN
Monitorovací plán komínu určuje minimální frekvence inspekcí komínů podle
normy ČSN-EN 13084 část-1 a část-4, která stanovuje provádění Inspekcí nejméně jednou za 24 měsíců. S přihlédnutím ke stavu komína, typu použitého
paliva a způsobu provozování komína se revize komína musí provádět přiměřeně častěji.
NÁVRH „MONITOROVACÍHO PLÁNU“
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Navržená doba sledovaného období vychází z celkového stavebního
stavu komína, provozních podmínek v komíně a stupně důležitosti
stavby pro provoz.
Na konci sledovaného období se provádí inspekce III. stupně a Pasportizace tzn. vyhodnocení stavebního stavu konstrukce, provozních
podmínek v komíně a jejich vlivu na konstrukci, zbytkové životnosti
komína a návrh opatření, včetně nového monitorovacího programu.
V případě mimořádné události musí být monitorovací program vždy
ukončen inspekcí III. stupně a Pasportizací. Jako mimořádnou
událost lze považovat zjištění závažného poškození konstrukce komína,
zásadní změnu provozních podmínek a pod.

Vedle výše uvedené normy ČSN-EN 13084 1 až 8 platí i norma pro zděné komíny ČSN 734110 a naši odborníci Vám ochotně poskytnou veškeré potřebné
informace. Rozsah námi prováděné inspekce může kromě prohlídky komínu
zahrnovat prohlídku kouřovodů, doplňkových konstrukcí, odběr vzorků, provádění mechanických zkoušek, geodetických zaměření a řadu dalších souvisejících služeb.
V průběhu inspekce podrobně zdokumentujeme stav komínu, pořídíme fotodokumentaci nebo videozáznam objektu. O zjištěných skutečnostech zpracujeme písemnou zprávu, jejíž součástí bude kromě popisu zjištěných závad
i návrh na jejich odstranění.

EXPERTNÍ POSUDKY A PORADENSTVÍ V OBLASTI
PRŮMYSLOVÝCH KOMÍNŮ
DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI A VYSOKÁ ODBORNOST
Pracovníci společnosti Omega – Teplotechna Praha a. s. mají řadu zkušeností
založených na dlouholetých praktických i odborných znalostech z provozu vysokých průmyslových komínů. Pokud dojde ke zjištění závad nebo stavu, který
ohrožuje další provoz komínu, zpracuje pro vás společnost Omega-Teplotechna
Praha a.s. návrh odborného řešení problému zahrnující jak vlastní technologii
opravy, tak i kalkulaci nákladů. Ve speciálních případech nestandardních problémů konzultujeme řešení s předními odborníky např. z Kloknerova ústavu ČVUT
Praha, Vysokého učení technického Brno, VŠB-TU Ostrava a dalších ústavů a
institucí. Využíváme rovněž zkušeností mezinárodních odborníků a partnerů
sdružených v mezinárodní komínářské společnosti CICIND (www.cicind.org).
Odborné služby, které společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. svým zákazníkům nabízí v souvislosti s provozem a inspekcemi průmyslových komínů
zahrnují všechny související komplexní služby např. návrh a projekt komínu,
výpočty tahových poměrů, tepelně technické výpočty, odborně technické
posudky, rozptylové studie emisního zatížení okolí, vyhodnocení odebraných vzorků materiálů a laboratorních rozborů, vyhodnocení chemického
složení odpadů, stanovení zbytkové životnosti komínu, poradenství v oblasti
platných norem volně stojících komínů, návrhy oprav a sanací poškozených
konstrukcí, kalkulaci nákladů, ekonomické analýzy optimálního řešení a další
specializované služby. Společnost nabízí na svých webových stránkách i
„ser-vis on line“(www.chimneyhelpdesk.com).
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
Společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. má zavedený systém řízení jakosti
podle ČSN EN 9001:2001, který ve své činnosti důsledně uplatňuje. Odborné
služby nabízené společností Omega-Teplotechna Praha a.s. jsou podepřeny
rozsáhlým know-how. V zájmu zákazníka vždy hledáme to nejlepší řešení, ke
kterému se snažíme přidat vedle technicky dokonalého návrhu i ekonomicky
výhodnou realizaci. Naším krédem je spokojený zákazník, který se k nám rád
vrací.

DIAGNOSTIKA KOMÍNŮ
Cílem diagnostiky průmyslových komínů a žárotechniky je objektivní posouzení
shody projektovaných, skutečně zjištěných hodnot a stavebních a technických
parametrů cestou odborného zkoumání konstrukcí, zjišťování poruch a stanovení
jejich příčin. Ve své činnosti využíváme nejnovější vědecké poznatky a metody.
Naší nabídkou chceme vytvořit předpoklady pro včasné předcházení vážných
závad v provozu komínů a minimalizovat možnost vzniku havarijních situací, které
jsou důsledkem podcenění preventivní diagnostiky poruch, včasné provozní
údržby a odborného řešení vzniklých problémů. Zejména pravidelné prohlídky
jsou základním krokem, který provozovatelé energetických zařízení mohou udělat
pro zachování bezproblémového provozu komínu s minimálními náklady na
prevenci.
Diagnostických metod, které společnost Omega – Teplotechna Praha a. s. nabízí je
celá řada a naši odborníci vám rádi poradí vhodné řešení vašeho problému.
Odběr vzorků a sběr relevantních dat zahrnuje širokou škálu metod od
odběru jádrových vrtů až po termovizní a akustické měření. Odebrané vzorky
podrobujeme mnoha laboratorním analýzám mechanickým, chemickým a dalším
specializovaným zkouškám.
Přímo v exteriérech provádíme nedestruktivní zkoušky, měření a pozorování.
Takto získané poznatky tvoří dostatečný zdroj hodnot pro naše expertní posudky.
Při své činnosti spolupracujeme se špičkovými pracovišti, která nám a našim
zákazníkům poskytují odborné služby na světové úrovni.
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,
dovolte, abychom Vám pomohli předcházet problémům v oblasti vysokých
průmyslových komínů. Kontaktujte naše odborníky a vyžádejte si předložení
nabídky technického řešení!

VÝBĚR Z REFERENČNÍCH LISTŮ - ZÁKAZNÍCI
Actherm, spol. s r.o., Chomutov

Moravskoslezská teplárna, a.s.

AGC Flat Glass Czech a.s. (Glaverbel)

Leonhard Moll Railway and Tower

AL INVEST Břidličná, a.s.

Systems, s.r.o.

Arbor Kutná Hora, spol. s.r.o.

OKD, OKK a.s., Ostrava

Arcelor Mittal Ostrava a.s.

Optimal projekt, s.r.o.

Atel Energetika Zlín s.r.o.

Papirografia Praha s.p.

Biocel Paskov, a.s.

Plzeňský Prazdroj, a.s.

Cement Hranice a.s.

Pražské služby, a.s.

Cinergetika Ú/L, a.s.

Preciosa – lustry, a.s.

Citec S.A., Katowice – Polsko

Rehabilitační lázeňské sanatorium Vráž

Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod

u Písku

Českolipská teplárenská, a.s.

SAKO Brno a.s.

Českomoravské vápno s.r.o.

Slezan Frýdek – Místek a.s.

Českomoravský cement, a.s.

SPH – Služby Hranice s.r.o.

ČEZ, a.s.

Spojené slévárny spol. s r.o., Krnov

Dalkia Česká republika a.s.

Správa vojenského bytového fondu Brno

Deza a.s., Valašské Meziříčí

Stavexis s.r.o.

Elektrárna Kolín a.s.

ŠKO – Energo , s.r.o., Mladá Boleslav

Energetika Třinec a.s.

Teplárna Písek, a.s.

Energotrans, a.s.

Teplárna Strakonice, a.s.

EVČ s.r.o., Pardubice
Foma Bohemia, spol. s.r.o., Hradec Králové

Teplo Lipník nad Bečvou, a.s.

Cheming a.s., Pardubice

Teplárna Tábor, a.s.

International Power Opatovice a.s.

Tepvos spol. s.r.o., Ústí nad Orlicí

Jesenická tepelná společnost s.r.o.

Tonak, a.s., Jičín

JIP – Papírny Větřní a.s.

Unipetrol RPA, s.r.o., Litvínov

JIKA Bechyně a.s.

Velveta, a.s., Varnsdorf

Kovohutě Příbram nástupnická a.s.

VUSS Brno

Mitsubishi Corporation

VUT Brno

Model obaly a.s., Opava

Zbrojovka Brno, a.s.

Mondi Štětí a.s.

ŽDB GROUP a.s.

POBOČKA OSTRAVA
Rolnická 15
709 00 Ostrava-Nová Ves
tel/fax : +420 596 620 366
e-mail: omegatep@ot.cz

Velehradská 26
130 00 Praha 3
tel: +420 222 728 681-2
fax: +420 222 728 680
e-mail: omegatep@ot.cz
www.ot.cz

POBOČKA OLOMOUC
8. května 15
772 00 Olomouc
tel/fax: +420 585 224 432
e-mail: omegatep@ot.cz

