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Abstrakt 

Tato dizertační práce se zabývá pevnostní analýzou kondenzátoru páry se svazkem trubek 
v plášti, s pevnými trubkovnicemi, který je osazen kompenzátorem délkových dilatací na plášti. 
Hlavním cílem této práce je na základě tepelně-hydraulických a pevnostních výpočtů vyvinout 
metodiku pro vyhodnocení nutnosti použití kompenzátoru délkových dilatací na plášti 
trubkového kondenzátoru, při zachování bezpečnosti a spolehlivosti zařízení během provozu. 
Průmyslový kondenzátor, který je v práci předmětem výzkumu, je v provozu použit jako pojistný, 
proto je v práci zvláštní pozornost kladena na proces najíždění kondenzátoru na provozní stav. 
Proces najíždění kondenzátoru je v práci zkoumán pomocí série tranzientních pevnostních i 
teplotních úloh, které byly vykonány jak pomocí specializovaných nástrojů, tak za pomoci 
analytických výpočtů. V práci je také podrobně zkoumána problematika pevnostního výpočtu 
pláště, trubek a trubkovnice kondenzátorů se svazkem trubek v plášti podle normy ČSN EN 
13445 se zvláštním zaměřením na vliv teplotního působení médií proudících v pracovních 
prostorech kondenzátoru na jeho konstrukci. Na základě provedených výpočtů je potom 
navržena metodika pro vyhodnocení nutnosti plášťových kompenzátorů u trubkových 
kondenzátorů. 

Klíčová slova 

Kondenzátoru, kompenzátor délkových dilatací, napětí od teploty, teplotní pole, tranzientní 

teplotní analýza, tranzientní výpočet napětí  
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Abstract 

This dissertation deals with strength analysis of shell and tube condenser with fixed tube 
sheet, which is equipped with shell expansion joint. The main aim of this thesis is to develop a 
methodology for determining of necessity of uses the expansion joint on the shell and tube 
condenser, while maintaining the safety and reliability of the equipment during operation, based 
on thermal-hydraulic and strength analyses. Industrial condenser is used as a safety equipment 
during the operation, therefore special attention is paid to the start-up process. The condenser 
start-up process is investigated by a number of transient strength and transient thermal 
analyses, which was solved by specialized software and with analytical calculations. The strength 
calculation of shell, tube and tube-sheet of shell and tube condenser is developed in detail 
according the ČSN EN 13445 standard with special attention to shell and tube process media 
thermal impact on condenser construction. Based on the performed calculations, the 
methodology for evaluating the necessity of shell expansion joints of tubular condensers was 
developed.          

Key words 

Condenser, expansion joint, thermal stress, temperature field, transient thermal analysis, 

transient stress analysis   
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1 Úvod 

Trubkové kondenzátory se v různých provedeních používají v mnoha průmyslových 
odvětvích. Jsou velmi důležitou součástí průmyslu chemického, petrochemického, 
energetického a dalších. Nejčastěji se do provozu nasazují kondenzátory se svazkem trubek 
v plášti, kvůli jejich jednoduchosti, odolnosti, spolehlivosti a robustnosti. Jak samotný název 
napovídá, základními konstrukčními prvky těchto výměníků jsou plášť, svazek trubek, 
trubkovnice, přepážkový systém, hrdla a případně i další prvky. Výměna tepla mezi teplonosnými 
médii probíhá prostřednictvím plochy výměny tepla, kterou tvoří povrch trubek, navíc v jednom 
z pracovních prostorů probíhá i změna fáze média. [1] 

Tato práce je zaměřena na vývoj metodiky pro vyhodnocení nutnosti použití plášťových 
kompenzátorů délkových dilatací u trubkových kondenzátorů. Tato metodika si klade za cíl 
poskytnout výpočtovou oporu pro určení, zda je nutné v daném případě používat plášťový 
kompenzátor délkových dilatací na konstrukci trubkového kondenzátoru. Metodika se zaměřuje 
na trubkové kondenzátory se segmentovými přepážkami a pevnými trubkovnicemi. 

Zcela konkrétně se pak tato práce zabývá pevnostní analýzou trubkového kondenzátoru, 
který v provozu slouží ke kondenzaci páry z parní turbíny. Největším problémem tohoto 
analyzovaného kondenzátoru je to, že podle výsledků pevnostních výpočtů, provedených podle 
normy 
ČSN EN 13445-3 [2] zadavatelem této práce, je požadováno, aby byl kondenzátor vybaven 
vlnovcovým kompenzátorem teplotních dilatací na plášti. Kompenzátor teplotních dilatací je 
velmi nákladná součást, jejíž výroba je navíc velmi náročná. U trubkového kondenzátoru, 
analyzovaného v této práci, tvoří cena kompenzátoru téměř polovinu nákladů celého 
kondenzátoru. 

Cílem práce je tedy najít konstrukční řešení kondenzátoru, které bude možné bezpečně a 
bezproblémově použít a provozovat a na základě analytických i numerických výpočtů navrhnout 
metodiku pro dimenzování podobných zařízení s posouzením nutnosti použití kompenzátoru 
axiálních dilatací. Zpřesněné výpočty se týkají hlavně zkoumání působení teploty procesních 
médií na konstrukci kondenzátoru a to zejména pláště, trubek a trubkovnice v ustáleném, ale i 
neustáleném stavu. Právě zmíněné součásti a jejich dimenzování jsou klíčové pro bezpečný 
provoz zařízení. Práce je vykonávána ve spolupráci s firmou Doosan Škoda Power s.r.o.. 
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2 Současné možnosti kompenzace a výpočtů teplotních dilatací 

Vzhledem k zaměření práce vymezené v úvodu je analýza stavu poznání, prováděná v této 
kapitole, zaměřena na problematiku kompenzace teplotních dilatací u procesních zařízení, 
pomocí vlnovcových plášťových kompenzátorů. Rešerše aktuálního stavu poznání se také 
zaměřuje na vliv působení teploty procesních médií na konstrukci trubkových kondenzátorů a to 
nejen v ustáleném, ale i v neustáleném stavu. V úvodní části této kapitoly je provedena rešerše 
stavu poznání z oblasti pevnostních výpočtů tlakových nádob, převážně podle světových norem. 

2.1 Představení a popis zkoumaného typu kondenzátoru 

Kondenzátor se svazkem trubek v plášti, jež je předmětem zkoumání této práce, je vyráběn 
a dodáván společností Doosan Škoda Power s.r.o, která pro předmětný výzkum poskytla jeho 
procesní parametry, geometrii a informace o použitých materiálech na jednotlivé části.  

2.2 Začlenění kondenzátoru v procesu 

Předmětem výzkumu je tedy, protiproudý trubkový kondenzátor, který slouží v procesu pro 
kondenzaci páry z turbíny. Na obrázku 1 je znázorněno zjednodušené schéma procesu, ve 
kterém je kondenzátor použit. Jedná se o kondenzátor pojistný, jež je na schématu znázorněn 
červeným obdélníkem.  

Konstrukčně se jedná se o kondenzátor protiproudý s jedním chodem procesní látky 
v trubkách i v plášti. Pracovní látkou v trubkách je chladicí voda a pracovní látkou v plášti je sytá 
pára, resp. paroplynová směs. Během provozu se kondenzátor může dostat do dvou provozních 
stavů. V této práci je analyzován limitní provozní stav, který by v provozu měl nastat jen 
v extrémních případech. Limitní stav může nastat v případě odstávky, nebo poruchy turbíny, kdy 
je pára vyrobená v kotli přiváděna pomocí obtoku turbíny na kondenzátory (obrázek 1). V tomto 
stavu, vstupuje do prostoru pláště kondenzátoru pouze čistá pára o vysoké teplotě. Tento limitní 
stav, je jediným stavem, kdy je podle pevnostních výpočtů, provedených firmou Doosan Škoda 
Power s.r.o, podle normy ČSN EN 13445-3 [2], nutné použít kompenzátor délkových dilatací na 
plášti. Ve stavu nominálním, kompenzátor, podle výpočtů, nutný není. Z důvodu snížení nákladů 
na výrobu kondenzátoru a s tím související i prodejní cenou zařízení, je velmi žádoucí navrhnout 
řešení, které bude umožňovat kondenzátor provozovat i bez plášťového kompenzátoru 
délkových dilatací. 
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Obrázek 1 Schéma procesu, ve kterém je použit analyzovaný kondenzátor 

Při limitním stavu vstupuje chladicí voda do trubek o teplotě 20 °C, přes komoru do prostoru 
trubek. Horká pára se nachází v prostoru pláště, do nějž vstupuje vstupním hrdlem a její teplota 
je 360 °C. Při stavu nominálním vstupuje do prostoru pláště paroplynová směs o teplotě 200 °C, 
do trubek vstupuje přes vstupní komoru chladicí voda o teplotě 20 °C. Tento stav však není 
v práci řešen, protože podle pevnostního výpočtu není v nominálním stavu nutné použít 
kompenzátor teplotních dilatací na plášti kondenzátoru. Podrobně jsou procesní parametry 
limitního provozního stavu kondenzátoru uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1 Procesní parametry kondenzátoru 

Trubkový prostor  
Proudící médium Chladicí voda 
Počet chodů 1 
Vstupní teplota 20 °C 
Vstupní tlak 0,096 MPa 
Průtok média 29,3 kg/s 
Plocha přestupu tepla 13,53 m2 

Mezitrubkový prostor  
Proudící médium  Sytá pára 
Počet chodů 1 
Vstupní teplota  360 °C 
Vstupní tlak  3,7 MPa 
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Průtok média 0,025 kg/s 

2.3 Konstrukční popis analyzovaného kompenzátoru  

Kondenzátor je proveden jako horizontální protiproudý výměník tepla se svazkem trubek 
v plášti, přičemž je prostor pláště na obou stranách opatřen pevnými trubkovnicemi, 
přivařenými k plášti. Z důvodů poměrně velké teplotní diference mezi horkou párou a chladící 
vodou (viz. tabulka 1) je na plášti kondenzátoru použit kompenzátor. V kondenzátoru je použito 
137 hladkých trubek o vnějším průměru 16 mm a tloušťce stěny 1 mm. Celková délka 
kondenzátoru, je 3602 mm, vnější průměr pláště činí 355,6 mm, délka pláště je 2024 mm. 
Kondenzátor je umístěn na sedlových podporách. Ve střední části pláště je kondenzátor opatřen 
sběrovou komorou na kondenzát. Další rozměry kondenzátoru a jeho částí jsou uvedeny v 
tabulce 2. 

Tabulka 2 Geometrie kondenzátoru 
Celkové délka kondenzátoru  3602 mm 

Plášť 
Délka pláště (včetně trubkovnic) 2172 mm 
Vnější průměr pláště 355,6 mm 
Tloušťka stěny pláště 8 mm 

Trubky 
Délka trubek 2024 mm 
Vnější průměr trubek  16 mm 
Tloušťka stěny trubky 1 mm 
Rozmístění trubek Čtvercové (90°) 
Počet trubek 137 

Přepážky  
Typ přepážek Segmentové 
Počet přepážek 3 
Tloušťka přepážky 8 mm 

Kompenzátor  
Počet vln 1 
Tloušťka stěny kompenzátoru 3 mm 

Plášť kondenzátoru je vyroben z oceli 1.5415, jako polotovar pro výrobu je použita bezešvá 
trubka. Trubky jsou vyrobeny z nerezové oceli s označením 1.4541, stejně jako plášťový 
kompenzátor. Jako materiál trubkovnice byla použita ocel 1.0473. V následující tabulce 3 jsou 
uvedeny použité materiály pro jednotlivé části včetně čísla materiálu a zařazení do skupiny dle 
normy ČSN EN 13445-2 [3]. 

Tabulka 3 Materiály částí kompenzátoru 
Část kondenzátoru Číslo materiál Značka materiálu Skupina dle ČSN EN 13445-

2 

Plášť 1.5415 16Mo3 1.2 
Trubky 1.4541 X6CrNiTi18-10 8.1 
Trubkovnice 1.0473 P355GH 1.2 
Kompenzátor 1.4541 X6CrNiTi18-10 8.1 

Jak již bylo zmíněno, hlavním cílem této práce je vypracování metodiky pro posouzení, zda je 
nutné použít kompenzátor délkových dilatací na plášti kondenzátoru s pevnými trubkovnicemi. 
Tato metodika bude vypracována na základě série analýz, které budou prováděny na výše 
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popsaném kondenzátoru páry. Snahou tedy je, pomocí série tepelně-hydraulických a 
pevnostních výpočtů, najít takové konstrukční řešení kondenzátoru, které ani v limitním 
provozním režimu nebude vyžadovat použití kompenzátoru délkových dilatací, při zachování 
konfigurace kondenzátoru s pevnými trubkovnicemi a na základě provedených výpočtů potom 
určit metodiku, která určí, za jakých podmínek je nutné kompenzátor na plášti kondenzátoru 
použít a kdy je možné ho z konstrukce vyřadit. Kompenzátor je specifický konstrukční prvek, 
který v dotyčném případě kondenzátoru slouží pro kompenzaci posuvů v axiálním směru, které 
mohou být způsobeny buď působením tlaku, častěji však působením teplotních dilatací, které 
vznikají v důsledku rozdílu teplot mezi pláštěm a svazkem trubek uchycených v pevných 
trubkovnicích [1]. Obecně se doporučuje používat takový kompenzátor při diferenci teplot na 
stěnách pláště a trubek větších než 100 °C [4]. Pravděpodobně se ale jedná o empirické 
doporučení z průmyslové praxe. 

Je proto velmi žádoucí najít podmínky kdy je možno kompenzátor z kondenzátoru odstranit, 
při zabezpečení funkčnosti, ale hlavně bezpečnosti kondenzátoru, neboť samotný kompenzátor 
tvoří v tomto konkrétním případě téměř polovinu pořizovacích nákladů na celý kondenzátor. Na 
obrázku 2 je znázorněn analyzovaný kondenzátor včetně kompenzátoru.  

 

 
Obrázek 2 Analyzovaný kondenzátor 

Na obrázku 3 je potom znázorněno zjednodušené schéma kondenzátoru, ve kterém jsou 
patrné základní rozměry trubkového svazku, ale především stávající rozmístění segmentových 
přepážek v plášti. 
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Obrázek 3 Schéma kondenzátoru se znázorněním umístění přepážek 

Z obrázku 2 je patrné, že z pohledu klasifikace kompenzátoru se jedná o kompenzátor 
s jednou  
u-vlnou, umístěný na plášti kondenzátoru. Tloušťka stěny kompenzátoru je 3 mm (viz obrázek 4 
níže). Kompenzátor je vyroben z nerezové oceli (1.4541) a umožnuje posuv v axiálním směru až 
6 mm.  

 

 

Obrázek 4 Kompenzátor použitý na plášti analyzovaného kondenzátoru 

2.4 Konstrukční návrh tlakové nádoby – obecně 

Jako tlakovou nádobou lze dle [5] označit nádobu s vnitřním přetlakem větším nebo rovným 
0,5 bar, s vnějším průměrem větším než 150 mm. Mezi tlakové nádoby, se tedy řadí i výměníky 
tepla a kondenzátory, pokud splňují uvedené podmínky. 



Vývoj metodiky pro vyhodnocení nutnosti použití plášťových 
kompenzátorů u trubkových kondenzátorů  Marek Pernica 
 

13 
 

2.4.1 Klasifikace tlakových nádob 

Tlakové nádoby lze dle [5] dělit podle tloušťky stěny do dvou základních skupin. Tlakové 
nádoby s poměrem tloušťky stěny pláště ku střednímu průměru pláště do 1:10 se nazývají 
tenkostěnné, nad tento poměr se nazývají tlustostěnné. U tenkostěnných nádob lze zanedbat 
složku radiálního napětí σ3, protože její velikost v porovnání se složkami napětí obvodového σ1 
a podélného σ2 je velmi malá. 

Další předpoklad, který se zavádí u tenkostěnných skořepin, je konstantní průběh napětí po 
tloušťce skořepiny. U tlustostěnných nádob je působení radiálního napětí výrazné a nelze ve 
výpočtech zanedbat. V procesním průmyslu se v dnešní době používají především tenkostěnné 
nádoby. Tlustostěnné nádoby se používají pouze pro velmi vysoké tlaky [5]. 

Pro správný a úplný výpočet tlakových nádob je nezbytné znát vstupní data (teplota, tlak, 
vlastnosti použitých materiálů), funkci zařízení, procesní média a jejich vlastnosti, provozní a 
výpočtové teploty a tlaky, materiál zařízení a jeho fyzikální vlastnosti, dimenze a orientaci 
tlakové nádoby, a další. [5] 

2.4.2 Normy a standardy 

Ve všech vyspělých průmyslových zemích se pro návrh, kontrolu a výrobu tlakových nádob 
používají národní normy. Hlavním cílem používání norem je sjednocení výpočtů tlakových nádob 
za účelem větší bezpečnosti těchto zařízení. Za nejdůležitější normu v oblasti tlakových nádob 
používanou nejen v Evropě lze považovat evropskou harmonizovanou normu ČSN EN 13445 [6]. 
Zmíněná norma je rozdělena na následující části: 

  Část 1 – Všeobecně 

 Část 2 – Materiály 

 Část 3 – Konstrukce a výpočet 

 Část 4 – Výroba 

 Část 5 – Kontrola a zkoušení 

 Část 6 – Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny 
s kuličkovým grafitem 

Z pohledu této práce jsou nejvýznamnější části normy 2 [3] a 3 [2]. Část 2 [3] stanovuje 
požadavky na materiály pro netopené tlakové nádoby. Specifikuje výběr, kontrolu, zkoušení a 
označování kovových materiálů vhodných pro konstrukci netopených tlakových nádob. Část 3 
[2] zmíněné normy stanovuje požadavky na konstrukci a výpočet netopených tlakových nádob. 

Ve světě, např. v USA se používá norma ASME Boiler and Pressure Vessel Code [7], 
v Německu AD Merkblatt [8], ve Velké Británii PD 5500 [9], ve Francii CODAP [10]. Zmíněné 
normy obvykle používají pro návrh základních rozměrů tlakové nádoby vztahy odvozené 
z membránové teorie skořepin. 

Některé normy však připouští návrh tlakových nádob i na základě MKP (metody konečných 
prvků), nebo na základě experimentu [1]. V Evropské unii stojí nad normami pro tlaková zařízení 
Evropská směrnice PED (Pressure Equipment Directive) (2014/68/EU) [11], která určuje 
podmínky pro návrh, výrobu a posouzení shody tlakových zařízení o pracovním tlaku vyšším než 
0,5 baru, která jsou uváděna na evropský trh [12]. 

Konstrukční návrh výměníku tepla je možné provést podle celé řady standardů a norem. 
Výpočet kondenzátoru zkoumaného v této práci bude proveden na základě normy ČSN EN 
13445-3 [2]. Tato norma je rozdělena na následující části: 
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2.4.3 Určení výpočtových parametrů, postup výpočtu 

Mezi zásadní parametry ovlivňující pevnostní výpočet tlakové nádoby patří především 
výpočtová teplota a výpočtový tlak. Dalšími rozhodujícími parametry jsou mechanické vlastnosti 
materiálů, použitých na jednotlivé komponenty tlakové nádoby. 

2.4.3.1 Tlak 

Při výpočtu tlakových nádob zatížených vnitřním tlakem, je velmi zásadní určení správných 
výpočtových tlaků a teplot. Každá tlaková nádoba musí být navržena na maximální tlak, který 
v provozu může nastat, přičemž tento tlak nesmí být menší než nejvyšší dovolený tlak. 
Výpočtový tlak by také měl zohledňovat působení hydrostatického tlaku a dynamického tlaku 
tekutiny, pokud jsou tyto tlaky významné. [5]  

2.4.3.2 Teplota 

Určení výpočtové teploty materiálů je zásadní především pro konstrukci výměníků tepla 
s pevnými trubkovnicemi [13]. U těchto typů výměníků má správné určení výpočtové teploty 
materiálů zásadní vliv na jejich spolehlivou funkci a bezpečný provoz. Znalost střední výpočtové 
teploty materiálů rozhoduje o dimenzování některých komponent, jako jsou například 
trubkovnice, plášť, trubky, nebo o použití kompenzačních prvků [13]. 

Jako výpočtová teplota materiálu se často používá teplota stejná nebo vyšší jako je maximální 
teplota média při návrhovém tlaku [5]. Určování střední výpočtové teploty materiálu, která je 
potřebná pro správný výpočet některých částí výměníku tepla, zejména trubkovnice, pláště a 
trubek, není v normě ČSN EN 13445-3 [2] definováno. Nesprávné určení střední výpočtové 
teploty materiálu může velmi ovlivnit zejména vypočtenou tloušťku trubkovnice, nebo výsledné 
síly působící na plášť a trubky v axiálním směru. Velikost sil působících na plášť nebo trubky 
v axiálním směru zase rozhoduje o použití kompenzátoru [13]. Je tedy zřejmé, že určení střední 
výpočtové teploty materiálu může mít vliv i na ekonomický výsledek. 

TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association) [13] definuje střední teplotu materiálu 
jako teplotu kovu ve středovém bodu jeho tloušťky zprůměrovanou po délce trubky. Střední 
teplotu proudící tekutiny potom TEMA definuje jako průměrnou teplotu proudící tekutiny 
zprůměrovanou po délce trubky. [13] 

Pro střední teplotu materiálu pláště TEMA předepisuje následující vztah [13]: 

TM = T̅ (1) 

kde: 
TM Střední teplota materiálu pláště (°F) 

T   Střední teplota proudící tekutiny v plášti (°F) 

Pokud dochází k významnému přestupu tepla do nebo z pláště neizolovaného zařízení, TEMA 
doporučuje použít přesnější výpočet střední teploty materiálu pláště [13]. 

Střední teplota materiálu trubky závisí nejen na teplotě proudícího média v trubce, ale i na 
teplotě proudícího média v plášti, na součinitelích přestupu tepla, na míře zanášení a na odporu 
materiálu k vedení tepla [13]. 

TEMA předepisuje rovnici pro střední teplotu materiálu trubky [13]: 

tM = T̅ − [
(
1
h0
+ r0) ∙ (

1
Ef
) +

rw
2

(
1
h0
+ r0) ∙ (

1
Ef
) + rw + (ri +

1
hi
) ∙ (

A0
Ai
)
] ∙ [T̅ − t̅] (2) 
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kde: 
tM Střední teplota materiálu trubky (°F) 

t   Střední teplota proudícího média v trubce (°F) 

h0 Součinitel přestupu tepla na straně pláště (BTU/(Hr ּ ft2 ּ °F)) 
hi Součinitel přestupu tepla na straně trubek (BTU/(Hr ּ ft2 ּ °F)) 
r0 Součinitel zanášení na vnější straně trubky ((Hr ּ ft2 ּ °F)/BTU) 
ri Součinitel zanášení na vnitřní straně trubky ((Hr ּ ft2 ּ °F)/BTU) 
rw Odpor vedení tepla stěnou trubky vztažený k vnějšímu povrchu stěny trubky, včetně 

ploch zvětšujících plochu přestupu tepla, pokud jsou zahrnuty ((Hr ּ ft2 ּ °F)/BTU) 
A0 Vnější plocha stěny trubky (in2) 
Ai Vnitřní plocha stěny trubky (in2) 
Ef Účinnost žeber (ploch zvětšujících plochu přestupu tepla) (-) 

TEMA dále uvádí i výpočet pro střední teplotu materiálu trubkovnice pro neotrubkovanou 
část trubkovnice [13]: 

TTS =
TT + TS
2

 (3) 

A pro otrubkovanou část trubkovnice: 

TTS = TT + (TS − TT) ∙
(η − F)

(
A
a) ∙ (1 + η ∙

hT
hS
)

 (4) 

kde: 
TT Teplota média na straně trubek (°F) 
TS Teplota média na straně pláště (°F) 
hT Součinitel přestupu tepla na straně trubek (BTU/(Hr ּ ft2 ּ °F)) 
hS Součinitel přestupu tepla na straně pláště (BTU/(Hr ּ ft2 ּ °F)) 
 

η =
A

a ∙ K
∙ [
1 +

A
a ∙ K ∙ tanh (K)

A
a ∙ K ∙ tanh (K)

] (5) 

 

K = √
A ∙ hT ∙ L

a ∙ 12 ∙ k
 (6) 

kde: 
k  Tepelná vodivost materiálu trubky (BTU/(Hr ּ ft ּ °F)) 

F =
1

cosh (K)
+
a ∙ K

A
∙ sinh (K) (7) 

Pro uspořádání trubek v trubkovnici do trojúhelníka 

A =
π ∙ d ∙ L

2
 (8) 

a = 0,433 ∙ P2 −
π ∙ d2

8
 (9) 
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Pro uspořádání trubek v trubkovnici do čtverce 

A = π ∙ d ∙ L (10) 

a = P2 −
π ∙ d2

4
 (11) 

kde: 
d Vnitřní průměr trubky (in) 
P Rozteč trubek (in)  
L Délka trubky (in) 

TEMA [13] také udává výpočet teploty proudícího média v trubkách i v plášti, ale pouze pro 
ustálený stav. Dále určuje výpočet teplot pro izotermický děj v trubkách i v plášti, izotermický 
děj v plášti a lineární neizotermický děj v trubkách, lineární neizotermický v plášti a izotermický 
děj v trubkách, a lineární neizotermický děj v trubkách i v plášti. Pro případy, kdy je průběh 
teplota-entalpie nelineární, doporučuje TEMA použití jiné metody pro určení teplot proudících 
médií. [13]   

Pro určení, zda je nebo není nutné použít kompenzátor pro zachycení rozdílných délkových 
dilatací pláště a trubky je nutné znát délkové dilatace zmíněných komponent. TEMA [13] 
předepisuje výpočet axiální diferenční teplotní dilatace mezi trubkami a pláštěm: 

∆L = Lt  ∙ (αS ∙ [TM − 70] − αT ∙ [tM − 70]) (12) 

kde: 
ΔL Axiální diferenční teplotní dilatace mezi trubkami a pláštěm (in) 
Lt Délka trubek mezi trubkovnicemi (in) 
αS Koeficient teplotní délkové roztažnosti materiálu pláště (in/°F) 
αT Koeficient teplotní délkové roztažnosti materiálu trubek (in/°F) 

Uvedená rovnice délkové roztažnosti v axiálním směru dále vstupuje do pevnostního 
výpočtu. Výstupem z pevnostního výpočtu jsou potom napětí působící na plášť a trubky 
v axiálním směru. Na základě jejich velikosti se potom rozhodne, zda je nutné kompenzátor 
použít. [13]  

Americká norma ASME [14] uvádí, že maximální výpočtová teplota by neměla být nižší, než 
střední teplota materiálu dané části výměníku tepla a doporučuje provést její výpočet nebo 
měření v případech, kdy je to nezbytné. ASME zároveň udává, že použitá výpočtová teplota by 
neměla přesahovat maximální výpočtovou teplotu [14]. 

2.4.3.3 Materiály 

Pro konstrukci tlakových nádob se nejčastěji používají kovové materiály, přičemž pro výpočet 
je nutné znát jejich mechanické vlastnosti. Materiály použitelné pro konstrukci tlakových nádob 
v Evropě určuje norma EN 13445 [3]. Při volbě vhodného materiálu pro konstrukci výměníku 
tepla, je důležitá nízká cena polotovaru, stejně jako jeho vlastnosti zaručující dostatečný přestup 
tepla, tak aby byla zajištěna správná funkce výměníku tepla [1]. Dalším faktorem při výběru 
materiálu, je jeho odolnost vůči korozi, a další [1]. 

2.5 Konstrukční návrh kondenzátoru 

Konstrukce trubkových kondenzátorů je velmi podobná konstrukci výměníků tepla se 
svazkem trubek v plášti. Jedním z hlavních rozdílů je větší použitá rozteč mezi přepážkami, která 
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obvykle odpovídá průměru pláště kondenzátoru. Možné konfigurace kondenzátoru jsou pro 
procesní a energetické aplikace dle [5] tyto: 

 Horizontální, kde kondenzace probíhá v prostoru pláště a chladící médium se nachází 
v prostoru trubek 

 Horizontální s kondenzací v trubkovém prostoru, chladící látka v prostoru pláště 

 Vertikální s kondenzací v plášti a chladící látka v prostoru trubek 

 Vertikální, kde kondenzace probíhá v trubkách a chladící látka se nachází v prostoru pláště 

 Z výše uvedených konfigurací, se v energetice nejvíce používá horizontální s kondenzací 
v prostoru pláště a vertikální s kondenzací v trubkách [5]. Pro konstrukční návrh kondenzátoru 
se používá stejný postup jako pro jiné tlakové nádoby. Upřednostňuje se tedy výpočet pomocí 
vzorců dle norem pro výpočet tlakových nádob. Pokud je kondenzátor osazen některými 
nestandardními prvky, které daná norma výpočtem podle vzorců nezohledňuje, přistupuje se 
k výpočtu pomocí analýzy, v krajním případě k návrhu podle experimentu [2]. 

2.5.1 Konstrukce plášťových kompenzátorů 

Kompenzátory používané na výměnících tepla slouží ke kompenzaci sil působících v axiálním 
směru vyvozených působením tlaku nebo teploty. Používají se, pokud není konstrukce schopna 
zachytit vzájemný posuv trubkového svazku a pláště způsobený tlakem, resp. teplotním 
namáháním nebo kombinací těchto zatížení. Nejčastěji se používají pro výměníky tepla 
s pevnými trubkovnicemi, které mají velkou teplotní diferenci mezi médii v trubkách a v plášti. 
[1] 

Alternativně lze axiální síly působící na konstrukci kondenzátoru zachytit pomocí jiných 
konfigurací trubkových výměníků tepla (s plovoucí hlavou, resp. s u-trubkami). Tato řešení 
ovšem nemusí být použitelná vždy. Další možností jak u kondenzátorů snížit axiální zatížení 
v důsledku teplotního působení může být použití žeber na plášti, díky kterým je část tepla 
efektivněji odvedena do okolí, tím pádem nedojde k tak velkému prohřátí pláště a vzniku velkých 
sil působících v axiálním směru. Toto řešení ovšem neumožňuje použití vnější izolace, což může 
být nežádoucí vzhledem k bezpečnosti provozu. Změna konfigurace trubkového svazku, kdy by 
svazek obsahoval více kratších trubek by také měla přinést snížení axiálních sil při zachování 
plochy přestupu tepla.  

 
Kompenzátory se vyrábí v provedení čtvercovém (s válcovou částí), toroidním, nebo jako 

kompenzátory tvaru U. Častým prvkem kompenzátorů jsou výztužné prstence, vyrovnávací 
prstence a výztužné límce. [2]. Situaci znázorňuje obrázek 5. 
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Obrázek 5 Typy plášťových kompenzátorů [2]: a) Kompenzátor s U-vlnou; b) Kompenzátor s U-
vlnou s vyztužením, c) Toroidní kompenzátor, d) Čtvercový kompenzátor 

Legenda: (1) Vlna, (2) Koncový lem, (3) Výztužný límec, (4) Koncový vyrovnávací prstenec,  
(5) Vyrovnávací prstenec, (6) Výztužný prstenec 

Výztužné prstence těsně přiléhají k patě vlny a slouží jako vyztužení kompenzátoru proti 
vnitřnímu tlaku. Vyrábí se nejčastěji z trubek nebo tyčí. Vyrovnávací prstence mají za úkol omezit 
celkový posuv v axiálním směru. Límec kompenzátoru je válcový kroužek připojený ke 
koncovému lemu kompenzátoru pro jeho vyztužení. [2] 

Kompenzátory se vyrábí nejčastěji z oceli nebo jiného kovu, pro nízké tlaky se používají i 
nekovové kompenzátory. Kompenzátory se dají dělit podle mnoha hledisek, například podle 
tvaru a počtu použitých vln, použitého materiálu, použití vyztužujících kroužků atd. Při 
konstrukci výměníku tepla s kompenzátorem je rozhodujícím parametrem tloušťka stěny vlny 
kompenzátoru. Dělí se na kompenzátory tenkostěnné (0,5 – 2) mm, se střední tloušťkou stěny 
(2 – 4,5) mm a tlustostěnné (4 a více) mm. O použití vhodné tloušťky stěny rozhoduje 
konstrukční výpočet kompenzátoru, který by měl být proveden nejen na provozní stav, ale i na 
stav havarijní. [1] 

Kompenzátory se vyrábí pomocí lisování nebo kovotlačitelsky. Hydraulický lis je použitelný 
zhruba do průměru kompenzátoru 1,8 m. Kovotlačitelsky se vyrábí kompenzátory tenkých a 
středních tlouštěk. [1] 

V průmyslové praxi se často používají vícenásobné tenkostěnné kompenzátory, z důvodu 
snížení rizika poruchy. Tento typ kompenzátoru je také schopen přenášet vyšší tlaky. [1] Výpočet 
těchto komponent se provádí buď podle norem, nebo pomocí MKP [13]. 

2.6 Možnosti stanovení teplotního pole 

Tato kapitola shrnuje aktuální stav poznání v oblasti určování teplotních polí výměníků tepla 
se zaměřením na kondenzátory. Správně určené teplotní pole je jedním ze základních 
předpokladů pro určení vlivu působení teplotního zatížení na konstrukci trubkového 
kondenzátoru. Posouzení vlivu teplotního zatížení na konstrukci zkoumaného kondenzátoru je 
velmi zásadní pro následující konstrukční výpočet a posouzení, zda je možné z konstrukce 
odstranit kompenzátor, aniž by docházelo k poškození kondenzátoru a k ohrožení bezpečnosti 
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celého provozu. Proto by při dimenzování těchto zařízení mělo být vždy použito co nejpřesnější 
teplotní pole proudů v obou pracovních prostorech, při jehož znalosti je možné podrobně 
dopočítat teploty materiálů konstrukčních prvků kondenzátoru a díky tomu provést správný 
pevnostní návrh zařízení. 

Pro výpočet teplotních polí je možné použít celou řadu analytických i numerických nástrojů, 
které budou v následujících částech této kapitoly představeny. 

2.6.1 Analytické tepelně-hydraulické výpočtové modely pro stanovení teplotních polí 

Pro tepelně hydraulické výpočty se historicky používaly analytické výpočtové modely, které 
se pro tepelně hydraulické výpočty používají dodnes a jsou používány i v řadě specializovaných 
softwarů pro tepelně hydraulické výpočty. Ty lze rozdělit do dvou základních skupin, metody 
globální (Kernova metoda, metoda Bell-Delaware, metoda flow stream analysis), které poskytují 
informace o tepelně hydraulických vlastnostech celého zařízení a metody lokální (metoda 
buněk), které se mohou zaměřovat na určitou část zařízení a v této části řešit konkrétní tepelně 
hydraulické parametry. 

2.6.1.1 Globální metody 

Mezi globální metody lze zařadit například metodu Kernovu, Tinkerovu, metodu Bell-
Delaware a další. Tyto metody se začaly rozvíjet již v 50. letech 20. století. Kernova metoda 
v roce 1950, metoda Tinkerova v roce 1951. Hlavním výstupem těchto metod je určení 
součinitelů přestupu tepla a určení tlakové ztráty na základě základních parametrů proudů a 
celkového geometrického uspořádání výměníku tepla [15]. 

Kernova metoda pro tepelně hydraulický výpočet výměníků tepla se svazkem trubek v plášti 
byla publikována již v roce 1950. Přesto je dodnes používaná pro prvotní, přibližný tepelně 
hydraulický návrh trubkových výměníků tepla. Kernova metoda je založena na výsledcích 
experimentálního výzkumu na komerčně používaných výměnících tepla standardních 
konfigurací. Metoda poskytuje přibližné výsledky součinitelů přestupu tepla na straně trubek i 
pláště, celkového součinitele prostupu tepla a tlakové ztráty pracovních látek, globálně pro celý 
výměník tepla. Z dnešního pohledu však výsledky tlakové ztráty a přestupu tepla v plášti mohou 
vykazovat určitou míru nepřesnosti, protože Kernova metoda nezahrnuje do výpočtu vliv proudů 
protékajících mezi trubkami a přepážkami, stejně jako nezahrnuje zkratové proudy. Tyto 
fenomény mají však na přesnost výsledků poměrně značný vliv [15].  

Bellova metoda je použitelná pro výpočet součinitele přestupu tepla a tlakové ztráty 
v prostoru pláště trubkového výměníku tepla [16]. Pro samotný výpočet používá korelace, které 
zohledňují zkratové proudy a protékání proudů mezi trubkami a přepážkami a mezi pláštěm a 
přepážkami. Díky tomu poskytuje přesnější výsledky než metoda Kernova. Navíc díky uvažování 
protékání mezi trubkami a přepážkami se tato metoda používá i při hodnocení provedení 
konstrukce - na vyšetřování vhodných tolerancí trubek resp. otvorů v přepážkách [15].  

Tato metoda je založena na použití propracovaného hydraulického modelu, s jehož pomocí 
je možné spočítat tlakovou ztrátu a průtok médií křížového toku v plášti výměníku tepla se 
svazkem trubek v plášti, zkratové proudy a protékání mezi trubkami a přepážkou a mezi pláštěm 
a přepážkou. Na základě těchto parametrů je potom možné dopočítat součinitel přestupu tepla.  

Je to tedy metoda určená primárně pro tepelně-hydraulický výpočet mezitrubkového 
prostoru trubkového výměníku tepla [16]. Tato metoda patří mezi nejpřesnější výpočtové 
metody současnosti, je implementována také například v již zmíněném softwaru HTRI Xchanger 
Suite, který je použit v této práci [17]. 
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2.6.1.2 Lokální metody 

Mezi lokální metody výpočtu lze zařadit například metodu buněk, která funguje na principu 
rozdělení výměníku tepla na konečný počet buněk [18]. Metodou buněk lze určovat vlastnosti 
proudících médií, především teploty proudů, na menších částech výměníku tepla, ovšem při 
znalosti vstupních parametrů z globálních metod (součinitele přestupu tepla). Stejně tak je 
nutná znalost fyzikálních vlastností proudících médií a geometrie výměníku tepla. Tato metoda 
je podrobně popsána v následujícím textu. 

Tato metoda pro výpočet teplotních polí výměníků tepla je založena na rozdělení plochy 
výměny tepla v jednotlivých pracovních prostorech, na konečný počet buněk, skrz které proudí 
uvažovaná média. Uvažovaný výměník tepla je tedy rozdělen na vzájemně propojené, ale 
nepřekrývající se buňky [18]. V následujícím textu je popsána metoda buněk pro výměník tepla 
se svazkem trubek v plášti se segmentovými přepážkami, který má jeden chod v prostoru pláště, 
stejně jako v prostoru trubek a je uvažováno, že tepelná kapacita proudu 1 (CP1) je menší než 
tepelná kapacita proudu 2 (CP2). 

Metoda buněk je založena na znalosti vstupní teploty obou uvažovaných proudů, součinitele 
prostupu tepla a velikosti plochy výměny tepla. Při znalosti zmíněných parametrů a předpokladu, 
že do každé buňky vstupují dva proudy, je možné pro každou buňku sestavit dvojici rovnic, 
popisující vztah mezi vstupem do buňky a výstupem z buňky.  

Při zapsání rovnic pro každou buňku vzniká systém rovnic, z kterého je možné určit nejen 
výstupní teplotu z celého zařízení, ale i výstupní teploty z jednotlivých buněk, které tvoří 
přibližné teplotní pole výměníku tepla [18]. Na obrázku 6 je znázorněno převedení modelového 
výměníku tepla na buňky potřebné pro aplikaci metody buněk a na dalším obrázku 7 je potom 
znázorněna samotná buňka s vyznačenými vstupními a výstupními proudy. Tato metoda je 
ideálně použitelná pro výměníky tepla se svazkem trubek v plášti se segmentovými přepážkami, 
kde je možné celkovou teplosměnnou plochu výměníku tepla rozdělit podle pozice přepážek na 
jednotlivé buňky [1]. 

 

 
 

Obrázek 6 Převedení výměníku tepla na model pro metodu buněk 
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Obrázek 7 Buňka s vyznačenými proudy 

Jak je z obrázku 6 patrné, uvažovaný výměník tepla je rozdělen podle pozice přepážek na 
jednotlivé buňky. Po tomto kroku je možné ke každé buňce přistupovat samostatně. Pro 
uvedený modelový příklad je volen výměník tepla se svazkem trubek v plášti se segmentovými 
přepážkami, přičemž trubkami proudí proud 1 (označený modrou barvou), stranou pláště proudí 
proud 2 (označený červenou barvou). 

Pro výpočet je nutné znát vstupní parametry proudu, konkrétně: teplotu proudu a tepelnou 
kapacitu proudu [7]. Při znalosti vstupních parametrů je možné pro každou buňku (viz obrázek 
7) sestavit systém rovnic [1]: 

Q̇cell = CP1 ∙ (T12 − T11) (13) 

Q̇cell = −CP2 ∙ (T22 − T21) (14) 

Q̇cell = EC ∙ CP1 ∙ (T21 − T11) (15) 

kde Ec je termická účinnost buňky, která je definována jako [1]: 

EC =
T12 − T11
T21 − T11

 (16) 

Pro výpočet systému rovnic je vhodné použití bezrozměrné teploty, která lze vyjádřit [1]: 

θ =
Takt − T1i
T2i − T1i

 (17) 

kde: 
T1i  vstupní teplota proudu 1 (°C) 
T2i  vstupní teplota proudu 2 (°C) 
Takt  aktuální teplota (°C) 

Z výše uvedeného je zřejmé, že každá výstupní teplota buňky „i“ je shodná se vstupní 
teplotou do buňky „i+1“. Také musí platit, že 0 ≤ Ɵ ≤ 1 a pro bezrozměrné vstupní teploty proudů 
platí Ɵ1i = 0 a Ɵ2i = 1. [1] 

Při použití bezrozměrných teplot je z výše uvedených rovnic možné vyjádřit pro každou buňku 
rovnice [1]: 
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θ12i = a ∙ θ11i + b ∙ θ21i (18) 

θ22i = e ∙ θ21i + f ∙ θ11i (19) 

kde: 
a = 1 − EC (20) 

b = EC (21) 

e = 1 − R ∙ EC (22) 

f = R ∙ EC (23) 

R =  
CP1
CP2

 (24) 

Termickou účinnost buňky definovanou výše rovnicí (16) lze také vyjádřit jako funkci tzv. 
počtu přenosových jednotek (bezrozměrného čísla popisující tepelný výkon buňky), poměru 
tepelných kapacit médií a charakteru proudění. Tato účinnost může a nemusí být stejná pro 
všechny buňky. Její výpočet pro každou buňku zvlášť však může výpočet zpřesnit [1]. 

EC = f(NTUC, R, Charakter proudění v buňce) (25) 

kde počet přenosových jednotek NTUc je pro uvedený příklad odvození definován jako [1]: 

NTUC =
U ∙ AC
CP1

 (26) 

kde: 
U součinitel prostupu tepla (W/m2K) 
Ac plocha přestupu tepla buňky (m2) 
CP1  tepelná kapacita proudu 1 (J/kgּ K) 

Potom je možné pro termickou účinnost buňky psát jako: 

EC = 1 − exp [−
1 − exp (−R ∙ NTUC

R
] (27) 

 

Metoda buněk je použitelným, jednoduchým a velmi rychlým nástrojem pro výpočet 
teplotních polí výměníků tepla s jednofázovou výměnou tepla. V článku [19] je popsáno použití 
metody buněk a provedeno porovnání teplotního pole s teplotami získanými ze softwaru HTRI 
Xchanger Suite. Při srovnání teplot došli autoři článku k závěru, že největší rozdíl teplot mezi 
výsledky z metody buněk a ze softwaru HTRI Xchanger Suite je 6,44%, což lze považovat za velmi 
uspokojivý výsledek.  

Bohužel, použití metody buněk pro případy, kde dochází ke kondenzaci, tj. dvoufázové 
výměně tepla, by vyžadovalo zásadní doplnění výpočtového modelu o model kondenzace látky. 
Náročnost takové úpravy by však vyžadovala specializovaný vývoj v rámci samostatné dizertační 
práce. 

2.6.2 Stanovení teplotního pole kondenzátoru pomocí CFD 

CFD (Computational Fluid Dynamics) je moderní způsob numerického modelování, který 
slouží k výpočtovému modelování dynamiky tekutin. Fyzikální chování tekutin lze popsat třemi 
základními zákony, tj. zákonem zachování hmoty, zákonem zachování energie a druhým 
Newtonovým zákonem, což jsou základní řídící rovnice pro CFD simulace. [20] 
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 Od 70. let 20. století dochází k velmi rychlému rozvoji výpočetní techniky, což umožnilo 
vytvářet výpočtové algoritmy založené na numerických metodách, které umožňují vytvářet 
simulace proudění bez nutnosti použití reálného zařízení. Na metodě CFD je založeno mnoho 
výpočtových softwarů pro simulaci proudění tekutin, které se dnes používají i v průmyslové 
praxi. Nevýhodou těchto softwarů je, že kladou velké nároky jak na odbornost uživatele, tak i na 
hardwarovou vybavenost a výpočtový čas. Je tedy zřejmé, že se jedná o stále velmi finančně 
nákladný nástroj a jeho použití na danou úlohu je třeba vždy pečlivě zvážit. [20] 

CFD simulace poskytují detailní informace o chování tekutiny v dané úloze. Jde zejména 
o prostorové rozložení veličin, které souvisí s prouděním, jako jsou tlaky, rychlosti, teploty, ale 
i chemické složení nebo fyzikální vlastnosti látek v daném místě. Zároveň se CFD s výhodami 
používá pro optimalizace v nejrůznějších odvětvích průmyslu [20]. Modelování proudění pomocí 
CFD se také  používá pro analýzu výměníků tepla s nestandardní geometrií. Například v článku 
[21], který se zabývá analýzou výměníku tepla se svazkem trubek v plášti se šroubovicovými 
přepážkami. Jak již bylo zmíněno, jednou z největších výhod CFD je možnost optimalizace 
zařízení, jak je ukázáno v článku [22], kde se autoři věnují analýze prostoru pláště trubkového 
výměníku tepla a zkoumají vliv počtu přepážek na tlakovou ztrátu a součinitel přestupu tepla na 
straně pláště. 

Nevýhodou CFD je ale velká časová náročnost (dlouhý výpočtový čas), nutnost vlastnit 
hardwarové vybavení na vysoké úrovni, obvykle rovněž vysoká pořizovací cena softwaru a další.  

Modelování trubkových výměníků tepla pomocí CFD je obecně velmi náročná činnost. Velmi 
často není možné děje simulovat, tak aby úplně korespondovaly s realitou a výpočtáři tak musí 
přistupovat k různým zjednodušením. Například v článku [23], kde autor řeší optimalizaci 
proudění v prostoru pláště, u výměníku tepla se svazkem trubek v plášti. Článek je zaměřen na 
použití různých typů přepážek v plášti a jejich vliv na tlakovou ztrátu a přestup tepla. Autor při 
vytváření modelu přistoupil ke zjednodušením, která sníží výpočtový čas, ale nemusí mít zásadní 
vliv na kvalitu výsledků. Jsou to například zanedbání tloušťky přepážek, nebo zanedbání mezer 
mezi přepážkou a pláštěm, a přepážkou a trubkou. 

Dalším problémem při CFD simulaci proudění ve výměníku tepla může být volba vhodného 
modelu turbulence. Podstata turbulentního proudění, je i v dnešní době částečně nejasná. 
V současné době je možné popsat vznik turbulentního proudění, nikoliv však jeho příčiny. 
Například v trubce o kruhovém průřezu se kritická hodnota Reynoldsova čísla, kdy začne 
docházet k turbulentnímu proudění, pohybuje kolem hodnoty 2300. Turbulence je stav tekutiny, 
kdy její proudění je vnitřně nestabilní, což znamená, že ani při konstantních okrajových 
podmínkách se neustalují bodové hodnoty rychlosti, tlaku, ani dalších parametrů. Pro popsání 
turbulentního chování proudu tekutiny slouží v CFD modely turbulence.  

V článku [24], se autoři věnují porovnání modelů turbulence a přenosu tepla parního 
kondenzátoru, který je proveden jako kondenzátor se svazkem trubek v plášti, a diskutují, který 
z použitých modelů turbulence je pro dané úlohy nejlépe použitelný. Autoři v článku uvádí také 
porovnání numerického výpočtu s experimentálními daty. Zároveň ale autoři zmiňují, že 
experimentální měření je velmi nákladné a časově náročné, a navíc je téměř nemožné 
experimentálně studovat proces v jeho plné velikosti. To jsou důvody, proč je velmi žádoucí 
používat numerické simulace proudění. Stejně jako v předchozím článku i zde autoři použili 
některá zjednodušení. Tím největším je použití porézní přepážky místo trubkového svazku, jejíž 
vlastnosti byly spočteny na základě známého tlakového spádu. Podle autorů je s pomocí CFD 
velmi složité, a především nevýhodné počítat proudění tekutiny kolem každé trubky, a proto se 
provedené zjednodušení v podobě použití porézní přepážky běžně používá. Autoři zde dále 
zmiňují, že dosud neexistuje univerzálně použitelný turbulentní model pro dvoufázový tok, který 
by byl schopen popsat dění mezi dvoufázovou směsí a trubkovým svazkem. V článku je také 
diskutována časová náročnost výpočtu, který je řešen jako kvazi-3D. Kondenzátor je rozdělen do 
pěti sektorů příčně s osami trubek. Troj-rozměrné (3D) chování je zohledněno pomocí teploty 
chladící vody proudící v prostoru trubek, kdy vstupní teplota chladící vody do sektoru je rovna 
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výstupní teplotě chladící vody ze sektoru předešlého. Potom už je možné používat pouze 2D 
simulace proudění na jednotlivých sektorech, což zásadně snižuje výpočtový čas. Hlavním 
výstupem z článku je porovnání průměrné chyby simulace proudění, kde byly použity všechny 
běžně používané modely turbulence, jako je k-ε, RNG k-ε, Realizable k-ε, k-ω a k-ω SST, a 
experimentálních dat. Z článku lze vyčíst, že nejmenší odchylku oproti experimentálnímu měření 
vykazuje model k-ω SST (asi 12%). Ostatní modely vykazují průměrnou chybu od 18 do 28 % 
v porovnání s experimentálními daty.  [24] 

2.6.2.1 Výpočet zkoumaného kondenzátoru pomocí CFD 

Kondenzátor, který je předmětem této práce, byl podroben CFD analýze, kterou si nechala 
firma Doosan Škoda Power s.r.o. vypracovat třetí stranou. Pro analýzu byl použit model 
kondenzace se změnou fáze se zachováním hmoty i energie, přičemž tento model uvažuje 
kondenzaci na vnějších stěnách chladící trubky a na u-profilu, kterým je opatřena stěna 
kondenzátoru kvůli vyztužení konstrukce. Ve výpočtu není zahrnut odtok kondenzátu z domény, 
protože je odebírán ze simulace po dosažení tloušťky hladiny kondenzátu 0,5 mm. Na izolaci 
pláště je v reálném provozu použita minerální vata, která je ve výpočtu nahrazena adiabatickou 
stěnou. 

Jako okrajové podmínky jsou použity na vstupu do pláště (vstup páry) hmotnostní průtok, na 
vstupu do trubkového prostoru rychlost, a na obou výstupech je použita tlaková okrajová 
podmínka. Okrajové podmínky pro teplotu jsou zvoleny 360°C jako vstupní teplota páry a 20°C 
jako vstupní teplota vody. Podrobně jsou okrajové podmínky rozepsány v tabulce 4. 

Tabulka 4 Okrajové podmínky CFD výpočtu kondenzátoru 
 Typ podmínky Hodnota Teplota 

Vstup páry Mass-flow inlet 0,025 kg/s 360 °C 
Výstup páry Pressure outlet 0,96 bar  
Vstup vody Velocity inlet 1,39 m/s 20°C 
Výstup vody Pressure outlet 101 325 Pa  

Na obrázku 8, uvedeném na následující straně, je znázorněna vizualizace vypočtené 
kondenzace na trubkách výměníku pomocí znázornění tloušťky filmu tekutiny. Z Obrázku 8 (jež 
znázorňuje jen část kondenzátoru v oblasti se vstupním hrdlem páry) je patrné, že ke kondenzaci 
vstupující syté páry dochází na vnějším povrchu trubek v podstatě ihned po jejím vstupu do 
kondenzátoru. V provedeném výpočtu je nastaven fiktivní odběr kondenzátu, když výška jeho 
vrstvy dosáhne 0,5 mm. Na obrázku je vidět, že této hodnoty je dosaženo pouze na prostřední 
trubce pod bíle zvýrazněným vstupním hrdlem. 
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Obrázek 8 Kondenzace páry na trubkách kondenzátoru 

Následně je možné na obrázku 9 pozorovat teplotní pole na vnitřním povrchu pláště a na 
vnějším povrchu trubek v plášti a na obrázku 10 je zobrazeno totéž teplotní pole na vnitřní stěně 
pláště již bez přítomnosti trubek. Na obrázku 9 tak lze pozorovat, že teplotní pole na trubkách je 
v tomto výpočtu téměř konstantní po celé délce trubek, naopak u pláště (viz obrázek 10) dochází 
při vstupu páry k výraznému prohřátí materiálu. Nejvíce tepelně namáhané je podle očekávání 
vstupní hrdlo a vstupní část pláště. Zhruba v oblasti první přepážky v plášti začne docházet 
k výraznému poklesu a ustálení teploty. V provedené CFD analýze byla vyhodnocena střední 
vypočtená teplota pláště, která je 99,6 °C.  

 

 

Obrázek 9 Teplotní pole na plášti a na trubkách kondenzátoru 
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Obrázek 10 Teplotní pole na plášti kondenzátoru 

2.6.3 Stanovení teplotního pole kondenzátoru komerčními softwary 

Pro stanovování tepelně hydraulických vlastností a teplotních polí výměníků tepla se dnes 
běžně používají specializované softwary, jako jsou například HTRI, CHEMCAD, Aspen a mnoho 
dalších. Tyto softwary nabízejí řešení pro komplexní výpočty chemických a procesních provozů, 
ale nabízí i nadstavby pro detailní výpočty výměníků tepla. Zmíněné softwary se řadí mezi 
licencované softwary. Na trhu se ale objevují i volně dostupné softwary pro tepelně hydraulické 
výpočty výměníků tepla, jako jsou například: Template heat exchanger design1, Design of Shell 
& Tube2 a další. Pro tepelně-hydraulické výpočty se běžně používají i vlastní výpočtové modely 
založené na běžných fyzikálních vztazích. Pro tepelně hydraulický výpočet kondenzátoru, který 
je předmětem této práce byl použit software HTRI. 

2.6.3.1 CHEMCAD 

CHEMCAD [25] je softwarový nástroj, sloužící pro simulaci chemických procesů. Umožňuje 
simulovat celou řadu procesních zařízení, jako jsou např.: výměníky tepla, reaktory, čerpadla, 
potrubí a mnoho dalších [25]. CHEMCAD disponuje rozsáhlou knihovnou fyzikálních vlastností 
médií a knihovnou běžných jednotkových operací. Kromě simulace provozu jednotlivých zařízení 
umožňuje i simulaci celkových chemických procesů od úvodního návrhu až po návrh detailní a 
jeho optimalizaci [26]. 

Pro řešení problému předkládaného v této práci je CHEMCAD použitelným nástrojem pouze 
s modulem CC-THERM, který je specializovaným nástrojem pro tepelně hydraulický výpočet 
výměníků tepla v prostředí softwaru ChemCAD. Jeho hlavní nevýhodou pro daný problém je, že 
neumí poskytnout detailní výpočet výměníku tepla jako jiné specializované softwary nebo CFD. 

2.6.3.2 HTRI XChanger Suite 

Společnost Heat Transfer Research Inc. (dále jen HTRI) vznikla v roce 1962, v USA. Od svého 
založení je orientována na experimentální výzkum v oblasti přenosu tepla a proudění tekutin. 
V dnešní době je tato společnost partnerem nadnárodních firem, jimž dodává svůj software pro 
nejrůznější výpočty týkající se výměníků tepla, založený na implementaci vlastních 
experimentálních výsledků [27]. 

Společnost HTRI dnes nabízí poměrně rozsáhlé portfolio různých softwarů, jako jsou 
například: Xfh Ultra®, který slouží pro výpočty pecí, SmartPMTM, sloužící pro predikci údržby sítí 

                                                           
1 Dostupné z: https://www.egpet.net/vb/showthread.php?t=74195#axzz47QfYwKpl 
2 Dostupné z: https://www.egpet.net/vb/showthread.php?t=74195#axzz47QfYwKpl 
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výměníků tepla, XSimOp® pro rychlé analýzy přenosu tepla a tlakové ztráty výměníků tepla, 
Exchanger Optimizer určený pro optimalizaci sítí výměníků tepla. [27] 

V případě této práce byl použit software HTRI Xchanger Suite. Tento software slouží pro 
výpočet, simulaci a návrh výměníků tepla. Hlavní oblast použití jsou vzduchové chladiče a 
ekonomizéry, výměníky tepla se svazkem trubek v plášti, výměníky tepla typu trubka v trubce, 
ale je použitelný také pro deskové nebo spirálové výměníky tepla. Software také umožňuje 
provádět analýzu vibrací. Velkou výhodou tohoto softwaru je možnost simulace vícefázového 
toku ve výměníku tepla, takže je použitelný pro výpočet kondenzátorů i výparníků. Součástí je 
rovněž široká databáze fyzikálních vlastností médií, stejně jako možnost definice vlastního 
média. [27]  

2.6.4 Firemní výpočty 

Některé firmy zabývající se návrhem výměníků tepla si vyvíjejí vlastní výpočtové programy 
pro tepelně hydraulické výpočty. Bohužel firmy svoje výpočty utajují, tudíž se nepodařilo žádný 
firemní software pro potřeby srovnávacích výpočtů získat. Tato práce je prováděna ve spolupráci 
s firmou Doosan Škoda Power, s.r.o., která používá rovněž vlastní software a která si také 
nepřeje, aby byl jejich výpočet zveřejňován. 

 

2.7 Konstrukční výpočty dle norem 

Jak již bylo zmíněno, v Evropské unii je standardem počítat tlakové nádoby podle normy 
EN 13445 [5]. Vzhledem k tomu, že předmětný kondenzátor je dodáván na evropský trh, bude 
pro jeho výpočet použita právě zmíněná norma. Tato norma připouští následující tři způsoby 
návrhu [2]: 

 Design by formulae (DBF) – Návrh pomocí vzorců 

 Design by  analysis (DBA) – Návrh pomocí analýzy 

 Design by experiment (DBE) – Návrh pomocí experimentu  

K výpočtu přistupuje po jednotlivých částech tlakové nádoby, přičemž nejprve je potřeba 
přistoupit k výpočtu pláště, jehož výsledky slouží jako některá vstupní data pro výpočet trubek a 
trubkovnice. Pokud je na výměníku použit kompenzátor, je nutné přistoupit k jeho 
samostatnému výpočtu, přičemž norma přímo nepopisuje situace, kdy by měl být použit. Lze tak 
usuzovat pouze podle výsledných napětí působících na plášť, trubky a trubkovnice [2]. 

Problémem může být, že tato norma předpokládá znalost teplotního působení a teploty kovu 
jednotlivých součástí výměníku tepla. U výpočtu trubkovnice norma předpokládá znalost střední 
teploty materiálu trubek a pláště, ale neuvádí, jakým způsobem mají být tyto teploty počítány 
[2]. Zmíněné střední teploty materiálů pláště a trubek vstupují do výpočtu axiální diferenční 
teplotní dilatace mezi trubkami a pláštěm (rovnice 28), která v předepsaných zatěžovacích 
stavech vstupuje do výpočtů napětí na konstrukci a tím pádem tyto střední teploty přímo 
ovlivňují velikosti výsledných napětí na plášti a trubkách. Nesprávné určení těchto teplot tak 
může mít fatální vliv na spolehlivost a hlavně bezpečnost konstrukce.  

γ =  [αt,m ∙ (Tt,m − 20°C) − αs,m ∙ (Ts,m − 20°C)] ∙ L (28) 

kde: 
αt,m střední součinitel teplotní délkové roztažnosti materiálu trubek při změně teploty z 20°C 

na teplotu Tt,m (°C-1) 
αs,m střední součinitel teplotní délkové roztažnosti materiálu pláště při změně teploty z 20°C 

na teplotu Ts,m (°C-1) 
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Tt,m střední teplota materiálu trubek (°C) 
Ts,m střední teplota materiálu pláště (°C) 

V příloze U [29] (Návod pro zanedbání přídavných teplotních cyklů při hodnocení životnosti 
a ratchetingu), která je novou součástí této normy od roku 2019, je uvedeno doporučení na 
provedení co nejpřesnějšího výpočtu rozložení teplot kovu pro účely určování únavové 
životnosti [2]. Konkrétní způsob výpočtu ovšem norma ani v této příloze neuvádí.   
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3 Rámcový návrh metodiky pro posouzení nutnosti plášťových 
kompenzátorů u trubkových kondenzátorů 

Na základě poznatků získaných z výše provedeného rozboru aktuálního stavu poznání 
v předmětné oblasti byl stanoven předběžný návrh metodiky pro posouzení nutnosti plášťových 
kompenzátorů u trubkových kondenzátorů: 

 Metodika bude omezena na použití pro horizontální kondenzátory se svazkem 
trubek v plášti s pevnými trubkovnicemi. Podle provedené rešerše, je nasazení 
kompenzátorů na plášti trubkový kondenzátorů dosud nevyřešená otázka na poli 
konstrukce výměníků tepla. Rešerše a technická praxe také ukazují na problém se 
správným určením teplotního pole výměníků tepla, které se věnuje i poslední vydání 
evropské normy zaměřené na tlakové nádoby z roku 2019 (ČSN EN 13445-3 [29]). 
Se správně určeným teplotním polem úzce souvisí i korektní středních teplot 
materiálů pláště a trubek. Tyto střední teploty se potom použijí v pevnostním 
výpočtu podle normy ČSN EN 13445-3 [2], ovšem jejich výpočet norma nijak 
nespecifikuje. Vyvíjená metodika se bude opírat o vlastní originální postup, který je 
představen formou vývojového diagramu znázorněného na následujícím obrázku 
11. 

 Výpočtová teplota, která je jedním z rozhodujících parametrů při pevnostním 
návrhu výměníku tepla, bývá často určována pouze přibližně, což může velmi 
negativně ovlivňovat pevnostní výpočet. Pevnostní výpočet potom může, na základě 
příliš velkých podélných napětí ukázat na nutnost kompenzace těchto napětí, což 
může výrazně negativně ovlivnit výsledný návrh zařízení a jeho cenu. Na výpočet 
teploty materiálu jednotlivých komponent, zejména trubek a pláště je v práci kladen 
zvláštní důraz, protože jeho zpřesnění může vést k úspoře materiálu a také k větší 
bezpečnosti při provozu. 

 Při pevnostním výpočtu výměníku tepla pomocí vzorců dle normy ČSN EN 13445 [2] 
bude důraz kladen především na část výpočtu trubkovnice, trubek a pláště, kde je 
nejdůležitějším úkolem zajistit zpřesnění výpočtu axiální diferenční teplotní dilatace 
mezi trubkami a pláštěm (viz rovnice (28)) a určení způsobu střední teploty 
materiálu pláště a trubek, která vstupuje do tohoto výpočtu. Vzhledem k tomu, že 
tato veličina dále vstupuje do výpočtu efektivního tlaku, který je jednou z hlavních 
veličin ovlivňující výpočet napětí jednotlivých částí trubkového svazku, trubkovnic a 
pláště, je žádoucí při výpočtu axiální diferenční teplotní dilatace mezi trubkami a 
pláštěm používat správné hodnoty středních teplot. 

 Výše uvedené části předkládané metodiky se všechny omezují pouze na ustálený 
stav. V průběhu vypracovávání práce bylo zjištěno, že ve stavech neustálených, 
např. při najíždění kondenzátoru na provozní podmínky dochází k působení 
krátkodobě zvýšeného napětí na plášť a trubky v době krátce po začátku najíždění 
kondenzátoru na provozní parametry. Tento přechodový stav je tedy v práci také 
podrobně zkoumán a následně zahrnut do vyvíjené metodiky pro posouzení 
nutnosti použití plášťových kompenzátorů u horizontálních kondenzátorů se 
svazkem trubek v plášti. 

Uvedené části metodiky budou v dizertační práci prakticky zkoumány na výše představeném 
pojistném kondenzátoru páry ve spolupráci se společností Doosan Škoda Power, s.r.o. V případě, 
že se na tomto konkrétním procesním zařízení ukáže, že je kompenzátor k jeho bezpečnému 
provozu nezbytný, bude přistoupeno k hledání alternativních řešení jeho eliminace, jako je 
například změna typu a geometrie trubkového svazku, nebo změna montážního postupu apod. 
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Na základě provedených výpočtů bude navržena metodika pro vyhodnocení nutnosti plášťových 
kompenzátorů u trubkových kondenzátorů. 

 

Obrázek 11 Vývojový diagram cílů dizertační práce, resp. metodiky pro eliminaci plášťového 
kompenzátoru  
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4 Výpočet teplotního pole a určení střední teploty materiálu 
pláště a trubek 

V této kapitole je popsán způsob výpočtu teplotního pole médií, výpočet teploty materiálu 
pláště a trubek na zkoumaném kondenzátoru a určení středních teplot materiálu pláště a trubek, 
které budou následně použity při pevnostním výpočtu kondenzátoru. Zmíněné teploty materiálů 
částí kondenzátoru budou následně použity pro prováděné pevnostní výpočty.  

Na základě provedené rešerše a dostupnosti jednotlivých nástrojů na výpočet teplotního 
pole, byl jako nejlepší nástroj pro daný případ vyhodnocen software HTRI Xchanger Suite, který 
poskytuje dobré informace o teplotním poli proudících médií a je v praxi dlouhá léta ověřený a 
hojně používaný.  

4.1 Určení teplotního pole na zkoumaném kondenzátoru 

Největší problém při výpočtu teplotního pole daného kondenzátoru, při použití komerčního 
softwaru HTRI Xchanger Suite, představuje přítomnost trubky na odvod kondenzátu, která je 
umístěna ve střední části pláště. Software HTRI Xchanger Suite nabízí pro výpočet pouze 
konfigurace výměníků tepla dle standardu TEMA [13], mezi kterými řešená konfigurace 
nefiguruje a proto není možné předmětný kondenzátor ve zmíněném softwaru počítat přímo. 
Kvůli odvodní trubce byly počítány dvě varianty tepelně hydraulického výpočtu, jak schematicky 
znázorňuje obrázek 12.  

 

Obrázek 12 Schematické znázornění dvou variant výpočtu teplotního pole 
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V první variantě výpočtu bylo stávající umístění odvodní trubky ve středu pláště zanedbáno. 
Odvodní trubka kondenzátu byla přesunuta k trubkovnici jak je znázorněno na obrázku 12 vlevo. 
U druhé varianty výpočtu byl kondenzátor výpočtově rozdělen na dvě části. První výpočtová část 
kondenzátoru byla počítaná od vstupu páry po stávající umístění odvodní trubky (včetně). 
Zbývající část nezkondenzované páry byla použita jako vstupní proud do druhé výpočtové části 
kondenzátoru, kde byl simulován zbývající proces kondenzace až po konec kondenzátoru, 
zakončený fiktivním výstupem páry 2 (včetně) – viz obrázek 12. Tepelně-hydraulický výpočet je 
proveden v softwaru HTRI pro obě výpočtové varianty bez uvažování zanášení. Nejdůležitější 
výsledky z tepelně hydraulického výpočtu jsou pro variantu 1 uvedeny v tabulce 5 a pro variantu 
2 v tabulce 6.  

Tabulka 5 Výsledky tepelně hydraulického výpočtu – varianta 1 
Varianta 1   

Strana Mezitrubkový prostor Trubkový prostor 
Proudící médium Pára/paroplynová směs Voda 
Průtok (kg/s) 0,025 29,3 
Vstupní/Výstupní teplota (°C) 360,0/23,61 20,0/20,63 
Celkový tlak na vstupu (kPa) 96,0 3700,0 
Tepelný výkon (kW) 77,5 
Součinitel prostupu tepla W/(m2 ּ K) 2228,1 
Plocha výměny tepla (m2) 12,809 

Tabulka 6 Výsledky tepelně hydraulického výpočtu – varianta 2 
Varianta 2 

 Část 1 Část 2 
Strana Mezitrubkový 

prostor 
Trubkový 
prostor 

Mezitrubkový 
prostor 

Trubkový 
prostor 

Proudící médium Pára/paroplynová 
směs 

Voda Pára/paroplynová 
směs 

Voda 

Průtok (kg/s) 0,025 29,3 0,001 29,3 
Vstupní/Výstupní  
teplota (°C) 

360,0/21,07 20,0/20,64 21,07/20,06 20,0/20,0 

Tlak na vstupu (kPa) 96,0 3700,0 96,0 3700,0 
Tepelný výkon (kW) 77,7 0,0042 
Součinitel prostupu  
tepla W/(m2 ּ K) 

2114,9 494,68 

Plocha výměny tepla (m2) 6,632 5,246 

Hlavním cílem provádění tepelně hydraulického výpočtu v programu HTRI Xchanger Suite 
bylo získat co nejpřesněji teplotní pole proudů zkoumaného výměníku tepla (obrázek 13) a také 
informace o součiniteli přestupu tepla na straně trubek i pláště. Z těchto teplot a součinitelů 
přestupu tepla je potom možné dopočítat teplotní pole na stěnách pláště a trubek a střední 
teplotu kovu, která je rozhodující při pevnostním výpočtu podle normy ČSN EN 13445. 
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Obrázek 13 Teplotní pole proudů ze softwaru HTRI: a) Varianta 1; b) Varianta 2 

Na obrázku 13 a) je vyobrazeno teplotní pole proudů v plášti a trubkách pro výpočtovou 
variantu 1 ze softwaru HTRI. Z grafu je patrné, že teplota chladící vody je téměř konstantní po 
celé délce trubek. V případě mezitrubkového prostoru dochází k prudkému poklesu teploty páry 
po vstupu páry do tohoto prostoru, až se teplota ustálí na hodnotě 98 °C v délkové souřadnici 
cca 250 mm od vstupu páry, což odpovídá teplotě kondenzace páry použitých parametrů. Po 
zkondenzování většiny páry v délkové souřadnici asi 750 mm dochází k pozvolnému snižování 
teploty kondenzátu až k výstupu.  

U výpočtové varianty 2, vyobrazené na obrázku 13 b) je vidět podobný charakter vývoje 
teploty jako u varianty 1, s tím rozdílem, že místa, na kterých začíná a končí kondenzace, nejsou 
z grafu jasně patrná. Je ale nutné poznamenat, že software HTRI jako výsledné teploty udává 
průměrované teploty z dané výpočtové oblasti, což mohlo tento problém způsobit.  

Při následných výpočtech teplotního pole materiálů pláště a trubek je nutné znát i příslušné 
součinitele přestupu tepla v plášti a trubkách. Průběhy těchto veličin byly rovněž získány z 
tepelně-hydraulického výpočtu, Průběhy součinitelů přestupu tepla v plášti a trubkách 
v závislosti na délkové souřadnici jsou uvedeny na obrázku 14 a) pro variantu 1 a 14 b) pro 
variantu 2.  

Z grafů je patrné, že součinitel přestupu tepla v trubkách je v obou počítaných variantách 
velmi podobný a jeho velikost se pohybuje kolem 6000 W ּ m-2 ּ K-1. Naopak velké rozdíly, zejména 
v délkové souřadnici od 0 do 1200 mm lze pozorovat v případě součinitele přestupu tepla 
v plášti. To je zřejmě způsobeno rozdělením kondenzátoru na dvě části v případě varianty 2. 
Software HTRI totiž uvádí průměrné hodnoty součinitele přestupu tepla v programem zvolených 
souřadnicích, mezi které nepatří krajní body. V případě varianty 2 tak došlo k tomu, že i když byl 
kondenzátor rozdělen a byly získány teploty ve více délkových souřadnicích, rozdělením vznikly 
čtyři krajní body, ve kterých nejsou popsány hodnoty součinitele přestupu tepla.   
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Obrázek 14 Součinitel přestupu tepla v závislosti na délkové souřadnici kondenzátoru: a) 
Varianta 1; 

b) Varianta 2 

 Na obrázku 15 je potom uveden průběh po částech lineárních teplot materiálu pláště a 
trubek pro variantu 1 (obrázek 15 a)) a pro variantu 2 (obrázek 15 b)). Teploty byly dopočítány 
z dat ze softwaru HTRI. Tento software poskytuje celou řadu veličin popisujících chování proudů 
médií, jako jsou tepelný tok, tepelný výkon nebo součinitele přestupu tepla a další, které jsou 
využity pro dopočet teplot na stěnách pláště a trubek. Dopočet teplot na stěnách byl proveden 
standardně pomocí rovnice výměny tepla (rovnice 29) a pomocí rovnice vedení tepla válcovou 
stěnou (rovnice 30). [30]   

Q̇ = AV ⋅ h ⋅ ∆Tstř (29) 
  

Q̇ = −k ∙ AV ∙
dT

dr
 (30) 

kde: 
AV Plocha výměny tepla (m2) 
h Součinitel prostupu tepla (W ∙ m-2 ∙ K-1)  
k Součinitel tepelné vodivosti (W ∙ m-1 ∙ K-1) 
ΔTstř Střední teplotní rozdíl (°C) 

 

Obrázek 15 Teplota materiálu pláště a trubek po délce kondenzátoru: a) Varianta 1; b) Varianta 
2 

Z obrázku 15 a) (výpočtová varianta 1) je patrné, že v místě vstupu páry do mezitrubkového 
prostoru (délková souřadnice 0 mm) je teplota materiálu pláště poměrně vysoká, dosahuje asi 
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350 °C. Protože ale dochází k velmi rychlé kondenzaci páry, teplota materiálu pláště velmi rychle 
klesá k hodnotám pod 100 °C. Na výstupu z pláště je teplota materiálu pláště zhruba 20 °C (blíží 
se vstupní teplotě chladicí vody). Teplota materiálu trubek je zobrazena pouze na rozhraní 
výpočtových zón diskretizujících efektivní délku trubky. Její průběh odpovídá předpokladu – tedy 
po vstupu chladicí vody dochází k zahřátí trubky, až na maximální teplotu materiálu trubek 69,6 
°C na vnitřní straně a 81.22 °C na vnější straně trubek. V oblasti délkové souřadnice od cca 250 
mm do 750 mm dochází k mírnému poklesu teploty jak na vnitřní, tak na vnější straně trubek, 
což je zřejmě způsobeno kondenzací páry v mezitrubkovém prostoru na trubkách.  

Na obrázku 15 b) je uveden průběh teplot materiálu pláště a trubek pro výpočtovou variantu 
2. Lze sledovat podobný průběh teploty materiálu pláště jako u varianty 1, ovšem průběh teploty 
materiálu trubek je rozdílný od předešlého případu především na vnější straně trubky, kde 
dochází v důsledku kondenzace páry v mezitrubkovém prostoru k mnohem výraznějšímu 
poklesu teploty materiálu. Na obrázku lze také pozorovat výraznější rozdíl teplot vnitřní a vnější 
strany trubek v délkové souřadnici 0,2 m až 1 m, naopak v oblasti od 1000 mm do 1500 mm je 
teplota materiálu prakticky totožná na obou stranách trubek. 

Pro další práci budou využívána data z výpočtové varianty 1, a to zejména proto, že tato 
varianta lépe popisuje proces kondenzace média v plášti, což je pro další výpočty velmi výhodné. 
Rozdělením kondenzátoru na dvě části došlo k získání většího počtu teplot po délce 
kondenzátoru, ale jak je popsáno výše, hodnoty součinitele přestupu tepla v délkových 
souřadnicích tím mohou být mírně zkresleny. 

4.2 Určení střední teploty pláště a trubkového svazku 

Jedním z výstupů tepelně hydraulického výpočtu jsou průběhy teplot materiálů pláště a 
trubek, které budou použity pro pevnostní výpočty, zároveň jsou použity pro určení středních 
teplot materiálu pláště a trubek. Výpočet středních teplot byl proveden dle následujících vzorců: 

Na obrázku 15 lze pozorovat, že průběh teploty materiálu pláště a trubek, získaný ze softwaru 
HTRI, má po částech lineární charakter. Této skutečnosti lze využít při výpočtu střední teploty, 
který je popsán v následujícím textu práce. 

Výpočet střední teploty pro lineární část teplotního průběhu: 

Tstř =
∫ f(x)i
b

a

Li
 (31) 

Výpočet střední teploty pro celý teplotní průběh: 

Tstř =
∑ ∫ f(x)

b

ai

Lcelková
 (32) 

kde: 
f(x) Funkce proměnné x (teploty) 
a, b Délkové souřadnice segmentu 
Li Segment délky (m) 
Lcelková Celková délka pláště/trubek (m) 

Výsledky středních teplot materiálu pláště a trubek pro obě výpočtové varianty jsou uvedeny 
v tabulce 7, kde v pravém sloupci jsou uvedeny i hodnoty středních teplot, při kterých byl 
prováděn původní pevnostní výpočet. V tomto pevnostním výpočtu nesplňovala napětí od 
teplotních dilatací podmínky předepsané normou ČSN EN 13445.  
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Tabulka 7 Střední teploty t jednotlivých přístupů 
  Varianta 1 Varianta 2 Původní stav 

Střední teplota 
materiálu pláště 

(°C) 
 81,93 64,33 106 

Střední teplota 
materiálu trubek 

(°C) 

Vnější strana trubky 53,83 34,71 
12 Vnitřní strana trubky 46,99 21,26 

Střední hodnota 50,53 28,20 

Z tabulky je patrné, že střední teploty vypočtené jsou v případě pláště nižší a v případě trubek 
vyšší, než pro pevnostní výpočet použila společnost Doosan Škoda Power. Rovnice (28) ukazuje, 
že střední výpočtová teplota materiálu pláště a trubek je pro výpočet podle vzorců (DBF) jedním 
z klíčových parametrů, protože rozdíl středních teplot materiálů pláště a trubek ovlivňuje 
teplotní roztažnost v axiálním směru, což způsobuje axiální napětí v plášti a trubkách. Překročení 
tohoto napětí může vést k poruše zařízení. Proto je dalším logickým krokem provedení 
pevnostního výpočtu podle normy ČSN EN 13445 pomocí vzorců (DBF). Tento výpočet už byl 
proveden v minulosti pro střední teploty materiálu pláště 106 °C, a trubek 12 °C. S novými 
hodnotami středních teplot materiálů pláště a trubek (tabulka 7) lze tedy očekávat příznivější 
výsledky. 

5 Pevnostní výpočet kondenzátoru podle ČSN EN 13445-3 
pomocí vzorců 

Pevnostní výpočet podle normy ČSN EN 13445 byl proveden ve specializovaném softwaru na 
výpočet tlakových nádob VVD (Visual Vessel Design) [31]. Pro výpočet byly použity nejprve 
střední teploty poskytnuté od společnosti Doosan Škoda Power, při nichž je dle výpočtu nutné 
použít kompenzátor délkových dilatací a následně střední teploty z tepelně hydraulického 
výpočtu z varianty 1 (80,93 °C pro plášť a 46,99°C pro trubky), přičemž bude především 
pozorováno, o kolik se sníží napětí v podélném směru na plášti a trubkách kondenzátoru 
v případě použití středních teplot materiálů pláště a trubek z nově provedeného tepelně-
hydraulického výpočtu. Oba výpočty budou provedeny bez uvažování plášťového 
kompenzátoru. Hlavním cílem tohoto výpočtu, jak již bylo zmíněno dříve, je ověřit nutnost 
použití plášťového kompenzátoru délkových dilatací na předmětném kondenzátoru. Zatěžování 
trubkového svazku, pláště a trubkovnice je v použité normě řešeno souhrnně v kapitole 13 
Trubkovnice výměníků tepla [2], kde zohledňuje teplotní působení na plášť a trubky pomocí 
středních teplot materiálu pláště a trubek při výpočtu axiální diferenční teplotní dilatace mezi 
trubkami a pláštěm. Zmíněná část normy bude pro pevnostní výpočet použita v této práci. 
Alternativou k tomuto výpočtu je příloha J normy ČSN EN 13445. Přístup k výpočtu popsaný 
v kapitole 13 zmíněné normy je založen na klasické teorii kruhových desek, která předpokládá, 
že je trubkovnice na pružném podkladu tvořeném trubkami. Metoda výpočtu popsaná v příloze 
J zmíněné normy je metodou alternativní založenou na analýze mezního zatížení. [32] 

5.1 Vstupní parametry výpočtu 

Pro výpočet napěťových poměrů na trubkách a plášti je nutné znát kromě středních teplot 
materiálu trubek a pláště i jejich geometrické parametry a dále parametry trubkovnic a vstupní 
resp. výstupní komory, které jsou uvedeny v tabulce 8. 

Použitá trubkovnice kruhového tvaru, která je osazena 137 trubkami má průměr 355,6 mm a 
tloušťku 74 mm na okraji trubkovnice a 62 mm v místě otrubkované části. Trubkovnice je 
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přivařena k plášti i ke komoře. Použité trubky mají průměr 16 mm a tloušťku stěny 1 mm, jsou 
uspořádány do čtverce a jsou v trubkovnici zaválcovány. Trubkovnice je vyrobena z materiálu 
1.0473, přičemž je na straně vodního prostoru (trubkový prostor) vytvořen austenitický návar, 
který v tomto výpočtu nebude uvažován.  

Tabulka 8 Parametry komponent pro pevnostní výpočet 

Trubkovnice  
Materiál 1.0473 
Skupina materiálu dle ČSN EN 13445 1.2 
Průměr trubkovnice 355,6 mm 
Tloušťka trubkovnice na okraji 74 
Tloušťka trubkovnice v otrubkované části 62 mm 
Tloušťka austenitické vrstvy 8 mm 

Trubky  
Materiál 1.4541 
Skupina materiálu dle ČSN EN 13445 8.1 
Počet trubek 137 
Uspořádání trubek Do čtverce (90°) 
Průměr trubky 16 mm 
Tloušťka stěny trubky 1 mm 
Způsob zajištění trubky v trubkovnici Zaválcování 

Plášť  
Materiál 1.5415 
Skupina materiálu dle ČSN EN 13445 1.2 
Vnější průměr 355,6 mm 
Tloušťka stěny 8 mm 
Délka 2024 mm 

Komora  
Materiál 1.0345, 1.0425 
Skupina materiálu dle ČSN EN 13445 1.1, 1.1 
Vnější průměr 355,6 mm 
Tloušťka stěny 12,5 mm 
Délka 665 resp. 765 

Použitá trubkovnice je vyobrazena na obrázku 16, kde je zobrazena polovina příslušné 
trubkovnice, její řez a detail, který zobrazuje vlastnosti navařené austenitické vrstvy. Stejně tak 
je obrázku zobrazeno i uspořádání trubek do čtverce s úhlem 90°. 
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Obrázek 16 Geometrie použité trubkovnice 

Ve výpočtu trubkovnic je nutné také uvažovat přepážky, pokud jsou v mezitrubkovém 
prostoru použity. V případě řešeného kondenzátoru jsou použity tři segmentové přepážky pro 
intenzifikaci přestupu tepla. Přepážky jsou vyrobeny z materiálu 1.0038 a jejich tloušťka činí 8 
mm. Použité rozteče přepážek jsou 600 mm, 550 mm, resp. 450 mm. 

5.2 Teoretický princip výpočtu trubkovnice podle ČSN EN 13445, kapitoly 13 

Tato kapitola diskutuje princip výpočtu trubkovnic podle ČSN EN 13445, kapitoly 13 a 
možnosti jeho použití. Kapitola 13 normy ČSN EN 13445 [2] umožňuje pevnostní výpočet 
trubkovnic všech běžně používaných uspořádání výměníků tepla se svazkem trubek v plášti 
(obrázek 17 a), b), c)): [2]  

 S pevnými trubkovnicemi (obrázek 17 a)) 

 S u-trubkami (obrázek 17 b)) 

 S plovoucí hlavou (obrázek 17 c)) 
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Obrázek 17 Typy výměníků tepla se svazkem trubek v plášti počitatelné podle normy ČSN EN 
13445 kapitoly 13 [2]: a) s pevnými trubkovnicemi; b) s u-trubkami; c) s plovoucí hlavou 

Výpočet rozlišuje pro každé uspořádání způsob upevnění trubkovnice k plášti a komoře. Pro 
uspořádání výměníku tepla se svazkem trubek v plášti s pevnými trubkovnicemi, jež je 
předmětem této práce, jsou přípustná tato uspořádání trubkovnic (obrázek 18): [2] 

 Integrální s pláštěm a komorou (obrázek 18 a)) 

 Integrální s pláštěm  těsněná ke komoře s přírubovým okrajem (obrázek 18 b)) 

 Integrální s pláštěm  těsněná ke komoře bez přírubového okraje (obrázek 18 c)) 

 Těsněná k plášti i ke komoře bez přírubového okraje (obrázek 18 a)) 

 

Obrázek 18 Typy trubkovnic výměníků tepla počitatelné podle normy ČSN EN 13445 kapitoly 13 
[2]: a) Trubkovnice integrální s pláštěm a komorou; b) Trubkovnice integrální s pláštěm  

těsněná ke komoře s přírubovým okrajem; c) Trubkovnice integrální s pláštěm  těsněná ke 
komoře bez přírubového okraj; d) Trubkovnice těsněná k plášti i ke komoře bez přírubového 

okraje 

O použitém typu trubkového výměníku tepla a trubkovnice rozhoduje celá řada faktorů. U 
volby typu trubkového výměníku tepla je to zejména teplotní působení, kdy pro trubkové 
výměníky tepla s velkou teplotní diferencí mezi proudícími médii se doporučuje použít 
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uspořádání s u-trubkami nebo s plovoucí hlavou, alternativně pevné trubkovnice 
s kompenzátorem délkových dilatací na plášti výměníku tepla. O zvoleném řešení rozhodují 
především výrobní náklady, ale také například možnosti čištění trubkového svazku. S čištěním 
také úzce souvisí použitý typ trubkovnice a její připojení k plášti a komorám. [33]  

V případě analyzovaného kondenzátoru se podle výše zmíněných kritérií z normy ČSN EN 
13445-3 jedná o jednochodý kondenzátor se svazkem trubek v plášti s pevnými trubkovnicemi, 
které jsou integrální k plášti i ke komorám. 

Výpočet uvedený v kapitole 13 normy ČSN EN 13445 v části 3 je odvozen podle elastické 
teorie tenkých skořepin. Tento výpočet vychází z výpočtu trubkovnice z francouzské normy 
CODAP [10] a poskytuje méně konzervativní výsledky tloušťky trubkovnice, než výpočet podle 
TEMA [13], který byl používán v dřívějších dobách. Výpočet trubkovnice podle kapitoly 13 normy 
ČSN EN 13445-3 vychází z následujících předpokladů: [32] 

 Trubkovnice je odpojena od pláště a komory. Reakční síla VE a moment ME jsou 

aplikovány na okraje trubkovnice (obrázek 19). 

 Děrovaná trubkovnice je nahrazena plnou deskou, která má efektivní modul pružnosti 

E* a efektivní Poissonovo číslo υ*. 

 Trubky jsou nahrazeny ekvivalentním elastickým podkladem s modulem pružného 

podkladu kW. 

 Pro neděrovanou trubkovnici je potom aplikována teorie tenkých skořepin pro určení 

maximálního napětí v trubkovnici, trubkách, plášti a komoře. 

 

Obrázek 19 Model trubkovnice pro odvození výpočtu [32] 

Na obrázku 19 je zobrazen reálný model trubkovnice (vlevo) a model analytický (vpravo). 
Analytický model, jak již bylo popsáno, vznikl uvolněním trubkovnice a jejím nahrazením pomocí 
plné desky.  

Protože je reálná děrovaná trubkovnice nahrazena neděrovanou deskou, musí být vypočteny 
ekvivalentní, efektivní hodnoty modulu pružnosti a Poissonovi konstanty. Pro určení těchto 
hodnot je nutné znát efektivní součinitel zeslabení otvory v ohybu μ*, který je dle ČSN EN 13445 
dán vzorcem: 

𝜇∗ =
𝑝∗ − 𝑑∗

𝑝
 (33) 
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kde: 
p* Efektivní rozteč trubek (mm) 
p Rozteč trubek (mm) 
d* Efektivní průměr otvoru pro trubku (mm) 

Hodnoty efektivního modulu pružnosti a efektivní Poissonovi konstanty jsou odečítány 
z grafů, které byly pro normu ČSN EN 13445 převzaty z normy ASME [34]. Křivky na grafech 
(obrázek 20) jsou závislé na poměru tloušťky trubkovnice k rozteči trubek, který má významný 
vliv na výsledné hodnoty efektivního modulu pružnosti a Poissonovi konstanty. [35] 

 

Obrázek 20 Grafy pro určení efektivního modulu pružnosti a efektivní Poissonovi konstanty 

Z obrázku 20 na levé straně lze určit efektivní modul pružnosti E* trubkovnice, na pravé části 
je uveden graf pro odečtení efektivního Poissonova čísla ν*. Alternativně lze pro výpočet 
zmíněných konstant použít i mocninný rozvoj, který je uveden v normě ČSN EN 13445 [2]. 

Reálné trubky byly nahrazeny pomocí ekvivalentního podkladu, který má ekvivalentní modul 
pružného podkladu. Axiální tuhost reálných trubek lze určit jako: [2] 

𝐾𝑡 =
𝜋 ∙ 𝑒𝑡 ∙ (𝑑𝑡 − 𝑒𝑡) ∙ 𝐸𝑡

𝐿
 (34) 

kde: 
Et Modul pružnosti trubky (MPa) 
dt Vnější průměr trubky (mm) 
et Tloušťka stěny trubky (mm) 
L Efektivní délka trubky (mm)  

Modul ekvivalentního pružného podkladu Kw, který je ekvivalentní trubkovému svazku, je dán 
vzorcem: 
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𝐾𝑤 =
8 ∙ 𝑁𝑡 ∙ 𝐾𝑡

𝜋 ∙ 𝐷𝑒
2  (35) 

kde: 
Nt Počet trubek (-) 
Kt Axiální tuhost reálné trubky (N ּ mm-1) 
De Efektivní průměr trubkovnice (mm) 

Analogickým způsobem, jakým se určila axiální tuhost reálné trubky lze potom určit axiální 
tuhost pláště. Pokud je na plášti výměníku tepla použit kompenzátor délkových teplotních 
dilatací je potřeba také uvažovat jeho tuhost. Dalším krokem ve výpočtu je určení ohybových 
tuhostí pláště a komory. 

Při znalosti výše zmíněných veličin lze přistoupit k výpočtu efektivního tlaku, který zohledňuje 
působení tlaku v prostoru trubkovém a mezitrubkovém. Stejně tak zohledňuje i působení teploty 
na stěny pláště a trubek pomocí axiální diferenční teplotní dilatace mezi trubkami a pláštěm, 
která je dána rovnicí 28, uvedené v kapitole 2.7. Axiální diferenční teplotní dilatace mezi 
trubkami a pláštěm potom vstupuje do výpočtu efektivního tlaku (rovnice 37). 

V rovnici (28) pro výpočet axiální diferenční teplotní dilatace mezi trubkami a pláštěm 
vystupují kromě středních teplot materiálů pláště a trubek i střední součinitele teplotní délkové 
roztažnosti materiálu trubek a pláště. Tento součinitel je možné, při znalosti střední teploty 
materiálu pláště a trubek určit podle přílohy O normy ČSN EN 13445-3, přičemž je nutné 
respektovat skupinu materiálu, do které podle ČSN EN 13445-2 [3] spadá materiál použitý na 
řešenou část. Polynom pro výpočet středního součinitele teplotní délkové roztažnosti je uveden 
v rovnici (36), graf závislosti součinitele teplotní délkové roztažnosti na teplotě pro předepsané 
skupiny materiálů je potom uveden na obrázku 21. 

𝛼𝑠𝑡ř = 𝑐0 + 𝑐1 ∙ 𝑇 + 𝑐2 ∙ 𝑇
2 + 𝑐3 ∙ 𝑇

3 (36) 

kde: 
c0, c1, c2  Koeficienty polynomu pro teploty (°C) 
T  Teplota materiálu (°C) 

 

Obrázek 21 Průběh součinitele teplotní délkové roztažnosti v závislosti na teplotě pro skupiny 
materiálů podle normy ČSN EN 13445 [2] 
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Z grafu závislosti součinitele teplotní roztažnosti materiálu na teplotě (obrázek 21) je patrné, 
že zvolený materiál nebo zvolená kombinace materiálů pro plášť a trubky může mít značný vliv 
na výslednou axiální diferenční teplotní dilataci mezi trubkami a pláštěm, což má vliv na efektivní 
tlak a následně na výpočet namáhání trubek a pláště v axiálním směru. Lze tedy předpokládat, 
že vhodně zvolená kombinace materiálů pláště a trubek může zásadně ovlivnit nutnost použití 
kompenzátoru. 
Při znalosti výše uvedených veličin se potom určí efektivní tlak (rovnice (37)). Efektivní tlak 
představuje veličinu, která ve výpočtu vstupuje do výpočtu všech napětí působících na 
trubkovnici, trubky a plášť. 

𝑃𝑒 =
𝐽 ∙ 𝐾𝑠,𝑡

1 + 𝐽 ∙ 𝐾𝑠,𝑡 ∙ 𝐹𝑞
∙ [𝑥𝑠 ∙ 2 ∙ 𝜐𝑡 ∙ (1 − 𝑥𝑠) +

2 ∙ 𝜐𝑠
𝐾𝑠,𝑡

−
1 − 𝐽

2 ∙ 𝐽 ∙ 𝐾𝑠,𝑡
∙
(𝐷𝐽 + 2 ∙ 𝑤𝐽)

2
− 𝐷𝑆

2

𝐷𝑆
2 ] ∙ 𝑃𝑆

−
𝐽 ∙ 𝐾𝑠,𝑡

1 + 𝐽 ∙ 𝐾𝑠,𝑡 ∙ 𝐹𝑞
∙ [𝑥𝑡 + 2 ∙ 𝜐𝑡 ∙ (1 − 𝑥𝑡) +

1

𝐽 ∙ 𝐾𝑠,𝑡
] ∙ 𝑃𝑡 +

𝐽 ∙ 𝐾𝑠,𝑡
1 + 𝐽 ∙ 𝐾𝑠,𝑡 ∙ 𝐹𝑞

∙ [
𝐾𝑤
2
] ∙ 𝛾 

(37) 

kde: 
Ps Výpočtový tlak v mezitrubkovém prostoru (MPa) 
Pt Výpočtový tlak v trubkovém prostoru (MPa) 
γ Axiální diferenční teplotní dilatace mezi trubkami a pláštěm (mm) (rovnice (28)) 
Ks,t Poměr axiální tuhosti pláště k axiální tuhosti trubkového svazku (-) 
J Poměr axiální tuhosti vlnovkového kompenzátoru k axiální tuhosti pláště (-) 
Fq Součinitel daný jako funkce součinitele tuhosti trubkového svazku k tuhosti trubkovnice 

pro různé hodnoty součinitele uložení okraje trubkovnice od pláště a komory (-) 
xs Součinitel rozvrtání trubkovnice na straně pláště (-) 
xt Součinitel rozvrtání trubkovnice na straně trubek (-) 
υs Poissonova konstanta materiálu pláště 
υt Poissonova konstanta materiálu trubek 
DJ Vnitřní průměr vlny kompenzátoru (mm) 
DS Vnitřní průměr pláště (mm) 
wJ Výška vlny kompenzátoru (mm) 
Kw Modul pružného podkladu, který je ekvivalentní trubkovému svazku (MPa ∙ mm-1) 

5.3 Pevnostní výpočet zkoumaného kondenzátoru pomocí normy ČSN EN 
13445-3 pomocí vzorců (DBF) 

Tato kapitola se zabývá konkrétním pevnostním výpočtem zkoumaného kondenzátoru podle 
normy ČSN EN 13445, pomocí softwaru VVD, přičemž je nejprve zařízení kontrolováno za 
předpokladu vstupních dat (středních teplot materiálů pláště a trubek) získaných od společnosti 
Doosan Škoda Power s.r.o. a následně je zařízení kontrolováno s využitím nově spočtených 
středních teplot z kapitoly 4.2. Jsou zde také uvedeny nejdůležitější výsledky provedeného 
výpočtu. Podrobné výpočtové zprávy pro oba provedené výpočty jsou uvedeny v příloze 1, této 
práce, která je vzhledem k rozsahu přílohy přikládána pouze v elektronické podobě. 

Jak je zmíněno v rešeršní části této práce, norma ČSN EN 13445 předepisuje v kapitole 13, 
která se věnuje výpočtům trubkovnice, 7 kombinací zatížení, které v provozu mohou nastat. Při 
výpočtu se používají kombinace tlaku v trubkách Pt, tlaku v plášti Ps a působení teplotní 
roztažnosti γ. Možné předepsané kombinace zatížení z kapitoly 13 normy ČSN EN 13445-3 jsou 
uvedeny v následující tabulce 9. 
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Tabulka 9 Předepsané kombinace zatížení při výpočtu trubkovnice dané normou ČSN EN 13445 
[2] 

Případ 
zatížení 

Popis 

1 Působí pouze tlak v trubkách Pt, tlak v plášti nepůsobí (Ps = 0), bez teplotní roztažnosti 
(γ = 0) 

2 Působí pouze tlak v mezitrubkovém prostoru Ps, tlak v trubkách nepůsobí (Pt = 0), bez 
teplotní roztažnosti (γ = 0) 

3 Působí tlak v trubkách Pt i tlak v mezitrubkovém prostoru Ps, bez teplotní roztažnosti 
(γ = 0) 

4 Působí pouze teplotní roztažnost γ, (Pt = 0; Ps = 0) 
5 Působí pouze tlak v trubkách Pt, (Ps = 0), s teplotní roztažností γ 
6 Působí pouze tlak v mezitrubkovém prostoru Ps, (Pt = 0), s teplotní roztažností γ 
7 Působí tlak v trubkách Pt i tlak v mezirubkovém prostoru Ps, s teplotní roztažností 

Zmiňovaná norma připouští provádět výpočet pouze pro případy zatížení 3, 4 a 7, pokud 
případy zatížení 1, 2, 5 a 6 nemohou v provozu nastat. Norma v příloze I také určuje, jakým 
způsobem je nutné postupovat při určování zatížení, která mohou v provozu nastat a která 
mohou rozhodovat o návrhu, přičemž v této příloze jsou popsány dva postupy. Jako první je zde 
popsán obecný postup, který zohledňuje všechny možné kombinace tlaků a teplot, na základě 
kterých je potom proveden výpočet. Dále je zde popsán i přístup zjednodušený, který vychází ze 
znalosti maximálních a minimálních hodnot tlaků a teplot působících během provozu, na základě 
kterých se potom provede výpočet uvedený v kapitole 13 normy ČSN EN 13445-3. [2] 

5.3.1 Výpočet trubkovnice kondenzátoru s uvažováním středních teplot od Doosan 
Škoda Power s.r.o. bez uvažování plášťového kompenzátoru délkových dilatací 

Jako první je proveden pevnostní výpočet trubkovnice, trubek a pláště předmětného 
kondenzátoru pro střední teploty materiálů poskytnuté společností Doosan Škoda Power s.r.o. 
(tabulka 7). Hlavní výpočtová data vstupující do pevnostního výpočtu jsou uvedena v tabulce 10. 
Podrobnější data lze potom nalézt v příloze 1 této práce.   

Tabulka 10 Hlavní výpočtová data vstupující do pevnostního výpočtu s uvažováním středních 
teplot od Doosan Škoda Power s.r.o., bez uvažování plášťového kompenzátoru délkových 
dilatací  

Veličina Označení Hodnota 

Výpočtový tlak v plášti Ps 0,045 MPa 
Výpočtový tlak v trubkách Pt 2,3 MPa 
Výpočtová teplota v mezitrubkovém prostoru Ts 345 °C 
Výpočtová teplota v trubkovém prostoru Tt 119°C 
Střední teplota materiálu pláště Ts,m 106 °C 
Střední teplota materiálu trubek Tt,m 12 °C 
Střední součinitel teplotní roztažnosti pláště αs,m 1,19 ּ 10-5 °C-1 
Střední součinitel teplotní roztažnosti trubek  αt,m 1,53 ּ 10-5 °C-1 
Analyzovaná tloušťka trubkovnice  ets 62 mm 

Při pevnostním výpočtu je také nutné znát materiálové charakteristiky příslušných 
komponent. V případě tohoto výpočtu byly materiálové charakteristiky použity z databáze 
výpočtového softwaru VVD, který vychází z evropských materiálových norem. V tabulce 11 jsou 
použité materiálové charakteristiky uvedeny včetně dovolených namáhání uvažovaných 
komponent.   
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Tabulka 11 Materiálové charakteristiky materiálů trubkovnice, pláště a trubek 
 Označení Trubkovnice Plášť Trubky 

Materiál  1.0473 1.5415 1.4541 
Smluvní mez kluzu materiálu při 
konstrukční teplotě (MPa) 

Rpt 215,8  160,4  161,6  

Smluvní mez kluzu při teplotě 20°C (MPa) Rp 355  280  235  
Mez pevnosti (MPa) Rm 510  450  500  
Dovolené namáhání (MPa)  f 143,87  106,93  107,73 

Ve všech výpočtech uvedených v této kapitole bylo analyzováno všech sedm zátěžných stavů 
předepsaných normou ČSN EN 13445. Podrobně jsou použitá zatížení při konkrétních zátěžných 
stavech uvedena v tabulce 12.  

Tabulka 12 Zátěžné stavy výpočtu trubkovnice kondenzátoru pro střední teploty materiálů 
poskytnuté společností Doosan Škoda Power s.r.o.   

  Zátěžný stav 
Zatížení Označení 1 2 3 4 5 6 7 

Tlak – mezitrubkový prostor 
(MPa) 

Ps 0 0,045 0,045 0 0 0,045 0,045 

Tlak – trubkový prostor (MPa) 
 

Pt 2,3 0 2,3 0 2,3 0 2,3 

Střední teplota – mezitrubkový 
prostor (°C) 

Ts,m - - - 106 106 106 106 

Střední teplota – trubkový 
prostor (°C) 

Tt,m - - - 12 12 12 12 

Nejzásadnější výsledky výpočtu s původními daty teplotního namáhání od společnosti 
Doosan Škoda Power a.s. pro zátěžné stavy 4 až 7 jsou uvedeny v tabulkách 13, 14, 15 a 16. Tyto 
zátěžné stavy uvažují teplotní zatížení jednotlivých komponent. Zátěžné stavy 1 – 3 byly při 
výpočtu uvažovány také, ale jak je patrné z tabulky 12, v těchto zátěžných stavech není 
uvažováno teplotní působení na části kondenzátoru. I z toho důvodu, jak je vidět na obrázku 22, 
je vytížení pláště, trubek a trubkovnice velmi nízké. Naopak pro zátěžné stavy, které uvažují 
teplotní namáhání, překračuje vytížení řešených komponent v některých případech více než 150 
%. Lze tedy usuzovat, že působení teploty hraje u řešeného kondenzátoru naprosto zásadní roli.  
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Obrázek 22 Vytížení komponent při výpočtu trubkovnice kondenzátoru pro střední teploty 
materiálů poskytnuté společností Doosan Škoda Power s.r.o., bez uvažování plášťového 

kompenzátoru 

Při zátěžném stavu 4 je uvažováno pouze působení teploty v trubkovém i mezitrubkovém 
prostoru. Tlak médií není ani v jednom z prostorů uvažován. Z grafu vytížení je, že některá napětí 
v trubkách přesahují únosnou mez. Podrobněji jsou hlavní výsledky výpočtu uvedeny v tabulce 
13. 
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Tabulka 13 Výsledky výpočtu trubkovnice pro zátěžný stav 4 výpočtu s uvažováním středních 
teplot od Doosan Škoda Power s.r.o., bez uvažování plášťového kompenzátoru délkových 
dilatací  

Zátěžný stav 4   

Axiální diferenční teplotní dilatace mezi trubkami a pláštěm  γ -2,33 mm 
Efektivní tlak  Pe -8,83 MPa 

Výpočet trubkovnice 
Ohybové napětí v trubkovnici σ -155,53 MPa 
Podmínka  |σ| ≤ 3 ּ fts Splněna 
Smykové napětí v trubkovnici τ -40,22 MPa 
Podmínka |τ| ≤ 0,8 ּ fts Splněna 

Výpočet trubek 
Přípustné napětí ve spoji trubek s trubkovnicí* ft,j 86,18 MPa 
Axiální membránové napětí pro vnější řadu trubek σt,o 136,61 MPa 
Podmínka |σt,o| ≤ ft,j NESPLNĚNA 
Axiální membránové napětí pro vnitřní řadu trubek σt,i 101,72 MPa 
Podmínka |σt,i| ≤ ft,j NESPLNĚNA 
Ekvivalentní napětí v trubkách σt,eq 136,61 MPa 
Podmínka σt,eq ≤ 1,5 ּ ft  Splněna 

Výpočet pláště 
Axiální membránové napětí σs,m -91,53 MPa 
Přípustné napětí pláště ve vzpěru fs,bk 1120,78 MPa 
Podmínka |σs,m| ≤ fs,bk Splněna 
Ekvivalentní napětí v plášti σs,eq 91,53 MPa 
Podmínka σs,eq ≤ 1,5 ּ fs Splněna 

Výpočet pláště v místě spojení s trubkovnicí 
Axiální ohybové napětí  σs,b -90,22 MPa 
Ekvivalentní napětí v plášti v místě spojení s trubkovnicí σs,eq,1 181,75 MPa 
Podmínka σs,eq,1 ≤ 3 ּ fs Splněna 

*Hodnota je závislá na uložení trubky v trubkovnici (zavaření/zaválcování) a může ovlivnit 
podmínky 

Z výsledků uvedených v tabulce 13 lze pozorovat, že axiální membránová napětí na trubkách 
nesplňují podmínky předepsané příslušnou normou při použití výše zmíněných parametrů 
výpočtu. Tato axiální napětí nevyhovují požadavkům právě kvůli působení teploty na plášť a 
trubky, což lze usoudit z výpočtů pro zátěžné stavy 1 až 3, kdy jsou všechny podmínky splněny. 
V tabulce 13 je uvedena pouze velmi malá část výsledků pevnostního výpočtu uzlu plášť, trubky, 
trubkovnice, protože ostatní výsledky nejsou pro řešené téma této práce zásadní. 

V tabulce 14 jsou uvedeny výsledky výpočtu pro zátěžný stav 5, který uvažuje působení tlaku 
(2,3 MPa) v prostoru trubek, a vliv teploty na plášť i trubky. Ve zmíněné tabulce 14 jsou uvedeny 
pouze výsledky výpočtu, které nevyhovují podmínkám předepsaným normou ČSN EN 13445. 
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Tabulka 14 Výsledky výpočtu trubkovnice pro zátěžný stav 5 výpočtu s uvažováním středních 
teplot od Doosan Škoda Power s.r.o., bez uvažování plášťového kompenzátoru délkových 
dilatací 

Zátěžný stav 5   

Axiální diferenční teplotní dilatace mezi trubkami a pláštěm  γ -2,33 mm 
Efektivní tlak  Pe -10,85 MPa 

Výpočet trubek 
Přípustné napětí ve spoji trubek s trubkovnicí ft,j 86,18 MPa 
Axiální membránové napětí pro vnější řadu trubek σt,o 143,97 MPa 
Podmínka |σt,o| ≤ ft,j NESPLNĚNA 
Axiální membránové napětí pro vnitřní řadu trubek σt,i 101,09 MPa 
Podmínka |σt,i| ≤ ft,j NESPLNĚNA 

Výsledky výpočtu pro zátěžný stav 5 vykazují podobné výsledky jako pro zátěžný stav 4. 
Napěťové podmínky pro trubky předepsané normou nejsou splněny, protože axiální 
membránová napětí na trubkách překračují dovolená napětí. Stejné chování lze předpokládat i 
u zátěžného stavu 6 a 7. Výsledky výpočtu, které nevyhovují podmínkám předepsaným normou, 
pro zátěžný stav 6 a 7 jsou uvedeny v tabulce 15 a 16. 

Při zátěžném stavu 6 jsou plášť a trubky zatíženy teplotou a ve výpočtu se navíc uvažuje 
zatížení pláště od tlaku média v plášti (0,045 MPa). 

Tabulka 15 Výsledky výpočtu trubkovnice pro zátěžný stav 6 výpočtu s uvažováním středních 
teplot od Doosan Škoda Power s.r.o., bez uvažování plášťového kompenzátoru délkových 
dilatací 

Zátěžný stav 6   

Axiální diferenční teplotní dilatace mezi trubkami a pláštěm  γ -2,33 mm 
Efektivní tlak  Pe -8,8 MPa 

Výpočet trubek 
Přípustné napětí ve spoji trubek s trubkovnicí ft,j 86,18 MPa 
Axiální membránové napětí pro vnější řadu trubek σt,o 136,54 MPa 
Podmínka |σt,o| ≤ ft,j NESPLNĚNA 
Axiální membránové napětí pro vnitřní řadu trubek σt,i 101,77 MPa 
Podmínka |σt,i| ≤ ft,j NESPLNĚNA 

Zátěžný stav 7 zohledňuje jak teplotní působení na plášť a trubky, tak i působení tlaku médií 
v trubkovém  i mezitrubkovém prostoru. Tento stav by za normálních provozních podmínek měl 
nastávat nejčastěji. Ostatní řešené provozní stavy lze pokládat za havarijní a při provozu by k nim 
nemělo docházet.  

Tabulka 16 Výsledky výpočtu trubkovnice pro zátěžný stav 7 výpočtu s uvažováním středních 
teplot od Doosan Škoda Power s.r.o., bez uvažování plášťového kompenzátoru délkových 
dilatací 

Zátěžný stav 7   

Axiální diferenční teplotní dilatace mezi trubkami a pláštěm  γ -2,33 mm 
Efektivní tlak  Pe -10,82 MPa 

Výpočet trubek 
Přípustné napětí ve spoji trubek s trubkovnicí ft,j 86,18 MPa 
Axiální membránové napětí pro vnější řadu trubek σt,o 143,90 MPa 
Podmínka |σt,o| ≤ ft,j NESPLNĚNA 
Axiální membránové napětí pro vnitřní řadu trubek σt,i 101,15 MPa 
Podmínka |σt,i| ≤ ft,j NESPLNĚNA 
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Z provedeného pevnostního výpočtu lze usuzovat, že při použitých středních teplotách 
materiálu pláště a trubek jsou překročeny podmínky pro axiální napětí na trubkách ve všech 
zátěžných stavech, které uvažují působení teploty na plášť a trubky (zátěžné stavy 4 až 7). Je tedy 
zřejmé, že popsaný problém způsobuje velký rozdíl teplot materiálů pláště a trubek (106°C - 12°C 
= 94 °C). Při použití těchto teplot materiálů, by tedy konstrukce vyžadovala nasazení 
kompenzátoru délkových dilatací, popřípadě použití úplně jiné konfigurace kondenzátoru. Pro 
ověření, zda je kondenzátor opravdu nutné na konstrukci kondenzátoru nasadit, bude 
následovat série zpřesněných výpočtů, na základě kterých bude vytvořena metodika pro určení 
nutnosti nasazení kompenzátoru na plášti kondenzátoru se svazkem trubek v plášti. 

5.3.2 Výpočet trubkovnice kondenzátoru s uvažováním středních teplot z tepelně-
hydraulického výpočtu – varianta 1 

Pevnostní výpočet trubkovnice s výpočtovými daty od společnosti Doosan Škoda Power 
s.r.o., dle předpokladů, nevyhovuje podmínkám, které předepisuje norma ČSN EN 13445 
v kapitole 13. V této části je tedy proveden pevnostní výpočet znovu, ovšem s použitím 
přesnějších dat z tepelně hydraulického výpočtu, který je prezentován v kapitole 4, této práce. 
Pro výpočet byla použita varianta 1 tepelně-hydraulického výpočtu, z které byly určeny střední 
teploty materiálu pláště a trubek (kapitola 4.2). Při pevnostním výpočtu byla, použita střední 
teplota pláště 81,93°C a střední teplota trubek na vnitřní straně 46,99°C, která byla zvolena 
z důvodu co největší konzervativnosti výpočtu. Lze předpokládat příznivější výsledky axiálních 
napětí na trubkách vzhledem k menšímu rozdílu teplot materiálů pláště a trubek (81,93°C – 
46,99°C = 34,94°C). 

Tabulka 17 Zátěžné stavy výpočtu trubkovnice kondenzátoru pro střední teploty z provedeného 
tepelně-hydraulického výpočtu (varianta 1), bez uvažování plášťového kompenzátoru délkových 
dilatací 

  Zátěžný stav 
Zatížení Označení 1 2 3 4 5 6 7 

Tlak – mezitrubkový prostor 
(MPa) 

Ps 0 0,045 0,045 0 0 0,045 0,045 

Tlak – trubkový prostor (MPa) 
 

Pt 2,3 0 2,3 0 2,3 0 2,3 

Střední teplota – mezitrubkový 
prostor (°C) 

Tms - - - 81,93 81,93 81,93 81,93 

Střední teplota – trubkový 
prostor (°C) 

Tmt - - - 46,99 46,99 46,99 46,99 

Výpočet byl v tomto případě proveden opět pro všechny zátěžné stavy, které norma 
předepisuje (tabulka 17), při použití vstupních parametrů uvedených v tabulce 18. Výpočtové 
teploty a tlaky jsou použity stejné jako v předchozím případě. Byly ale použity zpřesněné střední 
teploty materiálů pláště a trubek a k nim příslušné střední součinitele teplotní délkové 
roztažnosti získané z přílohy O normy ČSN EN 13445-3. Materiálové vlastnosti pro hlavní 
komponenty jsou vzhledem k použití stejných výpočtových teplot  a tlaků shodné s předchozím 
výpočtem a jsou uvedeny v tabulce 11. 
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Tabulka 18 Hlavní výpočtová data vstupující do pevnostního výpočtu s uvažováním středních 
teplot z provedeného tepelně-hydraulického výpočtu (varianta 1), bez uvažování plášťového 
kompenzátoru délkových dilatací 

Veličina Označení Hodnota 

Výpočtový tlak v plášti Ps 0,045 MPa 
Výpočtový tlak v trubkách Pt 2,3 MPa 
Výpočtová teplota v mezitrubkovém prostoru Ts 345 °C 
Výpočtová teplota v trubkovém prostoru Tt 119°C 
Střední teplota materiálu pláště Ts,m 81,93 °C 
Střední teplota materiálu trubek Tt,m 46,99 °C 
Střední součinitel teplotní roztažnosti pláště αs,m 1,18 ּ 10-5 °C-1 
Střední součinitel teplotní roztažnosti trubek αt,m 1,55 ּ 10-5 °C-1 
Analyzovaná tloušťka trubkovnice  ets 62 mm 

Z grafu vytížení komponent, jež je uveden na obrázku 23 lze konstatovat, že při použití 
středních teplot materiálů pláště a trubek dochází ke splnění podmínek uvedených použitou 
normou. Napětí na trubkách, které v předchozím výpočtu nesplňovalo předepsané podmínky, 
zásadně kleslo. To je způsobeno menší diferencí středních teplot materiálů pláště a trubek, které 
ovlivnily výsledné hodnoty axiální diferenční teplotní dilatace (rovnice 28) v zátěžných stavech, 
které uvažují teplotní působení na plášť a trubky. 
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Obrázek 23 Vytížení komponent při výpočtu trubkovnice kondenzátoru pro střední teploty 
materiálů z provedeného tepelně-hydraulického výpočtu (varianta 1), bez uvažování plášťového 

kompenzátoru 

Výsledky axiální diferenční teplotní dilatace mají zásadní vliv na velikost efektivního tlaku 
(rovnice 29). Výsledky axiálních diferenčních teplotních roztažností, efektivních tlaků a napětí na 
trubkách, které v předchozím výpočtu nevyhovovaly podmínkám předepsaným normou, pro 
zátěžné stavy, ve kterých figuruje teplotní působení, jsou uvedeny v tabulce 19. Výsledky jsou 
uvedeny pouze pro zátěžné stavy zohledňující působení teploty na konstrukci. 
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Tabulka 19 Výsledky výpočtu trubkovnice pro zátěžné stavy 4 až 7 výpočtu s uvažováním 
středních teplot z provedeného tepelně-hydraulického výpočtu (varianta 1), bez uvažování 
plášťového kompenzátoru délkových dilatací 

Zátěžný stav  4 5 6 7 

Axiální diferenční teplotní dilatace 
mezi trubkami a pláštěm  

γ -0,6278 mm 

Efektivní tlak  Pe -2,38 MPa -4,4 MPa -2,35 MPa -4,37 MPa 
Přípustné napětí ve spoji trubek 
s trubkovnicí 

ft,j 86,18 MPa 

Axiální membránové napětí pro 
vnější řadu trubek 

σt,o 36,87 MPa 44,24 MPa 36,81 MPa 44,17 MPa 

Axiální membránové napětí pro 
vnitřní řadu trubek 

σt,i 27,46 MPa 26,83 MPa 27,51 MPa 26,89 MPa 

Výsledky uvedené v tabulce 19, jak již bylo zmíněno, vyhovují všem předepsaným 
podmínkám z normy ČSN EN 13445. Ovšem tento výpočet je proveden v ustáleném stavu. 
V procesu najíždění nebo sjíždění kondenzátoru na provozní parametry může docházet 
k situacím, kdy budou teploty materiálů pláště a trubek vykazovat vysoké diference. Tento děj 
je analytickými vztahy velmi obtížně postihnutelný. Proto bude v dalších kapitolách práce 
věnována pozornost právě najíždění kondenzátoru na provozní stav. Jak ukázala rešerše 
výzkumu najíždění nebo sjíždění procesních a energetických aparátů na provozní, nebo klidový 
stav, uvedená v dalším textu, řeší se tento jev především u kotlů, kde mohou mít tyto podmínky 
zásadní vliv na spolehlivý a hlavně bezpečný chod kotlů. Vzhledem k tomu, že předmětný 
kondenzátor je v provozu používán jako pojistný, lze předpokládat, že stavům neustáleným bude 
v provozu vystaven, což je hlavní důvod provádění neustálené analýzy procesu najíždění tohoto 
kondenzátoru. 
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6 Tranzientní analýza axiálního napětí na plášti a trubkách 
kondenzátoru 

V průběhu řešení zkoumaného problému bylo na základě provedené rešerše zjištěno, že 
maximální napětí v axiálním směru nemusí v konstrukci vzniknout v ustáleném stavu, ale při 
najíždění nebo sjíždění zařízení na provozní parametry. Tento fenomén je zkoumán zejména při 
najíždění nebo sjíždění kotlů, jak vyplývá z provedené rešerše článků na toto téma. V článku [36], 
je zkoumáno najíždění HRSG jednotky, přičemž je důraz kladen na vyšetření teplotního 
namáhání parního bubnu během najíždění procesu na provozní stav. V článku [37] je představen 
tranzientní model monitorující tepelné namáhání tlakových komponent parního kotle. 
Numerická časově závislá metoda pro určení teplotního namáhání tenkostěnných komponent 
parních kotlů je představena v článku [38]. V článku [39] je představena metoda pro výpočet 
napětí způsobených teplotou na válcových i kulových elementech v průběhu najíždění nebo 
sjíždění kotlů. Tento výpočet vychází z teplot na vnitřní straně zkoumané části zařízení. Článek 
[40] pojednává o přechodových jevech, jako je najíždění a sjíždění, v potrubních trasách 
používaných v energetice a popisuje model pro výpočet ohřevu potrubí, založený na metodě 
konečných objemů, který umožňuje i výpočet teplotního napětí potrubí.  

Z provedené rešerše článků zabývajících se působením teplotního namáhání při najíždění 
resp. sjíždění zkoumaných zařízení na provozní stav je patrné, že tranzientní chování teplotního 
namáhání je řešeno především u komponent kotlů. Zkoumání tranzientního chování v souvislosti 
s namáháním komponent kondenzátorů od teploty se v dostupné literatuře nepodařilo 
dohledat, ovšem v případě kondenzátoru řešeného v této práci může mít podobná analýza 
smysl. Jak již bylo zmíněno, vstupní teplota páry do řešeného kondenzátoru dosahuje až 360 °C 
a chladící voda má teplotu na vstupu do trubek pouhých 20 °C. Tato poměrně velká teplotní 
diference mezi médii proudícími v mezitrubkovém a trubkovém prostoru, zejména pokud se 
jedná o protiproudý kondenzátor, může způsobit vznik velmi vysokých napětí v podélném směru 
na plášti a trubkách kondenzátoru, ale taky by mohlo dojít k poškození spojení trubek a 
trubkovnice, což by mohlo vést k havárii celého zařízení. Zejména s ohledem na bezpečnost 
zařízení má tedy smysl se popsanou problematikou zabývat. 

V této části práce bude tedy proveden tranzientní výpočet pláště a trubek na zkoumaném 
kondenzátoru během procesu najíždění na provozní parametry, na jehož plášti nebude uvažován 
kompenzátor délkových dilatací, který má být z konstrukce odstraněn, při zachování 
spolehlivosti a bezpečnosti zařízení. Výpočet byl proveden kombinovaně, kdy je tranzientní 
teplotní úloha řešena pomocí MKP výpočtu pomocí softwaru ANSYS APDL [41]. Výstupem 
z tohoto je podrobné teplotní pole materiálů pláště a trubek ve zvolených časových krocích. 
Výpočet napětí v časových krocích v axiálním směru je potom proveden pro časové kroky z MKP 
analýzy pomocí analytických vztahů. Výpočet byl proveden ve dvou variantách: 

 Zjednodušený tranzientní MKP výpočet pláště a trubek 

V tomto stupni byla zavedena řada zjednodušení, protože primárním cílem bylo získat pouze 
charakter průběhu napětí působícího na plášť a trubky kondenzátoru.  

 Zpřesněný tranzientní MKP výpočet pláště a trubek  

V této fázi byl potom proveden zpřesněný výpočet, který by měl více odpovídat reálnému 
stavu. Jednotlivá zjednodušení budou podrobně popsána v dalším textu. 

Smyslem prováděného tranzientního pevnostního výpočtu pláště a trubek je simulace 
zatížení pláště a trubek od působení teploty na konstrukci kondenzátoru při najíždění na 
provozní stav. Jelikož je analyzovaný kondenzátor v provozu používán jako pojistný, lze 
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předpokládat, že stav najíždění, resp. sjíždění bude v provozu nastávat. Jedním z hlavních cílů 
tranzientní analýzy je tedy ověření velikosti a charakteru průběhu napětí na plášti a trubkách 
v podélném směru v čase najíždění na provozní parametry kondenzátoru. Analýza bude 
provedena na zjednodušeném osově symetrickém modelu, který je zatížen pouze teplotou 
proudících médií. Rozdíl teplot proudících médií a s ním související rozdíl teplot materiálů pláště 
a trubek, způsobuje axiální dilatace pláště a trubek, čímž vzniká axiální napětí na zmíněných 
komponentech. V této práci je analyzován pouze stav najíždění a to zejména kvůli velmi vysoké 
vstupní teplotě páry do pláště kondenzátoru, jejímž působením může vzniknout velký nárůst 
napětí na konstrukci. Tento nárůst napětí potom může mít negativní vliv na spolehlivost a 
bezpečnost zařízení.  

6.1 Zjednodušená tranzientní analýza axiálního napětí na plášti a trubkách 
kondenzátoru 

Zjednodušený výpočet pláště a trubek slouží především k ověření předpokladu, že nejvyšší 
axiální napětí na plášti a trubkách nemusí působit v ustáleném provozním stavu, ale právě při 
najíždění nebo sjíždění kondenzátoru. Proto je v tomto výpočtu použita celá řada 
zjednodušujících předpokladů, z důvodu snížení časové a výpočtové náročnosti, která jsou níže 
uvedena: 

 Bude uvažováno pouze zatížení od teploty v okamžiku vstupu horké páry směsi do 

pláště, resp. vody do trubek zkoumaného kondenzátoru.  

 Doba průchodu médií je v mezitrubkovém prostoru spočítána zjednodušeně, bez 

uvažování přepážkového systému, pomocí rovnice kontinuity 

 Pro zadávání okrajových podmínek teplotního působení je použit tepelně-hydraulický 

výpočet z HTRI – varianta 1 

 Pro MKP analýzu je  použit osově symetrický modelu jak pro plášť, tak pro trubku.  

 Okrajové podmínky v MKP výpočtu jsou zadávány bez ohledu na dráhu průchodu médií 

pláště/trubkami 

 Z důvodu velké výpočtové náročnosti není pro tranzientní pevnostní výpočet 

trubkového svazku použit svazek trubek celý, ale pouze jedna trubka. 

 Při výpočtu axiálního napětí je využito zjednodušení pláště i trubek na pruty 

s příslušnými průřezovými charakteristikami 

Tato použitá zjednodušení mohou mít vliv na kvalitu výsledků axiálních napětí na plášti a 
trubkách, ovšem pro určení charakteru průběhu axiálního napětí během doby najíždění 
kondenzátoru na provozní podmínky mohou být použita. Jejich vliv na výsledky bude diskutován 
na konci této kapitoly. 

6.1.1 Tranzientní teplotní MKP úloha pro určení teplotního pole materiálu pláště 

Jako první byla řešena tranzientní teplotní úloha na plášti kondenzátoru pomocí MKP, při 
použití okrajových podmínek z tepelně-hydraulického výpočtu, provedeném v softwaru HTRI 
(varianta 1), který je podrobně popsán v kapitole 4.1. Tato úloha je řešena na zjednodušeném 
osově symetrickém modelu s respektováním postupného nárůstu teploty proudících médií v 
čase. Teplotní úloha je řešena zvlášť na plášti a na trubkách. Následný výpočet napětí v axiálním 
směru je proveden také na zjednodušeném modelu (obrázek 30), kdy jsou plášť i celý trubkový 
svazek zjednodušeny na prutový model s příslušnými průřezovými charakteristikami.   
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6.1.1.1 Materiálové charakteristiky použité pro MKP analýzu pláště 

Teplotní úloha byla řešena jako lineární, proto jsou materiálové vlastnosti v MKP výpočtu 
zadávány jako konstantní vzhledem ke střední teplotě materiálů pláště a trubek (81,93 °C, resp. 
46,99 °C). Plášť zkoumaného kondenzátoru je vyroben z oceli s označením 1.5415. Podle normy 
ČSN EN 13445 se jedná o materiál, který spadá do skupiny materiálů 1.2. Podle skupiny materiálu 
jsou pomocí mocninného rozvoje dopočítány některé materiálové vlastnosti, v tomto případě 
modul pružnosti a součinitel teplotní délkové dilatace (rovnice 38, rovnice 39). Pro teplotní 
úlohu je dále nutné znát Poissonovu konstantu materiálu, hustotu, měrnou tepelnou kapacitu a 
teplotní vodivost. Použité parametry materiálu pro plášť jsou uvedeny v tabulce 21 uvedené 
níže. 

𝐸 = 𝑐0 + 𝑐1𝑇 + 𝑐2𝑇
2 (38) 

𝛼 = 𝑐0 + 𝑐1𝑇 + 𝑐2𝑇
2 (39) 

Tabulka 20 Koeficienty pro výpočet modulu pružnosti a součinitele teplotní délkové roztažnosti 
pláště 

Plášť c0 c1 c2 

Součinitele teplotní délkové roztažnosti (K-1) 10,98 ּ 10-6 1,623 ּ 10-8 -1,287 ּ 10-11 

Součinitele pro modul pružnosti (MPa) 213,16 ּ 103 -69,1 -1,824 ּ 10-2 

Součinitele c0, c1, c2 pro výpočet modulu pružnosti pláště a součinitele teplotní délkové 
roztažnosti při střední teplotě materiálu pláště, resp. trubek jsou převzaty z normy ČSN EN 
13445-3, z přílohy O a jsou uvedeny v tabulce 20. Pro MKP výpočet byla při výpočtu modulu 
pružnosti a teplotní délkové roztažnosti uvažována střední teplota proudu v plášti, 81,93 °C, jejíž 
výpočet je uveden v kapitole 4.2. 

Tabulka 21 Materiálové vlastnosti pro tranzientní teplotní MKP výpočet pláště 
Veličina Označení Hodnota 

Modul pružnosti E 2 ּ 1011 Pa 
Poissonova konstanta oceli υ 0,3 
Hustota ρ 7850 kg ּ m-3 
Součinitel teplotní délkové 
dilatace 

α 1,1 ּ 10-5 °C-1 

Tepelná vodivost k 50 W ּ m-1ּ  K-1 
Měrná tepelná kapacita c 450 J ּ kg-1ּ  K-1 

Hodnoty pro hustotu a Poissonův poměr použitého materiálu byly převzaty z přílohy O normy 
ČSN EN 13445 [2], hodnoty tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity byly převzaty z [42], resp. 
[43]. 

6.1.1.2 Model pro MKP výpočet pláště 

Pro MKP teplotní úlohu byl použit osově symetrický model pláště, který je vyobrazen na 
obrázku 24. Na použitém modelu, je zachována celková délka pláště 2024 mm, vnější průměr 
pláště 355,6 mm a tloušťka stěny pláště 8 mm. Protože se jedná o osově symetrický model, byly 
zanedbány všechny diskontinuity, jako jsou především vstupní, výstupní hrdla, servisní otvory a 
další.  
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Obrázek 24 Osově symetrický model pláště pro teplotní MKP analýzu 

6.1.1.3 Výpočtová síť MKP modelu pláště 

Pro řešený MKP teplotní výpočet byl v případě výpočtu pláště i trubek použit prvek PLANE77. 
Jedná se o prvek s osmi uzly určený pro teplotní úlohy prováděné v programu Ansys Mechanical 
APDL. Použitý prvek PLANE77 je vhodný pro 2D, osově symetrické, ustálené i tranzientní teplotní 
úlohy. [44] 

Pro vytvoření sítě byly použity obdélníkové prvky, s využitím tvorby pravidelné sítě. 
Výpočtová síť pláště je tvořena 500 prvky po délce a 4 prvky po tloušťce modelu. Detail sítě je 
vyobrazen na obrázku 25. Použitá síť musí být dostatečně jemná, aby bylo možné dostat 
výsledky, tedy teploty materiálu pláště, z dostatečného množství uzlů a zaručit tak co 
nejpřesnější teplotní pole materiálu pláště, které potom bude mít vliv na přesnost výsledků 
průběhu axiálního napětí na plášti. 

 

Obrázek 25 Detail výpočtové sítě teplotního MKP výpočtu na plášti 
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6.1.2 Tranzientní  teplotní MKP úloha pro určení teplotního pole materiálu trubek  

Tranzientní výpočet průběhu teploty materiálu trubek je realizován analogicky s výpočtem 
pláště. Stejně jako při výpočtu působení teploty na materiál pláště, bylo nutné i zde přistoupit 
k některým zjednodušením, které budou dále podrobně rozepsány. 

6.1.2.1 Materiálové charakteristiky použité pro MKP analýzu trubek 

Trubky analyzovaného kondenzátoru jsou vyrobeny z materiálu s označením 1.4541, který 
dle normy ČSN EN 13445  spadá do skupiny materiálů 8.1. Vlastnosti materiálu 1.4541, použité 
pro teplotní MKP výpočet trubky jsou uvedeny v tabulce 23. Modul pružnosti materiálu trubek 
a součinitel teplotní délkové dilatace jsou stejně jako v případě pláště počítány pomocí 
mocninového rozvoje (rovnice 38 a 39) pro stření teplotu 46,99 °C, jejíž výpočet je popsán 
v kapitole 4.2. Koeficienty pro výpočet pomocí mocninového rozvoje jsou uvedeny v tabulce 22. 

Tabulka 22 Koeficienty pro výpočet modulu pružnosti a součinitele teplotní délkové roztažnosti 
trubek 

Trubky c0 c1 c2 

Koeficient teplotní délkové roztažnosti (K-1) 14.97 ּ 10-6 1.599 ּ 10-8 -9.990 ּ 10-12 

Koeficienty pro modul pružnosti (MPa) 201.66 ּ 103 -84.8 0 

Tabulka 23 Materiálové vlastnosti pro tranzientní teplotní MKP výpočet trubek 
Název  Označení Hodnota 

Modul pružnosti E 1,99 ּ 105 MPa 
Poissonova konstanta υ 0,3 
Součinitel teplotní délkové 
dilatace 

α 1,5 ּ 10-5 K-1 

Součinitel tepelné vodivosti k 50 W ּ m-1    K-1 
Měrná tepelná kapacita cp 450 J ּ kg-1    K-1 
Hustota ρ 7800 kg ּ m-3 

Stejně jako v případě výpočtu pláště jsou hodnoty pro hustotu a Poissonův poměr převzaty 
z přílohy O normy ČSN EN 13445-3, hodnoty tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity byly 
převzaty z [42], resp. [43]. 

6.1.2.2 Model pro MKP výpočet trubek 

Pro výpočet teplotní MKP analýzu trubek byl rovněž použit osově symetrický model (obrázek 
26). Aby bylo možné toto zjednodušení použít, byl trubkový svazek zredukován na jednu trubku. 
Toto zjednodušení předpokládá rovnoměrné působení teploty proudu na trubkový svazek, což 
zejména na vnější straně trubek nemusí odpovídat realitě. Toto zjednodušení bylo použito 
z důvodu časové náročnosti výpočtu celého trubkového svazku. Navíc software HTRI, ve kterém 
bylo počítáno teplotní pole kondenzátoru, počítá teploty proudu a součinitel přestupu tepla 
pouze jako průměrné hodnoty v softwarem zvolené oblasti. Pro detailnější analýzu celého 
trubkového svazku s respektováním drah průchodů médií by bylo potřeba mít data buď z CFD 
analýzy, kterou, jak ukázala provedená rešerše v kapitole 2.6.2, je velmi složité provést zejména 
v mezitrubkovém prostoru, kde navíc dochází ke kondenzaci proudícího média, nebo 
z naměřených dat. Bohužel ani jedno z výše popsaného nebylo k dispozici v dostatečné kvalitě. 
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Obrázek 26 Osově symetrický model trubek pro teplotní MKP analýzu 

6.1.2.3 Síť MKP modelu trubek 

V případě teplotní MKP úlohy trubek byl použit element PLANE77. Použitá mapovaná síť se 
skládá výhradně z obdélníkových prvků, kterých bylo použito 500 po délce a 2 po tloušťce trubky. 
Detail sítě je zobrazen na obrázku 27.   

 

Obrázek 27 Detail výpočtové sítě teplotního MKP výpočtu trubek 

6.1.2.4 Okrajové podmínky MKP výpočtu pláště a trubek 

Kvůli získání co nejpřesnějšího teplotního pole materiálů pláště a trubek, byly jako okrajové 
podmínky použity teploty proudů a příslušné součinitele přestupu tepla. Žádná další okrajová 
podmínka nebyla použita, takže výpočet počítá, jak již bylo zmíněno, pouze se zatížením od 
teploty během doby najíždění kondenzátoru na provozní parametry. Teploty proudu a 
součinitele přestupu tepla byly použity z tepelně hydraulického výpočtu, který byl proveden 
v softwaru HTRI (kap. 4.1), přičemž byla použita varianta 1 výpočtu.  

Okrajové podmínky byly zadávány na vnitřní a vnější plochu pláště nebo trubek jak je 
uvedeno obrázku 28. Okrajové podmínky z výpočtu HTRI byly při výpočtu pláště použity pro 
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vnitřní stranu pláště a při výpočtu trubek bylo použity pro vnější stranu trubek. Pro vnitřní stranu 
trubek byly použity okrajové podmínky z výpočtu trubek z HTRI. 

 

Obrázek 28 Plochy pro zadávání okrajových podmínek teplotní MKP úlohy 

Výpočet je proveden jako tranzientní. Jako výchozí je použit stav (zátěžný stav 0), kdy má celé 
konstrukce teplotu 20°C. V dalším zátěžném stavu 1 už jsou zadávány okrajové podmínky 
uvedené v tabulce 24 a 25 pro plášť resp. trubky. Délka tohoto zátěžného stavu byla nastavena 
na časy, odpovídající níže vypočtené době průchodu média v plášti, resp. v trubkách (tabulka 
26). Zátěžný stav 2 byl nastaven na dobu 50 s. Lze předpokládat, že za tuto dobu už dojde 
k ustálení teploty materiálu pláště a trubek. Okrajové podmínky byly zadávány pomocí funkce 
„ramped“, která aplikuje zatížení postupně v několika krocích pomocí lineární interpolace, 
přičemž plného zatížení je dosaženo na konci časového kroku [44]. Okrajové podmínky byly 
aplikovány v délkových souřadnicích, kde je známý kromě teploty i součinitel přestupu tepla 
v plášti, resp. v trubkách (obrázek 14 a)).  

Tabulka 24 Okrajové podmínky pro MKP výpočet pláště pro časové kroky 1 a 2 
Délková souřadnice 

(mm) 
Teplota proudu  

(°C) 
Součinitel přestupu tepla  

(W ּ m-2ּ  K-1) 

Strana Vnitřní Vnější Vnitřní Vnější 

264,54 98,47 

20 

8101,9 

50 
804,07 98,47 24261,0 
1304,1 82,04 1814,5 
1707,6 26,86 984,29 

Tabulka 25 Okrajové podmínky pro MKP výpočet trubek pro časové kroky 1 a 2 
Délková souřadnice 

(mm) 
Teplota proudu  

(°C) 
Součinitel přestupu tepla  

(W ּ m-2ּ  K-1) 

Strana Vnitřní Vnější Vnitřní Vnější 

264,54 20,51 98,47 6804,3 8101,9 
804,07 20,24 98,47 6781,4 24261,0 
1304,1 20,05 82,04 6262,6 1814,5 
1707,6 20,0 26,86 6080,8 984,29 

 Při výpočtu doby průchodu médií, která byla použita pro zátěžný stav 1, bylo přistoupeno 
k aplikaci zjednodušení zejména v mezitrubkovém prostoru, kde nebyly uvažovány segmentové 
přepážky, a doba průchodu byla spočítána pomocí rovnice kontinuity (rovnice 40). Dalším 
zjednodušením je, že hustota je celou dubu průchodu médií uvažována jako konstantní a 
v mezitrubkovém prostoru není zohledněn vliv kondenzace na změnu rychlosti průtoku páry. 
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Stejný způsob výpočtu doby průchodu byl použit i pro trubky, kde ho ale lze označit za korektní, 
protože trubky nejsou opatřeny žádnou vestavbou a nedochází v nich ke kondenzaci, ani jiné 
změně fáze proudícího média. Rovněž i hustota chladící vody je v celém objemu trubek téměř 
konstantní. 

𝑡 =
𝐿𝑘𝜌𝐴𝑘
�̇�

 (40) 

kde: 
Lk  délka kanálu (m) 
ρ  hustota média (kg ּ m-3) 
Ak  Průtočná plocha kanálu (m2) 
ṁ  Hmotnostní průtok směsi (kg ּ s-1) 

Tabulka 26 Doba průchodu médií pláštěm, resp. trubkami 
Kanál Doba průchodu 
Plášť 1,68 s 
Trubky 1,45 s 

6.1.3 Výsledky zjednodušené tranzientní MKP teplotní úlohy 

Hlavním výstupem z provedené zjednodušené tranzientní MKP analýzy pláště a trubek 
předmětného kondenzátoru by mělo být získání charakteru průběhu axiálního napětí na plášti a 
trubkách v závislosti na čase. K tomu je nutné nejprve získat podrobnější teplotní pole materiálu 
pláště a trubek v čase, které potom bude vstupním parametrem pro výpočet napětí v axiálním 
směru vzniklého v důsledku teplotního zatížení. Průběh teploty materiálů pláště a trubek ve 
vybraných časových krocích jsou uvedeny na obrázku 29 a) pro plášť a 29 b) pro trubky.  

 

Obrázek 29 Průběh teplot materiálu pláště a trubek po délce ve vybraných časových krocích: a) 
Plášť; b) Trubky 

Z grafu 29 a) je patrné, že zejména v oblasti vstupu páry (délková souřadnice 0 m) dochází k 
poměrně rychlému ohřevu pláště, kdy v čase kole 30 s dosahuje teplota materiálu pláště téměř 
80 °C, přičemž, při plném zahřátí (v čase 50 s) se teplota materiálu pláště pohybuje kolem 98 °C 
v oblasti vstupu horké páry. Průběhy teplot materiálů v jednotlivých časových krocích jsou téměř 
konstantní od vstupu média do pláště až po délkovou souřadnici 0,75 m. V této oblasti zřejmě 
dochází ke kondenzaci a tak není růst teploty v čase tak výrazný, jako v oblasti vstupu horké páry.    

U teploty materiálu trubek (obrázek 29 b)) lze pozorovat podobný jev, kdy ve vzdálenosti 1,50 
m od vstupu páry do pláště začne docházek k poměrně prudkému nárůstu teploty materiálu 
trubek. Nejvyšší teploty je dosaženo přibližně ve vzdálenosti 0,75 m od vstupu páry do pláště, 
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tedy opět v místě, kde dochází ke kondenzaci páry v plášti. Teplota materiálu trubek ve 
zmíněném místě dosahuje cca 80 °C při plném zatížení v čase 50 s. K ohřevu trubek dochází 
stejně jako u pláště velmi rychle. V čase přibližně 35 s jsou trubky zahřáty na teplotu cca 70°C 
v místě, kde je dosaženo maximální teploty trubek. 

Z uvedeného průběhu teplot na plášti a trubkách v čase, v závislosti na délkové souřadnici, 
lze usuzovat, že zahřátí materiálu pláště a trubek probíhá poměrně rychle, což ukazuje na to, že 
nárůst napětí na plášti a trubkách proběhne také za velmi krátkou dobu, po níž se průběh napětí 
začne ustalovat. Výsledky tohoto výpočtu budou dále použity pro výpočet analytický výpočet 
axiálních napětí na plášti a trubkách zkoumaného kondenzátoru.  

6.1.4 Výpočet axiálního napětí na plášti a trubkách během doby najíždění 
kondenzátoru na provozní parametry 

Výpočet axiálního napětí vzniklého od působení teploty v závislosti na čase byl proveden 
analyticky pomocí programovacího jazyka Python [45]. Jako vstupní parametr do výpočtu byl 
využit výpočet teplotního pole materiálů pláště a trubek, který je diskutován v předchozí 
kapitole 6.1. Tento výpočet má za cíl poskytnout představu o charakteru průběhu axiálního 
napětí působícího na plášť a trubky během doby najíždění kondenzátoru na provozní stav. 

Pro výpočet axiálního napětí byl použit zjednodušený model kondenzátoru, kdy plášť a trubky 
byly nahrazeny pomocí dvou vetknutých prutů, zatížených silami na jejich volných koncích. Toto 
zjednodušení je možné použít, protože výpočet napětí je uvažován pouze v axiálním směru. 
Případný ohyb kondenzátoru, který může být v reálném případě způsoben rozdílem teplot 
v horní a spodní části kondenzátoru není v tomto výpočtu uvažován. Zjednodušený výpočtový 
prutový model kondenzátoru je uvede na obrázku 30 níže. 

 

Obrázek 30 Zjednodušený model kondenzátoru pro výpočet axiálních napětí na plášti a 
trubkách 

Sílu na volných koncích prutů je možné dopočítat na základě rovnosti posuvů obou prutů 
(rovnice 41). Tento předpoklad nahrazuje použití trubkovnice v reálném případě, která spojuje 
plášť a trubky. Z takto určené síly působící na plášť a trubky v axiálním směru bude následně 
možné určit napětí vzniklé v důsledku působení teploty na plášť a trubky v axiálním směru. 

𝑢𝑆 = 𝑢𝑇 (41) 

Posuvy pláště a trubky lze dále rozepsat při znalosti změny délky pláště  a trubek v důsledku 
působení teploty a Hookova zákona do rovnice (42) a z této rovnice potom vyjádřit sílu působící 
na plášť a trubky (rovnice 43) zkoumaného kondenzátoru. Vypočtená síla potom bude sloužit 
pro výpočet axiálního napětí na plášti a trubkách. 
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𝑢𝑆 = 𝑢𝑇 → 𝛼𝑆 ∙ 𝐿𝑆 ∙ ∆𝑇𝑆 − 𝐹 ∙
𝐿𝑆

𝐴𝑆 ∙ 𝐸𝑆
= 𝛼𝑇 ∙ 𝐿𝑇 ∙ ∆𝑇𝑇 + 𝐹 ∙

𝐿𝑇
𝐴𝑇 ∙ 𝐸𝑇

 (42) 

 

𝐹 =
𝛼𝑆 ∙ 𝐿𝑆 ∙ ∆𝑇𝑆 − 𝛼𝑇 ∙ 𝐿𝑇 ∙ ∆𝑇𝑇

𝐿𝑆
𝐴𝑆 ∙ 𝐸𝑆

+
𝐿𝑇

𝐴𝑇 ∙ 𝐸𝑇

 (43) 

kde: 
αS, αT  Součinitel teplotní délkové roztažnosti materiálu pláště/trubek (°C-1) 
LS, LT  Délka pláště/trubek (m) 
ΔTS, ΔTT  Rozdíl koncové a počáteční teploty pláště/trubek (počáteční teplota = 20°C) 
AS, AT  Plocha průřezu pláště/trubek (m2) 
ES, ET  Modul pružnosti matriálu pláště/trubek (MPa) 

Rovnice (43) ovšem předpokládá konstantní průběh teploty materiálu pláště a trubek po 
délce. Protože průběh teploty materiálů pláště a trubek z teplotní úlohy (obrázek 29) mají po 
částech lineární průběh, je nutné teplotu vyjádřit pomocí rovnice lineární funkce (rovnice 44). 

𝑇 = 𝑎𝑥 + 𝑏 (44) 

Rovnice (44) lineární funkce teploty je možné dosadit za teplotu v rovnicích, které popisují 
výpočet modulu pružnosti a součinitele teplotní délkové roztažnosti v závislosti na teplotě 
(rovnice (38), (39)) pro každou lineární část průběhu teploty po délce pláště, resp. trubek. Takto 
upravené rovnice (38) a (39) lze potom dosadit do rovnice (43) pro výpočet síly působící na plášť 
a trubky kondenzátoru v každém časovém kroku (rovnice (49)). Tento výpočet tak respektuje 
závislost modulu pružnosti a součinitele teplotní délkové roztažnosti na teplotě. Vyjádření členů 
rovnice (49) pro výpočet síly pro jednotlivé časové kroky je uveden kvůli rozsahu jednotlivých 
členů zvlášť v rovnicích (45), (46), (47) a (48). 

𝛼𝑆,𝑖,𝑗𝛥𝑇𝑆,𝑖,𝑗 = ∫ ((𝑐𝛼𝑆0 + 𝑐𝛼𝑆1 ∙ (𝑎𝑆,𝑖𝑥𝑆,𝑖 + 𝑏𝑆,𝑖) + 𝑐𝛼𝑆2 ∙ (𝑎𝑆,𝑖𝑥𝑆,𝑖 + 𝑏𝑆,𝑖)
2
)

𝐿𝑆,𝑖

0

∙ (𝑎𝑆,𝑖𝑥𝑆,𝑖 + 𝑏𝑆,𝑖)) ∙ 𝑑𝑥𝑆,𝑖 

(45) 

 

𝐸𝑆,𝑖,𝑗 = ∫ (𝑐𝐸𝑆0 + 𝑐𝐸𝑆1 ∙ (𝑎𝑆,𝑖𝑥𝑆,𝑖 + 𝑏𝑆,𝑖) + 𝑐𝐸𝑆2 ∙ (𝑎𝑆,𝑖𝑥𝑆,𝑖 + 𝑏𝑆,𝑖)
2
)

𝐿𝑆,𝑖

0

∙ 𝑑𝑥𝑆,𝑖 
(46) 

 

𝛼𝑇,𝑖,𝑗𝛥𝑇𝑇,𝑖,𝑗 = ∫ ((𝑐𝛼𝑇0 + 𝑐𝛼𝑇1 ∙ (𝑎𝑇,𝑖𝑥𝑇,𝑖 + 𝑏𝑇,𝑖) + 𝑐𝛼𝑇2 ∙ (𝑎𝑇,𝑖𝑥𝑇,𝑖 + 𝑏𝑇,𝑖)
2
)

𝐿𝑇,𝑖

0

∙ (𝑎𝑇,𝑖𝑥𝑇,𝑖 + 𝑏𝑇,𝑖)) ∙ 𝑑𝑥𝑇,𝑖 

(47) 

 

𝐸𝑇,𝑖,𝑗 = ∫ (𝑐𝐸𝑇0 + 𝑐𝐸𝑇1 ∙ (𝑎𝑇,𝑖𝑥𝑇,𝑖 + 𝑏𝑇,𝑖) + 𝑐𝐸𝑇2 ∙ (𝑎𝑇,𝑖𝑥𝑇,𝑖 + 𝑏𝑇,𝑖)
2
) ∙

𝐿𝑇,𝑖

0

𝑑𝑥𝑇,𝑖 
(48) 

Z rovnice (49), uvedené níže, pro výpočet síly v časových krocích je dopočítáno axiální napětí 
působící na plášť a trubky zkoumaného kondenzátoru během procesu najíždění na provozní stav. 
Výpočet axiálních napětí je uveden v rovnici (50) pro plášť a v rovnici (51) pro trubky. 



Vývoj metodiky pro vyhodnocení nutnosti použití plášťových 
kompenzátorů u trubkových kondenzátorů  Marek Pernica 
 

63 
 

𝐹𝑗 =
∑ 𝐿𝑆,𝑖,𝑗 ∙ 𝛼𝑆,𝑖,𝑗 ∙ 𝛥𝑇𝑆,𝑖,𝑗
𝑛𝑆
𝑗=1 − ∑ 𝐿𝑇,𝑖,𝑗 ∙ 𝛼𝑇,𝑖,𝑗 ∙ 𝛥𝑇𝑇,𝑖,𝑗

𝑛𝑇
𝑗=1

∑
𝐿𝑆,𝑖,𝑗
𝐸𝑆,𝑖,𝑗

𝑛𝑠
𝑗=1

𝐴𝑆
+

∑
𝐿𝑇,𝑖,𝑗
𝐸𝑇,𝑖,𝑗

𝑛𝑇
𝑗=1

𝐴𝑇

 
(49) 

kde: 
i  Index délkové souřadnice 
j  Index časového kroku 
LSi, LTi  Délka části pláště / trubek (m) 
ΔTSi, ΔTTi Rozdíl koncové a počáteční teploty na části pláště/trubek (°C) 
αS,i, αT,i  Součinitel teplotní délkové roztažnosti materiálu části pláště/trubek (°C-1) 
ES,i, ET,i  Modul pružnosti matriálu části pláště/trubek (MPa) 
nS, nT  Časový krok výpočtu pro plášť/trubky 

𝜎𝑆,𝑗 =
𝐹𝑗

𝐴𝑆
 (50) 

 

𝜎𝑇,𝑗 =
𝐹𝑗

𝐴𝑇
 

(51) 

Kde: 
σSj  Axiální napětí na plášti vzniklé od působení teploty v čase j (MPa) 
σTj  Axiální napětí na trubkách vzniklé od působení teploty v čase j (MPa) 
Fi  Síla působící na konstrukci v čase j (N) 

Na obrázku 31 je vyobrazen průběh síly v závislosti na čase působící na plášť a trubky 
zkoumaného kondenzátoru během doby najíždění na provozní stav. Z grafu je patrné, že po 
vstupu médií do pláště/trubek dojde k velmi rychlému poklesu působící síly až na hodnotu -278,8 
kN. Poté následuje naopak velmi strmý nárůst velikosti síly, který začíná zhruba po 1 s od vstupu 
médií do pláště, resp. trubek. Tento prudký nárůst velikosti působící síly se v čase 10 s zvolní a 
v čase zhruba 20 s začne docházet k ustalování velikosti síly, přičemž v čase 30 s lze průběh síly 
považovat za ustálený. V tomto okamžiku dosahuje velikost síly 133,6 kN.  

 

Obrázek 31 Časový průběh síly působící na plášť a trubky kondenzátoru při najíždění 
kondenzátoru na provozní stav 
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Na obrázku 32 je potom uveden průběh axiálního napětí na plášti, resp. trubkách v čase 
během najíždění kondenzátoru na provozní stav. Průběh napětí kopíruje trend průběhu síly, kdy 
v prvních sekundách dojde k rychlému nárůstu napětí a následně se průběh ustaluje. Napětí na 
plášti vzroste v čase cca 2 s na hodnotu téměř 31,9 MPa. V prakticky stejném čase dosáhne 
maxima i napětí na trubkách (téměř -43,2 MPa). Po dosažení maximálních napětí začne docházet 
k jejich ustalování a v čase cca 30 s lze už průběh napětí považovat za ustálený, protože už téměř 
nedochází k růstu velikosti síly působící na konstrukci. Velikost napětí v ustáleném stavu je 
v grafu 32 znázorněna šedou tečkovanou čarou pro trubky, šedou čerchovanou čarou pro plášť. 
Výpočet napětí v ustáleném stavu probíhal analogicky s tranzientním výpočtem napětí, s tím 
rozdílem, že pomocí MKP byla teplotní úloha řešena jako ustálená.  

Z grafu 32 je patrné, že v případě pláště je velikost axiálního napětí v neustáleném stavu 
v čase 1,5 s od vstupu média do pláště, kdy dosahuje napětí své maximální velikosti v celém 
průběhu, vyšší o zhruba 47 MPa oproti ustálenému stavu. V případě trubek o zhruba 63 MPa. 
Rozkmit napětí při najíždění a napětí v ustáleném stavu je zejména v případě trubek markantní, 
navíc v tomto výpočtu není uvažován tlak médií, který by mohl mít také zásadní vliv na průběh 
napětí v axiálním směru. Dalším problémem může mít, že v případě pláště, dochází po zahájení 
procesu najíždění k působení tahového napětí, v důsledku rychlého zahřátí materiálu pláště, ale 
v ustáleném stavu je plášť vystaven tlakovému napětí, u trubek dochází k opačnému efektu. 

Pokud špičky napětí během najíždění na provozní stav přesáhnou únosnou mez, mohly být 
sníženy například předehřevem pláště a trubek na vhodnou teplotu, která by se co nejvíce 
přiblížila předpokládaným teplotám materiálů pláště a trubek v ustáleném provozu, tímto 
opatřením by se zabránilo vzniku špiček napětí. V případě tohoto konkrétního kondenzátoru je 
ale toto řešení velmi problematické, protože jak již bylo zmíněno, jedná se o kondenzátor 
pojistný a lze předpokládat, že zahřívat ho během celé doby provozu by bylo velmi 
neekonomické řešení. Dalším řešením může být použití kompenzátoru délkových dilatací, nebo 
úplná změna konstrukce kondenzátoru.  

 

Obrázek 32 Průběh axiálního napětí, v závislosti na čase, působící na plášť a trubky 
kondenzátoru při najíždění kondenzátoru na provozní stav 
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Zjednodušený výpočet axiálního napětí na plášti a trubkách byl vykonán za účelem zjištění 
charakteru průběhu napětí, přičemž tento výpočet ukázal, že během doby najíždění 
kondenzátoru na provozní stav dochází velmi rychle k poměrně značnému nárůstu napětí 
v axiálním směru jak na trubkách, tak na plášti. Ve výpočtu ovšem byla použita celá řada 
zjednodušení, která mohou mít na přesnost výsledků vliv. Za zjednodušení, které má 
pravděpodobně největší vliv na průběh axiálního napětí, lze považovat výpočet doby průchodu 
média v plášti, které neuvažuje reálnou dráhu průchodu média, protože neuvažuje segmentové 
přepážky v plášti a kondenzaci média. Oba tyto fenomény budou podrobně analyzovány 
v zpřesněném výpočtu a bude zkoumán jejich vliv na průběh napětí na plášti a trubkách během 
najíždění kondenzátoru na provozní stav. Taktéž bude zkoumán vliv použití kompenzátoru 
délkových dilatací na plášti a jeho vliv na snížení napětí na konstrukci v axiálním směru. 

6.2 Zpřesněná tranzientní analýza axiálního napětí na plášti a trubkách 
kondenzátoru 

Zpřesněný tranzientní výpočet axiálních napětí na plášti a trubkách zkoumaného 
kondenzátoru byl vykonán zejména kvůli snaze co nejvíce přiblížit výpočtový model reálnému 
stavu a tím správně určit, zda je možné z konstrukce zkoumaného kondenzátoru odstranit 
kompenzátor délkových dilatací při zachování bezpečnosti a spolehlivosti zařízení. Předchozí 
zjednodušený výpočet by mohl být dobře použitelný pro výměníky tepla se svazkem trubek 
v plášti, u nichž nedochází ke změně fáze, protože v předloženém zjednodušeném výpočtu 
nejsou uvažovány pochody, které změnu fáze doprovázejí, navíc je uvažována konstantní střední 
hustota proudícího média a konstantní hmotnostní průtok. Protože ale u zkoumaného zařízení 
dochází ke kondenzaci média v plášti, byl vytvořen podrobnější výpočet, který částečně zahrnuje 
vliv kondenzace, ale také počítá dráhu průchodu média v plášti s uvažováním segmentových 
přepážek. 

Výpočet byl proveden stejným způsobem jako zjednodušený výpočet, tedy použití MKP 
výpočtu pro výpočet teploty materiálu pláště a trubek a analytický výpočet průběhu axiálního 
napětí během doby najíždění kondenzátoru na provozní stav, avšak mnohé vstupní parametry 
byly zpřesněny.  

Ve zjednodušeném transientním výpočtu byla uvažována doba průchodu médií při 
konstantním průtoku, hustotě médií a průtočné ploše kanálů. Navíc nebyl uvažován postupný 
průchod média pláštěm, ale okrajové podmínky byly zadány přímo po celé délce pláště. Tyto 
předpoklady ovšem přibližně platí pouze v trubkovém prostoru zkoumaného kondenzátoru, kde 
je pracovním médiem chladící voda, jejíž teplota se po délce mění jen velmi mírně. V řešeném 
případě navíc dochází v mezitrubkovém prostoru ke kondenzaci a proudící médium vykazuje 
značný teplotní spád (obrázek 13 a)), takže nelze s přijatelnou chybou použít předpoklad 
konstantní hustoty média. Předpoklad konstantní průtočné plochy v prostoru pláště by zase 
s přijatelnou chybou výpočtu mohl být použit pouze u výměníků tepla bez přepážek. Protože 
v řešené konfiguraci kondenzátoru dochází ke změně fáze média v plášti a kondenzátor je 
vybaven třemi segmentovými přepážkami, je v následující části práce proveden podrobnější 
výpočet, který částečně zohledňuje změnu fáze média proudícího v mezitrubkovém prostoru i 
dráhu jeho průchodu a hustotu média měnící se v závislosti na teplotě. Ve výpočtu je tedy 
uvažován tok přes trubky (cross-flow) v místě mezi přepážkami a tok v podélném směru v místě 
pod/nad přepážkou. Poté je dopočítána rychlost průchodu média v jednotlivých částech pláště 
a z ní doba průchodu média v plášti. Takto zpřesněná doba průchodu média v plášti bude potom 
využita pro zadávání okrajových podmínek v MKP výpočtu, čímž bude možné nasimulovat 
postupný průchod médií v plášti, k němuž dochází právě při najíždění zkoumaného 
kondenzátoru.  
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Další zpřesnění původního zjednodušeného výpočtu spočívá v použití nelineárního MKP 
teplotního výpočtu, kdy jsou materiálové vlastnosti pláště a trubek zadávány v závislosti na 
teplotě. Materiálová data byla převzata z přílohy O normy ČSN EN 13445--. Zmíněná příloha 
nabízí materiálové vlastnosti pro jednotlivé skupiny materiálů popsaných v části 2 této normy. 
Jednotlivé materiálové charakteristiky budou podrobně diskutovány v následujícím textu. 

6.2.1 Výpočet doby průchodu média v mezitrubkovém prostoru 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, největším zpřesněním oproti zjednodušenému 
výpočtu teplotního pole materiálů pláště a trubek, popsanému v kapitole 6.1, bylo zavedení 
doby průchodu média v plášti s respektováním segmentových přepážek, změnou fáze média a 
změnou hustoty média (vodní páry) v závislosti na teplotě. Výpočet doby průchodu média 
v plášti je proveden analyticky na základě fyzikálních vztahů, přičemž je využito rozdělení dráhy 
průchodu v plášti na části, které budou detailně popsány v následujícím textu. Výpočet je 
proveden pro dráhu vedoucí střednicí jednotlivých zón pláště, jak je znázorněno na obrázku 33. 

 

Obrázek 33 Uvažovaná dráha průchodu média v plášti 

6.2.1.1 Výpočet hmotnostních průtoku proudícího média v mezitrubkovém prostoru 
kondenzátoru 

Prvním krokem v tomto výpočtu doby průchodu média, je určení hmotnostních průtoků páry 
a kondenzátu v plášti zkoumaného kondenzátoru. Pro určení hmotnostních průtoků jednotlivých 
složek je využita rovnice tepelné bilance proudu aplikovaná na jednotlivé části mezitrubkového 
prostoru, za předpokladu konstantního hmotnostního průtoku směsi v plášti (ṁsměs = konst. = 
0,025 kg ּ s-1). Uvažované úseky mezitrubkového prostoru korespondují s tepelně-hydraulickým 
výpočtem provedeným v kapitole 4.1 a jsou graficky znázorněny na obrázku 34. Zmíněný 
tepelně-hydraulický výpočet je také využit při určování entalpií proudu v mezitrubkovém 
prostoru. Entalpie byla určována pro každý úsek pomocí teplot a tlaků v krajních bodech 
jednotlivých úseků z parních tabulek [46]. Z takto získaného tepelného toku potom bude možné 
dopočítat hmotnostní průtoky jednotlivých složek směsi v meztrubkovém prostoru. 
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Obrázek 34 Rozdělení kondenzátoru na části pro výpočet průtoku složek směsi v 
mezitrubkovém prostoru přepočítané z HTRI 

Tabulka 27 Hodnoty krajních bodů úseků pláště přepočítané z HTRI 
Délkové souřadnice pláště (m) 

0,138 0,316 0,720 1,220 1,759 2,024 

Software HTRI využívá, ve kterém byl proveden tepelně-hydraulický výpočet, používá pro 
délkové souřadnice vlastní konvenci. Využívá jako výchozí hodnotu – délkovou souřadnici 0 m v 
místě vstupu média do trubek. Tato konvence ovšem není příliš praktická, protože analyzovaný 
kondenzátor je protiproudý. Proto byly délkové souřadnice přepočítány s ohledem na zachování 
vzdáleností mezi jednotlivými krajními body jednotlivých částí mezitrubkového prostoru. Nové 
zóny, které vznikly přepočtem původních souřadnic, jsou zobrazeny na obrázku 34, číselně jsou 
uvedeny v tabulce 27. V následujícím výpočtu budou použity výhradně uvedené souřadnice. 
Problémem v tomto případě je, že se nepodařilo dohledat, jakým způsobem HTRI délkové 
souřadnice v plášti určuje, což může mít na přesnost výsledků vliv. 

Z tepelně-hydraulického výpočtu, uvedeného v kapitole 4.1, byla také převzata vstupní data 
v podobě teplotního pole proudu v mezitrubkovém prostoru pro tento výpočet. Toto teplotní 
pole v závislosti na přepočítané délkové souřadnici včetně vyznačení jednotlivých režimů 
proudění v mezitrubkovém prostoru, je znázorněno na obrázku 35 níže. 

 

Obrázek 35 Teplotní pole média proudícího v mezitrubkovém prostoru kondenzátoru 
s vyznačenými režimy proudění  
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Závislost entalpie na teplotě při tlaku média v mezitrubkovém prostoru je uvedena na 
obrázku 36 a), kde je čárkovanou čarou vyznačena teplota (Tkond = 98,47 °C), při níž dojde ke 
kondenzaci v mezitrubkovém prostoru kondenzátoru. Číselně je závislost entalpie na teplotě při 
příslušném tlaku uvedena v tabulce 28. Závislost entalpie na délkové souřadnici v plášti je potom 
uvedena na obrázku 36 b). Z tohoto obrázku je patrné, že v místě kondenzace dochází, podle 
předpokladů, k nejvýraznějšímu entalpickému spádu v celém plášti. Poměrně velký entalpický 
spád lze také pozorovat po vstupu média do mezitrubkového prostoru, kde dochází k rychlému 
ochlazení vstupující páry. Naopak v oblasti mezitrubkového prostoru, kde se nachází už pouze 
kondenzát je entalpický spád velmi malý, protože podle výpočtu dochází k velmi pozvolnému 
ochlazování kondenzátu. 

 

Obrázek 36 Průběh entalpie a) v závislosti na teplotě, b) v závislosti na délkové souřadnici 
pláště 

Tabulka 28 Entalpie pro teplotu a tlak v plášti 
Teplota (°C) 360,0 98,47 98,47 82,04 26,86 23,61 
Tlak (kPa) 96,0 95,997 95,997 95,996 95,996 95,996 
Entalpie (kJ kg-1) 3196,32 2673,15 412,60 343,55 112,70 99,111 

Nyní je už možné provést výpočet tepelného toku jednotlivými úseky v mezitrubkovém 
prostoru podle rovnice 52. Tento výpočet je proveden pro směs páry a kondenzátu proudící 
v mezitrubkovém prostoru při uvažování konstantního hmotnostního průtoku směsi. Entalpie na 
vstupu do úseku v mezitrubkovém prostoru, resp. na výstupu z úseku v mezitrubkovém prostoru 
jsou určeny na základě teploty a tlaku v jednotlivých úsecích. Obrázek 37 znázorňuje tepelný tok 
i-tým úsekem pláště kondenzátoru. S pomocí uvedeného obrázku 37 je sestavena rovnice 
entalpické bilance pro i-tý úsek (rovnice 52), která je postupně aplikována na všechny úseky 
v plášti 

 

Obrázek 37 Tepelný tok i-tou buňkou 

𝑄�̇�˙ = 𝑚 ∙˙ 𝛥ℎ = �̇� ∙ (ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑖 − ℎ𝑖𝑛,𝑖) (52) 
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Kde: 
Q̇i  Tepelný tok i-tou buňkou (W) 
ṁ  Hmotnostní průtok směsi (ṁ = konst.) (kg ∙ s-1) 
hin,i  Entalpie na vstupu do úseku pláště / trubek (J ∙ kg-1) 
hout,i  Entalpie na výstupu z úseku pláště / trubek (J ∙ kg-1) 

V tabulce 29 je uveden vypočtený tepelný tok jednotlivými úseky pláště kondenzátoru. Podle 
předpokladů je největší tepelný tok na úseku 2, kde dochází ke kondenzaci média 
v mezitrubkovém prostoru (obrázek 35). Také na prvním úseku mezitrubkového prostoru lze 
pozorovat poměrně velký tepelný tok, který způsobuje rychlý poklesem vstupní teploty média 
(360 °C) na teplotu kondenzační (98,47 °C). Na úsecích 3 až 5 už je tepelný tok poměrně nízký, 
což ukazuje, podle předpokladů z tepelně hydraulického výpočtu, na proudění čistého 
kondenzátu. 

Tabulka 29 Teplený tok úseky pláště 
Úsek  1 2 3 4 5 

Tepelný tok (W) -13079,09 -56513,73 -1726,37 -5771,15 -339,78 

Při znalosti tepelného toku na jednotlivých úsecích (tabulka 29) v mezitrubkovém prostoru a 
entalpií proudu v krajních bodech úseků v plášti (tabulka 28),  je možné zapsat rovnice entalpické 
bilance s respektováním vícefázového proudění v mezitrubkovém prostoru (rovnice 54, 56, 58) 
a z nich následně určit hmotnostní průtoky jednotlivých složek (pára, kondenzát) na jednotlivých 
úsecích v mezitrubkovém prostoru kondenzátoru. Rovnice entalpických bilancí pro jednotlivé 
režimy proudění jsou uvedeny v následujícím textu.  

a) Proudění čisté páry 

K proudění čisté páry dochází podle tepelně-hydraulického výpočtu pouze na prvním úseku 
pláště, kde dochází k ochlazení páry ze vstupní teploty 360 °C na teplotu kondenzační 98,47 °C. 
V tomto úseku není tedy uvažován průtok kondenzátu (rovnice 53). Rovnice 54 potom vyjadřuje 
entalpickou bilanci čisté páry na prvním úseku pláště kondenzátoru.  

�̇�𝑉 = 0 (53) 
  

𝑄𝑖˙ = �̇�𝑃 ∙ (ℎ𝑜𝑢𝑡𝑖 − ℎ𝑖𝑛𝑖) → �̇�𝑝 =
𝑄

(ℎ𝑜𝑢𝑡𝑖 − ℎ𝑖𝑛𝑖)

˙
 (54) 

b) Režim kondenzace páry 

Ke kondenzaci dochází mezi souřadnicemi 0,316 m a 0,720 m, tedy na druhém úseku pláště 
kondenzátoru (obrázek 35). V tomto režimu je nutné uvažovat proudění páry i kondenzátu 
(rovnice 55). Entalpická bilance (rovnice 56) s uvažováním více fázového toku je v tomto případě 
sestavena za pomoci obrázků 38 a 39. Obrázek 38 popisuje vstupní a výstupní proudy na 
řešeném úseku pláště kondenzátoru. Na obrázku 39 je uveden průběh teploty v plášti 
kondenzátoru v prvních třech zónách mezitrubkového prostoru zkoumaného kondenzátoru, s 
jehož pomocí bude sestavena rovnice entalpické bilance pro režim kondenzace v plášti 
kondenzátoru. 
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Obrázek 38 Schéma entalpické bilance směsi 

 

Obrázek 39 Průběh teploty v plášti v prvních třech zónách mezitrubkového prostoru 
zkoumaného kondenzátoru pro určení tepelné bilance v místě kondenzace média 

�̇� = �̇�𝑃 + �̇�𝑉 (55) 
  

𝑄𝑖˙ = �̇�𝑃 ∙ (ℎ𝐾0 − ℎ𝑃0) + �̇�𝑉 ∙ (ℎ𝐾1 − ℎ𝑃0) → �̇�𝑉 =
𝑄 − �̇�𝑃 ∙ (ℎ𝐾0 − ℎ𝑃0)

(ℎ𝐾1 − ℎ𝑃0)
 (56) 

c) Proudění kondenzátu 

K proudění kondenzátu potom dochází ve zbylých úsecích (3, 4, 5), pro něž je sestavena 
rovnice entalpické bilance (58) s uvažováním proudění čistého kondenzátu bez parní složky 
(rovnice 57). 

�̇�𝑃 = 0 (57) 
  

𝑄𝑖˙ = �̇�𝑉 ∙ (ℎ𝑜𝑢𝑡𝑖 − ℎ𝑖𝑛𝑖) (58) 

Kde: 
Q̇i  Teplený tok úsekem (W) 
ṁ  Hmotnostní tok směsi (kg ּ s-1) 
ṁV  Hmotnostní tok kondenzátu (kg ּ s-1) 
ṁP  Hmotnostní tok páry (kg ּ s-1) 
hK0  Entalpie na počátku kondenzace (J ּ kg-1) 
hP0  Entalpie páry před počátkem kondenzace (J ּ kg-1) 
hK1  Entalpie kondenzátu po zkondenzování páry (J ּ kg-1) 

Z uvedených rovnic jsou určeny hmotnostní průtoky páry a kondenzátu v zónách 
mezitrubkového prostoru. Hmotnostní průtoky páry a kondenzátu budou následně použity pro 
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určení rychlosti proudění v plášti kondenzátoru a následně doby průchodu pláštěm. Získaná 
doba průchodu bude potom v tranzientní teplotní MKP analýze použita při zadávání teploty 
proudu, čímž se zohlední postupný průchod média v mezitrubkovém prostoru. Hmotnostní 
průtoky obou složek v mezitrubkovém prostoru pro každý úsek zkoumaného kondenzátoru jsou 
uvedeny v tabulce 30.  

Tabulka 30 Hmotnostní průtok složek směsi proudící v mezitrubkovém prostoru zkoumaného 
kondenzátoru 

Úsek 1 2 3 4 5 

Hmotnostní průtok – pára [kg ּ s-1] 0,025 0,0094 0,0 0,0 0,0 
Hmotnostní průtok – voda [kg ּ s-1] 0.0 0.016 0.025 0.025 0.025 

Výsledky průtoků složek média v mezitrubkovém prostoru (tabulka 30) ukazují, že pára zcela 
zkondenzuje na prvních dvou úsecích mezitrubkového prostoru. Poté už v plášti kondenzátoru 
zůstává pouze kondenzát. Lze tedy předpokládat, že dění na prvních dvou úsecích bude mít 
významný vliv na axiální napětí působící na plášť, protože právě na tomto místě je teplota média 
nejvyšší.  

6.2.1.2 Výpočet rychlosti proudícího média v mezitrubkovém prostoru  

Pro výpočet doby průchodu média proudícího v mezitrubkovém prostoru kondenzátoru je 
nejprve nutné určit rychlost proudění média. Výpočet rychlosti proudění média 
v mezitrubkovém prostoru bude v této práci omezen pouze na průchod nezkondenzované části 
směsi v mezitrubkovém prostoru, s respektováním jejích fyzikálních vlastností (hmotnostní 
průtok, hustota), protože lze předpokládat, že právě proudící pára má největší vliv na teplotní 
působení na konstrukci kondenzátoru a tedy i vznik špičkového napětí na plášti a trubkách 
během najíždění kondenzátoru na provozní parametry. Navíc popis chování zkondenzované 
části v mezitrubkovém prostoru je velmi složitý, jak ukázala provedená rešerše, a přesahuje 
zaměření této práce. 

 V předchozím zjednodušeném výpočtu nebyly uvažovány přepážky v mezitrubkovém 
prostoru. Ty však mají zásadní vliv na charakter proudění, proto je vhodné přistoupit ke 
zpřesněným metodám určení rychlostí proudění médií v mezitrubkovém prostoru. Pro tento 
výpočet byl použit princip metody popsané v literatuře [18], která je založena na rozdělení 
mezitrubkového prostoru na jednotlivé části (vstupní/výstupní kanály, okna pod přepážkami, 
křížový tok mezi přepážkami, proudění ve vstupních/výstupních hrdlech). Toto rozdělení je pro 
řešený kondenzátor schematicky znázorněno na obrázku 40. Pokud je mezitrubkový prostor 
takto rozdělen lze spočítat průtočné plochy jednotlivých částí a následně rychlosti a časy 
průchodu média v mezitrubkovém prostoru. Výpočet bude podrobně popsán v následujících 
podkapitolách.  

Přesto, že se jedná o zásadní zpřesnění v porovnání s předchozím zjednodušeným výpočtem, 
i zde byla některá zjednodušení použita. Je uvažováno proudění tekutiny v plášti na střednici 
(viz. obrázek 33). Proud tekutiny v plášti je rozdělen na jednotlivé části, přičemž je uvažován buď 
čistě křížový tok přes trubky, nebo tok paralelně s trubkami. Dále jsou zanedbány recirkulační 
proudy, protékání proudu mezi pláštěm a přepážkami, protékání mezi trubkami a přepážkou a 
další fenomény provázející proudění v mezitrubkovém prostoru výměníků tepla se svazkem 
trubek v plášti. Proudění přes vstupní resp. výstupní hrdlo není ve výpočtu uvažováno, lze totiž 
předpokládat, že v následném výpočtu napětí v axiálním směru nebude hrát zásadní roli.   
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Obrázek 40 Rozdělení mezitrubkového prostoru na zóny zohledňující charakter proudění 

Pro výpočet rychlosti proudícího média v mezitrubkovém prostoru je nutné znát příslušné 
průtočné plochy. Průtočné plochy jsou určovány na jednotlivých částech mezitrubkového 
prostoru vyobrazených na obrázku 40, kolmo na vyobrazené plochy. Každá tato část je ještě dále 
rozdělena na menší části, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků. V případě částí, kde 
dochází ke křížovému toku přes trubky (vstupní/výstupní kanály a tok média mezi sousedními 
přepážkami bez oken) je průtočná plocha počítána pro každou řadu trubek. V okně pod 
přepážkou, kde dochází k obratům proudu, je potom průtočná plocha počítána v okně pod 
přepážkou a jemnější dělení je zahrnuto až při výpočtu rychlosti proudění. Podrobný postup 
výpočtu průtočných ploch média v mezitrubkovém prostoru je uveden v následujícím textu. 

a) Vstupní/výstupní kanál 

Ve vstupní části vytyčené v délkových souřadnicích trubkovnicí a první přepážkou (obrázek 
40)) je uvažován křížový tok přes trubky. Průtočná plocha mezi trubkami je počítána pro každou 
řadu trubek od vstupu média do pláště po řadu trubek, která je jako poslední v kontaktu 
s přepážkou (obrázek 41). Pro popsanou oblast je výpočet průtočné plochy proveden 
následovně: 

 

Obrázek 41 Vyznačení průtočných ploch mezi trubkami ve vstupním kanále 

Určí se délka přímky v místě kruhové úseče procházející středy trubek v příčném řezu 
mezitrubkového prostoru si vyznačené na obrázku 41 červenou barvou, pro řady trubek ve 
vstupním kanále, které jsou v kontaktu s přepážkou (řady 0,1,2,3,4,5,6,7) následujícím vzorcem: 

𝑠𝑖 = 2 ⋅ ℎ𝑖√
2 ⋅ 𝑟𝑆
ℎ𝑖

− 1 (59) 



Vývoj metodiky pro vyhodnocení nutnosti použití plášťových 
kompenzátorů u trubkových kondenzátorů  Marek Pernica 
 

73 
 

kde: 
hj  výška kruhové úseče v j-té řadě trubek (m) 
rS  poloměr pláště (m)  

Dále se určí délka kanálu pro jednotlivé řady trubek LPi, kudy může protékat médium, jako 
vzdálenost mezi jednotlivými trubkami a délka mezi vnitřním průměrem pláště a vnějším 
průměrem krajních trubek v příslušné řadě trubek: 

𝐿𝑃𝑖 = 𝑠𝑖 − (𝑛𝑇ř𝑎𝑑𝑎𝑖 ⋅ 𝑑𝑇𝑜) (60) 

kde: 
si  délka přímky kruhové úseče (m) 
nTřadai  i-tá řada trubek (-) 
dTo  vnější průměr trubky (m) 

Nyní je možné pro každou řadu trubek určit průtočnou plochu ve vstupním kanálu, která bude 
následně sloužit jako jeden z parametrů pro výpočet rychlosti proudění média ve vstupním 
kanále mezitrubkového prostoru: 

𝐴𝑃𝑖 = 𝐿𝑃𝑖 ⋅ 𝐿𝐿 (61) 

Kde: 
LPi  délka mezi jednotlivými trubkami pro příslušné řady trubek (m) 
LL  délka oblasti křížového toku v podélném směru (m) 

Průtočná plocha pro řady trubek ve výstupním kanále se určí analogickým způsobem 
s příslušnou délkou oblasti křížového toku v podélném směru LL. Pomocí takto určených 
průtočných ploch je při znalosti hustoty proudícího média a hmotnostního průtoku možné určit 
rychlosti průtoku pro každou řadu trubek. 

b) Prostor mezi přepážkami 

Při výpočtu rychlosti proudění média mezi přepážkami 1,2 a 2,3, je uvažován, stejně jako 
v bodě a) této podkapitoly, pouze křížový tok média přes trubky. Výpočet probíhá v řadách 
trubek, kde se se překrývají přepážky 1,2 a 2,3. Výpočet průtočné plochy je založen na stejném 
principu, jako v bodě a) této podkapitoly, kde je nejprve spočtena délka přímky v místě kruhové 
úseče pro příslušné řady trubek (5,6,7), vyznačené na obrázku 42 červenou barvou, podle 
rovnice (59). 
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Obrázek 42 Vyznačení průtočných ploch mezi trubkami v kanále mezi přepážkami 

Dále se, stejně jako ve vstupním kanále, určí vzdálenost mezi jednotlivými trubkami a 
vzdálenost mezi vnějším průměrem krajních trubek a vnitřním průměrem pláště pro příslušné 
řady trubek, v jejichž oblasti dochází k překrývání přepážek, podle rovnice (60) a určí se průtočná 
plocha mezi přepážkami podle rovnice (61). Analogickým způsobem se určí průtočná plocha 
mezi přepážkami 2 a 3. 

Rychlost proudu média  se potom dopočítá, při znalosti hustoty a hmotnostního průtoku 
média proudícího v mezitrubkovém prostoru pro každou řadu trubek mezi přepážkami pomocí 
rovnice kontinuity. 

c) Okna pod přepážkami 

Průtočná plocha oken pod přepážkami, kde dochází k obratům proudů je vypočtena podle 
[18], kdy se průtočná plocha okna určí jako rozdíl průtočné plochy okna bez uvažování trubek 
(rovnice (62)) a plochy trubek v okně (rovnice (63)). 

𝐴𝑊𝑇 =
𝜋 ⋅ 𝐷𝑆𝑖

2

4
⋅ (
𝛽

360
) − (

(𝐷1 − 2 ⋅ 𝐻) ⋅ 𝐷1
4

) ⋅ sin (
𝛽

2
) (62) 

kde: 
DSi  Vnitřní průměr pláště (m) 
β  Středový úhel seříznutí přepážky (°) 
D1  Průměr přepážky – uvažován stejný jako vnitřní průměr pláště (m) 
H  Výška seříznutí přepážky (okna) (m) 

𝐴𝑇 =
𝜋 ⋅ 𝑑𝑇𝑜

2

4
⋅ (
𝑛𝑤
2
) (63) 

kde: 
nw  Počet trubek v uvažovaném okně (-) 
dTo  Vnější průměr trubky (m) 

Rozdíl plochy okna bez uvažování trubek AWT a plochy trubek AT potom určuje průtočnou 
plochu média v okně pod přepážkami (rovnice 64). Pro takto vypočtenou plochu průtoku pod 
přepážkou se potom opět pomocí rovnice kontinuity dopočítá rychlost v okně pod přepážkami. 

𝐴𝑊 = 𝐴𝑊𝑇 − 𝐴𝑇 (64) 
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Jak již bylo zmíněno výše, v tomto výpočtu je uvažován pouze průtok páry v mezitrubkovém 
prostoru.  Z obrázků 34 a 40 je zřejmé, že rozdělení kondenzátoru použité při tepelně-
hydraulickém výpočtu (obrázek 34) není shodné s rozdělením kondenzátoru použitým pro 
výpočet doby průchodu v mezitrubkovém prostoru (obrázek 40). Rychlosti proudů byly tedy 
spočítány pro všechny hmotnostní průtoky, určené výše s respektováním rozdělení 
mezitrubkového prostoru podle softwaru HTRI (obrázek 34) s užitím příslušných průtočných 
ploch určených pro nové rozdělení respektující režimy proudění (obrázek 40). V místě, kde zóny 
z obrázku 40 zaujímají více částí z obrázku 34, byla dopočítána střední rychlost proudu. 

Dalším problémem ve výpočtu rychlostí v plášti zkoumaného kondenzátoru je výpočet 
rychlostí v místech obratů proudů mezi křížovým a paralelním tokem. Výpočet vychází ze znalosti 
výstupní/vstupní rychlosti v křížovém toku a rychlosti toku paralelního s trubkami v místě pod 
přepážkou. Úhel mezi těmito vektory rychlostí svírá 90°. Je tedy možné aplikovat přepočet pro 
libovolný úhel od 0° do 90° podle následující rovnice (65). Popsaná situace je také vyobrazena 
pomocí obrázku 43.  

 

 

Obrázek 43 Znázornění dráhy průchodu média v mezitrubkovém prostoru v místě obratu pod 
přepážkou a) Střednice proudu znázorněná elipsou, b) Rozdělení eliptické části na přímkové 

segmenty 

Každá část obratu proudu je rozdělena na deset přímkových segmentů, v jejichž krajních 
bodech jsou spočítány rychlosti. Tento postup je opakován pro každou část obratu proudu 
v plášti. 

𝑣𝑝í𝑠𝑡 =
𝑣1 ⋅ (90 − 𝛼𝑝í𝑠𝑡) + 𝑣2 ⋅ 𝛼𝑝í𝑠𝑡

90
  (65) 

kde: 
vpíst  Rychlost v krajních bodech přímkových segmentů v obratech proudu (m ּ s-1) 
v1  Rychlost na výstupu z křížového toku (m ּ s-1) 
v2  Rychlost toku paralelního s trubkami (m ּ s-1) 
αpíst  Úhel mezi křížovým a paralelním tokem (°) 

6.2.1.3 Výpočet doby průchodu média v mezitrubkovém prostoru 

Nyní jsou známy všechny vstupní parametry pro výpočet doby průchodu vodní páry v plášti. 
Jak již bylo zmíněno výše v textu, doba průchodu kondenzátu není v tomto výpočtu uvažována, 
protože na teplotní namáhání během najíždění kondenzátoru má zásadní vliv právě proudění 
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páry, která do pláště vstupuje při teplotě 360 °C. Při těchto předpokladech je možné psát rovnici 
pro výpočet doby průchodu páry v plášti (rovnice (66)): 

𝑡 =
𝑑𝑠

𝑑𝑣
  (66) 

Protože průběh rychlosti v mezitrubkovém prostoru lze vyjádřit jako po částech lineární 
funkci (rovnice (67)), je možné dobu průchodu mezi jednotlivými body dráhy, ve kterých byla 
počítána rychlost průtoku média počítat následovně (rovnice 68): 

𝑑𝑣 = 𝑎𝑥 + 𝑏  (67) 

𝑡 = 𝑠 ⋅ ∫
1

𝑎𝑥 + 𝑏
⋅ 𝑑𝑥

𝐿𝑗+1 

𝐿𝑗

= 𝑠 ⋅ [ln|𝑎𝑥 + 𝑏|]𝐿𝑗
𝐿𝑗+1 = 𝑠 ⋅ (ln|𝑎𝐿𝑗+1 + 𝑏| −  ln|𝑎𝐿𝑗 + 𝑏|)  (68) 

kde: 
s  Dráha průchodu média v mezitrubkovém prostoru (m) 
Lj  Souřadnice bodů, ve kterých je známá rychlost proudu (m) 
a, b   Koeficienty lineární funkce (-) 

Rovnici (68) je třeba postupně aplikovat na všechny části dráhy, mezi body ve kterých byla 
počítána rychlost proudu. Výsledkem aplikace rovnice (68) je doba průchodu páry v plášti, která 
je zásadní pro zpřesněnou MKP teplotní úlohu, která bude řešena v následující části práce.  

Závislost rychlosti průchodu proudícího média na době průchodu vodní páry 
v mezitrubkovém prostoru je vyobrazena na obrázku 44 a). Z tohoto grafu je patrné, že 
v mezitrubkovém prostoru dochází k prakticky okamžitému poklesu rychlosti, kdy pára má po 
vstupu do mezitrubkového prostoru rychlost asi 0,4 m s-1, která prakticky okamžitě strmě klesá 
k hodnotám blížícím se nule. Na obrázku 44 b) je zobrazen krátký časový usek po vstupu páry do 
mezitrubkového prostoru do času 0,06 s, kde je popsaná situace vidět lépe. Z výše uvedeného 
je zřejmé, že v prvním úseku mezitrubkového prostoru uvažovaného kondenzátoru bude doba 
průchodu páry velmi nízká, přičemž se bude prodlužovat s narůstající délkovou souřadnicí. Na 
výstupu z křížového toku mezi přepážkami 1 a 2 je rychlost páry téměř nulová a lze ji tedy 
v dalším výpočtu doby průchodu již neuvažovat. Tento výpočet odpovídá i umístění rezervoáru 
pro kondenzát, který na reálném zařízení umístěn právě mezi přepážkami 1 a2.   

 

Obrázek 44 Rychlost průchodu páry v mezitrubkovém prostoru v závislosti na čase a) Celkový 
čas průchodu média v mezitrubkovém prostoru, b) Část doby průchodu od vstupu média do 

mezitrubkového prostoru 

Celková doba průchodu vodní páry v mezitrubkovém prostoru kondenzátoru činí 47,5 s. 
V porovnání se zjednodušeným výpočtem, se tak jedná o značný nárůst doby průchodu, kdy 
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v předchozím, zjednodušeném výpočtu byla doba průchodu média v plášti při aplikaci všech 
popsaných zjednodušení 1,68 s. Je zřejmé, že uvažování změny fáze, závislosti hustoty média na 
teplotě a respektování dráhy toku v plášti přineslo zásadní zpřesnění výpočtu doby průchodu 
média v mezitrubkovém prostoru oproti zjednodušenému výpočtu, kdy nebyl ani jeden popsaný 
fenomén uvažován a průtočný kanál v plášti byl nahrazen hladkou trubkou. V následujícím 
tranzientním MKP teplotním výpočtu bude ověřeno, zda má toto zpřesnění vliv i na průběh 
napětí na plášti a trubkách během najíždění kondenzátoru do provozního stavu.  

6.2.2 Tranzientní teplotní MKP analýza pláště a trubek kondenzátoru 

Tranzientní teplotní MKP analýza pláště a trubek předmětného kondenzátoru byla oproti 
předchozí zjednodušené analýze také zpřesněna. Za největší zpřesnění lze rozhodně považovat, 
zadávání okrajových podmínek s respektováním průchodu média v plášti pomocí tabulek přímo 
v programu ANSYS Mechanical APDL [41]. Okrajové podmínky (teploty proudu médií) byly 
zadávány pro jednotlivé časy, vypočtené v předchozí kapitole, po délce postupně, aby byl 
simulován postupný průchod média v mezitrubkovém a trubkovém prostoru. Kromě okrajové 
podmínky teploty proudů byla stejně jako v předchozím případě zadávána i okrajová podmínka 
součinitele přestupu tepla, která byla zadávána po délce pomocí hodnot z tepelně-
hydraulického výpočtu (obrázek 14 a)). Navíc je analýza prováděna jako nelineární, kdy byly 
zadávány materiálové vlastnosti pláště resp. trubek v závislosti na teplotě podle přílohy O normy 
ČSN EN 13445-3. Použitá zpřesnění výpočtu budou podrobně popsána v následujícím textu. 

Model i síť pro tento MKP výpočet byly pro plášť i trubky použity stejné, jako v předchozím 
zjednodušeném MKP výpočtu, který je uveden v kapitole 6.1. Jak již bylo zmíněno, jedním ze 
zpřesnění v tomto výpočtu je použití materiálových vlastností pláště a trubek v závislosti na 
teplotě. Pro tranzientní teplotní MKP analýzu je potřeba zadávat vlastnosti materiálu: součinitel 
tepelné vodivosti, měrná tepelná kapacita. Použité materiálové vlastnosti pro plášť a trubky 
analyzovaného kondenzátoru, v závislosti na teplotě jsou uvedeny na obrázku 45. Na tomto 
obrázku jsou uvedeny i průběhy materiálových vlastností v závislosti na teplotě, které byly 
použity pro výpočet napětí v podélném směru.   
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Obrázek 45 Fyzikální vlastnosti materiálů pláště a trubek v závislosti na teplotě pro tranzientní 
teplotní MKP analýzu 

Okrajové podmínky MKP výpočtu, teploty byly zadávány pomocí tabulky v závislosti na délce 
pláště a trubek, ale taky v závislosti na čase, za který projde médium pláštěm/trubkami. 
V případě pláště byla použita doba průchodu média vypočtená v předchozí podkapitole. 
V případě trubek byla použita doba průchodu, která byla vypočtena ve zjednodušeném výpočtu 
(kapitola 6.1). Teploty z tepelně-hydraulického výpočtu potom byly zadávány postupně 
s ohledem na dobu průchodu média, pomocí interpolací teplot, tak aby byl simulován postupný 
průchod média v mezitrubkovém i trubkovém prostoru a tím se výpočet co nejvíce přiblížil 
reálnému stavu. Za dobu, kdy by mělo dojít k průchodu páry v plášti, byl v předchozí kapitole 
určen čas 47,5 s. V tomto čase je tedy uvažováno ustálené teplotní pole na plášti z tepelně-
hydraulického výpočtu (obrázek 13 a)). Naopak, jako výchozí stav je uvažována teplota 360 °C 
na vstupu do kondenzátoru a 20 °C po celé zbylé délce pláště předmětného kondenzátoru. Jako 
doba, kdy dojde k ustálení teploty materiálů pláště i trubek bylo určeno 400 s. Výchozí teplota 
výpočtu, v čase 0 s, byla zvolena 20 °C. 

Teploty proudu v mezitrubkovém prostoru s respektováním dráhy průchodu média musely 
být ještě přepočítány na délkové souřadnice osově symetrického modelu, aby na něj mohly být 
aplikovány. Jedná so opět o určité zjednodušení, které ale musí být v případě použití zmíněného 
modelu použito, jinak by musel být použit model celého pláště, přičemž by teploty musely být 
zadávány minimálně ve dvou osách, což by analýzu velmi zkomplikovalo.  

Analogicky byly řešeny okrajové podmínky i v trubkách, s tím rozdílem, že v trubkách se 
proudění ustálí v čase 1,37 s. Teplotní pole použitá jako okrajová podmínka pro mezitrubkový a 
trubkový prostor v závislosti na délce v čase v mezitrubkovém a trubkovém prostoru 
kondenzátoru pro tranzientní teplotní MKP analýzu jsou uvedeny na obrázku 46, přičemž na 
obrázku 46 a) je toto teplotní pole uvedeno pro plášť a na obrázku 46 b) pro trubky. 
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Obrázek 46 Okrajová podmínka – teplota proudu pro tranzientní teplotní MKP analýzu pláště a 
trubek kondenzátoru v závislosti na délce pro časové kroky doby najíždění kondenzátoru na 

provozní podmínky a) Teploty proudu v mezitrubkovém prostoru, b) Teploty proudu 
v trubkovém prostoru 

Jako další okrajová podmínka byl použit součinitel přestupu tepla v mezitrubkovém a 
trubkovém prostoru kondenzátoru. Součinitel přestupu tepla byl použit z tepelně-hydraulického 
výpočtu HTRI (kapitola 4.1), který nabízí průměrnou hodnotu tohoto součinitele na softwarem 
definovaném úseku. Pro tranzientní MKP analýzu byl tento součinitel přestupu tepla použit 
v příslušných délkových souřadnicích, ale neměnný v čase, stejně jako ve zjednodušené variantě 
(obrázek 14 a)). Toto zjednodušení bylo použito, protože určování součinitele přestupu tepla 
v závislosti na čase s respektováním průchodu média v plášti by bylo velmi složité a vyžadovalo 
by zřejmě použití CFD tranzientní simulace proudění v mezitrubkovém prostoru. 

6.2.3 Výsledky zpřesněné tranzientní teplotní MKP úlohy 

Zpřesněná analýza, která podrobněji analyzuje teplotní působení medií ve zkoumaném 
kondenzátoru bez použití kompenzátoru na plášti při najíždění kondenzátoru na provozní stav, 
byla provedena stejným způsobem jako zjednodušená MKP analýza (kapitola 6.1), ale s použitím 
co nejpřesnějších vstupních parametrů, při zachování únosného výpočtového času a náročnosti. 
Jelikož se jedná o nelineární MKP analýzu lze očekávat vyšší výpočtový čas oproti zjednodušené 
lineární analýze. Výpočtový čas ale díky použití osově symetrického modelu zůstává stále velmi 
přijatelný. 

Nejzásadnějším výsledkem pro následný analytický výpočet axiálního napětí působícího na 
plášť a trubky během doby najíždění kondenzátoru na provozní parametry, je průběh teplot 
materiálu pláště, resp. trubek během doby najíždění, které jsou vyobrazeny na obrázku 47 a) pro 
plášť a 47 b) pro trubky, přičemž vstup média do pláště je v délkové souřadnici 0 m a vstup média 
do trubek je v délkové souřadnici 2,024 m. 
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Obrázek 47 Průběh teplot materiálu pláště a trubek po délce ve vybraných časových krocích ze 
zpřesněné tranzientní teplotní MKP analýzy a) Teplota materiálu pláště; b) Teplota materiálu 

trubek 

Z obrázku 47 a) znázorňující průběh teploty materiálu po délce pláště v čase od 0 s do 400 
s, je patrné, že v oblasti vstupu páry do pláště (délková souřadnice 0 m) dochází velmi rychle 
k nárůstu teploty materiálu pláště. Teplota materiálu pláště v ustáleném stavu dosáhne teploty 
356°C, přičemž k výraznému ohřátí pláště na cca 250°C, v oblasti vstupu horké páry do 
mezitrubkového prostoru, dochází již po zhruba 6,67s průchodu média. Lze předpokládat, že 
takto rychlý ohřev pláště z teploty 20°C na 250°C může mít vliv na napětí na konstrukci od teploty 
v podélném směru. Průběh teploty materiálu trubek (obrázek 47 b)) vykazuje podobný trend 
jako průběh teploty materiálu pláště. Dochází k velmi rychlému ohřevu materiálu trubek v místě 
výstupu média z trubek (délková souřadnice 0 m), kdy teplota v ustáleném stavu (čas 400 s) 
dosahuje v této oblasti téměř 203°C, což je způsobeno tím, že v této oblasti vstupuje do pláště 
horká pára o teplotě 360°C. Naopak v oblasti vstupu chladící vody do trubek (délková souřadnice 
2,024 m) je teplota materiálu trubek téměř konstantní po celou dobu najíždění kondenzátoru na 
provozní stav, což je způsobeno tím, že v této oblasti už téměř žádná pára v mezitrubkovém 
prostoru neproudí a chladící voda vstupuje do trubek o teplotě 20°C. 

6.2.4 Zpřesněný výpočet axiálního napětí na plášti a trubkách během doby najíždění 
kondenzátoru na provozní parametry 

Teploty materiálů pláště a trubek jsou stejně jako v předchozí zjednodušené analýze použity 
jako vstupní parametr pro výpočet axiálního napětí na plášti a trubkách během najíždění 
zkoumaného kondenzátoru na provozní stav. Tento výpočet je proveden analogicky se 
zjednodušeným výpočtem (kapitola 6.1.4), kdy jsou plášť a trubky uvažovány jako pruty vetknuté 
na jedné straně a zatížené silou, která vznikne od působení teploty na straně druhé (obrázek 30) 
a následně je použit postup pro výpočet napětí na plášti a trubkách popsaný v kapitole 6.1.4, 
s tím rozdílem, že v této části bude počítáno i axiální napětí na plášť a trubky s uvažováním 
kompenzátoru délkových dilatací a také s uvažováním působení vnitřního tlaku médií, které 
může mít na výsledná axiální napětí zásadní vliv.  

Vypočtený průběh axiálního napětí, při zatížení kondenzátoru pouze od teploty, během 
najíždění kondenzátoru na provozní stav je zobrazen na obrázku 48. 

Z grafu 48 je patrné, že během najíždění na provozní stav dochází k poměrně výrazné špičce 
napětí v podélném směru krátce po začátku najíždění na provozní stav, kdy v případě pláště 
dosahuje tato špička napětí hodnoty 35,19 MPa. Axiální napětí začne ovšem velmi rychle klesat 
až do času zhruba 20 s, kdy začne axiální napětí na plášti klesat pozvolněji a v čase zhruba 300 
s se napětí téměř úplně ustálí na hodnotě -32,80 MPa. Podobný trend lze pozorovat i u trubek, 
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kde napětí po začátku najíždění dosahuje špičky -47,62 MPa, poté začne strmě růst do času cca 
20 s, kdy se růst zpomalí, až nakonec dojde k ustálení napětí na trubkách v podélném směru 
v čase cca 300 s na hodnotě cca 44,50 MPa. Velikost axiálního napětí na plášti a trubkách 
předmětného kondenzátoru při zatížení pláště a trubek pouze od teploty, během najíždění na 
provozní parametry poměrně zásadně kolísá. Navíc se mění charakter napětí, kdy je pláště po 
začátku najíždění zatěžován tahovým napětím, které následně přejde v tlakové namáhání. U 
trubek dochází k opačnému efektu, kdy jsou trubky nejprve namáhány tlakovým napětím a 
následně napětím tahovým. Tyto fenomény v kombinaci s častým najížděním a sjížděním 
kondenzátoru a případným vyřazením kompenzátoru délkových dilatací z konstrukce ukazují na 
vhodnost vyhodnocení únavové životnosti zařízení v případech, kdy budou zařízení vystavena 
většímu počtu cyklů. 

 

Obrázek 48 Průběh axiálního napětí, v závislosti na čase, působící na plášť a trubky 
kondenzátoru při najíždění kondenzátoru na provozní stav 

Ve výpočtu napětí v podélném směru působícím na plášť a trubky nebyl dosud uvažován 
vnitřní tlak médií, který může hrát významnou roli ve výsledných axiálních napětích působících 
na plášť a trubky, zejména v případech, kdy je tlak v jednom z prostorů výrazně vyšší než tlak 
v druhém prostoru. Protože rozdíl tlaků v plášti a trubkách u řešeného kondenzátoru lze 
považovat za poměrně významný, (0,045 MPa v plášti a 2,3 MPa v trubkách), byl vykonán 
navazující výpočet s uvažováním vnitřního tlaku médií v trubkách a v plášti.   
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Obrázek 49 Zatížení kondenzátoru tlakem a) zatížení trubkového a mezitrubkového prostoru, b) 
uvolnění a silová rovnováha 

Zatížení tlakem mezitrubkového a trubkového prostoru tlakem jsou uvedena na obrázku 
49 a). Z tohoto obrázku je patrné, že v mezitrubkovém prostoru působí tlak pS o velikosti 0,045 
MPa, v prostoru trubek potom tlak pT o velikosti 2,3 MPa. Na obrázku 49 b) je provedeno 
uvolnění, které ukazuje rovnováhu sil působící na plášť (FS) a trubky (FT). Síla F* vyjadřuje sílu od 
působícího tlaku v trubkovém a mezitrubkovém prostoru, přičemž je uvažováno, že komora je 
na svém výstupu uzavřena. 

Pro výpočet byla sestavena soustava dvou lineárních rovnic (rovnice (69) a rovnice (70)). 
Rovnice (69) vyjadřuje rovnováhu sil působících na plášti, trubkách a komoře (obrázek 49 b)), 
rovnice (70) vyjadřuje rovnost posuvů pláště a trubek (obrázek 30). 

−𝐹𝑇,𝑝 + 𝐹𝑆,𝑝 + 𝐹
∗ = 0  (69) 

  
𝑢𝑆,𝑝 = 𝑢𝑇,𝑝  (70) 

kde: 
FS,p  Síla působící na plášť s uvažováním vnitřního tlaku média (N) 
FT,p  Síla působící na trubky s uvažováním vnitřního tlaku média (N) 
F*  Síla od působení vnitřního tlaku médií (N) 
uS,p  Posuv pláště s uvažováním vnitřního tlaku média (m) 
uT,p  Posuv trubek s uvažováním vnitřního tlaku média (m) 

Dalším předpokladem v tomto výpočtu je použití dvouosé napjatosti pláště a trubek. Podle 
membránové teorie lze v plášti a trubkách očekávat jak podélné, tak odvodové napětí. U pláště 
a trubek je předpokládáno přetvoření v osách x a y. Rovnice pro dvouosé přetvoření vychází 
z obecné rovnice přetvoření: 

𝜖 =
1

𝐸
⋅ [𝜎𝑥 − 𝜈 ⋅ (𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)] (71) 

Rovnici (71) lze upravit do tvaru v rovnici (72): 

𝜖 =
1

𝐸
⋅ [𝜎𝑥 − 𝜈 ⋅ (𝜎𝑦 + 0)] →

∆𝐿

𝐿
=
1

𝐸
⋅ [𝜎𝑎 − 𝜈 ⋅ 𝜎𝑜]  → 𝑢 =

𝐿

𝐸
⋅  [𝜎𝑎 − 𝜈 ⋅ 𝜎𝑜] (72) 

Za σx bude v rovnici (72) dosazeno podélné napětí σa, které v tomto případě bude pro plášť, 
resp. trubky v následujícím tvaru: 



Vývoj metodiky pro vyhodnocení nutnosti použití plášťových 
kompenzátorů u trubkových kondenzátorů  Marek Pernica 
 

83 
 

𝜎𝑎𝑆 =
𝐹𝑆,𝑝

𝐴𝑆
 , 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝜎𝑎𝑇 =

𝐹𝑇,𝑝

𝐴𝑇
 (73) 

Za σy bude v rovnici (72) dosazeno obvodové napětí σo pro plášť, resp. trubky:  

𝜎𝑜𝑆 =
𝑝𝑆 ⋅ 𝐷𝑚𝑆
2 ⋅ 𝑒𝑆

 , 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝜎𝑜𝑇 =
𝑝𝑇 ⋅ 𝐷𝑚𝑇
2 ⋅ 𝑒𝑇

  (74) 

kde: 
ε  Axiální přetvoření pro plášť, resp. trubky (-) 
E  Modul pružnosti materiálu pláště, resp. trubek v tahu (MPa) 
υ  Poissonův poměr pro materiál pláště, resp. trubek (-)  
σx, σa  Podélné napětí na plášti, resp. trubkách (MPa) 
σy, σo  Obvodové napětí na plášti, resp. trubkách (MPa) 
σz  Napětí ve směru osy z (MPa) 
L  Celková délka uvažované komponenty (m) 
ΔL  Změna celkové délky uvažované komponenty (m) 
pS, pT  Vnitřní tlak v mezitrubkovém/trubkovém prostoru (MPa) 
DmS, DmT Střední průměr pláště/trubky (m)  
eS, eT  Tloušťka stěny pláště/trubky (m) 

Z obrázku (49 b)) silové rovnováhy na plášti a trubkách lze vyjádřit sílu F*, která zohledňuje 
působení vnitřního tlaku médií v kondenzátoru. 

𝐹∗ = 𝑝𝑆 ⋅ 𝐴𝑝𝑆 − 𝑝𝑇 ⋅ 𝐴𝐷𝑇  (75) 

kde: 
ApS  Plocha trubkovnice na kterou působí tlak v mezitrubkovém prostoru (m2) 
ADT  Plocha děr ohraničená vnitřním průměrem trubek (m2)  

Pokud dosadíme rovnice (72), (73), (74) a (75) do soustavy rovnic (69), (70), dostáváme 
soustavu rovnic v následujícím tvaru: 

−𝐹𝑇,𝑝 + 𝐹𝑆,𝑝 = 𝑝𝑆 ⋅ 𝐴𝑝𝑆 − 𝑝𝑇 ⋅ 𝐴𝐷𝑇 (76) 

  

𝛼𝑆 ⋅ 𝐿𝑆 ⋅ ∆𝑇𝑆 +
𝐿𝑆
𝐸𝑆
⋅ (
𝐹𝑆,𝑝
𝐴𝑆

− 𝜈 ⋅
𝑝𝑆 ⋅ 𝐷𝑚𝑆
2 ⋅ 𝑒𝑆

) = 𝛼𝑇 ⋅ 𝐿𝑇 ⋅ ∆𝑇𝑇 +
𝐿𝑇
𝐸𝑇
⋅ (
𝐹𝑇,𝑝
𝐴𝑇

− 𝜈 ⋅
𝑝𝑇 ⋅ 𝐷𝑚𝑇
2 ⋅ 𝑒𝑇

) (77) 

Odvozené rovnice je potřeba vyjádřit pro po částech lineární průběh teplot materiálů pláště 
a trubek v čase, aby bylo možné dopočítat průběh axiálního napětí na plášti a trubkách v čase 
najíždění kondenzátoru na provozní podmínky s uvažováním působení vnitřního tlaku médií 
v mezitrubkovém a trubkovém prostoru. Za jednotlivé členy rovnice je nutné dosadit rovnice 
popisující toto po částech lineární chování průběhu teplot v obou pracovních prostorech, tak jak 
je odvozeno v rovnicích (44), (45), (46), (47), (48): 

−𝐹𝑇,𝑝 + 𝐹𝑆,𝑝 = 𝑝𝑆 ⋅ 𝐴𝑝𝑆 − 𝑝𝑇 ⋅ 𝐴𝐷𝑇 (78) 
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∑𝐿𝑆,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛼𝑆,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛥𝑇𝑆,𝑖,𝑗

𝑛𝑆

𝑗=1

+∑
𝐿𝑆,𝑖,𝑗

𝐸𝑆,𝑖,𝑗

𝑛𝑠

𝑗=1

(
𝐹𝑆,𝑝,𝑗

𝐴𝑆
− 𝜈 ⋅

𝑝𝑆 ⋅ 𝐷𝑚𝑆
2 ⋅ 𝑒𝑆

) =

=∑𝐿𝑇,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛼𝑇,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛥𝑇𝑇,𝑖,𝑗

𝑛𝑇

𝑗=1

+∑
𝐿𝑇,𝑖,𝑗

𝐸𝑇,𝑖,𝑗

𝑛𝑇

𝑗=1

(
𝐹𝑇,𝑝,𝑗

𝐴𝑇
− 𝜈 ⋅

𝑝𝑇 ⋅ 𝐷𝑚𝑇
2 ⋅ 𝑒𝑇

) 

(79) 

kde: 
FS,p,j  Síla působící na plášť v každém časovém kroku s uvažováním vnitřního tlaku (N) 
FT,p,j  Síla působící na trubky v každém časovém kroku s uvažováním vnitřního tlaku 
(N) 

Z takto rozepsané soustavy rovnic lze vyjádřit neznámé síly FS a FT, které budou následně 
použity pro výpočet napětí v podélném směru s uvažováním vnitřního tlaku na plášti a trubkách 
uvažovaného kondenzátoru podle rovnice (50) pro plášť a rovnice (51) pro trubky. 

 

Obrázek 50 Průběh axiálního napětí na plášti a trubkách kondenzátoru bez uvažování 
plášťového kompenzátoru, při zatížení pouze teplotou proudících médií a zatížení teplotou 

proudících médií a vnitřním tlakem 

Na obrázku 50 je zobrazen průběh napětí na plášti a trubkách v podélném směru bez 
uvažování plášťového kompenzátoru délkových dilatací jak ve stavu, kdy je konstrukce zatížena 
pouze působením teploty proudících médií, tak i s uvažováním působení teploty proudících 
médií v kombinaci s vnitřním tlakem médií v obou prostorech a také napětí pro ustálený stav pro 
obě varianty zatěžování. Z obrázku 50 je patrné, že uvažování vnitřního tlaku má v tomto 
konkrétním případě velmi malý vliv na napětí v trubkách v podélném směru, které se po přidání 
vnitřního tlaku jen velmi málo snížilo (červená plná čára a zelená čárkovaná čára), naopak 
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v případě pláště lze pozorovat výraznější změny ve velikosti napětí v podélném směru. Po 
začátku najíždění na provozní stav axiální napětí v plášti s uvažováním vnitřního tlaku nejprve 
prudce vzroste, ne však tolik jako v případě, kdy byl plášť zatížen pouze od teploty (35,19 MPa v 
tahu), na hodnotu 29,61 MPa v tahu. Poté začne prudce klesat až do času cca 20 s, kde se průběh 
napětí začne ustalovat. V čase zhruba 250 s lze už průběh označit za ustálený na hodnotě 
tlakového napětí -38,40 MPa, což je o 5,6 MPa větší napětí než v případě, kdy nebylo uvažováno 
působení vnitřního tlaku. Axiální napětí na trubkách dosahuje krátce po začátku najíždění 
kondenzátoru na provozní stav velikosti -48,03 MPa, v ustáleném stavu potom velikosti 44,01 
MPa. Rozdíly v průběhu axiálního napětí na trubkách mezi případem, kdy byla konstrukce 
zatížena pouze teplotou a případem, kdy je uvažován i vnitřní tlak médií, jsou zanedbatelné. 

Analýza axiálního napětí pláště a trubek kondenzátoru bez použití kompenzátoru 
s uvažováním zatížení teplotou materiálu pláště a trubek a vnitřním tlakem médií v obou 
prostorech během najíždění kondenzátoru na provozní stav ukázala, že v daném případě má 
teplotní zatížení výraznější vliv na výsledné podélné napětí v plášti a trubkách, než zatížení 
vnitřním tlakem médií. V případě jiné konfigurace zařízení a jiných okrajových podmínek výpočtu 
může být ale situace značně odlišná, a proto je potřeba vždy kontrolovat kombinaci zatížení od 
teploty i od tlaku. 

Z provedených analýz podélného napětí zkoumaného kondenzátoru bez použití 
kompenzátoru lze tedy konstatovat, že napětí v podélném směru působící na plášť a trubky 
kondenzátoru nepřesáhnou v žádném případě dovolená namáhání zmíněných součástí. Je ale 
nutné mít na zřeteli použitá zjednodušení, která byla výše popsána. Poměrně velký rozkmit 
napětí během najíždění kondenzátoru na provozní stav by mohl, v případě častého najíždění a 
sjíždění zařízení, způsobit problém s únavou materiálu, která by mohla nastávat zejména 
v místech spojení trubek s trubkovnicí, nebo pláště s trubkovnicí.  

Dalším stavem, který bude prověřován, je konfigurace zkoumaného kondenzátoru 
s instalovaným kompenzátorem délkových dilatací. Tato analýza je provedena zejména kvůli 
možnosti srovnání napěťových poměrů na plášti a trubkách v konfiguracích bez kompenzátoru 
a s kompenzátorem použitým na plášti zkoumaného kondenzátoru. Tento výpočet vychází z výše 
popsané zpřesněné nelineární tranzientní MKP analýzy pláště a trubek kondenzátoru, ze které 
byly získány teploty materiálů pláště a trubek. Pro účely výpočtu napětí v podélném směru 
s uvažováním kompenzátoru je do rovnic přidán člen, který vyjadřuje tuhost použitého 
kompenzátoru délkových dilatací. Vztah pro určení tuhosti kompenzátoru (rovnice (80)) byl 
převzat z normy ČSN EN 13445-3. 

𝐾𝑏 =
𝐹

𝑁 ⋅ ∆𝑞
=

𝐹

𝑢𝑘𝑜𝑚𝑝
=

𝜋

2 ⋅ (1 − 𝜈𝑏
2)
 ⋅ 𝐸𝑏 ⋅

𝑛𝑝

𝑁
⋅  𝐷𝑚 ⋅ (

𝑒𝑝
∗

𝑤
)

3

⋅
1

𝐶𝑓
 (80) 

kde: 
F  Axiální síla (N) 
N ∙ Δq, ukomp Odpovídající axiální posuv vlnovců komepnzátoru (mm) 
υb  Poissonova konstanta materiálu vlnovce (-) 
Eb  Modul pružnosti v tahu materiálu vlnovce (-) 
np  Počet vrstev vlnovce (-) 
N  Počet vln (-) 
Dm  Střední průměr vlny vlnovce (mm) 
ep*  Tloušťka jedné vrstvy korigovaná na ztenčení během tváření (mm) 
w  Výška vlny (mm) 
Cf  Součinitel pro vlnu tvaru U (-) 

Vztah pro výpočet síly působící na plášť a trubky při uvažování pouze teplotního zatížení 
konstrukce je potom uveden v následující rovnici (81): 
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𝐹 =
𝛼𝑆 ⋅ 𝐿𝑆 ⋅ ∆𝑇𝑆 − 𝛼𝑇 ⋅ 𝐿𝑇 ⋅ ∆𝑇𝑇

𝐿𝑆
𝐴𝑆 ⋅ 𝐸𝑆

+
1
𝐾𝑏
+

𝐿𝑇
𝐴𝑇 ⋅ 𝐸𝑇

 (81) 

Přičemž pro výpočet síly pro jednotlivé časové kroky s použitím po částech lineárních 
průběhů teplot pro každý časový krok získaných z tranzientní teplotní MKP analýzy je potřeba 
rovnici přepsat do tvaru: 

𝐹𝑗 =
∑ 𝐿𝑆,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛼𝑆,𝑗 ⋅ 𝛥𝑇𝑆,𝑖,𝑗
𝑛𝑆
𝑗=1 − ∑ 𝐿𝑇,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛼𝑇,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛥𝑇𝑇,𝑖,𝑗

𝑛𝑇
𝑗=1

∑
𝐿𝑆,𝑖,𝑗
𝐸𝑆,𝑖,𝑗

𝑛𝑠
𝑗=1

𝐴𝑆
+ ∑

1
𝐸𝑏,𝑖,𝑗

𝑛𝑆
𝑗=1

1

𝜋
2 ⋅ (1 − 𝜈𝑏

2)
⋅  
𝑛𝑝
𝑁
 ⋅ 𝐷𝑚 ⋅ (

𝑒𝑝
∗

𝑤
)
3

⋅
1
𝐶𝑓

+

∑
𝐿𝑇,𝑖,𝑗
𝐸𝑇,𝑖,𝑗

𝑛𝑇
𝑗=1

𝐴𝑇

 

(82) 

Z takto vyjádřené síly v časových krocích (rovnice (82)), se stejně jako v předchozích 
případech vypočte axiální napětí na plášti resp. trubkách podle rovnice (50) a (51). V případě 
výpočtu podélných napětí působících v plášti a trubkách kondenzátoru s osazeným 
kompenzátorem délkových dilatací na plášti během doby najíždění na provozní stav je ovšem 
výpočet s uvažováním působení vnitřního tlaku ještě důležitější než v případě, kdy kompenzátor 
nebyl na plášti uvažován. Snížená tuhost pláště s kompenzátorem totiž může zásadním 
způsobem ovlivnit výsledný průběh napětí během najíždění kondenzátoru na provozní stav. 

Výpočet byl proveden analogicky s výpočtem napětí v podélném směru bez uvažování 
kompenzátoru (rovnice (78) a (79)), s tím rozdílem, že  plášť byl rozdělen na část válcovou a část 
s kompenzátorem, přičemž každá tato část má odpovídající tuhost. Soustava rovnic pro 
vyjádření síly působící na plášť a trubky s uvažováním kompenzátoru délkových dilatací na plášti 
zkoumaného kondenzátoru bude vyjádřena následovně:     

−𝐹𝑇,𝑝 + 𝐹𝑆,𝑝 = 𝑝𝑆𝐴𝑝𝑆 − 𝑝𝑇𝐴𝐷𝑇 (83) 

∑𝐿𝑆,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛼𝑆,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛥𝑇𝑆,𝑖,𝑗 +

𝑛𝑆

𝑗=1

+∑

(

 
 𝐿𝑆,𝑖,𝑗

𝐸𝑆,𝑖,𝑗
⋅ (
𝐹𝑆,𝑝,𝑗

𝐴𝑆
− 𝜈 ⋅

𝑝𝑆 ⋅ 𝐷𝑚𝑆
2 ⋅ 𝑒𝑆

) +
1

𝐸𝑏,𝑖,𝑗
⋅

𝑛𝑠

𝑗=1

⋅
1

𝜋
2 ⋅ (1 − 𝜈𝑏2)

 ⋅
𝑛𝑝
𝑁 ⋅ 𝐷𝑚 ⋅ (

𝑒𝑝
∗

𝑤)
3

⋅
1
𝐶𝑓)

 
 
=

=∑𝐿𝑇,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛼𝑇,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛥𝑇𝑇,𝑖,𝑗

𝑛𝑇

𝑗=1

+∑
𝐿𝑇,𝑖,𝑗

𝐸𝑇,𝑖,𝑗

𝑛𝑇

𝑗=1

⋅ (
𝐹𝑇,𝑝,𝑗

𝐴𝑇
− 𝜈 ⋅

𝑝𝑇 ⋅ 𝐷𝑚𝑇
2 ⋅ 𝑒𝑇

) 

(84) 

Z uvedené soustavy rovnic (83) a (84) je možné vyjádřit síly působící na plášť a na trubky FS a 
FT a následně dopočítat napětí působící na plášť a trubky v podélném směru. Výsledná napětí 
působící na plášť a trubky zkoumaného kondenzátoru s uvažováním plášťového kompenzátoru 
zatížené pouze teplotou jsou uvedeny na obrázku 51,  
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Obrázek 51 Průběh napětí na plášti a trubkách kondenzátoru v podélném směru kondenzátoru 
s použitím plášťového kompenzátoru, zatížení pouze od teploty proudících médií 

Z obrázku 51 je patrné, že v případě, kdy je kondenzátor s použitím kompenzátoru zatížen 
pouze teplotou, velikost axiálního napětí na plášti a  trubkách během najíždění na provozní stav 
se pohybuje v setinách MPa, což je zřejmě způsobeno řádově nižší tuhosti kompenzátoru 
v porovnání s pláštěm a trubkami. Takto nízké axiální napětí působící na plášť a trubky ukazuje 
na značné nevyužití potenciálu konstrukce kompenzátoru. Napětí v podélném směru v této 
konfiguraci by mohlo zásadně zvýšit působení vnitřního tlaku. Na obrázku 52 je uveden průběh 
napětí v podélném směru s působením teplotního zatížení a vnitřního tlaku pro uvažovaný 
kondenzátor s použitým kompenzátorem na plášti. 
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Obrázek 52 Průběh napětí na plášti a trubkách kondenzátoru v podélném směru s uvažování 
plášťového kompenzátoru, při zatížení pouze teplotou proudících médií a zatížení teplotou 

proudících médií a vnitřním tlakem 

Z obrázku 52 je patrné, že působení vnitřního tlaku v plášti a trubkách kondenzátoru 
s použitím kompenzátoru délkových dilatací způsobuje tahové napětí na trubkách kondenzátoru 
o velikosti cca 8 MPa. Naopak na plášti zůstává napětí téměř nulové. Tento jev je opět způsoben 
velmi nízkou tuhostí uzlu plášť-kompenzátor, což může mít za následek vznik výrazného 
ohybového napětí ve stěnách kompenzátoru délkových dilatací. Proto byl pro kontrolu tohoto 
jevu kompenzátor podroben výpočtu podle normy ČSN EN 13445-3. 

Norma ČSN EN 13445-3 v kapitole 14, která je věnována výpočtu plášťových kompenzátorů 
délkových dilatací předepisuje výpočet obvodového napětí od vnitřního tlaku pro koncový lem, 
límec a vlny vlnovce, výpočet meridiánového membránového napětí od působení vnitřního tlaku 
a meridiánového ohybového napětí od zatížení vnitřním tlakem. Z výpočtu podle normy ČSN EN 
13445 vychází, že použitý kompenzátor splňuje všechny podmínky normou předepsané. 
Obvodová napětí nepřesahují 1,3 MPa pro žádnou část kompenzátoru, meridiánové 
membránové napětí od zatížení tlakem vychází pouze 0,76 MPa. Meridiánové ohybové napětí 
od zatížení tlakem ovšem vychází 16,38 MPa, což by mohlo být významné z hlediska únavy a to 
zejména v nekontinuálním provozu, ve kterém je předmětný kondenzátor nasazen. 

Provedené pevnostní výpočty kompenzátoru délkových dilatací, který je použit na 
zkoumaném kondenzátoru ukazují na jeho velmi malé vytížení při zachytávání dilatací 
způsobených teplotou a vnitřním tlakem médií. Naopak kompenzátor je výrazněji namáhán 
pouze ohybem, což může způsobit problémy s jeho spolehlivostí. 
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6.3 Porovnání zjednodušené a zpřesněné tranzientní analýzy axiálního napětí 
během doby najíždění kondenzátoru 

V předchozích podkapitolách 6.1 a 6.2 byl popsán tranzientní výpočet axiálního napětí 
působícího na plášť a trubky kondenzátoru během doby najíždění na provozní stav. Nejprve byla 
provedena zjednodušená analýza, ve které byla použita některá zjednodušení, která jsou 
popsána ve zmíněné kapitole 6.1. Tato analýza je dobře použitelná pro výměníky tepla se 
svazkem trubek v plášti, u kterých nedochází ke změně fáze v trubkovém ani mezitrubkovém 
prostoru a nejsou osazeny segmentovými přepážkami, ani trubkovou vestavbou pro intenzifikaci 
proudění. Následně byla provedena analýza zpřesněná, která částečně respektuje kondenzaci 
v mezitrubkovém prostoru, ale hlavně uvažuje proudění v mezitrubkovém prostoru, který je 
osazen segmentovými přepážkami. Na základě dráhy průchodu v mezitrubkovém prostoru je 
dopočítána doba průchodu, která je potom použita při aplikaci okrajové podmínky teploty 
v teplotní MKP úloze. Na obrázku 53 je uvedeno srovnání výsledků obou variant výpočtu procesu 
najíždění zkoumaného kondenzátoru při uvažování zatížení pouze teplotou. Provedené analýzy, 
měli za hlavní cíl určit průběh axiálního napětí na plášti a trubkách zkoumaného kondenzátoru 
během doby najíždění na provozní stav. Analýzy byly prováděny ve dvou stupních, kdy byla 
nejprve řešena tranzientní teplotní MKP analýza pomocí softwaru ANSYS APDL [41] a následně 
bylo dopočítáno napětí v podélném směru.  

 

Obrázek 53 Porovnání zjednodušeného a zpřesněného výpočtu podélného napětí na plášti a 
trubkách a) zjednodušený výpočet, b) zpřesněný výpočet 

Na obrázku 54 je potom uveden detail srovnání obou analýz, v čase do 50 s, pro lepší 
představu o průběhu axiálního napětí po začátku doby najíždění zkoumaného kondenzátoru, při 
uvažování zatížení pouze teplotou.  
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Obrázek 54 Porovnání výpočtových modelů axiálních napětí na plášti a trubkách během doby 
najíždění kondenzátoru na provozní stav 

Z porovnání výsledků obou provedených analýz je patrné, že v obou případech je charakter 
průběhu axiálního napětí na plášti a trubkách shodný, kdy krátce po vstupu média do 
mezitrubkového, resp. trubkového prostoru dojde k výraznému nárůstu axiálních napětí jak na 
plášti, tak na trubkách. V případě pláště dosahuje špičkové axiální napětí, po začátku procesu 
najíždění kondenzátoru vypočtené ze zjednodušené analýzy, hodnoty 31,91 MPa, axiální napětí 
ze zpřesněné analýzy dosahuje špičkové hodnoty po začátku najíždění 35,19 MPa. V případě 
trubek jsou axiální špičková napětí -43,19 MPa v případě zjednodušené analýzy a -47,61 MPa 
v případě zpřesněné analýzy.  

Zatímco rozdíly mezi zjednodušeným a zpřesněným přístupem k výpočtu v oblasti špiček 
axiálních napětí po začátku procesu najíždění nejsou nijak dramatické, zásadní rozdíly lze 
pozorovat v případě doby, za kterou dojde k ustálení axiálních napětí, která je v případě 
zjednodušené analýzy cca 40 s, v případě zpřesněné analýzy je ovšem doba ustálení asi 300 s. 
Stejně tak lze pozorovat markantní rozdíly ve velikostech axiálních napětí v ustáleném stavu. 
V případě zjednodušené analýzy je velikost axiálního napětí na plášti v ustáleném stavu -15,32 
MPa, ale v případě zpřesněné analýzy dosahuje toto napětí na plášti hodnoty -33,67 MPa. Ještě 
větší rozdíl vykazuje axiální napětí na trubkách v ustáleném stavu, kdy ze zjednodušené analýzy 
vychází toto napětí 20,73 MPa, zatímco ze zpřesněné analýzy 45,57 MPa. Tak velký rozdíl ve 
výsledcích axiálního napětí na plášti a trubkách v ustáleném stavu je zřejmě způsoben 
přesnějším zadáváním fyzikálních parametrů v závislosti na teplotě v případě zpřesněného 
výpočtového modelu. 

Provedené výpočty ukázaly, že způsob zadávání fyzikálních parametrů v závislosti na teplotě 
a uvažování dráhy průchodu s respektováním přepážkového systému v uvažovaném 
kondenzátoru přináší zásadně odlišné výsledky, než byly prezentovány ze zjednodušeného 
výpočtu. Lze tedy usuzovat, že popsané fenomény nelze s přijatelnou chybou zanedbat. 
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7 Ověření analytické metody výpočtu axiálních napětí na 
kondenzátoru 

Pro ověření správnosti výše popsané analytické metody pro výpočet axiálního napětí 
působícího na plášť a trubky kondenzátorů se svazkem trubek v plášti, v důsledku působení 
teplotního zatížení, byl proveden MKP výpočet na skořepinovém modelu. MKP výpočet byl 
proveden v programu ANSYS Mechanical APDL. Použitý skořepinový model částečně respektuje 
reálnou geometrii zkoumaného kondenzátoru, zahrnuje plášť, trubky a trubkovnice. 
Z konstrukce byla ale odstraněna hrdla, která by ovlivňovala výsledná napětí v podélném směru, 
takže by nebylo možné výsledky MKP výpočtu dobře porovnat s výsledky z analytického výpočtu, 
kde nejsou hrdla na plášti uvažována. Stejně tak nebyl ve výpočtu uvažován plášťový 
kompenzátor délkových dilatací, protože cílem této analýzy je vyšetřit chování konstrukce bez 
tohoto kompenzátoru. Model použitý pro MKP analýzu je vyobrazen níže na obrázku 55. 

 

Obrázek 55 Skořepinový model pro MKP analýzu 

Jak již bylo zmíněno, jedná se o skořepinový model, na jehož tvorbu byl použit typ prvku 
SHELL281. Materiálové vlastnosti částí kondenzátoru byly zadávány v závislosti na teplotě. 
Použitý MKP software umožňuje použití maximálně dvaceti materiálových charakteristik 
v příslušných teplotách. Toto řešení je oproti analytickému modelu, kde byly materiálové 
charakteristiky počítány vždy pro konkrétní teplotu, méně přesné.  

V provedené MKP analýze bylo využito symetrií v maximální možné míře, proto byla 
modelována pouze osmina reálné geometrie a symetrie potom byla aplikována na dvě roviny 
symetrie. K zajištění polohy modelu bylo použito zamezení posuvů a natočení ve všech směrech, 
aplikované v jenom uzlu trubkovnice.   

Zatížení konstrukce bylo provedeno stejným způsobem, jako u analytického modelu. Nejprve 
byla tedy provedena tranzientní teplotní úloha, kde byly jako okrajové podmínky zadávány 
teploty proudů a součinitele přestupu tepla, popsané v kapitole 6. Výsledky z této teplotní 
analýzy byly následně použity jako okrajová podmínka pro pevnostní výpočet, v němž je 
uvažováno pouze působení teploty během procesu najíždění kondenzátoru na provozní stav. 

Výpočtová síť, použitá jak pro teplotní analýzu, tak pro pevnostní výpočet, byla vytvořena 
pomocí čtyřúhelníkových prvků. Síť celého skořepinového modelu je vyobrazena na obrázku 56. 
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Obrázek 56 Výpočtová síť skořepinového modelu 

Na obrázku 57 a) je potom detail výpočtové sítě trubkovnice a na obrázku 57 b) detail 
výpočtové sítě trubky. Výpočtová síť je tvořena 131 178 prvky. 

 

Obrázek 57 Detail výpočtové sítě a) Oblast trubkovnice, b) Trubkový svazek 

Materiálové charakteristiky byly použity v závislosti na teplotě podle přílohy O normy 
ČSN EN 13445-3 (obrázek 45). Nelineární chování materiálu muselo být v tomto výpočtu použito 
kvůli porovnání s analytickým výpočtem napětí na plášti a trubkách, kde byly materiálové 
vlastnosti také uvažovány v závislosti na teplotě (kapitola 6.1.4). 

Během vykonávání tranzientního MKP výpočtu se vyskytlo několik problémů. Výpočtový čas 
obou MKP analýz (teplotní, pevnostní) je násobně delší než u předloženého analytického 
modelu. Násobně vyšší jsou i velikosti souborů, do kterých se zapisují data z teplotní úlohy, která 
při časovém kroku 0,2 s dosahovala velikosti téměř 100 GB. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno 
k rozdělení zátěžného kroku na 2 mezi kroky. V prvním mezi kroku od 0 s do 50 s byl časový krok 
nastaven na 0,2 s, v druhém od 50 s do 800 s byl časový krok zvolen 5 s. Toto nastavení časových 
kroků bylo zvoleno podle analytického výpočtu najíždění kondenzátoru (obrázek 53), kde je 
patrné, že krátce po začátku najíždění dojde velmi rychle k poklesu síly působící na konstrukci a 
v čase zhruba 50 s se začíná průběh síly ustalovat.   

Výsledný průběh síly působící na konstrukci z provedené MKP analýzy, v porovnání 
s analytickým modelem je uveden na obrázku 58 a), na obrázku 58 b) je potom uveden detail 
průběhu síly v čase od 0 s do 50 s. Z uvedených grafů je patrné, že velikost síly působící na 
konstrukci je v každém časovém okamžiku menší než průběh síly z analytického modelu. To 
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zřejmě souvisí s použitím trubkovnic v MKP výpočtu. Část axiálního napětí z trubek a pláště se 
tedy projeví v ohybu trubkovnice. U analytického výpočtu nejsou trubkovnice uvažovány a plášť 
s trubkami jsou na jedné straně vetknuty, což neumožňuje výše popsaný efekt ohybu 
trubkovnice. Na grafu na obrázku 58 a) lze také pozorovat, že k ustálení síly působící na 
konstrukci dochází v případě MKP analýzy mnohem později (v čase cca 400 s), než u analytického 
výpočtu (v čase cca 250 s). Tento efekt je pravděpodobně také způsoben použitím trubkovnice, 
která odvádí část tepla z pláště a trubek a trvá tak delší dobu, než dojde k ustálení teplot na 
konstrukci.  

 

Obrázek 58 Porovnání sil působících na plášť a trubky během najíždění kondenzátoru na 
provozní stav z analytického výpočtu a MKP analýzy 

Axiální napětí v době najíždění na plášti a trubkách bylo dopočítáno z průběhu síly v čase 
uvedené na obrázku 58. Porovnání průběhů axiálních napětí na plášti a trubkách, během doby 
najíždění kondenzátoru na provozní stav, z analytického výpočtu (kapitola 6.2) a MKP výpočtu je 
potom uvedeno na obrázku 59. Axiální napětí působící na plášť a trubky během doby najíždění 
kondenzátoru na provozní podmínky, vypočtené z MKP analýzy je stejně jako síla po celou dobu 
průběhu nižší než napětí získané z analytického výpočtu a to jak v případě pláště, tak i v případě 
trubek. Na průběhu napětí, získaného z MKP analýzy, lze také pozorovat efekt pomalejšího 
ustalování napětí na plášti a trubkách v porovnání s analytickým řešením.  
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Obrázek 59 Porovnání axiálních napětí působících na plášť a trubky během najíždění 
kondenzátoru na provozní stav z analytického výpočtu a MKP analýzy 

Z porovnání provedený analýz lze tedy konstatovat, že analytický způsob výpočtu poskytuje 
konzervativnější výsledky průběhů napětí na plášti a trubkách v době najíždění zkoumaného 
kondenzátoru na provozní stav, než MKP analýza. V předložené analýze byla odstraněna některá 
zjednodušení použitá v analytickém výpočtu. Za největší zpřesnění lze považovat použití 
trubkovnic, které mají na výsledky poměrně zásadní vliv a zřejmě souvisí s pomalejším 
ustalováním působících axiálních napětí i s tím, že velikost napětí je jak na plášti, tak na trubkách 
nižší po celou dobu najíždění kondenzátoru. Je ale nutné poznamenat, že v MKP výpočtu byla 
některá zjednodušení také zahrnuta. V MKP výpočtu nebyla uvažována hrdla, komory a stojky, 
byl použit skořepinový model a zadávání materiálových vlastností nelze provést pro konkrétní 
teplotu, ale pouze pomocí tabelovaných hodnot pro dvacet teplot. I přes zmíněná zjednodušení 
lze tento MKP výpočet považovat za dostatečný pro určení nutnosti použití kompenzačního 
prvku na plášti řešeného kondenzátoru páry.  
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8 Zjednodušená kritéria pro vyhodnocení nutnosti použití 
kondenzátoru axiálních dilatací na plášti kondenzátoru 

Výpočty provedené v této práci ukazují způsoby detailního výpočtu axiálních napětí 
působících na plášti a trubkách předmětného kondenzátoru se svazkem trubek v plášti, které 
primárně rozhoduje o nutnosti použití plášťového kompenzátoru délkových dilatací. 
Představené metody výpočtu jsou ale poměrně složité a popisují daný problém v co největším 
detailu. Lze předpokládat, že v praxi může nastat případ, kde nebude nutné axiální napětí 
hodnotit tak podrobně, jako je popsáno v této práci, ale bude stačit zjednodušený, konzervativní 
výpočet. Pro tyto účely byla sestavena zjednodušená kritéria, která popisují minimální a 
maximální síly a následně napětí vyvolané teplotním působením, které mohou v čase najíždění 
nebo sjíždění zařízení nastat. Tato napětí potom mohou být použita pro ověření, zda je nutné 
použít kompenzátor délkových dilatací na plášti zkoumaného zařízení. 

Zjednodušená kritéria vychází z rovnice pro výpočet síly vyvolané teplotním namáháním, 
který je popsán v kapitole 6.1.4 (rovnice (42). Předkládaná zjednodušená kritéria zohledňují 
pouze působení teploty, které, jak ukazují výpočty v této práci, je pro velikost síly působící na 
konstrukci během přechodových jevů rozhodující. Rovnice pro zjednodušená kritéria jsou 
uvedeny v rovnicích (85), (86), (87). Rovnice (85) popisuje stav klidový, který je nutné uvažovat 
zejména, pokud jsou na začátku najíždění nebo sjíždění teploty materiálu pláště a trubek 
rozdílné. Rovnice (86) popisuje maximální sílu, která může na konstrukci působit a kritérium 
v rovnici (87) naopak minimální sílu, která může na konstrukci působit během najíždění nebo 
sjíždění kondenzátoru.     

𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡,0 =
𝛼𝑆,𝑇⋅𝐿𝑆⋅(𝑇𝑆,0−𝑇𝑜𝑘)−𝛼𝑇,𝑇⋅𝐿𝑇⋅(𝑇𝑇,0−𝑇𝑜𝑘)

𝐿𝑆
𝐴𝑆⋅𝐸𝑆,𝑇

+
𝐿𝑇

𝐴𝑇⋅𝐸𝑇,𝑇

  (85) 

𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡,1 =
𝛼𝑆,𝑇⋅𝐿𝑆⋅(max (𝑇𝑆)−𝑇𝑜𝑘)−𝛼𝑇,𝑇⋅𝐿𝑇⋅(min (𝑇𝑇)−𝑇𝑜𝑘)

𝐿𝑆
𝐴𝑆⋅𝐸𝑆,𝑇

+
𝐿𝑇

𝐴𝑇⋅𝐸𝑇,𝑇

  (86) 

𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡,2 =
𝛼𝑆,𝑇⋅𝐿𝑆⋅(min (𝑇𝑆)−𝑇𝑜𝑘)−𝛼𝑇,𝑇⋅𝐿𝑇⋅(max (𝑇𝑇)−𝑇𝑜𝑘)

𝐿𝑆
𝐴𝑆⋅𝐸𝑆,𝑇

+
𝐿𝑇

𝐴𝑇⋅𝐸𝑇,𝑇

  (87) 

 
Platnost výše uvedených kritérií byla ověřena na kondenzátoru, který je předmětem této 

práce, a následně pro důkladnější ověření byly navrženy fiktivní lineární průběhy teplot, na které 
byla kritéria aplikována. V prvním případě byly tedy použity průběhy teplot ze zjednodušeného 
tranzientního výpočtu během doby najíždění zkoumaného kondenzátoru na provozní stav 
(kapitola 6.1.3). V každém časovém kroku, byla vypočítána střední teplota podle rovnice (32) a 
následně byl vykreslen průběh těchto středních teplot v závislosti na čase, který je uveden na 
obrázku 60. 
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Obrázek 60 Průběh středních teplot v časových krocích v závislosti na čase 

Při znalosti tohoto průběhu lze již použít výše uvedená zjednodušená kritéria pro určení mezí 
maximální a minimální síly, která může na konstrukci působit. Pokud by takový průběh nebyl 
znám, lze obecně použít místo s maximální, resp. minimální teplotou pláště a trubek během 
doby najíždění nebo sjíždění kondenzátoru na provozní stav. Průběh síly s použitými kritérii je 
uveden na obrázku 61 níže. 

 

Obrázek 61 Průběh síly v závislosti na čase s vyznačením zjednodušených silových kritérií 

Na obrázku 61 je vidět průběh síly působící na konstrukci v závislosti na čase, jež je ohraničen 
kritérii, která určují maximální a minimální sílu v tomto případě během najíždění kondenzátoru 
na provozní stav. Z obrázku je zřejmé, že zejména kritérium maximální síly (kritérium 1) je velmi 
konzervativní. Naopak kritérium minimální síly působící na konstrukci vystihuje s poměrně 
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přijatelnou chybou špičku napětí průběhu síly v čase. Pro představu, o konzervativnosti kritérií 
je ale vhodnější silová kritéria přepočítat na napěťová následujícím způsobem.  

𝜎𝑘𝑟𝑖𝑡,1 =
𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡,1

𝐴𝑆
  (88) 

𝜎𝑘𝑟𝑖𝑡,2 =
𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡,2

𝐴𝑇
  (89) 

 
Na obrázku 62 níže je uveden průběh napětí na plášti a trubkách zkoumaného kondenzátoru 

během procesu najíždění na provozní stav s vyznačenými napěťovými kritérii, které jsou 
spočtené pomocí rovnice (88) a (89). 

 

Obrázek 62 Průběh napětí na plášti a trubkách v závislosti na čase s vyznačením 
zjednodušených napěťových kritérií 

Z vykresleného průběhu napětí lze odečíst maximální napětí na plášti (31,72 MPa) a 
minimální napětí na trubkách (-42,92 MPa). Velikost napětí vypočteného podle kritéria maxima 
(Kritérium 1) činí 58,09 MPa, velikost napětí vypočteného podle kritéria minima (Kritérium 2) je 
-59,70 MPa. Lze tedy konstatovat, že uvedená kritéria jsou dostatečně konzervativní a v každém 
bodě průběhu napětí v závislosti na čase. Tato kritéria mohou být použita pro prvotní návrh 
nutnosti použití kompenzátoru délkových dilatací na plášti kondenzátoru. 

Pro ověření funkčnosti uvedených kritérií byly provedeny další výpočty s využitím fiktivních 
lineárních průběhů teploty. Tyto výpočty byly provedeny z důvodu ověření různých charakterů 
průběhů teplot materiálů pláště a trubek v čase a jejich vlivu na průběh síly v čase, přičemž je 
rozhodující, aby kritéria minima a maxima síly na konstrukci nebyla v žádném případě protnuta 
průběhem síly v čase. Provedené výpočty jsou ve formě grafů uvedeny na následujícím obrázku 
63 a 64. Další ověřované průběhy jsou uvedeny v příloze 2 této práce. Z uvedených průběhů sil 
s vyznačenými silovými kritérii je patrné, průběh síly působící na konstrukci v čase je kritérii vždy 
ohraničen a v žádném bodě nedochází k tomu, že by průběh síly překonal hranici kritéria.  
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Obrázek 63 Fiktivní průběh teploty a průběh síly v čase s vyznačením kritérií maximální a 
minimální síly působící na konstrukci během přechodového děje příklad 1 

    

 

Obrázek 64 Fiktivní průběh teploty a průběh síly v čase s vyznačením kritérií maximální a 
minimální síly působící na konstrukci během přechodového děje příklad 2 

  



Vývoj metodiky pro vyhodnocení nutnosti použití plášťových 
kompenzátorů u trubkových kondenzátorů  Marek Pernica 
 

99 
 

9 Metodika pro určení nutnosti použití vlnovkového 
kompenzátoru na plášti výměníku tepla se svazkem trubek 
v plášti 

Předkládaná metodika pro určení nutnosti nasazení vlnovkového plášťového kompenzátoru 
délkových dilatací na konstrukci kondenzátorů se svazkem trubek v plášti s pevnými 
trubkovnicemi byla vytvořena na základě výpočtů a analýz provedených v této práci. Tato 
metodika si klade za cíl zpřesnit pevnostní výpočty pláště a trubek uváděné ve 
výpočtových normách a na základě těchto zpřesněných výpočtů eliminovat použití vlnovcových 
kompenzátorů na plášti trubkového kondenzátoru s pevnými trubkovnicemi. 

Výpočty v této metodice jsou orientovány nejen na ustálený stav, ale i přechodové jevy, jako 
je najíždění na provozní parametry, nebo sjíždění na stav klidový, které mohou v provozu nastat. 
Přechodové provozní jevy, jak ukázaly výpočty uvedené v této práci, mohou mít na výsledné 
namáhání konstrukce nezanedbatelný vliv.   

9.1 Obecné požadavky metodiky 

Metodika určuje nutnost použití vlnovkového kompenzátoru délkových dilatací v důsledku 
působení teplotního zatížení a zatížení vnitřním tlakem v prostoru trubkovém i mezitrubkovém, 
na konstrukci kondenzátoru se svazkem trubek v plášti s pevnými trubkovnicemi, se 
segmentovými přepážkami nebo bez nich. Tato metodika je primárně určena pro jednochodé 
kondenzátory se svazkem trubek v plášti s pevnými trubkovnicemi. 

9.2 Symboly a značky 

a, b - Koeficienty rovnice lineární funkce 

ADT m2 Plocha děr ohraničená vnitřním průměrem trubek 

ApS m2 
Plocha trubkovnice na kterou působí tlak v mezitrubkovém 
prostoru 

AS m2 Plocha průřezu pláště 

AT m2 Plocha průřezu trubek 

cES0, cES1, cES2   MPa Koeficient polynomického rozvoje modulu pružnosti pláště 

cET0, cET1, cET2   MPa Koeficient polynomického rozvoje modulu pružnosti trubek 

cαS0, cαS1, cαS2   °C-1 
Koeficient polynomického rozvoje součinitele teplotní délkové 
roztažnosti pláště  

cαT0, cαT1, cαT2   °C-1 
Koeficient polynomického rozvoje součinitele teplotní délkové 
roztažnosti trubek  

ES,i, ET,i MPa Modul pružnosti matriálu části pláště/trubek  

ES,T, ET,T MPa Modul pružnosti materiálu trubek při konstrukční teplotě 

Fkrit N Síla ze zjednodušených kritérií 

fs MPa Dovolené namáhání pláště 

FS, FT N Síla působící na plášť/trubky 

FS,pj,, FT,p,j N Síla působící na plášť v každém časovém kroku  

FS, FT N Síla působící na plášť/trubky  



Vývoj metodiky pro vyhodnocení nutnosti použití plášťových 
kompenzátorů u trubkových kondenzátorů  Marek Pernica 
 

100 
 

LS,i,j, LT,i,j m Délka části pláště/trubek 

nS, nT - Časový krok výpočtu pro plášť/trubky 

Ps MPa Výpočtový tlak v mezitrubkovém prostoru 

Pt MPa Výpočtový tlak v trubkovém prostoru 

TS, TT °C Teplota pláště/trubek 

TS0,TT0 °C Počáteční teplota pláště/trubek 

Tok °C Teplota okolí 

αS,i,j, αT,i,j °C-1 
Součinitel teplotní délkové roztažnosti materiálu části 
pláště/trubek  

αS,T, αT,T °C-1 
Součinitel teplotní délkové roztažnosti materiálu části 
pláště/trubek při teplotě materiálu pláště/trubek 

ΔTS,i,j, ΔTT,i,j °C Rozdíl koncové a počáteční teploty na části pláště/trubek  

σSj, σTj MPa 
Axiální napětí na plášti / trubkách vzniklé od působení teploty 
v časovém kroku j  

9.3 Zátěžné stavy 

Metodika předepisuje vyšetřit možné zátěžné situace (tabulka xy), které mohou nastat 
během provozu. Doporučuje se nejprve vyšetřit ustálený provozní stav a následně přechodové 
děje. Popsaný postup řešení by měl ukázat, zda jsou přechodové děje významné z hlediska 
zatížení konstrukce.  

Podle této metodiky je nutné vyšetřovat zátěžné stavy během najíždění zařízení na provozní 
stav a sjíždění zařízení z provozního stavu na stav klidový. Oba limitní stavy je potřeba 
kontrolovat od začátku změny stavu až do dosažení stavu ustáleného s respektováním změny 
fáze v pracovním prostoru, ve kterém ke změně fáze dochází.  

Situace Zatížení 

Klidový stav Teplota okolí 

Přechodový děj najíždění Ohřev z teploty okolí na provozní teplotu 

Ustálený provozní stav Provozní zatížení (teplota, tlak) 

Přechodový děj sjíždění Chladnutí z provozní teploty na teplotu okolí 

 
Metodika předpokládá zátěžné situace, kdy jsou zatíženy oba pracovní prostory 

kondenzátoru teplotou proudících médií a dále situaci, kdy jsou oba pracovní prostory zatíženy 
teplotou proudících médií a zároveň vnitřním tlakem médií v prostoru trubkovém i 
mezitrubkovém. Pokud může v provozu nastat i jiná zátěžná situace, doporučuje se provést její 
analýzu. 

9.4 Tepelně-hydraulický výpočet 

Tepelně-hydraulický výpočet analyzovaného kondenzátoru by měl být proveden ve 
specializovaném softwaru k tomuto účelu určeném, nebo vlastním výpočtovým nástrojem, 
jehož funkčnost musí být ověřena, nebo pomocí metody konečných objemů (CFD) provedené 
dostatečně erudovaným výpočtářem.  

Cílem tepelně-hydraulického výpočtu je získat teplotní pole materiálu pláště a trubek 
v ustáleném stavu. Z tohoto teplotního pole se dopočítá střední teplota materiálů pláště a 
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trubek, které budou následně aplikovány ve výpočtu trubkovnice, trubek a pláště podle příslušné 
normy. Střední teplota materiálů pláště a trubek bude určena následujícím vzorcem: 

Tstř =
∑ ∫ fT(x)

b

a
n
i=1

Lcelková
 (1) 

 
Pokud bude zařízení provozováno kontinuálně, lze takto získanou střední teplotu použít pro 

ustálený výpočet trubkovnice, trubek a pláště podle norem. Pokud jsou splněny všechny normou 
předepsané podmínky, není nutné kompenzátor délkových dilatací na plášti kondenzátoru 
používat. 

Pokud ovšem v provozu dochází k častému najíždění kondenzátoru na provozní stav a 
následnému sjíždění na stav klidový, je nutné tyto přechodové děje ověřit tranzientním 
výpočtem. 

Výsledné teploty proudů a součinitele přestupu tepla z tepelně-hydraulického výpočtu musí 
být aplikovány, jako okrajová podmínka, v tranzientní teplotní úloze, jejímž výsledkem by mělo 
být podrobné teplotní pole materiálů pláště a trubek v době najíždění trubkového kondenzátoru 
na provozní stav, nebo sjíždění kondenzátoru na stav, kdy zařízení není v provozu. Výsledná 
teplotní pole materiálů pláště a trubek musí být určena pro dostatečný počet časových kroků, 
které budou dostatečně reprezentovat průběh axiálního napětí během doby najíždění nebo 
sjíždění na provozní, resp. klidový stav. Tranzientní teplotní úloha by měla být provedena pomocí 
metod MKP nebo pomocí vlastních dostatečně přesných a ověřených tranzientních řešičů.  

V tranzientní teplotní úloze musí být respektována doba průchodu média v mezitrubkovém i 
trubkovém prostoru, na základě které musí být postupně zadávána teplota proudů médií 
v mezitrubkovém a trubkovém prostoru, tak aby konstrukce byla teplotou zatěžována postupně 
podle doby průchodu médií v obou pracovních prostorech. Taktéž by měly být uvažovány 
fyzikální vlastnosti materiálů v závislosti na teplotě. 

9.5 Pevnostní výpočet 

Pevnostní výpočet určuje axiální napětí působící na plášť a trubky předmětného 
kondenzátoru se svazkem trubek v plášti. Axiální napětí působící na plášť a trubky kondenzátoru 
je jeden z určujících faktorů pro rozhodování o užití kompenzačního prvku na plášti 
kondenzátoru se svazkem trubek v plášti s pevnými trubkovnicemi. 

9.5.1 Zjednodušená kritéria pro určení maximální a minimální síly na konstrikci 

K ověření, zda je nutné kompenzátor délkových dilatací na plášti trubkového kondenzátoru 
použít je možné užití zjednodušených, konzervativních kritérií. Pro použití těchto kritérií pro 
určení mezní síly působící na konstrukci je nutné znát výstupní data z výše popsané tranzientního 
teplotního výpočtu. Požadavky na výpočet teplotního pole analyzovaného zařízení jsou uvedeny 
v kapitole 9.4 této metodiky.  

Tato kritéria jsou navržena pro co nejvíce konzervativní výsledky sil působících na konstrukci. 
V reálném případě by k takovému zatížení konstrukce nemělo docházet.  

𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡,0 =
𝛼𝑆,𝑇⋅𝐿𝑆⋅(𝑇𝑆,0−𝑇𝑜𝑘)−𝛼𝑇,𝑇⋅𝐿𝑇⋅(𝑇𝑇,0−𝑇𝑜𝑘)

𝐿𝑆
𝐴𝑆⋅𝐸𝑆,𝑇

+
𝐿𝑇

𝐴𝑇⋅𝐸𝑇,𝑇

  (2.1) 

𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡,1 =
𝛼𝑆,𝑇⋅𝐿𝑆⋅(max (𝑇𝑆)−𝑇𝑜𝑘)−𝛼𝑇,𝑇⋅𝐿𝑇⋅(min (𝑇𝑇)−𝑇𝑜𝑘)

𝐿𝑆
𝐴𝑆⋅𝐸𝑆,𝑇

+
𝐿𝑇

𝐴𝑇⋅𝐸𝑇,𝑇

  (2.2) 

𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡,2 =
𝛼𝑆,𝑇⋅𝐿𝑆⋅(min (𝑇𝑆)−𝑇𝑜𝑘)−𝛼𝑇,𝑇⋅𝐿𝑇⋅(max (𝑇𝑇)−𝑇𝑜𝑘)

𝐿𝑆
𝐴𝑆⋅𝐸𝑆,𝑇

+
𝐿𝑇

𝐴𝑇⋅𝐸𝑇,𝑇

  (2.3) 
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Kritérium (2.1) popisuje sílu, která na konstrukci působí při počáteční teplotě pláště a trubek. 
Toto kritérium je nutné vzít do úvahy zejména v případech, kdy není stejná počáteční teplota 
pláště a trubek. Kritérium popsané v rovnici 2.2 představuje maximální hodnotu síly, která může 
na konstrukci působit během řešeného časového úseku. Toto kritérium zohledňuje maximální 
teplotu na plášti a minimální teplotu na trubkách během řešeného časového úseku. Kritérium 
(2.3) naopak popisuje minimální sílu působící na konstrukci v řešeném časovém úseku.  

Pomocí rovnic (9) a (10) se potom vypočte maximální a minimální axiální napětí působící na 
plášť a trubky v řešeném časovém úseku, které se následně vyhodnotí podle kapitoly 9.6 této 
metodiky. V případě že axiální napětí působící na plášť a trubky v řešeném časovém úseku 
splňuje předepsané podmínky, není nutné kompenzátor délkových dilatací na plášti použít. 
V případě, že některé axiální napětí nesplňuje podmínky uvedené v kapitole 9.6, je nutné 
přistoupit k přesnějšímu výpočtu, který je popsán v kapitole 9.5.2.  

9.5.2 Výpočet axiálních napětí působících na plášť a trubky kondenzátoru 

Tento výpočet musí být vykonán se vstupními daty z výše popsané tranzientní teplotní úlohy. 
Průběh teplot materiálů pláště a trubek po jejich délce v každém časovém kroku je potom použit 
pro určení síly působící na plášť a trubky v podélném směru, která je následně použita pro 
výpočet axiálního napětí působícího na konstrukci předmětného zařízení.  

Výpočet síly působící na plášť a trubky kondenzátoru se svazkem trubek v plášti během doby 
najíždění nebo sjíždění na provozní resp. klidový stav, musí probíhat za předpokladu po částech 
lineárního průběhu teplotních polí materiálů pláště a trubek po jejich délce, dvouosé napjatosti 
a nelineárního chování mechanických vlastností materiálů pláště a trubek v závislosti na teplotě. 
S respektováním těchto předpokladů se sestaví soustava dvou rovnic o dvou neznámých, na jejíž 
řešení se doporučuje použít některý z numerických řešičů. Výpočet se musí provádět pro každý 
časový krok doby najíždění nebo sjíždění na provozní podmínky, resp. na klidový stav až do doby 
ustálení na provozní podmínky. Doporučuje se použít časový krok menší než 1 s. 

−𝐹𝑇 + 𝐹𝑆 = 𝑃𝑆𝐴𝑝𝑆 − 𝑃𝑇𝐴𝐷𝑇 (3) 

∑𝐿𝑆,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛼𝑆,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛥𝑇𝑆,𝑖,𝑗

𝑛𝑆

𝑗=1

+∑
𝐿𝑆,𝑖,𝑗

𝐸𝑆,𝑖,𝑗

𝑛𝑠

𝑗=1

(
𝐹𝑆,𝑝,𝑗

𝐴𝑆
− 𝜈 ⋅

𝑝𝑆 ⋅ 𝐷𝑚𝑆
2 ⋅ 𝑒𝑆

) =

=∑𝐿𝑇,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛼𝑇,𝑖,𝑗 ⋅ 𝛥𝑇𝑇,𝑖,𝑗

𝑛𝑇

𝑗=1

+∑
𝐿𝑇,𝑖,𝑗

𝐸𝑇,𝑖,𝑗

𝑛𝑇

𝑗=1

(
𝐹𝑇,𝑝,𝑗

𝐴𝑇
− 𝜈 ⋅

𝑝𝑇 ⋅ 𝐷𝑚𝑇
2 ⋅ 𝑒𝑇

) 

(4) 

Jednotlivé členy rovnice (4) je nutné vyjádřit následovně, s respektováním po částech 
lineárního průběhu teploty: 

𝛼𝑆,𝑖,𝑗𝛥𝑇𝑆,𝑖,𝑗 = ∫ ((𝑐𝛼𝑆0 + 𝑐𝛼𝑆1 ∙ (𝑎𝑆,𝑖𝑥𝑆,𝑖,𝑗 + 𝑏𝑆,𝑖,𝑗) + 𝑐𝛼𝑆2 ∙ (𝑎𝑆,𝑖,𝑗𝑥𝑆,𝑖,𝑗 + 𝑏𝑆,𝑖,𝑗)
2
)

𝐿𝑆,𝑖

0

∙ (𝑎𝑆,𝑖,𝑗𝑥𝑆,𝑖,𝑗 + 𝑏𝑆,𝑖,𝑗)) ∙ 𝑑𝑥𝑆,𝑖,𝑗 

(5) 

𝐸𝑆,𝑖,𝑗 = ∫ (𝑐𝐸𝑆0 + 𝑐𝐸𝑆1 ∙ (𝑎𝑆,𝑖,𝑗𝑥𝑆,𝑖,𝑗 + 𝑏𝑆,𝑖,𝑗) + 𝑐𝐸𝑆2 ∙ (𝑎𝑆,𝑖,𝑗𝑥𝑆,𝑖,𝑗 + 𝑏𝑆,𝑖,𝑗)
2
)

𝐿𝑆,𝑖

0

∙ 𝑑𝑥𝑆,𝑖,𝑗 (6) 

𝛼𝑇,𝑖,𝑗𝛥𝑇𝑇,𝑖,𝑗 = ∫ ((𝑐𝛼𝑇0 + 𝑐𝛼𝑇1 ∙ (𝑎𝑇,𝑖,𝑗𝑥𝑇,𝑖,𝑗 + 𝑏𝑇,𝑖,𝑗) + 𝑐𝛼𝑇2

𝐿𝑇,𝑖

0

∙ (𝑎𝑇,𝑖,𝑗𝑥𝑇,𝑖,𝑗 + 𝑏𝑇,𝑖,𝑗)
2
) ∙ (𝑎𝑇,𝑖,𝑗𝑥𝑇,𝑖,𝑗 + 𝑏𝑇,𝑖,𝑗)) ∙ 𝑑𝑥𝑇,𝑖,𝑗 

(7) 
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𝐸𝑇,𝑖0𝑗 = ∫ (𝑐𝐸𝑇0 + 𝑐𝐸𝑇1 ∙ (𝑎𝑇,𝑖,𝑗𝑥𝑇,𝑖,𝑗 + 𝑏𝑇,𝑖,𝑗) + 𝑐𝐸𝑇2 ∙ (𝑎𝑇,𝑖,𝑗𝑥𝑇,𝑖,𝑗 + 𝑏𝑇,𝑖,𝑗)
2
)

𝐿𝑇,𝑖

0

∙ 𝑑𝑥𝑇,𝑖,𝑗  

(8) 

Síly určené ze soustavy rovnic se potom použijí pro výpočet axiálního napětí působícího na 
plášť a trubky předmětného zařízení. Axiální napětí se určí následovně pro každý časový krok 
doby najíždění nebo sjíždění na provozní podmínky, resp. na klidový stav.  

𝜎𝑆,𝑗 =
𝐹𝑆,𝑗

𝐴𝑆
 (9) 

  

𝜎𝑇,𝑗 =
𝐹𝑇,𝑗

𝐴𝑇
 (10) 

 
Alternativně může být tento výpočet proveden pomocí MKP softwaru dostatečně 

erudovaným a zkušeným výpočtářem v dané oblasti. 

9.6 Vyhodnocení nutnosti použití kompenzátoru délkových dilatací na plášti 
výměníku tepla se svazkem trubek v plášti s pevnými trubkovnicemi 

9.6.1 Vyhodnocení namáhání pláště 

Axiální napětí na plášti musí být vyhodnoceno podle jeho maximálního dovoleného napětí, 
daného příslušnou normou. Absolutní hodnota maximální hodnoty průběhu axiálního napětí na 
plášti v čase najíždění kondenzátoru na provozní stav nebo sjíždění na stav klidový, nesmí 
překročit dovolené namáhání pláště. 

max (𝜎𝑆,𝑖) ≤ 𝑓𝑆 (11) 

9.6.2 Vyhodnocení namáhání trubek 

Způsob hodnocení axiálního napětí trubek by měl být proveden podle normy ČSN EN 13445, 
kapitoly 13, která se zabývá výpočtem trubkovnic výměníků tepla a pro axiální napětí na 
trubkách předepisuje podmínky, které musí být splněny. 

9.7 Zhodnocení únavy 

Pokud předpokládaný počet plných zátěžných cyklů při najíždění na provozní stav a 
následnému sjíždění na stav klidový větší nebo rovno 500 po dobu životnosti zařízení, je nutné 
zařízení podrobit výpočtu únavy podle příslušných norem. 
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10 Závěr 

Předložená dizertační práce se zabývá vývojem metodiky pro vyhodnocení nutnosti použití 
plášťových kompenzátorů u trubkových kondenzátorů. Tato metodika je sestavena na základě 
podrobné rešerše současného stavu poznání a série tepelných a pevnostních výpočtů 
prováděných na konkrétním kondenzátoru páry se svazkem trubek v plášti s pevnými 
trubkovnicemi, jehož geometrii a procesní parametry poskytla společnost Doosan Škoda Power 
s.r.o.. Podrobněji je zaměření práce uvedeno v kapitole 2. 

Druhá kapitola dizertační práce je také věnována rešerši současného stavu poznání v oblasti 
zmíněné problematiky. Na začátku této kapitoly je popsáno zařízení, na kterém je problém 
zkoumán a jeho začlenění v provozu. Jsou zde zmíněny jeho procesní parametry, geometrie a 
materiály použité na jednotlivé komponenty. V této části je také popsána konstrukce 
vlnovcového plášťového kompenzátoru, který je na zkoumaném kondenzátoru použit. Hlavním 
cílem této práce je vytvořit metodiku k posouzení nutnosti použití zmíněného kompenzátoru 
délkových dilatací, která bude jasně a jednoznačně určovat, jak posuzovat nutnost použití 
kompenzátoru délkových dilatací na plášti trubkového kondenzátoru. Z rešerše stavu poznání 
vyplývá, že se jedná o problematiku dosud neprobádanou. 

Dále je v této kapitole obecně popsán pevnostní výpočet tlakových nádob. Jsou zde stručně 
představené normy, které se používají ve světě pro výpočty tlakových nádob. Zvláštní důraz je 
kladen na normu ČSN EN 13445, která bude použita při některých výpočtech prováděných v této 
práci. Dále je v této kapitole popsáno určování výpočtových parametrů, jako je výpočtový tlak a 
výpočtová teplota, která je věnována zvláštní pozornost. V práci je uveden postup určování 
výpočtové teploty dle standardu TEMA, je zde diskutován i přístup normy ČSN EN 13445 a ASME. 

Další část druhé kapitoly dizertační je již věnována popisu konstrukce kondenzátorů. Jsou zde 
uvedeny používané typy kondenzátorů a stručný popis funkce. Konstrukci plášťových 
kompenzátorů je také věnována pozornost. V rešeršní části práce jsou popsány jednotlivé typy, 
jejich funkce, výroba a používané materiály.   

Druhá polovina rešerše současného stavu poznání se již věnuje dostupným možnostem a 
způsobům určování teplotních polí výměníků tepla se svazkem trubek v plášti. V této kapitole je 
provedena rešerše v současné době dostupných softwarů a analytických výpočtu teplotních polí 
výměníků tepla. Je zde diskutována možnost výpočtu teplotního pole pomocí CFD, komerčních 
softwarů (např. CHEMCAD, HTRI apod). V této kapitole jsou také uvedeny možnosti analytického 
výpočtu pomocí lokálních a globálních metod. Protože globální metody jsou určeny pro výpočet 
tepelně hydraulických parametrů pro celý aparát, bylo by pro daný případ nutné použít metody 
lokální, které určují tepelně-hydraulické vlastnosti v určitém místě. Pro výpočet teplotního pole 
výměníku tepla se svazkem trubek v plášti se hodí například metoda buněk, která je v textu 
podrobně popsána. Pro daný případ kondenzátoru by ovšem musela být doplněna o dvoufázový 
model, což by řešení značně zkomplikovalo. V kapitole 3 je potom uveden vývojový diagram, 
který rámcově nastiňuje postup při vývoji řešené metodiky pro určení nutnosti použití 
vlnovkového kompenzátoru na plášti trubkových kondenzátorů. 

Kapitola 4 je již věnována praktické části. Zcela konkrétně se věnuje tepelně hydraulickému 
výpočtu provedenému na řešeném kondenzátoru páry. Tento výpočet byl z výše popsaných 
důvodů proveden pomocí specializovaného softwaru HTRI Xchanger Suite. Byly počítány dvě 
varianty tepelně-hydraulického výpočtu, protože zkoumaný kondenzátor je vyráběn v 
provedení, jež neodpovídá žádné z konfigurací volitelných v použitém softwaru. V této kapitole 
je také proveden výpočet pole teplot materiálů pláště a trubek pro obě řešené výpočtové 
varianty, který je použit pro určení střední teploty materiálu pláště a trubek. Tyto střední teploty 
jsou potom hlavními vstupními parametry při ustáleném pevnostním výpočtu podle normy ČSN 
EN 13445, který zohledňuje právě zatížení konstrukce od teploty procesních médií.  
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Kapitola 5 je zaměřena na zmíněný pevnostní výpočet pláště, trubek a trubkovnice 
předmětného kondenzátoru v ustáleném stavu podle normy ČSN EN 13445. V úvodní části této 
kapitoly je výpočet teoreticky popsán. Následně byl tento výpočet proveden jako kontrolní pro 
střední teploty materiálu pláště a trubek, které byly určeny společností Doosan Škoda Power 
s.r.o. a při kterých by pevnostní kritéria předepsaná normou neměla být splněna. Výpočet, který 
byl zaměřen především na vyhodnocování axiálních napětí, která jsou při rozhodování o použití 
kompenzátoru klíčová, podle předpokladů nesplňuje podmínky dané normou. Následně byl 
pevnostní výpočet proveden znovu pro střední teploty z hydraulického výpočtu z varianty 1. Tato 
varianta sice poskytuje méně konzervativní výsledky teplotní diference mezi trubkami a pláštěm, 
ale lépe popisuje proces kondenzace a poskytuje lepší přehled o součinitelích přestupu tepla, 
což je zásadní pro další výpočty provedené v této práci. S použitím nově určených středních 
teplot jsou pevnostní kritéria podle normy splněna, avšak jak ukázala další rešerše, ustálený stav 
neposkytuje úplný a ucelený přehled o průběhu napětí v podélném směru na plášti a trubkách. 

V kapitole 6 je provedena rešerše článků z oblasti neustálených provozních dějů procesních 
zařízení, která ukázala, že nejvyšší napětí, vzniklé v důsledku působení teploty, nemusí na 
konstrukci působit v ustáleném stavu, ale právě při přechodových, neustálených dějích. Proto je 
v této kapitole věnována pozornost tranzientním analýzám procesu najíždění zkoumaného 
kondenzátoru zatěžovaného teplotou proudících médií právě během doby najíždění na provozní 
parametry na zjednodušených výpočtových modelech. Tato analýza byla nejprve provedena 
zjednodušeně, kdy nebyla uvažována změna fáze a skutečná dráha průchodu média v plášti. 
Uvedená výpočtová varianta je tedy spíše vhodná pro analýzy výměníků tepla se svazkem trubek 
v plášti bez změny fáze. V druhém zpřesněném výpočtu už jsou tyto fenomény částečně zahrnuty 
a analýza tak poskytuje v případě zkoumaného kondenzátoru lepší výsledky. Obě analýzy jsou 
prováděny kombinovaně, teplotní úloha je řešena pomocí MKP a pevnostní výpočet axiálních 
napětí na plášť a trubky jsou provedeny pomocí analytických výpočtů. U druhé přesnější varianty 
je také proveden výpočet najíždění kondenzátoru, kdy je konstrukce kromě teploty zatížená i 
vnitřním tlakem médií a je tak zkoumán vliv působení vnitřního tlaku v kombinaci s teplotou. 
Také je uveden výpočet s uvažováním použitého kompenzátoru délkových dilatací. V závěru této 
kapitoly jsou všechny provedené výpočty podrobně srovnány a výsledky diskutovány. Provedené 
výpočty ukázaly, že změna fáze v mezitrubkovém prostoru a přesná dráha průchodu média má 
zásadní vliv především na dobu, za kterou dojde k ustálení axiálního napětí na plášti a trubkách 
a proto má smysl řešit tyto fenomény co nejpodrobněji. 

Protože byly v kapitole 6 výpočty prováděny na zjednodušených modelech, je v kapitole 7 
proveden kontrolní MKP výpočet. Tento výpočet má za hlavní cíl ověření analytických vztahů 
předkládaných v kapitole 6. Na základě provedených MKP výpočtů lze konstatovat, že vztahy 
odvozené v kapitole 6 lze považovat za správné. 

Výpočet zjednodušených kritérií pro vyhodnocení nutnosti použití kompenzátorů axiálních 
dilatací na pláštích trubkových výměníků tepla je uveden v kapitole 8. Zmíněná kritéria určují na 
základě teplotního působení na konstrukci, velikost maximální nebo minimální síly, která může 
působit na plášť, resp. trubky během doby najíždění zařízení na provozní stav. Tato kritéria 
poskytují konzervativní výsledky axiálních napětí působících na konstrukci v důsledku teplotního 
působení, a proto může být vhodné je použít pro prvotní výpočty, před tím, než se přistoupí 
k přesnějším analýzám. 

V kapitole 9 už je prezentována vyvinutá metodika pro vyhodnocení nutnosti plášťových 
kompenzátorů u trubkových kondenzátorů. Je zde detailně uveden postup, na jehož základě lze 
určit, zda je nutné kompenzátor délkových dilatací použít na plášti kondenzátoru. Prezentovaná 
metodika se opírá o výpočty provedené v předložené práci, určuje požadavky jak na tepelně-
hydraulický, tak na pevnostní ustálený a v případě potřeby i neustálený výpočet a jeho 
vyhodnocení. 

Budoucí práce by měla být věnována vývoji vlastního výpočtového nástroje pro tranzientní 
teplotní a napěťové analýzy, aby bylo možné z řešení vyřadit použití MKP softwarů. Dalším 
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bodem budoucí práce je podrobnější řešení teplotního pole a to zejména v mezitrubkovém 
prostoru, kde v současnosti není zahrnuto působení teploty na trubkovnice použitého 
kondenzátoru. Navíc by přesnější (troj rozměrné) teplotní pole umožnilo řešit vliv působící 
teploty médií na případný ohyb pláště a trubek.   
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Seznam symbolů a zkratek 

Symbol Jednotka Význam 

A in2 Vnější plocha stěny trubky 

AV m2 Plocha výměny tepla  

a in2 Plocha na trubkovnici mezi otvory 

a - 
Koeficient pro výpočet výstupní bezrozměrné teploty proudu 
1 

a, b - Koeficienty rovnice lineární funkce 

A0 in2 Vnější plocha stěny trubky  

Ac m2 Plocha přestupu tepla buňky 

ADT m2 Plocha děr ohraničená vnitřním průměrem trubek 

ADT m2 Plocha děr ohraničená vnitřním průměrem trubek 

Ai in2 Vnitřní plocha stěny trubky  

Ak m2 Průtočná plocha kanálu 

APi m2 Průtočná plocha ve vstupním / výstupním kanále 

ApS m2 
Plocha trubkovnice na kterou působí tlak v mezitrubkovém 
prostoru 

ApS m2 
Plocha trubkovnice na kterou působí tlak v mezitrubkovém 
prostoru 

AS m2 Plocha průřezu pláště 

AS m2 Plocha průřezu pláště 

AT m2 Plocha průřezu trubek 

AT m2 Plocha trubek v okně  

AT m2 Plocha průřezu trubek 

at mm Tloušťka nebezpečného průřezu svaru 

AW m2 Průtočná plocha oken pod přepážkami 

AWT m2 Průtočná plocha okna bez uvažování trubek  

b - 
Koeficient pro výpočet výstupní bezrozměrné teploty proudu 
1 

b0 - Součinitel imperfekce trubek 

c J kg-1 K-1 Měrná tepelná kapacita 

c0 - Koeficient polynomického rozvoje 

c1 - Koeficient polynomického rozvoje 

c2 - Koeficient polynomického rozvoje 

cES0, cES1, cES2   MPa Koeficient polynomického rozvoje modulu pružnosti pláště 

cET0, cET1, cET2   MPa Koeficient polynomického rozvoje modulu pružnosti trubek 

Cf - Součinitel pro vlnu tvaru U  

CP1 J/K Tepelná kapacita proudu 1 

CP2 J/K Tepelná kapacita proudu 2 
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cαS0, cαS1, cαS2   °C-1 
Koeficient polynomického rozvoje součinitele teplotní 
délkové roztažnosti pláště  

cαT0, cαT1, cαT2   °C-1 
Koeficient polynomického rozvoje součinitele teplotní 
délkové roztažnosti trubek  

d in Vnitřní průměr trubky 

d* mm Efektivní průměr otvoru pro trubku 

D1 m Průměr přepážky  

De mm Efektivní průměr trubkovnice 

DJ mm Vnitřní průměr vlny kompenzátoru  

Dm mm Střední průměr vlny vlnovce  

DmS, DmT m Střední průměr pláště/trubky  

DS mm Vnitřní průměr pláště  

DSi m Vnitřní průměr pláště  

dt mm Vnější průměr trubky 

dTo m Vnější průměr trubky  

e - 
Koeficient pro výpočet výstupní bezrozměrné teploty proudu 
2 

E MPa Modul pružnosti 

E  MPa Modul pružnosti 

E* MPa Efektivní modul pružnosti 

Eb MPa Modul pružnosti v tahu materiálu vlnovce  

EC - Teplotní efektivita buňky 

Ef - Efektivita žeber (ploch zvětšujících plochu přestupu tepla) 

ep* mm Tloušťka jedné vrstvy korigovaná na ztenčení během tváření  

eS, eT m Tloušťka stěny pláště/trubky  

ES,i, ET,i MPa Modul pružnosti matriálu části pláště/trubek  

ES,i, ET,i MPa Modul pružnosti matriálu části pláště/trubek  

Et MPa Modul pružnosti trubky 

et mm Tloušťka stěny trubky 

ets mm Analyzovaná tloušťka trubkovnice 

F - Součinitel pro výpočet střední teploty na trubkovnici 

f - 
Koeficient pro výpočet výstupní bezrozměrné teploty proudu 
2 

f MPa Dovolené namáhání 

f(x) - Funkce proměnné x 

F* N Síla od působení vnitřního tlaku médií  

Fi N Síla působící na konstrukci v časovém kroku i 

fmin MPa 
Nejmenší dovolené namáhání materiálu trubkovnice nebo 
trubek 

Fq - 
Součinitel daný jako funkce součinitele tuhosti trubkového 
svazku k tuhosti trubkovnice pro různé hodnoty součinitele 
uložení okraje trubkovnice od pláště a komory  

fs MPa Dovolené namáhání pláště 

FS N Síla působící na plášť 
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fs MPa Dovolené namáhání pláště 

fs,bk MPa Přípustné napětí pláště ve vzpěru 

FS,j, FT,j N Síla působící na plášť v každém časovém kroku  

FS,p, FT,p N 
Síla působící na plášť/trubky s uvažováním vnitřního tlaku 
média 

FT N Síla působící na trubky  

ft MPa Dovolené namáhání trubek 

ft,bk MPa Maximální přípustné napětí trubek ve vzpěru 

ft,j MPa Přípustné napětí ve spoji trubek s trubkovnicí 

fts MPa Dovolené namáhání trubkovnice 

h W ∙ m-2 ∙ K-1 Součinitel přestupu tepla 

H m Výška seříznutí přepážky 

h0 BTU/(Hr ∙ ft2 ∙ °F) Součinitel přestupu tepla na straně pláště  

hi BTU/(Hr ∙ ft2 ∙ °F) Součinitel přestupu tepla na straně trubek  

hj m Výška kruhové úseče v j-té řadě trubek  

hini J ∙ kg-1 Entalpie na vstupu do úseku pláště / trubek 

hK0 J ∙ kg-1 Entalpie na počátku kondenzace  

hK1 J ∙ kg-1 Entalpie kondenzátu po zkondenzování páry  

houti J ∙ kg-1 Entalpie na výstupu z úseku pláště /trubek  

hP0 J ∙ kg-1 Entalpie páry před počátkem kondenzace  

hS BTU/(Hr ∙ ft2 ∙ °F) Součinitel přestupu tepla na straně pláště 

hT BTU/(Hr ∙ ft2 ∙ °F) Součinitel přestupu tepla na straně trubek 

J - 
Poměr axiální tuhosti vlnovkového kompenzátoru k axiální 
tuhosti pláště 

k W m-1 K-1 Tepelná vodivost materiálu trubky 

k BTU/(Hr ∙ ft ∙ °F) Tepelná vodivost materiálu trubky 

Kb N ∙ mm-1 Tuhost kompenzátoru 

Ks,t - 
Poměr axiální tuhosti pláště k axiální tuhosti trubkového 
svazku 

Kt N ∙ mm-1 Axiální tuhost reálných trubek 

Kw MPa ∙ mm-1 Modul ekvivalentního pružného podkladu 

L in Délka trubky 

L mm Délka trubky mezi vnitřními čely trubkovnice 

L  mm Efektivní délka trubky 

l1, l´1, l2, l´2,l3 mm Délky mezi přepážkami 

Lcelková m Celková délka pláště/trubek (m) 

Li m Segment délky (m) 

Lj m Souřadnice bodů, ve kterých je známá rychlost proudu  

Lk m Délka kanálu 

LL m Délka oblasti křížového toku v podélném směru  

LPi m Délka mezi jednotlivými trubkami pro příslušné řady trubek  

LS m Délka pláště 
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LSi, LTi m Délka části pláště/trubek 

Lt mm Délka trubek mezi trubkovnicemi 

LT m Délka trubek 

lt,bk mm Vzpěrná délka trubek 

lt,x mm Délka zaválcování trubky v trubkovnici 

ṁ kg ∙ s-1 Hmotnostní průtok směsi 

ME N ∙ mm Reakční moment na trubkovnici 

ṁp kg ∙ s-1 Hmotnostní průtok páry 

ṁv kg ∙ s-1 Hmotnostní průtok kondenzátu 

N - Počet vln 

N ∙ Δq, ukomp mm Odpovídající axiální posuv vlnovců komepnzátoru  

np - Počet vrstev vlnovce  

nS, nT - Časový krok výpočtu pro plášť/trubky 

nS, nT - Časový krok výpočtu pro plášť/trubky 

NT - Počet trubek 

nTřadai - I-tá řada trubek  

NTUc - Počet tepelných jednotek 

nw - Počet trubek v uvažovaném okně  

P in Rozteč trubek 

p mm Rozteč trubek 

p* mm Efektivní rozteč trubek 

Pe MPa Efektivní tlak 

Ps MPa Výpočtový tlak v mezitrubkovém prostoru 

Pt MPa Výpočtový tlak v trubkovém prostoru 

Qcell W Tepelný výkon buňky 

Q̇i W Tepelný tok i-tou buňkou 

R - Poměr tepelných kapacit proudů 1 a 2 

r0 (Hr ∙ ft2 ∙ °F)/BTU Součinitel zanášení na vnější straně trubky 

ri (Hr ∙ ft2 ∙ °F)/BTU Součinitel zanášení na vnitřní straně trubky  

Rm MPa Mez pevnosti 

Rp0,2/T MPa Smluvní mez kluzu při teplotě T 

Rpt MPa Smluvní mez kluzu materiálu při konstrukční teplotě 

Rp MPa Smluvní mez kluzu při teplotě 20°C 

rs m Poloměr pláště 

rw (Hr ∙ ft2 ∙ °F)/BTU 
Součinitel stěny trubky vztažený k vnějšímu povrchu stěny 
trubky, včetně ploch zvětšujících plochu přestupu tepla, 
pokud jsou zahrnuty  

s m Dráha průchodu média 

si m Délka přímky kruhové úseče  

Takt °C Aktuální teplota  

T °C Teplota materiálu 

t s Čas průchodu média 

T   °F Střední teplota proudící tekutiny v plášti 
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t   °F Střední teplota proudícího média v trubce  

T11 °C Vstupní teplota proudu 1 

T12 °C Výstupní teplota proudu 1 

T1i °C Vstupní teplota proudu 1  

T21 °C Vstupní teplota proudu 2 

T22 °C Výstupní teplota proudu 2 

T2i °C Vstupní teplota proudu 2 

Tkond °C Teplota kondenzace 

TM °F Střední teplota materiálu pláště 

tM °F Střední teplota materiálu trubky 

TS °F Teplota média na straně pláště  

Ts °C Výpočtová teplota v mezitrubkovém prostoru 

Ts,m °C Střední teplota materiálu pláště 

Tstř °C Střední teplota 

TT °F Teplota média na straně trubek  

Tt °C Výpočtová teplota v trubkovém prostoru 

Tt,m °C Střední teplota materiálu trubek 

U W/(m2 ∙ K) Součinitel prostupu tepla  

uS, uT m Pousv pláště/trubek 

uS,p, uT,p m Posuv pláště/trubek s uvažováním vnitřního tlaku média 

v m ∙ s-1 Rychlost průchodu média 

v1 m ∙ s-1 Rychlost na výstupu z křížového toku  

v2 m ∙ s-1 Rychlost toku paralelního s trubkami  

VE N Reakční síla na trubkovnici 

vpíst m ∙ s-1 
Rychlost v krajních bodech přímkových segmentů v obratech 
proudu  

w mm Výška vlny  

wJ mm Výška vlny kompenzátoru 

x - Součinitel bezpečnosti proti zboulení trubek 

xs - Součinitel rozvrtání trubkovnice na straně pláště  

xt - Součinitel rozvrtání trubkovnice na straně trubek  

α °C-1 Součinitel teplotní délkové roztažnosti 

αpíst ° Úhel mezi křížovým a paralelním tokem  

αS in/°F Koeficient teplotní délkové roztažnosti materiálu pláště 

αS °C-1 Součinitel teplotní délkové roztažnosti materiálu pláště 

αS,i, αT,i °C-1 
Součinitel teplotní délkové roztažnosti materiálu části 
pláště/trubek  

αS,i, αT,i °C-1 
Součinitel teplotní délkové roztažnosti materiálu části 
pláště/trubek  

αs,m °C-1 
Střední součinitel teplotní délkové roztažnosti materiálu 
pláště při teplotě  

αstř °C-1 Střední součinitel teplotní délkové roztažnosti 

αT in/°F Koeficient teplotní délkové roztažnosti materiálu trubek  

αT °C-1 Součinitel teplotní délkové roztažnosti materiálu trubek 
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αt,m °C-1 
Střední součinitel teplotní délkové roztažnosti materiálu 
trubek při teplotě 

β ° Středový úhel seříznutí přepážky  

γ mm Axiální diferenční teplotní dilatace mezi trubkami a pláštěm 

ΔL in Axiální diferenční teplotní dilatace mezi trubkami a pláštěm 

ΔL m Změna celkové délky uvažované komponenty 

ΔTS °C Rozdíl koncové a počáteční teploty pláště 

ΔTSTŘ °C Střední teplotní rozdíl 

ΔTSi, ΔTTi °C Rozdíl koncové a počáteční teploty na části pláště/trubek  

ΔTSi, ΔTTi °C Rozdíl koncové a počáteční teploty na části pláště/trubek  

ΔTT °C Rozdíl koncové a počáteční teploty trubek  

ε - Přetvoření 

η - Součinitel pro výpočet střední teploty trubkovnice 

Ɵ - Bezrozměrná teplota 

Ɵ11i - Vstupní bezrozměrná teplota proudu 1 

Ɵ12i - Výstupní bezrozměrná teplota proudu 1 

Ɵ1i - Vstupní bezrozměrná teplota proudu 1  

Ɵ21i - Vstupní bezrozměrná teplota proudu 2 

Ɵ22i - Výstupní bezrozměrná teplota proudu 2 

Ɵ2i - Vstupní bezrozměrná teplota proudu 2 

µ* - Efektivní součinitel zeslabení otvory v ohybu 

ν* - Efektivní Poissonovo číslo 

ν - Poissonova konstanta oceli 

νb - Poissonova konstanta materiálu vlnovce  

ρ kg ∙ m-3 Hustota 

σ MPa Ohybové napětí v trubkovnici 

σs,b MPa Axiální ohybové napětí  

σs,eq MPa Ekvivalentní napětí v plášti 

σs,eq,1 MPa Ekvivalentní napětí v plášti v místě spojení s trubkovnicí 

σs,m MPa Axiální membránové napětí 

σSi, σTi MPa 
Axiální napětí na plášti / trubkách vzniklé od působení 
teploty v časovém kroku i  

σSi, σTi MPa 
Axiální napětí na plášti / trubkách vzniklé od působení 
teploty v časovém kroku i  

σt,cr MPa Eulerovo kritické napětí pro trubky 

σt,eq MPa Ekvivalentní napětí v trubkách 

σt,i MPa Axiální membránové napětí pro vnitřní řadu trubek 

σt,o MPa Axiální membránové napětí pro vnější řadu trubek 

σt,p - Součinitel tlakového efektu na trubky 

σx, σa MPa Podélné napětí 

σy, σo MPa Obvodové napětí 
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σz MPa Napětí ve směru osy z  

τ MPa Smykové napětí v trubkovnici 
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