
MODELOVÁNÍ V MECHANICE OSTRAVA, ÚNOR 2005 

 41 

STATICKÁ ANALÝZA P ŘIPOJENÍ POTRUBÍ Z POLYETYLÉNU  
Roman Gratza1, Jiří Kytýr 2 

Abstract 

This paper deals with an analysis of polyethylene pipe connection with loading of inner 
pressure. The problem was solved by ANSYS program system using the non-linear 
behaviour with lifetime 50 years. The own pipe has very convenient shape for load 
shifting of inner pressure. However, the value of stress of T-fitting pipe connection 
in certain parts is several times higher then the stress value of the single pipe. The 
diameters of connected pipes have considerable influence on the stress values. The 
limited serviceability of T-fitting is obvious from the analysed results. 

1 Úvod 
V plynárenství a vodárenství se běžně navrhují termoplastové potrubní systémy pro 
teplotu 20 °C a životnost 50 roků. Při těchto podmínkách pro polyetylén PE 100 vychází 
minimální požadovaná pevnost (MRS) hodnotou 10 MPa [1]. Přitom je nutno uvažovat 
ještě vliv provozního koeficientu (tj. součinitele bezpečnosti), takže se hodnota 
požadované pevnosti ještě sníží. 
 Potrubní systémy se skládají z trubek a tvarovek určených pro spojení svarem. 
Samotná trubka při zatížení vnitřním přetlakem má velice výhodný tvar pro přenesení 
daného zatížení. Proto byla pozornost zaměřena na prošetření stavu napjatosti tvarovky, 
a to zejména T-kusu. 
 Z možností, které nabízí technologie výroby T spojů, jako je např. vstřikování, 
svařování elektrotvarovkou, svařování horkým tělesem bez použití přídavných materiálů 
či horkým plynem s přídavným materiálem, jsme vybrali případ, kde je spoj realizován 
bez přidání dalšího materiálu, který by představoval potřebné ztužení. Pro T spoj byly 
vybrány trubky vždy stejné rozměrové řady SDR [4], které při daném vnitřním přetlaku 
dosahují podle kotlového vzorce téměř stejného tečného napětí. 

2 Řešený T-spoj 
Ve studii je sledováno kolmé napojení polyetylénových trubek (obr. 1) při zatížení 
vybranou řadou vnitřních přetlaků. Jako průběžná trubka je vždy volena trubka 
o vnějším průměru 630 mm. K ní jsou jako varianty připojeny trubky o vnějších 
průměrech 630, 450, 315, 160, 75 a 40 mm. Trubky jsou vybrány z tlakové řady 
charakterizované poměrem SDR 17 a SDR 11 [4]. 
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Obrázek 1:  T spoj, 630/315 mm, SDR 11, SOLID45 

 
Obrázek 2:  Misesovo napětí, geometricky nelineární výpočet, 630/315 mm, SDR 11, vnitřní přetlak 0,2 MPa, SOLID45 
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samotné trubky T spoj  
kotlový vzorec 630/630 630/450 630/315 630/160 630/75 630/40 

vnitřní přetlak tečné napětí 
uprostřed 
tloušťky 

maximální Misesovo napětí (SOLID45) 

p [MPa] σt [MPa] σe [MPa] 
0,2 1,6 6,9 7,5 7,3 6,2 4,6 4,3 
0,4 3,2 13,4 14,7 14,4 12,3 9,2 8,5 
0,6 4,8 19,6 21,5 21,3 18,3 13,8 12,8 
0,8 6,3 25,6 28,2 28,1 24,2 18,5 17,1 
1,0 7,9 31,4 34,7 34,7 30,2 23,1 21,4 

Tabulka 1: Misesovo napětí, geometricky nelineární výpočet, SDR 17 

samotné trubky T spoj  
kotlový vzorec 630/630 630/450 630/315 630/160 630/75 630/40 

vnitřní přetlak tečné napětí 
uprostřed 
tloušťky 

maximální Misesovo napětí (SOLID45) 

p [MPa] σt [MPa] σe [MPa] 
0,2 1,0 4,5 4,8 4,5 3,6 2,8 2,7 
0,4 2,0 9,0 9,5 9,0 7,2 5,6 5,4 
0,6 3,0 13,2 14,1 13,4 10,8 8,4 8,1 
0,8 4,0 17,4 18,6 17,7 14,3 11,2 10,8 
1,0 5,0 21,5 23,0 22,0 17,9 14,0 13,5 

Tabulka 2: Misesovo napětí, geometricky nelineární výpočet, SDR 11 
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Graf 1: Závislost Misesova napětí na velikosti T spoje, vnitřní přetlak 0,2 MPa 
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 Spoj byl řešen 3D konečným prvkem SOLID45, resp. 2D skořepinovým prvkem 
SHELL43 programového systému ANSYS. Byl uvažován materiál polyetylén PE 100 
s krátkodobými charakteristikami odpovídajícími teplotě 20 °C, a to modul tečení 
E = 800 MPa a Poissonův součinitel ν = 0,38. 
 V uvažovaném modelu (obr. 1) má průběžná trubka délku 2400 mm a připojená 
trubka délku 1200 mm nebo délku, která neovlivňuje okrajovými podmínkami výsledky 
řešení. Jako výpočtový model (obr. 2) byl však zvolen čtvrtinový výřez T spoje. U něho 
bylo zabráněno posuvům na krajích ve směru os trubek a uplatněna dvojnásobná 
symetrie. Zatížení bylo uvažováno vnitřním přetlakem o velikosti 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 a 
1,0 MPa.  
 V tabulkách 1 a 2 jsou uvedeny výsledky Misesova napětí pro různé vnitřní přetlaky, 
pro různé velikosti T spoje odpovídající zvolené rozměrové řadě a rovněž srovnání 
s velikostí tečného napětí vypočteného podle kotlového vzorce. Graf 1 znázorňuje 
výsledky Misesova napětí pro vnitřní přetlak 0,2 MPa při různých velikostech T spoje 
rozměrových řad SDR 17 a 11. 
 Cílem studie bylo vyšetřit, o kolik se řádově zvýší velikost napětí v T spoji oproti 
napětí v samotné trubce při zatížení vnitřním přetlakem a také jak toto napětí ovlivňují 
různé průměry napojovaných trubek. Úloha byla řešena jako fyzikálně a geometricky 
lineární i nelineární. U vybraného T spoje byla provedena konvergenční analýza. 

3 Závěr 
Z porovnání výsledků je zřejmé, že velikost průměru přípojného potrubí značně 
ovlivňuje velikost Misesova napětí (tab. 1 a 2, graf 1). U obou rozměrových řad SDR je 
dosaženo maximálních hodnot Misesova napětí u T spoje 630/450 mm. Velikost napětí 
u T spoje v porovnání s napětím získaným pro samotnou trubku (kotlový vzorec) se 
zvýšilo až 4,8 krát. 
 Pokud bychom uvažovali minimální požadovanou pevnost hodnotou 10 MPa pro 
20 °C a 50 let životnosti bez uvážení celkového provozního součinitele a za 
předpokladu, že se velikost napětí nebude měnit, tak by většina T spojů nevyhověla (viz 
vyšrafovaná část tab. 1 a 2). V takových případech mají spoje omezenou životnost. 
Geometricky lineární a nelineární výpočet provedený pro T spoje 630/75 a 630/40 mm 
u obou rozměrových řad byl srovnatelný. 
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