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ABSTRAKT 
 

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku těsnosti těsněných trubkovnic výměníku 

tepla s U trubkami, který splňuje pevnostní požadavky norem ČSN EN 13 445-3 a ČSN EN 

1591-1. Zabývá se silami působícími na těsnění při zohlednění vlivů působících na celý 

výměník tepla. Samostatná část je věnována výpočtu průběhu tepla ve výměníku tepla a 

ověření pevnosti výměníku tepla. V závěrečné části je představen model výměníku tepla, na 

kterém je ukázán možný přístup k řešení těsnosti trubkovnice ve výměnících tepla. V práci 

proběhl výpočet teplotního pole modelu, jehož výsledky jsou použity v napěťově deformační 

analýze, jejímž hlavním cílem je zjištění kontaktních tlaků na těsnění. Z kontaktních tlaků na 

těsnění byly vyhodnoceny meze, ve kterých se nachází předpokládaná míra netěsnosti. 

 

Klíčová slova: těsnost, těsnění, přírubový spoj, pevnost, trubkovnice 

 

 

ABSTRACT 

 
This master thesis focuses on the issue of tightness evaluation of gasketed tubesheet in U tube 

exchangers, which meets strength requirements of ČSN EN 13 445-3 and ČSN EN 1591-1 

standards. It deals with the forces acting on the gasket when measuring the effects acting on 

the entire heat exchanger. A separate part is devoted to the calculation of the heat profile in 

the heat exchanger and verification of the strength of the heat exchanger. The final part 

introduces model of a heat exchanger, on which a possible approach to solving the tightness 

of the tubesheet in heat exchangers is presented. In thesis temperature field evaluation was 

conducted, the results of which were used in stress strain analysis, in order to obtain gasket 

contact pressure. Extreme gasket contact pressures were used to estimate leak rate limits.  

 

Key words: tightness, gasket, sealing, flange joint, tubesheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 
 

TRUBAČ, Daniel. Hodnocení těsnosti těsněné trubkovnice. Brno, 2021. Dostupné také 

z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/132436. Diplomová práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce 

Tomáš Létal.  

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/132436


ÚPI 

VUT FSI 

                                                                                            Daniel Trubač 

Hodnocení těsnosti těsněné trubkovnice  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Hodnocení těsnosti těsněné trubkovnice 

vypracoval samostatně pod vedením vedoucího práce s užitím uvedené odborné literatury a 

podkladů.  

 

V Brně dne 21.5.2021                                                                                   

                                                                                                      ………………….. 

                                                                                                                 podpis 

 



ÚPI 

VUT FSI 

                                                                                            Daniel Trubač 

Hodnocení těsnosti těsněné trubkovnice  

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 
Tímto bych rád poděkoval Ing. Tomáši Létalovi, Ph.D. za cenné připomínky a rady, které mi 

poskytl při vypracování a vedení mé diplomové práce. 

 



ÚPI 

VUT FSI 

                                                                                            Daniel Trubač 

Hodnocení těsnosti těsněné trubkovnice  

 

8 

 

OBSAH 
 

1 Úvod ................................................................................................................................. 10 

2 Přírubové spoje ................................................................................................................. 11 

2.1 Vznik přírubového spoje ................................................................................. 11 

2.2 Výpočet spojů dle ČSN EN 1591-1 ................................................................ 13 

2.3 Specifické vlivy způsobující netěsnost přírubových spojů ............................. 16 

3 Těsnění ............................................................................................................................. 19 

3.1 Rozdělení těsnění ............................................................................................ 19 

3.1.1 Kovová ........................................................................................................ 19 

3.1.2 Kompozitní .................................................................................................. 20 

3.1.3 Nekovová .................................................................................................... 21 

3.1.4 Experimentální analýza těsnění dle EN 13555 ........................................... 22 

3.1.5 Zkouška QSmax ............................................................................................. 23 

3.1.6 Modul pružnosti těsnění po uvolnění zatížení EG ....................................... 23 

3.1.7 Zkouška QSmin(L) a Qmin(L) ............................................................................. 24 

3.1.8 Určení součinitele tření μG .......................................................................... 25 

3.1.9 Určení PQ ..................................................................................................... 25 

4 Teorie pro pevnostní kontrolu .......................................................................................... 26 

4.1 Výpočet trubkovnic dle ČSN EN 13445-3 ..................................................... 26 

5 Zadání ............................................................................................................................... 29 

6 Praktická část .................................................................................................................... 32 

6.1 Pevnostní kontrola SA .................................................................................... 32 

6.1.1 Kontrola trubkovnice................................................................................... 33 

6.1.2 Kontrola tloušťky stěny pláště .................................................................... 33 

6.1.3 Kontrola přírub ............................................................................................ 34 

6.2 Výpočet teplot HTRI ...................................................................................... 35 

6.2.1 Shrnutí vstupních dat ................................................................................... 35 

6.2.2 Provozní podmínky ..................................................................................... 36 

6.3 Výsledky ......................................................................................................... 38 

6.4 Průběh teplot ve výměníku ............................................................................. 38 

6.4.1 Teplotní parametry v mezitrubkovém prostoru ........................................... 39 

6.4.2 Teplotní parametry v trubkovém prostoru .................................................. 40 

6.5 Tvorba modelu pro vyhodnocení těsnosti ....................................................... 41 

6.5.1 Materiálová data .......................................................................................... 42 

6.5.2 Geometrie .................................................................................................... 43 

6.5.3 Model výměníku ......................................................................................... 44 

6.5.4 Výpočetní síť ............................................................................................... 44 

6.5.5 Kontakty ...................................................................................................... 45 

6.5.6 Zatížení modelu ........................................................................................... 47 



ÚPI 

VUT FSI 

                                                                                            Daniel Trubač 

Hodnocení těsnosti těsněné trubkovnice  

 

9 

 

7 Výsledky ........................................................................................................................... 49 

7.1 Zhodnocení výpočtu ....................................................................................... 49 

7.2 Kontrola modelu ............................................................................................. 50 

7.3 Předpětí šroubů ............................................................................................... 50 

7.4 Vyhodnocení těsnosti ...................................................................................... 51 

7.4.1 Specifická míra netěsnosti těsnění mezitrubkového prostoru ..................... 51 

7.4.2 Specifická míra netěsnosti těsnění trubkového prostoru ............................. 54 

7.5 Korekce míry netěsnosti ................................................................................. 56 

7.6 Diskuse výsledků ............................................................................................ 57 

8 Závěr ................................................................................................................................. 58 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .......................................................................................... 59 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK .............................................................. 62 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................................. 64 

SEZNAM TABULEK .............................................................................................................. 65 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................. 66 

 

  



ÚPI 

VUT FSI 

                                                                                            Daniel Trubač 

Hodnocení těsnosti těsněné trubkovnice  

 

10 

 

1 Úvod  
 

Výměníky tepla jsou nedílnou součástí procesů ohřevu a chlazení v mnoha odvětvích 

průmyslu. Právě přírubové spoje velmi často plní funkci rozebíratelných spojů ve výměnících 

tepla. Únik kapaliny ve výměnících tepla je všeobecně nežádoucí, navíc výměníky pracují 

s látkami, které by potenciálně mohly ohrozit lidský život.  

Schopnost přírubového spoje zamezit úniku kapaliny se nazývá těsnost. Na problematiku 

těsnosti přírubových spojů lze pohlížet tak, že žádný přírubový spoj není absolutně těsný a je 

nutné správným návrhem přírubového spoje zajistit, že unikat bude jen omezená míra provozní 

látky. Ke kvantifikaci propustnosti přírubového spoje se používá specifická míra netěsnosti angl. 

leak rate. 

Neustálý tlak na redukci nákladů a současně pokrok ve výpočetních technologiích 

postupně umožňuje jejich vyšší využití při řešení této problematiky. Konkrétní problém těsnění 

těsněné trubkovnice není zatím popsán ČSN normou, což přináší možnosti ukázat nové přístupy 

k tomuto problému. Z toho důvodu se práce zabývá výpočtem těsnosti přírubového spoje ve 

výměníku tepla, jehož součástí je trubkovnice, právě za použití výpočetních softwarů.  

 Diplomová práce se bude konkrétně zabývat těsností specifických přírubových spojů 

zahrnujících trubkovnice, které se používají u výměníků tepla se svazkem trubek v plášti. Od 

standardního přírubového spoje se liší komplexnější konstrukcí i charakterem namáhání, což 

může komplikovat hodnocení těsnosti. K tomu zde bude čtenáři představena možnost využití 

norem ČSN EN 13445-3 [1] a ČSN EN 1591-1 [2] při hodnocení těsnosti přírubového spoje 

obsahujícího trubkovnici. Hodnocený výměník je v souladu s normou [1], což bude v práci 

ověřeno. Tato kontrola proběhne v programu San’t Ambrogio NextGen 2021 [3]. 

Hlavním cílem práce je vyhodnotit, jak zatížení výměníku tepla ovlivňuje jeho těsnost a 

ukázat možný postup při řešení této problematiky.  Tohoto posouzení se dosáhne pomocí 

simulace zatížení výměníku tepla v provozních podmínkách. Simulace bude probíhat v programu 

ANSYS Academic Research Mechanical 2020 R1 [4]. Pro lepší přiblížení reálné situace budou 

tepelná zatížení počítána podrobněji v programu HTRI Xchanger Suite 8.0.1. [5].  Cílem výpočtů 

je zjistit kontaktní tlaky na těsnění při montáži a při provozu. Se znalostí kontaktních tlaků je 

možné vyhodnotit míru úniku kapaliny přírubovým spojem, podle dat pro komerční těsnění dle 

ČSN EN 13 555 [6], které nabízí výrobce. 
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2 Přírubové spoje 
 

Přírubové spoje jsou důležitou součástí procesního inženýrství. Využívají se k propojování 

jednotlivých zařízení v procesním celku jako např. propojení kotle a čerpadla. Jedná se 

komplexní systém, jehož části musí být vhodně navrženy, aby takový spoj dokázal spolehlivě 

těsnit při široké škále zatížení. Skládá se z přírub, těsnění, šroubů a matic. Pro spolehlivost spoje 

je nutné zajistit nejen kvalitu součástí, ale i kvalitně provedenou montáž pomocí kvalifikovaných 

pracovníků. [7] 

2.1 Vznik přírubového spoje 

Ke tvorbě přírubového spoje (na Obr. 1) je nutné předepnout šrouby svírající těsnění mezi 

přírubami. Těsný spoj je poté vytvořen svěrnými silami působícími na plochy těsnění, které 

stlačí těsnění natolik, že se deformuje a vyplní nerovnosti na ploše příruby. Tím se vyplní možné 

cesty úniku kapaliny mezi těsněním a plochou příruby a zajistí se požadovaná těsnost 

přírubového spoje. [7] 

 

Obr. 1 Řez přírubovým spojem [7] 

 

Legenda 

A1… Šroub B… Příruba 

A2… Těsnění C… Těsnění 

A3… Matice   

 

K utahování šroubu dochází v montážním stavu a poté, když je přírubový spoj zatížen 

vnitřním tlakem, se snižuje těsnost spoje. Z toho důvodu musí být v provozním stavu ve 

spojovaných součástech dostatečně velká síla tak, aby nedošlo ke ztrátě těsnosti. Zmíněná síla se 

nazývá minimální těsnící síla 𝐹𝐺0𝑚𝑖𝑛  a je závislá na rozměru a materiálu těsnění, teplotě, na 

rozdílu tlaků uvnitř a vně spoje a na druhu média uvnitř těsněného spoje. Síla předpětí ve 
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šroubech musí být dostatečně velká na to, aby došlo k prvnímu stlačení těsnění a k dosažení 

dokonalého utěsnění. Tato hodnota je závislá na volbě těsnění. [8]  

V přírubovém spoji na Obr. 1 je zatížení způsobené silou předpětí šroubů přenášeno jen 

přes těsnění. Existují i přírubové spoje, kde dochází k doteku přírub „kov na kov“. Poté není 

všechno zatížení od předpětí šroubů přenášeno jen přes těsnění, ale i přes styčnou plochu přírub. 

Výhodou je, že více kompenzační energie umožňuje vyšší odolnost spoje vůči změnám tlaku a 

teploty, navíc je omezena deformace přírub [9]. Nevýhodou je, že vysoké přepětí vede ke 

značnému povolení šroubů při zvýšených teplotách a vznikají vyšší nároky na pevnost šroubů 

[10]. Varianty přírubových spojů jsou ukázány na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Přírubový spoj s dotekem a bez doteku přírub [10] 

 

Vlivy na spolehlivost těsnění 

Spolehlivost přírubového spoje je ovlivněna několika faktory: [11] 

• volba těsnění a jeho kvalita 

• manipulace s těsněním a jeho skladování 

• příprava zařízení před montáží a demontáží; 

• správné navržení přírubového spoje  

• odborně provedená montáž personálem s odpovídající kvalifikací  

• kontrola pracovního postupu s možností zpětného dohledání všech kroků montáže 

 

       Bez doteku přírub S dotekem 

Předpětí 

šroubu 

    Silový tok 
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2.2 Výpočet spojů dle ČSN EN 1591-1 

Těsněné kruhové přírubové spoje se navrhují mimo jiné podle ČSN EN 1591-1 [2], která 

stanovuje pravidla pro jejich výpočet. Zohledňuje kritéria pevnosti a těsnosti. Je zohledněno 

vzájemné působení přírub šroubů a těsnění. Parametry těsnění jsou popsány v ČSN EN  1591-2 

[12]. Norma [2] popisuje přírubové spoje, kde je síla šroubů přenášena jen přes těsnění a 

nedochází k dotyku „kov na kov“. Tyto případy jsou popsány v normě ČSN P CEN/TS 1591-3 

[13]. 

 Norma [2] sice může sloužit pro výpočet těsnosti, nicméně v této práci nebude použita pro 

porovnání s praktickou částí práce. Důvodem je, že tato norma má určitá omezení, nezohledňuje 

trubkovnici ve výpočtu. Navíc nezohledňuje vliv tepelných a tlakových deformací celého 

výměníku a nedokáže zohlednit rozdílné teploty v přírubách, které jsou nejen rozdílné pro obě 

příruby, ale také se mění po obvodu. [2] 

Princip normy 

Princip normy je založen na tom, že se nesmí přesáhnout určitá míra netěsnosti. Norma je 

založena na mechanickém modelu, kdy geometrie obou přírub a těsnění musí být osově 

symetrické. Jsou uvažována jen obvodová napětí a deformace. Efektivní šířka těsnění je 

vypočítána pro montážní stav a předpokládá se, že při dalších zatěžovacích stavech nedojde k její 

změně. Model nebere v úvahu tuhost a pevnost šroubů v ohybu, tečení přírub a šroubů a radiální 

deformace těsnění.[2] 

Podmínky výpočtu 

Jsou určité podmínky, které je nutné splnit, aby výpočet touto normou byl platný. Norma 

platí pro přírubové spoje, které mají axiálně souměrnou geometrii. Typy přírub, pro které tato 

norma platí jsou jmenovitě např. příruba s krkem (na Obr. 3), točivá příruba s lemem, 

zaslepovací příruba atd. Avšak přírub existuje mnoho druhů, tudíž norma kromě vyjmenovaných 

přírub platí i pro jiné příruby, pokud splní určité podmínky. 

Z hlediska zatížení norma platí pro přírubové spoje namáhané tlakem tekutiny (vnitřním nebo 

vnějším). Zohledňuje zatížení, které vyvíjejí axiální a příčné síly a kroutící a ohybové momenty. 

Bere také v úvahu roztažnost přírub, těsnění a šroubů vznikající převážně v důsledku tepelných 

vlivů.  

Požadovány jsou výpočty pro montážní, počáteční zkušební a provozní stav. Doporučuje se 

zohlednit všechny zátěžné stavy, které by mohly ovlivnit konstrukci jako spouštění, zkoušení, 

provoz, čištění nebo jiné možné stavy. [2] 
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Obr. 3 Řez přírubou s krkem [2] 

Posloupnost výpočtu  

Tato norma má určitou posloupnost výpočtu, která závisí na tom, zda je cílem získat 

hodnotu předpětí šroubů pro požadovanou těsnost nebo zda je norma použita jen k posouzení 

konstrukce s předem daným předpětím. Dále se text bude zabývat druhým případem, jelikož se i 

má práce zabývá pevnostní kontrolou pro zvolené předpětí šroubů. 

V tomto případě začíná výpočet stanovením síly působící na těsnění 𝐹𝐺0 podle rovnice (1). 

Ta se vypočítá z určené síly předpětí šroubů 𝐹𝐵0,𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑, sil od vnějších zatížení 𝐹𝑅0 a rozptylu 

hodnot u metody utahování šroubů 𝜀−. 

 

 𝐹𝐺0 = 𝐹𝐵0,𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 ∙ (1 − 𝜀−) − 𝐹𝑅0   (1) 

 

Zjistí efektivní rozměry těsnění, kdy efektivní šířka těsnění 𝑏𝐺𝑒 je závislá na síle  𝐹𝐺  

působící na těsnění. Tloušťka těsnění po stlačení se odvíjí od parametrů získaných během 

zkoušek dle EN 13555.[6]  

Nejdříve se vypočítají jednotlivé síly v montážním stavu a poté v dalších zatěžovacích 

stavech. V montážním stavu je tlak tekutiny roven nule a vnější ohybové momenty a axiální síly 

tvoří sílu od vnějších přídavných zatížení 𝐹𝑅0.  

V následných stavech se vypočítají síly působící na přírubový spoj. Na přírubový spoj 

působí tlak tekutiny, vnější přídavná zatížení a teplotní zatížení. Dále se určí poddajnost spoje a 

vypočítá se minimální síla potřebná pro těsnění v montážním stavu 𝐹𝐺0,𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑. Ta musí být 

nižší než 𝐹𝐺0. [2] 
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Pokud 𝐹𝐺0 vyhovuje, dopočítají se vnitřní síly v přírubovém spoji, které budou použity při 

výpočtu poměrů zatížení 𝛷. 

Mezní hodnoty zatížení 

Pro každý poměr zatížení 𝛷 musí platit podmínka 𝛷 ≤ 1.  

Poměr zatížení šroubů 𝛷𝐵 (popsaný rovnicí (2)) závisí na síle ve šroubech 𝐹𝐵 a kroutícím 

momentu působícím na dříky šroubů, který je výsledkem působení utahovacího momentu 𝑀𝑡,𝐵.  

Závisí také na dovoleném namáhání materiálu při dané teplotě. 

 

 𝛷𝐵 =
1

𝑓𝐵 ∙ 𝑐𝐵

√(
𝐹𝐵

𝐴𝐵
)

2

+ 3 ∙ (𝑐𝐴 ∙
𝑀𝑡,𝐵

𝑙𝐵
)

2

≤ 1 (2) 

 

𝑓𝐵 … dovolené namáhání šroubů [𝑀𝑃𝑎] 

𝐴𝐵 … celková efektivní průřezová plocha všech šroubů [𝑚𝑚2] 

𝑐𝐴 … korekční součinitel [−] 

𝑐𝐵 … korekční součinitel [−] 

𝑙𝐵 … axiální rozměr šroubu[𝑚𝑚] 
 

Poměr zatížení těsnění 𝛷𝐺 (popsaný rovnicí (3)) vyhovuje, pokud tlak vyjádřen těsnící 

silou 𝐹𝐺  , která působí na teoretické těsnící ploše 𝐴𝐺𝑡, je nižší než maximální povrchový tlak 

𝑄𝑠𝑚𝑎𝑥, kterému lze vystavit těsnění bez poškození. 

 
𝛷𝐺 =

𝐹𝐺

𝐴𝐺𝑡 ∙ 𝑄𝑠𝑚𝑎𝑥
≤ 1  (3) 

 

Norma popisuje postup ověření namáhání pro integrální, točivé a zaslepovací příruby. 

V této práci se budu věnovat jen integrálním přírubám. 

Poměr zatížení přírub 𝛷𝐹 je popsán rovnicí (4). Na integrální přírubu působí těsnící síla 𝐹𝐺 , 

axiální síla tlaku tekutiny 𝐹𝑄 a síly od přídavných vnějších zatížení. Ty působí na ramenech sil 

ℎ𝐺  a ℎ𝐻  s případnou korekcí ramene síly ℎ𝑃 . Působení ramen sil je zobrazeno na Obr. 4. Ty 

nesmí být větší než moment odporu příruby 𝑊𝐹, který závisí mimo jiné na dovoleném namáhání 

příruby. 

 
 𝛷𝐹 =  

|𝐹𝐺 ∙ ℎ𝐺 + 𝐹𝑄(ℎ𝐻 − ℎ𝑃) + 𝐹𝑅 ∙ ℎ𝐻|

𝑊𝐹
≤ 1 (4) 

 

Norma popisuje i utahování šroubů. V normě jsou podrobněji popsány tyto metody:[2] 

• Ruční utahování 

• Montáž pomocí momentového klíče 

• Montáž pomocí utahováku 

Šrouby v přírubových spojích by měly být utahovány podle určitého vzorce. Nepravidelné 

utahování může deformovat a poškodit přírubu i těsnění. Teoreticky by bylo nejvhodnější, kdyby 

všechny šrouby byly utaženy zároveň. Nicméně to je v praxi obtížně proveditelné. V praxi se 

tedy využívá metoda, kdy se všechny šrouby dotahují postupně. Běžně se používá vzorec, kdy se 
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šrouby utahují do kříže. Nejdříve se šrouby utáhnou na zhruba 30 % požadovaného konečného 

předpětí. Poté jsou utaženy na 60 % a nakonec jsou utaženy na 100 %, přičemž pořadí šroubů při 

druhém a třetím utahování je stejné jako při prvním utahování.[14] 

 

 
 

Obr. 4 Ramena sil v přírubě [2] 

2.3 Specifické vlivy způsobující netěsnost přírubových spojů  

Míra úniku kapaliny v přírubových spojích se v průběhu času mění. Existuje několik jevů, 

které způsobí, že správně sestavený přírubový spoj postupně přestane dostatečně těsnit. 

 

Usazovací relaxace materiálu 

Když jsou nové šrouby a matice poprvé utaženy, závity šroubů, matic a povrchy 

přírubových spojů se dotýkají navzájem jen na mikroskopických bodech vyvýšených od 

povrchu. Tyto body jsou přetíženy, až za mez kluzu jejich materiálu. Plastická deformace 

pokračuje do chvíle, než se začnou dotýkat dostatečně velkými plochami a poté se plastická 

deformace zastaví. Tato relaxace způsobuje 5 až 10% ztrátu počátečního předpětí. Dotažení 

šroubů může částečně vykompenzovat tento jev, nicméně se mu nelze vyhnout ani mu předejít. 

Tento jev se projevuje jen krátkodobě po montáži.[14] 

 

Tečení (creep) v těsnění 

Většina těsnění je tvořena plastickými nebo poloplastickými materiály, které se musí 

zdeformovat, aby mohly těsnit. Jako každý jiný plastický materiál i ony budou téct, když budou 

vystaveny vysokému povrchovému napětí. Většina těsnění používaných ve vysokoteplotních a 

vysokotlakých aplikacích má pozvolné zatěžovací křivky a strmé odlehčovací křivky. Zde 

nastává riziko, že i když dojde jen k mírnému snížení zatížení, může klesnout minimální těsnící 
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tlak pod požadovanou hodnotu. Jako v předchozím případě tečení v těsnění se nedá úplně 

vyhnout nicméně lze použít těsnění méně náchylná na tento jev.[14] 

 

Tečení (creep) ve šroubech 

Ve šroubech přírubových spojů ve vysokoteplotních aplikacích se postupně s časem 

snižuje napětí a dochází k nenávratné deformaci šroubů. [14] 

 

Vibrace  

Vibrace jsou další faktor, který může způsobit, že přírubový spoj přestane těsnit. 

K povolování předpětí ve šroubech v důsledku vibrací dochází zpočátku jen pozvolna, jenomže 

předpětí ve šroubech se postupně snižuje a dostane se do bodu, kdy dojde ke dramatickému 

snížení. V té chvíli může dojít dokonce k pootočení šroubů a dalšímu povolení šroubu.[14] 

 

Elastické interakce mezi částmi příruby 

Elastická interakce je fenomén, který se objevuje mezi šrouby a přírubami, zatímco jsou 

šrouby utahovány. Když je utažen první šroub v přírubovém spoji, šroub se natáhne a přírubový 

spoj je částečně stlačen. Když je šroub vedle prvního také utažen, přírubový spoj v blízkosti 

prvního šroubu je ještě více utažen. Což způsobí, že v prvním šroubu se sníží předpětí. I když se 

podaří naprosto přesně předepnou, oba tyto šrouby, jen ten druhý bude mít na konci požadované 

předpětí. Tento případ platí pro předepnutí šroubů stejnou silou. Zmíněný problém lze vyřešit 

předepnutím šroubů různými silami, aby na konci bylo předpětí ve všech šroubech stejné. Tyto 

ztráty předpětí závisí na velikosti přírubového spoje, druhu těsnění, vzdálenosti mezi šrouby a 

tuhosti komponent.[14] 

 

Teplotní namáhání 

Jakmile vzrůstá teplota, většina materiálů se roztahuje. V přírubovém spoji dochází 

k teplotnímu zatížení většinou od procesního média, nicméně můžou to být i okolní vlivy, které 

přírubový spoj zatíží. Tím, že těsnění a příruby jsou přímo v kontaktu s procesním médiem, 

dochází k intenzivnějšímu přenosu tepla. Těsnění a příruby se více zahřejí a tím i více roztáhnou, 

jelikož tepelná roztažnost závisí přímo úměrně na teplotě. To způsobí, že se zvýší napětí ve 

šroubech a zvýší se i povrchový tlak na těsnění. Tlak navíc způsobí, že je těsnění stlačeno více 

než při montáži, která probíhala za nižší teploty, než je provozní teplota. Pokud se v systému 

cyklicky mění teplota a přírubový spoj se poté ochladí, příruby se vrátí do jejich původní 

tloušťky. Těsnění není plně elastické, což způsobuje, že se těsnění nemůže vrátit do původní 

tloušťky před zahřátím.  Tím povolí se šrouby a dojde k částečné ztrátě počátečního předpětí 

šroubu. Pokud k tomuto cyklování teplot překročí určitý počet cyklů může dojít k tomu, že tlak 

působící na těsnění nebude stačit pro zajištění požadované těsnosti. Podložky mohou pomoci 

vykompenzovat tento problém s rozdílným teplotním zatížením, jelikož dokážou pojmout část 

pohybů v přírubovém spoji. Díky tomu napětí ve šroubech a tlak na těsnění budou dostatečné na 

to, aby zajistily požadovanou těsnost.  Podložky je možné vidět na Obr. 5 červeně zvýrazněny. 

[14] 
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Obr. 5 Podložky v přírubovém spoji [15] 
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3 Těsnění 
Těsnění jsou strojní součásti, které se v přírubovém spoji deformují mezi přírubami. 

Vhodná volba těsnění je zásadní pro správnou funkci přírubového spoje, a proto je na těsnění 

kladeno mnoho požadavků. K dosažení těsnosti musí být těsnění dostatečně houževnaté, aby 

dokázalo vyplnit nerovnosti ve stykových plochách přírub. Těsnění musí být dostatečně pevné, 

aby odolalo vytlačení, tečení a prasknutí v důsledku provozních podmínek a neočekávaného 

teplotního nebo tlakového přetížení [7]. Důležitou vlastností těsnění je tření. Pokud není třecí síla 

na obou plochách těsnění vyšší než síla vytlačující těsnění ven, pak dojde k tomu, že bude 

těsnění vytlačeno mimo spoj. Proti tomuto jevu odolává také samotná pevnost těsnění a 

popřípadě je možné po obvodu použít kovový prstenec, který brání vytlačení těsnění.[16] 

Faktorů ovlivňujících těsnění je opravdu mnoho, nejzásadnější jsou: teplota, tlak, chemická 

odolnost, tloušťka těsnění, tlak potřebný k zajištění těsnosti.[7] 

3.1 Rozdělení těsnění  

Existuje velké množství těsnících materiálů a tvarů těsnění. Těsnění lze rozdělit do tří 

hlavních skupin v závislosti na materiálu na kovová, kompozitní a nekovová. 

3.1.1 Kovová 

Kovová těsnění se vyrábí z jednoho nebo více druhů kovu. Kovová těsnění jsou používána 

především kvůli jejich pevnosti, ale také kvůli široké škále mechanických a tepelných vlastností 

a jejich chemické odolnosti [7]. Typické pro kovová těsnění jsou aplikace při tlacích nad 10 MPa 

[16]. Pro správnou funkci přírubového spoje s kovovým těsněním je nutné brát v úvahu i určité 

mechanické limity přírub. Pokud jsou překročeny, může dojít různým formám poškození, které 

způsobí ztrátu integrity přírubového spoje, například k nadměrnému natočení příruby nebo velké 

plastické deformaci příruby. To se může stát, pokud jsou při montáži šrouby předepnuty silou, 

která překračuje pevnostní limity příruby. [7] 

 

 

Obr. 6 RTJ kovový kroužek [17] 
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Kovová těsnění mohou obsahovat různé druhy kovů jako např. ocel, měď, hliník, olovo. 

Na použitém kovu závisí potom tuhost těsnění. 

Typickým představitelem kovových těsnění jsou RTJ kroužky (na Obr. 6), hřebenová 

(kammprofile) a ploché kovové těsnění. [4]   

3.1.2 Kompozitní 

Při významném mechanickém namáhání, vysokých teplotách nebo chemicky agresivním 

prostředí není možné použít měkké nekovové těsnění, nicméně kovová těsnění potřebují vysoké 

přítlačné síly. Z těchto důvodů byla vymyšlena kombinovaná těsnění [16]. Tato těsnění jsou 

tvořena kombinací výplně z měkkého materiálu, která je doplněna kovovými komponenty. Kov 

dodává těsnění pevnost a zvýšenou tuhost. Nekovový materiál se deformuje lépe a tím zvýší 

těsnost spoje. Způsobů, jakými jsou kovové a nekovové komponenty kombinovány, je velké 

množství a závisí na konkrétní aplikaci. Typickými příklady jsou těsnění spirálově vinutá, 

hřebínková a obalovaná (na Obr. 7).[7] 

 

Obr. 7 Různé typy obalovaných těsnění [18] 



ÚPI 

VUT FSI 

                                                                                            Daniel Trubač 

Hodnocení těsnosti těsněné trubkovnice  

 

21 

 

3.1.3 Nekovová  

Nekovová těsnění, někdy označovaná také jako měkká, jsou vhodná pro širokou škálu 

aplikací při nízkém nebo středním tlaku. Při správné volbě materiálu jsou vhodná i pro silně 

korozní aplikace. V závislosti na konkrétním materiálu mohou zvládat i vysoká teplotní zatížení 

[7]. Výhodou oproti kovovým těsněním je, že těsní při nižších předpětích, jelikož se dokážou 

snáze zdeformovat. Pokud je zanedbáno usazení těsnění, může dojít k úniku kapaliny i při 

povrchovém napětí v těsnění vyšším, než je tlak kapaliny. Riziko poruchy těsnění zvyšuje 

tepelné zatížení, především pokud dochází k úplnému vychladnutí média. Během chladnutí se 

přírubový spoj smrští. Většina těsniv, především umělé hmoty a pryže, má vyšší součinitel 

tepelné roztažnosti, než kovy je obklopující, což způsobuje, že se v těsnění uvolňuje napětí při 

ochlazování a snižuje se spolehlivost spoje. [16]  

Nekovová (měkká) těsnění jsou buď homogenní, jako v případě grafitových, 

Polytetrafluorethylen (PTFE) těsnění atd., nebo v sobě mohou kombinovat několik materiálů, 

jako v případě vláknitých těsnění, minerálních těsnění atd. [7] Někdy jsou dodávány po celých 

deskách, ze kterých se poté vyřezávají, což přináší vyšší variabilitu rozměrů těsnění (na Obr. 8). 

[19]  

Některá nekovová těsnění, především PTFE a gumová, mohou být náchylná na tečení, 

nicméně i u těchto typů těsnění v dnešní době výrobci nabízí varianty méně náchylné na tento 

jev.  

 

Obr. 8 Grafitové desky Sigraflex [19] 
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3.1.4 Experimentální analýza těsnění dle EN 13555  

K výpočtu přírubových spojů podle ČSN EN 1591-1[2], je potřeba určit hodnoty 

parametrů, které jsou uvedeny v Tab. 1. Pro každé komerčně prodávané těsnění jsou tyto 

parametry trochu jiné. Získávají se testováním těsnění podle jednotných postupů. Tato kapitola 

se věnuje postupům testování těsnění v souladu s ČSN EN 13555. [6] 

Tab. 1 Parametry zjišťované při testech těsnění 

Veličina Jednotka Definice 

𝑄𝑚𝑖𝑛 (𝐿) [MPa] minimální povrchový tlak požadovaný pro třídu těsnosti L při montáži 

𝑄𝑆𝑚𝑖𝑛 (𝐿) [MPa] 
minimální povrchový tlak požadovaný pro třídu těsnosti L po odlehčení (v 

provozu) 

𝑄𝑆𝑚𝑎𝑥 [MPa] 
maximální povrchový tlak, kterému lze těsnění při provozní teplotě 

vystavit bez poškození 

𝑃𝑄𝑅 [-] 
součinitel relaxace při tečení; poměr povrchového tlaku těsnění před a po 

relaxaci 

∆𝑒𝐺𝑐 [mm] změna tloušťky těsnění nebo těsnicího prvku vlivem tečení 

𝜇𝐺  [-] statický součinitel tření mezi těsněním a čelní plochou příruby 

 

Provádí se dva typy testů. Z jednoho se určuje 𝑄smax, 𝑃𝑄𝑅, ∆e𝐺𝑐 a 𝜇𝐺. Ze druhého 𝑄min (𝐿) 

a 𝑄smin (𝐿). Pro každý typ testu je trochu jiné zařízení na Obr. 9 je možné vidět zařízení pro testy 

𝑄smax, 𝑃𝑄𝑅, ∆e𝐺𝑐 a 𝜇𝐺. 

 

 

Obr. 9 Zařízení na testování těsnění [20] 
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3.1.5 Zkouška QSmax 

Graficky je průběh zkoušky 𝑄𝑆𝑚𝑎𝑥  zobrazen na Obr. 10. Zkouška probíhá tak, že se 

nejdříve zvyšuje teplota těsnění na požadovanou hodnotu při počátečním povrchovém tlaku. 

Následně je cyklicky stlačováno a odlehčováno při postupně vyšších povrchových tlacích až do 

dosažení maximálního zkušebního zatížení, selhání těsnění nebo dosažení tlaku požadovaného 

výrobcem. Při každém zatěžovacím cyklu je zaznamenávána změna tloušťky těsnění v závislosti 

na zvýšení povrchového tlaku. Pokud dojde ke zhroucení těsnění, pak lze hodnotu povrchového 

tlaku zatěžovacího cyklu brát jako 𝑄smax ,   pro danou teplotu. Tento parametr u deskových 

materiálů ovlivňuje tloušťka materiálu a získané hodnoty jsou relevantní jen pro tloušťky 

zkoušených vzorků. Za zhroucení se považuje, pokud úbytek tloušťky těsnění na jednotku 

zvýšení povrchového tlaku prudce stoupne nad trend určený předchozím měřením. [6]  

 

 Obr. 10  Průběh zkoušky 𝑄𝑠𝑚𝑎𝑥 [6] 

Legenda 

 

1.Teplota 2.Tlak 3.Tloušťka těsnění 

3.1.6 Modul pružnosti těsnění po uvolnění zatížení EG 

Během zkoušky 𝑄smax lze zjistit odlehčování hodnotu 𝐸𝐺  za pomocí rovnice: 

 

 
𝐸𝐺 =

2

3
∙ 𝑄𝐴 ∙

𝑒𝑄𝐴

∆𝑒𝐺
  (5) 

𝑄𝐴 - Napětí na povrchu těsnění před odlehčením  

𝑒𝑄𝐴 - Tloušťka těsnění při zatížení 𝑄𝐴 

∆𝑒𝐺- Změna tloušťky těsnění po odlehčení na tlak 
1

3
𝑄𝐴 

Na Obr. 11 jsou jednotlivé parametry použité v rovnici (5) znázorněny graficky. 
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Obr. 11 Určování modulu pružnosti těsnění po uvolnění zatížení [6] 

3.1.7 Zkouška QSmin(L) a Qmin(L) 

Průběh zkoušky pro grafitové těsnění tloušťky 2 mm a přetlaku 10 bar lze vidět na  

Obr. 12. 

 

Obr. 12 Průběh zkoušky QSmin(L) a Qmin(L) [21] 

Legenda 

𝑄𝐴 - Napětí na povrchu těsnění před odlehčením  

𝑄𝑚𝑖𝑛(𝐿) - minimální povrchový tlak požadovaný pro třídu těsnosti L při montáži 

𝑄𝑠𝑚𝑖𝑛 (𝐿)- minimální povrchový tlak požadovaný pro třídu těsnosti L po odlehčení (v provozu) 
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Povrchový tlak na těsnění [MPa] 
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Jako zkušební plyn se využívá helium. Zkouška probíhá tak, že dochází k cyklickému 

zatěžování a odlehčování těsnění a během toho se měří únik hélia při účinných povrchových 

tlacích dle normy ČSN EN 13 555. Při zkoušce se používá vnitřní přetlak plynu 40 bar, nicméně 

je možné testovat i jiný přetlak jako 25 bar nebo 10 bar. Specifickou míru netěsnosti lze 

definovat jako podíl netěsnosti průměru vnitřního a vnějšího obvodu těsnění.  

Zatěžování těsnění probíhá tak, že se zatíží na 5 MPa, poté se zatížení udržuje a měří se 

netěsnost, dokud se neustálí. Následně se zvýší zatížení na 10 MPa, to se dále udržuje a znovu se 

měří netěsnost, a poté se opět zatížení sníží na 5 MPa. Měření je prováděno při 20 MPa a 

následně při 10 MPa a poté při 5 MPa. Tak může testování pokračovat až do zatížení 160 MPa 

nebo dokud není překročena hodnota 𝑄smax. Výstupem této zkoušky je diagram těsnosti. 

 

3.1.8 Určení součinitele tření μG 

Díky znalosti součinitele tření je možné posoudit schopnost přírubového spoje odolat 

smykovým silám a kroutícím momentům působících na těsnění. Při této zkušební metodě je 

možné využít zkušební zařízení využívané při zkoušce 𝑄smax  v případě, že bude použito 

v kombinaci s vyhřívanou deskou. 

Zkouška probíhá tak, že se aplikuje počáteční povrchový tlak na těsnění a vhodná zkušební 

teplota v závislosti na typu těsnění. Po dobu 4 hodin se tato teplota a tlak působící na těsnění 

udržují. Poté se povrchový tlak sníží na minimální požadovanou hodnotu povrchového tlaku 

působícího na těsnění 𝑄𝑠𝑚𝑖𝑛 (𝐿). 

K vytvoření radiální síly, která posune středovou desku se použije hydraulický napínák. Nakonec 

se ze vztahu (6) určí součinitel tření𝜇𝐺. 

 
 𝜇𝐺 =

𝐹𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘 𝑜𝑢𝑡

2 ∙ 𝐹𝑎𝑥
 (6) 

 

Součinitel tření 𝜇𝐺  se určí jako poměr síly, kterou musí vyvinout hydraulický napínák 

𝐹𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘 𝑜𝑢𝑡, vůči síle, která svírá těsnění 𝐹𝑎𝑥, aby došlo k pohybu těsnění. 

3.1.9 Určení PQ  

Těsnost může být ovlivněna také tečením (creepem), proto je nutné určit i creepové 

vlastnosti těsnění. Průběh zkoušky je takový, že se nejdříve zatěžuje zkušební vzorek stanovenou 

rychlostí, dokud vzorek nedosáhne požadovaného zatížení a tlaku. Poté se udržuje zatížení na 

stejné hodnotě po dobu 5 minut. Po uplynutí pěti minut se určí momentální tloušťka těsnění jako 

původní tloušťka těsnění a zvyšuje se teplota dle ČSN EN 13 555 až do dosažení požadované 

teploty. Poté se teplota udržuje na stejné hodnotě 4 hodiny. Po uplynutí 4 hodin se zaznamená 

výsledná tloušťka těsnění a zbytkové zatížení vyvolané lisem. ∆e𝐺𝑐  je rozdíl mezi původní 

tloušťkou těsnění a výslednou tloušťkou. Hodnotu 𝑃𝑄𝑅 , lze určit jako podíl zbytkového 

povrchového napětí k původnímu povrchovému napětí na těsnění. 
 



ÚPI 

VUT FSI 

                                                                                            Daniel Trubač 

Hodnocení těsnosti těsněné trubkovnice  

 

26 

 

4 Teorie pro pevnostní kontrolu 
Tlaková zařízení v Evropě jsou dimenzována v souladu se směrnicí zařízení (PED) 

(2014/68/EU). Ta uvádí tři základní způsoby navrhování tlakových zařízení a jeho částí.[22] 

 

DBF – Návrh na základě vzorců 

Tato metoda je základním postupem pro navrhování tlakových zařízení. Na této metodě se 

zakládají všechny výpočtové normy. Rozhodujícím parametrem pro návrh části tlakové nádoby 

je její pevnost. Výpočtové metody pro výpočet pevnosti jsou založeny na principu, že se tlakové 

zařízení navrhuje pro určitou hodnotu tlaku, při které dojde k překročení mezního stavu plastické 

únosnosti. Metody podle návrhu na základě vzorců vyhodnocují ještě také mezní stav únavového 

a creepového poškození materiálu.[23] 

 

DBA – návrh na základě analýzy  

Metody návrhu na základě analýzy lze rozdělit na dvě metody: [23] 

• Metoda kategorizace napětí se zakládá na lineární analýze průběhu pseudo-elastických 

napětí. Vznikla v USA jako součást ASME BPV Code.  

• Přímá metoda analýzy vyhodnocuje fyzikálně mezní stavy pomocí kontrol konstrukce. 

Tento přístup využívá norma ČSN EN 13445-3 [1]. Přímá metoda popisuje pro jednotlivé 

způsoby selhání příslušné typy mezního stavu. Ty lze rozdělit na únosnostní stavy a 

způsobilostní stavy. Pro každý způsob selhání poté přísluší jedna kontrola konstrukce, ale 

jen některé kontroly konstrukce jsou pro určitou konstrukci a její provozní podmínky 

významné.  

DBA se využívá, jelikož je v určitých případech DBA proti DBF méně konzervativní, a 

také v případech, které DBF neumí dostatečně popsat. Obzvláště pro ocele s vysokým poměrem 

meze kluzu vůči mezi pevnosti. Zde může být rozdíl maximálního dovoleného tlaku až o 70 % 

vyšší při návrhu podle DBA oproti DBF.  [24] 

 

DBE – návrh na základě experimentu 

Jedná se o nejstarší a nejnákladnější způsob návrhu. Tato metoda se využívá při vývoji 

norem. [23] 

4.1 Výpočet trubkovnic dle ČSN EN 13445-3  

Trubkovnice je integrální součástí výměníku tepla, tudíž se tato kapitola se zaměřuje na její 

výpočet. Norma ČSN EN 13445-3 [1] pojednává o výpočtu trubkovnic výměníků tepla 

s pevnými trubkovnicemi, s plovoucí hlavou a s U trubkami. Tato kapitola se bude věnovat 

především poslednímu případu. Norma se vztahuje na výměníky tepla, které mají jednu ze šesti 

konfigurací uvedených na Obr. 13. Pro výpočet platí určité podmínky platnosti, které musí 

trubkovnice splnit. 

Trubkovnice musí být rovná, mít kruhový tvar a neměnnou tloušťku, nicméně zúžení 

trubkovnice na okraji je možné, pokud zúžená tloušťka je větší než 0,8násobek nominální 
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tloušťky trubkovnice. Děrování trubkovnic musí být rovnoměrné a musí být ve stanovené oblasti 

o průměru 𝐷0. Díry jsou rozmístěny ve čtvercovém nebo trojúhelníkovém uspořádání. [1] 

 

 

Obr. 13 Konfigurace upevnění trubkovnice k výměníku [1] 

Návrh se provádí pro zkorodovaný stav, kromě trubek, u kterých se uvažuje jmenovitá 

tloušťka a jmenovitý průměr. Výpočet většinou probíhá iteračně, ale nemusí tomu tak být vždy. 

Během výpočtu se kontroluje maximální napětí v trubkovnici, plášti a komoře. Pokud je tloušťka 

trubkovnice nedostačující, je nutné ji navýšit a výpočet opakovat. 

Pro výpočet se uvažují různé zatěžovací podmínky:[1] 

• normální provozní   

• najíždění a sjíždění 

• neočekávané stavy  

• tlakové zkoušky 

Pro každou z výše uvedených podmínek se musí uvažovat 3 případy zatížení: 

• tlak působí jen v plášti 

• tlak působí jen v trubkách  

• tlak působí v plášti i v trubkách 

V této práci je řešen výměník tepla s trubkovnicí těsněnou k plášti a komoře bez 

přírubového okraje (na Obr. 13 konfigurace d).  Pro tuto konfiguraci se kontroluje maximální 
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ohybové napětí  𝜎 , které nesmí překročit dvojnásobek dovoleného namáhání materiálu při 

konstrukční teplotě 𝑓. 

 

  𝜎 ≤ 2𝑓 (7) 

 

Ohybové napětí závisí na maximálním ohybovém momentu 𝑀, který je definován jako: 

  𝑀 = 𝑚𝑎𝑥 (|𝑀𝑝|; |𝑀0|) (8) 

𝑀𝑝 … Moment působící na okraji trubkovnice  

𝑀0 … Moment působící uprostřed trubkovnice 

Poté se kontroluje smykové napětí 𝜏, které nesmí překročit hodnotu 0,8𝑓. 

  𝜎 ≤ 0,8𝑓 (9) 

Smykové napětí závisí především na rozdílu tlaků v mezitrubkovém prostoru 𝑃𝑠 a 

trubkovém prostoru 𝑃𝑡. [1] 
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5 Zadání 
Tato práce analyzuje konkrétní případ. Jedná se o výměník s ležatými U-trubkami s jedním 

chodem v plášti a čtyřmi chody v trubkách. V trubkách proudí voda, která vstupuje hrdlem N2 a 

vystupuje hrdlem N1. Na plášťové straně vstupuje sójový olej hrdlem N3 a vystupuje hrdlem N4. 

V Tab. 2 jsou zadány procesní podmínky.  

Tab. 2 Procesní podmínky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie výměníku byla zadána pomocí výkresu na Obr. 14. Detailnější rozměry přírub 

trubkovnice a těsnění je možné vidět na Obr. 15. Přepážky mají přepážkový řez 35 % a tloušťka 

má hodnotu 4,8 mm, která je dle TEMA [25]. Hrdla nebyla zadána přímo, ale podle 

standardizovaných rozměrů: 

• Hrdla N1, N2: PN 16 DN 100 

• Hrdla N3, N4: PN 16 DN 80 

 

Obr. 14 Geometrie výměníku tepla 

Parametry proudů Trubkový prostor Mezitrubkový prostor 

Veličina Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka 

Průtok 20000 [kg/h] 12000 [kg/h] 

Teplota vstup 55 [°C] 165 [°C] 

Teplota výstup 75 [°C] 100 [°C] 

Tlak 550 [kPa] 1800 [kPa] 

Korozní přídavek 4 [mm] 4 [mm] 
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Obr. 15 Rozměry přírub trubkovnice 

Zadání geometrie trubkového svazku lze nalézt v Tab. 3. 

Tab. 3 Geometrie trubkového svazku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání těsnění 

Jako těsnění bylo zvoleno PTFE těsnění Teadit TF 1590. Jedná se o těsnění vhodné pro 

využití v procesním inženýrství, jelikož je vhodné i pro silně korozní aplikace např. 

v petrochemickém průmyslu. Tvarem se jedná o IBC těsnění (inside bolt circle), což znamená, že 

je uvnitř rozteče šroubů. V Tab. 4 jsou popsány parametry těsnění.  

Tab. 4 Parametry těsnění 

Parametry Hodnoty 

Šířka těsnění 3 mm 

Maximální pracovní teplota             250 °C           

Maximální pracovní tlak  40 bar 

Faktor Y (pro 2 mm) 15,87 MPa 

Faktor m (pro 2 mm) 3,8           

𝑄𝑆,𝑚𝑎𝑥  165 °𝐶   180 MPa 

 

 

 

Trubkový svazek 

Veličina Jednotka Hodnota 

Počet [-] 128 

Vnější průměr [mm] 25 

Tloušťka [mm] 2,5 

Rozestup [mm] 32 

Úhel [°] 45 
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Materiály 

Hodnoty smluvní meze kluzu Rp0.2   a meze pevnosti  Rm , byly převzaty z materiálové 

knihovny San‘t Ambrogio, zbylé hodnoty byly vypočteny pomocí polynomických vztahů.dle 

normy ČSN EN 13445-3 Přílohy O [1]. V Tab. 5 je možné vidět materiálové vlastnosti 

jednotlivých komponent pro teplotu 20 °C. 

Tab. 5 Materiálové vlastnosti součástí 

Materiál Součásti 
P235GH Trubky 

Teplota 
Smluvní mez 
kluzu 

Mez 
pevnosti 

Součinitel lineární 
tepelné roztažnosti 

Tepelná 
vodivost Hustota 

Modul pružnosti v 
tahu 

 T  Rp0.2  Rm  βT  λ  ρ  E 
[°C] [MPa] [MPa] [1/K] [W/m.K] [kg/m3] [GPa] 

20 235 360 1,28E-05 55,22 7850 211,7 
Materiál Součásti 
P355GH Plášť, kanál, Dno, Přepážky 

 T  Rp0.2  Rm  βT  λ  ρ  E 
[°C] [MPa] [MPa] [1/K] [W/m.K] [kg/m3] [GPa] 

20 355 510 1,28E-05 49,50 7850 211,7 
Materiál Součásti 
P355NL Trubkovnice 

 T  Rp0.2  Rm  βT  λ  ρ  E 
[°C] [MPa] [MPa] [1/K] [W/m.K] [kg/m3] [GPa] 

20 315 450 1,28E-05 49,50 7850 211,7 
Materiál Součásti 
X5CrNi18-10 Příruby 

 T  Rp0.2  Rm  βT  λ  ρ  E 
[°C] [MPa] [MPa] [1/K] [W/m.K] [kg/m3] [GPa] 

20 200 500 1,53E-05 14,28 7930 200 
Materiál Součásti 
X2CrNi18-10 Hrdla 

 T  Rp0.2  Rm  βT  λ  ρ  E 
[°C] [MPa] [MPa] [1/K] [W/m.K] [kg/m3] [GPa] 

20 270 550 1,53E-05 14,28 7930 200 
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6 Praktická část 
V této části se bude práce zabývat hodnocením těsnosti výměníku tepla. Výpočet těsnosti 

proběhl na modelu výměníku v programu Ansys Mechanical 2020 R1 [4]. Aby bylo možné 

aplikovat co nejpřesněji, i s ohledem na časovou náročnost výpočtu, tepelné zatížení na model 

výměníku v programu Ansys, musí se zjistit přesné teploty médií a součinitele přestupu tepla. Ty 

byly vypočítány v programu HTRI Xchanger Suite 8.0.1[5]. Pro zajištění, že výměník tepla 

pevnostně vyhovuje, proběhla kontrola pevnosti v programu Sant‘ Ambrogio NextGen 2021 [3]. 

Kontrola pevnosti v programu Ansys není předmětem této práce.  

6.1 Pevnostní kontrola SA 

V programu Sant‘ Ambrogio proběhla pevnostní kontrola výměníku tepla. Tento program 

využívá metodu návrhu pomocí rovnic (DBF). Obsahuje několik norem, podle kterých lze 

výměníky tepla počítat. V mé práci jsem zvolil normu ČSN EN 13445-3 [1] pro výpočet všech 

částí. Příruby jsem dodatečně kontroloval pro mnou zvolené předpětí šroubů dle ČSN EN 1591-1 

[2]. Tudíž byly vytvořeny dva výpočty. Ve výpočtu dle [2] přírubový spoj neobsahuje 

trubkovnici.  

Návrhová teplota a návrhový tlak, pro které program hodnotil pevnostní výpočty, byly 

převzaty z programu HTRI.  

 

Obr. 16 Rozhraní programu Sant‘ Ambrogio 

Nejdříve práce popíše základní rozhraní programu Sant‘ Ambrogio. To lze vidět na Obr. 

16. V červeném rámečku je strom součástí, který slouží pro orientaci. Lišta ve žlutém rámečku 

slouží pro přidávání nových součástí a v oranžovém rámečku jsou ikony pro zatěžování 

hydrostatickou tlakovou silou a pro zadávání provozních podmínek. 
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V mezitrubkovém prostoru byl uvažován návrhový tlak 1,93 MPa a návrhová teplota 

193,33 °C. Na trubkové straně byly uvažovány tyto hodnoty 75 °C a 0,52 MPa. 

Program uvažoval možné druhy zatížení, včetně hydrostatické tlakové zkoušky dle 

ČSN EN 13445-5. V programu San’t Ambrogio byl vypočítán i tlak pro hydrostatickou tlakovou 

zkoušku, který pro mezitrubkový prostor činí v 2,77 MPa a pro trubkový prostor 0,74 MPa.  

6.1.1 Kontrola trubkovnice 

Nejdříve byla z hlediska pevnosti vyhodnocena trubkovnice. Jak bylo popsáno 

v kapitole 4.1, trubkovnice musí být kontrolována pro všechny možné zatěžovací podmínky. 

Program Sant‘ Ambrogio provedl v tomto případě kontrolu pro montáž, tlakovou zkoušku a 

provozní podmínky. Trubkovnice pevnostně vyhovuje. V Tab. 6 je ukázáno vyhodnocení 

ohybových momentů trubkovnice během provozních podmínek pro tři možné zátěžné stavy. 

Jedná se o kombinaci zatížení pomocí tlaku, který působí v trubkovém prostoru 𝑃𝑡  a tlaku 

působícím v mezitrubkovém prostoru 𝑃𝑠. 

Nejvyšší zatížení v provozních podmínkách nastane, pokud bude tlakem zatížen jen 

v mezitrubkový prostor, například pokud dojde k poruše čerpadla.  

Tab. 6 Kontrola ohybových napětí výměníku v provozních podmínkách 

Kontrola ohybových napětí výměníku v provozních podmínkách 

𝑓 = 158,45 𝑀𝑃𝑎 

Zátěžný stav Napětí Kritérium Vyhovuje 

𝑃𝑡 = 0,53 𝑀𝑃𝑎 
𝑃𝑠 = 0 𝑀𝑃𝑎 

83,47 𝑀𝑃𝑎 𝜎 ≤ 2𝑓 ANO 

𝑃𝑡 = 0 𝑀𝑃𝑎 

𝑃𝑠 = 1,94 𝑀𝑃𝑎 
306,77 𝑀𝑃𝑎 𝜎 ≤ 2𝑓 ANO 

𝑃𝑡 = 0,53 𝑀𝑃𝑎 

𝑃𝑠 = 1,94 𝑀𝑃𝑎 
223,3 𝑀𝑃𝑎 𝜎 ≤ 2𝑓 ANO 

 

6.1.2 Kontrola tloušťky stěny pláště 

Další parametr, který program Sant‘ Ambrogio kontroloval, je vyhovující tloušťka pláště. 

Základní podmínkou je, že minimální požadovaná tloušťka 𝑒  nesmí být větší než nominální 

tloušťka 𝑒𝑛.   

Nejdříve program počítal nominální návrhové napětí, které vychází z materiálových 

vlastností. Dále je specifikována geometrie podle zadání. Záporná výrobní tolerance byla 

zvolena podle normy ČSN EN 10029 [26].  Při výpočtu minimální tloušťky 𝑒 je poté použitý tzv. 

kotlový vzorec. Na Obr. 17 lze vidět výpočet v provozních podmínkách. Protože je nominální 

tloušťka vyšší než minimální požadovaná, plášť pevnostně vyhovuje. 
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Obr. 17 Výpočet nominální tloušťky pláště výměníku 

6.1.3 Kontrola přírub 

Byla provedena zkouška přírub dle ČSN EN 1591-1. Vyhovují podmínky pro všechny 

zátěžné stavy. Určená síla předpětí ve šroubech byla 80 kN pro každý šroub. Minimální 

požadovaný povrchový tlak na těsnění by zvolen jako 60 MPa. Tato hodnota převyšuje 

povrchový tlak na těsnění v provozních podmínkách, které působí na těsnění ve statické analýze 

modelu výměníku tepla provedené v této práci.  Jak je uvedeno v kapitole Výpočet spojů dle 

ČSN EN 1591-1 kontrolují se zatěžovací poměry 𝛷, pro šrouby 𝛷𝐵, těsnění 𝛷𝐺 a přírubu 𝛷𝐹. 

Zatěžovací poměry pro jednotlivé komponenty lze vidět v Tab. 7. 

Tab. 7 Pevnostní kontrola příruby 

Pevnostní kontrola příruby 

Podmínka: Φ≤1 

Zátěžné stavy Montáž Provozní podmínky Tlaková zkouška  

Hodnota 𝛷𝐵 0,38713 0,76757 0,35159 

Podmínka vyhovuje ANO ANO ANO 

Hodnota 𝛷𝐺 0,75655 0,96798 0,21721 

Podmínka vyhovuje ANO ANO ANO 

Hodnota 𝛷𝐹 0,1926 0,48482 0,21782 

Podmínka vyhovuje ANO ANO ANO 

 

V této práci jsou ukázány jen části pevnostní kontroly. Celá pevnostní kontrola dle ČSN 

EN 13445-3 [1] je v Příloze 1 a pevnostní kontrola dle ČSN EN 1591-1 [2] je v Příloze 2. 

Výměník tepla pevnostně vyhovuje. 
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6.2 Výpočet teplot HTRI 

K výpočtu průběhu teplot ve výměníku tepla byl použit software HTRI. Na Obr. 18 je vidět 

rozhraní výpočtového programu. Na levé straně je panel, ve kterém lze vybírat mezi 

jednotlivými záložkami. Jako první záložka je „Input Summary“, která zahrnuje nejdůležitější 

parametry výměníku tepla a vytváří přehledné shrnutí vstupních dat. Další záložky jako 

„Geometry“ nebo „Process conditions“ umožňují dále specifikovat výpočet. 

  

 

Obr. 18 Shrnutí vstupních dat v HTRI 

 

6.2.1 Shrnutí vstupních dat 

První položka na Obr. 18 „Case mode“ umožňuje vybrat, zda chceme výměník hodnotit 

(„Rating“) nebo pomocí HTRI navrhnout („Design“). V této práci má výměník předem danou 

geometrii, takže je zvolena možnost „Rating“. Tento program sice umožňuje i návrh rozměrů 

výměníku, nicméně to není předmětem této práce. 

Následně jsem zvolil, jaké zařízení chci počítat. Jako „Exchanger service“ jsem zadal „Generic 

shell and tube“, jelikož jsem hodnotil obecný výměník se svazkem trubek. Jako „Type“ byl 

zvolen typ AEU v rámci značení podle TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association).  

Písmeno A značí, že výměník obsahuje komoru, která je z jedné strany uzavřena přírubovým 
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spojem a z druhé strany připojena přírubovým spojem k plášti. Písmeno E značí, že se jedná o 

výměník s jedním chodem v mezitrubkovém prostoru.  U značí, že se jedná o výměník s U 

trubkami.  

6.2.2 Provozní podmínky 

Provozní podmínky jsou specifikovány v záložce „Process Conditions“ (na Obr. 19). Zde je 

možné vybrat média, která budou procházet výměníkem tepla. HTRI má poměrně rozsáhlou 

knihovnu látek s jejich tepelně technickými vlastnostmi. Za „Hot fluid“ byl zvolen sojový olej 

(SOYBEAN Oil) a za „Cold Fluid“ byla zvolena voda (Water).  Jelikož ani jedna z látek 

nedosáhne při provozu výměníku bodu varu, jsou obě látky po celou dobu průchodu výměníkem 

v kapalné fázi. Teploty byly zadány jen na vstupu. Na výstupu byly dopočítány programem 

stejně tak jako výkon výměníku. 

Ve výměnících tepla se běžně musí zohlednit zanášení, nicméně cílem této práce je vyhodnotit 

výměník tepla na začátku provozu a tehdy je ještě vliv zanášení zanedbatelný. 

 

Obr. 19 Provozní podmínky v programu HTRI 

 

Dále bylo potřeba nastavit záložku geometrie. Ta je rozdělena na podzáložky, které specifikují 

geometrii pláště, trubek, přepážek, hrdel a trubkového svazku.  
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Obr. 20 Zadání Geometrie v programu HTRI 

Zadání geometrie v programu HTRI lze vidět na Obr. 20. Orientace výměníku byla zadána jako 

horizontální. Trubky jsou hladké. Výměník má přepážky s jedním segmentem, které jsou kolmé 

vůči trubkám.   

 

 

Obr. 21 Rozložení trubkového svazku 

V HTRI je možné definovat i konkrétní geometrii trubkového svazku. Na Obr. 21 je znázorněno 

rozložení trubek (Tube) a podpůrných tyčí (Tie Rod) v trubkovém svazku výměníku tepla. 

Vertikální mezera mezi trubkami (Paraller passlane width) je omezena doporučením TEMA, kdy 



ÚPI 

VUT FSI 

                                                                                            Daniel Trubač 

Hodnocení těsnosti těsněné trubkovnice  

 

38 

 

poloměr zahnutí trubek by neměl být menší než 75 cm. V HTRI byl určen i poloměr trubkového 

svazku (Actual OTL). Ten bude použit při modelování výměníku. 

 

Materiály 

Tepelná vodivost konstrukčních materiálů byla vypočtena pomocí polynomických vztahů 

z ČSN EN 13445-3 přílohy O [1] a poté přidána do HTRI pomocí Material Property Explorer. 

6.3 Výsledky 

Hlavním výstupem je průběh teplot ve výměníku a součinitele přestupu tepla, jak pro plášťový 

prostor (shell side), tak i pro trubkový prostor (tube side).  Teploty a součinitele přestupu tepla 

byly využity při tepelném zatěžování modelu při analýze těsnosti. Výstupní zpráva z programu 

HTRI je příloze 3. 

 

Poznámka: Vzhledem k tomu, že pevnost byla samostatně kontrolována pomocí Sant‘ Ambrogio 

podle normy ČSN EN 13 445, tak není konstrukce kontrolována v HTRI, které je použito jen pro 

výpočet teplot v ve výměníku. 

6.4 Průběh teplot ve výměníku 

V grafu teplot na Obr. 22 lze vidět průběh středních teplot jednotlivých proudů (Bulk 

Tempreature) po délce trubek ve výměníku tepla. Na trubkové straně lze vidět 4 chody 

výměníku. V prvním chodu si lze všimnout, že výměník je v prvním chodu souproudý. Ve 

vzdálenosti zhruba 5500 mm lze vidět, že dojde k překřížení teplot. Nicméně teplota v plášťové 

straně je zprůměrovaná, tudíž v praxi by k takovému překřížení nedošlo.  

 

 

 Obr. 22 Střední teploty jednotlivých proudů ve výměníku tepla 
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6.4.1 Teplotní parametry v mezitrubkovém prostoru 

Teplotní parametry pro mezitrubkový prostor je možné získat z modulu Shellside 

incremental monitor (na Obr. 23), což je tabulka popisující průběh středních teplot proudu po 

délce výměníku společně s dalšími parametry. 

Mezi parametry výměníku, které Shellside incremental monitor popisuje, patří mimo jiné: 

teplota na povrchu zanášené vrstvy, teplota na povrchu trubky, součinitel přestupu tepla 

v mezitrubkovém prostoru nebo součinitel prostupu tepla trubkou. 

 
 

Obr. 23 Shellside incremental monitor 

Mezi parametry, které byly zjišťovány, patří koeficienty přestupu tepla v mezitrubkovém 

prostoru, jelikož byly poté použité při zatížení modelu výměníku tepla konvekcí. Na Obr. 24 lze 

vidět, jak se koeficient přestupu mění po délce výměníku. 

 

Obr. 24 Koeficient přestupu tepla v mezitrubkovém prostoru 
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6.4.2 Teplotní parametry v trubkovém prostoru 

Teplotní parametry pro trubkový prostor lze získat z modulu Tubeside monitor. Pro 

teplotní zatížení trubek modelu výměníku bylo potřeba zjistit průběh teplot po délce trubek. 

K tomu se použily hodnoty teplot na vnitřní stěně trubek.  Jedná se o zjednodušení, jelikož jde o 

teplotu na vnitřní straně trubky. Toto zjednodušení je uvažováno, jelikož se průměrná teplota na 

vnitřním a vnějším povrchu trubky v žádném ze čtyř chodů neliší o víc než 0,33 ° C. To je dáno 

podstatně vyšším koeficientem přestupu tepla na trubkové straně. V grafu na Obr. 25 lze vidět 

průběh teplot na vnitřní stěně trubek. 

 

 

Obr. 25 Hodnoty teplot na vnitřní stěně trubek 

POZNÁMKA: V Shellside monitor jsou teploty na vnější stěně trubek zprůměrovány. V Tubeside monitor 

jsou teploty na vnitřní stěně trubek pro každý chod trubek zvlášť. 

 

Návrhová teplota 

Pro pevnostní kontrolu byly návrhové teploty i návrhové tlaky převzaty z programu HTRI. 

Hodnoty návrhových tlaků a teplot je možné zjistit z Heat exchanger rating data sheet (na Obr. 

26), což je tabulka, která se používá pro specifikaci výměníku. Její rozvržení a obsah je 

definován podle TEMA [25]. 
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Obr. 26 Heat exchanger rating data sheet 

6.5 Tvorba modelu pro vyhodnocení těsnosti 

Cílem práce je vyhodnotit těsnost přírubového spoje, jehož součástí je trubkovnice, který je 

ovlivněn zatížením působícím v celém výměníku tepla. Vhodná volba postupu je důležitá při 

řešení modelu výměníku tepla. Simulace zatížení výměníku tepla proběhla v programu ANSYS 

Mechanical v modulu Static structural a byly do něj importovány teploty z modulu Steady state 

thermal. Cílem simulace výměníku je jen zjištění parametrů potřebných pro výpočet těsnosti, 

tudíž předmětem této práce není vyhodnocování napětí v nebezpečných místech. Model může 

obsahovat koncentrace napětí v důsledku méně přesné sítě, která nebyla zpřesněna pro vysokou 

výpočtovou náročnost modelu. Kapitola popisuje možný postup vyhodnocení těsnosti výměníku 

tepla z parametrů získaných během simulace modelu výměníku. Navíc má čtenáře seznámit 

s možnými nástrahami, se kterými je spojeno modelování složitějších modelů s velkým 
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množstvím nelineárních kontaktů. V modelu je kromě těsnění uvažováno jen elastické chování 

součástí, jelikož se nepředpokládá, že by byla překročena mez kluzu. 

6.5.1 Materiálová data 

Materiálová data byla zadána v pracovním prostředí Ansys Workbench. Jelikož zásadním 

parametrem při výpočtu těsnosti jsou materiálové vlastnosti těsnění, je nutné zadat přesná data. 

Z toho důvodu jsou použita data, která jsou obsažena v databázi organizace European Sealing 

Association (ESA) [27], která sdružuje výrobce těsnění. Data jí poskytují výrobci těsnění a 

zkouškové postupy odpovídají ČSN EN 13555 [6].  

Materiálový model těsnění (na Obr. 27) se skládá z křivky stlačení materiálu v závislosti na 

teplotě a na normálovém tlaku působícím na těsnění a odlehčovací křivky, která je v tomto 

případě lineární. Odlehčovací křivka se zadává pomocí odlehčovacího spádu [MPa/mm]. 

Nicméně výrobci nabízejí hodnoty pro modul pružnosti těsnění po uvolnění zatížení 𝐸𝐺  [MPa]. 

Z toho důvodu se hodnota spádu odlehčovací křivky musí dopočítat pro původní tloušťku. Toto 

těsnění má strmou odlehčovací křivku, což znamená, že po odlehčení se její tloušťka zůstane 

téměř stejná jako při stlačení. Závislosti tloušťky těsnění na napětí jsou zadané pro tři různé 

teploty. Tudíž při montáži bude těsnění tužší než při provozu za vyšší teploty. 

 

 

Obr. 27 Materiálové vlastnosti těsnění Teadit 1590 TF 
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 Dále byly zadány fyzikální vlastnosti materiálů ostatních součástí v závislosti na teplotě, 

jako hustota, modul pružnosti v tahu, tepelná vodivost, teplotní roztažnost. Tyto vlastnosti byly 

vypočteny podle polynomických vztahů, které udává norma ČSN EN 13445-3 příloha O [1].  

 

6.5.2 Geometrie 

Nejdříve byl vymodelován model výměníku tepla v programu SolidWorks. Plášť 

výměníku, hrdla, trubkovnice, příruby a dna byly modelovány jako plošná tělesa, z důvodů 

snížení výpočtové náročnosti. Tloušťka těmto tělesům byla přiřazena, až v programu Ansys 

Mechanical. V programu SolidWorks 2020 se modelovala jen střednicová plocha. Těsnění byla 

modelována, jako objemová tělesa pro zvýšení přesnosti simulace. Při tvorbě modelu je důležité 

si uvědomit tepelná a tlaková zatížení, která jsou poté zadávána v programu Ansys, ještě při 

tvorbě modelu a podle potřeby rozdělit plošná tělesa pomocí rozdělovací křivky. Ta umožní 

pomyslné rozdělení plošného tělesa a usnadní aplikaci zatížení na více ploch bez rozdělení 

jednoho tělesa na vícero těles. Model výměníku byl převeden do formátu STEP. a importován do 

programu Spaceclaim[4]. Na Obr. 28 je trubkovnice rozdělená pomocí rozdělovacích křivek, aby 

bylo možné aplikovat teploty pro čtyři různé chody v trubkové části výměníku. Zároveň je 

rozdělena plocha zúžení trubkovnice (modrá křivka odděluje zúženou část trubkovnice od 

nezúžené), jelikož ke styku této plochy a pomyslné kapaliny dochází jen na části této plochy. 

 

Obr. 28 Model trubkovnice rozdělen rozdělovacími křivkami 

V programu Spaceclaim byly nakresleny trubky a tyče jako linová tělesa a poté jim byl 

přiřazen profil. Toto zjednodušení umožnilo snížení výpočtového času, jelikož výměník obsahuje 
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128 U-trubek a 6 podpůrných tyčí. V programu Spaceclaim byl dále upraven model výměníku a 

sešity, popřípadě rozděleny, povrchy, pokud převodem výměníku mezi programy vznikly nějaké 

chyby v modelu. Byla zde také zaslepena hrdla.  Na Obr. 29 je možné vidět model výměníku 

tepla bez prutových prvků. 

 
 

Obr. 29 Model výměníku tepla v programu Spaceclaim 

6.5.3 Model výměníku 

Tato část práce už se bude zabývat prací v prostředí Ansys Mechanical. Jako první byly 

zadány tloušťky jednotlivých součástí u plošných těles, popřípadě byly upraveny profily 

přiřazeny liniovým tělesům. 

Pro každé těleso bylo nastaveno Stiffness Behaviour. V řešeném modelu byly součásti 

kromě těsnění nastaveny jako Flexible. To umožňuje tělesům, se při zatížení deformovat. 

Těsnění jsou nastavena jako Gasket. Tento typ chování umožní simulaci nelinearního chování 

těsnění po zatížení a odlehčení. Dále se zde přiřadí materiály jednotlivým objektům, které byly 

definovány v Material Data. 

 Typ prvku těsnění v modelu je INTER194. Trubkám byl specifikován průřez a byly 

modelovány pomocí prvku PIPE 288. Pro podpůrné tyče se použil prvek BEAM 188. Plášti, 

hrdlům a přepážkám byl přiřazen prvek SHELL 181.  

6.5.4 Výpočetní síť 

Z hlediska nelineárních kontaktů je důležité, aby nedocházelo k penetraci z důvodu hrubé 

výpočetní sítě, což může způsobovat problémy s konvergencí. Nicméně zjemňování výpočetní 

sítě zvyšuje exponenciálně výpočetní čas. V případě kontaktů příruby/trubkovnice a těsnění byla 

zjemněna síť právě na stykových plochách na velikost 2,5 mm. Je vhodné zjemnit síť i 

v kontaktech mezi jednotlivými skořepinovými prvky, jelikož může docházet ke tvorbě 

nereálných hodnot teplot v teplotní analýze. Navíc byla zjemněna síť pláště, jelikož je posuzován 

i kontakt mezi přepážkami a plášťěm. V případě, že dochází ke kontaktu dvou soustředných 

součásti, je důležité, aby jedna nebyla příliš „hranatá“. Poté by docházelo k imaginární penetraci 

a k problémům s konvergencí řešení. Na Obr. 30 je vidět síť v oblasti přírubového spoje. 
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Obr. 30 Přiblížení na síť v přírubovém spoji 

6.5.5 Kontakty 

Správné fungování kontaktů je nezbytné pro dobře fungující model. Ačkoli program tento 

krok může provádět automaticky, u složitějších modelů je potřeba některé kontakty nastavovat 

manuálně a je důležité chápat jak tyto kontakty fungují. Z toho důvodu bude, v této podkapitole i 

náhled do teorie fungování kontaktů použitých v této práci. 

 

Teorie  

Teorie bude zaměřena především na kontakt dvou povrchů, tedy na „Surface to surface 

contact“, které jsou v této práci mezi přírubou/trubkovnicí a těsněním. Při tvorbě kontaktu je 

nutné rozhodnout, který ze dvou povrchů bude označen jako „Contact“ a který jako „Target“. 

Tato volba definuje chování daného povrchu v kontaktu. Prvky Contact povrchu nemohou 

proniknout skrze Target plochu. Zatímco prvky Target plochy mohou proniknout Contact 

plochou. Pokud by jedno těleso bylo nastaveno jako Rigid, které je nedeformovatelné, a druhé 

Flexible, platí vždy, že plocha Rigid tělesa se volí jako Target. Pokud jsou oboje tělesa 

deformovatelná je tato volba složitější. Toto jsou doporučení dle ANSYS Contact Guide:[28] 

• Pokud jsou v dotyku konvexní a rovný/konklávní povrch. Poté by měl být 

konklávní povrch označen jako Contact a konvexní jako Target. 

• Pokud je jeden povrch tužší než druhý. Tužší povrch by měl být označen jako 

Target a ten měkčí jako Contact. 

• Pokud je jeden povrch významě větší než druhý, například když jeden povrch 

obklopuje druhý, větší povrch by měl být označen jako target a ten menší jako 

Contact. 
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Tato doporučení platí pro asymetrický kontakt. Znamená to, že všechny Target elementy 

jsou na jednom povrchu a všechny Contact elementy na druhém. V případě, že nejde 

jednoznačně rozlišit plochy na Contact a Target nebo mají oba povrchy hrubou síť, lze použít 

kontakt symetrický, kdy oba povrchy obsahují Contact a Target elementy. 

 

Obr. 31 Náčrtek fungování kontaktu formulace Augmented Lagrange [28] 

Existuje několik formulací kontaktů. Zde si přiblížíme metodu Augmented Lagrange. 

Augmented Lagrange je poměrně univerzální metoda, která je také výchozí v programu Ansys. 

Funguje na principu tuhé pružiny. Na Obr. 31 je chování spoje znázorněno graficky. Normálová 

síla 𝐹𝑁 je převedena na deformaci 𝑥𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. Tato deformace závisí na tuhosti spoje 𝑘𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙. 

K ní je přidán Lagrangeův multiplikátor 𝜆, který pomáhá snižovat závislost mezi deformací a 

tuhostí. Deformace je popsána rovnicí: [28] 

 

 𝐹𝑁 = 𝑘𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 ∙ 𝑥𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝜆  (10) 

 

Pokud jsou u této formulace problémy s konvergencí, je nutné snížit tuhost spoje. Pokud je 

penetrace příliš vysoká, je potřeba ji zvýšit. 

 

Kontakty v modelu 

Jednotlivé skořepinové prvky byly mezi sebou pevně propojeny pomocí kontaktu Bonded,  

za použití prvků CONTACT 174 a TARGET 170. Výjímkou jsou kontakty mezi přepážkami a 

pláštěm, mají třecí kontakt s koeficientem 0,15. Při tvorbě matematického modelu dochází 

k tomu, že dvě kruhové součásti nejsou dokonale kruhové. Tím by mohlo docházet k překročení 

povolené penetrace a divergenci řešení. Proto je nutné použít dostatečně jemnou síť na plášti a 

funkci Adjust to Touch. Funkce Adjust to Touch povrchy v kontaktu přizpůsobí, tak aby se 

dotýkaly, ikdyž geometricky dochází k penetraci nebo je mezi součástmi mezera. Mezi těsněním 

a přírubami jsou asymetrické třecí kontakty s koeficientem tření 0,23. Kdy jako Target bylo 

zvoleno těsnění a jako Contact příruby/trubkovnice, jelikož PTFE těsnění má výrazně nižší 

tuhost než kovové příruby. Tyče mají všechny kontakty Bonded s formulací Beam s průměrem 

8 mm. Mezi trubkami a trubkovnicí je také kontakt Bonded. Trubky a přepážky byly k sobě 

připojeny pomocí vazby Joint s definicí General (na Obr. 32). Tato vazba má umožněn jeden 
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volný směr posuvu a tři volné osy rotace, aby bylo možné kompenzovat tepelné zatížení. Za 

Reference geometry byly určeny okraje děr v trubkovnici a za Mobile geometry trubky. Také 

jsou vytvořeny šrouby pomocí kontaktu Beam. Nakonec jsou spojeny rovné a U-části trubek 

pomocí kontaktu Bonded. 

 

 

Obr. 32  Kontakt mezi trubkou a přepážkou 

6.5.6 Zatížení modelu 

Zatížení modelu bylo rozděleno do dvou kroků. Nejdříve byl proveden výpočet teplotního 

pole v ustáleném stavu v modulu Steady state thermal. Zde se vypočítaly teploty působící na 

výměník a poté byly výsledky této analýzy importovány do modulu Static structural, kde 

působily tepelné zatížení během statické analýzy.  

 

Výpočet teplotního pole v ustáleném pracovním stavu 

Nejdříve byla vyhodnocena teplotní analýza ustáleného stavu. Referenční hodnota teploty 

okolí byla nastavena jako pokojová, tedy 22 °C. 

Bylo uvažováno, že plášť výměníku je dokonale izolovaný, tudíž zde bul uvažován teplený 

tok rovný nule. Trubky byly zatíženy teplotou na vnitřní straně trubky. U teploty tyčí byla 

uvažována stejná teplota, jako je v střední teplota v proudu pro mezitrubkový prostor. Hodnoty 

teploty byly přidány po délce výměníku v závislosti na vzdálenosti od vstupu do trubek. Plošné 

prvky byly zatíženy pomocí konvekce. Pro použítí konvekce je nutné definovat ještě koeficient 

přestupu tepla. Ten je závislý na teplotě a médiu, které je ve styku se součástí. Jak bylo uvedeno 

výše, teplotní prametry byly převzaty z HTRI. 

Model využívá pro konvekci prvek SURF 152. Ten se používá pro tepelné povrchové 

efekty ve 3D analýzách. Pro určení tepla v trubkách a tyčích využívá analýza elementy LINK 33. 

Jedná se o jednoosé elementy se schopností vést teplo. Těsnění jsou tvořena objemovými 

elementy SOLID 90. Na Obr. 33 je možné vidět výsledky tepelné analýzy v těsnění. Lze vidět 

změnu teplot po délce výměníku i rozdílné teploty působící na trubovnici. 
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Obr. 33 Výsledky výpočtu teplotního pole výměníku 

 

Statická analýza 

Statická analýza uvažuje stav, ve kterém nedochází k dynamickému chování součástí. 

Zatěžování proběhlo ve dvou krocích. Ty byly definované časovou funkcí, kdy v čase od 0 do 1 

proběhla montáž a v čase 1 až 2 byl model zatížen provozními podmínkami. 

Prvním krokem byla montáž, kdy jako vnější zatěžování na těleso působila jen okolní 

teplota a gravitace. V tomto kroku byly šrouby v přírubovém spoji svírající trubkovnici zatíženy 

předpětím. Každý šroub byl předepnut silou 80 kN. Síla předpětí stlačila těsnění a vytvořila 

povrchové napětí na těsnící ploše. Přírubový spoj poté silou tření omezoval trubkovnici 

v pohybu, který by mohl vzniknout kvůli působení gravitace. Místo podpor byla vymodelována 

jen zesílená místa pláště. Zesílená místa byla poté přichycena pomocí funkce Remote 

displacement s chováním Deformable. Tato funkce umožní, že podpory zůstanou nehybné, ale 

budou se moci deformovat. Díky tomu nevznikají koncentrace napětí v přechodech vůči plášti 

ani v dotyku mezi podporami a zesíleným pláštěm. 

Ve druhéhém kroku byl výměník zatížen teplotami a tlaky. V tomto krok už byly šrouby 

plně předepnuty. Do statické analýzy byly naimportovány teploty. Mezitrubkový prostor byl 

zatížen tlakem 1,8 MPa a trubkový prostor tlakem 0,55 MPa. Ve výměníku působí tlaky i 

z vnitřní strany přírubového spoje na příruby a tím rozevírají přírubový spoj a snižují povrchový 

tlak působící na těsnění. K tomu působí tlak i na vnitřní průměr těsnění a vytlačuje těsnění 

z přírubového spoje. Při zatížení výměníku hydrostatickým tlakem byly uvažovány hustoty 

médií. Tyto hodnoty byly převzaty z materiálové knihovny HTRI.  
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7 Výsledky  
Tato kapitola má za cíl posoudit výsledky a vyhodnotit těsnost přírubového spoje. 

Výměník má dva přírubové spoje. Tato práce hodnotí těsnost jen přírubového spoje, jehož 

součástí je trubkovnice. Na Obr. 34 lze vidět deformace výměníku tepla po zatížení provozními 

podmínkami. 

 

Obr. 34 Deformace modelu v řezu 

7.1 Zhodnocení výpočtu 

Statická analýza byla výpočetně náročná. Při použití 14,3 GB operační paměti s použitím 

procesoru AMD Ryzen 5 1500X Quad-Core byl výpočetní čas cca 4 h 45 min. 

• Počet prvků: 1 221 880 

• Počet uzlů: 375 090 

• Počet rovnic: 1 920 677 

Vzhledem k vysokým výpočtovým časům, které jsou spojeny s výpočetní úlohou tohoto 

typu, je potřeba rozebrat teorii ohledně řešení. Počítač může úlohu řešit pomocí in – core 

solution nebo pomocí out of core solution. Pokud využívá in core solution, celý výpočet probíhá 

v operační paměti. Když operační paměť nestačí, je nutné použít možnosti out of core solution. 

Pokud je to možné, je lepší se této možnosti vyhnout, jelikož významně zvyšuje výpočetní čas. 

Existuje několik možností, jak tomu předejít: [4] 

• Použití jednodušších prvků oproti objemovým (skořepinové, potrubní, prutové) 

• Snížit počet nelineárních kontaktů 

• Zhrubnout síť 
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7.2 Kontrola modelu 

Před hodnocením těsnosti je potřeba zkontrolovat napětí působící na těsnění. Během 

montáže, kdy na výměník tepla působí jen gravitace, by měla hodnota povrchového tlaku na 

těsnění během montáže 𝑄𝐴 vycházet ze síly ve šroubech. Při této kontrole předpokládám, že tlak 

působí rovnoměrně po celé šířce těsnění. Hodnotu povrchového tlaku lze získat z rovnice: [2] 

 

 
 𝑄𝐴 =

𝑛 ∙ 𝐹𝐵,𝑛
𝜋

4
(𝐷𝑜

2 − 𝐷𝑖
2)

=
24 ∙ 80000

𝜋

4
∙ (7682 − 7422)

=  62,267 𝑀𝑝𝑎 (11) 

 

𝐹𝐵,𝑛    předpětí jednoho šroubu [N] 

𝑛  počet šroubů [-] 

𝐷𝑖 vnitřní průměr těsnění [mm] 

𝐷𝑜 vnější průměr těsnění [mm] 

Hodnotz 𝑄𝐴 [62,08; 62,236] 𝑀𝑝𝑎 v modelu odpovídají střední hodnotě povrchového tlaku 

těsnění s odchylkami [0,3; 0,05] % , tudíž v modelu nedochází k penetracím, které by významně 

snižovaly přesnost modelu. 

7.3 Předpětí šroubů 

V každém šroubu je průběh zatížení mírně odlišný. Na  Tab. 8 je možné ukázat, jak se 

chová šroub během montáže a v provozu.  Během montáže dojde při utahování k prodloužení 

šroubů o 1,6016 mm. Prodloužení se během zatěžování provozními podmínkami nemění. Síla 

předpětí se po zatížení provozními podmínkami snižuje. 

Tab. 8 Předpětí šroubu 

Číslo kroku Čas[s] 
Prodloužení 
šroubu [mm] 

Síla předpětí po 
zatížení [N] 

1 0 0 0 
2 0,2 0,17242 0 
3 0,4 0,38599 0 
4 0,7 0,88339 0 
5 1 1,6016 80000 
6 1,2 1,6016 76045 
7 1,4 1,6016 72725 
8 1,7 1,6016 68507 
9 2 1,6016 66377 
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7.4 Vyhodnocení těsnosti 

Při současném stavu vědění sice možné určit jednu hodnotu specifické míry 

netěsnosti 𝐿 pro těsnění v přírubovém spoji, je ale možné určit hranice, ve kterých se tato 

hodnota bude pohybovat. [29] Nejdříve je hodnoceno těsnění těsnící mezitrubkový prostor. Ve 

druhém kroku je hodnoceno těsnění těsnící komoru.  

7.4.1 Specifická míra netěsnosti těsnění mezitrubkového prostoru 

Těsnost se vyhodnocuje pomocí diagramu těsnosti. Jak bylo popsáno v kapitole 3.1.4, 

diagram těsnosti udává závislost mezi tlakem na těsnění při montáži, tlakem na těsnění při 

provozu a specifickou mírou netěsnosti. Na Obr. 35 je diagram těsnosti těsnění Teadit TF 1590. 

Tento diagram těsnosti byl použit jako referenční, jelikož je při provozu v mezitrubkovém 

prostoru tlak 1,8 MPa. Hodnoty specifické míry netěsnosti, získané z diagramu těsnosti, udávají 

míru netěsnosti podle referenčních podmínek. Referenční podmínky diagramu těsnosti na Obr. 

35 jsou tlak 4 MPa, teplota 20 °C, látka helium.  V kapitole 7.5 proběhne korekce specifické 

míry netěsnosti na rozdílný přetlak. 

 

 

Obr. 35 Diagram těsnosti pro zkušební tlak 40 bar [27] 

V Tab. 9 je možné vidět minimální a maximální povrchové tlaky působící na těsnění. 

Povrchové tlaky při montáži jsou označeny v tabulce žlutou barvou a tlaky za provozu růžovou. 

Nejvyšší je povrchový tlak na těsnění při montáži, potom se postupně působením tlaků médií 

snižuje. 
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Tab. 9 Povrchové tlaky na těsnění mezitrubkového prostoru v průběhu zatěžování 

Povrchové tlaky na těsnění mezitrubkového prostoru 

Číslo kroku Čas [s] Maximum [MPa] Minimum [MPa] Průměr [MPa] 

1 0 0 0 0 

2 0,2 14,267 10,622 12,42 

3 0,4 27,071 22,68 24,845 

4 0,7 45,148 41,824 43,468 

5 1 64,919 59,448 62,08 

6 1,2 58,246 52,963 55,606 

7 1,4 52,643 45,792 49,31 

8 1,7 44,794 37,608 40,975 

9 2 38,869 25,599 33,091 
 

Na Obr. 36 je vidět nerovnoměrné působení povrchových tlaků na těsnění, které je 

způsobeno rozdílným teplotním zatížením trubkovnice. Tlak není stejný po šířce těsnění. 

Prakticky všechny příruby v přírubových spojích tlakových zařízení jsou namáhány po obvodu 

ohybovými momenty a jejich meridiánové průřezy se poté při deformaci natáčí, z čehož jasně 

plyne větší stlačení těsnění na vnějším obvodu. 

 

 

 

Obr. 36 Povrchové tlaky v těsnění mezitrubkového prostoru 
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V diagramu míry netěsnosti, pro těsnění mezitrubkového prostoru, byly použity 

odlehčovací  křivky pro maximální a minimální tlaky na těsnění při montáži 𝑄𝐴 =

[64,919;  59,448] 𝑀𝑃𝑎 .  Tyto křivky se získají interpolací odlehčovacích křivek z diagramu 

netěsnosti. 

   

 Obr. 37 Diagram těsnosti pro těsnění mezitrubkového prostoru 

V diagramu těsnosti se ověřily body pro minimální a maximální povrchový tlak na těsnění. 

Tyto body představují hranice specifické míry netěsnosti, ve kterých se nachází reálná míra 

netěsnosti těsnění v přírubovém spoji. V grafu na Obr. 37 jsou vidět odlehčovací křivky, na 

kterých jsou vyznačeny povrchové tlaky pro minimální a maximální míru netěsnosti (v grafu 

červeně). Minimální hodnota povrchového tlaku při provozu leží na odlehčovací křivce pro 

minimální povrchový tlak při montáži. Hodnoty specifické míry netěsnosti pro dané povrchové 

tlaky při provozu jsou [33,091 𝑀𝑃𝑎; 7,01E − 4  𝑚𝑔 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝑠−1] a [ 38,869 𝑀𝑃𝑎; 3,99E-4 𝑚𝑔 ∙

𝑚−1 ∙ 𝑠−1 ], tudíž splňují evropskou třídu těsnosti 𝐿0,001 . Z toho vyplývá, že těsnění 

v přírubovém spoji nepropustí více než 0,001 𝑚𝑔 kapaliny na metr středního obvodu těsnění za 

sekundu. [7] Pro tyto hodnoty specifické míry netěsnosti se bude množství sójového oleje uniklé 

za měsíc pohybovat od 4,6 ml do 2,64 ml. 
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7.4.2 Specifická míra netěsnosti těsnění trubkového prostoru 

Dále bylo hodnoceno těsnění trubkového prostoru. K vyhodnocení míry netěsnosti byl 

použit diagram těsnosti s referenčními podmínkami: tlak 1 MPa, teplota 20 °C, látka helium. 

Diagram netěsnosti je na Obr. 38.  

 

Obr. 38 Diagram míry úniku pro zkušební tlak helia 10 bar [27] 

Povrchové tlaky při montáži jsou označeny v Tab. 10 žlutou barvou a tlaky v provozních 

podmínkách růžovou. Oproti těsnění mezitrubkového prostoru jsou povrchové tlaky při provozu 

vyšší. To je způsobeno rozdílem tlaků v trubkovém a mezitrubkovém prostoru. Nižší provozní 

tlak méně rozevírá přírubový spoj, navíc rozdíl tlaků způsobuje, že trubkovnice zvyšuje 

povrchový tlak na těsnění trubkového prostoru.  
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Tab. 10 Povrchové tlaky na těsnění trubkového prostoru v průběhu zatěžování 

Povrchové tlaky na těsnění trubkového prostoru 

Číslo kroku Čas [s] Maximum [MPa] Minimum [MPa] Průměr [MPa] 

1 0 0 0 0 

2 0,2 14,263 10,578 12,44 

3 0,4 27,111 22,587 24,888 

4 0,7 45,449 41,637 43,564 

5 1 65,309 59,275 62,236 

6 1,2 60,571 56,146 58,205 

7 1,4 57,435 52,311 54,694 

8 1,7 53,24 44,453 49,782 

9 2 49,684 42,17 45,995 

 

Na Obr. 39 je možné vidět průběh tlaků po obvodu těsnění trubkového prostoru, kde 

vidíme skokové změny tlaku, způsobené rozdílným tepelným zatížením. Na část těsnění těsnící 

první chod v trubkách působí nejvyšší tlak, naopak na část těsnění těsnící čtvrtý trubkový chod je 

vyvíjen nejnižší povrchový tlak. 

 

 

Obr. 39 Povrchové tlaky na těsnění trubkového prostoru 
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Na Obr. 40 lze vidět míru úniku kapaliny těsněním trubkového prostoru při vnitřním 

přetlaku 10 bar. Maximální a minimální hodnoty povrchového tlaku a míry úniku jsou 

ohraničeny dvěma body [ 45,995 𝑀𝑃𝑎;  5,12E − 5  𝑚𝑔 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝑠−1 ] a [49,648  𝑀𝑃𝑎; 

2,81E-05  𝑚𝑔 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝑠−1]. Tyto hodnoty odpovídají 0,35 a 0,172 ml vody uniklé těsněním za 

měsíc. Specifická míra úniku tohoto přírubového spoje vyhovuje evropské třídě těsnosti 𝐿0,0001. 

 

Obr. 40 Diagram těsnosti pro těsnění trubkového prostoru 

7.5 Korekce míry netěsnosti 

Jak bylo popsáno výše, specifická míra netěsnosti je zjištěna jen pro referenční podmínky. 

Referenční podmínky většinou neodpovídají reálným podmínkám, proto se ještě provádí korekce 

míry netěsnosti dle ČSN EN 1591-1 Přílohy I. Korekce se provádí na rozdílný přetlak, teplotu a 

viskozitu média. V této práci bude popsána jen korekce netěsnosti na tlak. 

Korekce míry netěsnosti pro tlak je prováděna v závislosti na typu proudění média skrze 

přírubový spoj. Bohužel typ proudění není vždy možné určit, proto je možné použít 

konzervativní přístup k danému problému. 

Jestliže rozdíl tlaků při refernčních podmínkách ∆𝑝(𝑟𝑒𝑓)  je vyšší než rozdíl tlaků 

v aktuálních podmínkách ∆𝑝(𝑎𝑐𝑡), přepočítá se míra netěsnosti pro referenční přetlak 𝐿𝑃(𝑟𝑒𝑓) na 

specifickou míru netěsnosti pro skutečný přetlak 𝐿𝑃(𝑎𝑐𝑡), podle vztahu: [2] 

 
𝐿𝑃(𝑎𝑐𝑡) = 𝐿𝑃(𝑟𝑒𝑓)

∆𝑝(𝑎𝑐𝑡)

∆𝑝(𝑟𝑒𝑓)
 (12) 
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Odlehčovací křivka 65,309 MPa Hranice míry netěsnosti
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V tabulce je možné vidět parametry použité ve vztahu (12) a specifické míry netěsnosti pro 

skutečný přetlak 𝐿𝑃(𝑎𝑐𝑡). 

Tab. 11 Korekce specifické míry netěsnosti 

Těsnění mezitrubkového prostoru 
∆𝑝(𝑟𝑒𝑓) ∆𝑝(𝑎𝑐𝑡) 𝐿𝑃(𝑟𝑒𝑓) 𝐿𝑃(𝑎𝑐𝑡) 

[MPa] [MPa] [mg/m/s] [mg/m/s] 
4 1,8 7,01E-04 3,15E-04 
4 1,8 3,99E-04 1,80E-04 

Těsnění trubkového prostoru 
1 0,55 5,68E-05 3,12E-05 
1 0,55 2,81E-05 1,54E-05 
 

7.6 Diskuse výsledků 

Tato podkapitola má za cíl zhodnotit přesnost výsledků a omezení metody hodnocení 

těsnosti, které proběhlo v této práci. Byla zde hodnocena těsnost přírubového spoje, který 

zohledňoval tlakové a teplotní zatížení celého výměníku tepla. Model, který byl hodnocen, však 

obsahoval určitá zjednodušení nebo nehodnotil některé jevy, které v praxi během provozu 

nastávají.  

Při modelování výměníku tepla byly použity zjednodušené prvky (prutové, trubkové, 

skořepinové). Z toho důvodu došlo ke zjednodušení geometrie.  

Při výpočtu teplotního pole výměníku byly zadány teploty a koeficienty přestupu tepla po 

jeho délce. Jedná se však o střední hodnoty průřezu. V této oblasti je velký prostor pro zlepšení. 

Pro konvekci působící na trubkovnici byly zadány součinitele přestupu tepla ze shellside a 

tubeside monitor, což ovlivnilo teploty na trubkovnici, jelikož v oblasti trubkovnice je ve 

skutečnosti jiné proudění. 

V hodnoceném přírubovém spoji je celé těsnění zatíženo povrchovým tlakem. V praxi 

běžně nastávají případy, kdy tomu tak není. Stává se, že vnitřní tlaky rozevírající přírubový spoj 

způsobí, že se mezi přírubu a těsnění dostane kapalina, která potom dále rozevírá přírubový spoj. 

Tento jev, nastávající v přírubových spojích, zde hodnocen nebyl. 

Za standardních podmínek by došlo ke creepové relaxaci těsnění v průběhu času. Nicméně 

model zohledňuje stav přímo po montáži, kde je tento vliv zanedbatelný. Navíc by bylo nutné 

vytvořit sofistikovaný materiálový model pro těsnění. Data pro tvorbu takového materiálového 

modelu by se musela zjišťovat experimentálně a nejsou běžně dostupná. 

Odlehčovací křivky, použité v modelu, byly definovány pro minimální a maximální 

povrchový tlak na těsnění při montáži. Jedná o zjednodušení, jelikož každý bod na těsnění má 

jiný povrchový tlak při montáži. Ve skutečnosti by hranice minimální a maximální možné míry 

netěsnosti v těsnění nedefinovala úsečka, ale uzavřená plocha.  

Korekce míry netěsnosti byla provedena pro tlak, nicméně nebyly zohledněny teploty ani 

typ média. 
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8 Závěr 
Cílem této práce bylo ukázat možnosti vyhodnocení specifické míry netěsnosti 

v konkrétním případu a ukázat způsoby, jak přistupovat k této problematice. Také popisuje 

možné problémy vznikající při řešení komplexních úloh pomocí metody konečných prvků. 

 V rámci této práce byla provedena kontrola těsnosti výměníku tepla dle ČSN EN 13445-3. 

Přírubový spoj byl vyhodnocen i dle ČSN EN 1591-1. Dimenze výměníku tepla vyhovují ve 

všech zátěžných stavech včetně tlakové zkoušky. 

Diplomová práce hodnotila těsnost dvou těsnění přírubového spoje ve výměníku tepla, 

jehož součástí je i trubkovnice. Analýza proběhla na modelu výměníku tepla a byla použita data 

pro komerčně prodávané těsnění TEADIT TF 1590. V modelu výměníku bylo zohledněno, jak 

tlakové, tak teplotní zatížení. Tato práce zohledňovala stav výměníku těsně po montáži, takže 

zde nejsou zahrnuty vlivy tečení (creepu). Vzhledem k tomu, že neexistuje metoda, která by 

dokázala kvantifikovat míru netěsnosti jednou hodnotou, byly pro tento případ vyhodnoceny 

hranice, ve kterých se tato míra netěsnosti nachází. Hranice vychází z nejvyššího a nejnižšího 

povrchového tlaku, který působí na těsnění během provozního stavu a zároveň z povrchového 

tlaku působícího při montáži. Z hodnot povrchových tlaků byly pomocí diagramu těsnosti 

získány hodnoty míry netěsnosti pro referenční podmínky diagramu těsnosti. 

 Hranice míry netěsnosti pro referenční podmínky u těsnění mezitrubkového prostoru jsou 

[7,01E-04; 3,99E-04] 𝑚𝑔 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝑠−1   a u těsnění trubkového prostoru jsou [5,68E-05; 

2,81 E-05]  𝑚𝑔 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝑠−1. Pro míru netěsnosti byla použita korekce na tlak. Míra netěsnosti 

pro skutečný přetlak u těsnění mezitrubkového prostoru je [3,15E-04; 1,8E-04] 𝑚𝑔 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝑠−1 a 

u těsnění trubkového prostoru je [3,12E-05; 1,54E-05] 𝑚𝑔 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝑠−1 . Oba přírubové spoje 

vyhovují třídě těsnosti 𝐿0,001 i po korekci na tlak. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Seznam symbolů 

    Symbol  Veličina  Jednotka  

𝐴𝐵 Celková efektivní průřezová plocha všech šroubů [𝑚𝑚2] 

𝐴𝐺𝑡 Teoretická těsnící plocha [𝑚𝑚2] 

𝐷𝑖 Vnitřní průměr těsnění [𝑚𝑚] 

𝐷𝑜 Vnější průměr těsnění [𝑚𝑚] 

𝐹𝐵 Síla ve šroubech [𝑁] 

𝐹𝐵,𝑛 Předpětí jednoho šroubu [𝑁] 

𝐹𝐵0,𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 Určená síla předpětí šroubů [𝑁] 

 𝐹𝐺  Těsnící síla [𝑁] 

𝐹𝐺0 Síla působící na těsnění při montáži [𝑁] 

𝐹𝑁 Normálová síla působící na kontakt [𝑁] 

𝐹𝑄 Axiální síla tlaku tekutiny [𝑁] 

𝐹𝑅0 Síly od vnějších zatížení při montáži [𝑁] 

𝐹𝑎𝑥 Axiální síla svírající těsnění [𝑁] 

𝐹𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘 𝑜𝑢𝑡 Síla hydraulického upínáku [𝑁] 

𝐿  Míra netěsnosti [𝑚𝑔 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝑠−1] 

𝐿0,001 Třída těsnosti [𝑚𝑔 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝑠−1] 

𝐿𝑃(𝑎𝑐𝑡) Míra netěsnosti pro skutečný přetlak [𝑚𝑔 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝑠−1] 

𝐿𝑃(𝑟𝑒𝑓) Míra netěsnosti pro referenční přetlak [𝑚𝑔 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝑠−1] 

𝑀 Maximální ohybový moment [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

𝑀0 Moment působící uprostřed trubkovnice [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

𝑀𝑝 Moment působící na okraji trubkovnice [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

𝑀𝑡,𝐵 Utahovací moment [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

𝑃𝑄𝑅 Součinitel relaxace při tečení [−] 

𝑃𝑠 Tlak v mezitrubkovém prostoru [𝑀𝑃𝑎] 

𝑃𝑡 Tlak v trubkovém prostoru [𝑀𝑃𝑎] 

𝑄𝐴 Napětí na povrchu těsnění před odlehčením [𝑀𝑃𝑎] 

𝑄𝑚𝑖𝑛 (𝐿) Minimální povrchový tlak při montáži [𝑀𝑃𝑎] 

𝑄𝑠𝑚𝑎𝑥 Maximální povrchový tlak [𝑀𝑃𝑎] 

𝑄𝑆𝑚𝑖𝑛 (𝐿) Minimální povrchový tlak po odlehčení (v provozu) [𝑀𝑃𝑎] 

𝑊𝐹 Moment odporu příruby [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

𝑏𝐺𝑒 Efektivní šířka těsnění [𝑚𝑚] 

𝑐𝐴 Korekční součinitel [−] 

𝑐𝐵 Korekční součinitel [−] 

𝑒 Minimální požadovaná tloušťka [𝑚𝑚] 
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𝑒𝑛 Nominální tloušťka [𝑚𝑚] 

∆𝑒𝐺 Změna tloušťky těsnění po odlehčení na tlak QA/3 [𝑚𝑚] 

𝑒𝑄𝐴 Tloušťka těsnění po zatížení QA [𝑚𝑚] 

∆𝑒𝐺𝑐 Změna tloušťky těsnění vlivem tečení [𝑚𝑚] 

𝑓 Dovolené namáhání materiálu [𝑀𝑃𝑎] 

𝑓𝐵 Dovolené namáhání šroubů [𝑀𝑃𝑎] 

ℎ𝐺  Rameno síly [𝑚𝑚] 

ℎ𝐻 Rameno síly [𝑚𝑚] 

ℎ𝑃 Korekce ramen sil [𝑚𝑚] 

𝑘𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 Tuhost spoje [−] 

𝑙𝐵 Axiální rozměr šroubu [𝑚𝑚] 

𝑛 Počet šroubů [−] 

∆𝑝(𝑎𝑐𝑡) Skutečný přetlak [𝑀𝑃𝑎] 

∆𝑝(𝑟𝑒𝑓) Referenční přetlak [𝑀𝑃𝑎] 

𝑥𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 Deformace kontaktu [𝑚𝑚] 

𝛷 Poměr zatížení [−] 

𝛷𝐵 Poměr zatížení šroubů [−] 

𝛷𝐹 Poměr zatížení přírub [−] 

𝛷𝐺 Poměr zatížení těsnění [−] 

𝜆 Lagrangeův multiplikátor [−] 

𝜀− Rozptyl hodnot u metody utahování šroubů [−] 

𝜎 Maximální dovolené ohybové napětí [𝑀𝑃𝑎] 

𝜇𝐺 Statický součinitel tření [−] 
 

Seznam zkratek 

 

ASME American Society of Mechanical Engineers  

ČSN Česká státní norma  

DN Diameter nominal (jmenovitý průměr)  

EN Evropská norma  

MKP Metoda konečných prvků  

PN Pressure nominal (jmenovitý tlak)  

PTFE Polytetrafluorethylen  

TEMA Tubular Exchanger Manufacturers Association  
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