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Abstrakt 

Disertační práce je zaměřena na řízení životnosti procesních a energetických zařízení 

v průmyslové praxi, zejména pak v oblasti parních elektráren. Práce se zaměřuje na časté 

degradační mechanismy vyskytující se v dané oblasti. Shrnuje základní mechanismy 

poškozování vyskytující se na zařízeních v procesním průmyslu, jejich sledování, 

vyhodnocování a predikci. V oblasti parních elektráren byl kladen důraz především 

na kumulativní mechanismy poškozování. V rámci práce byly zhodnoceny mechanismy 

creepu, únavy a jejich kombinace. Přední evropské normy byly prostudovány a byla 

zhodnocena míra jejich konzervatismu a použitelnosti. Pozornost byla věnována také několika 

metodám vyhodnocování kombinovaného poškozování creepem a únavou. V navazujícím 

kroku byla prostudována norma zaměřená na monitorování provozu a vyhodnocování 

životnosti. Byl vytvořen diagnostický software zaměřený na vyhodnocování creepu, únavy 

a jejich kombinace dle platných norem. Taktéž bylo navrženo jeho rozšíření o zpřesněný 

analytický výpočet napětí a deformací potřebných ke stanovení zbytkové životnosti v reálném 

čase. Pro rozšířené řízení životnosti byl v práci popsán přístup k vyhodnocování poškozování 

oxidických vrstev a jeho vyhodnocování pomocí analytických vztahů a jejich zapracování 

do diagnostického softwaru. Předkládaný software je také doplněn o materiálový modul 

umožňující na základě definovaných materiálů v databázi snadné a automatické využívání 

materiálových vlastností. Pro další zpřesnění výpočtových vztahů bylo schematicky navrženo 

zařízení pro jejich experimentální ověření. V neposlední řadě je součástí práce také řešení 

několika případů poškozených zařízení z průmyslové praxe. Analyzován byl případ 

poškozování soudržnosti trubek generátoru páry, dále pak převáděcího potrubí 

a U-trubkového výměníku tepla. Byly analyzovány příčiny jejich poškozování a následně byla 

navržena nápravná opatření. Na závěr byly navrženy činnosti s velkým potenciálem pro další 

studium a rozšíření diskutované problematiky. 
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Abstract 

This dissertation examines life-time management of process and energetic devices in 

industrial practice, mainly in the area of steam power plants. Furthermore, it focuses on 

frequent damage mechanisms occurring in this area. It summarizes basics of damaging 

mechanisms occurring in the process industry area, their monitoring, evaluation and 

prediction. In the area of steam power plants, the main emphasize was placed on cumulative 

damage mechanisms. Within the dissertation, mechanisms of creep, fatigue, and their 

combinations were assessed. Major European standards were examined in order to discuss the 

amount of contained conservatism and their usability. Subsequently, attention was paid to the 

methods applicable for creep and fatigue combination evaluation. In the next step life-time 

monitoring and evaluation standard was discussed. The diagnostic software was created 

which includes creep, fatigue and creep-fatigue combination evaluation according to valid 

standards. For online life-time evaluation was proposed refined analytical solution for stress 

and strain calculation. To further extend the life-time management, the dissertation describes 

oxide scale damaging together with its evaluation and implementation into diagnostic 

software. The proposed software is extended by the material module which on the basis of 

defined materials allows easy and effective usage of material characteristics. For the purpose 

of refining life-time prediction accuracy, experimental device was schematically described. In 

addition, the device should be also able to verify used equations. Furthermore, the dissertation 

includes solution to industrially oriented cases. Firstly, a steam generator with damaged pipes 

was analyzed, afterwards damaged transferring pipeline. Further analyses deal with U-tube 

heat exchanger and its damaging. The causes of damage were discovered and corrective 

measures were proposed. The dissertation concludes with the summarization of potential 

activities for subsequent research in examined area. 
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Life-time management, creep, fatigue, creep-fatigue combination, Python, oxide scale 

damaging, diagnostic software 
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1 Úvod 

Bezpečný provoz zařízení je jedním z klíčových požadavků na technická díla, 

a je na něj třeba brát zřetel jak již při návrhu zařízení, tak i při jeho provozu. Tato práce 

je orientovaná na zařízení z procesního průmyslu, kde nevhodný návrh zařízení může vést 

ke všeobecnému ohrožení a značným ekonomickým ztrátám. Společně s bezpečností hraje 

důležitou roli také ekonomika provozu. Každá část zařízení má určitou životnost, a tyto části 

zařízení je nutné vyměnit, popřípadě opravit tak, aby nedocházelo k nepředvídaným 

odstavením provozovaných zařízení. Vhodným návrhem, provozováním, údržbou společně 

s vhodnými a včasnými opravami může být prodloužena doba, po kterou bude zařízení 

schopno bezpečného provozu. 

S  rozvojem vědy a techniky dochází stále k většímu prohlubování znalostí 

a zpřesňování metod umožňujících tyto požadavky zabezpečovat. Ovšem s rozvojem 

technologií jsou na materiály kladeny také stále vyšší nároky. Zvyšují se provozní teploty 

i tlaky, přibývá také nutnosti operativních změn ve výrobě, které mohou nepříznivě ovlivnit 

zařízení v mnoha směrech. Je proto nezbytné hluboce porozumět principům poškozování  

a na jejich základě provádět odborné analýzy popisující chování zkoumaného celku. Stále 

ještě není současná úroveň vědy a techniky na takové výši, aby bylo možno postihnout 

komplikovanost procesů a zohlednit všechny parametry ovlivňující chování zařízení. Důležité 

je proto vhodně aplikovat zjednodušující předpoklady, bez významného odchýlení 

od zkoumané skutečnosti. 

Existuje řada degradačních mechanismů nebezpečných pro provoz procesních 

zařízení. Předkládaná práce se zaměřuje na oblast parních elektráren. Věnuje pozornost 

zejména mechanismům, jako jsou creep, únava, kombinace creepu a únavy a poškozování 

oxidických vrstev. Pro zabránění nehodám a s nimi spojeným zdravotním a ekonomickým 

rizikům je nezbytné degradační mechanismy pečlivě prozkoumat a vyhodnotit. Tyto 

mechanismy dnes nabývají stále větší důležitosti. Na základě snahy Evropské Unie zvýšit 

podíl využití obnovitelných zdrojů při výrobě energie je dnes nezanedbatelná část elektrické 

energie produkována solárními a větrnými elektrárnami. Tato nová skutečnost vede 

ke zvyšování nestability elektrické sítě, což vyplývá z povahy těchto alternativních zdrojů. 

Náhle je tedy nezbytné tyto nestability v elektrické síti kompenzovat. Tyto požadavky mají 

dopad zejména na provozovatele klasických elektráren, kde dříve téměř monotónní provoz 

přechází na provoz, který je charakterizován významnými cyklickými změnami. 
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V některých zemích Evropské Unie se dostává podpory alternativním zdrojům energie 

také tím, že vláda nabízí finanční benefity těm, kteří jsou ochotni vykrývat vzniklé nestability. 

Jako příklad je možné uvést provozovatele konvenčních elektráren. Zde přesná znalost 

poškozujících mechanismů může poskytnout možnost rozhodnutí, zda je finančně výhodné 

pokračovat ve zvýšené produkci elektrické energie navzdory urychlenému poškozování 

zařízení. 

Trendem poslední doby je zpřísňování emisních limitů a ekonomického dopadu 

na ty, kteří nejsou schopni tyto limity splnit. Snižování emisí je úzce spojeno s nutností 

zvyšovat účinnost. Tento nárůst účinnosti je vázán na nutnost použití vyšších tlaků a vyšších 

teplot v procesu. Současné parametry páry mohou být na „ultra – super kritické“ úrovni, což 

odpovídá 600 °C a 305 bar. Příští generace na „ultra – super kritické úrovni II“ budou mít 

teploty dokonce vyšší a to 700 °C. Tato skutečnost pochopitelně ovlivňuje použité materiály. 

Stále probíhá výzkum a vývoj nových materiálů schopných obstát v těchto výzvách. Problém 

nicméně může nastat, když jsou zvýšené provozní podmínky aplikovány na materiály, které 

ve fázi návrhu nebyly pro tyto parametry navrženy. Tato skutečnost nastává například 

v případě, kdy je provozovatel nucen snížit emise stávajícího provozu, a proto přistoupí 

ke zvýšení parametrů páry. Zde pak nastává problém s poškozováním oxidických vrstev. 

Přestože tvorba oxidických vrstev je běžným jevem, při zvýšených teplotách či rychlých 

teplotních změnách může docházet k hromadnému porušování soudržnost oxidických vrstev. 

Pokud k takovéto situaci dojde, může vyústit až k zablokování průchodnosti trubek, erozi 

na lopatkách turbín a dalším komplikacím. 

 Všechny tyto změny vedou ke zvýšené potřebě přesného monitorování 

a vyhodnocování provozu. Předkládaná práce se věnuje tvorbě diagnostického softwaru 

sloužícího pro dosažení on-line hodnocení poškozování zařízení. V současnosti byly 

do softwaru zapracovány metody sledování životnosti dle normy EN 12 952-4 [1]. Pro on-line 

hodnocení byla také navržena analytická metoda zpřesněného určení působícího napětí 

a přetvoření. 

 Sledování poškozování oxidických vrstev bylo navrženo jako další modul 

diagnostického systému, přičemž byla navržena základní metoda vyhodnocování tohoto 

degradačního mechanismu. V následujícím kroku bylo pro zpřesnění predikce navrženo 

využít k ověření analytických vztahů experimentální zařízení, které bylo v práci schematicky 

navrženo. 
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 Celková koncepce a výsledky v předkládané práci jsou zobrazeny v diagramu 

na obrázku 1. 

 

Obrázek 1 Celková koncepce a výsledky předkládané práce  
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2 Analýzy poškození zařízení z průmyslové praxe 

V disertační práci bylo přistoupeno k analýze tří průmyslových aplikací. Zde jasně 

vystupuje zásadní důležitost znalosti provozní historie a také další doložené dokumentace. 

Bez těchto podkladů, což je pro mnoho aplikací běžnou praxí, je řešení vzniklých poruch 

do značné míry komplikované a vyžaduje řadu zjednodušujících předpokladů. Výsledkem 

je pak řešení, které nemusí plně popisovat zkoumanou realitu, přesto však poskytuje cenné 

informace a mnohdy jediné částečně výpočtově podložené vodítko umožňující provedení 

kvalifikovanějších oprav či rekonstrukcí. 

2.1 Převáděcí potrubí paroplynové směsi 

Prvním případem, který byl v rámci doktorského studia řešen, bylo převáděcí potrubí 

mezi dvěma stupni přehřevu páry. V tomto případě docházelo opakovaně k poškozování 

trubek a následnému odstavení zařízení mimo provoz. Důvodem bylo nedodržení 

technologického postupu opravy trubek převáděcího a regulačních potrubí a také kavitační 

napadení svislé komory. 

Na základě detailního kontrolního výpočtu správnosti návrhu převáděcího potrubí bylo 

zjištěno, že je tato část navržena v souladu s veškerými požadavky běžně používaných 

standardů. Pozornost byla proto věnována ostatním možným příčinám. Po provedených 

rozborech došlo k zjištění, že svarové spoje svislé komory se dnem a trubek s nátrubky 

kolektorů byly provedeny nesprávným technologickým postupem. Vzhledem k volbě trubek 

bylo nutné provést předehřev materiálu a tepelně zpracovat svarové spoje pro odstranění 

vnitřního pnutí. Metalografická analýza prokázala výskyt Widmanstattenovy struktury v okolí 

svarů, což vedlo ke křehkému porušování soudržnosti trubek. Problémem bylo také použití 

nepřípustného polotovaru pro opravu svislé komory, kdy byla použita trubka, která byla 

již delší dobu naskladněna na nevyhovujícím místě a vykazovala značné korozní napadení. 

Použitím takto poškozeného polotovaru došlo v krátké době k výskytu perforací komory 

a úniku pracovního média. Převáděcí trubky byly porušovány v místech svarů několik hodin 

po najetí kotle. Toto bylo pravděpodobně způsobeno posunem os hrdla a trubky při výrobě 

a násilným vyhnutím do správné polohy pro vytvoření svarového spoje. Díky vyhnutím 

trubek bylo do míst vneseno výrazné napětí, které v kombinaci s napětím vyvolaným 

provozem zařízení způsobilo ztrátu soudržnosti materiálu. Posunutí os trubek bylo zjištěno 

z nejasností ve výkresové dokumentaci. Tento stav byl následně analyzován, přičemž 

vyvolaná napětí po tloušťce výrazně překračovala mez kluzu.  
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K poškození přispěly také chyby při provozu zařízení. Při najíždění a sjíždění zařízení 

nebyly dodrženy předepsané rychlosti změn teploty. Jelikož ale provozovatel nedisponoval 

technologií, která by umožňovala najíždění a sjíždění zařízení dle předepsaných parametrů, 

je tato chyba opět chybou konstrukční. Všechny tyto problémy jsou samozřejmě umocněny 

nepříznivými provozními podmínkami, ve kterých je zařízení nuceno pracovat. Je zde vidět, 

že k poškození docházelo kombinací více nepříznivých vlivů. Schéma převáděcího potrubí 

je  znázorněno na obrázku 2. 

Na obrázku 4 je zaznamenáno poškození převaděče páry kavitací a na obrázku 3 porušení 

soudržnosti provedeného svaru na vstřiku. Více informací lze získat z publikovaného článku 

[2]. 

 

Obrázek 2 Schéma převáděcího potrubí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Poškození svaru 

 

Obrázek 4 Kavitační poškození 
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2.2 Analýza ekonomizéru generátoru páry 

Dalším analyzovaným zařízením byl ekonomizér kotle na odpadní teplo (generátoru 

páry). I v tomto případě došlo k porušení soudržnosti trubek a poškození bylo způsobeno 

kombinací více negativních faktorů. 

V prvé řadě byla prozkoumána zaznamenaná provozní historie a identifikovány stavy, 

které byly podstatné z hlediska životnosti zařízení. Pro tyto stavy pak byly v kooperaci 

se sekcí systémů pro přenos tepla a sekcí výpočtového modelování dynamiky tekutin 

na Ústavu procesního inženýrství vytvořeny okrajové podmínky a byly provedeny MKP 

(metoda konečných prvků) analýzy. Tyto analýzy následně ověřily předpokládané 

mechanismy poškozování a byly využity při volbě nápravných opatření. 

Zásadním problémem zde bylo konstrukční řešení zařízení. Nebylo vhodně zvoleno 

uchycení jednotlivých sekcí i sekce ekonomizéru v rámu generátoru páry. Trubkové svazky 

byly umístěny do sedlových podpor a v horní části opatřeny kompenzátory posuvů. Tato 

kompenzace posuvů se však prokázala jako nedostačující k tomu, aby trubky mohly volně 

dilatovat (viz obr. 6 a 7). Dalším problémem byl nevhodně řešený vstup média do kolektoru 

ekonomizéru, jelikož nedocházelo k jeho rovnoměrné distribuci do trubek. K těmto 

problémům se přidaly komplikace při provozu zařízení, neboť nebyly dodrženy provozní 

podmínky, na které bylo zařízení naprojektováno. Zařízení pracovalo pouze na 70 % svého 

nominálního výkonu. Rychlost proudění média v trubkách byla řádově nižší a nedocházelo 

k potřebné výměně tepla. Některé z trubek byly nedostatečně chlazeny a byly výrazně 

přehřívány. V důsledku rozdílných dilatací trubek docházelo u chlazených trubek k jejich 

vytrhávání z kolektoru. 

Na obrázku 5, 6, 7, 8, 9 a 10 lze vidět deformace zařízení v důsledku zamezených 

dilatací, zaslepené trubky a identifikované trhliny. 

V rámci řešení tohoto problému byly provedeny MKP analýzy (obrázek 10) simulující 

důležité provozní a havarijní stavy ekonomizéru, a byly identifikovány procesy způsobující 

poškozování zařízení. Výsledky MKP analýz se velmi dobře shodovaly s místy skutečných 

poškození a potvrdily tak také předpokládané mechanismy poškozování. 

Více informací lze získat z publikovaného článku [3]. 
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Obrázek 10 Deformace přepážky 

trubkového svazku 
Obrázek 9 Indikace trhliny penetrační 

metodou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 6 Deformace trubek a přepážek 

Obrázek 8 Zaslepené trubky 

Obrázek 5 Deformace trubkového svazku 

 

Obrázek 7 Zaslepené trubky v místě 

napojení na kolektor 
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Obrázek 11 Výpočtový model ekonomizéru a výsledky analýz 

2.3 Analýza výměníku tepla s U-trubkami 

Problém nastal ve spalovně sloužící k likvidaci kapalných a plynných odpadů z výroby 

polymerů. V odpadních proudech jsou obsaženy organické látky, které jsou likvidovány 

termickým spalováním v peci. Jednotka sestává ze dvou pecí, striperu a systému výměníků 

tepla pro využití odpadního tepla z pecí. Odpadní voda je zavedena do striperu, kde se její 

část oddělí do proudu procesního plynu tzv. PWG. Proud PWG prochází odlučovačem kapek 

a vstupuje do výměníku tepla, kde je předehřát ke spálení. Předehřev je proveden zbytkovým 

teplem z pece. Zařízení, které bylo také podrobeno analýze, byl výměník tepla se svazkem 

trubek ve tvaru „U“ viz obrázek 12 a obrázek 13. U tohoto výměníku tepla docházelo 

k porušování soudržnosti trubek v místě jejich napojení na trubkovnici, jak je vidět 

na obrázku 15. V tomto případě vedlo k poškozování soudržnosti trubek zanášení trubkovnice 

a trubek organickými zbytky viz obrázek 14, které proud plynu obsahoval. Tyto zbytky 

se dostávaly také do prostoru spalin, viz obrázek 16. K porušování soudržnosti trubek dochází 

na straně vstupu PWG v místě jejich spojení s trubkovnicí. K odstávce výměníku a jeho 

čištění dochází jedenkrát ročně. Na obrázku 15 lze vidět skupinu již zaslepených trubek 

z roku 2011 a skupinu barevně označených trubek, což jsou nově indikované trubky 

s trhlinami zjištěné při odstávce v roce 2012. 
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Pro pevnostní analýzu výměníku tepla byly vytvořeny dílčí výpočtové modely, které 

byly podstatné z hlediska poškozování trubek. Na tyto modely byly aplikovány okrajové 

podmínky, simulující stavy, ve kterých se výměník tepla mohl nacházet. Pro příklad jsou 

zde zobrazeny analýzy pro vybrané zátěžné stavy, viz obrázky 17, 18, 19 a 20. Vstupní 

a výstupní komory byly rozděleny na tři části, které od sebe oddělují přepážky. Byly 

uvažovány čtyři stavy: výměník tepla je čistý, nezanesený; boky vstupní komory jsou 

zanesené, střed je čistý; boky jsou čisté, střed je zanesený; vstupní komora je zanesená 

dle dodané fotodokumentace. Problém nastával  především z důvodu zanášení částí 

trubkovnice, jak je znázorněno na obrázku 14, přičemž zanášené trubky přestávaly být 

chlazeny vstupujícím odpadním plynem a přehřívaly se. Při zanesení velké části trubkovnice 

byly značně namáhány zbývající chlazené trubky, na které byly přenášeny přes přepážky 

dilatace z přehřátých trubek. Výsledky analýz byly vyhodnoceny a byly doporučeny změny. 

Navrženo bylo například přidat či zefektivnit zařízení pro předčištění odpadního plynu, 

změnit geometrii distributoru, popřípadě upravit geometrii přepážek. 

Více o tomto řešeném problému je možno zjistit z publikovaného článku [4]. 

 

Obrázek 12 Schéma výměníku tepla 



 

18 
 

 

Obrázek 13 Schéma trubkového svazku výměníku tepla 

    

Obrázek 14 Zanesená trubkovnice organickými úsadami 

 

 
Obrázek 15 Zaslepené a nově 

identifikované poškozené trubky 

 

 

 

Obrázek 16 Pronikání odpadního plynu 

do prostoru spalin 
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Obrázek 17 Rovnoměrné teplotní pole 

 

Obrázek 18 Strukturní analýza pro 

zátěžný stav s rovnoměrným teplotním 

polem 

 

Obrázek 19 Strukturní analýza pro 

zátěžný stav s upraveným teplotním 

polem dle reálného zanášení 

 

Obrázek 20 Upravené teplotní pole dle 

reálného zanášení 
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3 Mechanismy ovlivňující životnost zařízení 

Pro správnou a kvalifikovanou predikci životnosti je nejprve nezbytné pochopit 

podstatu degradačních procesů, které mohou v technické praxi nastat a dokázat předvídat 

jejich výskyt, a popřípadě navrhnout jejich minimalizaci. Z rozborů poruch a lomů v praxi 

vyplývá, že k poškození dochází zpravidla kombinací únavy různého typu s tečením materiálu 

za tepla, s korozí pod napětím, tvorbou a odprýskáváním (exfoliací) oxidických vrstev 

a dalšími účinky stárnutí materiálu v dlouhodobém provozu. Tyto procesy jsou zásadně silně 

lokalizovány, takže o spolehlivosti rozhoduje jedno nebo několik slabých míst.[5],[6] 

U konstrukce dochází k poruše či poškození ve chvíli, kdy je překročen její mezní 

stav. Dle publikace [7] lze mezní stavy, které mohou nastat, rozdělit dle mechanismu, 

který jim předchází na „elastickou deformaci, plastickou deformaci, houževnatý lom, křehký 

lom, lom při tečení, relaxaci napětí, ztrátu stability, radiační poškození, únavový lom, 

poškození rázem, teplotní šok, únava za vysoké teploty, opotřebení a korozi“. Podrobnější 

dělení mezních stavů popisuje například publikace [8] jak je znázorněno na obrázku 21. 

Mezi hlavní mechanismy poškozování zařízení v procesním průmyslu můžeme 

zařadit: 

 Únavu 

 creep 

 korozi 

 korozi pod napětím 

 současné poškozování únavou a creepem 

 erozi 

 tvorbu a odprýskávání oxidických vrstev 

 vodíkové zkřehnutí 

 úbytek materiálu 

Je nezbytné zmínit, že jelikož je životnost konstrukce výsledkem účinků pracovního 

prostředí, působícího média, provozních zatížení a mnoha dalších vlivů, z nichž některé nelze 

předvídat, nebo zohlednit, je životnost zařízení určována s určitou mírou spolehlivosti. 
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Obrázek 21 Rozdělení mezních stavů [8] 
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3.1 Creep 

Prvním degradačním mechanismem diskutovaným v této práci je creep. Creep může být 

definován, jako časově závislý jev který nabývá na důležitosti se stoupající teplotou [9]. 

Norma ASME [10] definuje creep jako speciální případ inelasticity závislé na napětím 

indukované časově závislé deformaci při zatížení. 

3.1.1 Teplotní rozsah 

V případě kovů, creep nabývá na důležitosti při teplotě T, která je vyšší než teplota 

creepu Tc dle vztahu (3-1) [11]: 

 𝑇 > 𝑇𝑐 ≈ 0.4 ∙ 𝑇𝑚 
 

(3-1) 

3.1.2 Creepový mechanismus 

Creepový mechanismus je určen ději na atomové úrovni v krystalické mřížce 

a na hranicích zrn [9]. Creepové mechanismy jsou stále studovány na úrovni fyzikální 

metalurgie. Ačkoli není předmětem práce poskytnout detailní popis těchto mechanismů, 

je přesto vhodné zmínit, že na základě creepových mechanismů i malé rozdíly v materiálovém 

složení mohou vést k velkým rozdílům v creepových vlastnostech. Stejně tak i malé změny 

v zátěžných podmínkách mohou vést k významným rozdílům v odolnosti materiálu při creepu 

(zejména při velmi vysokých teplotách). 

Mapa deformačních mechanismů 

V případě analytického řešení creepového poškození je nejprve nutné zjistit deformační 

mechanismus poškození. V případě creepu je obzvlášť důležité určit, zda dochází k poškození 

mechanismem difuzního nebo dislokačního creepu. Existují mapy deformačních mechanismů, 

které umožní určit působící mechanismus na základě homologační teploty a působícího 

napětí. Příklad takovéto mapy je na obrázku 22. 
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Obrázek 22 Napěťově teplotní deformační mapa pro ocel 316 [12] 

3.1.3 Faktory ovlivňující creepové chování 

Faktory ovlivňující creepové chování jsou velmi komplexní. Interagují spolu, 

a je tedy velmi komplikované modelovat creepové chování v dlouhém časovém rozsahu. 

Faktory, které hrají významnou roli v creepových mechanismech jsou následující [9]: 

 Teplota 

 Úroveň napětí 

 Čas 

 Materiálové složení 

o Dokonce nominálně identické oceli s rozdílnými vměstky či nepatrně 

rozdílným složením mohou vykazovat významné rozdíly v creepovém 

chování. 

 Tepelné zpracování 

o Creepové chování je ovlivněno velikosti zrna a metalurgickou strukturou 

 Předchozí deformační historií 

Všechny tyto faktory ovlivňují creepové chování a to je také důvod, proč extrapolace 

dat získaných z krátkých creepových testů je většinou nepřesná. 



 

24 
 

3.1.4 Metody inspekce creepu 

Na základě povahy zkoumání poškození creepem, stačí ke kontrole změn 

mikrostruktury pouze malá oblast ukazující creepové poškození. Tyto oblasti jsou vybrány 

z creepem nejvíce namáhaných oblastí a mohou být identifikovány pomocí následujících 

metod: 

 Metalografická replikace 

 Ultrazvukem (TOFD) (použitelné pouze pokud máme k dispozici data 

z nepoškozeného materiálu ke kalibraci) 

 Fyzické měření rozměru zařízení 

Jakmile jsou tato místa identifikována, mohou být prozkoumány makroskopické defekty 

(kavity a dutiny) a změny mikrostruktury [13]. 

3.1.5 Znázornění fází creepového mechanismu 

 

Obrázek 23 Znázornění fází creepového mechanismu 

Typická creepová křivka jako závislost creepové deformace a času při dané teplotě 

je zobrazena na obrázku 23. 

Obvykle lze pozorovat tři rozdílné fáze: 

 Primární creep – rychlost creepu je klesající, materiál dosahuje vnitřní rovnováhy 

 Sekundární – creepový poměr je téměř konstantní 

 Terciální creep – creepový poměr rapidně stoupá. Tato fáze vede k lomu. 
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3.1.6 Změny mikrostruktury 

Na základě povahy creepového mechanismu, také mikrostruktura je podrobena 

změnám. Na obrázku 24 lze vidět změny oceli Grade 91. Na levé straně je metalografický 

výbrus oceli neovlivněné creepem a na pravé straně je pak stejná ocel po vystavení creepu 

(6380 hodin, 600 °C, a 125 MPa) [13]. Obrázek 25 ukazuje mikrostrukturní změny způsobené 

creepovém mechanismem na oceli T23. Obrázek 26 reprezentuje creepovou trhlinu 

hrubozrnné slitiny. 

 

Obrázek 24 Mikrostruktura oceli Gr.91 [13] 

 

Obrázek 25 Mikrostrukturní změny z důvodu creepového mechanismu [13] 

 

Obrázek 26 Creepová trhlina v hrubozrnné slitině [13]  
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3.1.7 Normy pro vyhodnocení creepového chování 

Existuje řada norem obsahující metody pro vyhodnocení creepu. Využívají rozdílné 

přístupy a je v nich zakomponováno rozdílné množství konzervatismu. Základní evropskou 

normou pro vyhodnocení creepu u vodotrubných kotlů je EN 12 952-4 [1]. V rámci práce 

byla pro porovnání prostudována také další norma a to TRD 508 [14]. Obě normy 

pro vyhodnocení creepu využívají podobné přístupy. Rozdílný přístup vyhodnocení 

je obsažen v normě EN 13445-3 [15], ta je ovšem určena pro netopené tlakové nádoby, proto 

je zde využití creepu omezené a například pro klasické elektrárny není použití této normy 

umožněno. Creepové poškození je možno také hodnotit dle normy BS 7910 [16]  

a API 579 [17]. 

Výpočet creepového poškození při provozu dle EN 12952-4 

Výpočet creepu je v této normě obsažen v příloze A – “výpočet creepového poškození 

při provozu” normy EN 12952-4 [1]. Tato část popisuje výpočet creepového poškození kotlů 

a jejich hlavních částí během provozu. Tyto procedury jsou založeny na zaznamenávání 

hodnot teplot a tlaků během provozu. Na základě naměřených dat může být stanoveno 

primární napětí a předpokládaná životnost. 

Metody obsaženy v normě berou retrospektivně v úvahu provozní historii. Jsou 

prováděny pro vysoce namáhané části na základě naměřených provozních teplot a tlaků 

(manometrických). 

Norma také umožňuje rozdělení teplot a tlaků do kategorií, aby bylo možné získat 

přehlednější reprezentaci výsledků a snížilo se množství potřebných výpočtů. 

Membránové napětí na komponentě je nutné určit z nejzatíženějšího bodu. K získání 

membránového napětí se využijí transponované návrhové vztahy s využitím středního tlaku 

každé tlakové kategorie. V případě, kdy tlak není zaznamenáván průběžně, není tato metoda 

dělení do kategorií povolena a zatížení musí být určeno pro provozní tlak při 100% zatížení. 

Tímto se dosáhne konzervativnějších výsledků. 

V případě, kdy je to možné, se tloušťka stěny určí pomocí měření. Pokud to není 

možné, použije se minimální garantovaná tloušťka stěny. 

Pro každou vyhodnocovanou dvojici tlak / teplota se určí teoretická životnost – „Tal“. 

Princip stanovení “Tal” je zobrazen na obrázku 27. 
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Obrázek 27 Diagram stanovení “Tal” (12952-4) 

Stanovení přírůstku creepového poškození se provádí pro každou dvojici teploty a tlaku. 

Přírůstek poškození creepem se stanoví jako (3-2): 

 
∆𝐷𝑐𝑖𝑘 =

𝑇𝑜𝑝

𝑇𝑎𝑙
 (3-2) 

Závěrem se stanoví na základě pravidla lineárního poškození celkové poškození 

creepem jako (3-3): 

 𝐷𝐶 = ∑∑∆𝐷𝑐𝑖𝑘

𝑘𝑖

 

 

(3-3) 
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Vyhodnocení dle TRD 508  

Vyhodnocení creepu dle TRD 508 [14]je prakticky shodné s přístupem popsaným v EN 

12952-4 [1].  

Přírůstek v poškození creepem pro vyhodnocovanou část je vyjádřen jako (3-4): 

 
𝑒𝑧,𝑘 =

𝑍𝜗/𝑝

𝑍𝐵
𝜗

/𝑝

∙ 100 

 

(3-4) 

a poškození creepem se určí jako (3-5): 

 

 𝑒𝑧 = ∑𝑒𝑧,𝑘

𝑘

 

 

(3-5) 

 

Obrázek 28 Diagram pro určení Z0 a ZB 
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3.1.8 Zanedbatelný creep 

Při návrhu zařízení v oblasti creepu existuje rozsah teplot, v němž je creep 

zanedbatelný. Jelikož v normách EN 12952 [1] či TRD 508 [14] neexistuje pravidlo jak 

takovouto oblast určit, je vhodné využít návrhu dle “dobré průmyslové praxe” - takovýto 

přístup je shrnut v nově vydaném standartu CEN/TC 54/WG 59 N 9 [18]. Je navrženo využít 

průsečík přímek daných dovoleným napětím pro creepový rozsah a pro oblast bez creepu. 

Takovýto průsečík pak poskytne limitní teplotu. Pod tímto limitem creep může být zanedbán 

a opačně. Ukázkový případ stanovení limitní teploty lze vidět na obrázku 29. 

 

Obrázek 29 Stanovení oblasti zanedbatelného creepu 

3.2 Únava 

Únava může být popsána jako proces, při kterém dochází k nukleaci a šíření trhliny 

při měnícím se zatížení v čase. Závěrečná fáze únavového procesu je pak lom. Základní 

jednotka zatěžování se nazývá zátěžný cyklus a základní zátěžný režim je založen 

na periodickém opakování tohoto cyklu. Poškozování je nevratný proces, ve kterém vznik 

a vývoj závisí na cyklické plastické deformaci. V důsledku dlouhodobého zatěžování dochází 

k postupné degradaci bariér zabraňujících poškození materiálu a lokalizaci poškození 

z důvodu plastické deformace. Změny v materiálu mají kumulativní charakter a závisí 

na tvaru celku a způsobu zatěžování. Únava je běžně dělena do dvou kategorií podle velikosti 

plastické deformace na nízkocyklovou a vysokocyklovou. 
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3.2.1 Nízkocyklová únava 

Nízkocyklová únava je definována jako oblast s počtem cyklů 30 < 𝑁 < 104 [5], 

a je pro ni charakteristická cyklická plastická deformace v makroobjemu. Čím je rozkmit 

deformace vyšší, tím nižší je počet cyklů do lomu. Obvykle vzniká síť malých trhlin, které 

se postupně zhušťují a spojují. Většina z nich je nejprve orientována ve směru největšího 

smykového napětí a později přechází do směru kolmého k největšímu tahovému napětí. Šíří 

se a vytvářejí magistrální trhliny. Přitom vzniká řada interakcí se slabými místy struktury 

materiálu a inkluzemi. Důvod četných interakcí leží v tom, že vzniká na lokálních slabých 

místech struktury a makrodefektech místní koncentrace plastické deformace, která roste 

přibližováním kořene magistrální trhliny. Jak stoupá opakovaná plastická deformace v těchto 

místech, vznikají dutiny oddělováním deformace neschopných strukturních částic od matrice 

a dutiny již vytvořené rostou [19]. 

3.2.2 Vysokocyklová únava 

Vysokocyklová únava vzniká buď cyklickým mechanickým zatěžováním, nebo 

zatěžováním teplotními rozdíly, které vyvolávají pnutí v tělesech s počtem cyklů 𝑁 > 104, 

a je pro ni charakteristická cyklická elastická deformace v makroobjemu. V povrchových 

vrstvách ovšem dochází k lokálnímu plastickému přetvoření materiálu, proto 

při vysokocyklové únavě dochází ke vzniku mikrotrhlin na površích těles. Mikrotrhliny 

rovněž vznikají v  oblastech s tvarovými diskontinuitami nebo v místech s technologickými 

makrodefekty. 

3.2.3 Faktory ovlivňující únavovou životnost 

Cílem této kapitoly je poskytnout přehled faktorů, které ovlivňují únavovou životnost. 

Jelikož únava je velice komplexní záležitostí, v rámci této práce jsou řešeny primárně hlavní 

ovlivňující faktory. Tyto faktory mohou být rozděleny do kategorií, tak jak je zobrazeno 

na obrázku 30. 
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Obrázek 30 Faktory ovlivňující únavovou životnost [20] 

Efekt mikrostruktury 

Silný vliv na únavovou životnost má: 

 Struktura zrn 

 Průměrná velikost zrna 

 Mikrostrukturní vady 

Při okolní teplotě budou hrubozrnné materiály vykazovat nižší únavový limit než 

jemnozrnné. Na druhé straně v oblasti vysokých teplot (oblast creepu) hrubozrnné materiály 

budou mít lepší únavové vlastnosti než materiály s jemnou strukturou. 

Únavová životnost je úzce spojená s: 

 Precipitačními nečistotami 

 Hranicemi zrn 

 Dislokační substrukturou a hustotou 

Výchozí dislokační substruktura se může lišit vzhledem k předchozímu zpracování. 
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Efekt zpracování 

Díky rozdílným technikám zpracování jako jsou například kování, tažení či válcování, 

jsou zrna ve struktuře rozdílně vytvarovaná, což vede k odlišným únavovým charakteristikám. 

Z důvodu materiálového zpracování mohou vznikat kavity a ostatní defekty, které se mohou 

stát potenciálními místy pro iniciaci trhliny. Techniky zpracování mohou být zdrojem 

zbytkových napětí, která mohou ovlivnit únavovou životnost jak negativně tak i pozitivně. 

Únavová životnost je ovlivněna například: 

 Tepelným zpracováním 

 Povrchovým kalením 

 Zpracování za tepla či za studena 

 Vložkováním 

 Plátováním 

Faktory prostředí 

Koroze – koroze způsobuje degradaci materiálu jako například důlkovou korozi 

či zvýšenou drsnost materiálu. Tyto napadené regiony působí jako koncentrátory napětí 

a potenciální místa iniciace trhliny. Korozní prostředí také zkracuje čas do nukleace trhliny 

tím, že porušuje ochranné oxidické vrstvy. Jakmile je trhlina iniciována, korozní prostředí 

může urychlit šíření trhliny. Pro specifické materiály ovšem může nastat případ, kdy dojde 

k jejímu zpomalení [20]. 

Vodíkové zkřehnutí čela trhliny – šíření trhliny může být urychleno difuzí vodíku 

na čele trhliny 

Teplota – bylo pozorováno, že zvýšená teplota obvykle zvýší rychlost šíření trhliny 

[20]. 

Efekt spektra zatížení 

Únavovou životnost ovlivňuje: 

 Historie zatěžování 

 Velikost zatížení 

 Orientace zatížení 

 Rychlost zatěžování 

Zátěžné spektrum může být velice komplexní. Ve většině případů se jedná o víceosé 

zatížení, které vyústí ve víceosý případ napětí v komponentě.  
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Efekt geometrie 

Drsnost materiálu má značný vliv na iniciaci trhliny. Povrchové rýhy a / nebo malé 

vruby mohou snižovat únavovou životnost. Geometrické diskontinuity jako například díry, 

vruby nebo spoje jsou koncentrátory napětí a proto velmi často dochází k iniciaci trhliny 

právě zde. Únavová životnost konstrukce s vruby je obecně nižší než v případě bez vrubu, 

nicméně v běžné praxi je použití vrubů obvykle nevyhnutelné z důvodu funkčních požadavků. 

3.2.4 Normy pro vyhodnocení únavy 

Normy pro vyhodnocování únavy diskutované v této práci byly vybrány s ohledem 

na zaměření práce. Pro vyhodnocování byly vzaty v úvahu normy EN 12952-3 [21], TRD 301 

[22] a AD 2000 Merkblatt [23]. Pro možnost širšího srovnání byly částečně zahrnuty také 

normy EN 13445-3 [24] a KTA 3201.2 [25]. Z normy KTA 3201.2 [25] byly do práce 

zahrnuty nově vytvořené únavové křivky pro materiály 1.4541 a 1.4550. Byly stanoveny jak 

pro podmínky nízkocyklové, tak i vysokocyklové únavy. Z tohoto důvodu lépe odrážejí 

skutečné chování materiálů při zvýšených teplotách. Bližší informace k těmto křivkám 

je možné nalézt v [26]. V rámci práce nebyly řešeny křivky popisující únavu svarových spojů 

a šroubů.  

Pro vykreslení grafů v této práci byla využita knihovna matplotlib [27] a programovací jazyk 

Python 2.7. 

EN 12952-3 

EN 12952-3 [21] je moderní evropskou normou. Norma je zaměřena na vodotrubné 

kotle a pomocná zařízení přičemž se zabývá návrhem a výpočtem tlakových částí kotle. 

Tabulka 1 shrnuje klíčové charakteristiky této normy z hlediska únavového mechanismu 

poškozování. 

Tabulka 1 Klíčové charakteristiky - EN 12952-3 

EN 12952-3 

Zdroj experimentálních dat pro únavové křivky AD Merkblatt 2000 - S2 [23] 

Oddělené únavové křivky pro svařované / 

nesvařované části 

Ne 

Oddělené únavové křivky pro austenitické / 

feritické materiály 

Ne 

Prostředí experimentu pro stanovení únavových 

křivek 

Vzduch – okolní teplota 

Testovaný vzorek Tyč, bez vrubu, leštěný 

Bezpečnostní přídavek aplikovaný na zátěžné 10 
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cykly SL 

Bezpečnostní přídavek aplikovaný na napětí SA 1,5 

Možnost teplotních korekcí Ano Ct* 

Rozsah teplotních korekcí 100 °C - 600 °C 

Rozdílná teplotní korekce dle skupiny materiálu Ano (feritické / austenitické) 

Zohlednění tloušťky vzorku Ano 

Korekční součinitel dle drsnosti povrchu Ano (Ck) 

Vrubový korekční koeficient Ano (Ck) 

Korekční koeficient pro svarové spoje Ano (Ck) 

Zohlednění meze pevnosti v tahu Ano 

Korekce napětí Elastická oblast, částečně 

plastická oblast, plně plastická 

oblast. 

Zohlednění ochrany magnetitové vrstvy Ano 

Možnost zohlednit přídavné zatížení Ne 

Limitní kumulativní poškození 1 

Únavové křivky dané touto normou (viz obrázek 31) vycházejí z experimentálních 

údajů a neobsahují žádné součinitele bezpečnosti. Tyto křivky jsou popsány rovnicí (3-6). 

Návrhové únavové křivky jsou pak získány aplikováním součinitelů bezpečnosti s hodnotami 

1,5 vzhledem k napětí a 10 vzhledem k počtu zátěžných cyklů. Obrázek 32 představuje 

stanovení návrhové únavové křivky aplikováním součinitelů bezpečnosti, tak jak stanovuje 

rovnice (3-8). 

 2𝑓𝑎 = 0,8 ∙ 𝑅𝑚 + (173150 − 0,8 ∙ 𝑅𝑚) ∙ 𝑁𝐴
−0,547 

 
(3-6) 

Pro nekonečný počet zátěžných cyklů se hodnota 2𝑓𝑎 stanoví dle rovnice (3-7) 

 2𝑓𝑎 = 0,8 ∙ 𝑅𝑚 

 
(3-7) 

Přípůstný rozsah napětí se stanoví dle rovnice (3-8). 

 
2𝑓∗

𝑎,𝑡∗ ≤ 𝑚𝑖𝑛 {
2𝑓𝑎𝑠

𝑆𝑆
; 2𝑓𝑎𝐿} 

 
(3-8) 
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Obrázek 31 Počet zátěžných cyklů NA do vzniku trhliny (bez aplikovaných součinitelů 

bezpečnosti) [21] 

 

Obrázek 32 Stanovení návrhové únavové křivky 

Obrázek 33 obsahuje porovnání sřední únavové křivky a návrhové únavové křivky 

pro materiál skupiny 1.1 při teplotě 20 °C a mezi pevnosti 400 MPa. 
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Obrázek 33 Porovnání střední únavové křivky získané experimentálně a návrhové únavové 

křivky 

Porovnání návrhových únavových křivek s dalšími normami lze nalézt v následujících 

kapitolách (kapitola 3.2.6). 

TRD 301 příloha 1 

TRD 301 [22] představuje německou normu, jejíž charakteristiky jsou shrnuty 

v tabulce 2. Norma poskytuje metody pro výpočet cyklického zatěžování proměnlivým 

tlakem nebo kombinací vnitřního tlaku a teploty. 

Tabulka 2: Klíčové charakteristiky – TRD 301 příloha 1 

TRD 301 - Příloha 1 [22][22, s. 301][3, s. 301](Anon b.r., s.301) 

Zdroj experimentálních dat pro únavové křivky MPA - Stuttgart 

Kontrolována Deformace 

Oddělené únavové křivky pro svařované / 

nesvařované části 

Ne 

Oddělené únavové křivky pro austenitické / 

feritické materiály 

Ne 

Testovaný vzorek Bez vrubu 

Součinitel bezpečnosti na zátěžné cykly SL 5 

Součinitel bezpečnosti na napětí SA 1 

Možnost teplotních korekcí Ano 

Rozsah teplotních korekcí do 600 °C 

Rozdílná teplotní korekce dle skupiny materiálu Ne 



 

37 
 

Zohlednění tloušťky vzorku Ne 

Korekční součinitel dle drsnosti povrchu Ano 

Vrubový korekční koeficient Ne 

Korekční koeficient pro svarové spoje Ano 

Zohlednění meze pevnosti v tahu Ne 

Korekce napětí Elastická, případ za 

elasticitou 

Zohlednění ochrany magnetitové vrstvy Ano 

Možnost zohlednit přídavné zatížení Ne 

Limitní kumulativní poškození 0,5 

Obrázek 34 zobrazuje únavové křivky dané normou a příslušné rovnice těchto křivek. 

Součinitel bezpečnosti na zátěžný cyklus navržený v normě je roven (či větší než) 5. Popis 

původu únavových křivek a obsaženého konzervatismu je možno najít v kapitole 3.2.5. 

Únavové křivky na obrázku 34 jsou popsány následujícími rovnicemi (3-9), (3-10), (3-11): 

pro 2 ∙ 𝜎𝑎 > 𝐴: 

 
�̂� = {10

𝑙𝑜𝑔10(2∙𝜎𝑎−𝐴)−𝑙𝑜𝑔10𝐵
𝑙𝑜𝑔10𝐶 } 

 

(3-9) 

pro 2 ∙ 𝜎𝑎 ≤ 𝐴: 

 

 �̂� = ∞ 

 
(3-10) 

Ve formě napětí 

 2 ∙ 𝜎𝑎 = 𝐴 + 𝐵 ∙ �̂�−𝑙𝑜𝑔10𝐶  

 
(3-11) 

kde: 

 𝐴 = 𝑆1 − 𝐵 ∙ 𝐶2 

 
(3-12) 

 
𝐵 =

𝑆1 − 𝑆2

𝐶2 ∙ (1 − 𝐶2)
 

 

(3-13) 

 
𝐶 = √

𝑆2 − 𝑆3

𝑆1 − 𝑆2
 

 

(3-14) 

 
𝑆1 = 78724,99997 +

965775936,9

𝜗∗ − 13137,5
 

 

(3-15) 

 
𝑆2 = 2877,06645 +

4861735,668

𝜗∗ − 2542,868719
 (3-16) 
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𝑆3 = 528,0508475 +
261452,4563

𝜗∗ − 1448,305085
 

 

(3-17) 

 

Obrázek 34 Návrhové únavové křivky [22] 

EN 13445-3 kapitola 18 

EN 13 445 je Evropskou normou zaměřenou na netopené tlakové nádoby. Tabulka 3 

shrnuje klíčové charakteristiky této normy z hlediska únavového mechanismu poškozování. 

Experimentální data využitá ke stanovení únavových křivek obsažených v EN 13445-3 [24] 

pocházejí z normy AD-Merkblatt [23], přičemž využívají stejně jako tato norma součinitelů 

bezpečnosti 1,5 na napětí a 10 na zátěžných cyklech.  

Tabulka 3 klíčové charakteristiky - EN 13445-3 kapitola 18 

EN 13445-3 - chap.18 

Zdroj experimentálních dat pro únavové 

křivky 

AD Merkblatt 2000 - S2 [15] 

Kontrolována Deformace 

Oddělené únavové křivky pro svařované / 

nesvařované části 

Ano 

Oddělené únavové křivky pro austenitické / 

feritické materiály 

Ne 

Testovaný vzorek Hladký, bez vrubu 

Bezpečnostní přídavek aplikovaný na zátěžné 

cykly SL 

10 

Bezpečnostní přídavek aplikovaný na napětí 

SA 

1,5 

Možnost teplotních korekcí Ano (CT*) 
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Rozsah teplotních korekcí Neomezený 

Rozdílná teplotní korekce dle skupiny 

materiálu 

Ano 

Zohlednění tloušťky vzorku Ano 

Korekční součinitel dle drsnosti povrchu Ano 

Vrubový korekční koeficient Ano 

Korekční koeficient pro svarové spoje Ano 

Zohlednění meze pevnosti v tahu Ano 

Korekce napětí Elastická oblast, částečně plastická 

oblast, plně plastická oblast. 

Zohlednění ochrany magnetitové vrstvy Ano 

Možnost zohlednit přídavné zatížení Ano 

Limitní kumulativní poškození 1 

Křivky zobrazené na obrázku 35 jsou popsány následujícími rovnicemi (3-18), (3-19): 

𝑝𝑟𝑜 𝑛 ≤ 106: 
 

 
∆𝜎𝑡,𝑎𝑙𝑙 = ∆𝜎𝑅 ∙ 𝑓𝑢 = (

46 000

√𝑛
+ 0,63 ∙ 𝑅𝑚 − 11,5) ∙ 𝑓𝑢 

 

(3-18) 

𝑝𝑟𝑜 𝑛 > 106: 

 𝑛 = 106 

 
(3-19) 

 

Obrázek 35 Návrhové únavové křivky dané normou EN 13445-3 [24] 
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AD 2000 Merkblatt 

AD 2000 Merkblatt část S2 se zabývá analýzami cyklického zatěžování. Zdroj 

experimentálních dat v této normě je z laboratoří Boller / Seeger [23] a výsledky experimentů 

spolu s návrhovou únavovou křivkou jsou zobrazeny na obrázku 36. Klíčové vlastnosti této 

normy jsou shrnuty v tabulce 4. 

Tabulka 4 Klíčové charakteristiky normy AD 2000 Merkblatt [23] 

AD 2000 Merkblatt – S2 

Zdroj experimentálních dat pro únavové křivky Boller/Seeger 

Kontrolována Deformace 

Oddělené únavové křivky pro svařované / 

nesvařované části 

Ano 

Testovaný vzorek Hladký, bez vrubu 

Bezpečnostní přídavek aplikovaný na zátěžné 

cykly SL 

10 

Bezpečnostní přídavek aplikovaný na napětí SA 1,5 

Možnost teplotních korekcí Ano 

Rozsah teplotních korekcí 100 °C – 600 °C 

Rozdílná teplotní korekce dle skupiny materiálu Ano 

Zohlednění tloušťky vzorku Ano 

Korekční součinitel dle drsnosti povrchu Ano 

Vrubový korekční koeficient Ano – příloha 3 

Korekční koeficient pro svarové spoje Ano 

Zohlednění meze pevnosti v tahu Ano 

Možnost zohlednit přídavné zatížení Ano 

Limitní kumulativní poškození 1 
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Obrázek 36 Porovnání dat z laboratoří Boller/Seeger a AD 2000 Merkblatt S2 [28] 

Návrhové křivky zobrazeny na obrázku 36 jsou popsány rovnicí (3-20) a obsahují 

již součinitele bezpečnosti 1,5 na napětí a 10 na zátěžné cykly. 

 
2 ∙ 𝜎𝑎 =

4 ∙ 104

√𝑁
+ 0,55 ∙ 𝑅𝑚 − 10 

 
(3-20) 

Napěťový rozkmit 𝜎𝑎 nad N=106 může být také použit z tabulky 5. 

Tabulka 5 Rozkmit napětí pro hodnoty nad N=106 (S2) 

 
2 ∙ 𝜎𝑎 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. [MPa] 

Rm[MPa] 
𝑁 ≥ 2 ∙ 106 
 

𝑁 ≥ 108 
 

400 240 162 

600 350 236 

800 460 310 

1000 570 385 
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Obrázek 37 Dovolený počet cyklů do iniciace trhliny [23] 

3.2.5 Pozadí využitelných únavových křivek 

Mnohé normy řešící únavu poskytují možnost stanovit hodnoty napětí potřebného 

ke stanovení únavové životnosti i jinou metodou nežli danými vzorci v normě (například 

pomocí MKP). Pro přesnější posouzení je proto vhodné znát pozadí vzniku jednotlivých 

únavových křivek prezentovaných zmiňovanými normami. V práci byl kladen důraz 

na shrnutí zdrojů experimentálních dat a jejich zpracování. Byly porovnány návrhové 

únavové křivky, které již mají v sobě implementované součinitele bezpečnosti. 

Původ experimentálních dat a související součinitele bezpečnosti 

Diskutované normy využívají tři rozdílné zdroje experimentálních dat. Evropské normy 

jako EN 12952-3 [21] a EN 13445-3 [24] využívají experimentální data dříve využitá v normě 

AD 2000 Merkblatt –S2 [23]. Tato data byla získána z laboratoří Boller/Seeger [23]. 

Experimenty byly prováděny nízkocyklovou únavou na zkušebním vzorku bez vrubu. 

Experimentální křivka je zobrazena na obrázku 36. Norma TRD 301 [22] implementovala 

do svých únavových křivek experimentální data získaná organizací MPA Stuttgart [22]. 

Tabulka 6 shrnuje původ a součinitele bezpečnosti porovnávaných norem. Norma 

KTA 3201.2 [25] využívá pro stanovení únavových křivek experimentální data z MPA 

Stuttgart, TU Darmstadt, IWM Freiburg, E.ON / VTT a AREVA. Bližší popis těchto křivek 

a metody jejich stanovení lze nalézt v [26]. 
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Tabulka 6 Původ a součinitele bezpečnosti porovnávaných norem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 Porovnání návrhových únavových křivek 

Tato kapitola se zaměřuje na porovnání návrhových únavových křivek daných 

normami. Součinitele bezpečnosti využité k jejich sestavení lze nalézt v tabulce 6. Vztahy 

využívané pro stanovení požadovaného rozkmitu napětí se v jednotlivých normách mohou 

lišit. Jelikož některé normy umožňují při stanovování rozkmitu napětí využít i jinou metodou 

než je dána příslušnou normou (například pomocí MKP), stává se toto porovnání zajímavé, 

neboť s jednou hodnotou napětí získají různé doby do iniciace trhliny v závislosti na použité 

normě. Obrázky 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 a 46 porovnávají návrhové únavové křivky pro 

teploty 20 °C, 250 °C, 600 °C a meze pevnosti 200 MPa, 600 MPa a 1000 MPa. 

Únavové křivky obsahují korekci teploty. Pro normy EN 12952-3, 

AD 2000 Merkblatt –S2 a EN 13445-3 je teplotní korekce stanovena stejnou metodou. 

Korekční faktor je platný pro teplotní rozsah 100 °C - 600 °C. U feritických materiálů se pak 

teplotní korekce stanoví dle rovnice (3-21) a pro austenitické materiály dle rovnice (3-22). 

 

 𝐶𝑡∗ = 1,03 − 1,5 ∙ 10−4 ∙ 𝑇∗ − 1,5 ∙ 10−6 ∙ 𝑇∗2 

 
(3-21) 

 

 𝐶𝑡∗ = 1,043 − 4,3 ∙ 10−4 ∙ 𝑇∗ 

 
(3-22) 

 

Norma 
Experimentální data 

dle: 

Součinitele bezpečnosti 

na zátěžný 

cyklus 

SL 

na napětí 

SS 

EN 12 952-3 [21] 
AD-2000 Merkblatt 

[23] 
10 [21] 1,5 [21] 

AD Merkblatt 2000 

[23] 
Boller/Seeger [23] 10 [23] 1,5 [23] 

EN 13 445-3 [24] 
AD-2000 Merkblatt 

[23] 
10 [24] 1,5 [24] 

TRD 301 [22] MPA Stuttgart [22] 5 [22] 1 [22] 

KTA 3201.2  [25] 

MPA Stuttgart, TU 

Darmstadt, IWM 

Freiburg, E.ON / 

VTT, AREVA [26] 

12 [26] 2 [26] 
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V normě TRD 301 je teplotní korekce obsažena již v rovnicích únavových křivek 

dle rovnice (3-11). Norma KTA 3201.2 zapracovává teplotní korekce použitím dvou křivek, 

a to pro teploty menší než 80 °C a větší než 80 °C. 

Jelikož normy EN 13445-3, EN 12952-3 a AD 2000 Merkblatt – S2 využívají stejných 

experimentálních dat, také návrhové únavové křivky jsou velmi podobné. Křivky dané 

normami TRD 301 a KTA 3201.2 se od ostatních liší. Rovnice z těchto norem neberou 

v úvahu mez pevnosti v tahu, což mimo jiné způsobuje rozdíly mezi porovnávanými 

křivkami. 

Porovnávané normy umožňují využití široké škály korekčních faktorů, které však 

nejsou ve všech normách jednotné. Tato skutečnost činí srovnání únavových křivek pro různé 

praktické případy komplikovaným, neboť nelze jednoduše porovnat širokou škálu variant 

situací, které mohou nastat. Tato práce proto zahrnula do porovnání návrhových únavových 

křivek pouze teplotní korekční součinitel. 

 

Obrázek 38 Porovnání návrhových únavových křivek (T=20 °C, Rm=200 MPa) 
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Obrázek 39 Porovnání návrhových únavových křivek (T=20 °C, Rm=600 MPa) 

 

Obrázek 40 Porovnání návrhových únavových křivek (T=20 °C, Rm=1000 MPa) 
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Obrázek 41 Porovnání návrhových únavových křivek (T=250 °C, Rm=200 MPa) 

 

Obrázek 42 Porovnání návrhových únavových křivek (T=250 °C, Rm=600 MPa) 
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Obrázek 43 Porovnání návrhových únavových křivek (T=250 °C, Rm=1000 MPa) 

 

Obrázek 44 Porovnání návrhových únavových křivek (T=600 °C, Rm=200 MPa) 
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Obrázek 45 Porovnání návrhových únavových křivek (T=600 °C, Rm=600 MPa) 

 

Obrázek 46 Porovnání návrhových únavových křivek (T=600 °C, Rm=1000 MPa) 

Jelikož není dostatečně zdokumentováno stanovení únavových křivek normy TRD 301 [22] 

a s tím spojeného množství obsaženého konzervatismu, bylo přistoupeno k porovnání 

středních únavových křivek daných normou s daty získanými experimenty. Pro porovnání 

byly zařazeny testované materiály z knihy [29]. Jelikož testy materiálů byly prováděny 
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v závislosti přetvoření – počet cyklů, bylo pro porovnání nutné přepočíst závislost do tvaru 

rozkmit napětí – počet cyklů dle rovnice (3-23). 

 
2𝜀𝑎,𝑔𝑒𝑠 =

2𝜎𝑎

𝐸
 

 
(3-23) 

Na obrázku 48 je zobrazena klasická reprezentace experimentálních dat získaných 

při zkouškách materiálu tak, jak jsou zaznamenány v [29]. Pro porovnání byly využity spodní 

hodnoty rozptylu, viz obrázek 48. Porovnávané střední únavové křivky byly stanoveny pro 

dvě rozdílné hodnoty modulu pružnosti tak, aby pokryly rozsah testovaných materiálů. 

 

Obrázek 47 Hodnoty rozptylu testované oceli jako charakteristická reprezentace 

experimentálních dat z knihy [29] 
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Obrázek 48 Srovnání středních únavových křivek daných normou TRD 301 s hodnotami 

z experimentů 

3.3 Kombinace creepu a únavy 

Interakce creep - únava je efekt kombinace creepu a únavy který může vyústit v 

poškození materiálu způsobeném akumulací poškození těmito mechanismy [10]. 

3.3.1 Normy využitelné pro vyhodnocování kombinace creepu a únavy 

TRD 508 a EN 12952-4 

Normy TRD 508 [14] a EN 12952-4 [1] v případech, kdy je významné spolupůsobení 

creepu a únavy dovolují tyto mechanismy kombinovat. Faktory poškození získané z těchto 

degradačních mechanismů mohou být sečteny a dle požadavku normy EN 12952-4 porovnány 

s hodnotou 1. V případě, kdy kombinovaný faktor poškození překročí tuto hodnotu, není 

z důvodu obsaženého konzervatismu nezbytně překročena životnost zařízení. Norma EN 

12952-4 v takovýchto případech navrhuje přistoupit k podrobnějším metodám hodnocení 

(například dle PD 7910 [16]). Norma TRD 508 vyžaduje kvalifikované posouzení, zda 

a v jakém poměru je vhodné faktory poškození z těchto mechanismů sčítat. 

Obrázek 49 představuje přípustné kritérium vyhodnocení kombinovaného mechanismu 

dle normy EN 12952-4 a schematické zobrazení možných degradačních mechanismů. 

Hodnotící kritérium je pro většinu případů konzervativní, ovšem pokud se creep stává 

vedoucím degradačním mechanismem, může být toto kritérium nedostačující. Toto může být 
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způsobeno zejména v pomalém cyklickém režimu, kdy creep převáží nad únavou během 

pomalých změn zatížení.[17] 

 

Obrázek 49: Přípustné kritérium pro vyhodnocení interakce creep – únava [30] 

ASME Section III, Subsection NH 

Na rozdíl od normy EN 12952-4 normy ASME III [10] či API 579 [31] využívají méně 

konzervativní metody. Dovolený kombinovaný faktor poškození je porovnán s takzvanou 

obálkou, která je stanovena na základě vyhodnocovaného materiálu, tak jak je pro ASME III 

zobrazena na obrázku 50. 

 

Obrázek 50 Obálka pro vyhodnocení kombinovaného mechanismu creep – únava dle normy 

ASME III [10] 

  

file://///edom.ad.corp/homes/plosak/MasterThesis/Research/Evaluation/T4S8O3-slides.pdf
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3.3.2 Další metody vyhodnocování kombinovaného poškození creepem a únavou 

Pro vyhodnocení kombinace creepu a únavy existují metody jako například:  

 TCFS (Time and cycle fraction summation method) 

 kontinuální model poškozování (Continuous damage model) 

 DRA (Damage rate approach) 

 CDEM (Creep ductility exhaustion method) 

 CFMM (Creep fracture map method) 

 UK procedura vyhodnocení poškozování creepu a únavy 

Bližší informace k těmto metodám je možné nalézt v  [17]. 

TCFS (Time and cycle fraction summation method) 

Tato metoda je široce rozšířená v mnoha normách. V současné době je využívaná 

normou EN 12 952-4, TRD 508, ASME Code, VGB-S-506-R-00, API 579 a dalšími. Metoda 

je založena na Miner – Palmgren modelu lineární kumulace únavového poškození 

a Robinsonově lineární kumulaci creepového poškození. Kombinovaný faktor poškození 

je určen jako součet faktorů využití při creepu a při únavě tak, jak zobrazuje rovnice (3-24),  

 

 𝐷 = 𝐷𝑓 + 𝐷𝑐 

 
(3-24) 

 

přičemž únavový faktor je určen jako (3-25):  

 

 𝐷𝑓 = ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑓𝑖
 

 
(3-25) 

a obdobně pro creep (3-26): 

 𝐷𝑐 = ∑
𝑡𝑖
𝑇𝑐𝑖

 

 
(3-26) 

Pro průběžné vyhodnocování poškození může být creepové poškození spočteno 

dle rovnice (3-27). 

 
𝐷𝑐 = ∫

𝑑𝑡

𝑇𝑐(𝑡)
 

 
(3-27) 
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Díky vysoké teplotě v oblasti creepu by měla být zohledněna také relaxace materiálu. 

Přesnost určení relaxace napětí ovlivňuje také přesnost stanovení creepové životnosti. Metoda 

je silně závislá na přesnosti stanovení creepového a únavového faktoru, což je komplikované 

především v případě mulitiaxiálního zatížení. Se stanovenými faktory využití může být 

vykresleno celkové poškození jako bod závislý na Dc a Df (diagram interakce creep - únava). 

Dostupné normy využívají různé množství konzervatismu ve stanovení přípustné oblasti 

pro celkové poškození, jak ukazují obrázky 49 a 50. Konzervatismus obsažený v této metodě 

je dále umocněn konzervatismem obsaženém při stanovení jednotlivých faktorů využití. 

Pro využití tohoto přístupu jsou potřebná creepová data, relaxační model, únavové křivky 

stejně jako stanovení bezpečné oblasti. 

Další metody zmíněné ve výčtu výše již nejsou do práce zařazeny, neboť žádná z nich 

není v současné době zařazena do běžně využívaných normalizovaných postupů a jejich 

využití je omezeno řadou faktorů. 

3.4 Porušování soudržnosti oxidických vrstev 

V energetických zařízeních je tvorba oxidických vrstev na povrchu exponovaných 

materiálů běžným jevem. Vážnější problém může nastat například při nevhodném 

provozování (přehřátí materiálu trubek, skokové změny teploty). Hrozí pak hromadné 

porušení soudržnosti oxidických vrstev, což může vyústit v zablokování průchodnosti trubky 

a dalším komplikacím jako je například snížení výkonu zařízení nebo eroze na lopatkách 

turbín [32]. 

Při vysokých teplotách dochází k tvorbě specifických tvrdých a křehkých oxidů zvaných 

magnetit (Fe3O4). Ty vznikají dle chemické reakce (3-28) [33]. 

 3𝐹𝑒 + 4𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝐻2 

 
(3-28) 

Rychlost reakce stoupá s rostoucí teplotou. Tato oxidická vrstva působí jako tepelný 

izolátor, přičemž tepelná vodivost této vrstvy je pouze 5 % z tepelné vodivosti základního 

materiálu [33]. Pro udržení výstupní teploty páry je typicky nutné zvýšit na každých 0,03 mm 

tloušťky oxidické vrstvy teplotu o (0,6-1,1) °C [34]. 

U některých typů zařízení, jako jsou například parní elektrárny, lze dosáhnout zvýšení 

tepelné účinnosti a nižších emisí navýšením teploty a tlaku páry vstupující na turbínu [35]. 

V důsledku toho ale komponenty pracují v agresivnějších podmínkách. Zvyšování parametrů 

páry zvyšuje také rychlost tvorby oxidických vrstev [36]. Oxidické vrstvy ovlivňují zařízení 

také tím, že díky své nízké tepelné vodivosti snižují prostup tepla stěnou trubky, což následně 
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způsobí zvýšení teploty trubky z důvodu omezeného chlazení. Je známo, že dokonce malý 

nárůst provozní teploty značně sníží životnost zařízení, jak uvádí [6]. Při změnách provozních 

podmínek, vlivem rozdílných součinitelů teplotních roztažností základního materiálu 

a oxidické vrstvy, dochází ke vzniku velkých přetvoření v oxidických vrstvách, což může 

vyústit v jejich exfoliaci, delaminaci, lom či jiný degradační proces [37]. 

Pokud nastane exfoliace, hrozí nebezpečí ucpání trubek v místech jejich ohybů [32]. 

S tímto ucpáním je spojeno další nebezpečí, kdy odtržené oxidické vrstvy mění průběh 

proudění média v trubce, popřípadě jej úplně zastaví. Poté hrozí nebezpečí přehřátí trubek 

a následný lom. [38] dokonce uvádí, že například u přehříváků (superheaters), ohříváků 

(reheaters) a na stěnách trubek je téměř 90 % poruch způsobených právě dlouhodobým 

přehřátím. 

Po odtržení oxidické vrstvy přichází vysokoteplotní pára do styku s neporušeným 

základním materiálem, jenž se nacházel pod oxidickou vrstvou a začíná opět proces oxidace 

vedoucí ke snižování tloušťky stěny trubky. Změnu tloušťky lze připustit pouze na takovou 

úroveň, kdy materiál odolá působení vnitřního tlaku [39]. 

V tepelných elektrárnách je tedy klíčové dokázat předvídat chování oxidických vrstev 

a také plánovat měření, ať již v průběhu provozu nebo během odstávek. Matematické modely 

popisující poškozování oxidických vrstev již existují, ale musí být dále zpřesňovány, a stejně 

tak i doplňovány a zpřesňovány mechanické vlastnosti oxidů [40]. 
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3.4.1 Vyhodnocování porušování oxidických vrstev 

Ke stanovení limitu poškození oxidických vrstev dle působícího degradačního 

mechanismu je možné využít diagram OSFD (oxide scale failure diagram), který byl vytvořen 

v Electric Power Research Institute [41]. Dle vhodnosti je využíván buďto starší přístup 

(obrázek 51), kde je sledována kritická deformace ve vztahu k tlouště oxidické vrstvy. Vlivy 

defektů jako jsou například póry, kavity a mikrotrhliny zde nejsou do popisu porušování 

oxidické vrstvy přímo zahrnuty [37]. Tento diagram je v průmyslové praxi využíván pro svou 

schopnost dobré predikce odprýskávání oxidických vrstev v parním prostoru parních 

elektráren [41]. Případně lze využít novější metody AOSFD (advanced oxide scale failure 

diagram), kdy je nahrazena tloušťka oxidické vrstvy komplexním provozním parametrem ω0. 

Tento parametr bere v úvahu většinu faktorů ovlivňujících výslednou deformaci oxidické 

vrstvy. Jsou to například velikost defektu, drsnost povrchu, tloušťka oxidické vrstvy, Modul 

pružnosti, lomová houževnatost, atd. Pro zjednodušení této metody je možné po identifikaci 

parametrů dle jejich dopadu na celkové chování stanovit zjednodušený OSFD pro jehož 

použití je potřeba pouze velikost defektu. Po vytvoření tohoto diagramu z experimentálních 

laboratorních dat je možné jeho využití v průmyslové praxi na vyhodnocení tolerance 

deformace oxidických vrstev [41]. Takovýto diagram je pro specifický případ možno vidět na 

obrázku 52. 

 

Obrázek 51 Diagram porušování oxidických vrstev jako závislost elastické deformace na 

tloušťce oxidické vrstvy [41] 
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Obrázek 52 Diagram porušování oxidických vrstev jako závislost deformace a tloušťky 

a velikosti defektu [41] 

3.4.2 Typy porušování oxidických vrstev a jejich modely 

Oxidické vrstvy mohou být porušovány několika mechanismy poškozování. Práce [41] 

je shrnuje, přičemž využívá experimentálních výsledků z laboratoří EPRI [41]. 

 

Úplné porušení oxidické vrstvy v tahu (3-29) [41]  

 

Obrázek 53 tahové napětí 

 
𝜀𝑐

𝑡 =
𝐾𝐼𝑐

𝑓 ∙ 𝐸𝑂𝑋 ∙ (𝜋 ∙ 𝑐)0,5
 

 
(3-29) 

 

Síť mnohonásobných mikrotrhlin (3-30) [41] 

 
𝜀𝑐

𝑡𝑚 = (
2 ∙ 𝛾0

𝜋 ∙ 𝐸 ∙ 𝑐0̅
)

1
2
∙ (1 + 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑁 ∙ 𝑐0̅

2) 

 

(3-30) 
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Počátek lomu na rozhraní oxidické vrstvy a základního materiálu (3-31)  [41] 

 

 

Obrázek 54 tlakové napětí – lom na rozhraní oxidická vrstva – základní materiál 

 
−𝜀𝑐

𝑖𝑓
=

𝐾𝐼𝑐

𝑓 ∙ √𝜋 ∙ 𝑐
∙
(1 +

𝑟
𝑑
) ∙ (1 + 𝜈)

2 ∙ 𝐸𝑂𝑋
 

 

(3-31) 

Boulení (3-32) [41] 

 

Obrázek 55 tlakové napětí – boulení 

 
−𝜀𝑐

𝑏 =
1,22

1 − 𝜈2
∙ (

𝑑

𝑅
)
2

 

 
(3-32) 

Trhlina vzniklá prohnutím oxidické vrstvy vůči základnímu kovu (3-33) [41] 

 

Obrázek 56 tlakové napětí – trhlina vzniklá prohnutím oxidické vrstvy vůči základnímu kovu 

 
−𝜀𝑐

𝑏𝑓
= 3,6 ∙ (

𝑑

𝑅
)
2

 

 
(3-33) 

Odprýskávání (3-34) [41] 

 

Obrázek 57 tlakové napětí – odprýskávání 

 
−𝜀𝑐

𝑆 = √
2 ∙ 𝛾0

𝑑 ∙ 𝐸𝑂𝑋 ∙ (1 − 𝜈)
          

 

(3-34) 
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𝛾0 = 𝛾𝑖 ∙ (1 +

0,1 ∙ 𝐸𝑂𝑋

2 ∙ 𝛾𝑖
∙
𝑟

𝜆
) ∙ (

𝐴0 − 𝐴𝑠𝑒𝑝

𝐴0
) 

 
(3-35) 

 

 𝐾𝐼𝑐 = √2 ∙ 𝛾𝑖 ∙ 𝐸𝑂𝑋 

 
(3-36) 

Poškození smykem [40] 

 

Obrázek 58 tlakové napětí – poškození smykem 

3.4.3 Stanovení aktuálního přetvoření 

Pro určení aktuálního přetvoření byly stanoveny analytické vztahy tak, jak je popsáno 

v kapitole 4.3. 

Ověření analytických vztahů MKP analýzami 

Ověření analytických vztahů za pomocí programu ANSYS posloužilo ke studiu působícího 

napětí a přetvoření na trubce s uvažovanou rozdílnou tloušťkou oxidické vrstvy a rozdílnou 

působící teplotou na vnitřním a vnějším povrchu trubky. Bližší informace o provedených 

analýzách je možné nalézt v článku [42]. Výpočet posloužil k verifikaci analytických vztahů 

využívaných v diagnostickém software MD Systém. 

Výsledky elasticko-plastických analýz se dobře shodovaly s výsledky z analytických vztahů.  

εd = - 0,0068 [-] pro křivku 350/550 a tloušťku oxidické vrstvy 1 mm [42]; 

ε = εe + εp = - 0,00209 – 0,00387 = - 0,005 [-] z výpočtu MKP (makro pro tuto analýzu 

je obsaženo na přiloženém CD) 

Analýzy byly provedeny pro následující případ: 

Základní materiál - ocel 15 128.5, jakožto materiál využívaný v konstrukci kotlů (evropský 

ekvivalent 11CrMo9-10), hodnoty materiálových vlastností v závislosti na teplotě byly 

získány z normy EN 13445-3 přílohy O [24] viz tabulka 7. 

Geometrie - vnější průměr D = 63,5 mm, tloušťka stěny e = 5 mm. 

Tlak p = 10,4 MPa. 

Oxidická vrstva – pro analýzu byla vybrána oxidická vrstva Fe3O4 jejíž materiálové vlastnosti 

jsou shrnuty v tabulce 8. Byly uvažovány tloušťky oxidické vrstvy 0,5 mm, 1 mm a 2,6 mm.  
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Výpočet byl proveden pro následující stavy: 

 zatížení teplotním spádem po tloušťce stěny (Teplota vnější = 350 °C, Teplota 

vnitřní = 550 °C; přetlak 10,4 MPa. 

 pouze teplotní spád 

 pouze přetlak 

 konstantní teplota stěny 300 °C; tlak 10,4 MPa 

Tabulka 7 Materiálové vlastnosti oceli 11CrMo9-10 v závislosti na teplotě 

Teplota 
[°C] 

E 
[MPa] 

μ 
[-] 

αT 

[1/°C] 
λ 

[W/(m·K)] 

20 211785,296 0,3 1,13E-05 3,71E-02 

300 191209,4 0,3 1,34E-05 3,58E-05 

550 180672,6 0,3 1,43E-05 3,22E-05 

Tabulka 8 Materiálové vlastnosti oxidické vrstvy Fe3O4 v závislosti na teplotě 

Teplota 
[°C] 

E 
[MPa] 

μ 
[-] 

αT 

[1/°C] 
λ 

[W/(m·K)] 

300 197000 0,262[42] 1.37e-5[42] 3[42] 

550 177000 0,262[42] 2.7e-5[42] 3[42] 

 

Výsledky analýz pro teplotní spád 200 °C a tloušťku oxidické vrstvy 1 mm je možné vidět 

na obrázku 59 a obrázku 60. 

 

 

Obrázek 59 obvodové napětí 
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Obrázek 60 výsledná deformace 

 

3.4.4 Experimentální měření oxidických vrstev 

Bylo by vhodné dále ověřovat matematické modely a výsledky z MKP analýz. Toho lze 

dosáhnout vhodným měřením pomocí speciálního ultrazvukového zařízení a následným 

zpracováním dat vhodným softwarem. Vhodné řešení nabízí například Olympus [43]. Měření 

je možné provádět při odstávkách zařízení, případně na experimentálním zařízení, tak jak 

je naznačeno v kapitole 7. 

Jelikož růst oxidických vrstev je funkcí času a teploty, je možné na základě tloušťky oxidické 

vrstvy stanovovat střední teplotu kovu nezbytnou při určování zbytkové životnosti v oblasti 

creepového poškození. Pro chrom-molybdenové oceli obsahující 1 % - 3 % chrómu je možné 

využít rovnice (3-37) [34]. 

 log (𝑋) = 0,0002 ∙ (𝑇 ∙ (20 + 𝑙𝑜𝑔 (𝑡))) − 7,25 

 
(3-37) 

Z tlouštěk oxidických vrstev je následně možno stanovit trend poškození a predikovat 

zbytkovou životnost. 
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4 Výpočet napětí a přetvoření potřebných pro vyhodnocování 

poškozování oxidických vrstev i creepové a únavové analýzy 

Stanovení creepové a také únavové životnosti silně závisí na působícím napětí. V této práci 

byly prozkoumány přístupy stanovení napětí na válcové geometrii tak, jak je určují normy EN 

12952-3, EN 12952-4, TRD 301 a TRD 508. Pro srovnání bylo využito také analytických 

vztahů daných dle Lamého [45], vztahů upravených pro potřeby výpočtů se zahrnutím 

vnějších i vnitřních teplot a tlaků a metody konečných prvků. 

4.1 Výpočet dle normy EN 12952-4 

Vzorce pro výpočet teplotní a tlakové složky obvodového napětí poskytnuté zmíněnými 

normami (EN 12952-3, EN 12952-4, TRD 301 a TRD 508) jsou ve své podstatě shodné. 

Výpočet obvodového napětí od tlaku na vnitřní hraně otvoru je dle EN 12952-4 stanoven 

pro válcový plášť dle rovnice (4-1): 

 
𝑓𝑡𝑎𝑛𝑔,𝑝 = 𝛼𝑚 ∙

𝑑𝑚𝑠

2 ∙ 𝑒𝑚𝑠
∙ 𝑝 

 

(4-1) 

a pro teplotní napětí je pak dán rovnicí (4-2) 

 
𝑓𝑡𝑎𝑛𝑔,𝑡 = 𝛼𝑡 ∙

𝛽𝐿𝑡

1 − 𝜗
∙ ∆𝑡 

 
(4-2) 

kde 

 ∆𝑡 = 𝑡𝑚 − 𝑡𝑖  

 
(4-3) 

4.2 Výpočet dle Lamého 

Bylo přistoupeno k ověření míry konzervatismu užitého ve vzorcích normy EN 12952 [21], 

přičemž k ověření bylo využito jak analytických vztahů, tak i metody konečných prvků. Pro 

analytické srovnání obvodových napětí vyvolaných tlakovým zatížením a teplotním 

rozvrstvením napříč stěnou byly využity vztahy dle Lamého [45] pro tlakovou složku 

dle rovnice (4-4) a (4-5), při zohlednění působení pouze vnitřního tlaku. 

 
𝜎𝜃 =

𝑝 ∙ 𝑎2

𝑏2 − 𝑎2
∙ (1 +

𝑏2

𝑟2
) 

 

(4-4) 

 
𝜎𝑟 =

𝑝 ∙ 𝑎2

𝑏2 − 𝑎2
∙ (1 −

𝑏2

𝑟2
) 

 

(4-5) 
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a pro teplotní složku pak dle rovnice (4-6) a (4-7). 

 
𝜎𝜃 =

𝐸 ∙ 𝛼 ∙ 𝑡𝑖

2 ∙ (1 − 𝜇) ∙ 𝑙𝑛
𝑏
𝑎

∙ [1 − 𝑙𝑛
𝑏

𝑟
−

𝑎2

𝑏2 − 𝑎2
∙ (1 +

𝑏2

𝑟2
) ∙ 𝑙𝑛

𝑏

𝑎
] 

 

(4-6) 

 

 

 
𝜎𝑟 =

𝐸 ∙ 𝛼 ∙ 𝑡𝑖

2 ∙ (1 − 𝜇) ∙ 𝑙𝑛
𝑏
𝑎

∙ [1 − 𝑙𝑛
𝑏

𝑟
−

𝑎2

𝑏2 − 𝑎2
∙ (1 −

𝑏2

𝑟2
) ∙ 𝑙𝑛

𝑏

𝑎
] 

 

(4-7) 

Vzorce dané rovnicemi berou v úvahu pouze zatížení od vnitřní teploty. Proto bylo 

přistoupeno pro odvození nového tvaru rovnic, které zahrnuje jak vnitřní tak i vnější teplotu 

a tlak. 

4.3 Odvození průběhu napětí a přetvoření napříč stěnou trubky 

Pro vyhodnocování poškozování oxidických vrstev je nezbytná znalost jak působícího napětí, 

tak i přetvoření, zejména na vnitřním povrchu trubky. Byly proto odvozeny následující vztahy 

popisující válcovou geometrii zatíženou vnitřním (pi) a vnějším tlakem (po), vnitřní (ti) 

a vnější (to) teplotou a osovou silou od tlaku. Materiál trubky je předpokládán homogenní 

s konstantními materiálovými charakteristikami. 

 
𝜎𝑡 − 𝜎𝑟 −

𝑑𝜎𝑟

𝑑𝑟
∙ 𝑟 = 0 

 
(4-8) 

 

 
𝜎𝑟 =

𝐸

1 + 𝜗
∙ (−

1 + 𝜗

1 − 𝜗
∙
1

𝑟2
∙ ∫ (𝛼 ∙ 𝑡(𝑟) ∙ 𝑟) ∙ 𝑑𝑟 +

𝐶1

1 − 2 ∙ 𝜗
−

𝐶2

𝑟2
+

𝜗

1 − 2 ∙ 𝜗

𝑟

𝑟𝑖

∙ 𝜀𝑧) 

 

(4-9) 

Z  rovnice (4-8) lze odvodit vztah pro 𝜎𝑡: 

 
𝜎𝑡 = 𝜎𝑟 +

𝑑𝜎𝑟

𝑑𝑟
∙ 𝑟 

 
(4-10) 

 

 𝑑𝜎𝑟

𝑑𝑟
=

𝐸

1 + 𝜗
∙ (−

1 + 𝜗

1 − 𝜗
∙ (

−2

𝑟3
∙ ∫ (𝛼 ∙ 𝑡(𝑟) ∙ 𝑟) ∙ 𝑑𝑟 +

1

𝑟2
∙ (𝛼 ∙ 𝑡(𝑟) ∙ 𝑟)

𝑟

𝑟𝑖

)

+
2 ∙ 𝐶2

𝑟3
) 

 

(4-11) 
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 𝑑𝜎𝑟

𝑑𝑟
∙ 𝑟 =

𝐸

1 + 𝜗
∙ (

1 + 𝜗

1 − 𝜗
∙ (

2

𝑟3
∙ ∫ (𝛼 ∙ 𝑡(𝑟) ∙ 𝑟) ∙ 𝑑𝑟 − 𝛼 ∙ 𝑡(𝑟)

𝑟

𝑟𝑖

) +
2 ∙ 𝐶2

𝑟3
) 

 

(4-12) 

Dosazením rovnice (4-9) a (4-12) do rovnice (4-10) získáme následující vztah: 

 
𝜎𝑡 =

𝐸

1 + 𝜗
∙ (

1 + 𝜗

1 − 𝜗
∙ (

1

𝑟2
∙ ∫ (𝛼 ∙ 𝑡(𝑟) ∙ 𝑟) ∙ 𝑑𝑟 − 𝛼 ∙ 𝑡(𝑟)

𝑟

𝑟𝑖

) +
𝐶1

1 − 2 ∙ 𝜗
+

𝐶2

𝑟2

+
𝜗

1 − 2 ∙ 𝜗
∙ 𝜀𝑧) 

 

(4-13) 

Napětí v axiálním směru lze určit kombinací z napětí od nerovnoměrné teploty a napětí od 

tlaku 

 
𝜎𝑧 =

𝐸 ∙ 𝛼 ∙ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑜)

2 ∙ (1 − 𝜗) ∙ 𝑙𝑛 (
𝑟𝑜
𝑟𝑖

)
∙ (1 − 2 ∙ 𝑙𝑛 (

𝑟𝑜
𝑟𝑖

) −
2 ∙ 𝑟𝑖

2

𝑟𝑜2 − 𝑟𝑖2
∙ 𝑙𝑛 (

𝑟𝑜
𝑟𝑖

))

+
(𝑝0 − 𝑝𝑖) ∙ 𝑟𝑖

2

𝑟𝑜2 − 𝑟𝑖2
 

 

(4-14) 

 

Přetvoření v axiálním směru je po tloušťce konstantní a lze jej určit z Hookova zákona 

 
𝜀𝑧(𝑟) =

1

𝐸
∙ (𝜎𝑧(𝑟) − 𝜗 ∙ (𝜎𝑟(𝑟) + 𝜎𝑡(𝑟))) + 𝛼 ∙ ∆𝑡 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 

 
(4-15) 

 ∆𝑡 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑜 

 
(4-16) 

Toto přetvoření se počítá ze složek napětí, které zahrnují mechanické i teplotní napětí 

a z prodloužení způsobeného nominální teplotou. Teplotní rozdíl je zahrnut ve složkách 

teplotních napětí, které jsou způsobeny právě tímto teplotním rozdílem. 

𝜀𝑧(𝑟) =
1

𝐸
∙ (𝜎𝑧(𝑟) − 𝜗 ∙ (

𝐸

1 + 𝜗
∙ (

1 + 𝜗

1 − 𝜗
∙ (−𝛼 ∙ 𝑡(𝑟)) + 2 ∙

𝐶1

1 − 2 ∙ 𝜗
+ 2 ∙

𝜗

1 − 2 ∙ 𝜗
∙ 𝜀𝑧)))

+ 𝛼 ∙ ∆𝑡 

 
(4-17) 

V případě kdy je trubka složena z jednoho materiálu, jako je tomu v tomto případě, lze 

odvodit integrační konstanty 𝐶1 a 𝐶2 z následujících okrajových podmínek: 

 𝜎𝑟(𝑟 = 𝑟𝑖) = −𝑝𝑖  

 
(4-18) 

 𝜎𝑟(𝑟 = 𝑟𝑜) = −𝑝𝑜 

 
(4-19) 
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Do rovnic pro rovnováhu radiálního napětí na vnitřní a vnější trubky (rovnice (4-18) a rovnice 

(4-19)) lze dosadit radiální napětí s využitím rovnice (4-9). 

  

 𝐸

1 + 𝜗
∙ (−

1 + 𝜗

1 − 𝜗
∙
1

𝑟𝑖
2 ∙ ∫ (𝛼 ∙ 𝑡(𝑟) ∙ 𝑟) ∙ 𝑑𝑟

𝑟𝑜

𝑟𝑖

+
𝐶1

1 − 2 ∙ 𝜗
−

𝐶2

𝑟𝑖
2 +

𝜗

1 − 2 ∙ 𝜗
∙ 𝜀𝑧)

= −𝑝𝑖  

 

(4-20) 

 

 𝐸

1 + 𝜗
∙ (−

1 + 𝜗

1 − 𝜗
∙
1

𝑟𝑖
2 ∙ ∫ (𝛼 ∙ 𝑡(𝑟) ∙ 𝑟) ∙ 𝑑𝑟

𝑟𝑜

𝑟𝑖

+
𝐶1

1 − 2 ∙ 𝜗
−

𝐶2

𝑟𝑜2
+

𝜗

1 − 2 ∙ 𝜗
∙ 𝜀𝑧)

= −𝑝𝑜 

 

(4-21) 

Tyto rovnice lze dále upravit s využitím následujících substitucí (rovnice (4-22)) na vhodnější 

tvary pro řešení soustavy rovnic (rovnice (4-23) a rovnice (4-24)) 

 
𝐴 =

1 + 𝜗

𝐸
, 𝐵 =

1

1 − 2 ∙ 𝜗
, 𝐷 =

1 + 𝜗

1 − 𝜗
, 𝐺 = ∫ (𝛼 ∙ 𝑡(𝑟) ∙ 𝑟) ∙ 𝑑𝑟

𝑟𝑜

𝑟𝑖

 

 

(4-22) 

 

 
𝐵 ∙ 𝐶1 −

1

𝑟𝑖
2 ∙ 𝐶2 + 𝜗 ∙ 𝐵 ∙ 𝜀𝑧 = −𝐴 ∙ 𝑝𝑖  

 

(4-23) 

 

 
𝐵 ∙ 𝐶1 −

1

𝑟𝑜2
∙ 𝐶2 + 𝜗 ∙ 𝐵 ∙ 𝜀𝑧 =

𝐷 ∙ 𝐺

𝑟𝑜2
− 𝐴 ∙ 𝑝𝑜 

 

(4-24) 

Přetvoření v axiálním směru 𝜀𝑧 musí být po tloušťce konstantní a jeho hodnota na vnitřní 

stěně trubky je dána rovnicí (4-25) 

 
𝜀𝑧 = 𝜀𝑧(𝑟 = 𝑟𝑖) =

1

𝐸
∙ (𝜎𝑧(𝑟𝑖) − 𝜗 ∙ (𝜎𝑟(𝑟𝑖) + 𝜎𝑡(𝑟𝑖))) + 𝛼 ∙ ∆𝑡 

 
(4-25) 

 

Přetvoření v axiálním směru na počátku stěny je dáno rovnicí (4-25), kterou lze zapsat ve 

tvaru (rovnice (4-26)): 

 
𝜎𝑟(𝑟𝑖) + 𝜎𝑡(𝑟𝑖) + 𝜀𝑧 ∙

𝐸

𝜗
=

𝜎𝑧(𝑟𝑖)

𝜗
+

𝐸

𝜗
∙ 𝛼 ∙ ∆𝑡 

 
(4-26) 

Do rovnice (4-26) je třeba dosadit jednotlivé složky napětí v daném místě 

 
𝜎𝑟(𝑟𝑖) + 𝜎𝑡(𝑟𝑖) =

1

𝐴
∙ (−𝐷 ∙ 𝛼 ∙ 𝑡𝑖 + 2 ∙ 𝐵 ∙ 𝜗 ∙ 𝜀𝑧) 

 
(4-27) 
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Axiální napětí 𝜎𝑧 je složeno z teplotní složky a ze složky vyrovnávající axiální sílu od rozdílů 

tlaků a je dáno rovnicí (4-28) 

 

𝜎𝑧(𝑟𝑖) =
𝐸 ∙ 𝛼 ∙ ∆𝑡

1 − 𝜗
∙ (

1

2 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑟𝑜
𝑟𝑖

)
− 1 −

𝑟𝑖
2

𝑟𝑜2 − 𝑟𝑖
2) +

(𝑝𝑖 − 𝑝𝑜) ∙ 𝑟𝑖
2

𝑟𝑜2 − 𝑟𝑖
2  

 

(4-28) 

Po dosazení a úpravě je získána rovnice (4-29) 

 2 ∙ 𝐵

𝐴
∙ 𝐶1 + (

2 ∙ 𝐵 ∙ 𝜗

𝐴
+

𝐸

𝜗
) ∙ 𝜀𝑧 =

𝜎𝑧(𝑟𝑖)

𝜗
+

𝐸

𝜗
∙ 𝛼 ∙ ∆𝑡 +

𝐷 ∙ 𝛼 ∙ 𝑡𝑖
𝐴

 

 
(4-29) 

Výsledná sestava je pak zapsána rovnicí (4-30) 

 

[
 
 
 
 
 
 𝐵 −

1

𝑟𝑖
2 𝜗 ∙ 𝐵

𝐵 −
1

𝑟𝑜2
𝜗 ∙ 𝐵

2 ∙ 𝐵

𝐴
0

2 ∙ 𝐵 ∙ 𝜗

𝐴
+

𝐸

𝜗]
 
 
 
 
 
 

∙ [
𝐶1

𝐶2

𝜀𝑧

] ∙

[
 
 
 
 

−𝐴 ∙ 𝑝𝑖

𝐷 ∙ 𝐺

𝑟𝑜2
− 𝐴 ∙ 𝑝𝑜

𝜎𝑧(𝑟𝑖)

𝜗
+

𝐸

𝜗
∙ 𝛼 ∙ ∆𝑡 +

𝐷 ∙ 𝛼 ∙ 𝑡𝑖
𝐴 ]

 
 
 
 

 

 

(4-30) 
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4.4 Ověření odvozených rovnic pomocí MKP 

Pro získání výsledků tlakových a teplotních napětí metodou konečných prvků byl využit 

software ANSYS [46]. V přílohách této práce je možné nalézt kompletní kód pro tuto analýzu 

jako vstupní soubor pro ANSYS MAPDL [46]. 

Vlastnosti modelu: 

 2D axisymetrický model 

 Lineární elastická analýza 

 Zohledněny velké deformace 

 Element – PLANE 182  

Model a okrajové podmínky 

 

Obrázek 61 Výpočtový model s okrajovými podmínkami a sítí 

 

Pro srovnání výše zmíněných přístupů výpočtu napětí na vnitřním povrchu trubky byl zvolen 

následující příklad. 

Geometrie: 

Trubka o vnějším průměru 63,5 mm a tloušťce stěny 5 mm; 

Materiál 

Ocel 15 128.5 (evropský ekvivalent 11CrMo9-10); 

Materiálové vlastnosti 

Materiálové vlastnosti pro zvolený materiál byly získány z normy EN 13445-3 přílohy O [24] 

pro příslušnou skupinu materiálu, tedy 5.2. Po tloušťce vrstvy byly zvoleny konstantní 

hodnoty materiálových vlastností dle tabulky 9. 

  

350 °C 

O
sa

 r
o
ta

ce
 

Tlak 10,4 MPa 

550 °C 

Omezení posuvu ve směru rovnoběžném s osou 

rotace 
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Tabulka 9 Materiálové charakteristiky 

Modul 
pružnosti 

[MPa] 

Poissonova 
konstanta 

[-] 

Součinitel teplotní 
roztažnosti 

[1/°C] 

Tepelná 
vodivost  

[W/(mm·K)] 

190788 0,3 1,31E-05 36,411E-03 
 

Okrajové podmínky 

 Vnitřní tlak 10,4 MPa 

 Vnější tlak 0 MPa 

 Teplota na vnitřním povrchu trubky 350 °C 

 Teplota na vnějším povrchu trubky 550 °C 

Výsledky MKP analýz 

 

Obrázek 62 Napětí v ose X 

 

Obrázek 63 Napětí v ose Y 
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Obrázek 64 Napětí v ose Z 

 

Obrázek 65 Přetvoření v ose X 

 

Obrázek 66 Přetvoření v ose Y 
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Obrázek 67 Přetvoření v ose Z 

Porovnání analytických výpočtů a MKP analýz 

 

Obrázek 68 Porovnání průběhu napětí po tloušťce získaném MKP a analytickými výpočty 
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 Obrázek 69 Porovnání průběhu přetvoření po tloušťce získaném MKP a analytickými 

výpočty 

Z porovnání vyplývá dobrá shoda výsledků získaných pomocí analytických vztahů a jejich 

využitelnost pro výpočty v diagnostickém softwaru. 
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4.5 Porovnání výpočtu napětí dle EN 12952 s výsledky MKP analýz 

Výpočet působících napětí využívaný normou EN 12952-3 [21] vychází z rovnic (4-1) 

a (4-2) pro tlakovou a teplotní složku. 

 
Obrázek 70 Porovnání průběhu obvodového napětí po tloušťce získaném MKP a analytickými 

výpočty 

Pro stanovení napětí na vnitřním povrchu trubky vykazuje přístup daný normou  

EN 12952-3 [21] dobrou shodu. 

4.6 Možnosti zpřesnění určení působícího napětí 

Pro komplikovanější geometrie a také pro zahrnutí účinků externích sil je nezbytné přistoupit 

k sofistikovanějšímu určení působícího napětí. Pro komplikované případy kdy nelze využít 

analytické řešení se nabízí využití analýz MKP. Využití tohoto typu analýz je ovšem relativně 

časově náročný a nákladný proces. Pro diagnostiku stavu zařízení je navíc výhodné získávat 

data takzvaně on-line. Pro takovouto on-line diagnostiku je také klíčové efektivní určení 

napětí. Jelikož provoz lze charakterizovat souborem potenciálně možných provozních 

podmínek, lze přistoupit k vytvoření databáze takovýchto provozních stavů a pro ně pak 

ve vhodných kombinacích vytvořit databázi výsledných napětí. Pro reálný provozní stav 

by pak došlo k určení napětí na základě databáze tlakových a teplotních napětí za využití 

principu superpozice [47]. Další možností je pak využití takzvaných soft-computing metod, 

kdy za jejich pomocí dojde k vytvoření a odladění modelu pro konkrétní zařízení. 
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5 Řízení životnosti zařízení 

Termínem řízení životnosti zařízení je myšlen soubor činností týkající se návrhu 

zařízení, podmínek provozu, plánu kontrol a oprav tak, aby bylo dosaženo požadované doby 

životnosti. 

Disertační práce se zabývá řízením životnosti zařízení zejména v oblasti energetického 

průmyslu. V  práci jsou uvažovány pouze zařízení bez pohyblivých částí. 

Tato práce se zaměřuje především na oblast řízení životnosti, kde se použitím souboru 

kvantitativních metod určuje integrita a zbývající životnost zařízení, a je rozhodováno 

o vhodnosti dalšího provozu, přičemž prioritou bývá bezpečný a ekonomický provoz zařízení. 

V této oblasti dochází například k rozhodnutím, zda zařízení vyměnit či opravit a případně 

stanovit plán revizních kontrol. V dnešní době je důležitým faktorem také rozhodnutí 

o výkonu provozovaného zařízení, a zda je ekonomicky výhodné zařízení provozovat 

i v případě zvýšené degradace zařízení. Tato situace nastává v případech, kdy je třeba 

vykompenzovat výkyvy v elektrické síti způsobené získáváním energie z obnovitelných 

zdrojů s proměnlivým a nepředvídatelným výkonem, jako jsou například solární a větrné 

elektrárny. 

5.1 Faktory ovlivňující životnost zařízení 

Obecně lze říci, že celková životnost zařízení závisí na: 

 materiálech, které byly použity pro výrobu 

o jejich vhodnosti pro zvolený účel 

o na kvalitě materiálu ze strany dodavatele 

 návrhu konstrukce zařízení 

o celkové zvolené koncepci 

o zpracování klíčových detailů 

 výrobě zařízení 

o úrovni výroby na dílně 

o úrovni sestavení zařízení na místě určení 

o úrovni nedestruktivních kontrol a inspekcí 

 provozu zařízení 

o zvolených provozních podmínkách 

o dodržení předepsaných provozních podmínek 
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o schopnostech obsluhy (provádět vhodné a včasné procedury, znalost 

normálních a abnormálních stavů, porozumět funkci zařízení) 

 údržbě 

o zvolení vhodných míst k inspekci a jejich pravidelném provádění 

o volbě vhodných technologií oprav 

o kompetentní osobě rozhodující o opravách (rozhodnutí na základě úsudku nebo 

podložené analýzami) 

o stavu dokumentace (vše zaznamenáno a kompletní) 

5.2 Sledování parametrů zařízení 

Jednou z hlavních překážek, na které lze narazit při stanovování zbytkové životnosti 

zařízení, je nedostatek dat potřebných ke zhodnocení stavu zařízení. 

Přístup k řízení životnosti se v prvotní fázi liší dle historie hodnoceného zařízení. 

Pro nová zařízení, která splnila všechny požadavky na výrobu a testování, se po jejich 

uvedení do provozu může nasadit sledování životnosti vhodných částí. Zaznamenávají 

se provozní podmínky pro vyhodnocování zbytkové životnosti po dobu jejich technického 

života. Komplikovanější situace nastává při nasazení sledování životnosti, popřípadě při 

hodnocení staršího, již provozovaného zařízení. V takovýchto případech je nezbytné, pokud 

je to vůbec možné, určit životnost zařízení s větší mírou konzervatismu. 

Z provozních podmínek je dle zařízení vhodné zaznamenávat například 

 tlaky médií 

 teploty médií 

 množství proudících médií 

 rozměry sledované konstrukce a jejich změny 

 poměrnou deformaci 

 chemické příměsi 

 vibrace 

 hluk 

 akustickou emisi 

5.3 Inspekce zařízení 

Je taktéž nezbytné provádět inspekce zařízení ve vhodných časových intervalech 

a rozsahu. Při těchto kontrolách pak zaznamenávat změny ve sledovaném zařízení 

a vyhodnotit přípustnost těchto změn vzhledem k plánované životnosti zařízení. Při těchto 
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kontrolách jsou pro zjištění stavu zařízení využitelné především metody nedestruktivních 

kontrol jako například 

 vizuální 

 kapilární 

 ultrazvukové (UT, Phased Array, TOFT, INWEX) 

 vířivoproudé 

 magnetické 

 rentgenové 

 akustická emise 

 neutronová radiografie 

 rozbor metalografie povrchů 

 odběr malých vzorků povrchové vrstvy a jejich rozbory 

Z dalších metod lze jmenovat například 

 použití svědečných vzorků 

 odběr vzorků částí konstrukce k destruktivním i nedestruktivním testům materiálu 

5.4 Systém řízení životnosti 

Pro řízení životnosti je klíčové mít přístup k datům, jež významně ovlivňují životnost  

a to pokud možno co nejrychleji, nejjednodušeji. Je vhodné využít softwarového vybavení, 

které tato data zpracovává, uchovává a vyhodnocuje v největší možné míře. Současná úroveň 

vědy a techniky ještě sice neumožňuje vyhodnocovat všechny degradační mechanismy 

ovlivňující životnost takzvaně on-line, tedy v reálném čase bez lidského zásahu, a je proto 

často potřeba využít služeb expertní organizace k vyhodnocení získaných dat. 

Výstupem takovéhoto softwaru je pak například [1]: 

 přírůstek poškození materiálu za hodnocené údobí 

o degradace materiálových vlastností 

o růst trhlin 

o zmenšování tloušťky stěny 

 trend poškozování  

 podíl poškození materiálu určitým mechanismem na celkové úrovni poškození 

materiálu 

 zbytková životnost zařízení jako výsledek celkového poškození 
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Z obrázku 71 [48] je možno vidět důležité části programu na řízení životnosti. Jedná 

se například o databázi materiálů, procesních dat, seznam provedených kontrol a další 

databáze důležitých dat vzhledem ke kontrolovanému zařízení. Další důležitou částí je také 

sběr provozních dat a jejich vyhodnocování dle kontrolovaného degradačního mechanismu. 

V programu je také důležité ověřování dat s technickými standardy. 

 

Obrázek 71 Schéma systému pro řízení životnosti [48] 
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5.5 Monitorování stavu zařízení a vyhodnocení životnosti 

Je zřejmé, že existuje silný požadavek na schopnost předpovědět nebo vyhodnotit 

zbytkovou životnost zkoumané části. V oblasti creepu, únavy a jejich kombinace jde o velice 

komplexní úkol. Přestože je k dispozici mnoho pokročilých norem, detailní výpočet podle 

nich nemusí vždy nezbytně zajistit přesnou predikci poškození. Toto je způsobeno mnoha 

nejistotami zahrnutými ve vyhodnocování těchto mechanismů. Mnohé z nich leží 

za hranicemi možností vyhodnocování inženýra. 

Dle [49] jsou hlavní nejistoty vztahující se k vyhodnocování těchto mechanismů: 

 Nedostatečná materiálová data 

o Původ materiálových dat je z rozdílných taveb materiálu 

o Testy mohly být provedeny rozdílnými laboratořemi s nedostatečným 

množstvím testovaných vzorků 

o Využití nových materiálů, které mají stanoveny pouze omezené nebo žádné 

dlouhodobé materiálové vlastnosti, a přesto již jsou použity v průmyslových 

aplikacích 

o Využívání krátkodobých creepových dat pro dlouhodobé predikce životnosti 

může vyústit v chybnou predikci. 

o Schopnosti NDT metod měřit defekty v použité komponentě jsou limitovány, 

což vyústí v další možnost nepřesností. 

Nicméně, vyhodnocování životnosti musí být provedeno se snahou o využití nejvhodnějších 

metod navzdory zmiňovaným nejistotám. Výsledné vyhodnocení je silně závislé 

na monitorování stavu zařízení. Metody a možnosti monitorování životnosti jsou popsány 

normami, například normou VGB-S-506-R-00 [6], která bude dále podrobněji diskutována. 

Čerpání životnosti závisí na tlaku, teplotě i módu provozu. Ve snaze vyhnout se zraněním 

a ekonomických ztrátám spojeným s možným selháním komponenty je vhodné monitorovat 

a vyhodnocovat klíčová zařízení provozu. 

Při vyhodnocování životnosti je nezbytné zahrnout změny způsobené: 

 Mikrostrukturními změnami způsobenými provozem a následné změny 

příslušných materiálových charakteristik 

 Působením degradačních mechanismů – vznik trhlin, mikrotrhlin, creepových 

pórů a s nimi související změny napěťových poměrů v zařízení 
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 Působením okolního prostředí na materiál způsobující například korozi, oxidaci. 

Tyto mechanismy mohou mít za následek snižování tloušťky stěn či změny teplot 

a teplotních gradientů v materiálu. 

Pro monitorování a vyhodnocování zařízení je vhodné celý proces rozdělit do následujících 

modulů [50]: 

 Návrh a výpočty 

 Dokumentovaná kvalita 

 Monitorování a diagnostika během provozu 

 Monitorování stavu / diagnostika během odstávek a najíždění zařízení 

 Vyhodnocení stavu zařízení 

Čím přesněji budou tyto moduly zpracovány, tím přesněji může být určena životnost a revizní 

plány.  

Příslušné kategorie musí obsahovat zejména následující části [50]: 

V oblasti - návrh a výpočty 

 Jako základ pro monitorování stavu zařízení je návrh. Ve zkoumané oblasti je 

návrh podřízen příslušným harmonizovaným normám. Využívány jsou zejména 

EN 12952, 12953, 13445 a 13480. 

 V této fázi je nezbytné zohlednit určení a časovou posloupnost plánovaného 

provozu a nevyhnutelná přídavná zatížení. 

 Během provozu budou výsledky z diagnostiky porovnávány s příslušnými 

návrhovými daty 

 Nezbytnou součástí návrhu musí být také analýza rizik. 

V oblasti - dokumentovaná kvalita lze tuto část rozdělit na oblast výrobní, provozní a oblast 

výjimečných případů: 

 Výrobní část bude obsahovat zejména: 

o Použitou návrhovou normu 

o Návrh a zaznamenání testů – pevnostních (tlakové zkoušky), jak při uvádění 

do provozu, tak i při inspekcích 

o Kompletní pevnostní výpočty spolu s příslušnými výkresy 

o Materiálové certifikáty (také svarového kovu) a zprávy z provedených NDT 

testů 

o Záznamy tepelného zpracování 
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o Seznam typů a pozic svarů 

o Záznamy specifikací svařovacího procesu a příslušné záznamy ke kvalifikaci 

svářeče 

o Záznam skutečně provedených rozměrů odchylek kruhovitosti 

o Záznamy referenčních měření (po výrobě) 

o Záznam o typech a umístění závěsů 

o Záznam provedených změn 

o Záznam prováděných oprav 

o Příslušné nezbytné certifikace a dokumentace ze závěrečné inspekce 

 Část provozní a pravidelných inspekcí bude obsahovat 

o Zprávy z NDT testů 

o Záznam provedených testů 

o Záznam o funkčnosti a umístění závěsů s doporučujícími opatřeními pro další 

možnou údržbu či nastavení 

 Část výjimečných případů bude obsahovat data relevantní k dané situaci, 

například v případě, kdy dojde k zjištění změn materiálových parametrů, 

například zjištěných při inspekci v důsledku působení creepu bude část 

výjimečných případů obsahovat 

o Záznam ověření materiálu (využití návrhových přídavků) 

o Záznam o využití materiálu vyšší kvality 

o Záznam o změně inspekčních intervalů a rozsahu inspekcí 

o Záznam o nápravných opatřeních, jako například využití materiálu vyšší 

kvality, návrh vyšší tloušťky stěny, snížení provozních teplot, případně tlaků. 

V oblasti  - monitorování a diagnostika během provozu je potřeba zaměřit se zejména 

na následující: 

Diagnostika a monitorování zařízení budou navrženy na základě provozu zařízení, a tedy 

příslušných působících degradačních mechanismů. Tabulka 10 shrnuje parametry, které 

je potřeba monitorovat pro hodnocení poškození vlivem příslušného degradačního 

mechanismu. 
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Tabulka 10 Mechanismy poškozování a příslušné sledované parametry [50] 

Mechanismy poškozování Příslušné parametry 

Statické zatížení / creepové 

poškození 

- tlak 

- teplota 

- skutečné rozměry 

- materiálové parametry 

Proměnlivé zatížení / únava 

- rozvrstvení teploty ve stěně 

- tlakový gradient 

- teplotní gradient 

- aktuální rozměry 

- materiálové parametry 

- počet zátěžných cyklů (studené, teplé, horké) 

Přídavné zatížení odvozené z módu 

provozu (například teplotní 

asymetrie, dvoufázový tok, 

regulace nástřiku, nevhodné 

odvodnění) 

- teploty médií 

- teploty povrchu stěn 

Další přídavné zatížení (například 

změna polohy, zabráněné tepelné 

dilatace) 

- síly na upevněných místech 

- pohyby zavěšení a pružin 

 

medium / oxidace, eroze, koroze 
- napájecí voda 

- paliva 

Vyhodnocení creepu, únavy a jejich kombinace proběhne dle zvolené normy. Čím přesněji 

budou zaznamenány provozní parametry, tím přesněji bude možné určit zbytkovou životnost. 

Vyhodnocení statického zatížení proběhne dle konkrétního místa geometrie. Pokud to bude 

možné, proběhne vyhodnocení analyticky; v případě, že to možné nebude, lze využít dalších 

metod, například MKP. 
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Vyhodnocení přídavných zatížení proběhne dle jejich charakteru. Je vhodné uvážit následující 

zatížení:  

Zatížení způsobená procesními příčinami: 

 dvoufázový tok – například z důvodu příliš rychlého najetí zařízení, nevhodného 

odvodnění či nevhodně navrženého nástřiku 

 teplotní asymetrie – například z důvodu opotřebení spalovacího prostoru 

v důsledku opotřebení hořáku, zanášení, nedostatečné kontrolovatelnosti, 

rozdílných spalovacích charakteristik paliva atd. 

 rozdílné provozní parametry – například příliš vysoké provozní teploty z důvodu 

změny kvality paliva, vadného hořáku, nebo kvůli úsadám ve spalovacím prostoru 

 vibrace – například provoz mimo návrhové parametry, vadný kontrolní a řídicí 

systém 

Zatížení způsobená komponentami 

 Zabráněné teplotní dilatace – například ve spojích, překážky v místech určených 

pro pohyblivá spojení 

 Změna pozic – například z důvodu relaxace napětí v závěsech, přetížení 

potrubních podpor během hydrostatické tlakové zkoušky 

 Vibrace – například způsobené chybným návrhem 

Čím přesněji jsou tato přídavná zatížení monitorována a případně eliminována, tím pozitivněji 

lze tímto způsobem ovlivnit zbytkovou životnost. 

Diagnostika během odstávky 

Při odstávce zařízení musí být provedeny zejména: 

 Vizuální inspekce 

 Materiálové rozbory 

 Testy funkcionality 

V kapitole - vyhodnocení stavu zařízení je potřebné zaměřit se zejména na: 

Degradační mechanismy působící nebo předpokládané ve vyhodnocovaném zařízení budou 

základem pro stanovení metod pro vyhodnocení stavu zařízení. Je nezbytné přihlédnout 

k typu zkoumaného zařízení a dodržet návaznou legislativu, respektive nezbytnost schválení 
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příslušnou úřední autoritou (například u zařízení jako vysokotlaká vodní a parní potrubí, 

tlakové nádoby, ale i další části parního kotle).  

 Metody vyhodnocení stavu zařízení 

o Statistické metody 

o Pravděpodobnostní metody 

 RBI (risk based inspection)/ RCM (risk based maintenance) metody 

 Expertní metody 

o Detailní neelastické analýzy 

Pro zpřesnění výpočtů zbytkové životnosti je dále možné v případě, kdy je to vhodné, 

zahrnout výpočty s využitím detailních neelastických analýz. Ty je možné provést za pomocí 

MKP, která nahradí běžně využívané analytické vztahy. Neelastické analýzy mohou 

poskytnout přesné stanovení časově závislých výsledků napětí a deformací spolu s případným 

zohledněním víceosé napjatosti. Je možné také predikovat šíření trhlin. Tyto výpočty 

pomohou lokalizovat nebezpečná místa v konstrukci, a tedy návazně ovlivnit umístění čidel 

pro monitorování a zpřesnit plány revizních kontrol. 

5.6 Software pro monitorování a vyhodnocování životnosti 

Kvalitní software pro monitorování a vyhodnocování životnosti je klíčem ke stabilitě 

monitorované jednotky. Schopnost vhodného plánování údržby a inspekce může pomoci 

ke značné redukci nákladů. Navíc v případě online (vyhodnocování v reálném čase) 

vyhodnocování životnosti získává operátor možnost řídit stárnutí jednotky přizpůsobením 

provozních parametrů. Takováto možnost je nyní velice cenná, zejména pak v konvenčních 

parních elektrárnách, které vykrývají většinu fluktuací způsobených populárními 

obnovitelnými zdroji elektrické energie (solární, větrná). 

5.6.1 Filosofie 

Software pro monitorování a vyhodnocování by v ideálním případě měl pokrývat všechny 

poškozující mechanismy, které se mohou vyskytnout na sledované jednotce. Ne všechny 

příslušné mechanismy poškozování se ovšem vyplatí monitorovat a vyhodnocovat, 

v neposlední řadě z ekonomického hlediska. Avšak i pro ty, které by bylo přínosné 

monitorovat, existují technické limity a také nejasnosti ve vyhodnocovacích metodikách. 

Například vyhodnocování poškozování oxidických vrstev není dosud normalizováno. Přesto 
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je však možné z dostupné literatury připravit modul pro jejich vyhodnocení, přičemž 

je potřeba vzít v úvahu nezbytnost jeho dalšího zpřesňování. 

5.6.2 Moduly 

V oblasti klasických parních elektráren jsou důležité zejména následující moduly: 

 Únavový modul 

 Creepový modul 

 Modul interakce creepu a únavy 

 Korozní modul 

 Erozní modul 

 Poškozování oxidických vrstev 

 Modul vysokoteplotní oxidace 

 Modul koroze pod napětím 

 Modul vodíkového zkřehnutí 

6 Navržený diagnostický software 

V disertační práci bylo přistoupeno k návrhu softwaru, který je navržen tak, aby jej 

bylo možné využívat zejména při vyvíjení nových modulů poškozování a zpřesňování 

stávajících. V této fázi není zamýšleno nasazení softwaru do reálného provozu diagnostiky. 

Pro možnost nasazení softwaru v průmyslu by bylo zejména nezbytné dopracovat databázový 

systém ukládání výsledků vyhodnocování, ať již dílčích či celkových. Cílem navrženého 

softwaru bylo vytvoření uživatelsky přívětivého prostředí, ve kterém je možné zpřesňovat 

a odladit nové i stávající přístupy k vyhodnocování životnosti. Díky využití programovacího 

jazyka Python a jeho rozšíření wxPython pro tvorbu uživatelského rozhraní přebírá software 

výhody jednoduchosti programovacího jazyka pro snadné úpravy a vývoj změn. Práci také 

značně zjednodušuje připojený materiálový modul umožňující snadnou práci s materiálovými 

charakteristikami vytvořený pro toto použití. Pro finální použití vyvinutých procedur 

je vhodné přepsat kód například do běžně používaného jazyka C++. Ten umožní jak zvýšení 

rychlosti softwaru, tak i snadnější případnou instalaci. Schéma diagnostického softwaru 

je možno vidět na obrázku 72.  
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Obrázek 72 Schéma diagnostického softwaru 

6.1 Implementované moduly 

V současné fázi obsahuje software modul pro vyhodnocování creepu, únavy 

a kombinace creepu a únavy podle evropských norem EN 12952-3, EN 12952-4. Dále 

je zapracován modu pro vyhodnocování nebezpečí exfoliace oxidických vrstev dle přístupu 

[41]. Jednotlivé moduly je možné vidět na obrázcích 76, 78 a 73. Součástí softwaru je také 

materiálová databáze, která redukuje nutnost uživatelského zadávání vstupních dat pouze 

na nezbytné minimum. 

6.1.1 Modul úpravy dat 

Před vlastními výpočty je nezbytné provést úpravy dat z měřících bodů tak, aby byla 

odstraněna chybná měření. V předkládaném softwaru tuto funkci plní modul úpravy dat, který 

odstraňuje chybná měření. Na obrázku 73 je možné vidět princip modulu úpravy dat 

ze zaznamenané provozní historie (viz například obrázek 74). Uživatel má k dispozici horní 

a spodní limity teploty a tlaku, které navrhne na základě znalosti vyhodnocovaného procesu. 

Data mimo tyto limity budou  odstraněny ze zaznamenaných dat. Dále je k dispozici také 

kontrola maximálně možného přírůstku hodnot ve zvoleném časovém intervalu. Pro modul 
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zpracování dat je nezbytné, aby první hodnoty času záznamu z diagnostiky byly pro všechny 

sledované charakteristiky shodné a obdobě také poslední hodnoty záznamu. Z tohoto důvodu 

může být v určitých případech nezbytná konzervativní úprava zaznamenaných dat. 

 

Obrázek 73 Příprava dat pro výpočty 

 

Obrázek 74 Provozní historie 

6.1.2 Modul materiálové databáze 

Modul materiálové databáze umožňuje využití materiálových vlastností materiálů 

obsažených v databázi pro výpočty a současně umožňuje využití materiálových charakteristik 

dle jejich závislosti (například závislost na teplotě, velikosti polotovaru atd.). Modul obsahuje 

funkce pro stanovení: 
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 Modulu pružnosti E v závislosti na teplotě a skupině materiálu 

 Mez pevnosti v závislosti na tloušťce polotovaru a teplotě 

 Tepelné vodivosti v závislosti na teplotě 

 Smluvní meze kluzu (0,2% a 1%) v závislosti na tloušťce polotovaru a teplotě 

 Creepových charakteristik pro 10 000 h, 100 000 h, 200 000 h. 

 Skupiny materiálu tak jak je definována v evropských materiálových normách 

 Maximální či minimální teploty, pro kterou jsou v materiálové databázi 

definovány hodnoty charakteristik 

6.1.3 Creepový modul 

Creepové vyhodnocení bylo připraveno v souladu s normou EN 12952. Základní 

struktura tohoto modulu je zobrazena na obrázku 75. 

 

Obrázek 75 Struktura modulu creep 

Pro výpočet creepového poškození jsou nezbytné následující vstupy: 

1. Geometrická data 

 Střední průměr stěny “dms” [mm] 

 Střední tloušťka stěny (naměřená hodnota, je-li k dispozici) “ems” [mm] 

2. Materiálová data 

 Typ polotovaru 

 Označení materiálu 

3. Provozní data z měřících bodů 

 Tlaky 

 Střední teploty (stanovené z vnitřních a vnějších teplot) 

 Vnitřní teploty 
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4. Doplňující materiálová data 

 Součinitele koncentrace napětí 

5. Limitní data pro odstranění chybných měření 

 Horní a dolní teplotní limit 

 Horní a dolní tlakový limit 

 Skokový přírůstek teploty a tlaku ve zvoleném časovém intervalu 

V dalším kroku výpočtu se pro každý měřený interval z provozní historie stanoví čas 

výdrže na konkrétních provozních podmínkách. Dále je přistoupeno k výpočtu 

membránového napětí působícího v trubce tak, jak je popsáno rovnicí (6-1). Zde lze 

v budoucnu zapracovat zpřesněné analytické vztahy pro přesnější stanovení napětí. 

 
𝑓𝑜𝑝 = 𝜎 = 𝛼𝑚 ∙

𝑑𝑚𝑠

2 ∙ 𝑒𝑚𝑠
∙ 𝑝 + 𝛼𝑡 ∙

𝛽𝐿𝑡 ∙ 𝐸𝑡

1 − 𝜈
∙ ∆𝑡 

 
(6-1) 

Poté je z experimentálních creepových dat určena teoretická doba, po kterou by při 

daných provozních parametrech byla zajištěna životnost. Norma EN 12952-3 [21] vyžaduje 

pro stanovení hodnot creepové pevnosti z experimentálních dat použití lineární interpolace 

ve dvojitě logaritmickém systému. K tomuto bylo využito přístupu popsaného v [51]. Nejprve 

byl ovšem pro stanovení creepové pevnosti využit přístup dle EN 13445-3 [24]. Pro teploty 

≤ 20 °C byla využita rovnice (6-2): 

 

 
𝑅𝑚/𝑇/𝑡 =

𝑅𝑚/𝑇1/𝑡 ∙ (𝑇2 − 𝑇) + 𝑅𝑚/𝑇2/𝑡 ∙ (𝑇 − 𝑇1)

𝑇2 − 𝑇1
 

 
(6-2) 

 

Pro vyšší teploty pak rovnice (6-3) 

 
𝑅𝑚/𝑇/𝑡 = 𝑅𝑚/𝑇1/𝑡 ∙ (

𝑅𝑚/𝑇2/𝑡

𝑅𝑚/𝑇1/𝑡
)

𝑍𝑅

 

 

(6-3) 

kde 

 
𝑍𝑅 =

𝑙𝑜𝑔10𝑇 − 𝑙𝑜𝑔10𝑇1

𝑙𝑜𝑔10𝑇2 − 𝑙𝑜𝑔10𝑇1
 

 
(6-4) 

Následně byla dle [51] stanovena dovolená hodnota času provozu při daných podmínkách 

„tal“ (6-5)  
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𝑡𝑎𝑙 =

𝑙𝑜𝑔10
𝑓𝑜𝑝

𝑅𝑚/𝑇/𝑡2
∙ 𝑙𝑜𝑔10

𝑡2
𝑡1

𝑙𝑜𝑔10

𝑅𝑚/𝑇/𝑡2

𝑅𝑚/𝑇/𝑡1

+ 𝑙𝑜𝑔10(𝑡2) 

 

(6-5) 

Poté byl stanoven přírůstek creepového poškození a celkový faktor využití při zatížení pouze 

creepem. 

 

Obrázek 76 Modul stanovení creepového poškození 

6.1.4 Únavový modul 

Únavové vyhodnocení bylo připraveno v souladu s normou EN 12952. Základní 

struktura tohoto modulu je zobrazena na obrázku 77. 

 



 

88 
 

 

Obrázek 77 Struktura modulu únava 

Pro výpočet únavového poškození jsou nezbytné následující vstupy: 

1. Geometrická data 

 Střední průměr stěny - dms [mm] 

 Střední tloušťka stěny (naměřená hodnota je-li k dispozici) “ems” [mm] 

2. Materiálová data 

 Typ polotovaru 

 Označení materiálu 

 Tloušťka polotovaru 

3. Provozní data z měřících bodů 

 Tlaky 

 Střední teploty (stanovené z vnitřních a vnějších teplot) 

 Vnitřní teploty 

4. Doplňující materiálová data 

 Součinitele koncentrace napětí, opravný součinitel pro zahrnutí vlivu teploty 

5. Limitní data pro odstranění chybných měření 

 Horní a dolní teplotní limit 

 Horní a dolní tlakový limit 

 Skokový přírůstek teploty a tlaku ve zvoleném časovém intervalu 

V prvním kroku výpočtu je stanoveno působící membránové napětí. Dále 

je přistoupeno k počítání cyklů metodou stékajícího deště. Po stanovení rozkmitu napětí 

a aplikování korekčních faktorů jsou spočteny přírůstky únavového poškození a poté celkový 

faktor využití. 
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Obrázek 78 Modul stanovení únavového poškození 

6.1.5 Modul kombinace creepu a únavy 

Toto vyhodnocení bylo připraveno v souladu s normou EN 12952. Základní struktura 

tohoto modulu je zobrazena na obrázku 79. 

 

Obrázek 79 Struktura modulu únava 

Jako vstup pro analýzu kombinovaného creepového a únavového poškození jsou 

využity celkové faktory využití jednotlivých mechanismů. Je stanoven celkový faktor využití 

a porovnán s normalizovanou dovolenou hodnotou viz obrázek 80. 
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Obrázek 80 Modul pro vyhodnocení kombinovaného poškození creepem a únavou 

6.1.6 Modul vyhodnocování poškození oxidických vrstev 

Pro danou sledovanou geometrii a sledovaný mechanismus poškození oxidických 

vrstev byl vytvořen modul vyhodnocování poškozování oxidických vrstev. V současné době 

je využitelný zejména pro potřeby vývoje vyhodnocovacího mechanismu pro budoucí 

implementaci modulu do diagnostického systému. Je v něm možné sledovat vývoj napětí 

a přetvoření na vnitřním povrchu trubky dle provozní historie a hodnotu kritické deformace 

vedoucí k hromadnému poškození oxidických vrstev (tedy k exfoliaci). Uživatelské rozhraní 

je možné vidět na obrázku 81. 

Pro výpočet poškození oxidických vrstev jsou nezbytné následující vstupy: 

1. Geometrická data 

 Vnitřní a vnější průměr trubky 

2. Materiálová data 

 Typ polotovaru 

 Označení materiálu 

 Tloušťka polotovaru 

3. Provozní data z měřících bodů 

 Tlaky 

 Střední teploty (stanovené z vnitřních a vnějších teplot) 

 Vnitřní teploty 

4. Materiálová a geometrická data oxidické vrstvy a 

 Modul pružnosti 

 Poissonova konstanta 

 Vnitřní povrchová energie 
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 Tloušťka oxidické vrstvy 

 Mezipovrchová drsnost 

 Délka vlny drsnosti na rozhraní oxidická vrstva / základní kov 

 Poměr povrchů se separovanou a neseparovanou oxidickou vrstvou 

5. Limitní data pro odstranění chybných měření 

 Horní a dolní teplotní limit 

 Horní a dolní tlakový limit 

 Skokový přírůstek teploty a tlaku ve zvoleném časovém intervalu 

 

 

Obrázek 81 Modul vyhodnocování poškozování oxidické vrstvy 

7 Návrh experimentálního zařízení 

Pro zpřesnění a ověření výsledků analýz je v disertační práci zamýšlen návrh 

experimentálního zkušebního zařízení. Toto zařízení je plánováno navrhnout jako mobilní, 
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schopné získat data z více typů provozů kde bude připojeno na pracovní okruh. Primárně bude 

experimentální zařízení navrženo k simulaci degradace trubek v oblasti výstupního přehříváku 

kotle.  

7.1 Popis funkce zařízení 

Na obrázku 82 je možné vidět schéma experimentálního zařízení. Ze sledovaného 

provozu (kotel, teplárna, spalovna) bude použita pára a spaliny. Pára bude nejprve přihřátá na 

požadovanou teplotu elektrickou spirálou, a poté vedena do směšovače, kde k ní bude 

tryskami přiváděná voda, regulující teplotu páry. Pára zde bude také obohacena o kyslík, 

který je přidán z důvodu urychlení koroze zkoušených trubek. Pára pak dále vstoupí 

do výměníku tepla, do zkoušených trubek, z výměníku tepla pak bude zkondenzována 

a odvedena do kanalizace. Spaliny ze zkoušeného zařízení vstoupí do mezitrubkového 

prostoru výměníku tepla a poté budou vedeny zpět do sledovaného provozu. 

 

 

Obrázek 82 Schéma experimentálního zařízení 
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7.2 Konstrukce zařízení 

7.2.1 Konstrukce výměníku tepla se zkoušenými trubkami 

Na obrázku 83 lze vidět první návrh geometrie výměníku tepla pro zkoušení trubek. 

Jedná se o výměník tepla s plovoucí hlavou. Pracovním médiem v trubkovém prostoru bude 

pára, v mezitrubkovém prostoru pak spaliny. 

 

Obrázek 83 Výměník tepla se zkoušenými trubkami 

 

7.2.2 Konstrukce dalších částí experimentálního zařízení 

Experimentální zařízení by se mělo skládat z aparátu pro přehřátí páry, směšovače, 

výměníku tepla, kondenzátoru, zásobníku s kapalným kyslíkem, nádrže na chladnou vodu, 

čerpadla, potrubí, ventilů a čidel viz obrázek 84 a 85. 

spaliny 
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Obrázek 84 Schéma experimentálního zařízení 

 

Obrázek 85 Schéma experimentálního zařízení 

  

Rozhraní napojení experimentální 

zařízení/ zkoušený provoz 

Kondenzátor 

Směšovač 

Čerpadlo 

Nádrž chladné vody 

Výměník tepla se zkoušenými trubkami 

Zásobník O
2
 

Elektrické přihřátí páry 

Zásobník O2 

Elektrické přihřátí páry 
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8 Závěr 

Disertační práce byla zpracována na téma poškozování zařízení v průmyslové praxi, 

přičemž důraz byl kladen zejména na parní elektrárny. Práce byla započata popisem během 

studia řešených reálných problémových situací v průmyslu. Zde byla vyzdvižena vhodnost 

monitorování, uchovávání a vyhodnocování provozní historie. Na tuto část navazuje 

teoretická část práce popisující významné degradační mechanismy působící v dané oblasti, 

jejich charakteristiku, ovlivňující faktory i metody vyhodnocování. Pro hodnocení těchto 

mechanismů byly popsány a porovnány příslušné normy. Pokud to bylo možné, bylo 

porovnáno množství konzervatismu obsaženého v jednotlivých normách. Jelikož 

se ale v různých normách přístupy k vyhodnocování liší, bylo v práci nutné přistoupit ke 

vhodným zjednodušením při porovnávání. Pro určení životnosti v creepových a únavových 

analýzách hraje významnou roli schopnost přesného určení výsledného napětí a při 

vyhodnocování poškozování oxidických vrstev je nezbytné přesné určení výsledného 

přetvoření. V práci proto byly využity a upraveny analytické vztahy popisující tuto 

problematiku a výsledky byly potvrzeny MKP analýzami. Následující kapitola se zabývá 

řízením životnosti zařízení. Jsou zde diskutovány oblasti, které životnost ovlivňují. Jsou 

popsány provozní parametry, které je vhodné monitorovat dle předpokládaného působícího 

degradačního mechanismu a také metody inspekce zařízení. Kapitola také popisuje nároky 

kladené na vhodný diagnostický software. Dále je popsán navržený software sloužící jako 

nástroj pro testování a ověřování přístupů pro vyhodnocování creepového a únavového 

poškozování a také poškozování oxidických vrstev. Pro další zpřesnění diagnostiky, zejména 

v oblasti oxidických vrstev bylo navrženo využití experimentálního zařízení a jeho základní 

schéma. Práci uzavírají podněty k dalšímu zpracování, tematicky rozšiřující a zpřesňující 

problematiku řešenou v této práci. 
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9 Budoucí práce 

Na tuto práci může být v budoucnu navázáno zejména následujícími tématy: 

 Implementací detailního creepového vyhodnocení dle normy BS 7910 [16] a jeho 

porovnání s normami API 579 [31], EN 13445 [15], a dále pak s normami 

diskutovanými zde v práci TRD 508 [14] a EN 12952 [1]. 

 Zapracováním normy EN 1993-1-9 [52] do porovnání zde zmíněných norem. 

 Detailním návrhem a výrobou navrženého experimentálního zařízení pro testování 

chování oxidických vrstev na relevantních materiálech, a využití výsledků pro 

ověření či zpřesnění zde diskutovaných analytických vztahů 

 Studiem a aplikací soft-computing metod pro stanovení zpřesněné napěťové 

a deformační odezvy sledovaných míst v konstrukci a implementace těchto 

algoritmů do diagnostického systému. 

 Studiem vyhodnocování kombinovaných degradačních mechanismů creepu 

a únavy a ověření dostupných modelů řešících tuto problematiku a to zejména pro 

materiály běžně využívané v parních elektrárnách 

 Vytvořením rozhraní Python – Ansys Workbench k získání napěťových 

a deformačních odezev konstrukce a využití výsledků v diagnostickém software. 

Tohoto je možné dosáhnout, neboť Python je skriptovacím jazykem Ansys 

Workbench. Propojení lze využít také k provádění creepových a únavových 

analýz přímo v prostředí ANSYS Workbench. 

 Tvorbou databázového systému využitelného pro potřeby zde navrženého 

softwaru, například pomocí SQL. 

 Rozšiřovacím modulem vyhodnocování oxidických vrstev o mechanický model 

růstu oxidické vrstvy v závislosti na teplotě (viz kapitola 3.4.4) 

 Tvorbou tepelně hydraulického modelu pro stanovení teplotního pole na trubkách 

kotle, které bude možno využít pro zpřesnění výpočtu působícího napětí 

a přetvoření která jsou základem pro predikci zbytkové životnosti. Pro takovýto 

případ je nezbytné monitorovat tepelné toky. 
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10 Seznam použitých symbolů a veličin 

Veličina, 

symbol 

Název Jednotka Kapitola 

výskytu 

𝟐𝒇𝒂 Rozkmit napětí MPa 3.2.4 

𝟐𝝈𝒂 Rozkmit napětí MPa 3.2.4.2, 

3.2.4.4 

𝒂 Vnitřní poloměr trubky mm 4.2 

𝑨𝟎 Povrch, na kterém neproběhla separace oxidické vrstvy mm2 3.4.2 

𝑨𝒔𝒆𝒑 Část povrchu, na kterém již delaminace / separace  

oxidické vrstvy od kovu existuje 

mm2 3.4.2 

𝒃 Vnější poloměr trubky mm 4.2 

𝒄 Délka povrchového defektu mm 3.4.2 

𝑪𝑲 Opravný součinitel pro zahrnutí vlivu teploty - 6.1.4 

𝑪𝟏 Konstanta - 4.3 

𝑪𝟐 Konstanta - 4.3 

𝒄𝟎̅̅ ̅ Počáteční průměrná délka trhliny v síti mikrotrhlin mm 3.4.2 

𝑫 Kombinovaný faktor poškození - 3.3.2 

𝒅 Tloušťka oxidické vrstvy mm 3.4.2 

𝑫𝒄 Poškození creepem - 3.1.8.1, 

3.3.3.1 

𝑫𝒄𝒊𝒌 Přírůstek poškození creepem - 3.1.7 

𝑫𝒇 Faktor poškození únavou - 3.3.2 

𝒅𝒎𝒔 Střední průměr stěny mm 3.2.7.1, 

5.3. 

𝑬 Youngův modul pružnosti MPa 4.2 

𝒆𝒎𝒔 Střední tloušťka stěny hlavního tělesa, naměřená 

hodnota, je-li k dispozici 

mm 3.2.7.1, 

5.3. 

𝑬𝑶𝑿 Modul pružnosti oxidické vrstvy MPa 3.4.2 

𝑬𝒕 Modul pružnosti trubky při dané teplotě MPa 6.1.3 

𝒆𝒁 Spočtené poškození creepem - 3.1.7 

𝒇 Geometrický faktor - 3.4.2 

𝒇𝒐𝒑 Membránové napětí při provozních podmínkách MPa 3.1.8.1, 

5.3. 

𝒇𝒕𝒂𝒏𝒈,𝒑 Obvodové napětí vyvolané tlakem na vnitřní hraně 

otvoru 

MPa 4.1 

𝒇𝒕𝒂𝒏𝒈,𝒕 Teplotní napětí MPa 4.1 

𝒇𝒖 Korekční faktor - 3.2.4 

𝒇𝒗 Cyklický rozkmit napětí MPa 3.2.4 

𝑲𝑰𝑪 Lomová houževnatost pro mód I v rovině začátku 

trhliny 

MPa m1/2 3.4.2 

𝒏 Počet aplikovaných napěťových cyklů - 3.2.4 

𝑵 Dovolený počet cyklů získaný z příslušné únavové 

křivky 

- 3.2.4 

𝑵 Počet mikrotrhlin - 3.4.2 
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𝑵𝑨 Počet cyklů do iniciace trhliny - 3.2.4 

𝑵𝒇𝒊 Dovolený počet cyklů při daném zatížení a teplotě - 3.3.2 

𝒏𝒊 Počet cyklů při daném zatížení a teplotě - 3.3.2 

�̂� Počet cyklů do iniciace trhliny - 3.2.4 

𝒑 Tlak v potrubí MPa 3.2.7.1, 

5.3. 

𝒑𝒊 Vnitřní tlak MPa 4.3 

𝒑𝟎 Vnější tlak MPa 4.3 

𝒓 Poloměr potrubí mm 4.2 

𝒓 Mezipovrchová drsnost (amplituda r) mm 3.4.2 

4.3 

𝑹 Poloměr již existující delaminace mm 3.4.2 

𝒓𝒊 Vnitřní poloměr trubky mm 4.3 

𝑹𝒎 Mez pevnosti v tahu MPa 3.2.4.1, 

3.2.4.3, 

3.2.4.4 

𝑹𝒎,𝑻,𝒕, Mez pevnosti při daném čase a teplotě MPa 3.1.8.1, 

5.3. 

𝑹𝒎,𝑻𝟏,𝒕, Mez pevnosti při daném čase a teplotě T1 MPa 6.1.3 

𝑹𝒎,𝑻𝟐,𝒕, Mez pevnosti při daném čase a teplotě T2 MPa 6.1.3 

𝒓𝒐 Vnější poloměr trubky mm 4.3 

𝑺𝒔/𝑺𝑨  Součinitel bezpečnosti napětí - 3.2.4 

𝑺𝑵/𝑺𝑳 Součinitel bezpečnosti cyklu zatížení - 3.2.4 

𝑻 Provozní teplota °C 3.1.1 

𝑻 Absolutní teplota °C 3.4.4 

𝑻 Výpočtová teplota °C 6.1.3 

𝒕 Čas h 3.4.4 

𝑻𝟏 Nejbližší teplota pod T, pro kterou je v harmonizované 

materiálové normě k dispozici střední hodnota meze 

pevnosti při tečení 

°C 6.1.3 

𝑻𝟐 Nejbližší teplota nad T, pro kterou je v harmonizované 

materiálové normě k dispozici střední hodnota meze 

pevnosti při tečení 

°C 6.1.3 

𝑻𝒂𝒍 Doba do dosažení teoretického porušení materiálu 

tečením 

h 3.1.7 

𝒕𝒂𝒍 Doba do dosažení teoretického porušení materiálu 

tečením 

h 3.1.8.1, 

5.3. 

𝑻𝒄 Teplota creepu °C 3.1.1 

𝑻𝒄 Doba do creepového lomu při daném napětí   3.1.7 

𝑻𝒄𝒊 Dovolený čas při daném daném zatížení a teplotě °C 3.1.7 

𝒕𝒊 Čas strávený na daném zatížení a teplotě   3.1.7 

𝒕𝒊 Teplota na vnitřním povrchu trubky °C 3.2.7.1, 

5.3. 

4.3 

𝒕𝒐 Teplota na vnějším povrchu trubky °C 4.3 
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𝑻𝒎 Teplota tavení °C 3.1.1 

𝒕𝒎 Integrální střední teplota stěny °C 3.2.7.1, 

5.3. 

𝑻𝒐𝒑 Doba provozu při provozních podmínkách h 3.1.7 

𝑿 Tloušťka oxidické vrstvy mm 3.4.4 

𝒁𝑩 Návrhová životnost komponenty h 3.1.7 

𝐙𝐁𝛖/𝐩 Návrhová životnost komponenty při provozní teplotě  h 3.1.7 

𝒁𝑹 Konstanta - 6.1.3 

𝐙𝛖/𝐩 Doba provozu při provozní teplotě a pracovním 

manometrickém tlaku p 

h 3.1.7 

𝛂 Součinitel teplotní roztažnosti K-1 4.2 

4.3 

𝛂𝒎 Součinitel koncentrace napětí - 3.2.7.1, 

5.3. 

𝛂𝒕 Součinitel koncentrace napětí - 3.2.7.1, 

5.3. 

𝛃𝑳𝒕 Součinitel teplotní roztažnosti K-1 3.2.7.1, 

5.3. 

𝛄𝟎 Povrchová energie potřebná pro vytvoření dvou nových 

povrchů, buďto lomem nebo oddělením 

J/m2 3.4.2 

𝛄𝒊 Vnitřní povrchová energie J/m2 3.4.2 

𝚫𝒕 Rozdíl teplot napříč tloušťkou stěny °C 3.2.7.1, 

5.3 

4.3 

𝚫𝝈𝑹 Rozkmit napětí získaný z návrhových únavových křivek MPa 3.2.4 

𝚫𝝈𝒕,𝒂𝒍𝒍 Efektivní celkový ekvivalentní rozkmit napětí MPa 3.2.4 

𝛆𝒄 Kritická hodnota poměrné deformace v oxidické vrstvě  

(rovnoběžná s rozhraním oxidická vrstva / základní kov) 

- 3.4.2 

𝛆𝒄
𝒃 Kritická hodnota poměrné deformace v oxidické vrstvě 

 - boulení 

- 3.4.2 

𝛆𝒄
𝒃𝒇

 Kritická hodnota poměrné deformace v oxidické vrstvě 

 - prohnutím oxidické vrstvy vůči základnímu kovu  

- 3.4.2 

𝛆𝒄
𝒊𝒇

 Kritická hodnota poměrné deformace v oxidické vrstvě 

 - počátek lomu na rozhraní oxidické vrstvy 

a základního materiálu  

- 3.4.2 

𝛆𝒄
𝒔 Kritická hodnota poměrné deformace v oxidické vrstvě 

 - odprýskávání  

- 3.4.2 

𝛆𝒄
𝒕  Kritická hodnota poměrné deformace v oxidické vrstvě 

 - úplné porušení oxidické vrstvy v tahu  

- 3.4.2 

𝛆𝒄
𝒕𝒎 Kritická hodnota poměrné deformace v oxidické vrstvě 

- síť mnohonásobných mikrotrhlin  

- 3.4.2 

𝜺𝒅 Poměrná deformace v tlaku - 3.4.3 

𝜺𝒆 Elastická složka poměrné deformace v tlaku - 3.4.3 

𝜺𝒑 Plastická složka poměrné deformace v tlaku - 3.4.3 
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𝜺𝒛 Přetvoření v ose z   

𝛌 Délka vlny drsnosti na rozhraní oxidická vrstva/  

základní kov 

 m 3.4.2 

𝛌 Tepelná vodivost W/(mm˖K) 4.4 

𝛍 Poissonova konstanta - 4.2 

𝛍 Poissonova konstanta oxidické vrstvy - 3.4.2 

𝝂 Poissonova konstanta - 3.2.7.1, 

5.3. 

𝝊 Teplota °C 3.2.4 

𝝈 Membránové napětí při provozních podmínkách MPa 6.1.3 

𝝈𝒓 Radiální napětí MPa 4.2 

4.3 

𝝈𝒕 Tangenciální napětí MPa 4.3 

𝝈𝒛 Napětí v ose z MPa 4.3 

𝝈𝛉 Obvodové napětí MPa 4.2 
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13 Seznam příloh 

CD obsahující: 

1. Makro pro MKP elasto-plastický výpočet trubky s oxidickou vrstvou. 

2. Makro ověřující platnost odvozených analytických vztahů. 

3. Moduly předkládaného softwaru – creep, únava, kombinace creepu a únavy, oxidické 

vrstvy. 

4. Software a příslušné knihovny potřebné ke spuštění předkládaného software. 

5. Kód v jazyce Python potřebný ke stanovení oblasti zanedbatelného creepu. 

6. Kód v jazyce Python pro porovnání výpočtů napětí z norem a pomocí MKP. 
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