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Kapitola 1

Úvod

Tato práce se zaměřuje na dvě témata. Prvním je stanovení útlumu zvoleného typu
kotle. Druhým je materiálové řešení detailů určených k rozptylu energie v konstruk-
cích kotlů navrhovaných do seizmických oblastí.

Po nezbytném popisu základních pojmů v kapitole 2 jsou v kapitole 3 cíle této
práce popsány podrobněji.

V kapitole 4 jsou představeny použité metody. K tématu útlumu konstrukcí
se pojí metody teorie podobnosti a metody experimentálního stanovení útlumu.
S materiálovým řešením souvisí metody seizmického inženýrství. Společná oběma
tématům je analytická metoda pro stanovení dynamické odezvy konstrukce založené
na rozkladu do vlastních tvarů.

V kapitole 5 jsou popsána realizovaná experimentální šetření. S tématem útlumu
se pojí dynamický experiment na zmenšeném modelu a zkouška prováděná na hoto-
vém zařízení. S materiálovým řešením souvisí cyklické zkoušky a pravděpodobnostní
analýza.

V kapitole 6 jsou formulovány závěry této disertace a nastíněny další směry
možného rozvoje v oblasti anti-seizmické ochrany konstrukcí kotlů.
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Kapitola 2: Vymezení pojmů

Kapitola 2

Vymezení pojmů

2.1 Kotle

2.1.1 Technologie kotelního zařízení

Kotel je zařízení sloužící k výrobě páry, případně ohřevu vody. Je využíván pro
účely energetické, otopné, případně průmyslové či spalovenské. K přeměně chemické
energie paliva dochází v kotli nejdříve transformací na tepelnou energii plamene
a poté přenosem této energie do média.

Výsledným produktem vycházejícím z kotle je buďto ohřátá voda nebo pára.
Odsud pochází základní rozdělení kotlů na horkovodní a parní kotle. Parní kotle
jsou obecně tvořeny soustavou spalovacího zařízení a parního generátoru. V případě
horkovodního kotle parní generátor nahrazuje výměníková část, kde dochází k ohřevu
vody pod její mez sytosti.

Horkovodní kotle se od parních liší tím, že místo parního generátoru mají systém
ohřevu vody a nemají buben.

Tato práce je svým zaměřením úzce zaměřena na vertikální HRSG kotle. Dů-
vodem pro toto zaměření je skutečnost, že funkční i konstrukční uspořádání tohoto
druhu kotlů je velice jednoduché. Díky přehlednému uspořádání nosného systému je
i dynamická odezva těchto kotlů čitelnější v porovnání s ostatními kotli.

Kotle na odpadní teplo U kotlů na odpadní teplo se nenachází spalovací zaří-
zení. Tyto kotle navazují funkčně na jiná zařízení, která generují teplo. Mezinárodní
označení těchto zařízení je HRSG pro parní kotle případně HRHWB pro horkovodní
kotle. HRSG je zkratkou Heat Recovery Steam Generator a HRHWB znamená Hot
Water Heat Waste Boiler.

Z hlediska nosné konstrukce je zásadní rozlišení kotlů podle uspořádání spalino-
vých tahů. Kotle se dělí se na

• vodorovné neboli horizontální či

• svislé neboli vertikální. Ty jsou také známy jako věžové kotle.

8



2.1 Kotle

a) Horizontální jednotahý kotel, LG Chem b) Vícetahý kotel, Elblag

Obr. 2.1 Ukázka různých typů kotlů z hlediska uspořádání spalinových tahů

Příklady horizontálních i vertikálních provedení kotlů s různým počtem tahů
ukazuje obr. 2.1.

2.1.2 Nosná konstrukce kotlů

Z hlediska uspořádání nosné konstrukce se kotle dělí na

• kotle samonosné,

• kotle podepřené a

• kotle zavěšené [6].

U zavěšených kotlů jsou přenos tíhy zařízení i zajištění globální stability zajišťo-
vány pomocí samostatné prutové nosné konstrukce. Do kategorie zavěšených kotlů
patří také vertikální HRSG kotle

Nosná konstrukce vertikálního HRSG kotle

U HRSG kotlů obvykle není potřeba budovat více spalinových tahů. Z toho důvodu
je u HRSG kotlů obvyklé, že je svrchu na konstrukci přímo osazen komín. Spaliny
proudí po jedné svislici od ústí vstupního spalinovodu až po vyústění z komína.

Konstrukce vertikálního HRSG kotle je tvořena

• sloupy,

• příčlemi,

• zavětrováním,

• teplými nosníky a

9



Kapitola 2: Vymezení pojmů

a) Konstrukce kotle Dubal b) Konstrukce kotle Torun

Obr. 2.2 Konstrukce vertikálního HRSG kotle

• komínem.

Příčle a zavětrování tvoří spolu se sloupy systém přenosu vodorovných sil do
základů a zajišťují globální stabilitu soustavy. Další funkcí příčlí je umožnit propojení
nosné konstrukce a výztužného systému pláště kotle. Toto propojení musí umožňovat
svislou tepelnou dilataci pláště, ale zároveň poskytovat svislé vedení kotli.

Teplé nosníky tvoří strop kotle. Tyto nosníky jsou umístěny v prostoru nad nej-
vyššími teplosměnnými plochami. Prochází prostorem kotle a jsou v přímém kon-
taktu se spalinami. Na těchto nosnících jsou všechny teplosměnné plochy zavěšeny.
Visí na nich také plášť kotle. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto nosníky jsou spali-
nami ohřívány na teplotu spalin, musí řešení uložení těchto prvků umožňovat jejich
tepelnou dilataci.

Přehledně je konstrukce HRSG vertikálního kotle vyobrazena na obrázku 2.2.
Detaily uložení teplých nosníků a detail dorazu tvořícího vertikální vedení těla kotle
znázorňuje obrázek 2.3.

Konstrukce vertikálních kotlů mají vždy společné hlavní rysy, i když v detailech
se podle jednotlivých výrobců odlišují:

• hmotnost technologie násobně převyšuje hmotnost nosné konstrukce,

• technologie je zavěšena na stropu nosné konstrukce,

• strop konstrukce je ohříván spalinami,
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2.2 Vybrané kapitoly ze stavební dynamiky

a) Uložení teplých nosníků na konstrukci b) Svislé vedení kotle pomocí dorazů

Obr. 2.3 Detaily konstrukce vertikálního HRSG kotle

• plášť kotle je po výšce v několika úrovních svisle veden vůči nosné konstrukci.
U menších kotlů nevystavených větru ani zemětřesení není toto vedení potřeba.

2.2 Vybrané kapitoly ze stavební dynamiky

Vyšetření odezvy konstrukce vertikálního HRSG kotle na seizmické buzení vyžaduje
znalost mnoha oblastí dynamiky konstrukcí. K určení dynamických vlastností sou-
stavy bývá využívána modální analýza [15]. Stanovení dynamické odezvy může pro-
bíhat v časové nebo frekvenční oblasti [18]. Řešení ve frekvenční oblasti je prováděno
s využitím empiricky stanovených spekter odezvy podloží [2]. Při progresívnějším ře-
šení v časové oblasti se vychází z reálných nebo simulovaných akcelerogramů [32].
Dynamická odezva je stanovena přímou integrační metodou [3].

Řešení odezvy vertikálního HRSG kotle má v porovnání s běžnou konstrukcí ně-
kolik významných specifik. Celý kotel je na konstrukci pověšen. Tlakové části kotle
dilatují vlivem teploty. Nemohou být proto pevně ukotveny k nosné konstrukci.
Svislé vedení zavěšených částí bývá proto řešeno pomocí dorazů. Běžné je také za-
věšení kotle bez vedení či s pružným vedením pomocí pružin.

Při všech dynamických analýzách hraje zásadní roli útlum. Konstrukce kotlů
mohou být vystaveny dynamickým účinkům zemětřesení, větru, rázům v potrubním
systému případně účinkům strojů s rotujícími částmi.

Útlum

Mechanickým tlumením je označován fyzikální jev, během kterého dochází k roz-
ptylu kinetické energie soustavy nejčastěji její přeměnou v energii tepelnou. Význam
útlumu je největší v úlohách, kde dochází ke zvětšení odezvy systému působením
rezonančních jevů. Řadí se sem zejména buzení soustavy harmonickou silou, ale ne-
zanedbatelné je to i v úlohách s nahodilým buzením a zemětřesením. Základní tři
mechanismy rozptylu energie jsou

11



Kapitola 2: Vymezení pojmů

• vnitřní materiálové tlumení,

– viskoelastické tlumení,

– hysterezní tlumení,

• konstrukční útlum ve stycích a

– Coulumbovo suché tření,

• útlum interakcí s plynným nebo kapalným médiem.

Nejčastěji jsou přítomny v soustavě všechny tři výše uvedené typy tlumení. Ovšem
některé z nich mají zanedbatelný vliv na řešení vyšetřované úlohy a jsou tedy v ana-
lýze zanedbány.

2.3 Anti-seizmická ochrana nosných konstrukcí

Anti-seizmická konstrukční opatření Opatření anti-seizmické ochrany jsou dě-
lena do dvou základních kategorií. Jedná se zejména o

• ochranu pomocí izolace v základech [17] a

• ochranu pomocí zařízení rozptylujících energii [32].

Izolace v základech Tato zařízení zajišťují dvě funkce. První funkcí je dynamické
přeladění soustavy. Účinek zemětřesení na systémy s různou hodnotou dominantní
vlastní frekvence se liší. Pružným oddělením systému od základu dojde ke snížení
vlastní frekvence celé soustavy, což může být v některých případech žádoucí. Druhou
funkcí může být zvětšení tlumení systému v případě, že účinek zemětřesení překročí
určitou hranici.

Zařízení rozptylující energii Tato zařízení jsou na rozdíl od základových izolací
rozmístěna rovnoměrně v několika výškových úrovních konstrukce. Jejich primárním
účelem je zvýšit úroveň tlumení celého systému. Energii zemětřesení do konstrukce
pouští, ale částečně ji přeměňují v teplo [8, 31]. Nejrozšířenější typy energii rozpty-
lujících zařízení používaných v seizmických aplikacích jsou

• třecí tlumiče [29],

• viskoelastické tlumiče [1, 24],

• fluidní tlumiče a

• kovové hysterezní tlumiče pracující za mezí kluzu materiálu [7, 5, 28, 23].

Příklady těchto aplikací jsou uvedeny na obrázku 4.1.
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2.3 Anti-seizmická ochrana nosných konstrukcí

a) Aplikace s plechy pracujícími
v ohybu

b) Disipativní zavětrování - prvek s opatřením
proti vybočení (částečně porušená)

Obr. 2.4 Zařízení rozptylující energii mechanismem hysterezního překročení meze
kluzu kovu (převzato z [28, 5])

a) Elastoplastické řešení ukotvení nádoby
na bázi hysterezního překročení meze kluzu
v krutu

b) Smykový seizmický článek po provedené
cyklické zatěžovací zkoušce

Obr. 2.5 Způsoby anti-seizmické ochrany pomocí energii rozptylujících zařízení
v konstrukci (převzato z [11, 10])

Kovové hysterezní tlumiče Obvykle se pro tyto aplikace využívá měkká kon-
strukční ocel [34]. Může být použita také litina nebo jiné sofistikovanější materiály
jako nikl-titan (nitinol) [20]. Tato zařízení fungují jako pružná během základní zá-
těžové situace a během mírného zemětřesení. Teprve při velkých deformacích kon-
strukce začnou působit jako pohlcovač energie. Konstrukce, která má ve svém nos-
ném systému hysterezní tlumiče, se nazývá disipativní konstrukcí.

Disipativní konstrukce

Disipativním návrhem jsou do nosného systému trvale zaváděny prvky pro zvýšení
konstrukčního útlumu soustavy. Mechanismem zvyšujícím útlum je hysterezní pře-
kračování meze kluzu ve vybraných detailech nosné konstrukce. V případě konstrukce
vertikálního HRSG kotle se jeví jako nejschůdnější řešení pomocí disipativního za-
větrování [5, 16, 25, 30, 33] či seizmických článků při použití systému excentrického
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Kapitola 2: Vymezení pojmů

Obr. 2.6 Bilineární pracovní diagram cyklického zatěžování podle EN15129 (převzato
z [36])

.

zavětrování [14, 25, 28]. Ukázka hysterezního tlumiče typu krátkého seizmického
článku po provedené zátěžové zkoušce je na obrázku 2.5.

2.3.1 Materiálové řešení energii rozptylujících detailů na
bázi hysterezního překročení meze kluzu

Během hysterezního tlumení dochází k rozptylu energie v objemu disipativního de-
tailu. Je tedy výhodné, aby účinný průřez daného detailu byl co největší. Z toho
důvodu je vhodné využívat pro tyto aplikace materiály s co nejnižší mezí kluzu.
V úvahu připadají nízkolegované oceli případně běžné konstrukční oceli.

V evropském prostředí se návrh disipativních detailů řídí normou EN15129 [36].
Tato norma konkrétní materiál pro seizmické aplikace nedoporučuje, ani nevylučuje.
Stanovuje pouze kriteria, která je potřeba splnit. Zejména se zaměřuje na rizika
spojená s fenoménem materiálového zpevnění. Pracuje s pojmy cílová amplituda
poměrného přetvoření dbd, počáteční tuhost K1 a sečná tuhost K2. Význam těchto
pojmů je zřejmý z obrázku 2.6.

Parametr K2 je definován vzorcem

K2 =
V (dbd) − V (0, 5dbd)

0, 5dbd

, (2.1)

kde V (dbd), respektive V (0, 5dbd) představuje sílu zaznamenanou při dosažení přetvo-
ření odpovídající cílové amplitudě dbd, respektive polovině této hodnoty. Hodnoty sil
V (dbd), respektive V (0, 5dbd) musí být zjištěny experimentálně při cyklické zkoušce
s programem zatěžování dle obrázku 2.6. Kritérium pro vyhodnocení vyšetřovaného
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2.3 Anti-seizmická ochrana nosných konstrukcí

Obr. 2.7 Materiálové kritérium použitelnosti podle EN15129
.

materiálu je definováno vzorcem

κ =
|K2,i − K2,3|

K2,3

≦ 0, 1pro i = 1 až 10 zatěžovacích cyklů na cílové amplitudě. ,

(2.2)
kde je zjišťován rozptyl tangenty druhé větve pracovního diagramu. Rozptyl je vy-
jadřován vůči hodnotě K2,3, tedy vůči hodnotě K2 stanovené na základě měření
v třetím zatěžovacím cyklu.

Grafické vyjádření kriteria podle vzorce (2.2) ukazuje obrázek 2.7.
Vyhodnocení podle EN15129 pro vzorky z materiálu S235 a S355 provedl Zsarnó-

czay [35]. Vyvodil, že posuzované základní evropské konstrukční oceli, nejsou pro
seizmické aplikace použitelné.
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Kapitola 3: Cíle práce

Kapitola 3

Cíle práce

Na základě studie problematiky anti-seizmické ochrany konstrukcí zavěšených kotlů
bylo stanoveno několik dílčích cílů. Tyto cíle byly zvoleny tak, aby pokrývaly oblasti
dosud nezpracované v odborné literatuře.

Cíl 1 Stanovení útlumu vertikálního HRSG kotle V dynamických úlohách
hraje významnou roli útlum analyzovaného systému. Odborná literatura ani normy
pro navrhování útlum odpovídající konstrukcím kotlů neuvádí. Hlavním cílem této
práce je tuto veličinu stanovit pro konstrukci vertikálního HRSG kotle. Vertikální
HRSG kotel byl zvolen jako reprezentant zavěšených kotlů obecně. Je předpokládáno
že všechny ostatní kotle budou mít díky svému členitějšímu uspořádání útlum vyšší.
Zjištěné hodnoty proto budou moci být aplikovány na všechny zavěšené kotle.

Cíl 2 Zjištění použitelnosti oceli S235 a oceli DD11 v disipativních de-
tailech Jednou z možností zvýšení útlumu konstrukčních systémů v seizmických
situacích je zakomponování energii rozptylujících detailů do nosné konstrukce. Návrh
konstrukcí s těmito detaily i návrh těchto detailů je řízen normami pro navrhování.
Volba materiálu energii rozptylujících prvků je však ponechána na projektantovi.
Je omezena jen normovými kritérii použitelnosti. Druhým cílem této práce tedy je
určit, zda zadaným kritériím vyhoví materiál DD11. Tento materiál je určen pro
tváření za studena.

Principem redukce seizmického účinku na disipativní konstrukci je skutečnost,
že v případě přetížení konstrukce opravdu dojde k překročení meze kluzu v připrave-
ných disipativních detailech. Statistický rozptyl meze kluzu tedy může představovat
riziko. Dílčím cílem doplňujícím problematiku této oblasti proto je pravděpodob-
nostní vyhodnocení rizika nepřekročení meze kluzu oceli S235 navržené do disipa-
tivních detailů v konstrukci z materiálu S355.
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Kapitola 4

Zvolené metody zpracování

V disertační práci byly použity především tyto metody:

• metoda vyšetření dynamické odezvy rozkladem do vlastních tvarů

• metoda spekter odezvy pro stanovení účinku zemětřesení na konstrukci

• metody seizmického inženýrství pro stanovení dimenzí prvků disipativní kon-
strukce vyšetřované v rámci pravděpodobnostní analýzy

• pravděpodobnostní metoda LHS

• metody teorie podobnosti a modelování

• metody experimentálního stanovení útlumu

4.1 Metody seizmického inženýrství

Metoda nepružných spekter odezvy

Jedná se o kvazi-dynamickou metodu. Ačkoli odezva konstrukce využívající tvárnosti
oceli je ze své podstaty nelineární, lze ji řešit s využitím ideálně pružného materiá-
lového modelu. Při tomto postupu se vychází z principu rovnosti pružné a nepružné
přetvárné práce, který pro seizmické aplikace naformuloval Newmark [21]. Graficky
je tento princip znázorněn na obrázku 4.1 (převzato z [26]). Poměr mezi pružnou
odezvou soustavy a odezvou nepružnou definuje součinitel duktility q

q =
um

uy

, (4.1)

kde um odpovídá maximální deformaci nepružného systému, uy odpovídá deformaci
při dosažení meze kluzu. Význam um a uy je zřejmý z obrázku 4.1.

V metodě nepružných spekter je pak součinitelem duktility redukováno návrhové
spektrum odezvy. Jelikož odezva systému není v celém spektru stejně citlivá na
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Kapitola 4: Zvolené metody zpracování

a) Odezva pružně-ideálně
plastického systému na
cyklické zatížení

b) Odvození součinitele duk-
tility

Obr. 4.1 Grafické vyjádření základních vztahů metody nepružných spekter (převzato
z [26])

velikost zrychlení, význam součinitele duktility také není v celém spektru stejný.
Zcela bez vlivu na zrychlení v systému s vlastní frekvencí ω0/2π > 33 Hz a zcela
bez vlivu na deformace je u soustav s vlastní periodou T0 > 33 s. Názorně je vliv
součinitele duktility q na redukci návrhového spektra odezvy patrný z obrázku 4.2.

Capacity design

V pojmosloví evropské normy pro navrhování konstrukcí zatížených zemětřesením
[38] se jedná o tzv. Disipativní koncepci navrhování. Podstatou tohoto návrhového
principu je umístění slabých článků v konstrukci. V těchto místech je pak během
velkého zemětřesení návrhem předurčeno vytvoření plastického kloubu.

Během rozvoje plastického kloubu dojde ke značnému hystereznímu rozptylu
kinetické energie hmot soustavy. To je doprovázeno zvětšením útlumu soustavy a re-
dukcí účinku zemětřesení na ostatní části konstrukce. Je tak zajištěna ochrana ostat-
ních nosných i nenosných částí soustavy. Výhodou je, že oblasti určené k plastifikaci
jsou předem známy a mohou být adekvátně připraveny.

Bezpečnost capacity designu je podmíněna splněním několika základních podmí-
nek. Především k rozvoji plastického mechanismu v disipativních prvcích musí dojít.
Zároveň volba disipativního mechanismu v konstrukci musí zaručovat efektivní roz-
ptyl energie po výšce konstrukce a musí vylučovat předčasné vytvoření nestabilních
mechanismů.

Základní vhodné disipativní mechanismy použitelné v konstrukci vertikálního
HRSG kotle podle Popova [25] ukazuje obrázek 4.3. Jedná se o systém disipativního
rámového spojení příčlí a sloupů a o systém excentrického ztužení se seizmickými
články.
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4.1 Metody seizmického inženýrství

a) Význam součinitele duktility na redukci
návrhového spektra pseudo-zrychlení. Spek-
trum vykreslené pro 5 % poměrného útlumu
soustavy. Součinitel duktility q je na obrázku
značen µ

b) Význam součinitele poměrného tlumení
na redukci návrhového spektra pseudo-
-zrychlení. Poměrný útlum značen na ob-
rázku rho

Obr. 4.2 Vliv součinitele duktility a poměrného tlumení na redukci návrhového spek-
tra pseudo-zrychlení. Spektrum vyjádřené v normalizovaném tvaru vůči gravitač-
nímu zrychlení g podle metodiky Newmark-Hall (převzato z [26])

Obr. 4.3 Varianty disipativního řešení v disipativním rámovém spojení příčlí se
sloupy a v disipativních článcích excentrického zavětrování (převzato z [25])
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Kapitola 4: Zvolené metody zpracování

Push-over analýza

Nástrojem pro ověření bezpečnosti návrhu Capacity designu je Push-over analýza.
Princip metody je jednoduchý. Na výpočetní model konstrukce je přidáváno po-
stupně vodorovné zatížení, které tlačí konstrukci do strany. Zatížení je přidáváno
v krokových přírůstcích. Prvky, které během dílčího zatěžovacího kroku dosáhnou
své únosnosti, jsou z modelu odstraněny. Další přitěžování probíhá bez těchto prvků.
Postup je opakován tak dlouho, dokud nedojde ve výpočtu ke globálnímu porušení
celé soustavy, případně po dosažení vypočtené skutečné maximální deformace kon-
strukce.

4.2 Metody teorie podobnosti a modelování

Vztah mezi funkčním modelem, který věrně reprezentuje chování prototypu, a samot-
ným prototypem se nazývá podobností. Experimentální technika využívající zmen-
šených modelů se nazývá modelování. Výsledky měření na modelu jsou přenosné
na prototyp, pokud mezi modelem a prototypem existuje dokonalá podobnost. To
je naplněno, pokud jsou při výrobě i testování splněny všechny zákony podobnosti.
Zákony podobnosti jsou definovány na základě dimenzionální analýzy dané úlohy.

Dimenzionální analýza

Dimenzionální analýze předchází rozbor úlohy, která bude předmětem analýzy. Pře-
devším je potřeba znát všechny fyzikální veličiny, které daný děj ovlivňují. Tyto
veličiny se nazývají relevantními veličinami dané úlohy.

U modelu vytvořeného v souladu se zásadami dimenzionální analýzy lze každou
naměřenou veličinu vyčíslit pro prototyp vynásobením příslušnou konstantou. Zá-
vislost mezi velikostí veličin modelu a díla je vždy lineární. Tento poměr se nazývá
modelové měřítko a popisuje ho vzorec

λi =
Velikost i-té proměnné na prototypu
Velikost i-té proměnné na modelu

. (4.2)

Z modelových měřítek základních veličin mohou být stanovena měřítka odvozených
veličin pomocí algebraických operací.

4.3 Experimentální stanovení útlumu

Experimentální měření tlumení může být prováděno obecně dvěma způsoby. Prvním
způsobem je stanovení na základě záznamu v časové oblasti, druhým je využití
záznamu kmitání konstrukce ve frekvenční oblasti.
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4.3 Experimentální stanovení útlumu

Obr. 4.4 Stanovení útlumu metodou logaritmického dekrementu útlumu (převzato
z [4])

4.3.1 Metoda logaritmického dekrementu

Tato metoda vychází ze záznamů dokmitávání v čase. Dokmitávání podkriticky tlu-
mené soustavy o jednom stupni volnosti s nenulovými počátečními podmínkami je
popsáno rovnicí

u(t) = e−ωbtu0 sin (ωdt + ϕ0) , (4.3)

kde ωb označuje úhlovou frekvenci tlumení, t značí čas, u0 amplitudu výchylky netlu-
meného pohybu, ωd značí vlastní úhlovou frekvenci tlumeného kmitání a ϕ0 znamená
fázový posun pohybu. Pokud amplituda výchylky pohybu soustavy v t = ti je rovna
Ai a amplituda výchylky v čase t = ti + r2π/ωd je rovna Ai+r, potom z řešení
pohybové rovnice (4.3) bude platit

Ai+r

Ai

= e
−ζ ωn

ωd
2πr

, (4.4)

kde r znamená počet period kmitů. Logaritmický dekrement útlumu δ je potom dán
vztahem

δ =
1

r
ln

(

Ai

Ai+r

)

=
2πζ

√

1 − ζ2
, (4.5)

kde ζ označuje součinitel poměrného tlumení. Graficky je to názorně ukázáno na ob-
rázku 4.4. Součinitel poměrného tlumení je ve vztahu s logaritmickým dekrementem
podle vzorce

ζ =
1

√

1 + (2π/δ)2
. (4.6)

Pro soustavy s nízkým tlumením je tento vztah obvykle zjednodušován na vzorec
ζ = δ/2π. Za nízké tlumení se považuje tlumení na úrovni ζ < 0, 1.
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Kapitola 4: Zvolené metody zpracování

4.3.2 Metoda šířky rezonančního pásma

Jedná se o metodou spadající do skupiny metod pracujících ve frekvenční oblasti.
Základem této metody je experimentální vykresleni křivky maximálních odezev sys-
tému na harmonické buzení o proměnné frekvenci. Velikost maximální odezvy pří-
slušná konkrétnímu vlastnímu tvaru je dána vzorcem

Qr =
1

2ζ
√

1 − ζ2
. (4.7)

Šířka rezonančního pásma je definována jako šířka pruhu vymezeného na křivce
odezvy vodorovnou vzdáleností bodů s velikostí odezvy rovné △ω = Qr/

√
2. Ná-

zorně je význam těchto pojmů vidět na obrázku 4.5. Obecně by mohl být součinitel
poměrného útlumu vyjádřen z rovnice

ω2
0

√

(ω2
0 − ω2)2 + 4ζ2ω2

0ω2
=

1√
2 × 2ζ

. (4.8)

Pro soustavy s nízkým tlumením a lineární odezvou na buzení je odvození jednodu-
ché. Hodnota △ω pro systémy s malým tlumením je rovna vzorci

△ω = 2ζω0 = 2ζωr . (4.9)

Součinitel poměrného tlumení pak odpovídá v takovém případě vztahu

ζ =
1

2

△ω

ωr

=
1

2

△f

fr

, (4.10)

kde fr = ωr/2π označuje rezonanční frekvenci soustavy. Pro soustavy s n stupni
volnosti tlumení příslušnému i-tému tvaru kmitání odpovídá vzorec

ζ =
1

2

△ωi

ωri

=
1

2

△fi

fri

. (4.11)

4.4 Pravděpodobnostní výpočetní metoda LHS

Odhad pravděpodobnosti poruchy pf je získán z řady náhodných realizací funkce
poruchy G(X) n náhodných veličin X = X1, X2, . . . , Xn. Z distribuční funkce každé
náhodné veličiny Xi je utvořeno N intervalů o stejné pravděpodobnosti 1/N . Hod-
noty náhodných veličin v jednotlivých simulacích nejsou voleny náhodně. Jsou voleny
na základě náhodných permutací celých čísel j = 1, 2, . . . , N . Samotný výpočet pak
je prováděn s využitím jen N simulací tak, že z každého intervalu je voleno pouze
jednou. Pro každou veličinu Xi je následně stanovena reprezentativní hodnota xij

vyjádřená z inverzní distribuční funkce F −1

Xi
(Xi). Je tak zajištěno i při velice malém
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4.4 Pravděpodobnostní výpočetní metoda LHS

a) Aplikace na soustavu s jedním stup-
něm volnosti

b) Aplikace na soustavu s více stupni volnosti

Obr. 4.5 Princip stanovení útlumu metodou šířky rezonančního pásma (převzato
z [4])

Obr. 4.6 Vyjádření reprezentativní hodnoty náhodné veličiny v LHS (převzato z [13])
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Kapitola 4: Zvolené metody zpracování

počtu simulací, že je pokryt celý rozsah distribuční funkce náhodné veličiny. Grafické
vyjádření uvedených vztahů je znázorněno na obrázku 4.6 (převzato z [13]).

Další výhodou této metody je, že je v ní možno zavést korelační vztahy mezi
jednotlivými náhodnými veličinami. Toho je dosaženo tak, že se obsah tabulky ná-
hodných permutací přeuspořádá metodou simulovaného žíhání. V několika iteračních
krocích je tato tabulka upravována. Po každém dílčím kroku je vyjádřena z tabulky
náhodných permutací zpětně korelační matice náhodných veličin a porovná se za-
danou korelační maticí.

Výhodou pravděpodobnostního přístupu je, že umožňuje vyjádřit i statistický
rozptyl dané vlastnosti oběma směry. Statistické rozložení vlastností materiálů může
být totiž v případě energii rozptylujících detailů nebezpečné i z jiného důvodu, než je
tomu zvykem v případě standardního návrhu nosných prvků. Pro správnou funkci
disipativní konstrukce je nezbytné, aby k překročení meze kluzu v disipativních
detailech skutečně došlo. Vyšší než nominální mez kluzu v těchto detailech tedy
představuje rizikovou situaci. Meze kluzu evropských ocelí vyjádřil nástroji pravdě-
podobnostních metod například Melcher [19].
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Kapitola 5

Výsledky výpočetních
a experimentálních prací a jejich
rozbor

5.1 Stanovení útlumu s využitím fyzikálního mo-
delu

Na základě analýzy realizovaných kotlů byl navržen fiktivní prototyp vertikálního
kotle HRSG kotle. Navržen byl tak, aby jeho zmenšená reprezentace měla rozměry
1,0 m x 1,0 m x 1,0 m. Zvolené měřítko geometrie bylo stanoveno na 1:20.

Na modelu má být zjištěna dynamická odezva a tlumící charakteristika pro ně-
kolik různých modifikací prototypu. Jedná se o

• modifikaci M1: holou konstrukci bez zavěšeného kotle,

• modifikaci M2: konstrukci se zavěšenými svazky pružně vedenými vůči nosné
konstrukci. Prokluz ve styku teplých nosníků a konstrukce není umožněn,

• modifikaci M3: konstrukci se zavěšenými svazky bez pružného vedení. Prokluz
je opět zamezen,

• modifikaci M4: konstrukce se zavěšenými svazky bez pružného vedení. Ve styku
teplých nosníků a konstrukce jsou válečková ložiska. Prokluz je umožněn ve
směru teplých nosníků.

5.1.1 Dimenzionální analýza dynamické odezvy konstrukce

Aby bylo možno sestrojit a analyzovat zmenšený model, je potřeba provést nejdříve
dimenzionální analýzu úlohy, která má být pomocí modelu řešena. V dynamických
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Kapitola 5: Výsledky výpočetních a experimentálních prací a jejich rozbor

a) Modifikace kotle M1 b) Modifikace kotle M2

Obr. 5.1 FEM model prototypu modifikace M1 a M2

úlohách vystupuje devět relevantních veličin, ra = 9. Vypsány jsou v tabulce 5.1.
V této tabulce je uveden i rozměr těchto veličin v systému MLT (jako součin hmot-
nost x délka x čas). Metodou dimenzionální analýzy bylo devět relevantních veličin
sdruženo do šesti bezrozměrných π-skupin. Z těchto π-skupin byla odvozena mode-
lová měřítka. Pro relevantní veličiny jsou shrnuta v tabulce 5.2.

5.1.2 Tvorba zmenšeného fyzikálního modelu

Materiálem pro výrobu modelu byl zvolen polymethylmethakrylát (PMMA) neboli
česky plexisklo.

Fyzikální model byl vyroben v jednom modifikovatelném exempláři. Model tvoří:
58 nosníků tvaru H, 10 nosníků tvaru uzavřeného obdélníkového průřezu a 8 nosníků
plného průřezu.

Svazky byly vyrobeny z OSB dřevotřískových desek. Na každou úroveň byly po-
užity dvě desky o rozměrech 375 mm x 830 mm, tloušťky 16 mm. Celková hmota
připadající na jedno patro byla 6,37 kg. Zavěšení svazků bylo realizováno na dvaceti
čtyřech závěsech ze splétaných ocelových lanek průměru 1mm. Lanka byla provle-
čena skrz tři úrovně teplosměnných svazků. Poloha zavěšených desek byla vymezena
pomocí průvlečných lankových svorek zakleslých do otvorů v desce. Pružné ukotvení
pro modifikaci M2 bylo realizováno pomocí dvaceti čtyř ocelových lineárních pružin.
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5.1 Stanovení útlumu s využitím fyzikálního modelu

Symbol Měřená veličina Rozměr MLT

l Charakteristická délka L

ρ Měrná hmotnost ML−3

E Modul pružnosti ML−1T−2

t Charakteristický čas T

ω Charakteristická frekvence T−1

σ Napětí ML−1T−2

F Síla MLT−2

a Charakteristické zrychlení LT−2

b Součinitel tlumení MT−1

Tab. 5.1 Relevantní veličiny dynamiky

l ρ E t ω σ F a b

0,05 6,5966 65,625 6,341 0,1577 65,625 26250 2,01 8322,54

Tab. 5.2 Modelová měřítka relevantních veličin

5.1.3 Realizace zkoušek na zmenšeném modelu

Na modelu byly provedeny postupně dva typy zkoušek. Nejdříve byla na všech mo-
difikacích modelu provedena dynamická zkouška s impulsním kladívkem. Druhý test
představovala zkouška na vibrační stolici.

V případě impulsních zkoušek byly útlum i vlastní frekvence kmitání vypoč-
teny z poslední části dokmitávání impulsních zkoušek metodou logaritmického de-
krementu. Odečítáno bylo z oblasti záznamu, kde již nebyly přítomny vyšší tvary
kmitání. Útlum byl stanoven metodou logaritmického dekrementu, která je popsána
v kapitole 4.3 s využitím vzorce (4.5).

V případě zkoušek na vibrační stolici stanovení vlastních frekvencí i útlumu pro-
bíhalo ve frekvenční oblasti metodou šířky rezonančního pásma. Útlum byl stano-
ven metodou šířky rezonančního pásma, která je popsána v kapitole 4.3 s využitím
vzorce (4.11).

Několik fotografií z průběhu zkoušky je zobrazeno na obrázku 5.2.
Útlum jednotlivých modifikací kotle je vyjádřen v poměrném vyjádření vůči

útlumu odpovídajícího holé konstrukci bez kotle. Výsledky všech zkoušek shrnuje
tabulka 5.3.

Na konstrukci vertikálního HRSG kotle se vždy vyskytuje alespoň jeden z vy-
šetřovaných detailů. Obvykle se jich vyskytuje více současně. Na základě změřených
dat při zkouškách na zmenšeném modelu lze vyslovit konzervativní závěr. Ten bude
vycházet z nejmenšího zjištěného poměru tlumení konstrukce s jedním z detailů vůči
konstrukci bez kotle.

Vzhledem k povaze zkoušek se jedná o vyjádření útlumu odpovídající odezvě
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Kapitola 5: Výsledky výpočetních a experimentálních prací a jejich rozbor

a) Model M1 na stolici b) Model M2 na stolici

Obr. 5.2 Zkouška na vibrační stolici

Tvar M1 M2 M3 M4

1 1 4,21 3,10 3,31

2 1 2,59 2,85 2,11

3 1 2,58 3,33 2,92

Tab. 5.3 Poměrné vyjádření tlumení v porovnání s modelem M1 ze zkoušek na
modelu pro i-tý vlastní tvar
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5.2 Stanovení útlumu ze zkoušky na skutečném kotli

Obr. 5.3 Dva kotle Torun, pohled z ptačí perspektivy na kotle a strojovnu

konstrukce v rozsahu malých deformací. Vliv interakce stavby a základové půdy
nebyl vyšetřován.

5.2 Stanovení útlumu ze zkoušky na skutečném
kotli

V rámci rozšíření stávajícího provozu teplárny v lokalitě Torun v Polsku byly posta-
veny dva nové horkovodní kotle s označením HRHWB z anglického Heat Recovery
Hot Water Boiler. Z technologického hlediska se jedná o horkovodní obdobu parního
HRSG kotle.

Koncepční uspořádání nosné konstrukce kotlů je zásadně ovlivněno skutečností,
že oba kotle jsou na staveništi posazeny v těsné blízkosti a jsou mezi sebou pro-
pojeny konstrukcí mezilehlé napájecí stanice. Kotle jsou vyrobeny jako zrcadlově
identické kopie. Mezilehlá konstrukce napájecí stanice je také do značné míry zr-
cadlově symetrická podle střednicové osy. Pohled na celkové uspořádání staveniště
s vyšetřovanými kotli přináší obrázek 5.3.

5.2.1 Realizace zkoušky

Návrh zkoušky vycházel z potřeby rozkmitat konstrukci způsobem odpovídajícím
některému z prvních vlastních tvarů kmitání soustavy. Jelikož jeden z dominantních
vlastních tvarů byl symetrický vůči střednicové ose, bylo využito vzájemné blízkosti
obou kotlů. Během zkoušky byly komíny nuceně vychýleny směrem k sobě. Tímto
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Kapitola 5: Výsledky výpočetních a experimentálních prací a jejich rozbor

a) Snímek záběru hledáčku teodolitu b) Smyčka při kontrolním sestavení

Obr. 5.4 Záběry z průběhu zkoušky

Počet Čas Čas Výchylka Výchylka f0 δ

kmitů r ti [s] ti+r [s] Ai [mm] Ai+r [mm] [Hz] [-]

6 0 3,2559 7,5 4,5 1,843 0,0851

16 0 8,6 7,5 2 1,86 0,0826

30 0 16,25 7,5 0,5 1,846 0,0927

Tab. 5.4 Výsledky dynamické zkoušky na konstrukci

způsobem bylo zároveň zajištěno, že při přestřižení jediného lana, došlo k uvolnění
vnuceného přetvoření současně u obou konstrukcí.

Vyhodnocení záznamu kamery

Záznam dokmitávání byl vyhotoven na HD kameru mobilního telefonu snímajícího
měřítko na vrcholu komína. Telefon byl připevněn ke stojanu teodolitu, jehož pomocí
bylo měřítko na komíně přiblíženo. Následně byl záznam analyzován v programu
VirtualDub 1.10.4. Tento program umožňuje procházet záznam snímek po snímku.
U vybraných snímků byla provedena detailní analýza. Snímky 14, 24, 120, 294 a 543
byly vytisknuty na formát A3. Údaje na těchto snímcích byly doplněny o měřítko
s milimetrovým rozlišením. Z těchto dat byla spočtena vlastní tlumená frekvence
a logaritmický dekrement útlumu. Útlum byl stanoven metodou logaritmického de-
krementu, která je popsána v kapitole 4.3 s využitím vzorce (4.5). Výsledky zkoušky
shrnuje tabulka 5.4.

5.2.2 Rozbor dosažených výsledků zkoušek na kotli

Dynamická zkouška provedená na hotové konstrukci vertikálního HRHWB kotle pro-
kázala dobrou shodu s výsledky zjištěnými na zmenšeném modelu. Zjištěné výsledky
přináší tabulka 5.5. V této tabulce jsou také uvedeny hodnoty útlumu předepsané
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5.3 Zjištění použitelnosti oceli S235 a DD11 v disipativních detailech

Změřený útlum Útlum konstrukcí Útlum komína
δC

δZ

δS

δZ

δZ δC podle EN δS podle EN

0,0826 0.05 0,02 1,652 4,13

Tab. 5.5 Útlum konstrukce vertikálního kotle stanovený z dynamické zkoušky na
kotli. Útlum je vyjádřen ve formě logaritmického dekrementu útlumu δ. Uvedené
směrné hodnoty útlumu pro konstrukce a komíny jsou převzaty z EN 1991 [37].

ocelovým konstrukcím a komínům v návrhových normách [37]. Údaje v tabulce jsou
doplněny i o poměrné vyjádření naměřených dat vůči normou stanoveným údajům.

Diskuze k vyhodnocení útlumu na modelech a skutečném kotli

Hodnota tlumení stanovená měřením na skutečném kotli odpovídá 1,6 násobku hod-
noty obvyklé pro ocelové konstrukce. Jedná se o poměr menší, než byl zjištěn při
měření na modelech.

Vybuzený tvar kmitu dvou propojených kotlů byl symetrický vůči střednicové
ose soustavy. Díky tomu byla velká část hlavní nosné konstrukce během kmitání bez
deformace. Byla pouze střídavě stlačována a natahována. V důsledku toho, došlo jen
k zanedbatelnému rozkmitání hmot zavěšeného kotle.

Zkouška na skutečném kotli tedy postihla nejméně příznivý stav z hlediska vlivu
kotle na nárůst útlumu soustavy. Zjištěná hodnota tlumení během zkoušky na stavbě
představuje bezpečně nejmenší míru tlumení, jaká může být na konstrukcích verti-
kálních kotlů naměřena.

5.3 Zjištění použitelnosti oceli S235 a DD11 v di-
sipativních detailech

V praktickém návrhu disipativních detailů je nutné zkoušky popsané v následujících
odstavcích provádět na hotovém disipativním detailu. Zde popisované zkoušky byly
uskutečněny na plechových normovaných vzorcích. Výsledky získané při zkouškách
na těchto vzorcích proto mají pouze informativní hodnotu. Jejich smyslem bylo
prověřit obecnou použitelnost vyšetřovaných materiálů.

Zkoušky byly koncipovány jako cyklické zatěžovací zkoušky s axiálním měk-
kým zatěžováním řízenou deformací. Pro zjištění základních materiálových vlast-
ností a vykreslení pracovního diagramu použitých materiálů byly navíc provedeny
tahové zkoušky na plechových vzorcích.

Cyklická zkouška probíhala u každého vzorku ve čtyřech fázích. Každý vzorek byl
nejdříve cyklicky zatěžován pod mezí kluzu a následně ve třech úrovních cyklického
zatěžování až na úroveň cílové amplitudy poměrného přetvoření. Zatěžovací program
je patrný z obrázku 5.5.
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Kapitola 5: Výsledky výpočetních a experimentálních prací a jejich rozbor

Obr. 5.5 Zatěžovací program pro cílovou amplitudu deformace 1 mm. Na vodorovné
ose trvání testu v [s], na svislé ose vnucená deformace v [mm].

Vzorek/opakování 4x 5x 5x 10x

S235C 1 % 0,16 mm 0,2 mm 0,25 mm 0,5 mm

S235C 2 % 0,16 mm 0,25 mm 0,5 mm 1,0 mm

S235C 4 % 0,16 mm 0,5 mm 1,0 mm 2,0 mm

DD11C 1 % 0,16 mm 0,2 mm 0,25 mm 0,5 mm

DD11C 2 % 0,16 mm 0,25 mm 0,5 mm 1,0 mm

DD11C 4 % 0,16 mm 0,5 mm 1,0 mm 2,0 mm

Tab. 5.6 Zatěžovací programy pro cílové amplitudy přetvoření

Použité programy zatěžování pro jednotlivé cílové amplitudy přetvoření ukazuje
tabulka 5.6.

Výsledkem zkoušek bylo vykreslení hysterezních smyček pro jednotlivé materiály
a programy zatěžování. Z těchto křivek byly odečteny maximální hodnoty tahových
sil odpovídající jednotlivým cyklům.

S využitím vzorce (2.2) byl vyjádřen maximální rozptyl hodnoty κ, který definuje
materiálové kriterium použitelnosti. Výsledky zkoušek spolu s mezní hodnotou kri-
téria κ shrnuje tabulka 5.7. Z tabulky 5.7 je zřejmé, že ocel S235 nesplňuje kritérium

Obr. 5.6 Vykreslení hysterezních křivek vzorku DD11C v programu s cílovou ampli-
tudou přetvoření dbd = 4 %
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5.4 Zhodnocení použitelnosti oceli S235 v disipativním detailu

S235 1 % S235 2 % S235 4 % DD11 1 % DD11 2 % DD11 4 %

κmax 0,11 0,13 0,97 0,07 0,09 0,25

κdov 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Status NE NE NE ANO ANO NE

Tab. 5.7 Vyhodnocení maximální hodnoty κ pro jednotlivé materiály a cílové am-
plitudy poměrného přetvoření

κmax ani pro nejnižší uvažovanou cílovou amplitudu plastické deformace. V případě
oceli DD11 je kritérium κmax splněno v případě cílových amplitud plastické defor-
mace 1 % a 2 %. S tímto materiálem se tedy dá uvažovat pro případné praktické
využití v aplikacích pasivní anti-seizmické ochrany.

5.4 Zhodnocení použitelnosti oceli S235 v disipa-
tivním detailu

Je zřejmé, že nedojde-li k překročení meze kluzu v disipativních detailech, dojde
k přetížení celé konstrukce. Statistický rozptyl vlastností materiálu disipativních
prvků může tedy představovat riziko.

Pro účely pravděpodobnostního zhodnocení rizika spojeného s užitím oceli S235
v disipativních zónách byla navržena část konstrukce vertikálního HRSG kotle. Jed-
nalo se o jedno patro zavětrovaného rámu. Rozsah, použité profily i geometrie jsou
patrné z obrázku 5.7 vlevo. Jedná se o fiktivní konstrukci bez přímé spojitosti s ně-
kterým z realizovaných kotlů.

Účinek zemětřesení byl zadán metodou spekter odezvy. Vyhodnocení odezvy kon-
strukce bylo provedeno pomocí modální analýzy s rozkladem do vlastních tvarů. Pro
návrh dimenzí nosných prvků bylo využito disipativní koncepce navrhování neboli
capacity design. Kontrola návrhu byla provedena metodou push-over analysis. Di-
sipativním mechanismem byl zvolen systém excentrického zavětrování s krátkým
seizmickým článkem. Způsob rozptylu energie je očekáván hysterezním překročením
meze kluzu ve smyku. Součinitel duktility, který byl použit pro návrh dimenzí, byl
uvažován s hodnotou q=3,2.

Rozteč sloupů byla 14,5 m, výška patra 9 m, systémová délka seizmického článku
byla návrhem stanovena na 2,15 m. Účinná délka seizmického článku byla stanovena
1,525 m.

5.4.1 Pravděpodobnostní analýza

V rámci pravděpodobnostní analýzy byla vyšetřována konstrukce navržená v před-
chozí kapitole. Cílem analýzy bylo zjistit, zda při nucené deformaci konstrukce od-
povídající skutečné nepružné odezvě, nedojde k překročení meze kluzu mimo disi-
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Kapitola 5: Výsledky výpočetních a experimentálních prací a jejich rozbor

a) Disipativní konstrukce zavětrovaného rá-
mového patra

b) Konstrukce po vyloučení disipativního
prvku — push-over analýza

Obr. 5.7 Modelová konstrukce, příprava na pravděpodobnostní analýzu

pativní zóny. Vyšetřovaný výsek konstrukce byl analyzován v pravděpodobnostním
modulu výpočetního programu Ansys. Bylo využito symetrie konstrukce.

Hlavní nosná konstrukce rámu byla navržena z oceli kvality S355. Seizmický člá-
nek byl navržen z oceli S235. Mez kluzu materiálu S235 a S355 byla zadána stochas-
ticky. Statistické rozdělení mezí kluzu bylo zvoleno normální s parametry odvoze-
nými analyticky z návrhových histogramů pro oba materiály podle [27]. Střední hod-
nota meze kluzu oceli disipativních prvků byla navíc zvětšena součinitelem αa = 1, 5
zohledňujícím materiálové zpevnění při cyklické plastické deformaci a zvětšení meze
kluzu vyplývající z rychlosti zatěžování.

Prutové prvky byly modelovány pomocí prvků typu BEAM188, detail seizmic-
kého článku byl vytvořen s využitím prvků Shell 181. Pro nedisipativní prvky byl
záměrně zvolen jednoduchý FEM 1D prvek. Tato volba totiž zaručuje, že mezi vý-
sledky maximálního napětí v konečných prvcích mimo disipativní zóny nebudou
obsaženy zavádějící špičkové hodnoty. Geometrie modelu je patrná z obrázku 5.8.

Proti směru nuceného posunutí rámové příčle během zemětřesení působí v místě
přípojení seizmického článku síla o velikosti odpovídající plastické únosnosti článku
ve smyku. Tato síla je v každé simulaci počítána znovu podle aktuálně použitého
vzorku meze kluzu článku. Detail článku je znázorněn na obrázku 5.8.

Vnucená deformace byla zadána v systémovém bodě styku článku a příčle, tedy
v ose příčle uprostřed jejího rozpětí. Z pružné kvazi-dynamické analýzy konstrukce
zatížené nepružným spektrem odezvy vyplynul patrový posun v místě rámového
rohu uy o velikosti 22,8 mm. Skutečný posuv um byl stanoven s užitím vzorce (4.1)
na um=72,96 mm.

Pro tvorbu simulací byl použit modul LHS využívající metody vzorkování Latin
Hypercube Sampling (LHS). Tato metoda byla zvolena proto, že s jejím použitím
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5.4 Zhodnocení použitelnosti oceli S235 v disipativním detailu

a) FEM model konstrukce b) Detail článku

Obr. 5.8 FEM model konstrukce analyzované pravděpodobnostním přístupem

lze dojít k uspokojivým výsledkům analýzy i při relativně nízkém počtu simulací.
Uvedená analýza byla provedena s užitím jednoho tisíce simulací. Jako stav poruchy
P (Z < 0) byla nadefinována situace, kdy velikost ekvivalentního napětí v některém
konečném prvku mimo disipativní zónu dosáhne hodnoty aktuální meze kluzu.

5.4.2 Rozbor dosažených výsledků pravděpodobnostní ana-
lýzy

Histogram maximálního ekvivalentního napětí v nedisipativních částech konstrukce
je vykreslen na obrázku 5.9. Na obrázku 5.10 je vykreslen histogramem rozdílu
aktuální meze kluzu konečného prvku a v něm působícího ekvivalentního napětí.

Z obrázku 5.10 je vidět, že v nejnamáhanějším konečném prvku soustavy mez
kluzu překročena není. Rezerva vůči aktuální mezi kluzu je v nejhorším případě
68,99 MPa. Zvyšování počtu simulací není potřeba. Navýšení počtu simulací by
nevedlo ke kvalitativně rozdílnému výsledku.
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Kapitola 5: Výsledky výpočetních a experimentálních prací a jejich rozbor

Obr. 5.9 Histogram maxima napětí v konečných prvcích mimo disipativní zóny

Obr. 5.10 Histogram maxima rozdílu meze kluzu konečného prvku a redukovaného
napětí v prvku
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Kapitola 6

Závěry

Útlum konstrukce vertikálního HRSG kotle

Z výsledků dynamických zkoušek na zmenšeném fyzikálním modelu i skutečném kotli
vyplynul jednoznačný závěr. Útlum konstrukce se zavěšeným kotlem vykazuje vý-
razně vyšší úroveň tlumení než odpovídá běžným nosným konstrukcím z oceli. Pro
budoucí dynamické analýzy zavěšených kotlů a jejich komínů může být uvažován
logaritmický dekrement útlumu roven hodnotě 0,08. Oproti hodnotám odpovídají-
cím běžným nosným konstrukcím z oceli se jedná o navýšení o 60 %. V porovnání
s hodnotami používanými pro ocelové komíny stejného provedení se jedná o hod-
notu čtyřnásobnou. Tento poznatek je aplikovatelný na konstrukce zavěšených kotlů
obecně.

Materiál anti-seizmických opatření konstrukce vertikálního HRSG kotle

V rámci disertační práce bylo zjištěno, že materiál DD11 lze prakticky využít v opat-
řeních anti-seizmické ochrany konstrukcí kotlů. S tímto materiálem se tedy dá uva-
žovat pro případné praktické využití v aplikacích pasivní anti-seizmické ochrany.

V navazující pravděpodobnostní analýze byla vyšetřována míra rizika spojeného
s nebezpečím nedosažení meze kluzu v disipativním detailu z oceli S235 vyplývajícího
ze statistického rozptylu meze kluzu. Z výsledků analýzy vyplynulo, že toto riziko
je v případě konstrukce vertikálního HRSG kotle zcela zanedbatelné.

Výhledy do další práce

Předmětem prezentovaného výzkumu bylo stanovení útlumu konstrukce vertikálního
HRSG kotle v rozsahu malých deformací. Předmětem dalšího výzkumu by mělo být
vyšetření tohoto parametru v oblasti velkých deformací, které jsou typické pro se-
izmické události. Umělé uskutečnění zkoušek tohoto druhu není prakticky realizo-
vatelné. Řešením bude důsledné vyžadování prvků trvalého monitoringu konstrukcí
nově budovaných vertikálních kotlů v seizmických oblastech. Tento výzkum tedy
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Kapitola 6: Závěry

bude probíhat dále s využitím dat získaných z těchto zařízení po potencionálních
seizmických událostech.

Předmětem dalšího výzkumu a vývoje může také být návrh kluzného uložení
teplých nosníků s využitím třecích kyvadel. Tato zařízení budou spojovat funkci
samo-dostředivého kluzného uložení teplých nosníků a energii rozptylujících prvků
anti-seizmické ochrany.
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Technologické konstrukce leží obecně na okraji zájmu výzkumu v oboru teorie kon-
strukcí. Tato práce si klade za cíl tento deficit částečně napravit. Jejím ústředním
tématem jsou konstrukce vertikálních kotlů na odpadní teplo. Po celém světě jsou
nosné konstrukce těchto zařízení řešeny koncepčně obdobně a používají také podobné
detaily v přípojích kotelní technologie k nosné konstrukci.

Tato práce je zaměřena na stanovení hodnoty mechanického útlumu konstrukce
zavěšeného vertikálního kotle na odpadní teplo. Na základě experimentálního měření
na zmenšeném modelu jsou stanoveny hodnoty logaritmického dekrementu útlumu
pro několik modifikací kotle. Tyto modifikace reprezentují jednotlivé detaily typické
pro vertikální kotle. Poměrná změna tlumení konstrukce v dané modifikaci oproti
holé konstrukci bez kotle vyjadřuje relativní příspěvek daného detailu k celkovému
tlumení soustavy. Verifikace výsledků získaných měřením na zmenšeném modelu je
provedena za pomoci měření na realizovaném vertikálním kotli.

Dále se tato práce zabývá materiálovým řešením energii rozptylujících detailů
v seizmických aplikacích. Vyhodnocuje použitelnost konstrukční oceli S235 a DD11
pro aplikaci v těchto detailech.

Filozofie návrhu konstrukce s kovovými hysterezními tlumiči je založena na pod-
mínce překročení meze kluzu v energii rozptylujících detailech během seizmické udá-
losti. Statistický rozptyl mechanických vlastností materiálu může tedy představovat
riziko. Součástí této práce je proto také pravděpodobnostní zhodnocení rizika nedo-
sažení meze kluzu v energii rozptylujících detailech z oceli S235.

In general, technological structures are of marginal research interest in the the-
ory of structures. This work aims to partially balance this deficit. Its central theme
is the structure of waste heat vertical boilers. All around the world, the suppor-
ting structures of this equipment are designed conceptually similarly and they also
make use of similar details in the connections of boiler technology to the supporting
structure.

This work is focused on determining the value of mechanical damping of a suspen-
ded waste heat vertical boiler. On the basis of experimental measurements on a scale
model, values of logarithmic decrement of damping for several modifications of the
boiler are determined. These modifications represent the individual details of the
vertical boiler. The proportional change in the structure damping of a certain mo-
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dification compared to bare structure without a boiler expresses the relative contri-
bution of a certain detail to the overall damping. Verification of results obtained by
measurements on a scale model is made using measurements on an already imple-
mented vertical boiler.

Furthermore, this work deals with material solution of energy dissipation details
in seismic applications. It evaluates the usability of S235 structural steel and DD11
steel for application in such details.

The very basic concept of aseismic structural design is based on exceeding the
yield point in energy dissipating zones. The statistical variance of mechanical quali-
ties of materials can pose a risk. Part of this work is therefore focused on probability
risk assessment, failure to yield strength in the energy dissipation details made of
steel S235.

44



Autor: Ing. Jiří Protivínský

Pracoviště: Katedra stavební mechaniky
Fakulta stavební
VŠB-Technická univerzita Ostrava

Název: Návrh anti-seizmických opatření pro konstrukci
Vertikálního HRSG kotle

Místo, rok, vydání: Ostrava, 2017, 1.vydání

Počet stran: 45

Vydala: VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Edice Doktorské disertační, habilitační a inaugurační spisy

Tisk: Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava

Náklad: 30

Neprodejné

ISBN 978-80-248-4020-8

45


