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STANOVENÍ METODIKY ANALÝZY SEISMICKÉ ODEZVY 

POTRUBNÍCH SOUSTAV S VISKÓZNÍMI TLUMIČI 

Téma disertační práce 

  Disertační práce se zabývá numerickou seizmickou analýzou prostorově rozsáhlých, větvených a 
složitě tvarovaných potrubních systémů vedených mezi velkými, tvarovanými, složitě uloženými 
technologickými komponentami typu tlakových nádob. Jedná se o speciální problematiku dynamické 
analýzy mechanické konstrukce s intenzivní odezvou na seizmickou událost charakterizovanou 
krátkodobým nestacionárním vnuceným pohybem základů konstrukce. V disertační práci se doktorand 
soustředil na případy numerické seizmické analýzy bezpečnostně významného velkoprůměrového 
vysokoenergetického potrubí vybraných okruhů jaderných elektráren typu VVER. Tyto potrubní systémy 
jsou zásadně vybaveny viskózními tlumiči se silně nelineární charakteristikou a jejich projekce vyžaduje 
náročné výpočty. Doktorand si vytknul za cíl navrhnout postup komplexního numerického řešení 
seizmické odezvy potrubního systému s využitím kombinace dvou komerčně dostupných výpočtových 
programů pro výpočet odezvy a pro posouzení odezvy, zpracovat potřebný převodní program a možnosti 
aplikace postupu ověřit řešením vybraných typických příkladů. Výsledky provedených výpočtů prokazují 
splnění doktorandem stanoveného cíle. 

Aktuálnost zvoleného tématu disertační práce 

  Zvolené téma je vysoce aktuální, související především s programem přehodnocování bezpečnosti 
českých a slovenských jaderných elektráren typu VVER, jejichž zařízení vyrobené před desítkami let v 
souladu s tehdejšími poznatky dnes v řadě případů už nesplňují současné požadavky na úroveň provozní 
bezpečnosti v průběhu seizmické události. Navíc, současné mezinárodní technické specifikace zvyšují 
mezní intenzitu pravděpodobného seizmického zatížení. V rámci programu jsou postupně realizována 
technická opatření zaměřená na zvýšení seizmické odolnosti zařízení pro jaderné elektrárny Temelín, 
Dukovany, Mochovce a Jaslovské Bohunice. Potrubní systémy mají v této souvislosti primární význam, což 
prokazují jak simulační seizmické výpočty, tak statistiky mimořádných událostí i za normálních provozních 
podmínek. Aplikace viskózních tlumičů je se zřetelem na provozní bezpečnost potrubních systémů během 
seizmické události velmi efektivní. Je nutno počítat s tím, že i nadále se budou požadavky na úroveň 
provozní bezpečnosti potrubních tras s degradujícími materiálovými vlastnostmi potrubí zvyšovat. 
Možným řešením problémů je poměrně snadná výměna stávajících typů tlumičů za tlumiče výrazně 
inovované. Potřeba efektivních ověřených výpočtových postupů je zde zřejmá.  

Zvolený postup řešení problému 

  Postup doktoranda při řešení problému charakterizuje členění disertační práce. Po úvodní 
kapitole popisující rámcově daný problém jsou ve druhé kapitole popsány detailně cíle disertační práce. 
Třetí poměrně rozsáhlá kapitola je označena jako rešeršní studie. Doktorand se věnuje přehlednému 
popisu metod výpočtů seizmické odezvy konstrukcí doporučovaných mezinárodními standardy. Snaží se o 
srovnání aplikací dvou zásadně odlišných přístupů - metody přímé integrace pohybových rovnic modelu 
potrubního systému a metody spekter odezvy - se závěrem o konzervativnosti druhé z metod. Ve druhé 
části studie se doktorand věnuje problematice modelování a aplikace potrubních viskózních tlumičů. 
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Stručné závěry ze dvacetidvou specializovaných prací (poslední z r. 2013) prokazují informovanost 
doktoranda o současném stavu řešené problematiky. Rozborem získaných poznatků - uvedeným ve čtvrté 
kapitole - doktorand vytváří ideový základ pro vlastní práci na problému. Podrobný popis doktorandova 
řešení zvoleného problému - návrhu metodiky seizmické analýzy systému potrubí s viskózními tlumiči - a 
vlastní posouzení dosažených výsledků je náplní páté kapitoly práce. Tři další kapitoly obsahují popisy 
vzorových příkladů aplikace navrženého postupu při seizmické analýze vybraných úseků potrubí 
primárního okruhu jaderných elektráren typu VVER 1000 MW a VVER 440 MW. Z uvedeného vyplývá, že 
postup doktoranda při řešení problému byl zvolen správně, byl logický a vedl ke konkrétnímu výsledku. 
Způsob řešení splňuje kritéria vědeckého přístupu k řešení problémů v daném oboru. 

Dosažené výsledky disertační práce 

  Doktorand si vytknul za hlavní cíl disertační práce navržení efektivního postupu pro komplexní 
numerickou seizmickou analýzu složitých potrubních systémů vybavených viskózními tlumiči se silně 
nelineární charakteristikou. Ve smyslu této formulace disertační práce stanovený hlavní cíl splnila, 
navržený postup je cenným příspěvkem jak pro řešení aktuálních problémů v daném oboru, tak pro další 
rozvoj oboru. Zásadním konkrétním přínosem doktoranda je idea založit návrh výpočtového postupu na 
kombinovaném optimálním využití možností dvou komerčně snadno dostupných výpočtových programů 
pro výpočet seizmické odezvy potrubního systému a pro posouzení odezvy se zřetelem na aktuální 
požadavky provozní spolehlivosti. Podstatným přínosem doktoranda pro aplikaci navrženého 
výpočtového postupu je zpracování a ověření zásad vytvoření relativně optimálního konečněprvkového 
modelu silně nelineárního viskózního tlumiče vibrací a postupu při linearizaci modelu nutné pro aplikaci 
spekter odezvy. 

Připomínky a dotazy k výsledkům disertační práce 

1. Mezi cíle práce (kap.2) je zařazeno vytvoření návodu na generování syntetických akcelerogramů, 
problém je ale v kap. 5.4 diskutován jen okrajově. K textu kap. 5.4 (i kap.3.2) připomínám, že 
seizmické zatížení je principiálně definováno akcelerogramy, spektra odezvy jsou odvozována. 

2. Aplikace navrženého postupu při seizmické analýze vybraných potrubních systémů je zařazena mezi 
cíle práce (kap.2). Byla skutečně cílem jen prostá aplikace, nebo získané výsledky měly posloužit i pro 
jistou verifikaci postupu? 

3. Při rozboru výsledků seizmické analýzy vybraných potrubních systémů (ale i v celé práci) je 
opakovaně zdůrazňována "konzervativnost" výpočtů s použitím spekter odezvy. Postrádám definici 
tohoto termínu i informaci o jiných zdrojích předmětného tvrzení. 

4. Popis aplikace navrženého postupu při seizmické analýze čtyř vybraných potrubních systémů (kap. 6 
až 8) je relativně podrobný, uvádí se řada podružných detailů. Na druhé straně nejsou uvedeny vždy 
informace potřebné pro posouzení výsledků výpočtů. Jde např. o okrajové podmínky modelů, o 
generování použitých akcelerogramů, o splnění kritérií pro použití spekter odezvy. 

5. Výsledky seizmické analýzy čtyř vybraných potrubních systémů (kap. 6 až 8) dle navrženého postupu 
jsou srovnávány s výsledky jiných výpočtů týchž objektů. Diskuse - pokud jsou vůbec uvedené - mají 
vesměs velmi omezený rozsah. Přitom v mnoha případech se konstatují podstatně rozdílné výsledky. 
Nebylo účelem srovnávání přispět jistým způsobem k ověření možností aplikace navrženého 
postupu? 

6. Byla při seizmické analýze čtyř vybraných potrubních systémů (kap. 6 až 8) použita procedura pro 
eliminaci efektu "missing mass"? 

Formální stránka práce 

  Po formální stránce je disertační práce dobře zpracována. Práce má standardní strukturu, je 
logicky rozčleněna, jednotlivé části jsou celkem vyvážené. Text je v přiměřeném rozsahu průběžně 
opatřen tabulkami a grafickými doplňky. Vybrané soubory výsledků numerických analýz jsou 
prezentovány graficky nebo v tabulkách v přílohách práce. Doktorand použil většinou správné odborné 
termíny, vyskytují se ale rovněž nepřesné, nejasné nebo i chybné termíny (např. na str.15 i dále: ..tlumicí 
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síla je způsobena třením.., na str.37 i dále: ..kritické tlumení 0,02.., na str.38:..přetlumit vlastní tvar.., na 
str.40:.. optimalizovat vlastnosti tlumičů.., na str. 51:... optimalizace výsledků harmonické analýzy.). U 
chyb v textu jde vesměs o nevýznamné náhodné přepisy nebo nedopsaná slova, což neovlivňuje smysl 
textu. Vyskytují se pouze drobné prohřešky proti pravopisným pravidlům češtiny. 

Závěrečné zhodnocení: 

  Doktorand prokázal schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. 
Výsledky disertace potvrzují splnění zadaných cílů řešení zvolené problematiky. Lze konstatovat, že 
předložená doktorská práce splňuje podmínky uvedené v paragrafu 47 odst. 4 kladené na tento typ práce 
ve smyslu Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Doporučuji proto přijmout jeho disertační práci k 
obhajobě a po úspěšné obhajobě doporučuji udělit Ing. Michalu Chludovi akademický titul Ph.D. 

V Brně, dne 7.9.2015 

doc. Ing. Viktor Kanický, CSc. 


