FEST Engineering Ltd.
Technická kancelář pro projektování, výpočty a konstrukci energetických zařízení

O nás
Od roku 2005 jsme technickou kanceláří původně založenou jako FEST Engineering s.r.o.
nabízející inženýrské a poradenské služby. Náplní naší činnosti jsou technické výpočty, návrhy
a konstrukce tlakových zařízení a ocelových konstrukcí.
Nabízíme nejen subdodavatelské služby, ale staráme se i o kompletní projekty. Máme
dlouhodobou zkušenost v oblasti návrhů potrubních systémů, získanou účastí na
mezinárodních projektech. Při vypracování projektů využíváme nejmodernější metody a
techniky, které přizpůsobujeme individuálním požadavkům zákazníka.
Podílíme se převážně na projektech výstavby konvenčních a jaderných elektráren, oceláren a
zařízeních pro chemický průmysl.
Stálými zaměstnanci jsou pracovníci se zkušenostmi v oblasti projektování, konstrukce a
výpočtů potrubí, ocelových konstrukcí, tlakových nádob.
Od únoru 2008 jsme držitelem certifikátu ISO 9001 vydaného společností TÜV SÜD.

ROZSAH ČINNOSTI
Tvorba technické dokumentace pro všechny části projektu (basic, detail, výrobní dokumentace)
* kliknutím na položku se dostanete na jednotlivé přehledy

1. PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE POTRUBÍ
2. PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE POTRUBNÍHO ULOŽENÍ
3. NAPĚŤOVÉ A PEVNOSTNÍ ANALÝZY POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ A ČÁSTÍ POTRUBÍ
4. DIMENZOVÁNÍ A PEVNOSTNÍ VÝPOČTY TLAKOVÝCH NÁDOB A TLAKOVÝCH ČÁSTÍ KOTLŮ
5. NÁVRHY A KONSTRUKCE TLAKOVÝCH NÁDOB, SIL, VZDUCHOVÝCH KANÁLŮ A KOUŘOVODŮ
6. PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB
7. VYTVÁŘENÍ TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ
8. ODBORNĚ-TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
9. KOTLE A PRŮMYSLOVÁ ZAŘÍZENÍ

Výpočty, optimalizace a projektování zpracováváme v software:
ROHR2
VVD
FEMAP (NX NASTRAN, ANSYS)
PDMS

PROBAD
SCIA ENGINEER
INVENTOR
SOLID EDGE

CAESAR II
RFEM
AUTOCAD
TEKLA

Zaměřujeme se na průmysl:
• Energetický
• Strojírenský
• Dopravní a inženýrské stavby

• Chemický a petrochemický
• Ropný
• Hutnický

• Farmaceutický
• Potravinářský
• Papírenský

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE POTRUBÍ
•

NÁVRH A VYPRACOVÁNÍ POTRUBNÍCH TŘÍD

•

ZHOTOVENÍ 3D MODELŮ POTRUBÍ, OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A APARÁTŮ

•

ZHOTOVENÍ ZATĚŽOVACÍCH A KOTEVNÍCH PLÁNŮ

•

KONCEPCE POTRUBNÍHO ULOŽENÍ

•

ZHOTOVENÍ IZOMETRIÍ

•

KONSTRUKCE POTRUBNÍCH ČÁSTÍ, ULOŽENÍ A POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ

•

STANOVENÍ POTŘEBNÝCH PARAMETRŮ KOMPENZÁTORŮ A JEJICH NÁVRH

•

STANOVENÍ TLAKOVÝCH ZTRÁT POTRUBÍ A JEHO ČÁSTÍ

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE POTRUBNÍHO ULOŽENÍ
•

NÁVRH A OPTIMALIZACE KONCEPTU ULOŽENÍ POTRUBÍ

•

DIMENZOVÁNÍ POTRUBNÍHO ULOŽENÍ

•

KONSTRUKCE POTRUBNÍHO ULOŽENÍ

•

DETAILNÍ ZPRACOVÁNÍ POMOCÍ CAD-PROGRAMU

NAPĚŤOVÉ A PEVNOSTNÍ ANALÝZY POTRUBNÍCH
SYSTÉMŮ A ČÁSTÍ POTRUBÍ
•

LINEÁRNÍ A NELINEÁRNÍ STATICKÉ ANALÝZY

•

DYNAMICKÉ ANALÝZY VČETNĚ ZEMĚTŘESENÍ A TLAKOVÉHO RÁZU, ANALÝZY KMITÁNÍ

•

ANALÝZY POTRUBÍ ULOŽENÉHO V ZEMI

Tvorbu pevnostních analýz provádíme dle EN13480, KRV, AGFW, KTA, ASME B31.1, B31.4, B31.5, B31.8 pro nadzemní
potrubí i pro potrubí uložené v zemi.
Výpočty provádíme za pomocí softwaru ROHR2, CAESAR II, případně dle přání zákazníka v jiném programu jako je
PIPESTRESS. V případech, kdy není možné analýzu provést pouze za pomoci drátového modelu, používáme pro výpočet
metodu konečných prvků v programu FEMAP, SCIA, RFEM nebo vestavěného modulu ROHR2fesu.
Výpočty jsou lineární a nelineární dle teorie prvního či druhého řádu, statického případně dynamického zatížení.
Kompletní analýza obsahuje:
•

napěťovou analýzu potrubí

•

stanovení namáhání potrubního uložení a okolních konstrukcí

•

stanovení namáhání hrdel připojených aparátů a zařízení

•

stanovení posuvů a dilatací potrubí a jiných okrajových podmínek

•

kontrolu vhodnosti konceptu potrubního uložení a jeho optimalizaci k zajištění bezpečného provozování a
zároveň ke snížení nákladů na výrobu a dodávku potrubí a jeho prvků

•

návrh a stanovení pružných a konstantních uložení, kompenzátorů, dynamických brzd a tlumičů pokud jsou
pro systém nezbytně nutné

•

analýzu únavy

•

kontrolu přírubových spojů

•

případnou optimalizaci geometrie potrubí

•

výpočtové izometrie a programové výstupy

•

výpočtovou zprávu sloužící jako průkazná dokumentace

Analyzováno je namáhání pro následující provozní stavy:
•

vlastní váha a přetlak včetně tlakové zkoušky a montážního stavu

•

zatížení od zamezených dilatací

•

zatížení větrem

•

zatížení zemětřesením

•

zatížení budící silou

•

sesedáním

•

zatížení tlakovým rázem

•

zatížení nestacionárním prouděním média

•

havarijní stavy jako je švih potrubí apod.

Dokumentace slouží zároveň jako průkazná ke schvalování notifikovanou osobou.

Jsme si vědomi naší odpovědnosti a pro své zákazníky se snažíme najít nejvhodnější možné řešení, které nejenom že
zaručí bezpečný provoz systému, ale může podstatně snížit náklady na celkovou dodávku potrubí mnohonásobně
převyšující náklady na samotný výpočet.

Naši zákazníci pochází převážně z energetického, ropného, chemického, farmaceutického, papírenského a
potravinářského průmyslu.

Pevnostní a napěťové analýzy potrubí jsou prováděny dle norem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.4, ASME B31.5, ASME B31.8
ASME Class 1, ASME Class 2, ASME Class 3
EN 13480 - 3
EN 1591
AGFW
KTA 3211.2, KTA 3201.2
BS 7159
KRV
WRC 537 (107)
WRC 297

DIMENZOVÁNÍ A PEVNOSTNÍ VÝPOČTY TLAKOVÝCH
NÁDOB A TLAKOVÝCH ČÁSTÍ KOTLŮ
•

VÝPOČTY NA VNITŘNÍ PŘETLAK

•

VÝPOČTY NA VNĚJŠÍ PŘETLAK

•

NÁVRHY A VÝPOČTY PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ

•

ANALÝZY ÚNAVY PRO RŮZNÉ ZATĚŽOVACÍ STAVY (SEISMICITA, ZATÍŽENÍ VĚTREM)

•

VÝPOČTY STABILITY ULOŽENÍ A KOTVENÍ

•

VÝPOČTY HRDEL ZATÍŽENÝCH VNĚJŠÍM NAMÁHÁNÍM

•

STANOVENÍ MINIMÁLNÍ KONSTRUKČNÍ TEPLOTY, TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A ZKOUŠEK VRUBOVÉ
HOUŽEVNATOSTI

•

DIMENZOVÁNÍ ÚCHYTŮ A NOSNÝCH PRVKŮ

•

STANOVENÍ ZKUŠEBNÍHO PŘETLAKU

Tvorbu pevnostních výpočtů provádíme jak dle běžných metodik norem EN13480, EN13445, AD Merkblatt 2000, ASME
VIII sec.1 a sec.2, tak i výpočty metodou konečných prvků.
Pro standardní výpočty používáme software VVD, výpočty MKP pak zpracováváme v softwaru FEMAP za pomocí řešiče
NASTRAN, případně ANSYS.
Jsme schopni provádět výpočty namáhání:
•

od vnitřního a vnějšího přetlaku

•

vnějšího namáhání hrdel a pláště

•

analýzu únavy včetně zbytkové životnosti

•

výpočty dynamického zatížení působeným zemětřesením a větrem

•

návrhy utahovacích momentů

•

kontrolu podpěr, uložení a kotveni nádoby, zvedacích prvků apod.

Analýzy tlakových zařízení jsou prováděny dle norem:
• EN 12952
• EN 13445
• ASME I
• ASME VIII.
• PD5500
• AD Merkblatt 2000
• FDBR směrnice
• CODAP

NÁVRHY A KONSTRUKCE TLAKOVÝCH NÁDOB, SIL,
VZDUCHOVÝCH KANÁLŮ A KOUŘOVODŮ
•

DIMENZOVÁNÍ A ZHOTOVOVÁNÍ NÁVRHŮ

•

VYTVÁŘENÍ 3D MODELŮ

•

VYTVÁŘENÍ VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE

•

NÁVRHY A KONSTRUKCE KOTVENÍ A ULOŽENÍ

•

PŘEDPISY A NÁVODY PRO TRANSPORT A MANIPULACI

Výkresovou dokumentaci přizpůsobujeme požadavkům a zvyklostem zákazníka. Kompletní dokumentace se může
skládat z:
•

dispozičních výkresů

•

sestavných výkresů

•

detailních výrobních výkresů

•

výkresů pro kontrolu výroby

•

montážních a přepravních výkresů a skic.

Standardní součástí dokumentace jsou kusovníky, výkazy materiálu a specifikace materiálu.
Modely aparátů jsou zhotoveny parametricky v programu Inventor a je možno je jako referenční model načíst do 3D
modelů větších investičních celků v různých 3D softwarech.
Ve spolupráci s výrobcem jsme schopni připravit seznamy svarů a nedestruktivních zkoušek a také návody a instrukce
pro provoz a údržbu.
Naši zákazníci pochází převážně z energetického, ropného, chemického, farmaceutického, papírenského a
potravinářského průmyslu.
Zařízením jsou převážně různé reaktory, výměníky, napájecí nádrže, skladovací nádrže, nádrže s jednoduchým pláštěm
i duplikátory, s míchacím zařízením atd.
Dokumentace slouží zároveň jako průkazná ke schvalování notifikovanou osobou a odpovídá evropské směrnici pro
tlaková zařízení PED případně americké ražené ASME U-Stamp.

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB
•

ZHOTOVENÍ KOTEVNÍCH PLÁNŮ

•

NÁVRHY OCELOVÝCH STAVEB A KONSTRUKCÍ

•

DETAILNÍ ZPRACOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE OCELOVÝCH STAVEB, POTRUBNÍCH
MOSTŮ, PLOŠIN A POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ

•

STATICKÉ A DYNAMICKÉ ANALÝZY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Dodáváme kompletní technickou dokumentaci pro ocelové konstrukce od základního návrhu přes detailní zpracování a
optimalizaci včetně statických, dynamických a seismických výpočtů až po výrobní, montážní dokumentaci a dokumentaci
skutečného vyhotovení (as-built), jak pro nové ocelové konstrukce a technologická zařízení, tak pro rekonstrukce a
opravy stávajících.
Jsme schopni provádět výpočty, posouzení, analýzy, návrhy pro:
•

nosné ocelové konstrukce a plošiny

•

servisní a přístupové plošiny

•

výtahové šachty

•

hlavní a vedlejší schodiště

•

potrubní mosty, kabelové lávky

•

ocelové mosty a lávky

•

průmyslové haly (lehké, střední, těžké)

•

konstrukce pro opláštění a zastřešení

•

jeřábové dráhy a zvedací zařízení

•

podpůrné konstrukce

•

vzduchové kanály, spalinovody

•

kotvení a přípoje

•

závěsy a uložení potrubních tras

•

zásobníky a sila

•

stožáry

•

ocelové komíny

•

dopravníky a vynášeče

Analýzy a projektování ocelových konstrukcí jsou prováděny dle norem:
•

Eurocode 3 (EN1993-1-1 až EN1993-1-12)

•

ANSI/AISC 360-10 a další

Výkresovou technickou dokumentaci a její součásti:
•

studie proveditelnosti

•

dokumentace pro územní řízení

•

projektová dokumentace pro ohlášení stavby

•

projektová dokumentace pro stavební povolení

•

projektová dokumentace pro provádění stavby

•

dokumentace skutečného provedení stavby

•

projektová dokumentace bouracích prací

•

zhotovení základových a kotevních plánů

•

dokumentace pro primární a sekundární ocelové konstrukce

•

výrobní dokumentace a kusovníky

•

svařovací plány

•

montážní dokumentace

•

technické správy

•

specifikace materiálu

•

montážní postupy

•

výstupní data pro NC stroje

Dále provádíme:
•

autorizaci dokumentace podle ČKAIT, SKSI a také pro další státy EU.

•

vizuální diagnostiku stávajících konstrukcí a zařízení (následné návrhy na opravu a zesílení, zbytkovou
životnost, …)

•

technickou pomoc a asistenci během výroby a montáže

•

technickou pomoc a asistenci během uvedení zařízení do provozu a také během provozu

Projekční a výrobní dokumentaci provádíme v sw TEKLA. Základem je tvorba inteligentního 3D modelu, který lze dále
použít při optimalizaci konstrukce prostřednictvím statického výpočtu v sw SCIA ENGINEER nebo R-STAB. Převedením
do odpovídajících formátů může být tento model také použit jako referenční model zakomponovaný do celkového
modelu investičního celku ke zjištění případných kolizí či k návrhu dalších optimalizací.
Pro výpočty MKP pracujeme se sw RFEM a FEMAP za pomoci řešiče NASTRAN, případně ANSYS.
Orientace naší inženýrské činnosti je na tvorbu technické dokumentace pro všechna odvětví průmyslu:
•
•
•
•
•
•
•

energetický (elektrárny, spalovny, kotelny a její strojní a technologická zařízení)
strojírenský
hutnický
chemický a petrochemický - rafinérie
farmaceutický
automobilový
dopravní stavby (silniční a železniční) a inženýrské stavby

VYTVÁŘENÍ TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ
•

ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODKLADŮ

•

SPECIFIKACÍ

•

SMĚRNIC

•

PROVOZNÍCH PŘEDPISŮ

•

ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ A POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

•

TVORBA DOPORUČENÝCH NAJÍŽDĚCÍCH TRENDŮ

ODBORNĚ-TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
•

K ZAJIŠTĚNÍ KVALITY TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ

•

K ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DOKUMENTACE

KOTLE A PRŮMYSLOVÁ ZAŘÍZENÍ
* kliknutím na položku se dostanete na jednotlivé přehledy

01 Procesní inženýrství
02 Analýzy & Výpočty
03 Konstrukce kotlů
04 Projektování zařízení
Naše společnost je dodavatelem i subdodavatelem ve všech fázích projektu.
•

PROJEKTOVÉ STUDIE

•

BASIC A DETAIL DESIGN

•

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

•

ANALÝZY A VÝPOČTY

•

KONTROLA VÝROBY A SVAŘOVÁNÍ

•

DOKUMENTACE NÁHRADNÍCH DÍLŮ DLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA

Konstrukce jsou navrhovány dle následujících norem a předpisů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN 12952, EN 13480, EN 13445
AD 2000
ASME B31.1, B31.3, ASME Sec.I, ASME Sec.VIII Div.1
DGRL 97/23/EG, neu DGRL 2014/68/EU
GB Standard 150, GB 9222
AS 1210, AS 1228
IBR
BS British Standard
French Standard – Codeti-Code

Konstrukce nových zařízení a optimalizace stávajících zařízení:
•

Zlepšování výkonu a účinnosti stávajících zařízení

•

Modifikace výsypek kotlů

•

Optimalizace procesu čištění

•

Modifikace náhradních dílů na základě požadavků zákazníka

01 Procesní inženýrství
Prvním krokem je pečlivý návrh technologie procesu:
•

Tepelné výpočty

•

Výpočty oběhu vody a cirkulace (návrhy jak nuceného, tak přirozeného oběhu vody)

•

Výpočty tlakových ztrát

V úzké spolupráci s procesními technology jsou zhotovovány P&I diagramy:
•

Inteligentní P&I pomocí PDMS

•

Generování seznamů potrubí, armatur, přírub atd.

•

Propojení projektu pomocí PDMS k minimalizaci potenciálních chyb a rizik.

02 Analýzy & Výpočty
K dosažení spolehlivějších a účinnějších zařízení, používáme nejmodernější CFD a FEM software.
•

Pevnostní výpočty částí kotlů, nádrží a armatur (PROBAD, VVD)

•

Tvorba finální dokumentace tlakových částí pro posouzení notifikovanou osobou

•

Tvorba statických výpočtů potrubí (ROHR2 a CAESAR II)

•

Návrhy konceptu potrubního uložení

•

Výpočty s použitím metody konečných prvků (FEM-ANSYS/FEMAP, Nozzle/PRO)

•

Simulace proudění pro nová i stávající zařízení (ANSYS)

03 Konstrukce kotlů
Využívání moderních technologických postupů dle posledního stavu techniky je pro nás samozřejmostí.
•

Tvorba detailních výkresů a kusovníků pro části kotlů, vč. pevnostních výpočtů tlakových částí

•

Tvorba výkresové dokumentace pro výrobu a montáž

Ve fázi projektu využívají naši konstruktéři 3D software pro kontrolu kolizí k umožnění bezproblémové výroby.
•

3D návrhy v Autodesk Inventor

•

Celková vizualizace objektu ocelové stavby a potrubních systémů a ověření možnosti montáže

04 Projektování zařízení
Při projektování zařízení využíváme 3D vizualizaci.
Dokumentace je tvořena v softwaru Aveva PDMS, Autodesk Plant3D a Inventor:
•

Detailní výkresy a kusovníky pro potrubí a potrubní uložení

•

Kontrola návrhu potrubí analýzou napětí v ROHR2, CAESAR II

•

Kontrola a zaměření na místě

•

3D- laserové skenování a projektování na základě aktuálního zaměření

•

Tvorba potrubních tříd, katalogů a aparátů v PDMS

Kontakt:
FEST Engineering Ltd. – obchod
Pardubická 244
535 01 Přelouč
tel.: +420 466 052 523; +420 601 187 713
email: business@fest-engineering.com

