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Analýza oprav vysokotlakých potrubí pomocí objímek 

 

Souhrn:  

    Cílem této práce je popis a analýza oprav vysokotlakých potrubí s vadami 

pomocí ocelové objímky s kompozitní výplní a objímky z uhlíkové tkaniny zpevněné 

epoxidovou pryskyřicí. Analýza probíhala pomocí experimentu ve výzkumném ústavu 

SVÚM a.s., ze kterého byly vyhodnoceny data pomocí grafů. Po vyhodnocení dat a 

grafů z experimentu byl vytvořen MKP model pro ocelovou objímku s kompozitní 

výplní pro vadu hlubokou 50 % a tento model byl porovnáván se skutečnými 

naměřenými hodnotami v experimentu do 8 MPa přetlaku v potrubním tělese.  

 

Klíčová slova: 

Potrubí, ocel, oprava, objímka, kompozit  

 

Summary 

  

Main issues of this thesis are a description and analysis of high pressure pipeline 

repair with sleeve made of steel combined with composite material and composite 

sleeve made of carbon fibers and epoxy resin. Repairs where used on a testing pipeline 

with defects. The analysis was made by experimental work, which took place in the 

SVÚM a.s. and the analysed data where put into graphs for a further comparison 

between different kinds of sleeves. When the data where finished with analyses, FEM 

software model was made for the steel sleeve repair on the pipeline with 50 % defect‘s 

depth of its original pipeline thicknes. Results from FEM model was compared to 

realistic experimental results with inner pressure equal to 8 MPa. 

    

Keyword  
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σ 𝜑              Obvodové napětí                                                                                   [MPa]  
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1 ÚVOD 

 

Obr. 1.1 Zkušební těleso 

 

Tématem této diplomové práce je zkoušení zatěžováním dvou typů opravných 

objímek na vysokotlakém ocelovém potrubí, které se používá pro transport plynu, 

ropných látek a produktů a jejich následná napjatostně deformační analýza a 

porovnání únosnosti. Toto potrubí bylo demonstrováno potrubním tělesem viz. Obr. 

1.1. První z objímek byla ocelová s kompozitní výplní, druhá objímka byla čistě 

kompozitní z tkaniny z uhlíkových vláken. Výsledkem této práce je vyhodnocení oprav 

potrubí pomocí těchto objímek a také porovnání s výpočetním modelem. Objímky byly 

nainstalovány na trubním tělese, na kterém byly uměle vytvořeny plošné vady 

(defekty), kdy tato místa měly objímky zpevnit. Další vada byla vybroušena na povrchu 

potrubí mimo nainstalované objímky. Práce by měla určit co nejefektivnější možnost 

opravy vysokotlakých potrubí. 

 Celková problematika týkající se právě servisu a oprav vysokotlakých ocelových 

potrubí je velmi zajímavá, ale bohužel je jen velmi málo dostupných materiálů 

zabývajících se opravami vysokotlakých potrubí, resp. jejich porovnáváním.  Podrobná 
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znalost oprav vad na potrubí je velmi důležitá a užitečná, neboť přeprava všech 

nebezpečných hořlavých tekutin na větší vzdálenosti a jejich těžení probíhá právě přes 

vysokotlaké ocelové potrubí. 

Potrubní dopravu řadíme mezi nejbezpečnější způsoby dopravy vůbec. 

Porovnáme-li různé druhy doprav dle přepraveného tunokilometru a počtu nehod či 

úmrtí, je doprava pomocí potrubí bezpečnější než letecká. Přestože se jedná o 

přepravu průmyslového média a nikoliv osob, může dojít k havárii, resp. k poškození 

potrubí a následnému úniku média ohrožující zdraví či životy lidí. Pokud k takové 

havárii dojde, je velmi pečlivě analyzována a vyhodnocená. Na základě těchto analýz 

dochází například k úpravě výroby trubního materiálu, jeho parametrů, k opatřením při 

výstavbě, provozu, údržbě a také nakonec k úpravě samotných způsobů oprav. 

Hlavním cílem všech těchto analýz je prevence vzniku závad do budoucna a tím i zajistit 

bezpečnost pro okolí a eliminovaní ekologických škod, které mohou dosahovat 

astronomických částek peněz například při prasknutí ropovodu. [1] 

Ve světě došlo již několikrát k ekologickým katastrofám kvůli zanedbané údržbě 

na potrubí a následky byly v mnohých případech i katastrofální, jak pro životní 

prostředí, tak pro provozovatele potrubí a jeho ekonomiku. 

 Za zmínku stojí například havárie ropovodu Družba nedaleko Čáslavi v roce 2005, 

kdy vyteklo do přírody 200 m3 ropy.  

Mezi časté jevy porušení potrubí patří jeho korozní poškození. Tento jev patřil do 

nebezpečných rizik spíše dříve. V posledním desetiletí ze statistik vyplývá, že tato 

příčina je na ústupu. Je to zejména díky lepším technologiím a tzv. vnitřním inspekcím, 

kdy jsou korozní vady, resp. úbytky na materiálu zjištěny včas např. pomocí ultrazvuku 

po celé délce potrubí a následně opraveny dříve, než může dojít k samotné havárii na 

potrubí. Potrubí plynovodů je také chráněno proti vnitřní korozi vysoušením před 

uvedením do provozu, kdy je předepsaná hladina vlhkosti atmosféry v potrubí před 

uvedením do provozu a napuštěním médiem. Potrubí, která přepravují agresivní plyny, 

jsou chráněny vnitřními povlaky na bázi epoxidových pryskyřic. Koroze na vnější straně 

potrubí se eliminuje většinou katodickou ochranou s dokonalejšími izolacemi trub, 

které jsou čím dál víc a častěji kontrolovány. [1] 
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V posledních letech se také čím dál tím více dbá na technologii výroby 

potrubního materiálu, a proto dochází i ke snížení vad při výrobě. Mezi tyto vady 

z výroby patřily často ty, které se nacházely ve svarech. Moderní NDT (non-destructive-

methods) metody kontroly potrubí vylučují větší vady téměř se 100 % 

pravděpodobností. Stejným způsobem jsou také omezovány vady v podobě převalků a 

zdvojenin, které byly typické dříve pro bezešvé trubky, a to pro klasické i pro bezešvé 

rozšiřované. [1] 

V daleko přísnějších požadavcích na defektoskopii a samotný proces svařování se 

skrývá i snížení počtu defektů montážních obvodových svarů. Provozovatelé čím dál 

tím více požadují radiografickou kontrolu svarů, která je v řadě případů spojena 

s ultrazvukovou defektoskopickou zkouškou. Vysokotlaké potrubí se testuje dále 

pomocí tlakové zkoušky, a to přednostně hydraulické. Hydraulická zkouška je natolik 

přesná, že dokáže detekovat velmi malé netěsnosti. Malé netěsnosti nebylo možné 

objevit pomocí dříve standardní pneumatické zkoušky. Mezi speciální metody detekce 

úniku zkušebního média patří detekování pomocí helia. Metoda lokalizace úniku 

pomocí helia umožňuje bezpečně nalézt takové mikro-úniky, jejichž určení bylo 

v minulosti naprosto nemožné. Je to díky velikosti molekul helia, jejichž rozměr je 

velmi malý. [1] 

Dnes se potrubí zkouší tak, že jsou předepsány minimální zkušební tlaky 

odvozené od budoucího maximálního provozního tlaku. Zvyšováním úrovně těchto 

tlaků se přímo úměrně zvyšuje pravděpodobnost otevření případných vad potrubí. 

Vady, které se projeví při zkušebním tlakování potrubí, by se jinak mohly vyskytnout 

v budoucím provozu potrubí bez varování a způsobit tak velmi závažné havárie. 

Vrcholem všech tlakovacích zkoušek je tzv. stresstest. Při tomto vícecyklém testu se 

vnitřním přetlakem snažíme dostat k mezi kluzu do oblasti plastických deformací. Ve 

skutečnosti se ale dostáváme těsně pod mez kluzu na úroveň integrální obvodové 

plastické deformace okolo jedné desetiny procenta. Tímto způsobem se dokonale 

prověří strukturní pevnost trubek, sníží napěťové špičky v materiálu, a především 

dlouhodobě zablokují potenciální defekty typu trhlin, které by únavově mohly růst při 

změnách tlaku v potrubí. Další možností zjištění celkové integrity potrubí je provedení 

vnitřní inspekce pomocí tzv. inspekčních ježků neboli zařízení, která detekují vady 
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zevnitř potrubí. Nejlépe je provést kontrolní vnitřní inspekci po výstavbě potrubí. 

Přestože jsou havárie vysokotlakých potrubí téměř eliminovány, je stejně důležité 

chápat vznik případných vad, a to i těch, které z počátku nebudou mít velký vliv na 

životnost a integritu potrubí. K tomu abychom pochopili vznik vad na potrubí během 

provozu, musíme pochopit celkové chování potrubí pod vnitřním přetlakem. Vady 

nevznikají pouze korozí, nebo mechanickým poškozením, ale také cyklickým 

zatěžováním během provozu. Pro iniciaci trhlin jsou nejdůležitější vady geometrie a 

vady materiálu, a z tohoto důvodu se soustředíme na lokální napjatost s rozvojem 

poškození u těchto vad, a to až do doby, než se dostanou do stavu, který by ohrozil 

samotný provoz. [1] 

 

 

2 NAMÁHÁNÍ POTRUBÍ 

Určení zatížení a vnitřní napjatosti na vysokotlakém ocelovém 

plynovodu/ropovodu je nezbytné z důvodu provozování potrubí při vysokých tlacích 

(resp. přetlacích). Potrubí je namáháno těmito tlaky nepřetržitě, neboť spotřeba plynu 

a ropy neustává a jsme tím nuceni potrubní médium přepravit za krátký čas na velkou 

vzdálenost. Potrubí může být namáháno dalšími zatíženími. Pokud se například potrubí 

nachází nad zemí, tak vlastní tíha zatěžuje potrubí mezi dvěma podporami, dále to 

může být vítr, užitné zatížení a pokud se nachází v zemině, tak zatížení od zeminy. 

Většina potrubí vede pod zemí a pro tato potrubí je největším zatížením právě vnitřní 

přetlak. Zatížení od zeminy se zanedbává a počítá se s ním pouze ve specifických 

případech, kdy hloubka uložení potrubí je např. větší než standardních 0,8 až 1,2 m. 
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2.1 Namáhání potrubí od vnitřního přetlaku 

 

 

Obr. 2.1 Vnitřní přetlak a napětí ve stěně potrubí 

 

U vysokotlakých potrubí se odlišují dva základní prvky a to přímé/rovné potrubí a 

potrubí zakřivené. Obvyklý poloměr za studena tvářených oblouků je R = 50*D a za 

tepla R = 5*D až 10*D, kde D značí průměr potrubí. Oblouky se skládají jak 

horizontálně, tak vertikálně a spolu s přímými úseky tvoří potrubní polygon, který 

spolupůsobí a je zatížen vnitřním přetlakem, zeminou, nahodilým zatížením na terénu 

a případně zatížením z nespojitého uložení na dně rýhy. Dno rýhy bývá často 

znečištěno od jiných předešlých zemních prací, ba dokonce stavební firmy položí 

potrubí na skalnaté podloží, které ho může značně poškodit a vyvolat tak mimořádné 

zatížení na stěnu potrubí. Když pomineme takto nepříjemnou situaci se špatným 

podložím, tak mezi nejzávažnější zatížení je považováno zatížení vnitřním přetlakem. 

Schéma tohoto zatížení můžeme vidět viz. Obr. 2.1. Ostatní účinky zatížení jsou v praxi 

často zanedbávány, i když jejich působení na vysokotlaké potrubí může vyvolat 

významnou napjatost v lokálních oblastech. Spočítáme-li si poměr průměru potrubí 

k tloušťce stěny (štíhlost), který se pohybuje v rozmezí od 50 do 90, tak můžeme 

potrubí považovat za dlouhou válcovou tenkostěnnou skořepinu. [1] 

Vnitřní přetlak média v potrubí vyvolává jak obvodové napětí σϕ (σ2, σt), tak i 

podélné napětí σx (σ1, σo). Tato napětí jsou tzv. membránová napětí. Membránou 

nazýváme rotační útvar, který přenáší pouze tahová napětí rovnoměrně po průřezu. 

Potrubí ale nemůžeme považovat jednoduše pouze za membránu, nýbrž za skořepinu. 

Vlivem větší tloušťky stěny je totiž tato skořepina (potrubí) schopna přenášet i napětí 
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ohybová (skořepinová). Tato napětí se objevují tam, kde na potrubí začne působit jiné 

přídavné zatížení, nebo v místě, ve kterém došlo k zamezení volné membránové 

deformaci. Pokud bereme v úvahu staticky namáhané konstrukce, tak u těchto 

konstrukcí mají rozhodující vliv membránová napětí, a to i přesto, že skořepinová 

napětí mohou dosahovat vysokých hodnot. U potrubí plynovodů a ropovodů, které 

posuzujeme jako staticky zatížené konstrukce, je ovšem nezbytné počítat i 

s poškozením od únavy, neboť při změnách vnitřního přetlaku tekutiny v potrubí 

během provozu dochází k cyklickým změnám membránových a skořepinových napětí. 

[1] 

Obvodové napětí na vnějším a vnitřním povrchu se u válcových tenkostěnných 

skořepin moc neliší. Do výpočtu můžeme vložit jednu hodnotu, neboť při plastické 

deformaci dochází k vyrovnání napětí mezi vnějším a vnitřním povrchem. Už bylo výše 

uvedeno, že se poměr D/t pohybuje u vysokotlakých potrubí (plynovodů, ropovodů) 

v rozpětí 50–90. Minimum- 50 je dáno požadavkem na statické působení potrubí jako 

skořepinové konstrukce a z konstrukčních důvodů se k ní přibližujeme především u 

menších průměrů. Vzrůstající tloušťka stěny nepříznivě ovlivňuje některé mechanické 

vlastnosti, přechodovou teplotu, svařitelnost. Při návrhu tloušťky stěny je důležitým 

aspektem i jeho ekonomičnost. Horní hodnota 90 je dána požadavkem na stabilitu 

stěny potrubí v souvislosti s vnějšími lokálními zatíženími, jako je například boulení. 

Z konstrukčních důvodů se k této hodnotě přibližujeme především u potrubí s větším 

průměrem. [1] 

Pro závislost mezi napětím a deformacemi ve stěně potrubí dostatečně 

dlouhého úseku platí známé vztahy pro dvojrozměrnou skořepinu, dané 

rozšířeným Hookovým zákonem: 

Rovnice 1:   𝜀𝑥 =  
1

𝐸
× (𝜎𝑥 −  𝜇 ∙ 𝜎𝜑) 

Rovnice 2:   𝜀𝜑 =  
1

𝐸
× (𝜎𝜑 −  𝜇 ∙ 𝜎𝑥) 

     Kde: 𝜀𝑥  je poměrná deformace v podélném směru potrubí 
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  𝜀φ  je poměrná deformace v obvodovém směru potrubí 

  𝜎𝑥   je podélné napětí ve stěně potrubí 

  𝜎𝜑  je obvodové napětí ve stěně potrubí 

   𝜇   je Poissonovo číslo (v pružném stavu = 0,3 u oceli) 

 

Pokud se vezmou v úvahu pouze účinky vnitřního přetlaku, představuje 

obvodové napětí 𝜎𝜑známou hodnotu z kotlového vzorce, odvozeného pro válcovou 

membránu.  Tato hodnota slouží ve smyslu ČSN 13 480-3 [2], k dimenzování tloušťky 

stěny potrubí a jeho hodnota je dána vztahem: 

Rovnice 3:    𝜎𝜑 =
𝑝×𝐷

2×𝑡
 

 Kde:      P   je vnitřní přetlak v potrubí [MPa] 

              D   je průměr potrubí [mm] 

              t    je tloušťka stěny potrubí [mm] 

 

      Uprostřed souvislého přímého úseku linie potrubí platí, že poměrná 

deformace v podélném směru se rovná nule; 𝜀𝑥 = 0. Rozsah úseku, pro který platí tato 

podmínka, je závislý na celkové délce přímé části potrubí a na podmínkách uložení 

v terénu. [1]  

Pro uvedenou podmínku z rovnice (1) plyne:  

Rovnice 4:    𝜎𝑥 = 𝜇 × 𝜎𝜑 = 0,3 × 𝜎𝜑  

Dále je možné odvodit, že ve spojení oblouku s přímým úsekem a v místě 

uzavření potrubí tlakovým dnem platí: 

Rovnice 5:    𝜎𝑥 = 0,5 × 𝜎𝜑  

Podélná poměrná deformace 𝜀𝑥se tedy mění po délce potrubí od hodnoty 𝜀𝑥 = 0 

uprostřed přímého úseku do hodnoty 𝜀𝑥 =  
1

𝐸
× 0,2 × 𝜎𝜑  v místech spojení přímého 
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úseku s oblouky. Podélné napětí 𝜎𝑥 se přitom mění od hodnoty 𝜎𝑥 = 0,3 𝜎𝜑 do 

hodnoty 𝜎𝑥 = 0,5 𝜎𝜑.  

         Určení celkového průběhu podélné deformace 𝜀𝑥 mezi těmito krajními 

hodnotami, a tím průběhu napětí 𝜎𝑥 je velmi obtížné, neboť je odvislé od délky 

přímého úseky, způsobu uložení potrubí v zemině a jejich mechanických vlastností, i 

typu použité izolační vrstvy na vnějším povrchu potrubí. Vzhledem k tomu, že 

obvodové napětí 𝜎𝜑 je rozhodující pro dimenzování stěny potrubí, je jakékoliv přídavné 

namáhání v obvodovém směru potrubí na úkor předepsané bezpečnosti. Poněkud 

jinak je tomu v podélném směru potrubí, kde existuje reálná rezerva pro podélná 

namáhání v rozsahu 50-70 % obvodového napětí.  

Pro srovnání trubní napjatosti s jednoosou napjatostí lze použít hypotézu Huber-

Mises-Hencky (HMH), podle které je srovnávací (ekvivalentní) napětí pro dvouosou 

napjatost dáno vztahem: [1] 

Rovnice 6:    𝜎𝑒𝑘𝑣 =  √(𝜎𝜑
2 + 𝜎𝑥

2 − 𝜎𝜑 × 𝜎𝑥) 

 Po dosazení hodnoty 0,3 𝜎𝜑 za 𝜎𝑥 vychází (pro přímý úsek potrubí) :  

Rovnice 7:    𝜎𝑒𝑘𝑣 = 0,89𝜎𝜑 

 A po dosazení 0,5𝜎𝜑 za 𝜎𝑥 vychází (pro oblast napojení oblouku k přímému 

úseku):  

Rovnice 8:    𝜎𝑒𝑘𝑣 = 0,87𝜎𝜑 

      Výše uvedené vztahy by měly odpovídat opravdovému chování tlakových 

zkušebních trubních těles a úseků plynovodů podrobených tlakové zkoušce typu 

stresstest, kdy napětí vedoucí k vytvoření první plastické makro-deformace by mělo 

být o 12 až 15% vyšší než mez kluzu podle údajů v normě příslušné oceli. Ve 

skutečnosti dochází hlavně u potrubních úseků ke zjištění plastických deformací při 

nižší úrovni napětí v souvislosti s existencí dalších pnutí a namáhání vnesených do stěn 

potrubí.  
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       Při realizování tlakových reparací, tedy tlakových zkoušek k mezi kluzu 

vysokotlakých plynovodních potrubí, poškozených dlouhodobým provozem, nebo 

stresstestů u nově postavených plynovodů je nutné znát skutečnou/integrální mez 

kluzu dotčeného potrubního úseku. Při odhadu skutečné meze kluzu je nutné uvážit, že 

v závislosti na anizotropii materiálu a skutečném poměru 𝜎𝜑/𝜎𝑥 = 0,3 - 0,5 je mez kluzu 

potrubí při dvouosé napjatosti asi o 12 až 15 % vyšší než při jednoosé napjatosti, avšak 

podstatně nižší rychlost zatěžování při tlakové zkoušce snižuje skutečnou mez kluzu až 

o 10 %. Veškerá vnitřní pnutí a imperfekce z výrobního procesu snižují dále teoretickou 

hodnotu mezního přetlaku vypočteného z meze kluzu při jednoosé napjatosti o 

hodnotu cca 5 % až 8 %. Podobně vnitřní pnutí z pokládky potrubí přispívají ke snížení 

této hodnoty. [1] 

 

 

3 PROBLEMATIKA VAD NA VYSOKOTLAKÝCH OCELOVÝCH 

POTRUBÍ 

Výskyt vad (defektů, imperfekcí) je na potrubí běžný, neboť se jedná o 

konstrukci, která je uložená v zemi na velkých vzdálenostech. Nejen, že je velmi 

pravděpodobný výskyt vad z výroby a výstavby, ale při uložení v zemi působí na potrubí 

další negativní vlivy, mezi které patří koroze. Velmi nepříznivý může být stav 

kombinace koroze s výrobní vadou viz. Obr. 3.1. Při mé praxi ve firmě CEPS a.s., kde se 

zabývám opravou potrubí pomocí objímek ocelových i kompozitních, jsem se setkal 

v 80 % případech pouze s vadami korozního charakteru. Jednalo se o korozní důlky, 

plošnou korozi, nebo o úbytky materiálu vlivem bludných proudů od kolem vedoucích 

elektrických vedení. I přes velkou snahu aplikovat při montáži kvalitní hydroizolaci na 

potrubí, se i tak vlhkost může dostat na povrch potrubí z důvodu lidské chyby nebo 

nevhodných podmínek, při kterých byla izolace nalepena na potrubí. Nejhůře se 

aplikuje hydroizolace při velmi nízké teplotě. Při nízké teplotě se izolace láme a trhá a 

není perfektně navinutá na potrubí. Problematika samotné izolace je téma, kterým se 



České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice 

 

 26 

zde zabývat do detailů nemohu. Nyní bych přešel k typům vad. Pro další podkapitolu 

jsem se nechal inspirovat učebnicí od Ing. Lubomíra Gajdoše CSc. Spolehlivost 

plynovodních potrubí. [3] 

 

 

Obr. 3.1 Ilustrativní vada na potrubí 

 

3.1 Přehled vad 

Ocelové potrubí se může jevit jako velmi jednoduchý útvar. Jeho tvar je 

kruhového průřezu, který je namáhán z hlediska mechaniky pouze vnitřním přetlakem. 

Ve skutečnosti potrubí patří mezi nejsložitější konstrukce vůbec. Problematika 

zabývající se pevnostní a životností tohoto typu konstrukce není vůbec jednoduchá 

z důvodu technologie výroby i způsobu provozování. Vysokotlaká trubka velkého 

průměru se vyrábí tak, že se svařuje pomocí podélných, nebo spirálních svarů a 

zhotovené potrubí je nakonec svařeno příčnými svary po určitých kusech (např. 10 m 

dlouhých) na místě, kde se uloží do země. Délka svarů je obrovská a počet svarů také, 

to přináší spoustu míst, ve kterých může dojít k vadám, jak geometrickým, tak 
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strukturním. Potrubí není možné žíhat, a tak může v potrubí zůstat spoustu míst 

s reziduálním napětím. Lidský faktor je sice omezen poloautomatickou a automatickou 

výrobou, avšak i tak vzniká spoustu imperfekcí, které mohou snížit životnost a pevnost 

vysokotlakých potrubí. Všechny tyto vady se mohou třídit do různých kategorií, a to, 

jak působí na životnost potrubí. [3] 

 

3.1.1 Geometrické vady 

Geometrické vady mohou mít lokální nebo i rozsáhlý charakter. Mezi ně patří 

změny kruhovosti a změny povrchu geometrie stěny (změna křivosti stěn v jejím okolí). 

Další změny jsou takové, kdy dochází k trvalým deformacím s větším rozsahem v místě 

kde se křižují svary.  Tyto imperfekce vytvářejí přídavná ohybová napětí na potrubí při 

zatížení vnitřním přetlakem. Takto vzniklá ohybová napětí mají i velkou hodnotu oproti 

nominálnímu napětí, ale nejsou nebezpečná, protože při plastickém přetvoření od 

hydraulické zkoušky nebo vyšším přetlaku od provozu se z určité části odstraní a 

přerozdělí. Nebezpečná mohou být v kombinaci s ostrými vadami. Jakákoliv ostrá vada 

může při velkém zatížení koncentrovat vysoké napětí, které může být větší než 

únosnost materiálu potrubí. Ostré vady jsou také velký problém kvůli cyklickému 

namáhání.  

V souhrnu můžeme tvrdit, že z hlediska spolehlivosti potrubí jsou nejvážnější 

ostré geometrické vady, které tvoří již zmíněné lokální koncentrace napětí. Mezi tyto 

vady se řadí: neprovařené kořeny housenek svarů, náhlá převýšení a ostře nasazené 

závěrečné housenky. Koncentrace napětí tohoto typu lze vyhodnotit dle teorie 

vrubových účinků a zaleží na hloubce defektů podle zaoblení jejich kořene. [3] 

 

3.1.2 Lokální vady typu trhlin 

Tyto trhliny jsou většinou vyvolané technologií svařováním. Vznikají při vlastním 

svařování při vysokých lokálních teplotách – horké trhliny, a nebo trhliny vyvolané 

vadami struktury. Dále také vznikají při chladnutí těles po sváření. Při rychlém 

chladnutí materiál nechladne rovnoměrně a trhá se – studené trhliny, vyvolané 

vnitřním pnutím. Můžeme sem zahrnout také tzv. studené spoje. Studené spoje jsou 
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místa na rozhraní mezi svarem a základním materiálem. Tyto studené spoje jsou 

nejnebezpečnější. Nachází se v nejméně houževnatém místě materiálu, a to mezi 

přechodovou zónou a svarem.  Jsou také nejhlubší. Všechny trhliny se kontrolují 

defektoskopickými zkouškami, neboť při malým počtu cyklů rozhodují o rozvoji 

únavových trhlin. [3]  

 

3.1.3 Materiálové vady 

Materiálové vady se nacházejí především v povrchové vrstvě ocelových potrubí. 

Je to nejslabší místo potrubí, protože má nejhorší materiálovou strukturu s nejnižší 

mezí kluzu a bývá v mnoha případech oduhličeno. Povrch potrubí má nejvyšší 

strukturní a makroskopické pnutí. Všechny tyto důvodu vedou k tomu, že povrch 

potrubí je velmi náchylný na korozi a jak jsem již dříve zmínil, koroze patří nakonec 

k nejčastějším vadám na potrubí. Při pokusech v reálných podmínkách bylo zjištěno, 

jak píše pan Ing. Gajdoš (2), že povrchová vrstva zasahuje do celého objemu zrn, kde je 

rozrušena a poškozena hranice mezi nimi. V této vrstvě může mít materiál hodnotu 

meze kluzu až o desítky procent méně než na vnitřní vrstvě materiálu ocelového 

vysokotlakého potrubí.  Můžeme ale říci, že pokud se trhlina chce rozrůstat, tak 

funguje její zpomalování, protože s hloubkou stoupá kvalita a hodnota meze kluzu 

materiálu. Tvrdost oceli ve vrchní vrstvě se může velmi lišit od předpokládané tvrdosti 

oceli. Když defekt projde na tvrdší vrstvu materiálu, tak může dojít k místnímu 

zpevnění. Toto zpevnění můžeme považovat za ochranu před únavovým poškozením. 

Jde o jakousi barieru proti únavovému poškození a teprve když defekt překoná tuto 

bariéru, tak se trhlina může šířit. Šíří se díky tomu, že její délka vzrostla a plastická zóna 

se zmenšila. 

Plastická zóna se začne poškozovat cyklickým namáháním a pokud se trhlina 

nezastaví, vede stísněnost deformací ke zvyšování faktoru intenzity napětí a nastává 

proces šíření trhliny vlivem vysokého místního namáhání. V tomto případě je jedinou 

bariérou následné tlakové pnutí před čelem trhliny vyvolané vlastním mechanismem 

opakované deformace. [3] 
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Další důležitou materiálovou vlastností je čistota samotné oceli. Tedy tzv. 

makročistota. Jedná se o počet cizích atomů a makrovměstků v některých místech 

materiálu, kde díky těmto nečistotám může dojít k plastickému přetváření potrubí 

dříve, než je u čisté oceli běžné.  

 

3.1.4 Provozní defekty 

Defekty tohoto typu vznikají při lokálním zatížení od pohybu potrubí v zemi, dále 

v případech, kdy se deformuje okolní terén, nebo pokud potrubí leží v korozním 

prostředí a izolace byla poškozena.  

Jak jsem již dříve zmínil, korozní vady mohou být velmi závažné. Plošná koroze 

vzniká od agresivity prostředí. Koroze způsobuje úbytek tloušťky stěny, a to vede 

k omezení životnosti potrubí. Určitý úbytek tloušťky stěny se může ponechat 

v provozu, ale po delším čase je nutné potrubí opravit či vyměnit. Pokud je na delším 

úseku méně vad ohrožující integritu potrubí, tak se vyplatí potrubí opravit pomocí 

objímek. V případě, že potrubí je poškozeno rozsáhle, tak se vyplatí potrubí vyříznout a 

vyměnit za nové. Potrubí s korozními defekty se v provozu kontroluje pomocí 

inspekčních ježků, kdy ultrazvukem se měří zbytková tloušťka materiálu na potrubí.  

Dalším poškození, které patří mezi ty vážné, je lokální korozní proces nazývající se 

důlková koroze a dále pak síť trhlin způsobených tzv. korozí pod napětím. Tímto jsme 

vyjmenovali nejzávažnější poškození kromě trhlin ve svarech. Svary se studují 

experimentálně a ve vědeckých institucích. V těchto institucích dochází 

k experimentálním zkouškám a teoretickým závěrům, díky nimž můžeme v praxi a za 

provozu kontrolovat svary na potrubí. 

Všem těmto vadám, resp. jejich rozvoji, se snažíme vyhnout prevencí při správné 

tvorbě katodických ochran potrubí vč. hydroizolace potrubí a použitím postupů 

tlakového přetěžování potrubí. 
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3.2 Vlivy technologie výroby a provozu na charakter vad 

v potrubí 

Potrubí, která můžeme dnes posuzovat v terénu, byla postavena ve většině 

případů v padesátých až osmdesátých letech. Tenkrát ovšem platili jiné normy, výrobci 

měli jiné znalosti a celkově výrobní proces byl méně kvalitní. Výroba a kvalita 

vysokotlakých (VTL) ocelových potrubí se postupem času zvyšovala až na dnešní 

úroveň. I dnes ale stále není možné eliminovat všechny výrobní imperfekce materiálu a 

chyby, ke kterým může dojít při výstavbě a provozu potrubí. K potrubím postaveným 

od padesátých let musíme přistupovat jinak a hodnotit je dle samostatných skupin, do 

kterých je roztřídíme dle výrobních, montážních a provozních vad.  

Výrobu těchto trubek zajišťovaly především VT Chomutov, NH Ostrava, VSŽ 

Košice a Železárny Podbrezová.  Ve VT Chomutov se vyráběly trubky bezešvé, v NH 

Ostrava a ve VSŽ Košice šroubovicově svařované potrubí a nakonec v Železárnách 

Podbrezová se potrubí svařovalo podélně. Bezešvé trubky vyráběly také například 

Třinecké železárny. U bezešvých trubek eliminujeme problémy s vadami ve svarech a 

jejich oprava je jednodušší při aplikaci ocelových objímek, neboť nemusíme 

podbrušovat materiál objímky v místě svaru, aby perfektně dosedal na povrch potrubí i 

svaru na potrubí. [1] 

 

3.2.1 Vlivy od výroby 

Při výrobě se vnášejí do trubky vnitřní pnutí (reziduální napětí), dále pak může 

dojít ke vzniku zdvojení materiálu ve stěně potrubí, ovality (změna křivosti trubního 

profilu) stěny potrubí, vady ve výrobním svaru. Dochází i k lokálně zvýšené tvrdosti 

materiálu.  

Pokud se budou vyrábět bezešvé trubky, nebo rozšiřované trubky a budeme se 

zabývat strukturou oceli a reziduálním napětí, tak je velice důležité dodržet 

předepsané teploty při válcování a chladnutí oceli. Pokud trubku rychle schladíme, tak 

vytvoříme napěťový spád a dále při válcování při nízké teplotě dojde ke zpevnění 

povrchu stěny a tím dojde k vysokým povrchovým pnutím. [3] 
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U svařovaných trubek vznikají vnitřní pnutí zakružováním plechů a následným 

svařováním.  

Pokud se podíváme na problematiku reziduálních napětí u šroubovicově 

svařovaných potrubí, tak zjistíme, že je zde daleko více možností, jak do potrubí se 

může dostat přídavné napětí z výroby. Při výrobě tohoto potrubí dochází: 

• Opakované převinování 

• Opětovné rozbalování svitku a šikmé zkružení do šroubovice 

• Předehnutí hran; předehnutí hran slouží k možnosti výroby svaru 

• Nerovnoměrné chladnutí dvou svarů, při skružování se vaří nejprve 

potrubí zevnitř a pak následně vnější svar, a tudíž nechladnou najednou.  

V dnešní době došlo už ke zlepšení výroby šroubovicově svařovaných potrubí, a 

tak úroveň vnitřních pnutí se výrazně snížila. 

Tato pnutí můžeme eliminovat žíháním každé trubky, avšak tento proces se 

běžně nepoužívá. Důležitý je fakt, že i když výrobce udělá krátkou hydraulickou 

zkoušku, tak po této zkoušce stále zůstává reziduální napětí v trubce a pokud se 

neprovede hydraulická zkouška - stresstest, tak reziduální napětí může zůstat v potrubí 

i mnoho let. Také právě z tohoto důvodu se dělají tzv. stresstesty a hydrostatické 

tlakové zkoušky svařovaného potrubí, neboť tlakové zkoušky trubek u výrobce jsou pro 

tento účel nedostatečné. Při této zkoušce vneseme napětí do potrubí od vnitřního 

přetlaku vodou a napětí v materiálu se bude sčítat s reziduálním. Když dosáhneme 

prvních plastických deformací v místě s reziduálním napětím, tak se toto napětí bude 

snažit přerozdělit do míst, kde reziduální napětí nebylo a nedocházelo ještě 

k plastickému přetváření. Je to jev, kdy se snaží napětí jít svojí nejméně energeticky 

náročnou cestou a napětí se bude zvyšovat jen v materiálu v místech, kde ještě 

nenabylo hodnotu napětí blízké mezi kluzu. V okamžiku, kdy se napětí v materiálu 

všude bude blížit hodnotě meze kluzu, tak se může zvyšovat již po celém materiálu 

stejně.  

U bezešvých trubek se dále vyskytuje jev zdvojení tloušťky stěny (pleny).  Pokud 

se neprovede defektoskopická zkouška na zdvojení stěny, tak nemůžeme zajistit, že 

tlaková zkouška po montáži defekt objeví.  
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Defekty ve výrobních svarech byli v padesátých a šedesátých letech výrazně 

častější než dnes. Mezi typické problémy se svary patří přesazení a střechovitost 

svarových hran, nepřípustný přechodný úhel, který se objevil mezi základním 

materiálem a svarem, studené spoje a neprovařené kořeny.  

Pokud bychom měli defekt hlubší než 2 mm ve svaru, tak bylo prokázáno, že 

životnost na cyklické namáhání se může snížit až o polovinu.  

Další již zmíněná imperfekce potrubí je ovalita potrubí, která vzniká při výrobě, 

při ohýbání potrubí za studena (výroba), ale i za tepla, odlišnou geometrií svařeného 

potrubí a dna rýhy. Pokud se ovalita nachází na potrubí tak je možnost jí zmenšit. Tou 

možností je zvyšování vnitřního přetlaku při tlakové zkoušce typu stresstest, tzn. 

nafukování potrubí jako plastovou lahev. Pokud takto změníme tvar potrubí, vneseme 

do průřezu navíc další napětí (ohybová v příčném směru), která se také sčítají přímo 

s napětím od přetlaku. Při této změně dochází od povrchových vláken směrem do 

středu potrubí k postupnému zplastizování oceli. [3] 

 

3.2.2 Vady vznikající při montáži potrubí 

Při montáži vady vznikají především při provádění montážních svarů. Dále pak při 

pokládce se často může stát, že při dopadu na tvrdší podloží v rýze dojde 

k promáčklinám na stěnách potrubí. Pokud nedojde k promáčklině a vyboulení ve 

stěně trubky, tak se přesto může objevit v potrubí vnitřní pnutí od nesprávné pokládky. 

Jako další problém se může jevit nesprávná aplikace hydroizolace konce trubek po 

svaření nebo poškození hydroizolace při záhozu.  

  

3.2.3 Vady vzniklé za provozu 

Za provozu se vady vzniklé během výroby nebo montáže nemusí vůbec projevit, 

ale když už se projeví, tak je to většinou vlivem cyklického a únavového namáhání. 

Může dojít v některých případech i k destrukci potrubí.  

Nejběžnější vady vzniklé během provozu jsou: plošná koroze, koroze pod 

napětím, provozní zásahy na potrubí a poškození třetí stranou (vandalismus atd.). 
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3.3 Zjišťování vad na potrubí 

 

Obr. 3.2 Inspekční ježek [4] 

 

Existuje spoustu metod zjišťování vad na ocelových konstrukcí a každá z těchto 

metod se snaží nejlépe přizpůsobit dané konstrukci a podmínkám, ve kterých se 

konstrukce nachází. Běžnou praxí bývá, že se používá více metod, neboť to pro některé 

konstrukce vyžadují normy, anebo sám provozovatel chce mít jistotu o správnosti 

integrity konstrukce.  

Rád bych nyní zmínil metody NDT kontrol vysokotlakých potrubí. NDT zkratka zní 

v originále non-destructive-testing a v překladu tato zkratka znamená – nedestruktivní 

testování. Tedy metody, při nichž se zkušební materiál nepoškodí. Opakem k těmto 

zkouškám jsou například zkoušky tahové, kdy musíme vybrat z konstrukce vzorek 

materiálu, který následně podrobíme zkoušce v tahu, při níž dojde k deformaci vzorku 

anebo k destrukci.  Při výstavbě, rehabilitaci nebo opravě potrubí se snažíme co 

nejméně zasahovat do samotného potrubí, a proto nejčastější kontroly se provádí 

pomocí NDT testů. Nejprve je snaha vyslat do potrubí inspekční zařízení nazývané u 

nás inspekční ježek.  

Musíme se ovšem ujistit, zda potrubí je zevnitř čisté a tvarově neporušené. 

V potrubí se mohou nacházet krápníky od svařování potrubí při výstavbě, anebo 

spoustu dalších vad geometrie již zmíněných v kapitole výše. Abychom se vyvarovali 
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poničení inspekčního ježka viz Obr. 3.2, který je velmi drahé zařízení, provádí se tzv. 

jednoduchá kalibrace potrubí pomocí kalibračního/čistícího ježka s kalibrační deskou 

(Obr. 3.3).  

Tento kalibrační ježek je zařízení, které se skládá z ocelového těla kruhového 

průřezu, na kterém je na koncích přivařená příruba, na kterou se nasazují 

polyuretanové manžety (lamely). Před manžety se nasazuje kalibrační deska z hliníku. 

Tato deska má menší průměr než manžety a po obvodu je radiálně nařezaná. 

V momentě, kdy ježek narazí např. na ocelový krápník od svařování, tak ohne desku a 

následně po projetí potrubím můžeme vyhodnotit, jestli se v potrubí nacházejí větší, či 

menší poškození. 

 

 

Obr. 3.3 Kalibrační ježek [5] 

 

Kalibračním ježkem můžeme projet potrubí i vícekrát a tím se ujistit o správnosti 

kalibrace.  Případně se před použitím drahého inspekčního ježka pro detekci vad 

používají ještě inspekční nástroje pro přesnější zjištění geometrických vad. 

 Inspekční ježek je zařízení, které pasuje do tvaru kruhového průřezu, aby mohlo 

projet skrze potrubí viz Obr. 3.4. Ježek se skládá z dalších přístrojů, modulů, které měří 

tloušťku stěny potrubí například pomocí ultrazvuku. Ježek má více častí, které jsou 

spojeny klouby, aby bylo možné s ježkem projet i obloukovou částí potrubí. Inspekční 

ježek při projíždění potrubím data ze všech měření ukládá do paměti, v uložených 
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datech je také poloha vady k délce potrubí, tedy staničení. V místě, kde je vada, určí 

přesnou polohu na obvodu trubky pomocí azimutové polohy na 360° stupnici.  

 

 

Obr. 3.4 Inspekční ježek [5] 

Po zpracování dat z inspekčního ježka se hledají vady, které by mohly zásadním 

způsobem ohrozit provoz potrubí. Provozovatel dostane všechna data z inspekčního 

ježka s lokalizací vad, charakterem vad a zbytkovou tloušťku stěny u dané vady. 

Následně si může určit, jakým způsobem bude k defektu přistupovat. V běžné praxi se 

určí místa největších defektů a provede se odkopání potrubí v těchto místech.  

Nejprve se musí odstranit izolace z potrubí a očistit povrch potrubí. Vzorky 

izolace se mohou odebrat pro další chemické rozbory v laboratoři.  

Ve chvíli, kdy je potrubí očištěno od všech zbytků izolace a je možné vidět povrch 

potrubí, tak se provádí vizuální kontrola vad a potrubí v okolí vady viz Obr. 3.5 a Obr. 

3.6. Při vizuální kontrole změříme plošný rozsah a hloubku vad. Pokud nalezneme 

plošnou korozi, tak je dobré odstranit izolaci potrubí všude tam, kam plošná koroze 

vede. Je běžné, že při odkryvu hydroizolace potrubí nalezneme další vady, které nebyly 

detekovány inspekčním ježkem. Všechny nálezy se musí dokumentovat pomocí 

fotografických aparátů.  
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Obr. 3.5 Vizuální měření velikosti promáčkliny na potrubí [5] 

 

 

Obr. 3.6 Velikost oblasti korozních důlků [5] 

        Po vizuální zkoušce přijde řada na ruční ultrazvukový přístroj viz. Obr. 3.7, a to i 

přesto, že inspekční ježek kontroloval ultrazvukem potrubí. Ruční ultrazvukový přístroj 

dosáhne na místě ještě přesnější hodnoty a ve většině případů potvrdí nález 

z inspekčního ježka. Pokud se najdou další vady, tak se dále po jejím vyhodnocení musí 

rozhodnout provozovatel, jestli vadu opravit, nebo nechat být. V některých případech 

jsou nově objevené vady poblíž místa, kde už byly vady detekovány inspekčním ježkem, 

a tak následná oprava například pomocí objímek může pokrýt i nově objevené vady.  
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Obr. 3.7 Ultrazvuková zkouška NDT [6] 

Další částí NDT kontroly může být zkouška elektromagnetická. Zde pomocí 

ocelového prášku jsme na feromagnetických materiálech schopni nalézt další vady 

nebo zkontrolovat vady již nalezené. Vada se objeví díky zmagnetizování materiálu v 

místě zmenšeného průřezu o rozměr vady, tedy například v místě úbytku materiálu. 

Siločáry viz Obr. 3.8, se dostanou v místě úbytku materiálu na povrch a zachytí tak 

feromagnetický prášek. Tento prášek má kontrastní barvu, aby byla jeho lokalizace 

viditelná.  

 

Obr. 3.8 Magnetické siločáry v místě vady při NDT zkoušce [7] 

Po magnetické zkoušce můžeme použít ještě zkoušku kapilární, která se používá 

pro určení povrchových vad. Při této metodě se použivají kapaliny, které jsou aktivně 

kapilárně detekční. Tyto kapaliny se po natření povrchu dostanou do vad na povrchu a 

po utření povrchu potrubí vzlínají vlivem kapilárních sil na povrch. Kapaliny mají 
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kontrastní barvu, aby byly dobře rozpoznatelné, nebo lze použít fluorescenční detekční 

tekutiny, na které se svítí ultrafialovým světlem pro detekci místa vad. 

V momentě provedení všech těchto zkoušek a testů, si můžeme začít být jistí 

stavem potrubí. Dříve při výstavbě např. plynovodů a ropovodů takovéto  možnosti 

kontroly  nebyly, a proto se dnes používají pokud možno v kombinaci se všemi 

ostatními. NDT zkoušky ve výkopu jsou standardně hotové zhruba do 

hodinyDoporučuje se dělat takovéto kontrolu vždy před určením, jak se dané vady 

budou opravovat.  

 

3.4 Způsoby oprav vad na potrubí 

Je mnoho způsobů a možností oprav vysokotlakých ocelových potrubí. Je ale také 

často velmi obtížné pro provozovatele nebo investora vybrat tu nejefektivnější opravu. 

Velkou roli zde hrají vedle technického požadavku na způsob opravy finance a 

bezpečnost. Při rozhodování o způsobu opravy se provozovatel často musí rozhodnout, 

jestli udělat odstávku potrubí, a tedy přerušit přepravu média v potrubí během opravy. 

Přerušení dopravy média v potrubí znamená velké náklady pro provozovatele, a proto 

rádi volí varianty řešení oprav, při kterých mohou jen tlak snížit. Mezi takové opravy 

patří právě objímky, které mají za úkol především ztužovat potrubí v místě jeho 

zeslabení vadou.  

 

Ve světě je celá řada typů objímek a některé jsou zmíněné zde: 

 

• Ocelové objímky, 

• Ocelové objímky s kompozitní výplní,  

• Vinutá objímka:  

o  tkanina z uhlíkových vláken, 

o tkanina ze skelných vláken - např. Clock spring.  
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Ke každému z těchto typů objímek existuje řada podobných typů a variant, které 

zde nemá smysl zmiňovat, neboť všechny tyto objímky zahrnují principiálně všechny 

způsoby oprav vysokotlakých ocelových potrubí ovinutím, navinutím nebo překrytím 

potrubí. Ve světě je celá řada výrobců, kteří prezentují své výrobky jako něco nového, 

ale opak je pravdou. Jedná se vždy o kombinaci některé z těchto objímek. Nejčastější 

módní trend bývá právě objímka z tkaniny z uhlíkových vláken, kterou rády firmy 

prezentují, neboť u jednoho uhlíkového vlákna se v tahu dosáhne stejného, či dokonce 

vyššího modulu pružnosti než u oceli. Problém ovšem nastává, když těchto tisíce 

vláken má tvořit ucelený pevnostní celek ve vrstvách.  

Nyní bych rád popsal tyto základní objímky. 

 

3.4.1 Ocelové objímky  

Ocelové objímky patří mezi nejstarší, ale stále mezi velmi efektivní objímky, které 

zajistí vyztužení trubky, a tedy bezpečnost a integritu potrubí v místě vady. Tyto 

objímky doléhají na povrch potrubí bez jakékoliv výplně a jsou buď svařované, nebo 

šroubované. Ocelová objímka se skládá ze dvou skružených polo-plášťů, které se 

k sobě připojí podélně pomocí šroubového viz. Obr. 3.9 a Obr. 3.10, nebo svarového 

spoje viz. Obr. 3.11. U šroubového spoje bývá výhoda snadné montáže i demontáže, 

jedná se však vždy o řešení dočasné. Nevýhoda svařovaných objímek nepřivařených 

k samotnému potrubí může být při potenciální průchozí vadě na potrubí, tedy 

v momentě, kdy začne z potrubí po určitém čase vytékat přepravované médium. 

Médium není utěsněno a může z pod objímky vytékat do volného prostranství nebo 

zeminy. 

Pevnostní výpočet těchto objímek patří mezi ty jednodušší, neboť jako 

dvouvrstvý materiál se únosnost dá vypočítat přes rovnováhu sil mezi přetlakem a 

silami ve stěnách potrubí a plášti objímky, pokud bude ovšem brán v úvahu homogenní 

materiál bez vad a bez dalších vlivů, jakým může být například nedokonalá přilnavost 

objímky a prokluz při deformaci. 
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Obr. 3.9 Montovaná ocelová objímka se šroubovaným spojem [8] 

 

Obr. 3.10 Podmořský typ montované ocelové objímky [9]  
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Obr. 3.11 Montovaná ocelová objímka se svařovaným podélným spojem [10] 

  

Dalším vývojem této netěsnící objímky se stala ocelová objímka těsnící viz. Obr. 

3.12. Princip je stejný jen s tím rozdílem, že na koncích se objímka po obvodu přivaří 

k potrubí. Tím potrubí s vadou utěsníme, a pokud by došlo k průniku média skrz 

potrubí, tak tento únik zastaví právě těsnící svar na ocelové objímce. Samotná objímka 

má potom stejnou únosnost jako opravované potrubí a je vhodná pro závažné vady. Je 

nutné udělat NDT zkoušky i v místech, kde se budou provádět obvodové svary přímo 

na potrubí pod tlakem, aby nedošlo ke zbytečnému a nebezpečnému propálení 

materiálu potrubí a havárii v případě výskytu vady. 

Ocelové objímky obecně lépe spolupůsobí s ocelovým potrubím. Je to zejména 

z důvodu použití stejného homogenního materiálu, nebo alespoň velmi podobného 

materiálu. Ocel má ve všech směrech dobré pevnostní vlastnosti. Pokud je potrubí 

cyklicky namáháno, tak právě ocelová objímka potrubí zpevní a pracuje s ní jako jeden 

celek, pokud je ovšem těsně napasována na trubku. Problém při cyklickém namáhání 

nastává pouze ve svarech, kdy velmi záleží na kvalitě provedení svarů. Cyklické 

namáhání svarů je rozsáhlá kapitola sama o osobě, a tak zde není prostor na její 

rozbor. 
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Obr. 3.12 Ocelová objímka těsnící s obvodovým svarem na koncích pláště [10] 

 

3.4.2 Ocelové objímky s kompozitní výplní 

 

Tyto objímky (Obr. 3.13) se skládají ze dvou skružených polo-plášťů, které se 

osadí na skružené ocelové distanční pásky vymezující prostor mezi objímkou a 

ocelovým potrubím. Tento vymezený prostor mezi potrubím a pláštěm objímky je 

vyplněn nosným kompozitem, který se skládá z epoxidové pryskyřice a skleněných 

kuliček. Tloušťku materiálu objímky volíme ekvivalentně k tloušťce stěny potrubí, na 

které se objímka bude montovat. Díky epoxidovému kompozitu je napětí z potrubí 

rovnoměrně přeneseno do objímky.  

Montáž objímky probíhá na potrubí po NDT zkouškách. Nejprvese musí na 

potrubí označit místa, kam se namontují pásky, které se na dané místo položí a mezi 

sebou zavaří.  Na tyto pásky se pak navaří polo-pláště objímky. Tyto polo-pláště 

objímky jsou k sobě přivařeny V svarem v podélném směru potrubí. Princip svaření je 

stejný jako u ocelové objímky bez výplně a distančních pásků na potrubí. Pokud se 

jedná o těsnící objímku, jsou pásky přivařeny obvodovými svary k potrubí po obou 

stranách. U netěsnící objímky je mezera mezi pásky a potrubím vyplněna tmelem, aby 

při plnění nezatvrdlého kompozitu nevytekla pryskyřice ven z objímky.  
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Je nutné dodat, že potrubí by mělo být před instalací objímky v místě opravy 

očištěno a zajištěno protikorozní ochranou. Tím se ochrání i epoxid před degradací. 

Objímka se instaluje za sucha a za teploty, která je předepsána pro vytvrzení epoxidu.  

 

Obr. 3.13 Schéma ocelové objímky s kompozitní výplní [11] 

        1 – dělená objímka (polo-plášť) 

        2 – distanční pásek 

        3 – epoxi-kompozice 

        4 – plnící/kontrolní zátky se závěrem 

 D – vada 

 

Ocelové objímky, i objímky s kompozitní výplní, byly po celém světě podrobeny 

mnoha testům, zkouškám a vyhodnocením, při kterých uspěly i s vadami, které 

dosahují hloubky až 80 % tloušťky stěny. V experimentu, který byl proveden Bc. 

Lukášem Pařízkem v laboratoři SVÚM a.s. pod technickým dozorem Ing. Kece a Ing. 

Čeného Ph.D a aplikační technologií od firmy CEPS a.s, ocelová objímka s kompozitní 

výplní zajistila plnou pevnost a integritu zkoušeného potrubního tělesa.  

Velký účinek získá objímka, pokud je nainstalována při sníženém tlaku v potrubí, 

nejlépe samozřejmě při nulovém přetlaku. Tlak je dobré snížit alespoň o 30 % 

z původního provozního tlaku. Jde o efekt předpětí. Potrubí při sníženém tlaku je měně 

přetvořené po obvodu. Namontovaná objímka potrubí předepne ještě předtím, než se 

začne potrubí deformovat v obvodovém směru vlivem provozního tlaku. Pokud 
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objímku nainstalujeme na potrubí pod plným tlakem, tak její efekt je obdobný, 

nicméně se zbavíme výhody předepnutí.  

Tento způsob opravy je vhodný pro všechny typy vad např. až do 80 % hloubky 

vady a je také vynikajícím řešení jako trvalé opatření proti rozvíjejícímu se defektu na 

potrubí. Další rozvoj defektu v čase je menší pod objímkou než bez opravy viz. Graf.  

3.1 . 

 

 

Graf.  3.1 Vliv opravy vady ocelovou objímkou na mechanické zatížení stěny potrubí [11] 

Ocelové objímky se běžně dají použít na vysokotlakém potrubí o rozměrech DN 

200 až DN 1400. 

Další výhody použití ocelových objímek: • vhodné pro potrubí s velkou ovalitou, 

místa s ohyby a chybnými svary, • délka opravovaného potrubí není omezena, • 

instalace objímek je možná při teplotě od –10 °C do +40 °C, • instalace na potrubí bez 

přivařování (tzv. studené objímky), • snížení statického a cyklického namáhání defektu 

od zatížení vnitřním přetlakem na dlouhodobě bezpečnou úroveň. [11] 

 

 



České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice 

 

 45 

3.4.3 Vinutá objímka z uhlíkových vláken 

Vinutá objímka je tkanina složená s uhlíkový vláken spojených dohromady 

v jednom nebo ve dvou směrech, kdy při navíjení na potrubí se tkanina sytí tato 

epoxidem (Obr. 3.14), který po aplikaci zatvrdne a drží vrstvy tkaniny pohromadě. 

Výrobci těchto objímek se velmi často liší v hodnotách modulu pružnosti v tahu této 

tkaniny. Někteří berou v potaz pouze samotná vlákna, což není relevantní, neboť 

objímka působí jako vícevrstvý materiál spojený epoxidem, který jako celek 

spolupůsobí jinak než homogenní materiál s modulem pružnosti v tahu jednoho 

vlákna.  

 Vinutá objímka se aplikuje tak, že se vyměří místo vady, kterou chceme překrýt a 

toto místo řádně očistíme. Na očištěné potrubí se velmi často dává první nátěr 

s adhezní schopností, aby tkanina s epoxidem na potrubí pevně kotvila. Tento nátěr se 

nazývá Primer a nanáší se také společně s tmelem, který by měl vyplnit nerovnosti a 

vady na potrubí. Postupně se dále tkanina navíjí na potrubí a zároveň se během 

navíjení pravidelně po vrstvách natírá epoxidem, který je ihned po nátěru zatlačován 

válečkem mezi vlákna tkaniny a další vrstvy. Výrobci často uvádějí, díky pevnosti 

jednotlivých uhlíkových vláken, že postačí pár vrstev pro vyrovnání účinnosti ocelové 

objímky, ale skutečnost je jiná. Mnoho zkoušek, výpočtů i experiment pro tuto 

diplomovou práci prokázal, že pro vyrovnání účinnosti ocelové objímky je potřeba 

několikanásobně větší počet navinutých vrstev kompozitní objímky. Dalším velmi 

různorodým parametrem závislým na podmínkách a provedení je těsnost objímky při 

průchozí vadě. Výrobci zveřejňují těsnost objímky hodnotou přetlaku v potrubí, avšak 

při velkých tlacích adheze pod vinutou objímkou nemůže vyhovět a při průchozí vadě 

může dojít k uniku média do okolí. Zkoušení těchto objímek na těsnost provedla 

společnost CEPS a.s. (4) již v minulosti a k úniku média došlo. Při neprůchozí vadě 

objímka přesto snižovala deformace a napětí v místě vady, i když ne podle teoretických 

předpokladů, a tak její částečná účinnost byla ověřena. Vlivem utahování tkaniny byla 

její účinnost větší při vyšším přetlaku. To bohužel znamená, že pro její plnou aktivaci je 

potřeba určité zvýšení tlaku v potrubí, což není příznivé pro potřebnou tuhost potrubí 

v místě vady.  
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Vinutá objímka s dvousměrně uspořádanou tkaninou je částečně únosná i 

při podélném tahu na potrubí.  

Velkou výhodou této objímky je možnost oprav potrubí v obloucích, kam by se 

velmi obtížně projektovala objímka ocelová viz Obr. 3.15 a Obr. 3.17.  

 

 

Obr. 3.14 SVÚM – Vinutá objímka z uhlíkových vláken  

 

 

 

Obr. 3.15 Vinutá objímka na obloukové části potrubí [11] 
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3.4.4 Clock-spring – kompozit vyztužený skelnými vlákny 

 

Clock-spring je objímka složená z kompozitu, který je vyztužen skelnými vlákny 

působící v obvodovém tahu. Pryskyřice i výztuž jsou dodávány na nosiči o šířce 29 cm. 

Objímka se na potrubí montuje pomocí speciálního zařízení, které při každém navinutí 

vrstvy utahuje materiál objímky na předepsaný tah. Tím nedochází k vytvoření 

nerovností a kapes pod objímkou. Tyto kapsy jsou běžnější u vinutých objímek, kde se 

objímka namotává ručně. Closk-spring objímka se vždy montuje po 8 vrstvách. Právě 

unifikovanost této metody je její nevýhoda, tzn. stanovená šířka objímky a počet 

vrstev. Další nevýhoda je její pevnost pouze v obvodovém tahu a z tohoto důvodu není 

možné clock-spring použít na nadzemním potrubí, která jsou namáhána i v podélném 

směru. V neposlední řadě je také nevýhoda její velká tloušťka, s níž vyčnívá nad 

potrubí, a izolatérské práce jsou tím znevýhodněny. Objímka tohoto typu se používá 

pouze na přímá potrubí, případně s mírným ohybem. Typický příklad skládání clock-

springu na potrubí je vidět na  Obr. 3.16. 

 

 

Obr. 3.16 Clock spring objímky na ocelovém potrubí [12] 

 

Velká výhoda tohoto materiálu je použití do všech možných agresivních 

prostředí. Společnost Clock-spring zajistila produktu spoustu patentů a její vývoj stál 15 
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miliónů dolarů a trval 10 let (11). Na potrubí, které vede „“offshore“ tedy mimo 

pobřeží např. u ropných plošin, je použití clock-springu v rozmachu.  

 

Porovnání parametrů Clock-spring materiálu s vinutou objímkou TDW-BD (Black 

Diamond). (10) 

 

 

Tab.  3.1. Porovnání parametrů CLOCKSRING a BLACK DIAMOND [11] 

 

Velmi zajímavý je poslední údaj v tabulce, kdy se porovnává modul pružnosti 

v tahu s ocelí viz Tab.  3.1. Porovnání parametrů CLOCKSRING a BLACK DIAMOND . Je 

třeba si uvědomit, že u vinuté tkaniny se jedná o modul pružnosti v tahu více svazků 

vláken najednou a hodnoty z těchto tahových zkoušek se velmi často liší z důvodu 

různé technologie provedení tahových zkoušek. Společnost SVÚM s.r.o. již v minulosti 

prováděla tahové zkoušky na tkaninách pro vinuté objímky a velmi problematická část 
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tahové zkoušky bylo ukotvení do tahového stroje. Docházelo často k prokluzu 

materiálu, pokud bereme v úvahu více vrstev s epoxidem.  

 

 

 

Obr. 3.17 Black diamond vinutá objímka [11] 

U některých materiálů se údaje z technických listů často liší od hodnot zjištěných 

ze zkoušek. Důvodem může být použití různé technologie provedení zkoušek a jiná 

příprava experimentů. Další méně příznivý důvod bývá u výrobců a prodejců vlivem 

nekalého marketingu. Důležité jsou zkušenosti a dlouhodobější experimenty u těchto 

výrobků.  

 

3.4.5 Normy pro opravy VTL potrubí 

Při návrhu oprav potrubí se často řídíme zahraniční normou ze Spojených států 

amerických ASME B31.4-2012 [3].  Tato norma je z pohledu odborníků v praxi 

nejvyspělejší, je to zřejmě i z důvodu, že potrubní doprava ve Spojených státech 

amerických má dlouhou historii a velký rozmach. V normě jsou vyjmenovány případy, 

ve kterých musíme použít určitý typ opravy pro danou vadu.  

Norma se v první části zabývá bezpečností potrubí a nutností sbírání dat o stavu 

potrubí. Pokud není dostatečně určený aktuální stav potrubí a výskyt vad, tak norma 

popisuje snížení tlaku na 80 % MOP – tlaku provozního. Posléze se norma zabývá 

defekty a způsoby oprav – trvalé, dočasné, při průchozí vadě s únikem média, úbytku 

materiálu a SCC (stress-corrosion-cracking) – koroze pod napětím, která patří mezi 

nebezpečné defekty. 
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Mezi české normy patří TPG 702 09 [14]. Opravy plynovodů a přípojek z oceli 

s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně. Tento předpis je na úrovni 

ČSN norem a zabývá se opravou VTL plynovodů. Není předepsán pro ropovody, 

nicméně u ropovodů a ostatních produktovodů se jedná taky o vysokotlaké ocelové 

potrubí, takže norma je plně využitelná i pro tato potrubí. 

Jako další norma se může uvést ISO/TS 24817:2006 [15] Petroleum, 

petrochemical and natural gas industries - Composite repairs for pipework - 

Qualification and design, installation, testing and inspection, která se zabývá potrubím 

s ropou, plynem a jinými médii a jejich opravou pomocí kompozitních materiálů.  

 

 

 

 

4 EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 

 

Obr. 4.1 SVÚM a.s. tlakovací místnost s trubním tělesem 

Experimentální práce pro tuto diplomovou práci byly prováděny Bc. Lukášem 

Pařízkem v experimentálním ústavu SVÚM a.s. (Obr. 4.1) pod odborným vedením Ing. 

Janem Kecem a Ing. Ivem Černým PhD. Firma CEPS a.s., jak již bylo zmíněno, zajistila 

technologický dohled a svářečské práce, které musely být uskutečněny odbornými 
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pracovníky dle předpisů pro svary na vysokotlakém potrubí. Experiment byl vždy 

konzultován s panem doc. Dr. Ing. Jakubem Dolejšem, pod jehož vedením Bc. Lukáš 

Pařízek provedl vyhodnocení experimentu v této diplomové práce.  

Experiment byl proveden na základě návrhu firmy CEPS a.s. zabývající se 

problematikou servisu vysokotlakých ocelových potrubí, zahrnující např. tlakové 

zkoušky, opravy, čištění a celkové rehabilitace. Při opravě potrubí používá firma CEPS 

a.s. 2 typy objímek, pro které byl tento experiment navržen. První objímka byla ocelová 

s kompozitní výplní (netěsnící), druhá objímka byla kompozitní vinutá složená z tkaniny 

z uhlíkových vláken zpevněných epoxidovou pryskyřicí.  

Firma CEPS a.s. se zabývá vývojem ocelových objímek s kompozitní výplní již přes 

20 let a použitím vinutých objímek začala zabývat z důvodu nároků od zákazníků, 

kterým záleží na ceně a možnosti jednoduššího způsobu oprav potrubí např. 

na ohybech. Cílem tohoto experimentu bylo vyhodnocení schopností obou objímek při 

použití na hlubších defektech na potrubí a srovnání ocelové objímky na jednom typu 

vady s výpočetním modelem vytvořeným v programu CREO engineering při pružném 

přetváření potrubí.  Vytvoření modelu bylo složité z důvodu namáhání vícevrstvého 

materiálu a okrajových podmínek. 
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4.1 Zkušební potrubní těleso 

 

Obr. 4.2 Zkušební potrubní těleso 

Potrubní těleso viz. Obr. 4.2 bylo obvodovým svarem spojeno ze dvou 3000 [mm] 

dlouhých trubek DN 500 podélně svařovaných. Podélné svary měly různou polohu vůči 

sobě viz Obr. 4.29, aby se navzájem při tlakování neovlivňovaly. Vnější průměr potrubí 

byl 530 mm a tloušťka stěny potrubí 8 mm. Materiál potrubí je ocel L360 NB+N s mezí 

pevnosti v tahu 560 MPa dle inspekčního certifikátu [16] od výrobce.  Obvodový svar 

mezi dvěma části potrubí byl proveden dle interního WPS předpisu CEPS a.s., který byl 

postaven na základě normy ČSN EN ISO 15609-1 [17]. 

 

parametry trubky pro zkušební těleso: 

rozměry:   trubka 530 x 8,0 mm  

délka:   6,0 m 

typ:   s podélným svarem (tovární svary) a obvodovým svarem 

uprostřed, 

ocel:   L360NB+N 

výrobní norma:  EN 10208-2+AC (1996) (17) 
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výrobce:                     Železiarne Podbrezová 

dokument:  Inspekční certifikát podle EN 10204:2004/3.1 č. 22833/1/2008 

tavba:   č.11386 

mez kluzu:  pouze zaručená 360 MPa 

mez pevnosti:  skutečná 580 MPa 

nárazová práce:  průměr 92 J při 0 °C 

svary:    RTG 100%  

 

Po dodání potrubního tělesa začala práce na výrobě vad. Zvolené typy vad měly 

reprezentovat plošnou korozi na potrubí bez ostrých vrubů. Jak už bylo zmíněno, tento 

typ vad patří mezi nejčastěji vyskytované, a proto byly zvoleny pro testování při opravě 

pomocí objímek. Vady byly kruhového průřezu o průměru 100 mm, měřeno v tečné 

rovině na potrubí. Bylo rozhodnuto, že se na potrubním tělese vytvoří 2 typy těchto 

vad. První vada byla hluboká do 50 % tloušťky stěny, tedy cca 4 mm (Obr. 4.3). Druhá 

vada byla hluboká do 80 % tloušťky stěny, tedy cca 6,4 mm (Obr. 4.4). Rádius na kraji 

vady byl zvolen 10 mm. 

 

Obr. 4.3 Schéma 50 % vady příčném řezu 
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Obr. 4.4 Schéma 80 % vady v příčném řezu 

 

Rádius vady byl vyroben pomocí speciálního vrtacího nástavce s hlavicí (Obr. 4.5) 

uzpůsobenou pro tyto účely. Hlavice je z tvrzené oceli z ostrými vruby, aby s ní bylo 

možné brousit i do tvrdších materiálů, jakým v tomto případě bylo potrubní těleso 

experimentu. Broušení probíhalo vždy po vrstvách, aby nedošlo k probroušení hlubší 

vady. Vada byla vybroušená tak, že její povrch kopíroval rádius zakřivení potrubí, tedy 

z důvodu konstantní zbytkové tloušťky ve vadě (Obr. 4.6).  Brusná hlavice má přímo 

rádius 10 mm. 
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Obr. 4.5 Brusná hlavice 

 

 

 

Obr. 4.6 Vrtačka s nasazenou brusnou hlavicí 

Po každém částečném vybroušení bylo velmi důležité kontrolovat velikost 

průměru vady pomocí metru viz. Obr. 4.7 a pomocí ultrazvuku tloušťku stěny potrubí 

(Obr. 4.8). Díky tomuto kontrolovanému ručnímu broušení mohly vzniknout malé 



České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice 

 

 56 

výrobní imperfekce, se kterými se nepočítalo ve výpočetním modelu. Zejména se jedná 

o místo, na kterém byl přilepen tenzometr pro obvodovou a podélnou deformaci.  

 

 

 

Obr. 4.7 Kontrolní měření rozměru vady 

 

Obr. 4.8 Ultrazvukový NDT přístroj 
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Na potrubním tělese bylo zhotoveno celkem 5 vad kruhového tvaru. Pod každou 

z objímek byly vady obou velikostí – 50 % a 80 %. Pokud se podíváme na potrubí v řezu 

a označíme si místa v řezu pomocí stupňů, tak se vady nachází na 90° a 270° (3 

hodinách a 9 hodinách) viz. Obr. 4.9 , tedy naproti sobě, tím se jejich oblasti nebudou 

ovlivňovat při tlakování.  

 

 

Obr. 4.9 Schématický příčný řez potrubím v místě s vadami 

Podélné umístění vad vypadá tak, že každá ze 4 vad byla 1000 mm od konce 

potrubního tělesa po obou stranách (50 % a 80 %). Tedy 4 vady celkem pod objímkami 

– 2 vady pod ocelovou s kompozitní výplní a další 2 vady byly pod kompozitní vinutou 

objímkou. Poslední vada 50 % se nacházela 0,5 m od středního obvodového svaru 

potrubního tělesa na volném povrchu bez objímky. Polohu všech vad popisuje 
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podrobněji příloha č. 1. – Zkušební trubka DN 500 s objímkami a vadami. Na výkresu 

jsou zakresleny pouze 2 a na volné trubce oba typy vad 50 % a 80 %. Ve skutečnosti se 

rozhodlo o tom, že na volné potrubí se provede pouze 50 % vada, abychom se při 

zkoušce do destrukce mohli dostat do oblasti větších tlaků a přetvoření tělesa. 

V momentě, kdybychom nechali na potrubí 80 % vadu bez objímky, došlo by 

k ukončení experimentu dříve, tedy při nižších tlacích a deformacích. Manometrických 

ventilů bylo nakonec o jeden více, používal se pro odpouštění média z potrubí – 

důležitý úkol pro tento ventil probíhal při prvním náběhu tlaku do potrubí.  

4.2 Tenzometry 

V okamžiku, kdy byly všechny vady vybroušeny a zkontrolovány, jestli jejich 

velikost a tloušťka je správná, přišly na řadu tenzometry a jejich lepení.  

Typy tenzometrů a jejich nákup měl na starosti SVÚM a.s. pod dohledem Ing. 

Jana Kece. Jednalo se 2 druhy tenzometrů, a to jednoosé Obr. 4.10 a křížové Obr. 4.11 

(dvouosé).  

 

 

Obr. 4.10 Jednoosý tenzometry 
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Obr. 4.11 Dvouosý tenzometr 

Pro experiment s vadami, byly použity odporové tenzometry. Odporový 

tenzometr je zařízení, ve kterém jsou hadovitě složeny jemné drátky o určitém 

průměru. Tenzometr v základním stavu nám po změření ukazuje určitou hodnotu 

odporu, kterou jsme schopni měřit Ohm-metrem (Obr. 4.14) a tím se přesvědčit o 

funkčnosti tenzometru. Princip měření tenzometru spočívá v měření odporu a jeho 

změny, která nastane při natažení svazku drátů viz Obr. 4.12 Změna protažení 

tenzometru o ε [19]. Ve chvíli, kdy se drátek u tenzometru natáhne, tak musí zmenšit 

svůj průměr a tím i elektrický odpor, který se vněm nachází.  

 

 

 

Obr. 4.12 Změna protažení tenzometru o ε [19] 
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Každý tenzometr musí dostat od výrobce certifikační kartu viz. Obr. 4.13 a Obr. 

4.15, na které jsou základní údaje o tenzometru. Velmi důležité při lepení těchto 

zařízení je postupovat dle předepsaného postupu pro každý tenzometr.  

 

 

 

Obr. 4.13 Certifikační karta jednoosého tenzometru  

 

 

Obr. 4.14 Kontrola tenzometru Ohm-metrem 
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Obr. 4.15 Certifikační karta křížového / dvouosého tenzometru 

U Obr. 4.15 si můžeme všimnout označení směrů: a, b. Dvouosý tenzometr má 

vždy označeny oba směry a ke každému směru je přiřazena hodnota k faktoru – 

součinitel deformační citlivosti, který je nezbytný pro výsledný přepočet přetvoření 

tenzometru. 

Vztah pro součinitel deformační citlivosti:                                                            

Rovnice 9   ΔR/R =K * ε [19] 

Kde: ΔR/R     je relativní změna odporu 

          R           je nominální hodnota odporu 

          K            je K-faktor – součinitel deformační citlivosti 

           ε           je deformace  

 

Běžná hodnota K faktoru bývá u kovových tenzometrů K = 2. Záleží však na 

chemickém složení kovu, ze kterého je tenzometr vyroben.  Jako příklad je uvedena 
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tabulka Tab.  4.1 Průměrné hodnoty K závislé na materiálu na další straně. Další 

důležitým parametrem je koeficient teplotní roztažnosti α, který je také uveden na 

certifikační kartě. 

 

Název materiálu Přibližné složení Průměrná hodnota K 

konstantan 57 % Cu, 43 % Ni 2.05 

karma 73 % Ni, 20 % Cr (příp. Fe+Al) 2.1 

nichrome V 80 % Ni, 20 % Cr 2.2 

platina-wolfram 92 % Pt, 8 % W 4.0 

Tab.  4.1 Průměrné hodnoty K závislé na materiálu [19] 

 

Před samotným lepením tenzometru je velmi důležité si připravit místo, kam se 

bude daný tenzometr přilepovat. Všechna místa se musí vybrousit, vyleštit, očistit a 

odmastit. Vady byly broušené, tak stačilo materiál ještě vyleštit, očistit a odmastit. 

Místa na volné trubce a na objímkách se museli vybrousit a jemně vyleštit. Velmi 

důležité je odmaštění povrchu, aby tenzometr se z trubního tělesa při tlakování 

neodlepil kvůli špatné adhezi. 

Pro očištění povrchu oceli v místě, kam se lepil tenzometr, bylo použito dle 

zkušeností pracovníků speciální čistící rozpouštědlo– Izopropylalkohol C3H8O viz Obr. 

4.16 Isopropylalkohol – rozpouštědlo. Rozpouštědlo bylo nanášeno pomocí ušních 

tyčinek viz. Obr. 4.17 Čištění místa pro tenzometr, aby byly dobře vidět nečistoty na 

vatě u tyčinky. Čistilo se do doby, kdy vatička na tyčince zůstala bílá. 
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Obr. 4.16 Isopropylalkohol – rozpouštědlo 

 

 

Obr. 4.17 Čištění místa pro tenzometr 

 

Po očištění povrchu trubky se mohl tenzometr nalepit s velmi jemným 

zacházením, neboť se drátky v něm nesmí ohnout a porušit. Do zatvrdnutí se lepidlo, 
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překrylo izolepou ( Obr. 4.18 Zajištění polohy a přilepení tenzometru, která se následně 

odstranila. 

 

 

Obr. 4.18 Zajištění polohy a přilepení tenzometru 

 

 

Obr. 4.19 Hotový tenzometr s připájenými drátky pro vodiče k vyhodnocení 

Jako konečná fáze přípravy tenzometru bylo pájení drátků na měděné destičky, 

ze kterých si další vodící dráty vedly informace z tenzometru do počítače. Tenzometry 

byly nalepeny a rozmístěny takto: 
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• 3 x 50 % vada – dvouosý tenzometr uprostřed vady 

• 2 x 80 % vada – dvouosý tenzometr uprostřed vady 

• 2 x povrch potrubí pod každou objímkou – jednoosý tenzometr na 

obvodovou deformaci 

• 2 x povrch potrubí 25 mm vzdálený od objímky – jednoosý tenzometr 

(obvodová deformace) 

• 2 x povrch potrubí 50 mm vzdálený od objímky – jednoosý tenzometr 

(obvodová deformace) 

• 2 x povrch objímek – jednoosý tenzometr (obvodová deformace)  

• 2 x povrch potrubí u objímek 

 

Každý z tenzometrů měl pro přehlednost v experimentu a následné grafické 

vyhodnocení své označení s číslem a popisem umístění na potrubním tělese. 

 

Značení tenzometrů v experimentu (a = obvodový směr, b = podélný směr): 

 

• TEN1a vada 80 % ocelová objímka       

• TEN1b vada 80 % ocelová objímka  

• TEN2a vada 50 % ocelová objímka 

• TEN2b vada 50 % ocelová objímka 

• TEN3 obvodový tenzometr pod ocelovou objímkou 

• TEN4a vada 50 % kompozitní objímka      

• TEN4b vada 50 % kompozitní objímka         

• TEN5a vada 80 % kompozitní objímka      

• TEN5b vada 80 % kompozitní objímka  

• TEN6 obvodový tenzometr pod kompozitní objímkou                  

• TEN7 obvodový tenzometr na povrchu ocelové objímky               

• TEN8 obvodový tenzometr na povrchu trubky vzdálený 25 mm od ocelové 

objímky 
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• TEN9 obvodový tenzometr na povrchu trubky vzdálený 50 mm od ocelové 

objímky 

• TEN10 obvodový tenzometr na povrchu trubky u ocelové objímky      

• TEN11 obvodový tenzometr na povrchu trubky u kompozitní objímky 

• TEN12a vada 50 % bez objímky     

• TEN12b vada 50 % bez objímky           

• TEN13 obvodový tenzometr na povrchu kompozitní objímky           

• TEN14 obvodový tenzometr na povrch trubky vzdálený 25 mm od komp 

• TEN15 obvodový tenzometr na povrch trubky vzdálený 50 mm od komp 

Tab.  4.2 Značení tenzometrů v experimentu 

Všechna tato značení tenzometrů se použila v grafech vyhodnocující experiment. 

Příklady zhotovených tenzometrů jsou níže na uvedených obrázcích –  

 

 

 

 

Obr. 4.20. TENa, b vada 50 % ocelová objímka 
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Obr. 4.21 TEN3 obvodový tenzometr pod ocelovou objímkou 

 

 

• Obr. 4.22 TEN5a, b vada 80 % kompozitní objímka      

Dalším problémem, který bylo nutno vyřešit před osazováním objímek, bylo 

zakrytí tenzometrů tak, aby nedošlo k jeho porušení. 

Aby epoxidová pryskyřice s kuličkami a kompozitní objímka neporušila 

tenzometr, tak se místo vady vyplnilo speciálním tmelem, který se používá při opravě 

potrubí, aby se vytvaroval oválný tvar potrubí viz. Obr. 4.23, Obr. 4.24. Jako komplikace 

se ukázalo tvrdnutí tohoto tmelu na vadě, která kopírovala oválný povrch potrubí. 

Muselo se zajistit, aby byl tmel rozprostřen rovnoměrně v celé vadě. Toho bylo 
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dosaženo tak, že se část vady překryla ductape-páskou, následně se část tmelu nalila 

do vady, pak se překryla další část vady stejnou páskou i s dalším doplněním tmelu a 

tento proces se zakončil překrytím a zalepením tmelu pomocí ductape pásky až do 

ztvrdnutí tmelu ve vadě (Obr. 4.25, Obr. 4.26, Obr. 4.27).  

 

 

Obr. 4.23 Zatmelení vady s tenzometrem 

 

 

Obr. 4.24 Vada s tmelem 
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Obr. 4.25 Zajištění tvaru potrubí pomocí Ductape pásky 

 

 

Obr. 4.26 Tmel pod páskou 

 

Obr. 4.27 Zakrytý tmel 
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4.3 Dna potrubního tělesa 

 

Potrubí bylo uzavřeno dvěma ocelovými dny, kdy každé dno mělo vnější průměr 

530 mm aby plynule navazovalo na potrubní těleso, rozdíl byl pouze v tloušťce dna. 

Tloušťka dna byla 14 mm a bylo vyrobené z oceli P265GH. Dna byla přivařena na místě, 

kde se prováděl konečný experiment s tlakováním v ústavu SVÚM a.s. a provedení 

svarů provedli opět specializovaní pracovníci z firmy CEPS a.s. dle ČSN EN ISO 15609-1 

[17]. 

Dále bylo nutné na potrubí přivařit 3 manometrické ventily, přes které se 

tlakovací médium hnalo do potrubí pod tlakem a z dalšího ventilu se dalo toto médium 

odpouštět.  

 

Obr. 4.28 Schéma svarů a manometrických ventilů 

 

 

Obr. 4.29 Podélné svary v místě obvodového svaru na potrubním tělese (2x3000mm, 

DN500) 
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Obr. 4.30 Svařování dna na potrubní těleso 

          

Obr. 4.31 Dokončování svářečských prací na dvou dnech DN 500 

Všechny manometrické ventily byly přivařeny na potrubí také dle ČSN EN ISO 

15609-1 [17]. Vizuální kontrolu na všech svarech provedla firma CEPS a.s., která 

prohlídku konzultovala s Bc. Lukášem Pařízkem.  

Potrubní těleso v místě, kde měly být nainstalovány objímky, bylo pískováno a 

natřeno protikorozním nátěrem. 
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4.4 Instalace objímek 

Po připravení zkušebního tělesa mohlo dojít na instalaci obou typu objímek DN 

500 délky 400 mm u ocelové objímky a 400 mm u kompozitní. Nejprve se instalovala 

vinutá objímka z kompozitních vláken s vrstvami epoxidu, posléze až na místě tlakování 

proběhla instalace ocelové objímky s kompozitní výplní. 

 

4.4.1 Vinutá kompozitní objímka 

Montáž této objímky probíhala na místě, kde se lepili tenzometry a po jejich 

zatmelení. Počet vrstev objímky byl dán dle výpočtu v následující tabulce, kde se díky 

poměru modulu pružnosti oceli a modulu pružnosti zjištěného experimentálně pro 

vrstvu této tkaniny s epoxidem spočítala tloušťka stěny, tedy počet navinutí vinuté 

objímky. Účelem bylo, aby dle zjištěných vlastností kompozitu byla tloušťka taková, že 

její účinnost bude stejná, nebo se bude přibližovat k ocelové objímce vyplněné 

kompozitem. Výsledek se rovnal 30 (29,1) závitům motané objímky dle Tab.  4.3. 

 

 

Tab.  4.3 Výpočet závitů kompozitní uhlíkové objímky  

 

 

Výpočet počtu závitů kompozitní karbonové objímky

(MPa, mm, %)

MOP

pož. sigma skut. sigma p D t

106,00 212,00 6,40 530,00 8,00

tloušťka stěny objímky

ts= (Ep/Es) * (p*D/(2*sigma) - tp)

návrh testované objímky DN 500

Ep Es K sigma skut snížení na pož.sigma p D pD/2sigma

210 210 1 212,00 0,45 95,4 6,4 530 17,78

210 230 0,913 212,00 0,45 95,4 6,4 530 17,78

210 115 1,8261 212,00 0,45 95,4 6,4 530 17,78

210 115 1,8261 212,00 0,6 127,2 6,4 530 13,33

tp X-tp ts objímka tl. vrstvy počet závitů

8,00 9,78 9,78 ocel 10,000 1,0

8,00 9,78 8,93 MW C UNI-AX 600-40 0,335 26,6

8,00 9,78 17,86 MW C UNI-AX 600-40 0,335 53,3

8,00 5,33 9,74 MW C UNI-AX 600-40 0,335 29,1

délka tkaniny obvod trubky počet možných závitů

50000 1664,2 30,0

ts= k * ( X - Tp)

trubka
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Analytické odvození vztahu pro počet závitů kompozitní objímky: 

 

                                Předpoklad:  

                                              Rovnice 10:   𝜀𝑠 =  𝜀𝑝 =>  
𝜎𝑠

𝐸𝑠
=

𝜎𝑝

𝐸𝑝
 

                                             Rovnice 11:   𝜎𝑠 =   𝜎𝑝
  𝐸𝑠

𝐸𝑝
      

                                            Rovnice 12:   2 × 𝐹𝑠 + 2 × 𝐹𝑝 = 𝑝 × 𝐷      

 𝜎𝑠  × 𝑡𝑠 × 𝑙 + 𝜎𝑝  × 𝑡𝑝 × 𝑙 =  
𝑝 × 𝐷 × 𝑙

2
  

                                         𝜎𝑝  × (
  𝐸𝑠

𝐸𝑝
× 𝑡𝑠 + 𝑡𝑝) =

𝑝×𝐷

2
  

                                        𝑡𝑠 =  
  𝐸𝑝

𝐸𝑠
× (

𝑝×𝐷

2×𝜎𝑝

− 𝑡𝑝)  
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Před samotným navinutím se místo, kam se instalovala tato objímka, natřelo tzv. 

Primerem, tedy prvním nátěrem, který zaručí adhezi mezi prvním navinutím tkaniny a 

potrubím viz.  

 

 

Obr. 4.32 Nátěr primerem 

Po natření tímto nátěrem se mohla začít navíjet první vrstva objímky (Obr. 4.33). 

Další vrstvy se navíjejí tak, že se mezi ně štětcem nanáší epoxidové pojidlo, které se 

ještě zatlačuje ručním válečkem do tkaniny (Obr. 4.34).  
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Obr. 4.33 Vinutí první vrstvy kompozitní objímky z uhlíkových vláken 

 

Obr. 4.34 Tlačení epoxidu do tkaniny válečkem 

Při navíjení této objímky je vždy potřeba alespoň třech vyškolených pracovníků, 

neboť při praxi v terénu 2 pracovníci si navzájem podávají svitek tkaniny a nanáší 

epoxid na tkaninu kterou se snaží utahovat. Třetí pracovník (Bc. Lukáš Pařízek dle Obr. 

4.34) se snaží válečkem rovnoměrně zatlačit do tkaniny a kontroluje geometrii objímky 

po každé vrstvě. Nevýhoda této práce je doba trvání 30 vrstev. Celková doba motání 

činila cca 120 minut. 

 

Materiálové charakteristiky kompozitní objímky: [5] 

1) Tmel - Tab.  4.4 
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Tab.  4.4 Parametry použitého tmelu 

2) Primer – primární nátěr - Tab.  4.5 

 

Tab.  4.5 Parametry primeru 

3) Uhlíková tkanina - Tab.  4.6 

 

 

Tab.  4.6 Parametry uhlíkové tkaniny 
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4) Epoxidová pryskyřice - Tab.  4.7 

 

Tab.  4.7 Epoxidová pryskyřice 

5) Pevnostní charakteristiky ze SVÚM a.s. zkoušek 

modul pružnosti v tahu tkaniny: 

1) dle katalogu E = 252 GPa 

2) odhad dle zkoušek SVUM E = cca 200 GPa 
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vlastnosti kompozitní vrstvy (tkanina + epoxid) 

1) dle katalogu  

• E = 81,87 GPa (v tahu) 

• pevnost Rm = 1450 MPa (v tahu) 

• tažnost = 1,76 % 

• tloušťka vrstvy t = 1,0 mm 

2) dle zkoušek ve SVUM  

•  E = 108 GPa 

• Rm = 1241 MPa 

• změřená tloušťka vrstvy t = 1,71 mm 

 

 

Obr. 4.35 Zhotovená kompozitní objímka 

 

4.4.2 Ocelová objímkou s kompozitní výplní  

Montáž ocelové objímky probíhala již na místě, kde následně probíhal tlakovací 

experiment potrubního tělesa. Ocelová objímka a její části byly popsány již v kapitole 

3.4.2. Zhotovení kompozitní objímky probíhalo dle Interního předpisu firmy CEPS a.s. 

CEPS TPP M01 „Instalace ocelových objímek s kompozitní epoxidovou výplní“ [20] 

Mezi první části montáže ocelové objímky patří přivaření distančních pásků Obr. 

4.36. Počet těchto polo-pásku je 4 ks, 2 ks na každou stranu. Jeden polo-plášť objímky 

= dva ks distančních pásků. Vnitřní průměr pásků se rovná 530 mm a tloušťka je 10 

mm.   Pásky se odměří, zda pasují na trubku a dále se svaří podélnými spojovacími 

svary viz Obr. 4.37. Velmi důležité bylo si označit na pásky místa, kudy povedou kabely 



České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice 

 

 79 

od tenzometrů a v těchto místech vybrousit drážku zespoda pásku pro tyto kabely 

(Obr. 4.37). Při tlakování by mohlo dojít k přetrhnutí drátu a následné ztrátě dat 

z tenzometru. 

 

Obr. 4.36 Distanční pásky 

 

Obr. 4.37 Svařené distanční pásky 
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Po navaření distančních pásků přichází na řadu montáž ocelových polo-plášťů. 

Okraje polo-plášťů se nasadí na osy pásků (na střed pásků). Nejprve se nasadí spodní 

plášť, který se naplní potřebným množstvím skleněných kuliček (Obr. 4.39). Následně 

se nasadí a přivaří i druhý polo-plášť viz Obr. 4.40. Zbytek kuliček se otvory na vrchním 

polo-plášti ženou pod tlakem do objímky až do úplného zaplnění.  

 

 

Obr. 4.38 Spodní polo-plášť objímky 

 

Obr. 4.39 Skleněné kuličky do kompozitní výplně 
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Obr. 4.40 Montáž horního polo-pláště 

 

Obr. 4.41 Schéma svarů 

Další fází je vyplnění mezery mezi distančním páskem a potrubím tmelem. 

Tmelení má zamezit vytékání neztvrdlého epoxidu, který se vhání otvorem ve spodním 

polo-plášti také pod tlakem. V otvorech horního polo-pláště se kontroluje hladina 

epoxidu, který vyplňuje mezery mezi kuličkami. Ve chvíli, kdy epoxid vyplní celou 

objímku, tak se objímka uzavře závitovými zátkami viz. Obr. 4.42 
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Obr. 4.42 Šroubovací závity 

Materiálové charakteristiky ocelové objímky s kompozitní výplní: 

1) Ocelové pásky a pláště objímky: Ocel S355J2+N 

E = 210 GPa 

Plášť:  400 x 530 x 10 mm ( šířka, průměr, tloušťka) 

Pásky: 100 x 530 x 10 mm  

 

2) epoxidová pryskyřice + skleněné kuličky: 

zkoušky SVUM – při zamezení příčné def. vzorků  

pevnost Rm = 126 MPa (v tlaku) 

E = 30,63 GPa 

 

         

4.5 Popis experimentu 

Experiment probíhal v areálu SVÚM a.s. v měřící hale s betonovým bazénem viz. 

Obr. 1.1, která je uzpůsobená takovýmto zkouškám, které mohou dojít až k destrukci 

zkoušeného materiálu bez ohrožení bezpečnosti pracovníků a okolního majetku.  

Potrubní těleso leželo volně uložené na 2 podporách viz. Obr. 4.433, aby se 

mohlo volně pohybovat při tlakování v obvodovém i podélném směru. 
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Obr. 4.43 Uložení potrubního tělesa na podporách 

Jak již bylo zmíněno dříve, na potrubí se nacházely 3 manometrické ventily, které 

jsou zobrazeny na schématu Obr. 4.28. Na tyto ventily byly připojeny vysokotlaké 

hadice (Obr. 4.44), které sloužily k obsluze tlakovacího média, kterým ve většině 

případů pro tlakování potrubí bývá voda.   

Přes manometrické ventily se voda hnala do potrubí pomocí VTL čerpadla, které 

bylo ovládáno ručním ventilem s regulátorem tlaku. Vodu bylo možné jedním ventilem 

i odpouštět – např. při náběhu a následném odlehčení zatížení. 

 

Obr. 4.44 Tlakovací a vypouštěcí hadice připojené na manometrické ventily 
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Ruční regulátor čerpadla se nacházel v měřící místnosti viz. Obr. 4.45 a z tohoto 

přístroje se přesměrovávaly záznamy tlaku do počítače, kde se ukládaly v elektronické 

podobě spolu se záznamy z tenzometru o materiálovém přetvoření. Běžná jednotka 

tenzometru, která se i ukládá do počítačového záznamu je [μm/m]. Tato jednotka se 

převede na poměrnou deformaci, když jí vynásobíme hodnotou 10E-6. Tento převod se 

provedl až po skončení experimentu. Během experimentu byla také měřena teplota, 

která se pohybovala od 21 °C do 22 °C a čas. Čerpadlo bylo zapojeno mimo měřící 

místnost viz. Obr. 4.46 

 

 

Obr. 4.45 Měřící místnost – regulace tlaku + záznam z tenzometrů 
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Obr. 4.46 Čerpadlo 

Experiment byl rozdělen na 2 hlavní fáze, kdy první fáze byly náběhy tlaku na 

určitou hodnotu a druhá fáze bylo tlakování potrubního tělesa až do destrukce.  

 

1) Náběh:  

               V této fázi bylo do potrubí postupně hnáno tlakovací médium od 

tlaku 0 [MPa] do 6,4 [MPa]. Tento proces proběhl dvakrát a bylo velmi 

důležité sledovat funkčnost tenzometrů a jejich záznamů.  

 

2) Desktrukce:  

                  V další fázi experimentu se těleso s objímkami tlakovalo postupně 

až do destrukce. Vnitřní přetlak se při destrukci pohyboval až 16,5 MPa. 

Potrubí se porušilo dle očekávání ve vadě 50 % na volném povrchu potrubí 

bez objímky viz Obr. 4.47. 

 

 

Obr. 4.47 Destrukce – porušení na 50 % vadě 
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4.6 Výsledky experimentálního měření 

Záznam všech měření probíhal během experimentu souběžně s tlakováním, kdy 

se zaznamenávaly hodnoty z tenzometrů, tedy přetvoření a hodnoty tlaku v jednotkách 

barů. Počítačový software, ze kterého se data následně převedla do souboru typu 

excelu, byl dodán výzkumným ústavem SVÚM a.s.  

Výsledkem měření jsou grafy, ve kterých se zobrazuje závislost přetvoření 

v jednotkách [μm/m] na vnitřním přetlaku. Po úpravě hodnot z tenzometrů byly 

vytvořeny i grafy ukazující závislost bezrozměrného poměrného přetvoření ε  

potrubního tělesa na vnitřním přetlaku p a napětí v oceli  𝜎.  

 

4.6.1 Náběh – vyhodnocující grafy  

Při náběhu probíhala kontrola tenzometrů, a tak se pro vyhodnocení nechalo 

poměrné přetvoření v jednotkách [μm/m].  

1. Kompozitní objímka  

a) 50 % vada – Tlak [bar] / Přetvoření [μm/m], Graf.  4.1 

 

 

Graf.  4.1 Kompozitní objímka-50 % vada – Tlak / přetvoření  
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b) 80 % vada Tlak [bar] / Přetvoření [μm/m], Graf.  4.2 

 

 

Graf.  4.2 Kompozitní objímka-80 % vada – Tlak / přetvoření  

Na grafech Graf.  4.1 a Graf.  4.2 si můžeme všimnout změny modulu pružnosti 

tkaniny vlivem většího přetlaku. Jde o jev, kdy se tkanina na potrubí během tlakování 

utahuje a po utažení nastává její zpevnění. Pro analytický i softwarový model je tento 

jev velice komplikovaný u vícevrstvého materiálu. Výrobci ukazují, že objímka se chová 

jako materiálový celek, ale experiment dokazuje, že vliv vrstev a jejich utahování při 

větším přetlaku je značný. Tento jev je také pro únosnost objímky nevýhodou, neboť je 

třeba aby její únosnost se projevovala okamžitě. 

Obvodové přetvoření na 50 % vadě se pod kompozitní objímkou pohybuje kolem 

1624,34 [μm/m] při tlaku 64 [bar] ( ε = 0,001624, tlak 6,4 MPa) u 80 % vady je 

obvodové přetvoření při 64 barech rovno 2812,901 [μm/m], tedy ε = 0,002812901. 

Tyto hodnoty jsou důležité pro porovnání s ocelovou objímkou a jak každá objímka 

zabraňuje přetváření materiálu ve vadě, a tedy k zamezení porušení ve vadě. 
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2. Ocelová objímka 

a) 50 % vada – Tlak [bar] / Přetvoření [μm/m], Graf.  4.3 

 

Graf.  4.3 Ocelová objímka-50 % vada – Tlak / přetvoření 

b) 80 % vada – Tlak [bar] / Přetvoření [μm/m], Graf.  4.4 

 

 

Graf.  4.4 Ocelová objímka-80 % vada – Tlak / přetvoření 
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Při prvním pohledu na hodnoty přetvoření pod ocelovou objímkou při náběhu je 

jasné, že působení ocelové objímky na chování potrubí pod objímkou je příznivější a 

nedochází k takovému růstu deformace jako pod kompozitní objímkou. Obvodové 

přetvoření je na 50 % vadě se pod ocelovou objímkou pohybuje kolem 870,4713 

 [μm/m] při tlaku 64 [bar] ( ε = 0,0008704, tlak 6,4 MPa) u 80 % vady je obvodové 

přetvoření při 64 barech rovno 2067,215 [μm/m], tedy ε = 0,002067 

 

3. Volný povrch:  

a) 50 % vada – Tlak [bar] / Přetvoření [μm/m], 

Graf.  4.5 Volný povrch-50 % vada – Tlak / přetvoření 

 

Graf.  4.5 Volný povrch-50 % vada – Tlak / přetvoření 

Obvodová poměrná deformace u 50 % vady zasahuje až do oblasti za 3000 

[μm/m]. Při vnitřním přetlaku 64 barů se dosáhlo 3256,463 [μm/m] tedy poměrná 

deformace ε = 0,003256. Výsledné porovnání hodnot poměrných deformací při náběhu 

je vidět v tabulce Tab.  4.8 Porovnání poměrných obvodových deformací – Náběh ,50 % 

vada 
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4. Porovnání kompozitní objímky, ocelové objímky a volného povrchu 

 

Graf.  4.6 a Graf.  4.7 ukazují, že účinnost obou objímek je viditelná již při prvním 

zatížení. 50 % vady se nachází nejen pod objímkami ale i na volném povrchu, a tak 

můžeme ihned zaznamenat velký rozdíl zadržování deformace od vnitřního přetlaku na 

potrubí s objímkami oproti části potrubí, kde objímky nejsou. Jedná se o pružnou 

oblast cca do 4 MPa u volného povrchu, u ocelové objímky se pružná oblast dostává až 

do hodnoty nad 6 MPa. Přesnou indikaci pružné oblasti na ocelové objímce objasní 

část experimentu, kdy se vnitřní tlak bude zvyšovat až do samotné destrukce 

potrubního tělesa. Kompozitní objímka pracuje lineárně pružně cca do 4 MPa stejně 

jako volný povrch ovšem s větším modulem pružnosti, a tak její deformace je výrazně 

menší než na volném povrchu. Po dosažení 4 MPa dochází k utažení tkaniny a ke 

zpevnění této objímky – zvýšení modulu pružnosti. Na grafech můžeme také 

zaznamenat po odtížení malou trvalou deformaci.  
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Graf.  4.6 Ocelová objímka/Kompozitní objímka/volný povrch-50 % vada                                 

–Tlak / přetvoření 

 

 

Graf.  4.7 Ocelová objímka/kompozitní objímka-80 % vada – Tlak / přetvoření 

 

 

Tab.  4.8 Porovnání poměrných obvodových deformací – Náběh ,50 % vada 
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4.6.2 Destrukce – vyhodnocující grafy 

Tlakování tělesa do destrukce byla hlavní část celého experimentu a měla ukázat, 

jak se objímky chovají při větších napětí a při prvních plastických přetváření. Již při 

náběhu byla jejich funkčnost prokázána v závislosti na deformaci od vnitřního přetlaku, 

nyní se tento fakt jen potvrdil a ukázal celkový rozdíl při větším zatížení.  

1. Kompozitní objímka  

a) 50 % vada – Přetlak v potrubí [MPa] / Poměrné přetvoření ε [-], 

 Graf.  4.8  

 

Graf.  4.8 Destrukce – Kompozitní objímka-50 % vada – Tlak / přetvoření ε 

Při vyhodnocování grafů zjistíme, že největší přetvoření je standardně obvodové. 

Obvodová poměrná deformace/přetvoření εφ materiálu bude předmětem 

vyhodnocení většiny grafů. Na grafu 4.8 si můžeme všimnout u obvodového 

tenzometru na 50 % vadě, jak se mění opět modul pružnosti kompozitní objímky. Ten 
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samý jev se objevuje i u podélné deformace εx. Je to dáno utahováním a posunutím 

vrstev tkaniny při deformaci potrubí od vnitřního přetlaku. Můžeme vyhodnotit že až 

od 4 MPa vnitřního přetlaku na potrubí DN 500 nabývá kompozitní objímka účinnosti. 

Při namáhání do destrukce potrubního tělesa jsme se dostali na hodnotu 16,5 MPa 

vnitřního přetlaku. Při tomto vnitřním přetlaku jsme dosáhli meze únosnosti v 50 % 

vadě na volném povrchu. Obvodová poměrná deformace na 50 % vadě se rovnala ε = 

0,00322. 

 

b) 80 % vada – Přetlak v potrubí [MPa] / Poměrné přetvoření ε [-], 

Graf.  4.9 

 

Graf.  4.9 Destrukce – Kompozitní objímka-80 % vada – Tlak / přetvoření ε 

Kompozitní objímka ochránila i 80 % vadu při přetlaku 16,5 MPa před 

poškozením. Splnila tedy předběžný předpoklad a výpočet dle Tab.  4.3 Výpočet závitů 

kompozitní uhlíkové objímky , kde byla snaha dosáhnout únosnosti ocelové objímky 
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pomocí zvýšeným počtem vrstev na 30. Poměrné přetvoření materiálu pod ní ve vadě 

dosáhlo sice hodnoty ε = 0,005, avšak i tak nedošlo k jejímu porušení.  

 

2. Ocelová objímka  

a) 50 % vada – Přetlak v potrubí [MPa] / Poměrné přetvoření ε [-],  

Graf.  4.10 

 

Graf.  4.10 Destrukce – Ocelová objímka-50 % vada – Tlak / přetvoření ε 

 

Maximální obvodové poměrné přetvoření pod ocelovou objímkou na 50 % vadě 

se rovnalo ε = 0,00258 při přetlaku 16,5 MPa. Hloubka 50 % tloušťky stěny je ve většině 

případů v praxi maximální velikost vady. Z tohoto důvodu se pro výpočetní model bude 

posuzovat tento typ vady pod ocel-kompozitní objímkou, neboť její únosnost je pro 

potrubí výhodnější. Analytický výpočet pro tento typ objímky nebyl prozatím vytvořen, 

dle firmy CEPS a.s.. Softwarový model v programu CREO počítá materiálové přetvoření 
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tohoto tří-vrstvého systému pomoc MKP teorie. U 80 % vady a tří vrstev se výsledky 

velmi lišily a pravděpodobně zohledňovaly problémy s definováním sítě pro MKP. 

Výpočet v softwaru proběhl do lineární oblasti přetváření objímky a potrubí.  

b) 80 % vada – Přetlak v potrubí [MPa] / Poměrné přetvoření 𝜀 [-], 

Graf.  4.11 

 

 

Graf.  4.11 Destrukce – Ocelová objímka-80 % vada – Tlak / přetvoření ε 

U ocelových objímek jsme se při tlakování do destrukce dostávaly opět na menší 

deformace než u kompozitních objímek, avšak na 80 % vadě se při přetlaku 16,5 MPa 

dosáhlo poměrné deformace rovné ε = 0,006688, což je o něco větší poměrná 

deformace než u kompozitní objímky na vadě 80 %. Tento jev je poněkud nezvyklý, 

nicméně hodnoty jsou poměrně srovnatelné.  
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Ocelová objímka zadržuje lépe i poměrné přetvoření v podélném směru než 

kompozitní objímka. Rozdíl mezi těmito poměrnými přetvořeními je podobný jako 

rozdíl obvodových přetvoření mezi ocelovou a kompozitní objímkou. 

 

3. Volný povrch 

a)  50 % vada – Přetlak v potrubí [MPa] / Poměrné přetvoření 𝜀 [-] 

 

 

Graf.  4.12 Destrukce – Volný povrch -50 % vada – Tlak / přetvoření ε 

Tenzometr TEN12a měřící na vadě bez objímky podélnou poměrnou deformaci 

se vlivem vyboulení vady porušil a měřil do hodnoty přetlaku 9 MPa. Při této hodnotě 

se lokální obvodové přetvoření na vadě rovnalo ε = 0,0065. 
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4. Porovnání kompozitní objímky, ocelové objímky a volného povrchu:  

a) Porovnání Kompozitní objímky s volným povrchem, Graf.  4.13 

 

Graf.  4.13 Destrukce – kompozitní objímka/volný povrch, Přetlak/ Poměrné deformaci ε 

b) Porovnání Ocelové objímky s volným povrchem,  
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Graf.  4.14 Destrukce – kompozitní objímka/volný povrch, Přetlak/ Poměrné deformaci ε 

 

c) Porovnání ocelové objímky s kompozitní 
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Graf.  4.15 Destrukce – kompozitní objímka/ocelová objímka, Přetlak/ Poměrné 

deformaci ε 

 

 

Tab.  4.9 Porovnání obvodového poměrného přetvoření  

 

5 MODEL ZKUŠEBNÍHO TĚLESA 

Softwarový model potrubního tělesa byl vytvořen v programu Creo parametric 

[21]. Program Creo umožňuje modelovat trojrozměrná tělesa s více vrstvami, které 

spolu spolupůsobí při zatížení. Společnost PTC [21] poskytla zkušební verzi firmě CEPS 

a.s. pro přenosný počítač Bc. Lukáše Pařízka. Studentská verze programu Creo byla 

také poskytnuta, ale neobsahovala výpočetní modul, který byl nezbytný pro tento 

experiment.  

Programy od PTC existují již řadu let a při modelování problému s objímkami se 

osvědčily velmi dobře. Výpočetní modul programu Creo provádí výpočty dle MKP, tedy 

metody konečných prvku. Při této metodě bylo nutné velmi často upravovat hustotu 

sítě prvků, a to zejména při použití více vrstev materiálu s rozdílnými vlastnostmi.  
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Obr. 5.1 PTC logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Popis softwarového modelu 

 

 

Obr. 5.2 Softwarový výpočetní model – 3D – čtvrtina nádoby 
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Při tvorbě softwarového modelu bylo rozhodnuto o simulaci napětí a deformace 

potrubního tělesa s ocelovou objímkou s kompozitní výplní, neboť se jedná o třívrstvý 

materiál, pro který je velmi obtížné sestavit analytický výpočet a dle odborníků z firmy 

CEPS a.s. takovýto analytický výpočet, který by byl spolehlivý, není. Konečný model byl 

vytvořen pro 50 % vadu, neboť v praxi se většina vad a plošných korozí vyskytuje do 50 

% tloušťky stěn. Potrubí s průměrem 500 mm se běžně provozuje do MOP (maximum-

operational-pressure) 64 barů (6,4 MPa). Potrubí se ani při maximálním provozním 

tlaku nedostane k mezi kluzu a napětí v oceli zůstává v pružné oblasti. Je nutné brát 

v úvahu potrubí, které je uložené v zemině v hloubce od 0,8 do 1,2 m a nepůsobí na něj 

další zatěžovací vlivy. Výpočetní model v programu Creo pro potrubní těleso je 

nastaven jako pružný výpočetní model do vnitřního přetlaku 8 MPa. Potrubí se 

navrhuje dle normy ČSN EN 13 480-3 [2] pružně a nemělo by se dostávat do 

plastického přetváření kromě tlakových zkoušek typu stresstest, kdy se potrubí tlakuje 

k mezi kluzu a zkouší se tím integrita potrubí. Stresstest probíhá většinou u nových 

potrubí. Opět je nutné brát potrubí v běžných podmínkách uložené v zemině.  

Potrubí má 2 osy symetrie, a tak i výpočetní model je symetrický podle 2 os 

v řezu na potrubí. Bylo rozhodnuto o modelu, který se skládal z 1/4 potrubní nádoby 

viz. Obr. 5.2 a to hned z několika důvodů.  

Jedním z těchto důvodů bylo ukotvení tělesa. Těleso bylo volně položeno na 

dřevěných podporách (trámech) viz. Obr. 5.3 , je tedy možné říci, že bylo zamezeno 

pohybu potrubního tělesa pouze ve směru Z v globálních souřadnicích (vertikální 

směr). Bylo nutné, aby potrubí mělo takto volné uložení, aby se mohlo přetvářet bez 

omezení a tenzometry tak měřily správné hodnoty ohledně chování pouze materiálu 

potrubního tělesa a objímek. Vnější vlivy nebyly předmětem tohoto experimentu ani 

výpočetního modelu. Takto volné uložení modelu je často problémem pro statické 

softwary, neboť většinou vyžadují ukotvení tělesa.  
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Obr. 5.3 Uložení potrubního tělesa volně na dřevěných trámech 

Tento problém byl vyřešen v programu Creo tím, že byla vytvořena právě čtvrtina 

nádoby a na jejích řezech definovány okrajové podmínky, aby se potrubí s objímkou 

přetvářelo dle reálného chování potrubního tělesa z experimentu. Okrajové podmínky 

v tomto programu mají jedno velmi výhodné nastavení a tím je zrcadlení materiálu viz 

Obr. 5.4 . Program v okrajových podmínkách stále uvažuje, že materiál, který je před 

řezem, pokračuje i za řez, a tím nemusíme v okrajových podmínkách definovat 

předepsané posuny. Po vytvoření potrubního tělesa se těleso rozloží na ¼ s viditelnými 

řezy, na kterých se stanový konečné okrajové podmínky, tedy volnosti pohybu 

v jednotlivých osách.  Další velkou výhodou obou řezů bylo jejich umístění do středu 

50 % vady, kde se nacházel tenzometr na vadě i na ocelové objímce. Dále pak se 

v místě řezu nacházel tenzometr vzdálený 50 mm od objímky, kde se dalo kontrolovat 

chování potrubí, neboť správnost modelu se vždy v prvním kroku porovnávala dle 

chování potrubí bez objímky. 
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Obr. 5.4 Creo – okrajové podmínky na řezech se zatížením (vnitřní přetlak) 

Uvolnění probíhalo na řezech ve směru řezu, aby se potrubí mohlo přetvářet do 

radiálního a podélného směru viz. Obr. 5.5. a Obr. 5.6., na kterých vidíme i graficky 

znázorněné napětí dle teorie Von Mises, které se dá analyticky spočítat dle Rovnice: 

                              Rovnice 6:    𝜎𝑒𝑘𝑣 =  √(𝜎𝜑
2 + 𝜎𝑥

2 − 𝜎𝜑 × 𝜎𝑥)       

 

 

Obr. 5.5 Creo – deformace potrubního tělesa s napětím v materiálu (boční pohled) 
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Obr. 5.6 Creo – deformované potrubní těleso s napětím 

Vstupní parametry pro výpočetní model:  

• Typ analýzy: Lineárně pružně 

• Zatížení: vnitřní přetlak 8 MPa, zatížení na rovinu stěny potrubí 

• Teplota 21 °C – stejná jako při experimentu 

• Rozměry – dle experimentu (část potrubního tělesa) 

• Materiál:    

a) Potrubí: Ocel: L360NB+N 

E = 210 GPa – modul pružnosti 

               𝜇 = 0,3 - Poissonovo číslo (v pružném stavu = 0,3 u oceli)       

b) Ocelová objímka + pásky: Ocel S355 

                E = 210 GPa 

                                           𝜇 = 0,3  

c) Kompozit s kuličkami (Dle materiálových zkoušek SVÚM): 

                E = 30 GPa 

                μ = 0,3 

                                          Pevnost v tlaku: 𝜎 = - 126 MPa 
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5.2 Výsledky z modelu 

Pro výsledky a určení správnosti modelu byly vybrány 3 body viz.5.7, které bylo 

možné porovnávat s tenzometry z experimentu tlakování potrubního tělesa DN500 a 

objímek. 1) 50 mm od objímky 2) na ocelové objímce 3) na 50 % vadě 

 

 

Obr. 5.7 Creo – body pro porovnání s experimentem.  

 

V těchto bodech se experiment s výpočetním modelem porovnával pro napětí σ: 

• obvodové ekvivalentní, 

•  Von Mises-Creo , 

• výpočet dle Von Mises z tenzometrů 

• napětí pro posouzení potrubí dle ČSN 13 480-3 [2]  

a dále obvodové poměrné přetvoření  εφ.   

Hodnoty napětí a deformace budou popsány a porovnány pomocí grafů a 

následně vypsány v tabulce při hodnotě vnitřního přetlaku 8 MPa. Jak již bylo zmíněno, 

jedná se o porovnání při pružném přetváření potrubí, neboť zatížení na potrubí od 

vnitřního přetlaku během provozu nepřekročí hodnotu 6,4 MPa, která se použila i při 1. 

fázi experimentu, tedy při náběhu, který byl důležitý pro zkontrolování okamžité 

funkčnosti objímek. 
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1. Obvodové přetvoření εφ   

 

 

 

V bodě č. 1, 50 mm od ocelové objímky se při 8 MPa dosáhlo v modelu poměrné 

přetvoření rovno εφ = 0,00178 (cca 0,002), v bodě č.2, na objímce, se εφ = 0,000446 a 

nakonec na místě vady bylo εφ = 0,000618. 

2. Napětí (Von Mises):    

a) Bod č. 1            𝜎 = 236,3 MPa viz. Obr. 5.8 

 

Obr. 5.8 Creo – napětí bod č.1–50 mm od objímky 
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b) Bod č.2           𝜎 = 93,14 MPa, viz. Obr. 5.9 

    

 

Obr. 5.9 Creo – bod č. 2 – napětí na objímce 

 

 

c) Bod č.3               𝜎 = 126,2 MPa viz. Obr. 5.10 

 

 

 

Obr. 5.10 Creo – Bod č.3- napětí na vadě  

 

 

 



České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice 

 

 108 

 

6 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ  

Poměrné obvodové přetvoření v experimentu měřily v bodech 1., 2. a 3. tyto 

tenzometry: 

• Bod č.1 = TEN9 – 50 mm od ocelové objímky  

• Bod č.2 = TEN7 – na povrchu ocelové objímky 

• Bod č.3 = TEN2a – na 50 % vadě 

Při vnitřním přetlaku 8 MPa dosáhly přetvoření těchto hodnot:  

• Bod č.1 - TEN9: εφ= 0,00126 [-] 

• Bod č.2 – TEN7: εφ= 0,000435[-] 

• Bod č.3 – TEN2a: εφ= 0,000974 [-] 

 

Obvodové napětí v těchto bodech při napětí 8 MPa se porovnávaly dle těchto 

vzorců: 

 

1. 𝜎𝜑 =
𝑝×𝐷

2×𝑡
 viz. Rovnice 3 

 

2. Von Mises − Creo   

 

3. 𝜎𝑒𝑘𝑣 = 0,89𝜎𝜑  viz Rovnice 7, kde 𝜎𝜑 se spočítá z rovnice č. Rovnice 13 

z následujícího bodu 4. 

4. Obvodové napětí od obvodového přetvoření. 

 Rovnice 13:     𝜎𝜑 = E* 𝜀𝜑 . 

-kde εφ je poměrné obvodové přetvoření z tenzometrických hodnot a E je modul 

pružnosti oceli: 210 GPa. 

Rovnice č. (11) nepočítá s rozložením přetvoření i do podélného směru a je zde 

přiložena, aby byl vidět nezapočítání vlivu od podélné deformace a napětí, se kterým 

se běžně uložených dlouhých dálkových VTL potrubí nepočítá.    
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Porovnání napětí ve zvolených 3 bodech můžeme vidět na následující tabulce 

Tab.  3.1a grafech. V tabulce jsou u analytického vzorce viz. Rovnice 3 𝜎𝜑 =
𝑝×𝐷

2×𝑡
 

proškrtnuty, neboť tento vztah nemůže platit pro povrch objímky pod kterou se 

nachází další dva materiály a také ne pro průřez oslabený vadou.  

 

Tab.  

 

Graf.  
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1. Bod č. 1 

Z grafu Graf.  6.1 můžeme vyčíst, že model v programu Creo se v lineární oblasti 

blíží velmi reálnému experimentu, kde se měřilo poměrné přetvoření v závislosti na 

přetlaku a z tohoto poměrného přetvoření se spočítalo napětí na potrubí v bodě č.1. 

Výsledky Creo se dle grafu přiblížili dle Von Misese více reálnému experimentu než 
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Při závislosti napětí na přetvoření, kdy u analytického výpočtu dle Rovnice 3:    

𝜎𝜑 =
𝑝×𝐷

2×𝑡
 dáme 𝜎𝜑 = E*Ɛ, tak se vyjádří Ɛ, tedy celou rovnici podělíme modulem 

pružnosti oceli a získáme Ɛ = 0,001223 pro přetlak 8 MPa. TEN9 (obvodový 50 mm od 

objímky) naměřil poměrné přetvoření obvodové 𝜀𝜑 = 0,00126. Tím se potvrdí 

správnost Rovnice 3:    𝜎𝜑 =
𝑝×𝐷

2×𝑡
 do pružné analýzy a zároveň je možné říci, že 

experiment se choval na potrubí dle předpokladu. Tento velmi blízký výsledek se 

ukazuje na Graf.  6.2průběh napětí v závislosti na přetvoření ε v bodě č.1. (50 mm od 

objímky) .  

 

Graf.  6.2průběh napětí v závislosti na přetvoření ε v bodě č.1. (50 mm od objímky) 
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Výpočetní model Creo a rovnice Rovnice 7:    𝜎𝑒𝑘𝑣 = 0,89𝜎𝜑 dosáhly při stejném 

přetvoření menší napětí, neboť tato teorie počítá s dvouosou napjatostí tedy i Rovnice 

6:    𝜎𝑒𝑘𝑣 =  √(𝜎𝜑
2 + 𝜎𝑥

2 − 𝜎𝜑 × 𝜎𝑥). 

 

2. Bod č. 2  

Bod číslo 2 se nacházel na povrchu ocelové objímky. Napětí oceli na objímce 

mohlo být zjištěno přes obvodové poměrné přetvoření z tenzometru TEN2a a 𝜎𝜑 = E* 

𝜀𝜑 (10). Výpočetní model programu Creo se dle Graf.  3.1 téměř shodoval s reálným 

experimentem.  

 

 

Graf.  6.3 Napětí na ocelové objímce v závislosti na poměrném přetvoření 



České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice 

 

 112 

3. Bod č.3 

Bod číslo 3 se nacházel na nejkomplikovanějším místě z hlediska měření. 

Tenzometr TEN2a byl také zalit kvůli jeho ochraně tmelem a následně tento tmel byl 

zakryt epoxidovým kompozitem se skleněnými kuličkami. Ve výpočetním modelu Creo 

je ovšem vytvořen pouze epoxidový kompozit, který vyplnil místo s vadou a bez 

přilepení tenzometru. Dále se jedná u TEN2a pouze o lokální údaj a při broušení vady 

mohlo dojít k většímu probroušení. Graf.  6.4 ukazuje, že při porovnání poměrného 

přetvoření ze softwarového modelu a reálného experimentu musíme na povrchu vady 

přihlédnout k možným výše zmíněným nedokonalostem.  

 

 

Graf.  6.4 Obvodové poměrné přetvoření v závislosti na vnitřním přetlaku- 50 % vada 

Rozdíl deformací: TEN2a: εφ= 0,000974 - εφ (𝑐𝑟𝑒𝑜)= 0,000618 = 0,000356 

Rozdíl napětí (Von Mises) je dle Tab.  6.1 = 55,84 MPa – tento rozdíl je významný 

a došlo k němu s největší pravděpodobností díky již zmíněným nedokonalostem. 

Výpočetní model Creo se jinak vždy blížil do 10 % chyby k reálnému experimentu, a to 
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zejména v důležitých bodech č.1 a 2, které mohou ukázat chování potrubí s ocelovou 

objímkou a účinnost této objímky při opravách VTL potrubí.  

 

4. Porovnání obvodové napětí na 50 % vadě u kompozitní a ocelové objímky 

a) Ocelová objímka 

TEN2a: εφ= 0,000974 -> 𝜎𝜑 = E*εφ= 210 000 * 0,000974 = 204,54 MPa 

 

b) Kompozitní objímka 

TEN4a: εφ= 0,0014877 -> 𝜎𝜑 = E*εφ= 210 000*0,0014877 = 312,417 MPa 

 

Je možné porovnat také podélné napětí v místech vady: 

 

a) Ocelová objímka 

TEN2b: εx = 0,000233 -> σx= E*εx = 210 000 * 0,000233 = 48,93 MPa 

 

b) Kompozitní objímka 

TEN4b: εx 0,0006885 -> σx= E*εx = 210 000*0,0006885 = 144,585 MPa 

 

Rozdíl v obvodovém napětí na středu 50 % vady je mezi těmito objímkami 

107,877 MPa a v podélném napětí je 95,655 MPa při přetlaku 8 MPa. Tento rozdíl 

z experimentu se může brát jako relevantní, neboť 50 % vada pod kompozitní 

objímkou byla vyrobena stejným způsobem, jako vada pod ocelovou objímkou a také 

zalita krycím tmelem. Tento rozdíl jen potvrzuje větší a bezpečnější účinnost ocelové 

objímky s kompozitní výplní, neboť dokáže výrazně zpomalit zvětšování napětí kolem 

trhliny oproti kompozitní objímce, a to v obou směrech; podélném, obvodovém.  

 

Účinnost ocelové objímky s kompozitem na ocelovém potrubí při zatížení 8MPa 

od přetlaku můžeme sledovat na grafech 6.5 a Graf.  6.6 z podélného řezu potrubním 

tělesem v programu Creo. Grafy postupují vždy od středu objímky po hraně řezu (stěna 

potrubí) viz. Obr. 5.5. Napětí se mění po vzdálenosti od středu objímky a je vidět i velká 
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účinnost distančního pásku, na který je navařený polo-plášť objímky. Napětí v tomto 

bodě klesá na potrubí i pod 90 MPa. 

 

 

Graf.  6.5 Napětí podél bočního řezu od středu objímky ke dnu 

Obvodové poměrné přetvoření po hraně řezu potrubí zobrazuje Graf.  6.6. 

Průběh v závislosti na vzdálenosti od středu objímky je zajisté stejný jako na předešlém 

grafu. Tyto grafy byly vygenerovány z programu Creo. Můžeme si všimnout na grafu 

6.6 že nám zobrazuje poměrné přetvoření (strain) v rovině YY. V programu je nezbytné 

vybrat rovinu “YY“, neboť teprve po tomto zadání, bere program tečnou rovinu v místě 

řezu na potrubí. Tedy jedná se o poměrné přetvoření přímo na hraně řezu ve směru 

obvodu v tečné rovině.  
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Graf.  6.6 Poměrné obvodové přetvoření podél bočního řezu tělesem 
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7 MOTIVACE A ZÁVĚR 

V této diplomové práci bylo hlavním cílem analyzovat opravy vysokotlakých 

ocelových potrubí pomocí objímek na vadách různých rozměrů (hloubka-50 % a 80 %). 

Objímky použité v experimentu, který se prováděl na základě zadání této diplomové 

práce v ústavu mechaniky SVÚM a.s., byly ocelová s kompozitní výplní a vinutá 

kompozitní s tkaninou z uhlíkových vláken. 

Při porovnání výsledků z měření bylo již při první fázi (náběhu) experimentu 

potvrzena vyšší účinnost ocelové objímky s kompozitem. Ocelová objímka lépe 

spolupůsobí na ocelovém potrubí a zajišťuje celkově větší tuhost potrubí. Pokud by 

byla použita i těsnící objímka, která se v této diplomové práci neanalyzovala, tak by 

zajistila také těsnost potrubí při možné průchozí vadě.  

MKP model, pro ocelovou objímku s 50 % vadou, vytvořený v programu Creo 

Parametric 5.0.1.0, se při lineárním výpočtu do 8 MPa vnitřního přetlaku velmi 

přibližoval reálnému experimentu. Chyba modelu byla do 10 %.  

Při použití kompozitní objímky byla snaha dle výpočtu v Tab.  4.3 Výpočet závitů 

kompozitní uhlíkové objímky , přiblížit účinnost kompozitní objímky k účinnosti ocelové 

objímky pomocí poměrů modulů pružnosti. Výsledkem bylo skutečné přiblížení 

k ocelové objímce, nicméně přesto i tak zde byl rozdíl v přetváření materiálu pod touto 

objímkou oproti ocelové.  

Výhodou kompozitní objímky ale nadále zůstává její použití na ohyby potrubí, 

redukce a do míst, kde dochází k prudké změně tvaru potrubí. U kompozitní vinuté 

objímky je velmi důležité zachovat správný postup při její aplikaci na potrubí a je velmi 

náchylná na podmínky, ve kterých se instaluje na potrubí. Pokud by se měla tato 

objímka alespoň přiblížit ocelové objímce z hlediska účinnosti, je třeba počítat s větším 

počtem závitů (ovinutí) než výrobci často uvádějí. Objímka není vhodná na průchozí 

vady. 

Větší účinnosti objímky nabývají, pokud jsou instalovány bez provozního přetlaku 

nebo za sníženého tlaku, neboť při instalaci při nulovém vnitřním přetlaku získává 

místo s vadou po natlakování na provozní tlak předpětí od objímky. 
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Jako motivace pro další výzkum je vytvoření spolehlivého MKP modelu i pro 

kompozitní objímku s vadou. Parametry kompozitní objímky jsou sice známy od 

výrobce a ze zkoušek SVÚM a.s. a VUSTAH a.s., nicméně hodnoty parametrů, jako 

modul pružnosti v tahu a pevnost v tahu se velmi odlišují a bylo by žádoucí je upřesnit, 

aby se daly použít do výpočetního modelu a v něm nadále upravovat a přibližovat se 

hodnotám experimentu. Dalším zajímavým tématem pro výzkum by mohlo být 

zjišťování chování vinutého materiálu s epoxidovou pryskyřicí a jeho zpevňování díky 

utahování tkaniny při větším namáhání viz. Graf.  4.1 a Graf.  4.2. 

Výsledkem dalšího výzkumu by bylo porovnání všech dat z experimentů a MKP 

modelů pro obě objímky a vytvoření pružno-plastické analýzy.  
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9 PŘÍLOHY 

1) Výkres zkušebního tělesa DN 500 s objímkami, 1:25 


