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 Oponentský posudek disertační práce doktoranda 

Ing. Libora Horsáka 

„Zbytková životnost pecí v petrochemickém průmyslu“ 

Předložená disertační práce je věnována studiu zbytkové životnosti pecí 

v petrochemii. V ní se zabývá popisem reálného zatížení, na jehož základě lze 

stanovit poškození zařízení. Při predikci reálného zatížení by bylo možné definovat 

zbytkovou dobu spolehlivého provozu.  

Po zkušenostech s dopady velkých technologických havárií je dnes pro každý 

objekt důležité, aby tvořil bezpečný systém, aby nebyl ohrožen zevnitř, ani zvenku a 

aby neohrožoval své okolí. Moderní typ řízení, který se k uvedenému cíli používá, je 

řízení procesu, které je strategické, systémové a proaktivní a je zaměřené na 

bezpečnost.  

Analýza příčin minulých poškození a havárií ukazuje, že problematika je složitá 

a její řešení vyžaduje vysoce odborný náhled a skutečnou snahu řešit problémy, a to 

jak v oblasti řízení, tak i v oblasti inženýrských disciplín. Právě předložená práce se 

zabývá problematikou poškození nebo dokonce havárií, jejich příčin a hodnocení 

technologických dopadů a shrnuje výsledky systémového hodnocení poruch.  

Popisuje systém řízení bezpečnosti provozu jako nástroj k řízení vzniklých 

poškození a jejich nepřijatelných dopadů. Na zbytkovou životnost mají vliv tyto jevy: 

koroze, způsob provozování a tečení materiálu. K tomu pak můžou přispívat další 

jevy, jako plastická deformace, eroze, vliv paliva a působení zpracovávaných surovin. 

 Zbytková životnost se poměrně dobře zpracovaná v jaderné energetice, kde 

se sleduje kumulace poškození (metoda extrémů). Jednotlivá poškození se sčítají ze 

všech sledovaných časových úseků. V tepelné energetice se místo kumulace 

poškození z metody extrémů se přiklání k pravděpodobnostní metodě. Doporučení 

pro tuto metodu je podrobovat celé tlakové zařízení přiměřené tlakové zkoušce. 

Testovací tlak je zvětšen poměrem dovolených namáhání při teplotě tlakové zkoušky 

a teploty v provozním stavu a použitým součinitelem bezpečnosti.  API 530 a API 579 

vychází ze zbytkové životnosti od tečení materiálu. Hodnocení provádí z minimální a 

střední hodnoty meze pevnosti v tečení.  
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V další části práce probírá podrobně možná zatížení jak trubkového systému, 

tak i ocelové konstrukce, jejich materiály a účinky na ně, jako tečení, korozi, okujení.  

Na vybraném schématu konkrétní pece popisuje doktorand oblasti radiace a 

konvekce a podle nich by provedl postup výpočtu podle API 530.  Vybraná pec byla 

uvedena do provozu v r. 1998. Po konci projektované životnosti po 11 letech bylo 

nutné provést posouzení, zda tato pec by mohla ještě pokračovat v provozu. Pro 

tento účel bylo třeba proměřit pec za provozu a při odstávce. Během sledování pece 

byly provedeny čtyři plánované odstávky; v roce 2011, 2013, 2015 a 2017. Jen při 

těchto odstávkách bylo možné připravit a provést potřebná měření a hlavně byly 

zaznamenány závady, které mohly mít zásadní vliv na životnost pece. Každé měřené 

místo bylo vybráno tak, aby se zaručila naměřená hodnota na stejném místě. Měřili 

se parametry jako vnější průměr a tloušťka trubek, jejich tvrdost a to v radiaci A a B a 

v konvekci K1 až K4. Odchylky naměřených hodnot se pohybovaly v rámci chyb 

měření.  S ohledem na problémy s přesluhováním životnosti provozovatel rozhodl, že 

změří deformace konstrukce (r. 2013) a podle zjištěných hodnot buď ukončí provoz 

pece, nebo se bude pokračovat s opravenými místy. Zjištěné závady a tabulky 

změřených hodnot jsou obrazově doloženy. S tím souvisí i mé dotazy k práci: 

1) Je možné připravit technická pravidla jak postupovat při odstávce pece a 

jaká jsou další kritická místa popsaná v kap. 8.3 ? 

2) Jaké jsou nástroje ke snížení rizik při svařování specifických dílů pece cílené 

na zvýšení bezpečnosti provozu ? 

3) Jak analyzovat rizika poruch, třeba při poruše izolace, nečekaných 

deformací, což souvisí s otázkou 1) ? 

 

Je zřejmé, že doktorand byl postaven před obtížnou úlohu určení životnosti jak 

pro provozovatele zařízení, tak i pro projektanty a konstruktéry pecí. Dříve existovala 

řada konstruktérů středního věku, kteří předávali mladým technikům své dlouholeté 

zkušenosti. Zejména je to potřebné u takových enormně zatížených zařízení s 

vysokými teplotami. Provedené úvahy doktoranda jsou z toho pohledu zásadně 

vyhovující a v budoucnosti popsané zkušenosti budou výhodné i při řešení jiných 

odvětvích techniky.  

Myslím, že doktorand splnil požadavky na řešení problematiky a že prokázal 

odpovídající znalosti v daném oboru. Vlastní řešení původního zadání splnil jen 
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částečně, chyběly mu řešení podobné problematiky v dostupné literatuře. Pro 

doktoranda byl prospěšný přístup provozovatelů pecí v rafinérii a aktivně se 

zúčastňoval odstávek zařízení. Zde řešil i problémy s nosnou konstrukcí a oprav 

izolací, což má velkou cenu pro řešení praktických problémů. Formální úprava 

disertační práce je vyhovující. Několik jazykových úprav konkrétně upozorňuji 

v podkladech pro doktoranda. Zadané cíle i v praxi při hledání řešení rizik prokázal 

dobrý přístup k řešení, v praxi to bude určitě přínosem. Práci jsem prostudoval a 

doporučuji ji k obhajobě a udělení akademického titulu PhD. 

 

V Praze dne 25.01.2018 

 

      Doc. Ing. Jiří Lukavský, CSc. 

      ČVUT v Praze, FS   
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