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Souhrn 

V uplynulém období se výzkumná činnost zaměřila 
na výrobní, technické a zkušební aspekty 
experimentu, který bude v nadcházejícím období 
proveden. Připraven byl také pokročilý numerický 
model zohledňující konkrétní geometrii, okrajové 
podmínky a postup svařování, které budou použity 
při experimentu.  

Výsledky ze čtyř experimentů svařování zkušebních 
ocelových táhel (S 460NL) dlouhých 1,9 m 
čtvercového průřezu 40x40 mm, budou použity 
k přesné kalibraci numerického modelu. 

Hlavním přínosem této činnosti bude příprava 
inženýrského postupu a podkladů, zohledňujících 
vliv svařování na síly v předpjatém táhle. Plánovaná 
metodika bude aplikovatelná především ve fázi 
předběžného návrhu konstrukce. 

Oblast použití 

Svařovaná táhla se používají zejména u mostních 
konstrukcí, kdy je hlavním nosným systémem 
Langrův nosník, nebo u síťových obloukových 
mostů. Tento typ konstrukce umožňuje realizovat 
architektonicky zajímavé konstrukce s využitím 
štíhlých prvků a dosažením dostatečné tuhosti. 
Výhodou je také snížení potřeby údržby v průběhu 
životnosti a zlepšení únavových parametrů táhel. 

Metodika a postup řešení 

Numerický model vytvořený ve specializovaném 
softwaru Simufact.Welding poskytuje orientační, 
avšak blízké výsledky, které byly klíčové pro 
navržení koncepce experimentu, návrh detailů jako 
je například rozmístění měřící techniky, umístění a 
dimenze přepínacích přípravků, odhad potřebného 
času prováděného experimentu a další.  

Na obr.1. je zobrazen pohled na prostorovou 
geometrii modelu sestávajícího ze dvou kusů táhel 
oceli S460NL o délce 700 mm. Pro snížení nároků 
na výpočetní čas byl modelován jen takto krátký 
reprezentativní výsek táhel. Volné konce táhel jsou 
obrobeny dle standardních požadavků určených pro 
oboustranný 1/2V svar. Zhuštěná síť ve středové 

části reprezentuje detailně provedenou geometrii 
jednotlivých svarů. Síť modelu je tvořena hexa 
prvky s lineární aproximací, které jsou dostatečně 
přesné pro tento typ úlohy a současně zaručují nižší 
výpočetní nároky než prvky s kvadratickou 
aproximací. 

 

Obr. 1 Boční pohled na model 

Numerický výpočet využívá metodu konečných 
prvků, kdy je paralelně řešena teplotní a mechanická 
úloha v jednotlivých časových krocích. 
Harmonogram svařování vyplývá z navržené 
specifikace postupu svařování (WPS) pro tento 
konkrétní svarový detail, typ oceli, tloušťku 
materiálu a použitou metodu svařování (111 dle 
ČSN EN ISO 4063). Vzhledem ke zmíněné tloušťce 
materiálu 40 mm, bylo na počátku simulace 
aplikováno předehřátí oblasti detailu na teplotu 
120°C. Vlastní simulace svařování se vyznačuje 
přibýváním nových výpočetních prvků 
reprezentujících přírůstky svarové taveniny 
v jednotlivých časových intervalech. Natavený 
základní materiál a vznik svarové lázně je zohledněn 
předepsaným objemovým tokem tepla v oblasti 
přidružené aktuální pozici svařovací elektrody. 
K samotné distribuci tepla je u popisovaného 
modelu použit Goldakův dvoueliptický teplotní 
zdroj viz obr 2., který je dle [2] vhodný pro simulaci 
obloukového svařování.  

 

Obr. 2 Goldakův dvoueliptický teplotní zdroj použitý pro 

simulaci svařování táhla 
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Inicializační geometrické parametry svarové lázně 
jsou voleny dle doporučení z literatury [1]. 
V průběhu již zmíněného experimentu bude snahou 
určit hlavní geometrické parametry detailněji dle 
pozorování a případného metalografického výbrusu. 
V provedených výpočtech se však ukázalo, že 
drobné odchylky nemají zásadní vliv na globální 
průběh vnitřních sil v táhlech. Významnými 
parametry jsou velikost tepelného zdroje a svařovací 
rychlost. V tomto případě byly opět použity hodnoty 
z WPS. Následně však budou detailněji nastaveny 
dle skutečného provedení při experimentu. Tuhost 
podepření kotveného táhla je zohledněna v pružné 
krajní podpoře. 

 

Obr. 3 Výsledné normálové síly způsobené svařováním ve 

třech provedených simulacích 

 
Obr. 4 Rozložení maximálních teplot po délce táhla 

Nezbytnou součástí modelu byla také implementace 
teplotně závislých materiálových charakteristik pro 
použitou ocel S460 NL, kterými jsou konkrétně: 
měrná tepelná kapacita c [J/(kg.K)], tepelná vodivost 
λ[J/(m.s.K)] (pro teplotní úlohu) dále součinitel 
teplotní roztažnosti α [K-1)], Youngův modul 
pružnosti [GPa] (pro mechanickou úlohu). Důležitou 
vlastností všech uvedených materiálových křivek 
určených k simulaci svařování je jejich definice v 
širokém teplotním rozmezí cca 20 °C-1500 °C. 

Plánovaný experiment bude proveden počátkem 
roku 2019. Navrhnuty jsou celkem 4 svařovací 
sekvence na táhlech stejné geometrie (3 táhla- 
upnutá s různě tuhým upevněním a jedno volně 

uložené táhlo). Postup svařování a svařovací 
parametry jsou pro všechny sekvence stejné.  

Hlavní sledovanou veličinou experimentu bude 
rovnoměrné přetvoření v místě příčného řezu táhla, 
tak, aby bylo možné porovnávat silové působení 
svařování s numericky zjištěnými výsledky. Pro 
tento účel je navrženo kontinuální tenzometrické 
měření. Velikost teplotního zdroje bude 
kontrolována prostřednictvím série teplotních čidel 
rozmístěných po délce táhla. Detailně bude také 
sledována rychlost svařování. Pozornost bude 
věnována rozměrům svarové lázně. Průběžně budou 
dále měřeny deformace v blízkosti svaru a celkové 
deformace zkušebního rámu. 

Výsledky 
Numericky získané výsledky silového působení 
v průběhu svařování tří totožných táhel s rozdílnou 
tuhostí podepření popisuje graf na obr. 3. Největší 
výsledné silové působení je patrné z výpočtu 
,,Základní sestavy“, kde kotvení táhla téměř 
odpovídá vetknutí. Konečné ustálené napětí v táhle 
40x40mm odpovídá tahovému napětí 82,9 MPa (síla 
132,7 kN). Při přihlédnutí k faktu, že pracujeme 
s ocelí S460NL, vzniká v táhle tahové napětí 
odpovídající téměř 20 % meze kluzu. Dle 
předpokladů je zřejmé, že s menší tuhostí uložení 
klesá výsledné ustálené silové ovlivnění táhla.  

Závěr 
Závěry týkající se numerického modelu: 
 Velikost tepleného zdroje a jeho rychlost 

svařování je klíčová pro výsledné silové 
působení vlivem svařování. 

 Pro tuto řešenou úlohu bylo nezbytné použití 
teplotně nelineárních materiálových modelů.  

 Vzhledem k použitému materiálu a složitosti 
úlohy byly zanedbány fázové přeměny 
struktury oceli a z toho vyplývající změny 
vlastností materiálových modelů.  

Závěry týkající se experimentu: 
 Před svařováním bude nutné provést zatěžovací 

zkoušky k odhalení skutečné tuhosti zkušebních 
rámů. 

 Výsledky z numerického modelu byly použity 
k vhodnému výběru měřících čidel a jejich 
rozmístění především vzhledem k vysokým 
teplotám viz obr 4. 
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