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APPLICATION OF THE SIMULATION BASED RELIABILITY
ANALYSIS ON THE VIBRATION OF IMPULSE TUBES
L. Pecinka1, M. Svrcek1
Summary: Licensing of new NPPs is every deterministic. The same is valid for design
of all safety related components. Probabilistic methods represent good tool for
decision making if several alternatives is proposed. In the paper is presented
application of Simulation Based Reliability Analysis to experimental verification of
impulse tubes reliability.
Deterministické Ĝešení
Impulzní trubky jsou v bČžné projektantské praxi oznaþovány jako potrubí malých prĤmČrĤ
(D = 25,4 mm). Jsou na jednom konci pĜipojeny k potrubím páry, napájecí vody þi þerpadlĤm
a na druhém konci k þidlĤm systému kontroly a Ĝízení, a tak pĜedávají informace o tlaku þi
teplotČ pracovního media. Jejich délka je znaþnČ promČnlivá a mĤže být až 10 m. PĜi návrhu
podpor þi závČsĤ se vychází z normy [1], která doporuþuje rozpČtí pole pro vodu = 2 280 mm.
Skuteþná délka ovšem závisí na podmínkách pĜi montáži a mĤže se od doporuþené hodnoty
lišit. Okrajové podmínky v podporách s výjimkou vetknutí na zaþátku a konci jsou “nČco”
mezi podpora – podpora resp. vetknutí – podpora. Požadované pevnostní výpoþty jsou
zejména zamČĜeny na ocenČní tzv. gigacyklové únavy pro poþet cyklĤ N = 1011. Je to dáno
tím, že okrajová podmínka vetknutí do “pracovního” potrubí þi þerpadly (ventilátoru)
pĜedstavuje poþáteþní podmínku kinematického buzení. PĜi pĜedpokládané délce života JE 40
a více let pak bude dosaženo poþtu cyklĤ 1011. Norma [2] doporuþuje dvČ experimentální
metody založené buć na mČĜení vibraþní rychlosti þi dovoleného prĤhybu, což se provádí
v období tzv. horkých testĤ. V [2] je za znaþnČ konzervativních pĜedpokladĤ jako limitní
rychlost vypoþtena hodnota 12,7 mm s-1 a má univerzální charakter nezávisle na typu
okrajové podmínky. Pokud se týþe mČĜení dovoleného prĤhybu, tak ten je sice znaþnČ
jednodušší, ale není univerzální. Nutno potupovat pĜípad od pĜípadu. Tuto nevýhodu lze
þásteþnČ eliminovat aplikací metody “Simulation Based Reliability Analysis” (SBRA).
Applikace metody SBRA na mČĜení výchylek
„Výchylková“ metoda je založena na tČchto tĜech základních rovnicích [3]
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To znamená, že pĜi libovolné geometrii výsledné ohybové namáhání závisí na typu okrajové
podmínky a tvaru kmitu. Použijeme-li k popisu prĤhybu nosníkové funkce Y Fm Om x , pak
rovnice (1) mĤže být pĜepsána do tvaru
1

Ing. Ladislav Peþínka, CSc., Ing. Miroslav Švrþek: Ústav jaderného výzkumu ěež a.s., 250 68 Husinec-ěež,
þp. 130, tel.: +420.266 172 610, resp. 247, fax: +420.220 940 519, e-mail: pel@ujv.cz, resp. smi@ujv.cz

937

Engineering Mechanics 2009, Svratka, Czech Republic, May 11 – 14

V o, m
Ym

E Do 2 Ymcc max
Om
2
Ym max

(2)

V rámci dalšího zjednodušení se definuje ještČ koeficient “napČtí - výchylka” ve tvaru
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Hodnoty Sm je nutno vypoþítat pro rĤzné typy okrajových podmínek a rĤzné tvary kmitu, viz
následující Tab. 1.
Tabulka 1: Hodnoty výchylkového napČĢového souþinitele Sn
S1 L2
20,352 E/2
S2 E/2
28,175 E/2
3,516 E/2

Okraj. podmínka
vetknutý - podpora
podpora – podpora
vetknutý – vetknutý
vetknutý - volný

S2 L2
48,352 R/2
4 S2 E/2
81,73 E/2
30,59 E/2

S3 L2
136,45 E/2
9 S2 E/2
159,9 E/2
61,73 E/2

S4 L2
178,25 E/2
16 S2 E/2
264,3 E/2
159,9 E/2

S5 L2
353,8 E/2
25 S2 E/2
394,81 E/2
199,86 E/2

Rovnici (2) lze tudíž pĜepsat pro libovolný tvar kmitu m do tvaru

V o ,m

S m Do Ym C2 K 2

(4)

kde C2 a K2 jsou tzv. sekundární a špiþkový napČĢový koeficient (stress indices) ASME Code
Section III, Article NB 3680.
Pro výpoþet dovolené výchylky Ymdov se do rovnice (4) za V o, m dosadí mez únavy pro poþet
cyklĤ N = 1011. Vzhledem k tomu, že únavová kĜivka V a F  N je experimentálnČ získána
pouze v rozsahu N  1; 106 cyklĤ, pak pro její extrapolaci použijeme tzv. „ruské“ únavové

školy dle které platí [4]
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kde
nN = 10 souþinitel bezpeþnosti na poþet cyklĤ
No
poþet cyklĤ
Rm
mez pevnosti
V max R p 0, 2 (mez kluzu); tím se respektuje neznalost zbytkových napČtí po
svaĜování
m = 0,5
§
R ·
0,132 ¨¨ log m ¸¸ 1  0,014 Z c
R1 ¹
©
R1 0,4 Rm
pĜiþemž materiálové vlastnosti se dosazují v souhlase s platnou normou a pĜi pracovní teplotČ.
Po jednoduché úpravČ lze rovnici (4) pĜepsat do bezrozmČrného tvaru
me
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V a F N 1011
S m L2
Spolehlivostní funkce RF má tudíž tvar
RF

C2 K 2
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a budeme hledat podmínky za kterých bude platit R F  0 . Neurþitosti vyvolané provozem
budou ve vstupních datech respektovány takto
- materiál impulzní trubky: Feritická ocel
provozní teplota: t  20; 300 qC  V a F promČnné

-

okrajové podmínky promČnné od podpora – podpora k vetknutí – podpora 
Sm L2
L promČnné L  2; 2,5 m

-

Do = 0,0254 m
C2 K2 promČnné od C2 K2 = 1,8 (tupý svar) do C2 K2 = 4,2 (objímkový svar).

-

Výsledky výpoþtĤ

Pokud pĜijmeme pĜedpoklad, že vstupní, náhodné promČnné jsou vzájemnČ nezávislé a þasovČ
invariantní, mĤžeme je pak charakterizovat omezenými histogramy. ZmČna provozní teploty
má pĜímý vliv na zmČnu materiálových vlastností. Modul pružnosti lze pak uvažovat jako
náhodnČ promČnnou vstupní veliþinu a jeho histogram je vyobrazen na Obr. 1a. Hodnota
vzdálenosti dvou sousedních podpČr, jak bylo zmínČno, je vlivem podmínek pĜi montáži dosti
variabilní. To je dáno histogramem tČchto hodnot vyobrazeným na Obr. 1b, kde stĜední
hodnotČ odpovídá pĜedepsaná velikost dle normy [1] L = 2,28 m. Uvažované hodnoty napČtí
na mezi únavy pro 1011 cyklĤ mohou vlivem nestálosti pracovní teploty a dle pĜijaté teorie
nabývat hodnot v intervalu <42,7 MPa; 50 MPa>. Z konzervativních hledisek uvažujeme
rozložení hustoty pravdČpodobnosti v tomto intervalu za rovnomČrné viz Obr. 1c.
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Obr. 1: Histogramy hodnot vstupních náhodnČ promČnných veliþin
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Závislost tvaru kmitu je závislá na okrajových podmínkách, ty se mohou rovnomČrnČ mČnit
mezi krajními pĜípady „podpora–podpora“ a „vetknutí–podpora“ viz Obr. 2. Tvarová funkce
je pak dána rovnomČrným rozložením mezi charakteristickými hodnotami pro zmínČné dva
krajní pĜípady (viz Tab. 1). Histogram hodnot souþinitel Sn pak vlivem variability modulu
pružnosti a vzájemné konvoluce nabude charakteru (pro 1. tvar kmitu) vyobrazeném na
obr.1d.
podpora - podpora
vetknutí - podpora

o
vetknutí - podpora
podpora - podpora

a)

b)

Obr. 2: Vliv variability okrajové podmínky na tvary kmitání, a) první tvar kmitu, b) druhý
tvar kmitu
Pro následné výpoþty je dále pĜijat pĜedpoklad, že v rámci jednotlivé vyšetĜované oblasti
impulsní trubky má její dynamická odezva na (kinematické) buzení charakter pĜíslušný tvaru
kmitu a konstantní náhodnČ nemČnnou amplitudou kmitání. Hodnotu této amplitudy lze pak
do výpoþtu zahrnout jako konstantní hodnotu, které vždy pro zmínČné vstupní hodnoty
pĜísluší jistý charakter spolehlivostní funkce RF dle vztahu (7). Oblast této funkce lze pak
rozdČlit do dvou podoblastí na jejichž základČ lze vyhodnotit pravdČpodobnost pĜekroþení
limitního stavu, kdy napČtí pĜekraþují mez pro gigacyklovou únavu ıaF.
RF d 0 odpovídá oblasti poruchy,
RF ! 0 odpovídá oblasti správné funkce

(8)

PravdČpodobnost nesprávné funkce pak na základČ výsledkĤ jedné simulace lze vyhodnotit
jako:
(9)
Pf = N / Nc ,
kde N je poþet krokĤ simulace kdy hodnoty pĜíslušné funkce RF vyhovČly podmínce (8) a Nc
je poþet všech provedených krokĤ dané simulace.
PravdČpodobnosti poruchy v závislosti na konkrétnČ definované amplitudČ dynamické odezvy
pĜíslušné oblasti impulsní trubky byly zhodnoceny pomocí numerických simulací MonteCarlo programem AnthillTM [5] vyvinutým v rámci metody SBRA [6]. Pomocí tohoto
programu lze generovat vstupní hodnoty dle daných pĜedem definovaných rozložení hustoty
pravdČpodobnosti. Vstupním náhodnČ promČnným parametrem tedy byla hodnota
spolehlivostní funkce RF. V každém kroku simulace byl programem vygenerován vektor
vstupních náhodnČ promČnných veliþin a ten pak byl skrze transformaþní model definovaný
rovnicí (7) pĜeveden na hodnotu veliþiny výstupní. Celkem bylo v rámci simulace provedeno
107 simulaþních krokĤ a v každém byla vyhodnocena hodnota funkce RF, po provedení všech
krokĤ simulace byl pak získán histogram tČchto hodnot (Obr. 3). Hodnotu amplitudy
dynamické odezvy lze pak pro každý simulaþní výpoþet inkrementálnČ mČnit a následnČ pak
získat závislost amplitudy a pravdČpodobnosti selhání.
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Obr. 3: PĜíklady výsledných HistogramĤ hodnot Spolehlivostních funkcí RF, þárkovaná þára
znázorĖuje limitní stav RF = 0, a) Objímkový svar, 1.tvar kmitu, Ymdov = 0,2 mm; b) Tupý
svar, 1.tvar kmitu, Ymdov = 0,45 mm; c) Tupý svar, 1.tvar kmitu, Ymdov = 0,55 mm; d) Tupý
svar, 2.tvar kmitu, Ymdov = 0,19 mm
Hodnoty pravdČpodobnosti selhání impulsní trubky pĜi dané konstantní hodnotČ amplitudy
kmitání lze rozdČlit do dvou skupin, do první zaĜadíme þásti impulsního potrubí jenž obsahují
objímkový svar a druhá pro oblasti pouze se svary tupými. Tyto skupiny lze dále þlenit do
podskupin dle pĜíslušného tvaru kmitu. Získané hodnoty výsledné pravdČpodobnosti selhání
potrubí z hlediska poškození vlivem gigacyklové únavy v závislosti na velikosti amplitudy
kmitání jsou vyobrazeny na Obr. 4 pro tupý svar a Obr. 5 pro svar objímkový.
PRO TUPÝ SVAR
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Obr. 4: Závislost pravdČpodobnosti selhání na velikosti amplitudy kmitání pro oblasti
impulsní trubky pouze s tupými svary
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PRO OBJÍMKOVÝ SVAR
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Obr. 5: Závislost pravdČpodobnosti selhání na velikosti amplitudy kmitání pro oblasti
impulsní trubky obsahující objímkový svar
Pro následné urþení maximální dovolené výchylky, potĜebné pro srovnání s namČĜenými
hodnotami, se již nemusí postupovat pĜípad od pĜípadu, ale staþí zvolit její hodnotu dle
požadované pravdČpodobnosti selhání (s dostateþnČ zahrnutými vstupními nejistotami), pouze
s rozlišením tvaru kmitání a typĤ svarĤ nacházejících se v posuzované oblasti na impulsním
potrubí. Pro požadovanou pravdČpodobnost 10-6 vychází maximální dovolená výchylka, dle
provedených výpoþtĤ, pro oblast obsahující spoj pomocí objímkového svaru Ymdov1 = 183 μm
a oblast pouze se svary tupými pak Ymdov2 = 427 μm. To však pouze za pĜedpokladu kmitání
odpovídající prvnímu tvaru kmitu. Pro kmitání s vyššími tvary kmitu, pak hodnoty dovolené
výchylky znaþnČ klesají.

ZávČr

ASME Code Section III, Article NC 3622.3 vyžaduje, aby potrubí bylo navrženo (vþetnČ
podpor) tak, aby vibrace byly minimalizovány. projektová organizace je zodpovČdná za to, že
v prĤbČhu pĜedprovozních mČĜení a poþáteþního provozu prokáže, že vibrace potrubí jsou
menší než povolené limity. Ze statistiky poruch v USA JE za období 1961 ÷ 1995 [7]
vyplynulo, že z celkového poþtu 1 511 hlášených poruch bylo 364 pĜípadĤ pro potrubí o
prĤmČru d 1 inch. Maximum se vyskytovalo v letech 1975 ÷ 1983. Je zajímavé, že datum
pĜípravy a vydání normy [2] je datováno právČ do tohoto þasového intervalu.
Navržené metody mČĜení mají co do odvození deterministický charakter, což je v souladu
s požadavky dozorných orgánĤ, že licenþní Ĝízení musí být deterministické. Odvození
dovolená rychlost 12,7 mm/s má obecný charakter. Obsahuje þetné konzervatizmy a zdá se,
že aplikace metody SBRA není vhodná. Výpoþet dovolené výchylky je mnohem konkrétnČjší.
Neurþitosti jsou zejména v typu okrajové podmínky, neboĢ ideální podpora je zĜejmČ
nerealizovatelná. RovnČž únavová kĜivka má jako hlavní neurþitost neznalost zbytkových
pnutí po svaĜování objímkovými nebo tupými svary. Zde je „živná pĤda“ pro aplikaci SBRA.
Vyjdeme-li z požadavku, že pravdČpodobnost porušení impulzní trubky musí být extrémnČ
nízká, tj. menší nebo rovna 10-6, pak publikované výsledky urþují pĜípustnou výchylku pro
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první a druhý tvar kmitu. To je urþitá výhoda pĜed vibraþní rychlostí, neboĢ pĜi jejím
odvození se tvar kmitu neuvažuje.
Lze tedy shrnout
pro velká potrubí ø 100 a více se ukazuje jako výhodné použít vibraþní
rychlost,
pro impulzní trubky se zdá být výhodnČjší pĜípustní výchylka.
V budoucnu bude provedena aplikace metody SBRA na vibraþní rychlost.
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