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Abstrakt 

 Pri návrhu technologických konštrukcií, ktoré sú zaťažené teplotou sa často zabúda na stav 
keď sa konštrukcia dostáva do prevádzkovej teploty, napríklad pri nábehu strojov. Vtedy býva 
konštrukcia nerovnomerne zaťažená teplotnými účinkami a teda vplyvom rôznych objemových 
zmien od teploty vznikajú značné prídavné napätia. Rozkmit týchto napätí môže spôsobiť až 
nízkocyklovú únavu. Tento príspevok popisuje takýto typ konštrukcie, jej poruchy, analýzu 
a následnú sanáciu. 
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Abstract 

By designing technological structures which are loaded with temperatures often oblivious to 
the situation when the structure gets to operating temperature, such as the start-up of the machines. 
Then structures are loaded by uneven temperature effects and thus the effect of different thermal 
movement generates considerable additional stress. The amplitude of these tensions may cause to low 
cycle fatigue. This paper describes this type of structure, its failure, analysis and refurbishment. 
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 1 ÚVOD 
Nízkocyklová únava materiálu spôsobená nerovnomerným ohriatím konštrukcie je jednou 

z hlavných príčin porúch konštrukcií v energetickom priemysle. 

Mnohé konštrukcie zaťažené teplotou majú nesprávne riešené konštrukčné detaily či 
nezohľadnené zmeny pevnostných charakteristík pri zvýšených teplotách  (obr.1) , čo vedie k ich 
poruchám. Pri diagnostických prehliadkach konštrukcií komínov turbokompresorov boli nájdené 
závažné poruchy stien, výstuh a prírub vo forme trhlín značnej dĺžky. V príspevku je uvedený popis 
porúch, príčin ich vzniku, analýza napätosti v konštrukcii a návrh úprav. Analyzovaný je výfukový 
trakt turbokompresora, ktorý tlačí plyn do potrubia. Posudzované boli časti tlmiča hluku kolena 
a komína (obr.2) a samotného komína. 
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Obr. 1: Pracovný diagram austenitických ocelí pri rôznych teplotách [1] 

 2 POSÚDENE A SANÁCIA TLMIČA HLUKU A KOLENA 
 Výfukový trakt z nerezovej (austenitickej) ocele sa skladá z vodorovnej - prechodovej 

a zvislej časti, pričom jednotlivé časti sa skladajú z oddelených, cca 5 – 6 metrov dlhých, segmentov 
s obdĺžnikovým, prípadne kruhovým vnútorným prierezom (obr.2). Sú oddelené kompenzátormi, 
ktoré zabezpečujú to, že jednotlivé segmenty sa neovplyvňujú zmenami dĺžok od teploty. Výfukový 
trakt pracuje pri prevádzkovej teplote spalín približne 500°C, pričom podľa prevádzkovateľa 
absolvuje ročne niekoľko desiatok nábehov a odstávok turbokompresora. 

 Pri analýze bola konštrukcia komínu rozdelená na dve samostatné časti – koleno a tlmič 
s prívodným potrubím. Každý zo segmentov bol analyzovaný v programe Nexis 32 samostatne, 
pomocou metódy konečných prvkov.  

 

Na konštrukciu pôsobili štyri zaťažovacie stavy: 

ZS1 – vlastná tiaž oceľovej konštrukcie (parciálny súčiniteľ spoľahlivosti g = 1,35) 

ZS2 – vlastná tiaž opláštenia konštrukcie (odhad 50% ZS1) 

ZS3 – zaťaženie vetrom (parciálny súčiniteľ spoľahlivosti g = 1,5) 

ZS4 – nerovnomerné ohriatie stien oproti výstuhám o 50 °C 

 

Konštrukcia bola posudzovaná na dve kombinácie zaťažení 

Kombi FEM 1 = ZS1 x g + ZS2 + ZS3 x g 

Kombi FEM 2  = ZS1 x g + ZS2 + ZS4 x g 
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Obr. 2: Posudzovaná konštrukcia 

 2.1 Tlmič hluku 
Posudzovaný segment koštrukcie je potrubie obdĺžnikového prierezu, výšky 4000 mm, šírky 

4500 mm, dĺžkou 2900 mm a s hrúbkou steny 6 mm. Steny sú vystužené rastrom pozdĺžnych 
a priečnych výstuh s prierezom tvaru U, vyrobených z ohnutého plechu hrúbky 6 mm do výsledného 
rozmeru 80 (70) x 160 mm. Sú privarené prerušovanými zvarmi (vytvára so stenou uzatvorený profil) 
k stene. Na všetkých stenách prierezu (po celom obvode) sú dve zvislé – priečne výstuhy (cca 
900 mm od koncov segmentu) výšky 70 mm, tvoriace uzavretý rám. Na bočných zvislých stenách sú 
3 vodorovné – pozdĺžne výstuhy (prvé cca 800 mm od kraja steny, tretia v strede) výšky 80 mm a na 
bočných zvislých stenách 4 vodorovné – pozdĺžne výstuhy (prvé cca 600 mm od kraja steny, ďalšie 
v osovej vzdialenosti cca 1100 mm). Všetky pozdĺžne výstuhy začínajú a končia na pásniciach 
prírubového spoja. Spoj zvislých výstuh v rohu stien segmentu je vyriešený ich zrezaním pod uhlom 
45° a zavarením na tupo. Spoj pri krížení výstuh je riešený tak, že na vodorovné – pozdĺžne výstuhy, 
ktoré sú nedelené (výška 80 mm), sú privarené zvislé výstuhy (výška 70 mm). Vo vnútri segmentu sa 
nachádzajú lamely tlmiča hluku neznámej konštrukcie. Lamely sú vždy na jednom konci 
oddilatované, aby nebránili tepelnej rozťažnosti segmentu. Segment je ako celok uložený  priamo cez 
všetky štyri vodorovné – pozdĺžne výstuhy v spodnej časti na dva oceľové nosníky uzatvoreného 
prierezu (2xU200) umiestnené 200 mm od koncov segmentu. Uloženie je riešené cez vodorovné 
úložné platne s oválnymi otvormi pre umožnenie priečnej tepelnej rozťažnosti segmentu. 

 Na konštrukcii najme v rohoch a v križovaní výstuh na tlmiči hluku aj kolene sa objavili 
trhliny. Na obrázku 3 vidieť trhlinu v rohu výstuh a na obrázku 4 v mieste kríženia výstuh. 
Pri okrajoch je popraskaná väčšina prípojných prerušovaných zvarov výstuhy k stene. 

   
    Obr. 3: Detail poruchy rohu výstuh         Obr. 4: Detail poruchy výstuh 
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Statická analýza modelu mala overiť, či miesta porúch korešpondujú s kumuláciou napätí 
a zistiť čo je príčinou vzniku týchto porúch. Výsledné Von Mises napätia od kombinácie FEM2  
(nerovnomerné ohriatie) sú na obrázkoch 5 a 6. 

 
Obr. 5: Model tlmiča hluku s výslednými von Mises napätiami [3] 

 
Obr. 6: Detail v miestach rohov a križovania výstuh [3] 

 Z výsledných obrázkov Von Mises napätí Sig E- (vonkajší povrch konštrukcie) vidieť že, pri 
kombinácii zaťažení FEM2 (zaťaženie vlastnou váhou a nerovnomernou teplotou 50 stupňov) sa 
kumulácia napätí objavuje vo výstuhách pri rohoch a v krížení výstuh. Maximálna hodnota napätia 
dosiahla 200MPa. Miesta maximálnych napätí zodpovedajú miestam prasklín na konštrukcii. 

 2.2 Koleno 
Koleno je potrubie obdĺžnikového prierezu zabezpečujúce vedenie výfukových plynov 

z vodorovného smeru do zvislého. Vstupný (zvislý) priečny rez má rozmer výška x šírka 
cca 3800 mm, výstupný (vodorovný) rozmer 3800x3200 mm. Hrúbka stien 4mm, dĺžka segmentu cca 
3800 mm. Steny potrubia sú vystužené rastrom pozdĺžnych a priečnych výstuh s prierezom U, 
vyrobených ohýbaním z plechu hrúbky 4 mm, obrysový rozmer cca 80 (70)x160 mm. Príruby sú 
privarené (vytvára so stenou uzatvorený profil) k stene. Na všetkých stenách prierezu (po celom 
obvode) sú tri zvislé – priečne výstuhy (cca 1000 mm od vstupu segmentu + 2x1200 mm rozostup) 
výšky 70mm, a 3 vodorovné – pozdĺžne výstuhy (prvé cca 500 mm od kraja steny + 2x1400 mm 
rozostup) výšky 80 mm. Spoj zvislých a vodorovných výstuh v rohu stien segmentu je len ich 
zrezaním pod uhlom 45° a zavarením. Spoj pri krížení výstuh je riešený tak, že na vodorovné – 
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pozdĺžne výstuhy, ktoré sú nedelené (výška 80 mm), sú privarené zvislé výstuhy (výška 70 mm). 
Vo vnútri segmentu sa nachádza 10 plechových lamiel tvaru štvrťkruhu, usmerňujúcich prúd 
vyfukovaného vzduchu z vodorovného do zvislého smeru. Segment je ako celok uložený priamo cez 
dvojicu krajných polrámov zvislých výstuh v štyroch bodoch. Uloženie je riešené cez výstuhy 
a krátke stĺpiky uzatvoreného obdĺžnikového krabicového prierezu na klznú gumenú vložku. Všetky 
štyri podpory majú smerové vedenie orientované do stredu segmentu (cca 45° na osi segmentu), 
čo umožňuje voľnú tepelnú rozťažnosť segmentu. 

 Druhý segment je prechodový kus z obdĺžnikového prierezu kolena 3800x3200 mm na 
kruhový prierez komína D = 3200 mm. Je posadený na prvý segment cez skrutkový prírubový spoj. 
Na opačnom konci je pripojený na kompenzátor. Segment je z plechu hrúbky 6 mm, jednoducho 
vystužený na zvislých stenách výstuhami prierezu ako v prvom segmente. 

 
Obr. 7: Model kolena komína [3]            Obr. 8: Detail v rohu výstuh kolena komína [3] 

 Pri kombinácii zaťažení FEM2 – zaťaženie vlastnou váhou a teplotou sa kumulácia napätí 
objavuje vo výstuhách pri rohoch a pri krížení výstuh. Maximálna hodnota špičky napätia dosiahla 
úroveň 200MPa už pri teplotnom rozdiele 50 stupňov. Na reálnej konštrukcii bol nameraný rozdiel 
teplôt steny a výstuhy na úrovni 294 stupňov a je predpoklad, že materiál už dosiahol medzu pevnosti 
ocele, teda 360 MPa na viacerých miestach. Miesta maximálnych napätí zodpovedajú miestam 
prasklín na konštrukcii. 

 2.3 Návrh úprav 
Na základe vizuálnej prehliadky a statickej analýzy boli navrhnuté nasledovné úpravy nosnej 

konštrukcie oboch segmentov komína (obr. 9, obr. 10): 

a) dovarenie všetkých pripojovacích kútových zvarov výstuh k stenám z prerušovaného na 
priebežný s minimálnou výškou 3mm. 

b) Zosilnenie výstuh v rohoch vovarením výstužného plechu P10. Zvar musí byť riešený 
ako tupý. Privarenie výstužného plechu bolo pomocou kútových zvarov hrúbky 4 mm. 
(obr. 8) 

c) Zosilnenie križovania výstuh. Pred samotnou úpravou sa vyduté alebo zbortené plechy 
povyrovnávali.  V prvej fáze sa na vodorovné výstuhy privarili príložky z plechu P5 
prípadne 6,8 tak, aby horná hrana príložky bola v jednej rovine so zvislou výstuhou. 
Zvary boli riešené ako kútové s výškou 3,5 mm a čelný zvar bol tupý a potom sa zabrúsil 
do roviny. V druhej fáze bol privarený kútovým zvarom 3,5 mm zosilňujúci plech hrúbky 
6 mm v tvare kríža, ktorý zabezpečí zvýšenie tuhosti celého spoja. (obr. 9) 

d) Rozšíril sa pohyb klzných podpôr na základe nameraných dilatácií. 
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Obr. 9: Detail 1 – Zosilnenie výstuh v rohoch kolena a tlmiča [3] 

 
Obr. 10: Detail 2 – Zosilnenie výstuh v križovaní 2. fáza [3] 

 3 POSÚDENIE KRUHOVEJ ČASTI 
Predmetom posudku tejto kapitoly je posledná časť výfukového traktu od turbokompresora – 

zvislá kruhová časť nachádzajúca sa nad kolenom (obr. 11). Celkovo má komín výšku cca 19 m, 
z čoho samotná komínová rúra nad podperou má výšku 16,4 m. Komín skladajúci sa z troch 
segmentov priemeru 3200 mm má hrúbku steny 4 mm. Stena je zosilnená v mieste štvorice úložných 
nožičiek na 6 mm. V mieste styku segmentov sú montážne príruby z plechu hrúbky 16 mm a šírkou 
100 mm. Spojenie je pomocou 36 skrutiek M20, ktoré majú od seba odklon 10°. Na strednom 
segmente je v strede medziľahlá vodorovná výstuha rovnakých rozmerov ako montážne príruby. 
Posledný vrchný segment sa kónicky rozširuje a je ukončený strechou s rozrážačom prúdiacich 
plynov. 

 Maximálna teplota spalín v komíne má hodnotu 475°C. 

 Poruchy na komíne sa prejavili najmä pri spodných montážnych prírubách všetkých 
segmentov (obr. 12) a v mieste medziľahlej výstuhy. 

 Trhliny vznikli v období za posledných cca 3 rokov (od poslednej diagnostickej prehliadky) 
vplyvom zvýšenia frekvencie štartov. Pri týchto štartoch sa konštrukcia nerovnomerne ohrieva, 
čo spôsobuje nerovnomernú teplotnú rozťažnosť. Tento jav spôsobuje vznik výrazných špičiek napätí 
a nízkocyklovú únavu materiálu. 
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 3.1 Posúdenie pripojovacej okrajovej príruby 

   
           Obr. 11: Segment zvislej časti komína    Obr. 12: Segment zvislej časti komína 

 Pre modelovanie tejto časti komína sa javil ako vhodnejší program ANSYS, ktorý pracuje na 
princípe metódy konečných prvkov. Boli riešené detaily komína v mieste zistených porúch. 
Konštrukcia pola zaťažená teplotou 400°C, ktorá pôsobila len na komínovú rúru, nie na prírubu. Toto 
zaťaženie simuluje nerovnomerné ohriatie rúry oproti prírubám (výstuhám). Sledovaný bol prírastok 
napätí  v mieste pripojenia príruby na rúru. 

 Konštrukcia bola namodelovaná v reálnych rozmeroch zo škrupinových prvkov SHELL 93. 
Materiál nerezovej ocele bol zadaný pomocou pracovného diagramu a normových charakteristík pre 
tento materiál. Uvažovaná medza klzu bola  fy = 230 MPa, modul pružnosti E = 200 GPa a tepelná 
rozťažnosť α = 1,7e-5. Veľkosť konečno-prvkového elementu bola zvolená 35 mm. 

 Namodelovaný bol segment komína pri montážnej prírube v jestvujúcom stave (obr. 13). 
Rúra je zvarená z plechov hrúbky 4 mm a príruba šírky 100 mm je hrúbky 16 mm. Na obrázkoch 10 
až 12 sú vykreslené výsledné napätia. 

 
Obr. 13: Von Mises napätia na neupravenom pôvodnom segmente komína [3] 
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Zosilnenie pomocou privarených výstuh a podložiek z plechu hrúbky 4 mm a šírky 150 mm 

 Zosilnenie je realizované pomocou 36 kusov privarených výstuh celkovej výšky  a hrúbky 
12 mm. Rúra bola v mieste privarenia výstuhy zosilnená podložkou hrúbky 4 mm. Šírka podložky je 
150 mm (obr. 14). Na obrázkoch 15 a 16 sú výsledné napätia. 

           
Obr. 14: Model upraveného segmentu komína [3] Obr. 15: Von Mises napätia na upravenom 

          segmente komína [3] 

 
Obr. 16: Detail pri upravenom segmente komína [3] 

 Z uvedených obrázkov vidieť, že maximálne špičky napätí nevznikajú a napätia dosahujú 
približne rovnakú hodnotu po celom obvode komína. Maximálna hodnota je  cca 220 MPa a napätie 
nie je sústredené okolo kritického detailu prípoja príruby na komínovú rúru. Zosilnenie sa javí ako 
najvhodnejšie. 

Zosilnenie v mieste montážnych prírub: 

 Odtrhnuté montážne príruby sa privarili na pôvodné miesta pomocou tupých, resp. kútových 
zvarov. Bolo potrebné ich vytvarovať do pôvodného kruhového tvaru tak, aby bolo možné segmenty 
opätovne navzájom pospájať. Po privarení príruby k rúre sa na rúru privarili podložky z plechu 
hrúbky 4 mm a rozmeru 150/400 mm. Podložky mali  od seba odklon 10° a celkovo ich bolo po 
celom obvode 36 ks. Najprv sa zrealizovali bočné kútové zvary s horným a napokon sa privaril 
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spodný okraj podložky tak, aby sa zvar prepojil s kútovým zvarom pripájajúcim prírubu k rúre. 
Potom sa k prírube a podložke privarila výstuha z plechu hrúbky 12 mm a rozmeru 96/350 mm. 
Všetky zvary pripájajúce zosilňujúce prvky boli riešené ako kútové s výškou 3 mm. Zosilniť bolo 
potrebné všetky montážne výstuhy na komín – celkovo 6. V mieste hornej výstuhy bol z vnútornej 
strany navarený plech hrúbky 2 mm, ktorý pri montáži slúžil ako vodiaci a počas prevádzky komína 
chráni zvarové prípoje a medzeru medzi prírubami pred priamym pôsobením horúcich plynov. 
Celková výška plechu je 100 mm – 40 mm bude zasahovať do segmentu a 60 mm bude vyčnievať 
nad segment – zasahovať do vyššieho segmentu.  

3.2 Prepočet medziľahlej výstuhy 

Namodelovaný bol komín v jestvujúcom stave. Rúra je zvarená z plechov hrúbky 4 mm 
a medziľahlá výstuha šírky 100 mm je hrúbky 16 mm.  Pomocou výpočtového programu boli 
posudzované rôzne spôsoby zosilnenia a to zväčšením hrúbky rúry komína privarením plechového 
pásu hrúbky 4 mm. Ďalej boli pridané výstuhy hrúbky 12 mm. 

 Namodelovaný bol komín v jestvujúcom stave. Rúra je zvarená z plechov hrúbky 4 mm 
a medziľahlá výstuha šírky 100 mm je hrúbky 16 mm. Na obrázku 17 sú napätia v konštrukcii 
v súčasnom stave. 

 
Obr. 17 Von Mises napätia pri medziľahlej výstuhe pred úpravou [3] 

 Pôvodná konštrukcia bola z vnútornej strany zosilnená a bol pridaný po celom obvode pás 
z plechu hrúbky 4 mm a výšky 300 mm (150 mm nad aj pod výstuhu – tmavomodrá zóna, obr. 18). 
Na obrázku 19 sú výsledné napätia po zosilnení. 

Z uvedených obrázkov vidieť, že koncentrácia napätí nenastáva už v mieste pripojenia steny 
komína na výstuhu, ale v širšom páse. Zosilnenie je efektívne a pokles napätosti oproti súčasnému 
stavu je skoro o polovicu na úroveň 148 MPa. 

Na základe hore uvedených výpočtov rôznych spôsobov zosilnenia kritických detailov boli 
navrhnuté nasledovné konštrukčné úpravy. Použitý bude materiál zhodný z materiálom existujúcej 
komínovej konštrukcie – austenitická oceľ. 

Trhliny v okolí medziľahlej výstuhy boli zavarené tupými zvarmi. Z vnútornej strany komína 
bol navarený zosilňujúci pás z plechu 4 mm po celom obvode. Šírka pásu je 400 mm (200  mm nad 
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a 200 mm pod), skladá sa zo segmentov dĺžky 1000 mm, ktoré sa na hornej a spodnej strane privarili 
kútovým zvarom výšky 3 mm. Plechy sa medzi sebou pripojili k rúre privarené Pí zvarom. 

Z vonkajšej strany sa pomocou obojstranného kútového zvaru výšky 3 mm privarili výstuhy 
výšky 150 mm a šírky 90 mm. Odklon výstuh bude od seba 10° a celkovo ich bolo 36. 

 

      
   Obr. 18: Model upraveného segmentu [3]     Obr. 19: Napätia na upravenom segmente [3] 

 

Po zrealizovaní opráv a zosilnení výstuh bolo možné pristúpiť k montáži komínovej 
konštrukcie. Jednotlivé segmenty sa medzi sebou spojili v mieste montážnych výstuh pomocou 
skrutiek z nerezového materiálu rozmeru M20 z materiálu A2. Pod hlavu skrutky aj pod maticu sa 
dali podložky. 

Po ukončení opráv a montáže komína sa neodporúčalo komín izolovať z dôvodu 
diagnostických prehliadok. 

 4 ZÁVER 
Predložený článok na základe diagnostických prehliadok z praxe poukazuje na dôležitosť 

návrhu oceľových konštrukcií na účinky nerovnomerného ohriatia konštrukcie. Ukázané sú poruchy, 
 analyzované príčiny ich vzniku a sú navrhnuté opatrenia 
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