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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.  

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.  

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.. 

2 Současné možnosti kompenzace a výpočtů teplotních dilatací 

Vzhledem k zaměření práce vymezené v úvodu je analýza stavu poznání 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.  

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. 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. 
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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.  

 
Obrázek 1 Schéma procesu, ve kterém je použit analyzovaný kondenzátor 

2.2.1 Konstrukční popis analyzovaného kompenzátoru  

Kondenzátor je proveden jako horizontální protiproudý výměník tepla se svazkem trubek v plášti 
(obrázek 2), 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 je na plášti 
kondenzátoru použit kompenzátor.  

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 popsaném kondenzátoru páry. Obecně se 
doporučuje používat kompenzátor při diferenci teplot na stěnách pláště a trubek větších než 100 °C 
[3].  

 

Obrázek 2 Schéma kondenzátoru se znázorněním umístění přepážek 

2.3 Konstrukční návrh tlakové nádoby – obecně 

Jako tlakovou nádobou lze dle [4] 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. 
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2.4 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 obvykle 
odpovídá průměru pláště kondenzátoru. V energetice se nejvíce používají kondenzátory horizontální 
s kondenzací v prostoru pláště a vertikální s kondenzací v trubkách [4]. Pro konstrukční návrh 
kondenzátoru se používá stejný postup jako pro jiné tlakové nádoby.  

2.5 Možnosti stanovení teplotního pole 

Správně určené teplotní pole je jedním ze základních předpokladů pro určení vlivu působení 
teplotního zatížení na konstrukci trubkového kondenzátoru. Teplotní zatížení je zásadní pro následující 
konstrukční výpočet a posouzení, zda je možné z konstrukce odstranit kompenzátor, aniž by docházelo 
k poškození kondenzátoru. Pro určování teplotních polí je možné použit celou řadu nástrojů, jako jsou 
analytické metody, CFD (Computational Fluid Dynamics), nebo komerční softwary. 

2.6 Konstrukční výpočty dle norem 

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.  

Problémem může být, že tato norma předpokládá znalost teplotního působení a střední teploty 
kovu pláště a trubek, 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 1), 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.  

γ =  [αt,m ∙ (Tt,m − 20°C) −  αs,m ∙ (Ts,m − 20°C)] ∙ L (1) 

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) 
Tt,m střední teplota materiálu trubek (°C) 
Ts,m střední teplota materiálu pláště (°C) 

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.  

 V práci je kladen zvláštní důraz na výpočet teploty materiálu jednotlivých komponent 

 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)). 

 Výše uvedené části předkládané metodiky se všechny omezují pouze na ustálený stav. 
V průběhu vypracovávání práce bylo zjištěno, že ve stavech neustálených, např. při 
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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.  

 

Obrázek 3 Vývojový diagram cílů dizertační práce, resp. metodiky pro eliminaci plášťového 
kompenzátoru  

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.  

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 (obrázek 2), která 
je umístěna ve střední části pláště. Software HTRI Xchanger Suite [6] nabízí pro výpočet pouze 
konfigurace výměníků tepla dle standardu TEMA [7], mezi kterými řešená konfigurace nefiguruje a 
proto není. Kvůli odvodní trubce byly počítány dvě varianty tepelně hydraulického výpočtu. 

V první variantě výpočtu bylo stávající umístění odvodní trubky ve středu pláště zanedbáno. 
Odvodní trubka kondenzátu byla přesunuta na výstup z mezitrubkového prostoru. U druhé varianty 
výpočtu byl kondenzátor výpočtově rozdělen na dvě části. Hlavním cílem provádění tepelně 
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hydraulického výpočtu bylo získat co nejpřesněji teplotní pole proudů zkoumaného kondenzátoru a 
součinitele přestupu tepla na straně trubek i pláště. Tato teplotní pole jsou potom využita pro výpočet 
teplotních polí materiálu pláště a trubek (obrázek 4).  

 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. 

 

Obrázek 4 Teplota materiálu pláště a trubek po délce kondenzátoru: a) Varianta 1; b) Varianta 2 

4.2 Určení střední teploty pláště a trubkového svazku 

Ze získaných průběhů teplot materiálů pláště a trubek je možné určit střední teploty materiálů, 
které je nutné znát při pevnostním výpočtu podle normy ČSN EN 13445-3. Výpočet střední teploty pro 
celý teplotní průběh byl proveden dle následujícího vzorce (2): 

Tstř =
∑ ∫ f(x)

b

ai

Lcelková
 (2) 

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

Střední teplota materiálu pláště je pro variantu 1 81,93 °C, pro variantu 2 64,33 °C. Střední teplota 
trubek je 46,99 °C pro variantu 1 a 28,20 °C pro variantu 2. Původní střední teploty od společnosti 
Doosan Škoda Power jsou 106 °C v případě pláště a 12 °C v případě trubek. 

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

Pro pevnostní výpočet podle normy ČSN EN 13445 byly použity nejprve střední teploty poskytnuté 
od společnosti Doosan Škoda Power (plášť 106 °C, trubky  12°C), 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). Oba výpočty jsou provedeny bez uvažování 
plášťového kompenzátoru.  

Výsledky obou variant výpočtu jsou uvedeny pomocí grafů vytížení na následujícím obrázku 5. 
Z těchto obrázků je patrné, že v případě výpočtu s parametry poskytnutými společností Doosan Škoda 
Power (obrázek 5 a)) překračuje vytížení řešených komponent v některých případech více než 150 % a 
zařízení tak není možné provozovat. Naopak u nově provedeného výpočtu se středními teplotami 
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z provedeného tepelně hydraulického výpočtu (varianta 1) (obrázek 5 b)) nedojde k překročením 
dovoleného vytížení komponent.  

 

Obrázek 5 Vytížení komponent při výpočtu trubkovnice kondenzátoru a)pro střední teploty materiálů 
poskytnuté společností Doosan Škoda Power s.r.o., bez uvažování plášťového kompenzátoru; b) pro 
střední teploty materiálů z provedeného tepelně-hydraulického výpočtu (varianta 1), bez uvažování 

plášťového kompenzátoru  

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. 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 zejména kvůli velkému rozdílu 
teplot médií v plášti a v trubkách.  

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. Výpočet byl proveden ve dvou variantách: 

 Zjednodušený tranzientní MKP výpočet pláště a trubek 

 Zpřesněný tranzientní MKP výpočet pláště a trubek  

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 předpokládat, že stav najíždění, resp. 
sjíždění bude v provozu nastávat.  

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. 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 
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 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 

6.1.2 Tranzientní teplotní MKP úloha pro určení teplotního pole materiálu pláště a trubek 

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). 
Teplotní úloha je řešena zvlášť na plášti a na trubkách. Následný výpočet napětí v axiálním směru je 
proveden také na zjednodušeném modelu (obrázek 8). Tranzientní výpočet průběhu teploty materiálu 
trubek je realizován analogicky s výpočtem pláště.  

6.1.2.1 Okrajové podmínky MKP výpočtu pláště a trubek 

Jako okrajové podmínky byly použity teploty proudů a příslušné součinitele přestupu tepla. Žádná 
další okrajová podmínka nebyla použita. Okrajové podmínky byly zadávány na vnitřní a vnější plochu 
pláště nebo trubek jak je uvedeno obrázku 6. Okrajové podmínky z výpočtu HTRI byly při výpočtu pláště 
použity pro 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 6 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 jsou zadávány okrajové podmínky z tepelně-
hydraulického výpočtu. Délka tohoto zátěžného stavu byla nastavena na časy, odpovídající vypočtené 
době průchodu média v kanálech. Zátěžný stav 2 byl nastaven na dobu 50 s, kdy lze předpokládat 
ustálení teploty materiálů pláště a trubek.  

6.1.3 Výsledky zjednodušené tranzientní MKP teplotní úlohy 

Hlavním výstupem z provedené zjednodušené tranzientní MKP analýzy pláště a trubek 
předmětného kondenzátoru je získání charakteru průběhu axiálního napětí na plášti a trubkách 
v závislosti na čase. Průběh teploty materiálů pláště a trubek, který je nutný pro následný výpočet 
axiálních napětí ve vybraných časových krocích, je uveden na obrázku 7 a) pro plášť a 7 b) pro trubky.  
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Obrázek 7 Průběh teplot materiálu pláště a trubek po délce ve vybraných časových krocích: a) Plášť; 
b) Trubky 

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.  

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 pomocí 
analytických vztahů. Jako vstupní parametrem do výpočtu byl využit výpočet teplotního pole materiálů, 
uvedený v kapitole 4. 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 (obrázek 8).  

 

Obrázek 8 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 
3). Tento předpoklad nahrazuje použití trubkovnice v reálném případě, která spojuje plášť a trubky.  

𝑢𝑆 = 𝑢𝑇 (3) 

Posuvy pláště a trubky lze dále rozepsat při znalosti změny délky pláště  a trubek v důsledku 
působení teploty a Hookova zákona a následně vyjádřit sílu působící na plášť a trubky (rovnice 4) 
zkoumaného kondenzátoru. Vypočtená síla potom bude sloužit pro výpočet axiálního napětí na plášti 
a trubkách. 

𝐹 =
𝛼𝑆 ∙ 𝐿𝑆 ∙ ∆𝑇𝑆 − 𝛼𝑇 ∙ 𝐿𝑇 ∙ ∆𝑇𝑇

𝐿𝑆
𝐴𝑆 ∙ 𝐸𝑆

+
𝐿𝑇

𝐴𝑇 ∙ 𝐸𝑇

 (4) 
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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 (4) ovšem předpokládá konstantní průběh teploty materiálu pláště a trubek po délce. 
Protože průběh teploty materiálů pláště a trubek z teplotní úlohy (obrázek 7) mají po částech lineární 
průběh, je nutné teplotu vyjádřit pomocí rovnice lineární funkce. Rovnice lineární funkce teploty je 
možné dosadit za teplotu v rovnicích, které popisují výpočet modulu pružnosti a součinitele teplotní 
délkové roztažnosti v závislosti na teplotě pro každou lineární část průběhu teploty po délce pláště, 
resp. trubek. Tyto rovnice lze potom dosadit do rovnice (4) pro výpočet síly působící na plášť a trubky 
kondenzátoru v každém časovém kroku (rovnice (9)). Tento výpočet tak respektuje závislost modulu 
pružnosti a součinitele teplotní délkové roztažnosti na teplotě.  

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 

(5) 

 

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

)
𝐿𝑆,𝑖

0

∙ 𝑑𝑥𝑆,𝑖 
(6) 

 

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 

(7) 

 

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

) ∙
𝐿𝑇,𝑖

0

𝑑𝑥𝑇,𝑖 
(8) 

Z rovnice (9), uvedené níže, pro výpočet síly v časových krocích je možné dopočítat axiální napětí 
působící na plášť a trubky zkoumaného kondenzátoru během procesu najíždění na provozní stav. 
Výpočet axiálních napětí je uveden v rovnici (10) pro plášť a v rovnici (11) pro trubky. 

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

 
(9) 

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
 (10) 
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𝜎𝑇,𝑗 =
𝐹𝑗

𝐴𝑇
 

(11) 

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) 
Fj  Síla působící na konstrukci v čase j (N) 

Na obrázku 9 je potom uveden průběh axiálního napětí na plášti, resp. trubkách v čase během 
najíždění kondenzátoru na provozní stav. Z grafu 9 je patrné, že v případě pláště i trubek dosahuje 
napětí své maximální velikosti v celém průběhu v čase 1,5. V případě pláště je tato špička 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. 

 

Obrázek 9 Průběh axiálního napětí, v závislosti na čase, působící na plášť a trubky kondenzátoru při 
najíždění kondenzátoru na provozní stav 

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.  

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 odstranit kompenzátor délkových dilatací.  

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.  

V tomto výpočtu je 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, která je využita pro zadávání 
okrajových podmínek v MKP výpočtu. Další zpřesnění spočívá v použití nelineárního MKP teplotního 
výpočtu (vlastnosti materiálů pláště a trubek jsou zadávány v závislosti na teplotě).  
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6.2.5 Výpočet doby průchodu média v mezitrubkovém prostoru 

Výpočet doby průchodu média v plášti je proveden analyticky na základě fyzikálních vztahů, přičemž 
je využito rozdělení dráhy průchodu v plášti na části. Výpočet je proveden pro dráhu vedoucí střednicí 
jednotlivých zón pláště, jak je znázorněno na obrázku Prvním krokem v tomto výpočtu doby průchodu 
média, je určení hmotnostních průtoků páry a kondenzátu v plášti zkoumaného kondenzátoru, který 
je vstupem do výpočtu rychlosti proudění. 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). 

Výpočet rychlosti proudění média v mezitrubkovém prostoru je omezen pouze na průchod 
nezkondenzované části směsi v mezitrubkovém prostoru. V tomto výpočtu byl použit princip metody 
popsané v literatuře [8], který je založen na rozdělení mezitrubkového prostoru na jednotlivé části 
(vstupní/výstupní kanály, okna pod přepážkami, křížový tok mezi přepážkami, proudění ve 
vstupních/výstupních hrdlech) a respektuje tak použití segmentových přepážek. 

Nyní jsou známy všechny vstupní parametry pro výpočet doby průchodu vodní páry v plášti. 
Závislost rychlosti průchodu proudícího média na době průchodu vodní páry v mezitrubkovém 
prostoru je vyobrazena na obrázku 11 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. 

Obrázek 10.  

 
Prvním krokem v tomto výpočtu doby průchodu média, je určení hmotnostních průtoků páry a 

kondenzátu v plášti zkoumaného kondenzátoru, který je vstupem do výpočtu rychlosti proudění. 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). 

Výpočet rychlosti proudění média v mezitrubkovém prostoru je omezen pouze na průchod 
nezkondenzované části směsi v mezitrubkovém prostoru. V tomto výpočtu byl použit princip metody 
popsané v literatuře [8], který je založen na rozdělení mezitrubkového prostoru na jednotlivé části 
(vstupní/výstupní kanály, okna pod přepážkami, křížový tok mezi přepážkami, proudění ve 
vstupních/výstupních hrdlech) a respektuje tak použití segmentových přepážek. 

Nyní jsou známy všechny vstupní parametry pro výpočet doby průchodu vodní páry v plášti. 
Závislost rychlosti průchodu proudícího média na době průchodu vodní páry v mezitrubkovém 
prostoru je vyobrazena na obrázku 11 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. 

Obrázek 10 Uvažovaná dráha průchodu média v plášti 



Vývoj metodiky pro vyhodnocení nutnosti plášťových kompenzátorů 

u trubkových kondenzátorů  Marek Pernica 

16 
 

 

Obrázek 11 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 
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.  

6.2.6 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 považovat, zadávání okrajových 
podmínek s respektováním průchodu média v plášti. Navíc je analýza prováděna jako nelineární, kdy 
byly zadávány materiálové vlastnosti pláště resp. trubek v závislosti na teplotě.  

Okrajové podmínky MKP výpočtu, teploty (obrázek 12) byly zadávány pomocí tabulky v závislosti na 
délce pláště a trubek, ale taky v závislosti na čase, za který projde médium pláštěm/trubkami. Kromě 
okrajové podmínky teploty proudů byla zadávána i okrajová podmínka součinitele přestupu tepla, 
který byl zadáván po délce kanálů neměnný v čase. 

 

Obrázek 12 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 
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6.2.7 Výsledky zpřesněné tranzientní teplotní MKP úlohy 

Průběh teplot materiálu pláště, resp. trubek během doby najíždění na provozní podmínky je uveden 
na obrázku 13, přičemž vstup média do pláště je v délkové souřadnici 0 m a vstup média do trubek je 
v délkové souřadnici 2,024 m. 

 

Obrázek 13 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 13 a) znázorňujícího 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. 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 13 b)) vykazuje podobný trend. 

6.2.8 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 kondenzátoru na 
provozní stav. Tento výpočet je proveden analogicky se zjednodušeným výpočtem (kapitola 6.1.4).  

Průběh axiálního napětí, při zatížení kondenzátoru pouze od teploty, během najíždění 
kondenzátoru na provozní stav je zobrazen na obrázku 14. Z tohoto grafu je patrné, že během najíždění 
dochází k poměrně výrazné špičce napětí v podélném směru krátce po začátku najíždění. 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. Podobný trend lze pozorovat i u trubek.  

 

Obrázek 14 Průběh axiálního napětí, v závislosti na čase, působící na plášť a trubky kondenzátoru při 
najíždění kondenzátoru na provozní stav 
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Ve výpočtu napětí v podélném směru působícím na plášť a trubky nebyl dosud uvažován vnitřní tlak 
médií, který může hrát významnou roli. Protože rozdíl tlaků v plášti a trubkách u řešeného 
kondenzátoru lze považovat za poměrně významný, byl vykonán navazující výpočet s uvažováním 
vnitřního tlaku médií v trubkách a v plášti.   

 

Obrázek 15 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 15 a). Na 
obrázku 15 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 (12) a rovnice (13)). Rovnice 
(12) vyjadřuje rovnováhu sil působících na plášti, trubkách a komoře (obrázek 15 b)), rovnice (13) 
vyjadřuje rovnost posuvů pláště a trubek (obrázek 8). 

−𝐹𝑇,𝑝 + 𝐹𝑆,𝑝 + 𝐹∗ = 0  (12) 

  
𝑢𝑆,𝑝 = 𝑢𝑇,𝑝  (13) 

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)] (14) 

Rovnici (14) lze upravit do tvaru v rovnici (15): 

𝜖 =
1

𝐸
⋅ [𝜎𝑥 − 𝜈 ⋅ (𝜎𝑦 + 0)] →

∆𝐿

𝐿
=

1

𝐸
⋅ [𝜎𝑎 − 𝜈 ⋅ 𝜎𝑜]  → 𝑢 =

𝐿

𝐸
⋅  [𝜎𝑎 − 𝜈 ⋅ 𝜎𝑜] (15) 

Za σx bude v rovnici (14) dosazeno podélné napětí σa, které v tomto případě bude pro plášť, resp. 
trubky v následujícím tvaru: 
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𝜎𝑎𝑆 =
𝐹𝑆,𝑝

𝐴𝑆
 , 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝜎𝑎𝑇 =

𝐹𝑇,𝑝

𝐴𝑇
 (16) 

Za σy bude v rovnici (14) dosazeno obvodové napětí σo pro plášť, resp. trubky:  

𝜎𝑜𝑆 =
𝑝𝑆 ⋅ 𝐷𝑚𝑆

2 ⋅ 𝑒𝑆
 , 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝜎𝑜𝑇 =

𝑝𝑇 ⋅ 𝐷𝑚𝑇

2 ⋅ 𝑒𝑇
  (17) 

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

𝐹∗ = 𝑝𝑆 ⋅ 𝐴𝑝𝑆 − 𝑝𝑇 ⋅ 𝐴𝐷𝑇  (18) 

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

Pokud dosadíme rovnice (15), (16), (17) a (18) do soustavy rovnic (12), (13), dostáváme soustavu 
rovnic v následujícím tvaru: 

−𝐹𝑇,𝑝 + 𝐹𝑆,𝑝 = 𝑝𝑆 ⋅ 𝐴𝑝𝑆 − 𝑝𝑇 ⋅ 𝐴𝐷𝑇 (19) 
  

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
) (20) 

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 a následně 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 (10) pro plášť a rovnice (11) pro trubky. 
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Obrázek 16 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 16 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 
16 je patrné, že uvažování vnitřního tlaku má v tomto konkrétním případě velmi malý vliv na napětí 
v trubkách v podélném směru. Naopak v případě pláště lze pozorovat výraznější změny ve velikosti 
napětí v podélném směru.  

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. 

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. Na obrázku 17 je uvedeno 
srovnání výsledků obou zmíněných 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.  
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Obrázek 17 Porovnání zjednodušeného a zpřesněného výpočtu podélného napětí na plášti a trubkách 
a) zjednodušený výpočet, b) zpřesněný výpočet 

Z porovnání výsledků obou provedených analýz je patrné, že v obou případech je charakter průběhu 
axiálního napětí na plášti a trubkách shodný. 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.  

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 (obrázek 18). MKP výpočet byl proveden v programu 
ANSYS Mechanical APDL. Použitý skořepinový model částečně respektuje reálnou geometrii 
zkoumaného kondenzátoru, zahrnuje plášť, trubky a trubkovnice, naopak z konstrukce byla 
odstraněna hrdla.  

 

Obrázek 18 Skořepinový model pro MKP analýzu 

Materiálové vlastnosti částí kondenzátoru byly zadávány v závislosti na teplotě. V provedené MKP 
analýze bylo využito symetrií v maximální možné míře, proto byla modelována pouze osmina reálné 
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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 
provedena tranzientní teplotní úloha. Výsledky z této teplotní analýzy byly následně použity jako 
okrajová podmínka pro pevnostní výpočet. 

Axiální napětí v době najíždění na plášti a trubkách bylo dopočítáno z průběhu síly v čase. 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 19. Axiální napětí 
působící na plášť a trubky během doby najíždění kondenzátoru na provozní podmínky, vypočtené 
z MKP analýzy je 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. 
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. 

 

Obrázek 19 Porovnání axiálních napětí působících na plášť a trubky během najíždění kondenzátoru na 
provozní stav z analytického výpočtu a MKP analýzy 

8 Zjednodušená kritéria pro vyhodnocení nutnosti použití 
kondenzátoru axiálních dilatací na plášti kondenzátoru 

Zjednodušená kritéria vychází z rovnice pro výpočet síly vyvolané teplotním namáháním, který je 
popsán v kapitole 6.1.4 (rovnice (4) a poskytují konzervativní řešení maximálních napětí na plášti a 
trubkách v podélném směru, které mohou vznikat během přechodových jevů, jako je např. najíždění 
na provozní podmínky. Rovnice (21) popisuje stav klidový, který je nutné uvažovat zejména, pokud jsou 
na začátku najíždění nebo sjíždění teploty materiálu pláště a trubek rozdílné. Rovnice (22) popisuje 
maximální sílu, která může na konstrukci působit a kritérium v rovnici (23) 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

  (21) 

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

𝐿𝑆
𝐴𝑆⋅𝐸𝑆,𝑇

+
𝐿𝑇

𝐴𝑇⋅𝐸𝑇,𝑇

  (22) 

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

𝐿𝑆
𝐴𝑆⋅𝐸𝑆,𝑇

+
𝐿𝑇

𝐴𝑇⋅𝐸𝑇,𝑇

  (23) 
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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 byl použit průběh síly ze zjednodušeného tranzientního výpočtu 
kondenzátoru (kapitola 6.1.3) na nějž byla kritéria aplikována (obrázek 20). 

 

Obrázek 20 Průběh síly v závislosti na čase s vyznačením zjednodušených silových kritérií 

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 
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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  

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 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.  

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.  
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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 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. 

9.5.9 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 (8) a (9) 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 9.5.10.  

9.5.10 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) 

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) 
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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 

9.6.11 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) 

9.6.12 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. 

10 Závěr 

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 
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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.  

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 
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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 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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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. 

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. 


