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1 ÚVOD 

Kotol môže byť charakterizovaný ako zariadenie vyrábajúce paru pomocou tepla uvoľneného 

spaľovaním paliva. Základné prvky každého kotla sa odvíjajú od použitého paliva a jeho veľkosť 

od požadovaného množstva pary ďalej využitej na turbíne, poprípade v závode, pre ktorý je 

vyrábaná. Za posledné desaťročia rôznorodosť použitého paliva a veľkosť kotlov neustále narastá, 

čo robí z kotlov čoraz sofistikovanejšie a komplexnejšie zariadenia. V dnešnej dobe je široké 

spektrum rôznych druhov kotlov, pričom každý má svoje výhody aj nevýhody. Kotly sa neustále 

menia a zdokonaľujú no k najväčším zmenám dochádza napríklad [1]: 

- V oblasti zväčšovania veľkosti kotlov 

- Používa sa čoraz väčšie spektrum paliva avšak nižšej kvality 

- Narastá potreba spaľovania viacerých palív zároveň s extrémnou efektivitou 

V súčasnosti sú najviac cenenými vlastnosťami kotlov vysoká účinnosť a spoľahlivosť spolu 

s optimálnou palivovou a prevádzkovou flexibilitou. Tieto nové požiadavky sa na trhu odzrkadľujú 

dopytom po kotloch s vyššími štandardami, vyššími účinnosťami, možnosťou spaľovania 

rozličných palív a väčšími veľkosťami, avšak s nižším dopadom na životné prostredie. 

1.1 POŠKODENIE KOTLOV 

Kotly sú nevyhnutnou súčasťou mnohých priemyselných zariadení napríklad chemických závodov, 

tepelných elektrární, zariadení na spracovanie odpadu a ďalších. Vzhľadom na životnosť kotlov, 

ktorá sa pohybuje v desiatkach rokov (literatúra často uvádza 200 000 hodín), je po istej dobe nutné 

vykonať celkovú kontrolu jednotlivých častí kotla. Jej úlohou je určenie kritických, resp. nadmerne 

opotrebovaných miest a určenie prípadných nápravných opatrení. 

Každý z typov poškodenia je charakteristický svojim prejavom, závažnosťou a následným vplyvom 

na životnosť samotného zariadenia. Rozlišuje sa niekoľko mechanizmov poškodzovania, ktoré sú 

najčastejšie spôsobené prevádzkou kotla, nesprávne použitými materiálmi, vysokými teplotami, 

koróziou a ďalšími [2]. Hoci sa jednotlivé typy poškodenia často prelínajú je možné ich rozdeliť do 

niekoľkých základných skupín z hľadiska mechanizmu poškodzovania viď obrázok 1. [3–5] 

Trubky s vnútorným tlakom sú kritické komponenty vo vodorúrkových kotloch a parných 

prehrievačoch. Často sú vystavované vysokým teplotám na strane spalín a vysokým tlakom na 

strane pary, a preto je typickou príčinou poškodenia práve teplota, ktorá je vyššia ako bola pôvodne 

navrhovaná. Teplota trubiek môže časom postupne narastať vplyvom rastu oxidových vrstiev na 

vonkajšom ale aj vnútornom povrchu trubiek alebo vplyvom značného zníženia rýchlosti toku 

„chladiaceho média“ vo vnútri trubiek. Takéto podmienky majú vplyv na životnosť trubiek, ktoré 

sú náchylné na výkyvy teplôt, creepové poškodenie a taktiež pretrhnutie. Životnosť je taktiež 

obmedzená vplyvom dlhotrvajúcich vysokých teplôt, napätia, agresívneho prostredia, koróznej 

degradácie atď. Zmiernenie vplyvov vysokých teplôt a tlakov, a taktiež predĺženie životnosti 

a odolnosti trubiek je možné vhodnou voľbou materiálu. [2] 
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Obr. 1 Rozdelenie poškodenia kotlov. 

1.2 CIELE PRÁCE 

Cieľom práce je obecné vyhodnotenie poškodenia trubkového zväzku v kotle vplyvom teploty, 

s následným odhadom zvyškovej životnosti zariadenia. Nakoľko dáta potrebné pre odhad životnosti 

takéhoto typu zariadenia v praxi často nie sú merané, pre tento typ vyhodnocovania chýbajú a je 

nutné ich dopočítať. Zámerom je teda využiť a vhodne skombinovať moderné pokročilé výpočtové 

metódy pre určenie teplotného zaťaženia zariadenia, odhad jeho zvyškovej životnosti a na základe 

dosiahnutých výsledkov vykonať návrh obecnej metodiky pre vyhodnocovanie. 

Ciele možno rozdeliť do niekoľkých základných krokov: 

a) Popis poškodenia vplyvom teploty. V prvom kroku je nutné rozdeliť typy poškodenia v kotle do 

niekoľkých skupín z pohľadu mechanizmu poškodzovania, so zameraním na poškodenie 

vplyvom teploty. 
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b) Určenie teplotného zaťaženia. Nakoľko bežne dostupné prevádzkové parametre nie sú pre 

určenie teplotného zaťaženia postačujúce, je nutné vhodnou kombináciou moderných 

výpočtových softwarov vykonať dôkladnejšiu analýzu zariadenia. Táto kombinácia musí byť 

vykonaná vzhľadom na presnosť výsledkov ako aj časovú náročnosť jednotlivých výpočtov. 

c) Určenie zvyškovej creepovej životnosti. Po získaní teplotného zaťaženia trubkového zväzku je 

následne cieľom určenie zvyškovej creepovej životnosti na základe súčasných európskych 

štandardov. 

d) Kombinácia rôznych typov poškodenia. V prípade dostatočného množstva vstupných informácií 

z praxe, predstaviť možnosti rozšírenia prístupu o ďalšie typy poškodenia. 

e) Návrh obecnej metodiky. Po overení funkčnosti daného prístupu na reálnom zariadení je 

hlavným cieľom práce návrh obecnej metodiky pre hodnotenie poškodenia na zväzku trubiek 

v plášti. 

2 ANALÝZA PREHRIEVAČU P2 KOTLA 

Analýza jednotlivých procesov vplývajúcich na životnosť je vykonaná na kotle umiestneného 

v chemickom závode. Tento kotol, s parným výkonom 60 t/hod, bol od svojho spustenia 

prevádzkovaný rôznymi typmi paliva aj mimo navrhovaných typov. Primárne bol však navrhnutý 

na spaľovanie ťažkých vykurovacích olejov/TTO (těžké topné oleje), zemného plynu, a dechtovej 

zmesi/DTS (dehtová topní směs). Táto práca je zameraná na spaľovanie zemného plynu, ktorý bol 

v dobe začatia vypracovávania práce v kotle spaľovaný a teda boli k dispozícii aj aktuálne namerané 

dáta. 

 

Obr. 2 Zjednodušená schéma analyzovaného kotla (1 – Kotlové teleso/bubon, 

2 – výparník/membránové steny, 3a – prehrievač P1, 3b – prehrievač P2, 4a – ekonomizér E1, 

4b – ekonomizér E2, 5 – horáky). [6] 
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2.1 ZÁKLADNÉ PARAMETRE KOTLA 

Predmetný kotol je projektovaný ako samonosný, trojťahový kotol s prirodzeným obehom. Ako bolo 

spomenuté vyššie, navrhnutý je na spaľovanie TTO, zemného plynu a DTS.  

Medzi dôležité údaje pri analýze poškodenia zariadenia bezpochyby patrí doba prevádzky, ktorá je 

v prípade skúmaného kotla 62000 h (v dobe získania nameraných dát, ktoré sú následne využívané 

pri výpočtoch). 

Parametre kotla možno rozdeliť do dvoch základných skupín 

a) Návrhové parametre kotla: 

- Parný výkon kotla: 60 t/h 

- Teplota prehriatej pary: 375°C (+23 °C, -10 °C) 

- Tlak prehriatej pary: 3,82 MPa 

- Teplota napájacej vody: 145 °C 

b) Reálne parametre pri spaľovaní zemného plynu (v závislosti na aktuálnom kolísaní výkonu) 

- Parný výkon kotla: 35–95 t/h 

- Teplota prehriatej pary: 340–385 °C 

- Tlak prehriatej pary: 3,45–3,65 MPa 

Reálne zloženie vlhkých spalín (obj. %) z výpočtu spaľovania zemného plynu: N2 = 67,1 %, 

Ar = 0,8 %, CO2 = 8,6 %, O2 = 1,0 %, H2O = 22,5 %. 

2.2 PREHRIEVAČ P2  

Prehrievanie pary je realizované dvomi ležatými prehrievačmi tvorenými zväzkom trubiek 

v druhom ťahu kotla. Jedná sa o prehrievače P1 a P2 (viď obrázok 2 pozície 3a a 3b), pričom oba sú 

zaradené v proti prúde. Práca je detailnejšie zameraná na prehrievač P2, ktorý je v smere toku spalín 

umiestnený ako prvá výhrevná plocha v druhom ťahu, je teda teplotne zaťažovaný viac.  

Prehrievač vstupuje z kolektora do priestoru spalín cez membránovú stenu pričom ho tvorí 66 

trubiek v 3 radách nad sebou (celkom 198 trubiek) s priemerom 38×5,6 mm (krajné trubky pri 

membránovej stene s priemerom 31,8×4,5 mm). Trubky sú následne v druhom ťahu 5-krát otočené 

čo zabezpečí šesť chodov pary vo vnútri trubiek. 

Medzi základné pracovné parametre prehrievaču patrí: 

- Teplota pary za prehrievačom P1: 327 °C 

- Teplota pary za vstrekom: 277 °C 

- Teplota pary za prehrievačom P2: 375 °C 

- Tlak na vstupe: 3,82 MPa 

2.3 EXPERIMENTÁLNE MERANIE POVRCHOVEJ TEPLOTY 

V dnešnej dobe sa požiadavky na kotly navýšili jednak z pohľadu flexibility prevádzky (častý nábeh 

a odstávka zariadenia) tak aj z pohľadu špičkových výkonov. To zvyšuje napätie na 

trubkách,  negatívne ovplyvňuje tepelný výkon a prináša nutnosť nepretržitého monitorovania. 

Okrem toho monitorovanie teploty materiálu v kotloch je dôležité pre zachovanie zvýšenej 

spoľahlivosti, funkčnosti a výkonu. Jedným z prístupov je experimentálne meranie povrchovej 

teploty pomocou termočlánkov, ktoré sú navarené na stenu [7]. 
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Montáž termočlánkov je však často časovo aj finančne náročná a vyžaduje si zásah do zariadenia. 

Preto aj z tohto dôvodu je v tejto práci pristúpené k danej problematike pomocou novodobých 

výpočtových metód. 

2.4 VÝPOČTOVÁ ANALÝZA 

Pre určenie teplotného poľa na trubkách prehrievača bola využitá kombinácia analytických výpočtov 

vytvorených v jazyku Python spolu s výpočtami pomocou špecializovaných programov HTRI 

a ANSYS Fluent 17.1 [8]. 

Vykonané výpočty vychádzajú z určitých predpokladov, formulovaných na základe 

predchádzajúcej analýzy, stavu a prevádzky prehrievaču, v dobe vykonávania výpočtu. Jedným 

z nich bol predpoklad optimálnej frekvencie ofukovania výhrevných plôch a teda zanedbanie 

zanášania. Aj napriek tomu, že v minulosti boli pri spaľovaní rôznorodých produktov so zanášaním 

problémy, pri uvažovaní spaľovania zemného plynu je zanášanie aj bez ofukovania minimálne.  

2.4.1 Teplotné zaťaženie trubiek prehrievača 

Pre porovnanie návrhových a experimentálnych parametrov bol vykonaný kontrolný tepelno-

hydraulický výpočet za účelom zistenia povrchových teplôt trubiek prehrievača P2. Už pri 

Predbežných výsledkoch však bolo zrejmé, že návrhové a experimentálne získané dáta sú odlišné. 

Návrhové parametre sa preto zanedbali a celý výpočet sa zameral najmä na reálne experimentálne 

dáta. Pre presný výpočet povrchových teplôt na trubkách prehrievača P2 je využitý software HTRI. 

Vo výpočte boli všetky trubky uvažované s konštantným priemerom. Pri určovaní povrchovej 

teploty boli trubky v každom chode automaticky nadelené na desať podoblastí, pričom dĺžka každej 

z nich je 294 mm. Z prevádzky boli získané reálne namerané dáta, zo spaľovacieho procesu využité 

ako vstupné parametre do výpočtov. Medzi základné vstupné parametre patrili reálna teplota spalín 

za spaľovacou komorou 734 °C a ich hmotnostný prietok 17,8 kg/s. Ďalšími dôležitými veličinami 

bola teplota pary na vstupe do prehrievača P2 248,2 °C a taktiež jej hmotnostný prietok 16,7 kg/s. 

Aj napriek spomínaním zjednodušeniam a predpokladom, za účelom dosiahnutia zhody výsledkov 

tepelno-hydraulického výpočtu s reálnym chovaním prehrievaču v prevádzke, bolo nutné pri tepelne 

hydraulických výpočtoch nastaviť hodnotu súčiniteľa zanášania na strane spalín s hodnotou 

Rz = 0,0035 m2·K/W. Táto hodnota nahrádza, respektíve simuluje, vplyv súčasnej oxidovej vrstvy 

na prehrievači na jeho reálne chovanie (tepelný výkon), pričom teplotou na overenie správnosti bola 

teplota pary na výstupe z prehrievača 369 °C. Na obrázku 3 sú na grafe znázornené povrchové 

teploty trubiek prehrievača bez a s oxidovou vrstvou (simulované pomocou súčiniteľa zanášania). 

Je z toho jasne zrejmý vplyv takto nasimulovanej korózie na teplotu. [6] 
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Obr. 3 Graf rozloženia priemerných vonkajších povrchových teplôt na všetkých radách trubiek 

prehrievača P2 bez zanášania a so zanášaním (simulovaná oxidová vrstva). [6] 

Z grafu na obrázku 3 je zrejmý vplyv zanášania (resp. simulovanej korózie) na povrchovú teplotu 

trubiek. Rozdiel teplôt v jednotlivých bodoch so zanášaním a bez je v rozmedzí od 35,3 °C do 

50,2 °C. Priemerná hodnota rozdielu teplôt na všetkých trubkách je 42 °C čo už má jednak na 

prevádzku (tepelný výkon) prehrievača, a taktiež na odolnosť voči teplotnému poškodeniu značný 

vplyv. [6] 

2.4.2 CFD – simulácia prúdenia v komore 

Pre presnejšie vyčíslenie rozloženia teplôt na jednotlivých trubkách prehrievača P1, je nutné určiť 

teplotné zaťaženie spalinami. Za účelom zistenia rozloženia teplôt na prehrievači P2, bola najprv 

vykonaná simulácia prúdenia spalín v kotle. [6] 

Pre určenie teplotného zaťaženia prehrievaču je nutné určenie rýchlosti a teploty spalín v rovine 

tesne nad prehrievačom. Z obrázku 4 je zrejmé, že rýchlostný profil nie je v jednotlivých miestach 

prierezu druhého ťahu konštantný. Priemerná rýchlosť v danej rovine je však 4,39 m/s. Je to 

spôsobené nedostatočným ustálením toku po obrate v hornej časti druhého ťahu. 
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Obr. 4 Rýchlosť spalín v rovine nad prehrievačom. [6] 

 

  

Obr. 5 Teplota spalín v rovine nad prehrievačom. [6] 

Nerovnomernosť toku má vplyv aj na teplotné pole v rovine nad prehrievačom znázornené na 

obrázku 5. Rýchlejšie prúdiace spaliny majú krátku dobu zotrvania v komore a nestihnú odovzdať 

dostatok tepla do výparníku reprezentovaného membránovými stenami. Naopak pomalšie prúdiace 

spaliny sa stihnú dostatočne ochladiť. Priemerná teplota spalín v tejto rovine je 710 °C. 

Nerovnomernosť rýchlosti toku spalín a ich teploty taktiež poukazuje na problém merania týchto 

veličín, kedy nameraná hodnota je silne závislá od zvoleného miesta merania.  
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2.5 ROZLOŽENIE TEPLOTY NA POVRCHU TRUBIEK – 2D ANALÝZA 

Pre určenie povrchovej teploty trubky je následne nutné simulovať tok spalín okolo trubiek. 

Nakoľko sa jedná o relatívne veľké množstvo trubiek, ktoré tvoria prehrievač, tvorba výpočtového 

modelu (siete) by bola časovo náročná. Nehovoriac o časovej náročnosti samotného výpočtu. Z toho 

dôvodu boli teploty na povrchu trubky simulované pomocou 2D simulácie na piatich rezoch 

doménou (viď obrázok 6). Rez X1 je od membránovej steny vzdialený 300 mm a následne každý 

z rezov je od predchádzajúceho vzdialený 600 mm a sú tak rovnomerne rozmiestnené v priestore 

prehrievača.  

 

Obr. 6 Rezy doménou. 

2.5.1 Obmedzenia 2D simulácie 

Keďže došlo k zjednodušeniu úlohy z 3D na 2D simuláciu, vnáša to do simulácie istú mieru 

nepresnosti. Pri zadávaní okrajovej podmienky rýchlosti bola, z dôvodu prechodu z 3D prostredia 

do 2D, zanedbaná X zložka rýchlosti.Toto zjednodušenie preto vnáša do výpočtu istú mieru 

nepresnosti, ktorú znázorňuje graf na obrázku 7. Nepresnosť je vyjadrená v percentuálnom pomere 

zanedbanej rýchlosti voči celkovej rýchlosti. Hodnota odchýlky je v reze X5 (3,6 %), X4 (11,1 %) 

a X3 (17,3 %) je rádovo v jednotkách percent a je preto považovaná za minimálnu chybu. Pri reze 

X2 však už chyba narastá na 28,4 % a najväčšia chyba je v reze X1 kde dosahuje hodnotu 66,1 %.  

Nakoľko je odchýlka v použitej rýchlosti pri rezoch X2 a X1 už značná, bolo nutné overenie jej 

vplyvu na prestup tepla do trubky. To bolo vykonané na základe porovnania vplyvu rozdielu 

rýchlosti na koeficient prestupu tepla pomocou Nusseltovho čísla.  

Ako je zrejmé z tabuľky 1 a grafu na obrázku 7, vplyv zanedbania X zložky rýchlosti na koeficient 

prestupu tepla (a tým aj na tepelný výkon) pri rezoch X5, X4, X3 a taktiež X2 je minimálny, rádovo 

v jednotkách percent. V reze X1 sa však chyba pri zanedbaní X zložky rýchlosti značne prejavila aj 

na koeficiente prestupu tepla. 
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Tab. 1 Vplyv zanedbania X zložky rýchlosti na koeficient prestupu tepla. 

Rez č. X1 X2 X3 X4 X5 

Chyba v (%) 66,1 28,4 17,3 11,1 3,6 

Chyba α (%) 45,05 17,25 9,76 6,08 1,85 

 

Obr. 7 Graf chyby pri zanedbaní X zložky rýchlosti a jej vplyvu na koeficient prestupu tepla 

v jednotlivých rezoch. 

2.5.2 Výsledky 2D simulácie pre rez X5 

V nasledujúcej kapitole budú popísané výsledky 2D simulácie pre rez X5. 

Pri určovaní teplotného zaťaženia jednotlivých trubiek pomocou 2D simulácie je z obrázkov 8 a 9 

zrejmé, že najviac zaťažované sú trubky v ľavej hornej časti, kde je na základe vstupných 

okrajových podmienok najvyššia teplota a taktiež rýchlosť spalín. Následné ďalšie rady trubiek nie 

sú už natoľko teplotne namáhané, nakoľko prúd spalín už (z dôvodu odberu tepla parou) nemá takú 

vysokú teplotu.  

 

Obr. 8 Výsledné teplotné pole na reze prehrievaču X5. Smer toku spalín zhora. 
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Obr. 9 Výsledné rýchlostné pole na reze prehrievaču X5. Smer toku spalín zhora. 

Z obrázkov 8 a 9 je tiež zjavné, že teplotné zaťaženie každej trubky nie je rovnomerné. Prúd spalín 

je jednotlivými trubkami „rozbíjaný“ a na nasledujúce trubky pôsobí vždy z iného smeru čo 

spôsobuje nerovnomernosť toku, turbulencie a vznik vírov za trubkami. Z obrázkov 8 a 9 je taktiež 

evidentné, že horné tri rady trubiek prehrievača sú teplotne zaťažované oveľa viac ako spodné tri 

rady, čo je spôsobené smerom toku horúcich spalín a faktom, že v dolnej časti prehrievača sú už 

spaliny čiastočne ochladené. Z tohto dôvodu sú následné hodnoty povrchových teplôt hodnotené pre 

horné tri rady trubiek. 

Teplota na vonkajšom povrchu jednotlivých trubiek je znázornená na obrázku 10, čo len dokazuje 

nerovnomerné zaťaženie trubiek. Prvý rad trubiek, má z dôvodu priameho pôsobenia spalín 

najteplejšiu hornú časť trubiek, avšak pri trubkách v ďalších radoch sa už najteplejšie miesto 

presúva. Má nato vplyv nerovnomerný tok spalín ako aj spomínané vírivé prúdy v úplave za 

trubkami. 

 

Obr. 10 Povrchové teploty na troch horných radoch trubiek prehrievača v reze X5 (pre 

prehľadnosť rozdelené na ľavú polovicu – hore a pravú polovicu – dole). Smer toku spalín zhora. 
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Pre konzervatívne hodnotenie trubiek prehrievača boli vyjadrené maximálne hodnoty na každej 

z trubiek a sú znázornené grafom na obrázku 11. Pre každú z trubiek bola táto hodnota vyjadrená 

ako maximálna teplota po obvode bez ohľadu na obvodovú súradnicu. 

 

Obr. 11 Graf maximálnych povrchových teplôt trubiek prvých troch rád zväzku, priemerné 

maximálne teploty trubiek v jednotlivých radoch rezu X5 ako aj zvýraznená najteplejšia trubka. 

Graf taktiež znázorňuje maximálnu hodnotu v horných troch radoch trubiek (tenká plná červená 

čiara), priemer maximálnych hodnôt pre jednotlivé rady trubiek (bodkočiarkovaná čiara), celkovú 

priemernú hodnotu maximálnych teplôt v horných troch radoch trubiek prehrievača (hrubá plná 

červená čiara) ako aj najteplejšiu trubku (symbol „X“).V prípade rezu X5 je najviac zaťažovaná 

trubka číslo 13 s teplotou 465,5 °C nachádzajúca sa v prvom rade na piatej pozícii zľava. Pre 

konzervatívne hodnotenie životnosti prehrievača sa práca následne zameriava práve na túto najviac 

zaťaženú trubku.  

3 URČENIE CREEPOVEJ ŽIVOTNOSTI A TEPELNÉHO 

VÝKONU TRUBIEK PREHRIEVAČA 

Pri zariadeniach ako sú prehrievače nie je poškodenie vplyvom zvýšenej teploty vôbec výnimočné. 

Ako bolo spomenuté, poškodenie vplyvom teploty je možné ďalej rozdeliť na poškodenie 

krátkodobým poprípade dlhodobým prehriatím a creep. 

Creep, niekedy nazývaný aj tečenie materiálu, možno charakterizovať ako časovo závislé plastické 

pretvorenie materiálu pri konštantnom tlaku za zvýšenej teploty. Jedná sa v podstate o sklon tuhého 

materiálu k pomalému pohybu a následne trvalej deformácii pri pôsobení namáhania za zvýšených 

teplôt. Creep je dôsledkom dlhodobého vystavenia materiálu zvýšenému napätiu, ktoré je však stále 

pod hodnotou medze klzu, pričom k väčšiemu poškodeniu creepom dochádza v prípade vystaveniu 

materiálu zvýšeným teplotám. 
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3.1.1 Možnosť zanedbania creepu 

Pri návrhu alebo hodnotení zariadenia v oblasti creepu je za určitých podmienok, na základe 

priemyslovej praxe, možné creep zanedbať. Pravidlo ako určiť oblasť v ktorej je možné creep 

zanedbať však nie je spomínané ani v norme EN 12952-4 [29] ani v TRD 508 [10]. Prístup pre 

určenie oblasti pre zanedbanie je však popísaný v dokumente CEN/TC 54/WG 59 [11, 12].Metóda 

popísaná v tomto dokumente, ktorá je ďalej využitá aj v tejto práci, je graficko-analytická metóda. 

Jej cieľom je určenie krivky hraničnej teploty, pri ktorej môže dôjsť k zanedbaniu creepu TNEC. Pre 

skúmanú dobu prevádzky 62 000 h je TNEC = 404,8 °C. Keďže v skúmanom prípade je trubka číslo 

13 (v reze X5) zaťažovaná teplotou až 465,5 °C, nie je možné creep zanedbať a je nutné sa 

creepovou životnosťou zaoberať viď obrázok 12. 

 
Obr. 12 Krivka hraničnej teploty TNEC vymedzujúca oblasť s možnosťou zanedbania creepu počas 

doby prevádzky pre materiál 12022.1. 

3.1.2 Vyhodnotenie creepovej životnosti trubiek prehrievaču 

Nakoľko sa skúmaná trubka prehrievača nachádzala nad krivkou zanedbania creepu bolo 

nevyhnutné vykonať kontrolu creepovej životnosti. Kontrola bola vykonaná na základe normy ČSN 

EN 12952-4 [9], ktorej hodnotenie bolo realizované pomocou programovacieho jazyka Python. Ako 

bolo spomínané, výpočet odhadovanej zvyškovej životnosti vplyvom tečenia materiálu bol v reze 

X5 vykonaný pre najviac zaťaženú trubku č. 13 vyrobenú z materiálu 12022.1. 

Pre hodnotené miesto (doba prevádzky 62 000 hod, teplota 465,5 °C a tlak 3,65 MPa) je creepová 

životnosť 1,88·107 h (cca 2148 rokov), čo je viac ako postačujúce a poškodenie vplyvom creepu tak 

v tomto prípade nebude limitujúcim faktorom. Vypočítaná životnosť najviac zaťažených trubiek pre 

jednotlivé rezy je následne znázornená v tabuľke 2. Z daných hodnôt je zrejmé, že ani v prípade 

rezov X4, X3 a X2 nie je poškodenie vplyvom creepu problémom a životnosť je v porovnaní 

s rezom X5 obdobná. 
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Tab. 2 Creepová životnosť najviac zaťažených trubiek prehrievača pre jednotlivé rezy. 

Rez č. X2 X3 X4 X5 

Trubka č. 1 1 1 13 

Životnosť (h) 1,22·107 1,3·107 1,69·107 1,88·107 

Životnosť (rokov) 1394 1484 1929 2148 

 

Následne pre určenie životnosti všetkých trubiek prehrievača boli dopočítané creepové životnosti 

v najviac zaťažovaných bodoch pre každú trubku. V grafe na obrázku 13 je znázornené porovnanie 

zvyškovej životnosti (plnou čiarou) prvej rady trubiek pre jednotlivé rezy. V grafe je taktiež 

znázornené teplotné zaťaženie pre prvú radu trubiek  v jednotlivých rezoch (bodkočiarkovaná čiara). 

Je zjavné, že celkovo je životnosť v reze X5 najnižšia, nakoľko sú trubky najviac teplotne 

zaťažované. Niektoré trubky z rezov X2, X3 a X4 sú však teplotne zaťažované viac a preto ich 

životnosť je nižšia. Najvyššia životnosť prvého radu trubiek je v reze X2, ktorý je ako celok teplotne 

najmenej zaťažovaný. Rovnaké porovnanie bolo vykonané aj pre druhý a tretí rad trubiek 

s obdobnými výsledkami, ktoré sú znázornené v grafoch v prílohe B. 

 

Obr. 13 Graf porovnávajúci zvyškovú creepovú životnosť a maximálnu teplotu pre jednotlivé 

trubky prvej rady (rezy X2, X3, X4 a X5). 
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4 ROZŠÍRENIE O IMPERFEKCIE NA VONKAJŠOM ALEBO 

VNÚTORNOM POVRCHU TRUBKY 

Počas prevádzky môže pri teplotnom zaťažení trubky dôjsť k dvom extrémnym prípadom a síce, že 

na vnútornej strane vznikne oxidová vrstva poprípade drobná vrstva nánosov, ktorá zabráni 

správnemu chladeniu trubky a dôjde k jej prehriatiu. Druhým prípadom je naopak oxidová vrstva 

poprípade vrstva nánosu na vonkajšej strane trubky (na strane spalín), ktorá naopak pôsobí ako 

izolant a zabraňuje správnemu prenosu tepla do pary a znižuje tak tepelný výkon. 

4.1 OXIDOVÁ VRSTVA NA VNÚTORNEJ STRANE TRUBKY 

Vplyvom imperfekcie, konkrétne oxidovej vrstvy na vnútornej strane trubky, sa s využitím 

pokročilých metód hodnotenia zaoberal článok [13], ktorý je v tejto kapitole popísaný. Pozornosť 

bola zameraná na skúmanie creepovej životnosti trubky rovnakého prehrievača akému sa venuje 

táto práca. Článok bol obmedzený na jednu zvolenú trubku v prvom rade prehrievača. 

4.1.1 Koeficient prestupu tepla na strane pary 

Koeficient prestupu tepla na vnútornej strane trubky (strana pary) je na výpočtový model aplikovaný 

ako konštantná hodnota po obvode. V skúmanej oblasti trubky prúdi prehriata para s teplotou 369 °C 

a tlakom 3,56 MPa. Rýchlosť pary je 11,7 m/s pričom charakter prúdenia je turbulentný 

(Re ~ 170 000). Výsledná hodnota koeficientu prestupu tepla bola aplikovaná na vnútornom 

povrchu trubky s hodnotou 709,7 W/(m2·K). 

4.1.2 Koeficient prestupu tepla na strane spalín 

Koeficient prestupu tepla na strane spalín je v pokročilých výpočtových metódach považovaný za 

funkciu uhlu po obvode trubky. Rozloženie tohto koeficientu je získané na základe zjednodušenej 

2D CFD analýzy nastavenej tak, aby presne popísala von Karmanove víry v oblasti za trubkou. 

Výsledkom CFD analýzy je potom koeficient prestupu tepla, ktorý však zohľadňuje len príspevok 

od konvekcie. V tomto prípade však hrá dôležitú úlohu taktiež radiácia [14]. Vplyv radiácie bol 

dopočítaný na základe tepelne-hydraulického výpočtu (kapitola 2.4.1) a konštantná hodnota po 

obvode 15,9 W/(m2·K) bola pripočítaná k výsledkom z CFD simulácie. 

Celková hodnota koeficientu prestupu tepla ako aj priemerná hodnota za jednotlivé časové kroky je 

znázornená na obrázku 14. Z obrázku je zrejmé, že najväčšia priemerná hodnota koeficientu 

prestupu tepla je na ľavej strane trubky, kde majú horúce spaliny najväčšiu intenzitu. Na druhej 

strane je hodnota koeficientu naopak podstatne nižšia, čo je spôsobené tvorbou vírov. 
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Obr. 14 Celkové rozloženie koeficientu prestupu tepla po obvode trubky v jednotlivých časových 

krokoch (farebne) a ich priemerná hodnota (čiernou farbou). Smer toku spalín zľava. [13] 

4.1.3 Teplotné pole na reze trubkou 

Z dôvodu zámeny materiálu (namiesto materiálu 15020 bol pri trubkách prehrievača použitý 

materiál 12022.1), je na strane pary už po 62 000 h prevádzky vyvinutá oxidová vrstva, čo bolo 

zistené na základe materiálového rozboru [15]. Keďže oxidová vrstva má nižšiu tepelnú vodivosť 

ako oceľ, je možné predpokladať vyššie priemerné teploty ocele zapríčiňujúce pokles creepovej 

životnosti trubky. 

 

Obr. 15 Porovnanie teplotného poľa na reze trubkou bez oxidovej vrstvy (vľavo) a s oxidovou 

vrstvou na vnútornej strane trubky (vpravo). Smer toku spalín zľava. [13] 

Oxidová vrstva zložená z Fe3O4 s hrúbkou 0,5 mm bola simulovaná spolu s materiálom trubky 

v MKP analýze, pričom boli použité materiálové vlastnosti špecifické pre tento oxid [16, 17]. 
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Výsledné teplotné polia pre prípad čistej trubky ako ak trubky so simulovanou vrstvou oxidu sú 

znázornené na obrázku 15. Je zrejmé, že teplota materiálu je na trubke so simulovanou oxidovou 

vrstvou (vpravo) mierne vyššia (o necelých 5 °C), čo môže ovplyvniť životnosť trubky. Pre určenie 

creepovej životnosti, boli pre oba prípady zvolené najvyššie dosiahnuté teploty po obvode. 

Porovnanie maximálnych obvodových teplôt je znázornené na obrázku 16. 

 

Obr. 16 Maximálna teplota steny trubky po obvode čistej trubky (plná čiara) a trubky s oxidovou 

vrstvou (prerušovaná čiara). Smer toku spalín zľava. [13] 

4.1.4 Odhad creepovej životnosti trubky 

Vplyvom procesu tečenia materiálu môže dôjsť k zrovnomerneniu rozloženia napätia. Preto je 

membránové napätie v tomto prípade považované za najvýznamnejšie z napätí ovplyvňujúcich 

creepovú životnosť. Teplotné zaťaženie reprezentuje (z predchádzajúcich výsledkov konzervatívne 

stanovená) najvyššia teplota 433,86 °C pre trubku bez oxidovej vrstvy a 438,54 °C pre trubku 

s oxidovou vrstvou (viď obrázok 16). 

- Vplyv materiálových vlastností. Z obrázku 16 je zjavné, že maximá teplôt sú v rozmedzí 412-

434 °C pre čistý materiál a 415-438 °C pre materiál s oxidovou vrstvou. Pre materiál 15020 

začína teplotný rozsah pre určovanie creepovej životnosti na hranici 450 °C, čo by v prípade 

použitia správneho materiálu umožnilo zanedbať creep. Avšak v prípade použitého materiálu 

12022.1 je táto hranica 380 °C, preto je nutné sa creepom zaoberať. 

- Odhad zvyškovej creepovej životnosti materiálu trubky. Odhad zvyškovej creepovej životnosti 

je vykonaný na základe postupu z normy EN 12952-4 [29]. Výsledky relatívne porovnáva graf 

na obrázku 17. Z dôvodu nižšej intenzity napätia je creepová životnosť pre čistú trubku 9,64e8 h 

a pre trubku s oxidovou vrstvou 3,65e8 h. Obe tieto predpokladané životnosti ďaleko prevyšujú 

návrhovú životnosť kotla. Avšak vplyvom zistenej korózie a erózie je možné predpokladať, že 

po znížení hrúbky steny narastie intenzita napätia, čo povedie k značnej redukcii creepovej 

životnosti. 
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Obr. 17 Relatívne porovnanie intenzity napätia, teploty a creepovej životnosti pre čistú oceľ a oceľ 

s oxidovou vrstvou (fop – membránové napätie pri operačných podmienkach, Top – priemerná 

teplota, Tal – čas do teoretického poškodenia vplyvom creepu). [13] 

4.1.5 Vyhodnotenie 

Trubky určené na prenos tepla vo vodotrubných kotloch sú vystavené vysokým teplotám a tlakom. 

Oxidové vrstvy na vnútornej strane trubky prehrievača môžu teploty trubky ešte navýšiť z dôvodu 

nedostatočného chladenia. Taktiež môžu zapríčiniť zmenšovanie hrúbky steny trubky čo následne 

vedie k nárastu membránového napätia indukovaného tlakom. Aj v prípade, že sú tieto zmeny 

minimálne, ich kombinácia môže mať na životnosť trubky značný vplyv, čo je zrejmé aj z grafu na 

obrázku 17. 

4.2 VRSTVA NÁNOSOV NA VONKAJŠEJ STRANE TRUBKY 

Vplyvu imperfekcie, konkrétne vrstvy nánosu na vonkajšej strane trubky, som sa venoval ako vedúci 

diplomovej práce Ing. K. Volnej [18]. Tvorba nánosov je spojená s nárastom nákladov na údržbu 

a prevádzku, z toho dôvodu je nutné tvorbu nánosov minimalizovať. Cieľom práce bolo určenie 

vplyvu nánosov na vonkajšej strane zväzku trubiek prehrievača na ich životnosť a tepelný výkon 

v kotle určenom na spaľovanie čierneho uhlia s využitím pokročilých metód hodnotenia.  

Z analýzy nánosu vyplýva, že samotný nános je zložený z oxidov (oxid hlinitý, kremičitý, železitý), 

jeho hustota je 2200 kg/m3, merná tepelná kapacita je 2000 J/(kg·K) a tepelná vodivosť je 

2,1 W/(m·K) [19]. Model zanášania je aplikovaný na 3 trubky v rade za sebou (v smere toku 

prúdenia spalín) v prvom chode prehrievača. Jednalo sa o trubky TR38×5,6 vyrobené zo žiarupevnej 

ocele 17 341. Tvar nánosov vytvorený po deviatich mesiacoch nepretržitej prevádzky podľa [19], 

bol použitý pre tvorbu výpočtového CFD modelu  

4.2.1 CFD analýza prúdenia spalín okolo trubiek 

Simulácie prúdenia v okolí skúmaných trubiek prehrievača boli vykonané za účelom určenia 

teplotného zaťaženia trubiek a súčiniteľov prestupu tepla. Výsledné hodnoty teplotného poľa 

v oboch modeloch sú znázornené na obrázku 18. Z obrázku je zrejmé, že spaliny sú viac 

ochladzované trubkami bez nánosov a dochádza teda k efektívnejšiemu prenosu tepla v porovnaní 

so zanesenými trubkami. 
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Obr. 18 Teplotné pole spalín v modely s nánosmi (vľavo) a  bez nánosov (vpravo). Smer toku 

spalín zľava. [18] 

V nasledujúcej tabuľke 3 sú uvedené priemerné teploty na jednotlivých trubkách predikované 

modelom s nánosmi a bez nich. Z hodnôt vyplýva, že trubky s nánosom sú ohrievané menej ako 

trubky bez nánosu, čo má za následok zníženie účinnosti prenosu tepla.  

Tab. 3 Základné materiálové charakteristiky spalín [18] 

 Priemerná teplota (K) 

Trubka Prvá Druhá Tretia 

Nezanesená 853 840 840 

Zanesená 820 822 817 

Následne exportované teplotné pole ako aj koeficienty prestupu tepla po obvode trubky boli ďalej 

použité ako okrajové podmienky pre určenie teplotného poľa rezom trubky pomocou MKP analýzy. 

4.2.2 Určenie teplotného poľa pomocou MKP analýzy 

Pre výpočet kritických oblastí na reze trubkou bol vykonaný MKP výpočet. Vytvorený 2D model 

rezom trubky bol použitý pre všetkých 6 skúmaných trubiek a líšil sa len v použitých okrajových 

podmienkach. Tými boli teplotné pole a koeficient prestupu tepla na vonkajšej strane trubky získaný 

z predchádzajúcej CFD simulácie. Na vnútornej strane boli okrajové podmienky charakterizované 

konštantnou teplotou 800 K a konštantným súčiniteľom prestupu tepla 1600 W/(m2·K) (pri tlaku 

11 MPa) pre simulovanie „chladenia“ steny parou. Bola vykonaná „Steady-state thermal“ analýza, 

ktorá slúži pre výpočet teplôt, teplotných gradientov a tepelných tokov v ustálenom stave. 

Pre názornú ukážku je na tomto mieste uvedené len porovnanie prvých trubiek. Ako je zrejmé 

z obrázku 19, nezanesené trubky sú spalinami ohrievané oveľa viac ako trubky zanesené. 

Nezanesená trubka je spalinami ohrievaná na maximálnu teplotu 894 K na prednej strane trubky (v 

smere toku prúdenia spalín). Zanesená trubka je však v tomto mieste pokrytá nánosom, ktorý pôsobí 

ako izolant a preto je jej maximálna teplota 827,5 K o 66,5 °C nižšia ako v prípade nezanesenej 

trubky. Rozdiely sú zrejmé aj z priemerných teplôt na reze, kde v prípade nezanesenej trubky je 

priemerná teplota 826 K zatiaľ čo pri zanesenej je to o 16 K nižšia teplota 810 K. Z výsledkov je 

možné vidieť, že trubky sú zo zadnej strany teplotne zaťažované oveľa menej ako zo strany prednej. 

Je to spôsobené tým, že spaliny v tejto oblasti prúdia pomalšie a majú nižšiu intenzitu.  
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Obr. 19 Porovnanie maximálneho teplotného zaťaženia prvej nezanesenej a zanesenej trubky. 

Smer toku spalín zľava. [18] 

Pri zanesených trubkách možno sledovať, že teplotné pole kopíruje nános a v mieste, kde sa 

nachádza, je značný pokles teploty. Je teda možné konštatovať, že nános pôsobí ako izolant. Po 

vyhodnotení všetkých skúmaných trubiek vyplýva, že malá vrstva nánosu má na teplotné pole steny 

len minimálny vplyv. 

4.2.3 Porovnanie creepovej životnosti a tepelného výkonu 

Výsledky teplotného zaťaženia boli následne použité pre určenie creepovej životnosti trubky ako aj 

jej tepelného výkonu. Creepová životnosť aj tepelný výkon sú silne závislé od teplotného poľa, ktoré 

je pre jednotlivé trubky ovplyvňované ich postavením v prúde spalín (trubky v zákryte sú teplotne 

zaťažované menej ako trubky usporiadané striedavo). Značný vplyv má taktiež prítomnosť 

vonkajšieho nánosu. Trubky bez nánosu sú teplotne zaťažované oveľa viac, ako v prípade silného 

nánosu, kedy sú teplotné rozdiely na trubkách značné a povrch je zahrievaný veľmi neefektívne. 

Tab. 4 Doba do dosiahnutia teoretického porušenia materiálu tečením [18] 

  Tal (h) 

Trubka Prvá Druhá Tretia 

Nezanesená 8,54E+06 3,69E+09 3,05E+09 

Zanesená 5,83E+11 7,23E+11 2,53E+10 

Tabuľka 4 porovnáva creepové životnosti zvonku zanesenej a nezanesenej trubky. Životnosť pri 

zanesenej trubke je pri všetkých trubkách niekoľkonásobne vyššia ako v prípade nezanesenej (ich 

životnosť je však dostatočne vysoká). To len potvrdzuje fakt, že aj mierne odchýlky v teplote môžu 

mať značný vplyv na životnosť zariadenia. V tomto prípade však v prospech životnosti prispieva 

vhodná voľba materiálu, pri ktorom v tomto prípade nie je v dohľadnom časovom horizonte 

predpokladané poškodenie vplyvom tečenia materiálu. 

Výsledky porovnania tepelných výkonov pre prvú trubku v prípade s vonkajšími nánosmi a bez nich 

sú znázornené na obrázku 20. Je zjavné, že zanášanie veľmi negatívne ovplyvňuje tepelný tok do 

trubky a tepelný výkon je preto na nezanesenej trubke oveľa vyšší. Priemerná hodnota obvodového 

tepelného výkonu nezanesenej trubky je 173 W/mm, čo je 2,7 násobne viac ako v prípade trubky 

zanesenej, kde je priemerná hodnota iba 65 W/mm. Najvyšší tepelný výkon je evidentne v prednej 

časti nezanesenej trubky, kde intenzita spalín dosahuje maxima. V oboch prípadoch následne 

v zadnej časti trubky výkon klesá. 
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Obr. 20 Graf tepelných výkonov po obvode prvej nezanesenej a zanesenej trubky a ich priemerné 

hodnoty. Smer toku spalín zľava. [18] 

4.2.4 Vyhodnotenie 

Nánosy na vonkajšej strane trubiek majú značný vplyv na teplotné pole na trubke. V prípade malej 

vrstvy nánosov je tento vplyv minimálny, avšak pri väčšej hrúbke nánosu je už vplyv na povrchovú 

teplotu trubky a následne na teplotné pole rezom trubky značný. Nižšie teploty na zanesenej trubke 

majú na jednej strane „pozitívny“ vplyv na hodnoty creepovej životnosti materiálu, avšak veľmi 

negatívne ovplyvňujú tepelný výkon zariadenia. V reálnej prevádzke by pokles tepelného výkonu 

musel byť dorovnaný miernou úpravou prevádzkových podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý 

vplyv na životnosť zariadenia. V prípade príliš veľkých nánosov a radikálneho poklesu tepelného 

výkonu by muselo v krajnom prípade dôjsť k odstávke zariadenia a k jeho údržbe, čo je spojené 

s ekonomickými stratami. 

5 METODIKA HODNOTENIA TRUBKOVÝCH ZVÄZKOV V 

KOTLE 

Keďže nedostatok, prípadne obmedzené množstvo informácií o zariadení je bežným javom, aplikujú 

sa v praxi vhodné zovšeobecnenia, a to aj v návrhu postupu pri analýze poškodenia. Pre všeobecné 

vyhodnotenie životnosti prehrievača bola navrhnutá nasledujúca metodika. Umožňuje 

vyhodnotenie poškodenia vplyvom teploty pomocou moderných výpočtových nástrojov. Má tri 

základné časti: 

1) Zabezpečenie vstupných parametrov: 

- Návrhové parametre 

- Geometria 

- Namerané hodnoty 

- Materiálové vlastnosti 

2) Realizácia výpočtov a analýz: 

- Tepelná bilancia 

- Tepelne – hydraulický výpočet 

- Prúdenie spalín (CFD) 

- Teplotné pole na zväzku trubiek 

- Pevnostný výpočet (MKP) 

3) Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov: 

- Určenie poškodenia trubiek 

- Odhad životnosti zariadenia 
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Výsledky výskumu zahrnuté vo vyššie uvedenom prehľade sú obsiahnuté v jednotlivých kapitolách 

tejto dizertačnej práce. V nich popísaný prístup pre určenie životnosti trubkového zväzku na základe 

navrhovanej metodiky je teraz súhrnne uvedený. 

V prvom kroku je nutné zabezpečiť potrebné vstupné informácie. Nevyhnutná je geometria 

zariadenia spolu s materiálovými charakteristikami použitých ocelí. Následne je nutné poznať 

zloženie paliva, teploty, tlaky, prietoky jednak spalín ale aj pary (resp. vody). 

V ďalšom kroku je nutné dopočítať kľúčové neznáme parametre. V prípade danej práce so 

zameraním na zväzok trubiek bolo nutné dopočítanie teploty pary v celom zväzku. To je 

zabezpečené pomocou tepelno-hydraulického výpočtu (viď kapitola 2.4.1), ktorý však priemeruje 

hodnoty iba na jeden rad trubiek (napr. v prípade HTRI), preto pre detailné vyhodnotenie teplotného 

poľa na trubkách prehrievača nie je postačujúci. 

Pre určenie detailného teplotného poľa na trubkách prehrievača je vhodné využiť moderné 

simulačné nástroje, ktoré je pre časovú úsporu nutné skombinovať a vhodne použiť istú mieru 

zjednodušenia. Táto metodika navrhuje vytvorenie zjednodušenej CFD simulácie (3D) prúdenia 

spalín v kotle (viď kapitola 2.4.2), v ktorom je samotný skúmaný prehrievač zjednodušený na 

poréznu zónu pre simuláciu miestneho odporu a odberu tepla. Je tu nutné taktiež zohľadniť odber 

tepla membránovými stenami. Výsledky poskytnú presné informácie o teplotnom zaťažení zväzku 

trubiek v rovine tesne nad ním. Následne je nutné zväzok rozdeliť na požadovaný počet rezov, pre 

určenie teplotného poľa priamo na povrchu trubiek. Čim je týchto rezov viac tým presnejšie 

výsledky po dĺžke trubky je možné dosiahnuť. V každom z týchto rezov je následne nutné vykonať 

CFD 2D simuláciu (viď kapitola 2.5). Simulovanie samotných trubiek je pre väčšiu časovú úsporu 

možné kombinovať spolu s poréznou zónou v strednej časti trubkového zväzku, kde však opäť musí 

byť zohľadnený vplyv miestneho odporu a odoberania tepla parou. Teplota pary v jednotlivých 

rezoch je získaná z vyššie spomínaného tepelno-hydraulického výpočtu. Výstupom je následne 

teplotné pole na povrchu namodelovaných trubiek prehrievača. Tieto simulácie, v prípade potreby 

kombinácie teplotného zaťaženia spolu s nánosmi (viď kapitola 4.2) respektíve oxidovou vrstvou 

(viď kapitola 4.1), je možné doplniť o simuláciu prúdenia okolo trubky s nánosmi. V prípade 

potreby teplôt na reze trubkou je však nevyhnutné vytvorenie MKP výpočtového modelu, kde je 

taktiež možné zohľadniť nánosy či oxidovú vrstvu. 

Dopočítané hodnoty povrchových teplôt následne slúžia ako vstupy pre vyhodnotenie zvyškovej 

životnosti trubky pri poškodení vplyvom teploty. Keďže životnosť zväzku je určená životnosťou 

najkritickejšej trubky, je pre konzervatívne výsledky nutné zvoliť teplotne najviac zaťažovanú 

trubku a následne ju vyhodnotiť na základe zvoleného prístupu z normy (viď kapitola 3.1.2). 

Obdobným prístupom je možné vyhodnotenie zvyškovej životnosti všetkých trubiek zväzku a dané 

dáta využiť pre určenie doporučených kontrolných miest v prípade odstávky zariadenia. 

Navrhnuté prepojenie a kombinácia jednotlivých krokov sú blokovo znázornené na obrázku 21. 
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Obr. 21 Navrhnutý postup pre reálne určenie poškodenia trubiek vplyvom teploty. 

6 ZÁVER – ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Dizertačná práca je zameraná na využitie pokročilých metód a výpočtových programov pre 

vyhodnotenie poškodenia trubkových zväzkov v kotle. V úvode je vykonané rozdelenie poškodenia 

kotlov do niekoľkých skupín z pohľadu mechanizmu poškodzovania, pričom na niektoré vybrané 

nadväzujú príklady z praxe a taktiež publikácie. Práca je ďalej hlbšie zameraná na prvý 

mechanizmus poškodenia z tohto rozdelenia – na poškodenie vplyvom teploty a je orientovaná na 

konkrétny typ kotlového zariadenia – trubkové zväzky.  

Pre hodnotenie poškodenia zväzku trubiek vplyvom teploty je nevyhnutné poznať povrchovú teplotu 

trubiek. Z dostupných bežne meraných prevádzkových parametrov riešeného trubkového zväzku 

(predstavujúceho konkrétny a typický prípad z priemyslu), to však nie je možné a preto je nutné 

vykonať dôkladnejšiu výpočtovú analýzu problému. Nevyhnutným krokom bolo preto dopočítanie 

reálnych priebehov teplôt na povrchu jednotlivých trubiek, čo je však možné na dostupnej 

sofistikovanej úrovni realizovať iba kombináciou niekoľkých pokročilých výpočtových metód. 

V práci je preto navrhnutá metodika hodnotenia takéhoto typu zariadenia pri nedostatku vstupných 

informácií, ktorá je následne v druhej časti práce aplikovaná na reálne zariadenie prehrievača pary . 

V prvom kroku bol vykonaný detailný tepelno-hydraulický výpočet, ktorý však poskytuje len 

priebehy priemerných teplôt na povrchu jednotlivých radov trubiek. Tento výpočet pomocou 

moderných projekčných nástrojov nie je schopný zohľadniť nerovnomernú distribúciu pary do 

jednotlivých trubiek, ani nerovnomernosť prúdenia spalín a (nereálne) predpokladá ideálnu 

distribúciu oboch spomínaných pracovných látok. Navyše vplyv oxidovej vrstvy je možné 

realizovať iba formou náhradnej simulácie virtuálneho zanášania. Tento výpočet však poskytol 
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dostatočne presné rozloženie teploty pary v zariadení, ktorá bola využitá v nasledujúcich 

simulačných výpočtoch. 

Pokročilé výpočtové CFD nástroje pre analýzu prúdenia umožňujú veľmi reálne vystihnúť 

nerovnomernosť prúdenia. Ich nasadenie je však časovo veľmi náročné a preto vyžadujú nasadenie 

náhradných modelov. Je tiež vhodné ich navzájom kombinovať a prepojením 3D globálnej analýzy 

prúdenia spalín v kotle na 2D detailnejšiu analýzu prúdenia spalín okolo samotných trubiek tak 

zredukovať výpočtové a časové nároky simulácie. Výsledkom 3D analýzy bolo pole teplôt 

a rýchlostí v rovine tesne nad prehrievačom, čím bolo v podstate definované teplotné zaťaženie 

prehrievača. Priemerná teplota spalín v tejto rovine je 710 °C a priemerná rýchlosť je 4,39 m/s. 

V ďalšom kroku došlo k rozdeleniu prehrievača piatimi rezmi v ktorých bola vykonaná 2D 

simulácia pre určenie reálneho priebehu teplôt na vonkajšom povrchu jednotlivých trubiek. Pre 

každý z rezov bola určená najteplejšia trubka pričom teploty sú v rozmedzí od 465 °C do 470 °C. 

V každej z týchto trubiek došlo k následnému vyhodnoteniu creepovej životnosti korá sa pohybuje 

rádovo v tisíckach rokov. Je teda zrejmé, že creepová životnosť  pravdepodobne nebude limitujúcim 

faktorom pre dĺžku prevádzky daného zariadenia. 

S ohľadom na náročnosť nasadenia a obsluhy súčasných pokročilých výpočtových metód 

(implementovaných v moderných komerčných softwaroch pre CFD, MKP, ale aj pre detailné 

tepelno-hydraulické výpočty), aj vzhľadom na množstvo potenciálnych mechanizmov 

poškodzovania, je však pri určovaní poškodenia zariadenia vhodné zamerať sa na konkrétny typ 

poškodenia. V závere práce je taktiež poukázané na možnosti rozšírenia navrhovaného prístupu 

o vyhodnotenie a porovnanie poškodenia vplyvom teploty v kombinácii s poškodením vplyvom 

oxidovej vrstvy poprípade vplyvom nánosov. 
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Abstrakt 

Dizertačná práca sa zaoberá aplikáciou pokročilých metód hodnotenia poškodenia trubkových 

zväzkov v kotloch so zameraním na poškodenie vplyvom teploty. Cieľom je navrhnúť postup 

riešenia problematiky a ukázať možnosti moderných prístupov. 

Práca popisuje rôzne typy poškodenia, ktoré sa môžu objaviť v priemyselných kotloch. Hlavný 

dôraz je kladený na najexponovanejšie a často aj najviac poškodzované časti, ktorými sú trubkové 

zväzky, napríklad prehrievače pary. Keďže poškodenie zariadenia je nežiaduce a často vedie k úniku 

média, poprípade až k odstávke, je nutné rýchlo reagovať a čo najskôr odhaliť príčinu a zabezpečiť 

nápravu. Jednotlivé typy poškodenia sú rozdelené do piatich základných skupín podľa mechanizmu 

poškodzovania. Jedným z najvýznamnejších vplyvov na životnosť má teplota zapríčiňujúca 

krátkodobé alebo dlhodobé prehriatie trubkových zväzkov. Tento typ poškodenia, znižujúci 

creepovú životnosť, nastane pri prekročení návrhovej teploty. Pre určenie poškodenia vplyvom 

teploty je však potrebná história reálnej povrchovej teploty zväzku trubiek, ktorá však pri 

zariadeniach často chýba. Pri hodnotení poškodenia je preto nutné potrebné teploty dopočítať na 

základe dostupných informácií (vstupné a výstupné teploty a tlaky atď.). To však môže byť zložité 

z dôvodu kombinácie komplexného prúdenia pracovných látok (najmä spalín) a prenosu tepla. 

V práci sú s ohľadom na dostupné dáta navrhnuté postupy a metódy prístupu pre získanie 

požadovaných informácií pre vyhodnotenie creepovej životnosti kotla. V prvom kroku 

navrhovaného postupu je vykonaný tepelne-hydraulický výpočet a následne určené teplotné 

zaťaženia trubiek prehrievača kotla pri spaľovaní zemného plynu s využitím CFD simulácie. 

V ďalšom kroku je určená povrchová teplota trubiek využitá pre výpočet poškodenia vplyvom 

teploty so zameraním na odhad creepovej životnosti. Nakoľko životnosť je v značnej miere 

ovplyvňovaná nedokonalosťami, v závere práce je zhodnotený vplyv oxidovej vrstvy na vnútornej 

strane trubky, ako aj vrstvy nánosov na strane vonkajšej. 

Abstract 

This thesis is focused on the application of advanced methods for evaluating damage to boiler tubes, 

specifically temperature related damage. The aim of this work is to develop an improved damage 

evaluation procedure utilizing capabilities of modern approaches. 

This work describes various types of industrial boiler damage. The main focus is on the most 

exposed and often the most damaged parts of boilers, which are tube bundles (for example, 

superheaters). Equipment damage is undesirable and often leads to leakages or even to the boiler 

shutting down. Therefore, it is necessary to find the problem as soon as possible and make the 

required changes to prevent further damage. The damage types are divided into five categories based 

on the damage mechanism. Temperature has one of the biggest influences on damage and it may 

cause short-term or long-term overheating in the tube bundles. This type of damage occurs when the 

designated temperature is exceeded and results in reduced creep life. It is necessary to know the real 

surface temperature history of the tube bundle to estimate temperature related damage, however this 

is often not available. Therefore, it is necessary to calculate those temperatures based on the 

available data (i.e. inlet and outlet temperatures and pressures). This is real challenge due to the 

combination of complex flows of the working substances (mainly flue gasses) and heat transfer. 
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Considering available data, new approach is proposed in order to obtain information required for 

residual creep life estimation. In the first step, thermal – hydraulic calculation is performed followed 

by a thermal load estimation of a superheater tube bundle in a natural gas fired boiler, using CFD 

simulations. In the next step, the surface temperature is evaluated and used to determine the 

temperature related damage, specifically the creep life estimation. The life expectancy is in some 

ways influenced by imperfections, and therefore at the end of this thesis the influence of the oxide 

layer on the inner side of tube and fouling on outer side of tube is described. 


