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„POKROČILÉ METÓDY HODNOTENIA POŠKOZOVÁNÍ TRUBKOVÝCH SVAZKÚ
KOTLE”

Ing. Martin Naď absolvoval doktorské studium na FSI VUT v Brně v oboru „Konstrukční a 
procesní inženýrství“ zabezpečovaném Ústavem procesního inženýrství.

Předložená disertační práce Ing. Martina Nadě obsahuje 108 stran textu včetně obrázků a tabulek a 
příloh. Sestává z jedenácti kapitol včetně seznamu obrázků, tabulek, symbolů a použitých 
informačních zdrojů. Dále obsahuje seznam vlastních publikací. Práce obsahuje 2 přílohy.
Práce je psána ve slovenském jazyce.

Cíle dizertační práce

Cílem dizertační práce je vyhodnocování poškození trubkového svazku vlivem teploty a odhad jeho
zbytkové životnosti.

Tento cíl je pak řešen v několika krocích při použití moderních výpočtových metod – komerčních 
programů tepelných výpočtů (HTRI) a metod CFD. Pro získanou maximální teplotu trubky jsou 
analyzovány možné mechanizmy poškození a určena zbytková životnost. Dále je navržena obecná 
metodika řešení těchto problémů.

Obsah dizertační práce

Po úvodní kapitole, popisující cíle práce a obecně parní kotle, následuje kapitola detailně 
analyzující možnosti poškození trubkových svazků.

Kapitola 3 obsahuje analýzu konkrétního případu přehřívače páry P2. Jsou uvedeny základní 
parametry kotle a analyzovaného přehřívače. Jsou uvedeny problémy, které se vyskytly během 
dosavadního provozu. 

Jádrem této kapitoly je výpočtová analýza tohoto přehřívače. Pro porovnání s provozními daty byl 
proveden tepelný výpočet pomocí softwaru HTRI. Při použití některých zjednodušení byla 
provedena 3D simulace proudění spalin ve spalovací komoře a části druhého tahu po analyzovaný 
přehřívač. Přehřívač byl namodelován jako porézní zóna, odpovídající parametrům přehřívače. Při 
tomto výpočtu bylo získáno teplotní a rychlostní pole v rovině těsně nad přehřívačem, které bylo 
použito při detailnější analýze samotného přehřívače. Vzhledem k časové náročnosti výpočtů byla 
provedena analýza pomocí 2D modelu v několika příčných řezech přehřívače, čímž byla získána 
teplota nejvíce zatížené trubky pro hodnocení životnosti.

Kapitola 4 popisuje a srovnává různé přístupy k hodnocení creepové životnosti trubek. K 
hodnocenı ́zbytkové životnosti nejvı́ce zatı́žených trubek analyzovaného přehřıv́ače je 
aplikována metoda dle EN 12 952-4 .

Kapitola 5 se zabývá vlivem oxidované vrstvy uvnitř trubek a vrstvy nánosu na vnějšı́ straně 
na creepovou životnost trubek a na tepelný výkon zanesených trubek.

 V kapitole 6 je pak shrnuta navrhovaná metodika pro vyhodnocovánı ́životnosti trubek 
přehřıv́ače páry. Kapitola 7 obsahuje závěrečné hodnocenı,́ následuje kapitola 8 s 
navrhovanými dalšı́mi pracemi v této oblasti. Následuje seznam použité literatury, seznamy 
obrázků, tabulek a symbolů a seznam autorem publikovaných pracı.́

V přílohách jsou uvedeny doplňující výsledky simulací v jednotlivých modelovaných řezech.



Hodnocení a připomínky k dizertační práci

Téma předložené disertační práce je aktuální, reaguje na současné požadavky zvyšování 
spolehlivosti zařízení, možnosti používat různé druhy paliv a zvyšování účinnosti zařízení. Zvolené 
pracovní metody a postupy odpovídají současnému stavu vědy a techniky, jsou na vysoké odborné 
úrovni a využívají možnosti které poskytuje Ústav procesního inženýrství.

Přínosem práce jsou návrhy nových postupů při určování kriticky zatížených trubek přehřívače, 
určování jejich životnosti a posouzení možných poruch, což zvyšuje spolehlivost celého zařízení.

 K předložené zprávě mám následující připomínky:

- Mohl by být uveden přehled současné praxe v této oblasti, používané předpisy a normy.

- V kapitole 3 popisující přehřívač by bylo vhodné uvést přehlednou tabulku hlavních rozměrů a 
parametrů – délku a šířku tahu, rozměry přehříváku, množství spalin, složení paliva, přebytek 
vzduchu, průtok páry a její parametry. I když tyto údaje jsou uváděny průběžně v textu, jsou hůře 
dohledatelné. Dále vzhledem k tomu, že výpočty vychází z provozních hodnot, bylo by vhodné 
uvést umístění a počty měřících elementů.

- K tepelnému výpočtu: výsledky nemusí ovlivňovat jen zoxidovaná vrstva v trubkách, ale i zvolené
výpočetní metody nebo některá zjednodušení (tepelné ztráty, sálání objemu spalin před 
přehřívačem). Proč se liší měřená teplota páry na výstupu z přehřívače (str.26 369°C vs. 375°C na 
str.23)?

- str. 28 vztahy 2,3 chybí sumační znaménko, - str. 33 obr.12 co je vektor1, vektor3 ?, v použité 
literatuře chybí odkazy na použité verze programů HTRI a FLUENT.

Je v 3D/2D simulaci zohledněno sálání objemu plynu před přehřívačem na jeho trubky?

- str. 60 Součinitel přestupu tepla na straně spalin – je modelována jen jedna trubka?

Jak se projeví hydraulická nerovnoměrnost systému s rozdělovacím a sběrným potrubím?

Při obhajobě by mohl autor dále podrobněji objasnit
- model používaný v tepelném výpočtu (různá zjednodušení a předpoklady)
- určení teploty membránových stěn tepelnou bilancí výparníku (str. 26 b) jak souvisí s teplotou 
napájecí vody 145°C, jak se došlo k teplotě membránových stěn 255°C ?)
- jaká je časová náročnost výpočtů?

Shrnutí

Téma disertační práce je aktuální. Výsledky lze aplikovat při posuzování různých poškozeních 
kotlových trubkových svazků. V závěru jsou navrženy další směry ke zpřesňování výsledků 
výpočtů. Dizertační práce je kvalitně zpracována, má na sebe navazující strukturu, ovšem některé 
odstavce mohly být zpracovány poněkud systematičtěji. Formální úprava i jazyková úroveň je 
dobrá. Prezentované výsledky rovněž dokládají plnou podporu pracoviště. Odkazy na literaturu a 
bohatá publikační činnost svědčí o vysoké odborné úrovni autora.

Závěr

Autor předloženou prací prokázal schopnost samostatně vědecky pracovat a řešit náročné 
výzkumné problémy. Na základě předložených výsledků doporučuji práci k obhajobě a po jejím 
úspěšném obhájení doporučuji udělit autorovi vědecký titul doktor (Ph.D.).

Předložené teze disertační práce jsou kvalitně zpracovány a odpovídají požadovanému členění.

V Brně, 19. února 2019


