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Souhrn 

Těžištěm práce odvedené v minulém roce byla 
experimentální činnost zabývající se sledováním 
chování ocelových táhel při svařování. Účelem 
experimentu je zaznamenat změny deformačních a 
silových veličin táhla v průběhu celého cyklu 
obloukového svařování skládajícího se z předehřevu, 
svařování a chladnutí. Sledovanými proměnnými 
jsou základní parametry svařování, které definují 
velikost tepelného zdroje a dále tuhost okolní 
konstrukce, kterou v tomto případě reprezentují 
různé sestavy zkušebního rámu. Celkem budou 
zkoušeny 2x4 vzorky táhel ze základní 
konstrukční oceli S235JR a oceli s vyšší pevností 
S460NL. Ke svařování je použita metoda 
obloukového svařování tavící se elektrodou 
v aktivním plynu – 135 (MAG) [1], která je 
využitelná jak pro dílenské, tak montážní provádění 
svarů.  

V rámci technického listu budou prezentovány 
výsledky dvou variant již provedených experimentů 
svařování – a) svařování referenčního táhla s volným 
koncem a b) předpjatého upevněného táhla. 

Oblast použití 

Finální výstupy vyplývající z této činnosti si kladou 
za cíl poskytnout projektantům, statikům či 
konstruktérům ocelových konstrukcí podklady 
týkající se deformačních a silových účinků 
svařování pro různě zafixovaná ocelová táhla. 
Specifickým příkladem stavebních prvků, na které 
tato práce cílí, jsou svařované předpjaté závěsy. Ty 
se používají zejména u mostních konstrukcí, kdy je 
hlavním nosným systémem Langrův nosník, nebo u 
síťových mostních oblouků. Tyto typy konstrukcí 
v kombinaci se svařovanými předpjatými táhly 
umožňují realizovat architektonicky zajímavé 
konstrukce s využitím štíhlých prvků a dosažením 
dostatečné tuhosti. Mezi významné výhody 
svařovaných mostních závěsů patří dobrá únavová 
životnost a nižší cena provádění vzhledem 
k dostupným alternativám. 
 

Metodika a postup řešení 

Navržené experimentální vzorky se skládají ze dvou 
ocelových dílců průřezu 40x40 mm (ideální 
geometrie) a délky 0,85 m. Svařované konce dílců 
jsou obrobeny pro provedení oboustranného 
symetrického půl-V svaru. Na obr. 1 jsou 
schématicky znázorněny dvě varianty sestavení 
popisovaných vzorků. Pro variantu a) platí, že při 
svařování dochází pouze k teplotním deformacím 
ΔL1 odpovídajícím tepelné roztažnosti oceli a dále 
délkovým změnám Δs1 způsobených kontrakcí a 
expanzí svarového materiálu. V provedení a) 
nedochází k žádnému globálnímu silovému 
namáhání, jelikož je konec táhla volný. Naopak u 
varianty uložení b) může docházet ke vzniku 
silových veličin od pružné podpory zabraňující 
volné deformaci od již zmíněných účinků. Navíc 
jsou konce táhel předpjaty předpínacím přípravkem 
se dvěma závitovými tyčemi, tak aby v podpoře 
nikdy nevznikl tlak a aby byl zohledněn případ 
využití táhla jako předpjatého závěsu. 

 

Obr. 1 Logo projektu CESTI 

V průběhu každého svařování probíhá kontinuální 
záznam všech nejpodstatnějších veličin do ústředny 
EMS-DV 803. Mezi hlavní veličiny patří celkové 
deformace (ΔL1, ΔL2) měřené lineárními 
potenciometry. Ty jsou paralelně doplněné měřením 
induktivními snímači pro kontrolu a zachycení velmi 
přesných deformací. Normálová napětí na površích 
táhla Δsig1,x a na površích závitových předpínacích 
tyčí Δsig2,x jsou stanovena tenzometricky. Dále jsou 
při měření zaznamenána teplotní pole v těsné 
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blízkosti svaru a také po délce táhla. Pro měření 
velmi vysokých teplot byly použity navařovací 
termočlánky umístěné 10 mm od hrany svarového 
detailu. Nižší teploty po délce táhla jsou měřeny 
digitálními teplotními čidly. Lokální deformace 
dvojice bodů (extenzometr) vzdálených pouze 35 
mm od svaru jsou snímány metodou 2D – DIC 
(digitální korelace obrazu). Tato metoda je pro 
prováděné měření vhodná především z důvodů 
nedostatku prostoru pro umístění jakýchkoliv čidel, 
velmi vysokých teplot a nutnosti měření malých 
deformací s vysokou přesností. V neposlední řadě 
jsou koordinovány rychlosti svařování a přestávek 
spolu s kontrolou teplot předehřevu a interpass, které 
musejí být dodrženy z hlediska správné technologie 
svařování. Neméně důležitým parametrem je tuhost 
uložení táhla K, která je stanovena zatěžovací 
zkouškou provedenou na zkušebním rámu. Vnesené 
zatížení je vyvozeno předpínáním samotného táhla 
v definitivní poloze. Program zatěžování byl 
uzpůsoben rozsahu předpokládaného zatížení rámu 
při předpínání a svařování  

Výsledky 

Prezentovaným výstupem dosavadní činnosti jsou 
normálová napětí / normálové síly v průběhu celého 
cyklu svařování, viz obr. 2. Jedná se o táhlo již 
popisované geometrie a upevnění dle varianty b). 
Táhlo je na počátku (v čase t0 = 0 min) předepnuto 
normálovým napětím 48,09 MPa (79,4 kN). 
Následuje předehřívání na ~ 100 °C a v t = 5,3 min 
začíná svařování prvního svaru. Následně je 
postupně střídavě symetricky navrstveno celkem 16 
svarů a v čase t = 66,42 min začíná samovolné 
chladnutí svařeného táhla. Záznam spolu 
s experimentem končí ve 180. min, kdy je již teplota 
téměř po celé délce táhla rovna teplotě okolí. 
Výsledkem je pak nárůst nominálních normálových 
napětí z počátečních 48,09 MPa na konečné napětí 
63,21 MPa (104,39kN). Přírůstek tahového 
normálového napětí tedy činní 15,12 MPa, což 
odpovídá téměř 32 % původní předpínací síly.  

 
Obr 2. Záznam normálových napětí/normálových sil 

v průběhu svařování u předpjatého upevněného táhla 

(varianta b) 

 
Obr 3. Lokální deformace svaru; červená křivka – táhlo 

s volným koncem (var. a); zelená křivka – předpjaté 

upevněné táhlo (var. b). 

Vliv smršťování svarového kovu pak bude odvozen 
ze série výsledků podobných obr. 3. Zde jsou 
vykresleny průběhy lokálních deformací 
naměřených DIC kamerou pro variantu a) a b). U 
obou křivek je patrný stejný trend deformací, avšak 
u upevněného táhla (var. b) není dovolena tak 
výrazná propagace deformací. Celkový rozdíl 
konečných deformací je 0,28 mm. Tato hlavní 
nasbíraná data dále poslouží k verifikaci 
numerického modelu, který byl vytvořen 
v předešlém roce. Tento model již bude obsahovat 
přesný tepelný zdroj s odpovídající historií 
svařování. Kalibrace tepelného zdroje bude 
kontrolována na základě reálných průběhů 
teplotního pole v čase.  

Závěr 

Představa koncepce metodiky, která by měla být 
finálním výsledkem celého výzkumu, spočívá 
v porovnávání a hledání vztahů mezi deformacemi 
svařovaného referenčního táhla (var. a) se silovými a 
deformačními veličinami vzniklými u táhel 
zafixovaných v konstrukci. V reálu by pak bylo 
možné vyhodnotit celou řadu rozlišně uložených 
táhel (popř. závěsů) svařovaných různými metodami 
na základě jediného vztažného experimentu – 
svařování referenčního táhla (viz var. a). 
Alternativní variantou k získání vstupů do 
popisované metodiky by byla přesná numerická 
simulace procesu svařování pro případ var. a). 

V rámci technického listu byly představeny dva 
charakteristické provedené experimenty svařování 
táhla s volným koncem a upevněného táhla. Zbylé 
vzorky budou zkoušeny v roce 2020. 
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