Asociace pracovníků tlakových zařízení

Vás srdečně zvou
na tradiční vzdělávací akci s mezinárodní účastí

která se bude konat ve dnech

6.–8. února 2018

v konferenčních prostorách

hotelu Černigov
Hradec Králové

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Přihlaste se na tu správnou vzdělávací akci!
Je možné, že tento rok obdržíte dvě pozvánky. Jednu od ATZ v termínu 6.–8. 2. 2018 a
druhou od společnosti MEDIM.
Upozorňujeme, že se jedná o dvě odlišné akce s obdobným zaměřením. Věříme, že
zachováte přízeň ATZ a původnímu přípravnému výboru tradičních seminářů TLAK.

Přípravný výbor vzdělávací akce TLAK´18:
Alois Matěják – předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ)
Ing. František Jirota – odborný rada a garant za tlaková zařízení SÚIP a OIP
Ing. Antonín Voříšek – emeritní vrchní rada Drážního úřadu (DÚ)
Ing. Hana Florianová – emeritní garant za tlaková zařízení Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

Odborné garance a záštity:
•
•
•
•
•

Technická inspekce České republiky (TIČR)
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Hospodářská komora ČR (HKČR)
Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ)

Vzdělávací akce TLAK´18 je určena pro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoby zodpovědné, správu
Revizní techniky
Projektanty
Výrobce a dovozce
Opravárenské organizace
Montážní organizace
Bytová družstva a samosprávu
Odborné pracovníky z oblasti průmyslu
Zaměstnance státní a veřejné správy

Na základě zkušeností řady firem z předchozích konferencí upozorňujeme všechny zájemce o konferenci, že účast pracovníků mohou vykazovat jako odborné školení zaměstnanců.

PROGRAM VZDĚLÁVACÍ AKCE TLAK 18
Přednášející jsou uznávané autority a odborníci v oboru, a budou připraveni odpovídat na
Vaše dotazy v rámci závěrečné diskuze, která uzavírá každý den vzdělávací akce.

VYSOKOTLAKÉ KOTLE I.–III. třídy
Oblast elektrárenských a teplárenských kotlů, parní kotle s nadkritickými parametry, průmyslové kotle, efektivní a ekologické spalování klasických paliv. Zkušenosti z provozu a
provozních poruch tlakových částí kotlů. Vliv chemického režimu na stav kotle. Vliv uhlí
na tvorbu nálepů a jejich předcházení. Povinnosti obsluhy a osob zodpovědných.

NÍZKOTLAKÉ KOTELNY, KOTELNY PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Oblast vytápění, centrálního zásobování teplem, rozvodů tepla. Provoz bez trvalé obsluhy. Řešení otopných soustav. Komíny a spalinové cesty. Správná obsluha kotelen a
povinnosti obsluhy a osob zodpovědných.

TLAKOVÉ NÁDOBY, ZÁSOBNÍ NÁDRŽE A CHLADÍRENSTVÍ
Expanzomaty. Tepelné výměníky. Zkušenosti z provozu a provozních poruch tlakových
nádob. Kompozitní nádoby. Chladírenské systémy a kryogenní nádoby. Akumulátory-Tlumiče pulzací. Správná obsluha nádob. Nádrže a jímky dle Vodního zákona. Správná obsluha nádob a povinnosti obsluhy a osob zodpovědných.

POTRUBÍ DLE ČSN EN 13480
Projektování potrubí. Projektování závěsů a podpěr a jejich provozní poruchy. Přípravné
fáze a následná výroba. Správná aplikace a použití normy pro opravy a údržbu potrubí.
Správný rozsah dokumentace pro jednotlivé kategorie potrubí. Zásady zkoušek, rozsahy
zkoušek a podmínky pro uvedení do provozu.

PRÁVNÍ PŘEDPISY A LEGISLATIVA
Připravovaný nový zákon o provozovaném zařízení. Příprava nového NV - náhrada vyhlášky 18/79 Sb. Nové NV pro výrobu tlakových zařízení 219/2016 Sb. - PED 2014/68/
EU/ a NV 119-SPVD 2014/29/EU. Rozdíly mezi původním PED 97/23/ES. Nová pravidla
pro aplikaci PED, Nejčastější chyby při zkouškách na TIČR.

TECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY
Nové požadavky na provoz kotlů, nádob, potrubí a výstroje z hlediska EN norem. Aktualizace norem s výkladem. Rozdílné požadavky ČSN a EN na tlaková zařízení.

SESTAVY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Jak definovat sestavy. Uvádění sestav tlakových zařízení do provozu. Následné kontroly
a zkoušky dle legislativy. Legislativní a normativní požadavky na dokumentaci a uvedení
do provozu. Následné povinnosti osob zodpovědných za provoz – nejčastější chyby.

MATERIÁLY PRO TEPELNĚ – ENERGETICKÁ A TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ
Progresivní žárupevné oceli, jejich užitné vlastnosti. Strukturní stabilita a její degradace
vlivem vysokoteplotní expozice. Technologie svařování a užitné vlastnosti svarových
spojů.

ÚDRŽBA A SERVIS TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Rekonstrukce a modernizace. Výsledky provozních měření. Projekty zlepšení parametrů.
Servisní a údržbářská činnost. Nové požadavky na dokumentaci.

NEDESTRUKTIVNÍ DEFEKTOSKOPIE
Nové trendy v nedestruktivní defektoskopii pro tlaková zařízení. Měření tvrdosti v technické praxi. Výsledky a spolehlivost interpretace náhradních způsobů provádění revizí.

ODHADY ZBYTKOVÉ ŽIVOTNOSTI TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Určení úrovně a trendu poškozování materiálu, určení doby dožití, matematický popis
procesu poškozování, nedestruktivní kontroly, pravděpodobnostní přístup, analýzy měření odezvy materiálu na zatížení, koroze, výchozí stav (rozměry, struktura materiálu).

ŠETŘENÍ HAVÁRIÍ A NEHOD
Výsledky šetření posledních průmyslových havárií způsobené tlakovým zařízením, prevence rizik. Nejčastější chyby provozovatelů při kontrolách státního dozoru. Doporučená
nápravná opatření.

SVAŘOVÁNÍ
Nové normy, metody, kvalifikace v oblasti welding managementu, s ohledem na výrobu
tlakových zařízení.

Změna programu vyhrazena

Jednací jazyk:
Vzdělávací akce TLAK´18 je organizována s mezinárodní účastí, jednací řečí budou čeština
a slovenština.

Účastník obdrží:
•
•
•
•

Osvědčení o absolvování
Sborník přednášek a referátů (v tištěné podobě)
Elektronickou verzi sborníku
Doprovodné materiály (Seznam aktuálních právních předpisů platných pro obor tlakových
zařízení, Seznam aktuálních norem platných pro obor tlakových zařízení)

POZOR: Zájemci o reklamu ve Sborníku musí dodat příslušné podklady nejpozději do 10. ledna 2018.

Organizační zajištění:
KAPKA PLUS s.r.o.
Krmelínská 831/44b
720 00 Ostrava – Hrabová

Kontaktní osoby:
• Ing. Kateřina Látalová, Ph.D. – tel.: +420 792 307 805
• Ing. Petr Holub – tel.: +420 777 037 519

Místo konání vzdělávací akce TLAK´18:
Hotel Černigov***
Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové
GPS: 50°12‘51.928“N, 15°48‘48.592“E

Dopravní spojení:
Hotel Černigov se nachází v blízkosti autobusového a vlakového nádraží, nedaleko od centra
města.

Parkování:
• Parkoviště hotelu Černigov (150 Kč/den)
• Parkovací dům Katschnerka, Wonkova ul. (50 Kč/den)
• V ulicích kolem hotelu Černigov s limitem max 2  hodiny (20 Kč/hodinu)

