
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Děkuji panu doc. Ing. Ladislavu Kolaříkovi, Ph.D. za jeho odborné vedení a užitečné rady při 

zpracování bakalářské práce. 

Dále děkuji společnosti "OK Třebestovice a.s.“ za možnost a panu Ing. Richardu Derkovi za 

poskytnuté materiály. 



 
 

 

 

 

 

 

OVĚŘENÍ DEFORMACE PŘI SVAŘOVÁNÍ OCELOVÝCH 

NOSNÍKŮ 

 

VERIFICATION OF DEFORMATION IN WELDING OF 

STEEL BEAMS 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku pnutí a deformací ve svarových spojích, zmiňuje 

faktory ovlivňující jejich velikost a popisuje možnosti používané k jejich zmenšení.  

Náplní teoretické části je posouzení této problematiky a rozboru příčin, dále je zde uveden 

výpočtový aparát ke kvantifikaci deformací a návrhy opatření ke zmírnění jejich dopadu na 

výsledný produkt. 

V praktické části se jedná o reálné zjištění deformací na vzorovém svařence, seznámení 

s průběhem zhotovení a stručně jsou zmíněny metody užité při výrobě. 

Závěr je věnován zhodnocení úspěšnosti predikce deformace teoretickým výpočtem a následným 

ověřením při praktické zkoušce. 

Klíčová slova : svařovaní, napětí a deformace při svařování (úhlová deformace), minimalizování 

napětí a deformací 

 

 

Summary 

The bachelor thesis deals with the problems of stress and strain formation in welded joints, 

mentions factors affecting their size and describes the possibilities used for their reduction. The 

content of the theoretical part is the assessment of this issue and analysis of the causes, then 

there is a calculation apparatus for the quantification of deformations and proposal for measures to 

mitigate their impact on the final product. 

In the practical part i tis a real determination of deformations od the sample weld, introduction to 

the construction process and briefly mention the methods used in the production. The conclusion is 

devoted to the evacuation of the success of the deformation prediction by theoretical calculation 

and subsequent verification in the practical test. 

Keywords : welding, stress and deformations during welding (angular deformation), minimazing 

stress and deformation 
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1. Úvod 

Zkoumání vlivu svařování na výsledný produkt z hlediska napětí a deformací jím vyvolaných je 

zásadní podmínkou pro využití svařenců a to ať během výroby tak i při následném použití či 

montáži. 

Znalost průvodních jevů při svařování je zásadní jak pro technologa (volba metody, polotovar, 

průběhu a parametrů svařování aj.) tak i pro konstruktéra (požadovaný tvar a rozměry, namáhání – 

pevnost a stabilita aj.) a jejich součinnost je nezbytná pro navržení funkčního celku respektujícího 

všechny požadované parametry a bezpečnost konstrukce jako celku. 

 

 

1.1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je seznámit se problematikou vzniku pnutí a deformací, určit faktory 

ovlivňující jejich vznik a nastínit možnosti snížení velikosti a vlivu pnutí a deformací. Dále pak 

pomocí jednoduchých výpočtů určit s přibližnou přesností jejich velikost - dnes se tento výpočet 

zpravidla provádí metodou konečných prvků (MPK), ale mnohé firmy nemají přístup ani vyškolené 

pracovníky pro využití příslušného SW a proto využívají jednodušší metody výpočtu, které jsou 

předmětem řešení této BP. 

V bakalářské práci bude stručně popsána výroba vybraného dílce ocelové konstrukce. 

Teoretický přibližný výpočet deformace podélného nosníku mostní ocelové konstrukce bude 

prakticky ověřen ve spolupráci s výrobcem – firmou OK Třebestovice a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Historie svařování 

Historie spojování materiálu sahá až do starověku – první známé využití bylo již z doby bronzové 

(asi 4 000 př. n. l.), dále pak egyptské bronzové zbraně a zlaté ozdoby (asi 3 200 př. n. l.). V době 

železné se Egypťané a lidé z východního středomoří naučili zpracovávat železo – nalezení mnoha 

takto vyrobených železných nástrojů (asi 1000 př. n. l.). 

Vynález svařování se často váže k Řeku Glaukovi (asi 688-600 př. n. l.).  

Ve středověku, kdy se dále rozvinulo kovářství, bylo vyrobeno mnoho předmětů tzv. kovářským 

svařováním (viz. např. železný pilíř v Dillí vyrobený technikou kovářského svařování z bloků 

přibližně 33 kg), kdy se oba spojované předměty zahřejí a skovají dohromady. [7] 

 

Obrázek : Kovářské svařování [ ] 

Zpracování oceli a odlitků se přes Čínu dostalo do Japonska (asi 400 n.l.). 

Svařování v Evropě datujeme až s počátky vzniku hutí od 11.-13. století a tak jak je známe dnes, 

bylo objeveno až v 18. století – až do této doby se v podstatě vždy jednalo o kovářské svařování. 

Dále bude uveden pouze stručný výčet nejdůležitějších historických dat: 

-  sir Humpree Davy – objev elektrického oblouku 

-  objev průmyslové výroby acetylénu – umožňoval svařování plamenem a řezání 

kyslíkem 

-  Auguste De Meritens – svařování elektrickým obloukem s uhlíkovou elektrodou (Pb 

desky akumulátorů) 

- 1885 (GB) + 1887 (USA) - Nikolaj Nikolajevič Benardos a Stanislav Olszewský patent na 

svařování uhlíkovými elektrodami a základním kovem vč. možnosti svařovat pod vodou 



 
 

 

       Obrázek : Benardosův a Olszewského patent [7] 

- 1888 A. G. Slavjanov  - svařování holou kovovou elektrodou (el. oblouk) 

- 1885-1890 Thompson - odporové svařování: bodové, švové, výstupkové a svařování na tupo 

- 1900 Strohmenger – obalená elektroda – jíl nebo vápno 

- 1903 Goldschmidt – svařování termitem 

- 1907 O. Kjellberg - svařování obalenou elektrodou s křemičitany a oxidy 

- 1920 P.O.Nobel – automatické svařování 

- 1926 H. M. Hobard a P. K. Devers – patent na svařování v ochranné atmosféře  (Ar + He) 

- 1927 Ing. Dulčevskij - svařování pod tavidlem  

- 1953 Ljubavskij a Novošilov - použití ocelových elektrod v atmosféře CO2 

- 1957 Gage - plazmové svařování 

- 1957 J. A. Stohr – svařování elektronovým paprskem ve vakuu 

- v pozdějších letech přišly nejmodernější metody svařování – ultrazvukem a laserem [7], [26] 

 

Z historie počátků svařování v českých zemích stojí za zmínku založení „Poradny svařovaných 

konstrukcí“ ve Škodových závodech během dvacátých let 20.století. Zde byla založena v roce 

1930 svářečská škola (svařování plamenem, elektrickým obloukem a řezání kyslíkem) prof. 

Františka Faltuse, dále pak rok 1949, založení Výzkumného ústavu zváračského (VÚZ) 

spojeného s osobou prof. Čabelky a rok 1950 a založení Vývojového pracoviště pro 

mechanizaci svařovací techniky pod vedením prof. Prudkého. [8] 

 



 
 

3. Princip svařování 

Svařování nebo sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého a nerozebíratelného spoje dvou 

a více součástí i celých konstrukcí ze součástí jednoduchých tvarů, které jsou většinou z tvářených 

hutních polotovarů (tyče, pásy, plechy, trubky a jiné profily), někdy i z výkovků nebo z odlitků. [9] 

Obecným požadavkem na proces svařování je vytvoření takových termodynamických podmínek, 

při kterých je umožněn vznik nových meziatomárních vazeb. [10] 

Obecně platí závislost, čím vyšší působí tlak tím méně je potřeba vnést teplo a obráceně. Tlakové 

svařování je označením svařování za působení převážně tlaku a tavné při působení tepla. 

3.1 Druhy svařování – schéma 

 

Obrázek : Druhy svařování [11] 



 
 

Druhy svařování 

 působením tepla - slévárenské, plamenem, elektrickým obloukem, elektronovým paprskem, 

laserem 

 působením tepla a tlaku - elektrickým odporem, indukční, třením 

 působením tlaku - za studena, ultrazvukem 

 podle materiálu – železné a neželezné kovy, plasty, kompozity aj.  

3.2 Výhody svařování 

 mnohdy velká úspora hmotnosti (např. proti odlitkům) 

 vysoká kvalita svarů 

 úspora materiálu proti obrábění 

 levnější výroba při malém počtu kusů proti odlitkům 

 vysoká produktivita práce při použití automatů 

 vysoká tuhost svařované konstrukce 

 dosažitelnost technologie 

 

3.3 Nevýhody svařování 

 pnutí a deformace - vzniká smršťováním svaru a okolního materiálu při chladnutí 

 změna struktury materiálu – v některých případech nutné následné tepelné zpracování 

 změna tvrdosti a pružnosti materiálu jsou způsobeny ovlivněním teplotního cyklu a 

obsahem příměsných prvků 

 omezená svařitelnost materiálů – dáno zejména chemickým složením 

 nutná úprava stykových ploch u některých typů svarů 

 

3.4 Použité metody svařování 

Dále budou popsány metody běžně používané pro výrobu ocelových svařovaných konstrukci  - 

především těch použitých pro výrobu ocelových nosníků. 

 
Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu 
 
Označení: MAG ( Metal  Active  Gas ), metoda 135 dle EN ISO 4063 

 
Princip: Svařování elektrickým obloukem je tavné svařování, při kterém dochází k natavení 

stykových ploch základního materiálu a přídavného materiálu teplem od elektrického oblouku. 

Roztavený kov základního a přídavného materiálu se slije a po ztuhnutí vzniká svar. Elektrický 

oblouk hoří mezi kovovou elektrodou – holým drátem a svařovaným materiálem v aktivní 

atmosféře O2 nebo CO2. 



 
 

Tento způsob je v průmyslu používán nejčastěji - zejména v poloautomatickém nebo 

automatickém režimu. Svařuje se výhradně stejnosměrným proudem při kladné polaritě elektrody. 

Metoda se používá ke svařování nelegovaných, nízkolegovaných i vysokolegovaných ocelí a k 

navařování oceli. [10] 

 
Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu 
 
Označení: MIG ( Metal  Inert  Gas ), metoda 131 dle EN ISO 4063 

 
Princip: Pro tuto metodu platí v podstatě vše co pro metodu MAG / 135 - zásadní rozdíl je ale v 

ochraně svarové lázně před oxidací, tedy před přístupem vzduchu. Elektrický oblouk hoří mezi 

kovovou elektrodou – holým drátem a svařovaným materiálem v inertní atmosféře Ar nebo He. 

[10] 

 

Obrázek : Schéma svařování – MAG / 135 a MIG / 131 [13] 

 

Svařování pod tavidlem  
 
Označení: SAW ( Submerged  Arc  Welding), metoda 121 dle EN ISO 4063 

 
Princip: Pro tuto metodu platí v podstatě vše co pro metodu MAG / 135 - zásadní rozdíl je ale v 

ochraně svarové lázně před oxidací, tedy před přístupem vzduchu. Ochrana je zajištěna místo 

ochranným plynem práškovým tavidlem. 

Tavidlo plní obdobnou funkci jako obal klasické obalené elektrody (vytvářející strusku na povrchu 

svarové housenky, tavením složek obalu elektrody), váže na sebe nečistoty a dolegovává 

svarovou lázeň. Tavnou elektrodou je opět holý drát odvíjející se z cívky, který je podáván do 

místa svaru, jež bylo předtím pokryto vrstvou granulovaného anorganického tavidla. Svařuje se 

automaticky stejnosměrným i střídavým proudem. Stejnosměrný proud je vhodný pro tenčí plechy, 

neboť zajišťuje i při nízké intenzitě dostatečnou stabilitu elektrického oblouku. Návarové plochy 

musí být pečlivě připraveny, zbaveny nečistot, mastnot, rzi apod. a podloženy vhodnou podložkou, 

zajišťující provaření kořene svaru. 

Metoda je až 5 krát produktivnější proti ručnímu svařování, oblouk neozařuje okolí a metalurgické 

reakce mezi svarovým kovem a aktivní – natavenou částí tavidla příznivě ovlivňují kvalitu svaru. 

Metoda se používá v a automatizované podobě – použitím tzv. svařovacího traktoru.  



 
 

 

Obrázek : Schéma svařování – metoda SAW / 121 [9] 

 

Svařování obalenou elektrodou  
 
Označení: MMA (Manual Metal Arc), metoda 111 dle EN ISO 4063 

 
Princip: Technologie svařování obalenou elektrodou  pracuje na principu hoření oblouku mezi 

základním materiálem a obalenou elektrodou. Oblouk je inicializován v momentě dotyku mezi 

obalenou elektrodou a základním materiálem (svařencem). Při vzniku oblouku dojde k vytvoření 

svarové lázně. Jádro elektrody pak tvoří nezbytnou složku přídavného materiálu. Další funkční 

složkou je obalový materiál elektrody, který zabezpečuje ochranu svarové lázně a vytváří tak 

ochranou atmosféru a strusku.   Při procesu chladnutí je svar chráněn povrchovou struskou. Po 

procesu chladnutí je doporučené strusku odstranit. Obloukové svařování obalenou elektrodou je 

typický proces pro ruční svařování.  

Obalená elektroda disponuje omezenou délkou (obvykle 350 - 450 mm) to znamená, že proces je 

často přerušován z důvodu výměny elektrody. Tedy z hlediska produktivity je tato metoda 

označována právě pro častou výměnu elektrody jako proces s nízkou produktivitou.  

Metoda se používá pro svařování ocelových konstrukcí, tlakových nádob, nebo v lodním průmyslu. 

Pro vyšší produktivitu je nutné použít snadněji mechanizovatelné procesy - MIG / MAG. [10] 

 



 
 

 

Obrázek : Schéma svařování – metoda MMA / 111 [10] 

 
Přivařování svorníků elektrickým obloukem 
 
Označení: SW (Stud Welding), metoda 78 dle EN ISO 4063 

 
Princip: Jedná se o způsob svařování (resp. přivařování) různých kovových komponentů 

k základnímu kovovému materiálu, kdy spolu působí přítlačná síla svařovací pistole v kombinaci 

s natavením styčné plochy svorníku a základního materiálu elektrickým obloukem (v některých 

modifikacích i pomocí elektrického odporu nebo tření). Podstatou je vytvoření svařovacího 

elektrického oblouku přímo mezi svorníkem a základním materiálem a jejich následné spojení po 

natavení s využitím tzv. zdvihového zážehu. Ochrana svarového kovu před oxidací je možná 

ochrannou atmosférou (Ar + CO2) nebo pomocí keramických kroužků. Metoda poskytuje kvalitní 

svarový spoj s minimálním ovlivněním základního materiálu 

Metoda má široké uplatnění v potravinářském, leteckém, lodním, automobilovém i stavebním 

průmyslu k přivařování svorníků, elektrotechnických kontaktů, izolatérských trnů aj. [14] 

 

 

Obrázek : Postup svařování s použitím keramického kroužku [10] 



 
 

4. Pnutí ve svarových spojích 

Pnutí a vyvolané deformace v konstrukci vnesené vytvořením svarového spoje jsou zákonitým a 

navzájem neoddělitelným prvkem, kterým svařenec zatížíme a dochází tak k negativnímu zásahu 

z mnoha hledisek: 

 pevnostní – díky tepelnému zatížení a lokální změně struktury, a tím i mechanických 

vlastností při chladnutí 

 tvarové – deformace při chladnutí a vneseného pnutí 

 ekonomické – časová a finanční náročnost přípravy, dodržení postupu a následných 

opatření 

 

 

Obrázek : Vzájemná závislost napětí a deformace [5] 

 

4.1 Vznik pnutí 

Je-li materiál ohříván v celém objemu a není nijak omezená jeho dilatace potom je roztažení do 

všech směrů identické a při následném ochlazení zaujme stejný tvar, objem a rozměry jako ve 

výchozím stavu. Je-li mu ale bráněno v roztažení – ohřev pouze lokální kdy brání nenatavený 

objem materiálu nebo je-li těleso upnuto vznikne po vychladnutí vnitřní napětí. Během lokálního 

ohřevu typickém pro svařování dochází v místě ohřevu k plastifikaci materiálu. Ohřátý materiál se 

pěchuje na chladnější a při následném chladnutí dochází ke smršťování. To postupuje od centrální 

nejteplejší oblasti směrem k chladnější. Zároveň roste pevnost samotného svaru – ta ve svarové 

lázni měla nulovou hodnotu a při chladnutí narůstá. Platí, že čím vyšší jsou plastické deformace 

v okolí svaru, tím vyšší je napětí ve výsledném spoji. Zpravidla je výsledkem kombinace 

zbytkového vnitřního napětí a určité deformace svařence. 



 
 

Vnesením tepla při svařování do základního materiálu vzniká teplotní pole a rozdílná teplota 

zdroje, svaru a základního kovu dává vzniknout teplotnímu gradientu. [11] 

Teplotní pole (nestacionární) lze dělit dle směru šíření na 

 jednorozměrné – kdy se teplo šíří jediným směrem – např. stykové svařování rotačních dílů, 

kdy se teplo šíři pouze podélně ve směru osy dílce (sálání možno zanedbat) 

 dvourozměrné – kdy se teplo šíří typicky směrem x a y v ploše – např. laserové svařování 

tenkých plechů 

 

Obrázek : Dvourozměrné teplotní pole [17] 

 trojrozměrné – kdy se teplo šíří ve všech 3 osách – např. návary na povrchu, tavné 

svařování velkých průřezů, ale též ohřev / ochlazování dílců při tepelném zpracování [5] 

 

Obrázek : Trojrozměrné teplotní pole [17] 

Vznik a velikost napětí (a z toho plynoucí deformace) závisí i na dalších faktorech, jimiž jsou - 

stabilita přívodu tepla a stabilita odvodu tepla – tedy celková tepelná bilance svaru. 

Tepelná bilance svaru je podmínkou existence svarové lázně, která je dostatečně provařena do 

základního materiálu. Vysoký odvod tepla znamená studený spoj - neprovařeno, nízký odvod tepla 

naopak zapříčiní provaření materiálu. 



 
 

Stabilita přívodu tepla - na stabilitu přívodu tepla u elektrického oblouku mají vliv svařovací 

parametry: svařovací proud, napětí a rychlost svařovaní, zejména tedy jejich stálost. Proud zde 

určuje intenzitu tepla a tudíž i velikost průvaru svarové lázně do základního materiálu. Napětím lze 

korigovat stabilitu oblouku. [7] 

Stabilita odvodu tepla – je dána tepelnou vodivostí materiálu. Čím větší bude mít materiál teplenou 

vodivost, tím rychleji bude schopen odvádět teplo z místa svaru a napěťový a deformační účinek 

bude minimální.  

4.2 Rozdělení pnutí 

 přímé – vzniká ve svaru a jeho bezprostředním okolí  

 nepřímé (reakční) – vzniká upnutím svařených částí 

 

 podélné – napětí vznikající v podélném směru, podél svaru 

 příčné – napětí vznikající v příčném směru, kolmo na svar 

      

Obrázek 11: Osové složky vnitřních pnutí u koutového svaru [4] 

 

Obrázek 12: Rozložení zbytkových napětí v koutovém svaru [15] 

 



 
 

 

Obrázek 13: Rozdělení vnitřních pnutí na nosnících v důsledku svařování tzv. „krčních svarů“ [1] 

a) svařovaný I nosník 

b) podélná pnutí v řezu A – A 

c) příčná pnutí způsobená omezením podélného smrštění 

d) pnutí po šířce pásnice 

 

4.3 Faktory ovlivňující velikost pnutí 

 Teplotní gradient a tvar teplotního pole 

 vnesené teplo – jedná se o zásadní faktor a to z hlediska jeho velikosti, intenzity a doby 

trvání 

 charakter a velikost oblasti zasažené teplem během svařování (TOO) 

 rozměry a tuhost svařovaného dílce 

 materiál – jak základní tak přídavný 

 použitá metoda svařování – provozní parametry (proud, rychlost aj.)  

 upnutí nebo volné svařování  aj. 

Dále záleží na samotném výrobním postupu. Často je vhodné nebo je vyžadováno z hlediska 

zamezení trhlin předehřát svařovaný materiál a následně po samotném svaření opět uplatnit ohřev 

- vyžíhání svaru.  

Svůj podíl má též pozice svařence během svařování – volí se s ohledem na  možnosti provozu, 

využívá se hojně přípravků na nichž leží aniž by byly upnuty (rozměrné prvky) nebo s pevným 

upnutím bez možnosti deformace (drobnější díly).  



 
 

4.4 Možnosti snížení pnutí 

 polarita elektrody (záporná) 

 zmenšení oblasti zasažené teplem během svařování 

 použití vhodné svařovací metody 

 použití vhodného přídavného materiálu 

 zvýšení rychlosti svařování 

 postup svařování – kladení svarových housenek a nastehování 

 tepelný zásah do materiálu ( ovlivnění tepelného cyklu svařování ) 

 před svařováním - předehřev 

 během svařování - teplota mezi housenkami tzv. „interpass“ 

 po svařování – následné tepelné zpracování (dohřev, žíhání, popouštění atd.) 

 vibrační zpracování – pro rozměrné a těžké konstrukce, které nelze vložit do pece, nebo 

náklady na TZ by byly neadekvátní 

Jako nejčastěji využívanou možnost snížení vnitřního pnutí bych uvedl „Žíhání ke snížení vnitřního 

pnutí´“. Spočívá v ohřevu v našem případě svařence na teplotu 500 - 600°C, výdrži 1 – 10 hodin 

podle tvaru a velikosti součásti a následnému ochlazování v peci cca do 250°C, pak následuje 

dochlazení na vzduchu. 

 

 

Obrázek : Žíhání ke snížení vnitřního pnutí – zakresleno v diagramu Fe – Fe3C [ ] 

 

 



 
 

5. Deformace ve svarových spojích 
 

5.1 Vznik deformací 

Jsou nedílnou složkou důsledku svařování a mají přímou souvislost s napětím (viz obr. 6). Vznikají 

v důsledku smršťování v místě svaru. 

Následné odstranění deformací je ekonomicky velmi náročné a je nutno brát ohled na bezpečnost 

výsledné konstrukce – vnesená další pnutí. 

Vhodnými konstrukčními a výrobními postupy je možno je minimalizovat a pokud to okolnosti 

dovolí není nutné je odstraňovat - typicky mostní nosníky a konstrukce v těžkém strojírenství – kde 

snaha o odstranění by mohla vést ke snížení pevnosti a bezpečnosti konstrukce. 

 

Obrázek  a: Deformace u styčníku při koutovém svaru [ ] 

  

Obrázek  b: Deformace u styčníku při koutovém svaru – vliv podélného smrštění [ ] 



 
 

5.2 Rozdělení deformací 

 

 podélné – smrštění vznikající v podélném směru v ose svaru – volnému pohybu svarové ho 

kovu brání okolní materiál 

 příčné – smrštění vznikající v příčném směru, kolmo na svar 

 úhlové – zvláštní druh příčného smrštění  

                      

Obrázek : Deformace při tupém svaru [11] 

Obrázek : Deformace při koutovém jednostranném svaru [6] 

 

 

Obrázek : Závislost poměru velikosti svaru a tloušťky pásnice na velikosti úhlové deformace [5] 

 

5.3 Faktory ovlivňující velikost deformace 

 pnutí vzniklé během svařování 

 konstrukce svařence 

 tloušťky, rozměry a tuhost svařence 

 materiál svařence 

 použitá metoda svařování – provozní parametry (proud, rychlost aj.)  

 upnutí nebo volné svařování aj. 



 
 

Dále záleží na samotném výrobním postupu – stehování, pořadí a postup kladení kladení 

housenek atd. 

Svůj díl má též pozice svařence během svařování – volí se s ohledem na  možnosti provozu, 

využívá se hojně přípravků na nichž leží aniž by byly upnuty (rozměrné prvky) nebo s pevným 

upnutím bez možnosti deformace (drobnější díly). U rozměrných konstrukcí nesmíme zanedbat ani 

vlastní tíhy prvku a vhodným podepřením zabránit této deformaci. 

 

5.4 Možnosti snížení deformací 

 snížením vnitřního pnutí v konstrukci – lokální ohřev, vibrace aj. 

 použití vhodné svařovací metody 

 změnou parametrů svařování (např. úpravou rychlosti svařování, svařovacího proudu aj.) 

 postup svařování – kladení svarových housenek a správné nastehování 

 vyvoláním negativní deformace v rámci přípravy – rovnání plamenem 

 předehnutí před svařením – negativní deformace aj. 

 

Obrázek : Vliv směru nastehování stojiny a pásnice nosníku [4] 

 

Vyhodnocení velikosti úchylek – rozměrových a tvarových 

Při vyhodnocení úchylek je využívána norma ČSN EN ISO 13920, která stanovuje dle 

zkoumaného rozměru maximální povolenou úchylku v příslušné toleranční třídě. 

Náhled hodnot z normy pro rozměry posuzovaných nosníků  

Toleranční třída  
Rozměr - délka nosníku 

úhlové úchylky  rozměrové úchylky 

šířka nosníku 

12 - 16 m nad 20 m 400 - 1000 mm 400 - 1000 mm 

A ± 7 mm ± 9 mm ± 15 ´ ± 4,5 mm 

B ± 12 mm ± 16 mm ± 30 ´ ± 9 mm 

C ± 21 mm ± 27 mm ± 45 ´ ± 13 mm 

D ± 32 mm ± 40 mm ± 1° 15 ´ ± 22 mm 

 

 



 
 

6. Výroba I profilu mostní konstrukce 

Jedná se o nahrazení mostní konstrukce přes řeku Ohři v Doubí u Karlových Varů - trvalý mostní 

objekt o dvou polích, nosná konstrukce z ocelových nosníků spřažených železobetonovou deskou.  

Ocelový nosník – tvar I – délky 24 a 13,5 m s následným svařením v celkové délce 37,5 m 

6.1 Příprava materiálu 
 

1) profily ( pásnice a stojiny ) děleny pomocí řezání kyslíkem, stejně tak i úkosy svarových ploch 
před svařováním – vzniklé hrany upraveny broušením na čistý kov 

2) pásnice před dalším zpracováním otryskány 
3) budoucí svarové plochy upraveny – odmaštění, broušení 
4) případné rovnání – kyslík-acetylénový plamenem (s neutrálním směšovacím poměrem) – ohřev 

na teplotu  600 až 650°C 
5) kontrola na opal a trhliny 

 

6.2 Výroba I profilu 

1. Uložení spodní pásnice na přípravek 
 

           
 

Obrázek : Uložení pásnice a přebroušení stykové plochy budoucího svaru – „ pásnice X stojina “ 

 

2. Ustavení stojiny na spodní pásnici + nastehování 
 

           
 

Obrázek : Ustavení pásnice a stojiny a sestehování T profilu – „ pásnice X stojina “ 



 
 

3. Příprava I profilu – sestehování dílců 
 

           
 

Obrázek : Sestehování I profilu – „ pásnice X stojina X pásnice “ 

 

4. Předehnutí pásnice - eliminace úhlové deformace tzv. střechovitosti 
 

    
 

Obrázek : Předehnutí nastehovaného I profilu – ohřev – kyslíko-acetylénovým plamenem 

 



 
 

5. Uložení nosníku na přípravek 
 

      
 

Obrázek : Uložení nastehovaného nosníku na svařovací přípravek 

 

6. Svařování koutového svaru 

 

      
 



 
 

              
 

Obrázek  a: Provedení svaru automatickým svařováním pod tavidlem 
 

           
 

Obrázek  b: Provedení svaru automatickým svařováním pod tavidlem 
 

Otočení nosníku do další polohy 
 

 

Obrázek : Polohovadlo pro otočení nosníku 

7. Svar – steh / tavidlo / odstranění strusky / svar 



 
 

           

Obrázek : Svar ve stadiu – nastehováno + zasypáno tavidlem  
 

           

Obrázek : Svar ve stadiu – odstraňování strusky + hotový svar 

8. Dílenská kontrola svařence 

 
velikost svaru                            kolmost dílů I profilu                úhlová / rozměrová odchylka 

Obrázek : Dílenská kontrola svařence I 



 
 

 

 

Obrázek : Dílenská kontrola svařence II 

 

9. Přivaření manipulačních / montážních jeřábových ok pro přesun nosníku 

 

Obrázek : Přivaření 2 ks jeřábových ok 

10. Přivaření spřahovacích trnů 



 
 

            

      

Obrázek : Přivaření trnu + odstranění keramických kroužku + začištění svaru 

11. Uložení jednotlivých dílů nosníku 
 

 

Obrázek : Uložení dílců na venkovní přípravek – pro měření rozměrů a tvarových odchylek 



 
 

      

Obrázek : Uložení dílců na venkovní přípravek – spasování s respektováním mezery pro finální 
svar 

       

      

Obrázek : spasování dílců nosníku s pomocí montážní pomůcky – zajištění správné mezery pro 
finální svar 

 



 
 

12. Svaření jednotlivých dílů nosníku 

 
Obrázek : Svaření jednotlivých dílů nosníku 

 

13. Měření I profilu - před svařením v celek 
 

Měření délky jednotlivých částí nosníků – posouzení délkové odchylky oproti teoretické 
nominální délce 

 

Obrázek : Měření délky dílce 



 
 

Měření výšek profilu nosníků a kontrola rovinnosti / rovnoběžnosti pásnic na obou koncích 
jednotlivých částí jednotlivých částí nosníku – posouzení odchylek 

 

Obrázek : Kontrola rozměrů a tvaru krajních profilů nosníku 

 

Měření polohy kontrolních bodů umístěných na nosníku - posouzení odchylky v ose x / y / z 
oproti teoretické poloze 

 
osa x – vyhnutí profilu do strany tzv. vyboulení 
osa y – prodloužení / zkrácení délky profilu 
osa z – nadvýšení profilu 

 

Obrázek : Měření deformací v délce profilu dílce 

 



 
 

Použité stroje, přístroje a nářadí 

Pro svařování metodou MAG (135) – sestehování  I  profilu, přivaření závěsných ok, 

přivaření dílčích  I profilů k sobě v celek 

VarioSynergic 5000 – svařovací zdroj MIG / MAG s integrovaným 4-kladkovým pohonem                 

podavače 

           

Obrázek : Svařovací zdroj VarioSynergic 5000 [18]    

 

Podavač drátu Fronius VR  

           

Obrázek : Podavač drátu Fronius VR  [19]     



 
 

Pro svařování pod tavidlem – SAW (121) – svařování koutového svaru – „pásnice x 

stojina“  

 

Starmatic 1003 DC – svařovací stroj pro svařování pod tavidlem  

                

Obrázek : Svařovací zdroj Starmatic 1003 DC [20]      

   

 

WST 1000 – svařovací traktor pro svařování pod tavidlem  

 

Obrázek : Sloupcový výložník se svařovacím automatem WST         

 

 



 
 

Pro přípravu svarové plochy a úpravy svarů  

NAREX EBU -  C – úhlová bruska 

            

Obrázek : Bruska Narex EBU -  C [21]            

IL  – lamelový brusný kotouč 

                                  

Obrázek : Kotouč IL  [22]                    

 

Pro kontrolu tvaru, rozměrů a měření profilu 

Disto D410 – laserový dálkoměr 

                            

Obrázek : Dálkoměr Disto D  [23]          



 
 

BOSCH DNM L – digitální vodováha 

           

Obrázek : Vodováha BOSCH DNM L [24]           

                 

Měrka svarů – příložná měrka plochých a koutových svarů 

            

Obrázek : Měrka svarů [25]                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
 

7. Matematický aparát pro výpočty 

příčné smrštění pásnice při svařování koutovým svarem 

               

 Obrázek : Tloušťky pásnice a stojiny                         

 

Obrázek : Závislost velikosti příčného smrštění na typu svaru [5] 

𝑺𝒑 = 𝟏𝟑 ⋅ 𝟏𝟎 𝟔 ⋅
𝐐

𝑽𝒔𝒗
⋅

𝟏

𝑺𝟏  
𝑺𝟐
𝟐

                                  (7.1) 

kde:  𝑺𝒑  – příčné smrštění pásnice [mm] 

𝑸 – tepelný příkon svařovacího zdroje ( = teplo vnesené během svařování to materiálu) 

𝑸 =
𝜼⋅𝑼⋅𝑰

𝑽𝒔𝒗
                                         (7.2) 

𝜼 – účinnost [-], pro svařování pod tavidlem je 𝜼 = 𝟏 

𝑽𝒔𝒗 – rychlost svařování [mm/s] 



 
 

𝑺𝟏  – tloušťka pásnice [mm] 

𝑺𝟐  – tloušťka přivařené stojiny [mm] 

𝑼 – svařovací napětí [V]  

𝑰 – svařovací proud [A] 

 

podélné smrštění pásnice na 1 m délky – pro tupé svary  

 

Obrázek : Tupý svar 

𝑺𝒑𝒐𝒅 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐 ⋅
𝐈 ⋅ 𝐋

𝟏𝟎𝟎 ⋅ 𝐬
                                           (7.3) 

kde:  𝑺𝒑𝒐𝒅 – podélné smrštění pásnice [mm] 

𝑰 – svařovací proud [A] 

𝑳 – délka svaru [mm] 

s  – tloušťka pásnice [mm] 

 

podélné smrštění pásnice – pro koutové svary  

      

Obrázek : Koutový – krční svar nosníku                



 
 

plocha nosníku v řezu                          

                                                  𝑺𝒏 =  𝑺𝒔𝒑 + 𝑺𝒔𝒕  + 𝑺𝒉𝒑                                          (7.4) 

𝑺𝒏  - plocha nosníku v řezu [mm2] 

𝑺𝒔𝒑  - plocha spodní pásnice v řezu [mm2] 

𝑺𝒔𝒕   - plocha stojiny v řezu [mm2] 

𝑺𝒉𝒑  - plocha horní pásnice v řezu [mm2] 

plocha svaru v řezu                          

                                                𝑺𝒔𝒗 =
𝟏

𝟐
⋅ ( 𝐚 ⋅ 𝐚)                                             (7.5) 

𝑺𝒔𝒗  - plocha svaru v řezu [mm2] 

𝐚 – velikost svaru [mm] 

 

úhlová deformace při svařování koutovým svarem – určení rozměru (odhad předehnutí)    

 

Obrázek : Úhlová deformace - rozměr                

                                                         𝒄 =
𝒂⋅𝒃

𝒌⋅𝒔
                                              (7.6) 

kde:   𝒄 – úhlová deformace [mm] 

 𝒂 – výška svaru [mm] 

𝒃 – šířka svaru [mm] 

𝒌 – součinitel tloušťky materiálu [-], pro koutový svar je 𝒌 = 𝟑𝟎 

𝒔 – tloušťka plechu [mm] 

 



 
 

úhlová deformace při svařování koutovým svarem – určení úhlu (odhad předehnutí)    

         

Obrázek : Úhlová deformace - úhel               

 

Obrázek : Závislost šířky a tloušťky pásnice a úhlové deformaci [5] 

                                         𝜶 = 𝟎, 𝟏 ⋅ ( 
𝐚

𝒔
− 𝟎, 𝟏)                                      (7.7) 

kde:   𝜶 – úhlová deformace [°] 

𝐚 – velikost svaru [mm] 

𝒔 – tloušťka plechu [mm] 



 
 

8. Výpočty 

teplo vnesené během svařování to materiálu 

𝑸 =
𝜼⋅𝑼⋅𝑰

𝑽𝒔𝒗
=  

𝟏⋅𝟐𝟓⋅𝟓𝟎𝟎

𝟔,𝟑
  = 1 985 J/mm 

 

příčné smrštění pásnice při svařování koutovým svarem 

pro dolní pásnici -   𝑺𝒑  = 𝟏𝟑 ⋅ 𝟏𝟎 𝟔 ⋅
𝐐

𝑽𝒔𝒗
⋅

𝟏

𝑺𝟏  
𝑺𝟐
𝟐

=  𝟏𝟑 ⋅ 𝟏𝟎 𝟔 ⋅
𝟏𝟗𝟖𝟓

𝟔,𝟑
⋅

𝟏

𝟒𝟎  
𝟑𝟎

𝟐

  = 7,45 ⋅ 10-5 mm 

pro horní pásnici  -  𝑺𝒑  = 𝟏𝟑 ⋅ 𝟏𝟎 𝟔 ⋅
𝐐

𝑽𝒔𝒗
⋅

𝟏

𝑺𝟏  
𝑺𝟐
𝟐

=  𝟏𝟑 ⋅ 𝟏𝟎 𝟔 ⋅
𝟏𝟗𝟖𝟓

𝟔,𝟑
⋅

𝟏

𝟑𝟎  
𝟒𝟎

𝟐

  = 8,19 ⋅ 10-5 mm 

 

podélné smrštění pásnice při svařování tupým svarem 

pro dolní pásnici – nosník délky 13,5 m a 24 m 

𝑺𝒑𝒐𝒅 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐 ⋅
𝐈 ⋅ 𝐋

𝟏𝟎𝟎 ⋅ 𝐬
=  𝟎, 𝟎𝟏𝟐 ⋅

𝟓𝟎𝟎 ⋅ 𝟏𝟑 𝟓𝟎𝟎  /  𝟐𝟒 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎 ⋅ 𝟒𝟎
  = 20,25 / 36 mm                         

pro horní pásnici – nosník délky 13,5 m a 24 m 

𝑺𝒑𝒐𝒅 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐 ⋅
𝐈 ⋅ 𝐋

𝟏𝟎𝟎 ⋅ 𝐬
=  𝟎, 𝟎𝟏𝟐 ⋅

𝟓𝟎𝟎 ⋅ 𝟏𝟑 𝟓𝟎𝟎  /  𝟐𝟒 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎 ⋅ 𝟑𝟎
  = 27 / 48 mm                         

 

podélné smrštění pásnice při svařování koutovým svarem 

plocha svařence v řezu  - 𝑺𝒏 =  𝑺𝒔𝒑 + 𝑺𝒔𝒕  + 𝑺𝒉𝒑  = 𝟓𝟎𝟎 ⋅ 𝟒𝟎 + 𝟗𝟑𝟎 ⋅ 𝟑𝟎 + 𝟓𝟎𝟎 ⋅ 𝟑𝟎  

= 62900 mm2       

plocha svaru v řezu  - 𝑺𝒔𝒗 =
𝟏

𝟐
⋅ ( 𝐚 ⋅ 𝐚) =

𝟏

𝟐
⋅ ( 𝟓 ⋅ 𝟓) = 12,5 mm2     

poměr ploch – 𝒑 =
𝑺𝒔𝒗 

𝑺𝒏 
=

𝟏𝟐,𝟓

𝟔𝟐 𝟗𝟎𝟎
  = 1 / 5 032 

 

Tabulka č.12: Závislost poměru průřezů svaru ku průřezu nosníku a podélné deformaci 

Poměr 
1  / 50 1  / 80 1  / 150 

S n / S sv 

velikost smrštění  [mm/m] 1 0,3 0,1 



 
 

Tabulka č.13: Závislost poměru velikosti svaru, průřezu nosníku a podélné deformaci

 

Po aproximaci pro velikost svaru 5 mm a plochy 629 cm2 – podélné smrštění je cca 0,05 mm na 1 

m délky svaru – tzn. na 13,5 m je ΔL = max. 1 mm / na 24 m je ΔL = max. 2 mm 

 

úhlová deformace při svařování koutovým svarem – určení rozměru (odhad předehnutí)    

pro dolní pásnici  -  𝒄 =
𝒂⋅𝒃

𝒌⋅𝒔
=

𝟓⋅𝟓

𝟑𝟎⋅𝟒𝟎
 = 0,02 mm      

pro horní pásnici  -  𝒄 =
𝒂⋅𝒃

𝒌⋅𝒔
=

𝟓⋅𝟓

𝟑𝟎⋅𝟒𝟎
 = 0,028 mm      

 

úhlová deformace při svařování koutovým svarem – určení úhlu (odhad předehnutí)    

pro dolní pásnici  -  𝜶 = 𝟎, 𝟏 ⋅ ( 
𝐚

𝒔
− 𝟎, 𝟏) = 𝟎, 𝟏 ⋅ ( 

𝟓

𝟒𝟎
− 𝟎, 𝟏) = 0,0875 °          

pro dolní pásnici  -  𝜶 = 𝟎, 𝟏 ⋅ ( 
𝐚

𝒔
− 𝟎, 𝟏) = 𝟎, 𝟏 ⋅ ( 

𝟓

𝟑𝟎
− 𝟎, 𝟏) = 0,0833 °      

 

 

 

 

 

 



 
 

9. Měření 
9.1 Měření délek nosníků 

 

Obrázek : Měření délky nosníku 

 

Tabulka 14: Měření délky nosníku- hodnoty 

kratší nosník - A = 13 500 mm 
 

delší nosník - A = 24 000 mm 

           
  A [mm] B [mm] C [mm]    A [mm] B [mm] C [mm] 

Nosník 1 

nominál 13 500 930 9 

 Nosník 1 

nominál 24 000 930 46 

naměřeno 13 505 931 10 

 
naměřeno 24 005 931 50 

odchylka 5 1 1 

 
odchylka 5 1 4 

Nosník 2 

nominál 13 500 930 9 

 Nosník 2 

nominál 24 000 930 46 

naměřeno 13 503 931 10 

 
naměřeno 24 004 929 49 

odchylka 3 1 1 

 
odchylka 4 -1 3 

Nosník 3 

nominál 13 500 930 9 

 Nosník 3 

nominál 24 000 930 46 

naměřeno 13 503 931 11 

 
naměřeno 24 006 930 50 

odchylka 3 1 2 

 
odchylka 6 0 4 

Nosník 4 

nominál 13 500 930 9 

 Nosník 4 

nominál 24 000 930 46 

naměřeno 13 504 928 10 

 
naměřeno 24 005 932 51 

odchylka 4 -2 1 

 
odchylka 5 2 5 

Nosník 5 

nominál 13 500 930 9 

 Nosník 5 

nominál 24 000 930 46 

naměřeno 13 501 929 10 

 
naměřeno 24 004 931 50 

odchylka 1 -1 1 

 
odchylka 4 1 4 

Nosník 6 

nominál 13 500 930 9 

 Nosník 6 

nominál 24 000 930 46 

naměřeno 13 498 929 9 

 
naměřeno 24 003 930 49 

odchylka -2 -1 0 

 
odchylka 3 0 3 



 
 

Nosník 7 

nominál 13 500 930 9 

 Nosník 7 

nominál 24 000 930 46 

naměřeno 13 501 930 10 

 
naměřeno 24 007 931 50 

odchylka 1 0 1 

 
odchylka 7 1 4 

Nosník 8 

nominál 13 500 930 9 

 Nosník 8 

nominál 24 000 930 46 

naměřeno 13 504 927 10 

 
naměřeno 24 006 932 49 

odchylka 4 -3 1 

 
odchylka 6 2 3 

Nosník 9 

nominál 13 500 930 9 

 Nosník 9 

nominál 24 000 930 46 

naměřeno 13 505 931 10 

 
naměřeno 24 006 930 50 

odchylka 5 1 1 

 
odchylka 6 0 4 

Nosník 
10 

nominál 13 500 930 9 

 Nosník 
10 

nominál 24 000 930 46 

naměřeno 13 497 930 11 

 
naměřeno 24 007 929 50 

odchylka -3 0 2 

 
odchylka 7 -1 4 

Nosník 
11 

nominál 13 500 930 9 

 Nosník 
11 

nominál 24 000 930 46 

naměřeno 13 507 931 10 

 
naměřeno 24 002 931 51 

odchylka 7 1 1 

 
odchylka 2 1 5 

Nosník 
12 

nominál 13 500 930 9 

 Nosník 
12 

nominál 24 000 930 46 

naměřeno 13 499 929 10 

 
naměřeno 24 011 931 50 

odchylka -1 -1 1 

 
odchylka 11 1 4 

 

průměrný nosník - A = 13 500 mm 
 

průměrný nosník - A = 24 000 mm 
 

Nosník X 

nominál 13 500 930 9 

 Nosník 
Y 

nominál 24 000 930 46 

naměřeno 13 502,3 929,8 10,1 

 
naměřeno 24 005,5 930,6 49,9 

odchylka 2,25 -0,25 1,08 

 
odchylka 5,50 0,58 3,92 

 

nominál – hodnota teoretické délky nosníku, zde 13 500 mm a 24 000 mm  

naměřeno – hodnota skutečné délky nosníku  

odchylka – rozdíl teoretické a skutečné délky nosníku 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9.2 Měření rozměrů krajních profilů nosníků 

 

Obrázek : Měření odchylek profilu nosníku I 

 

Tabulka 15: Velikosti rozměrových odchylek tvaru průřezu nosníku 

Nosník 13,5 m - ZAČÁTEK / KONEC Nosník 24 m - ZAČÁTEK / KONEC 

  A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

  A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

1 2 2 4 -1 -1 0 1 1 1 3 2 2 4 
2 3 2 0 0 0 2 2 0 0 1 4 2 0 
3 10 3 1 6 0 -5 3 2 1 2 4 3 1 
4 10 1 4 8 -1 -5 4 2 0 1 0 1 4 
5 8 3 5 2 -2 -2 5 1 0 2 2 3 5 
6 2 3 2 1 0 0 6 1 0 2 5 3 2 
7 -1 1 3 1 -2 -2 7 5 1 -1 -1 1 3 
8 2 4 7 6 -3 -8 8 3 2 7 2 4 7 
9 0 2 4 3 -1 -5 9 1 0 0 0 2 4 
10 1 1 1 0 1 1 10 5 0 -4 1 1 1 
11 2 1 -1 6 2 1 11 4 3 2 2 1 -1 
12 5 4 4 2 0 -1 12 1 0 3 5 4 4 

 
průměrný nosník - L = 13 500 mm 

 

 
průměrný nosník - L = 24 000 mm 

 

 
A 

[mm] 
B 

[mm] 
C 

[mm] 
A 

[mm] 
B 

[mm] 
C 

[mm]  
A 

[mm] 
B 

[mm] 
C 

[mm] 
A 

[mm] 
B 

[mm] 
C 

[mm] 

X 3,67 2,25 2,83 2,83 -0,58 -2,00 Y 2,17 0,67 1,50 2,17 2,25 2,83 
 

 



 
 

9.3 Měření odchylek krajních profilů nosníků I 

 

Obrázek : Měření odchylek profilu nosníku II 

 

Tabulka 16: Velikosti odchylek tvaru průřezu nosníku I 

Nosník 13,5 m - ZAČÁTEK / KONEC 

  
odchylka 

[mm] 
odchylka 

[°] 
odchylka 

[%] 
odchylka 

[mm] 
odchylka 

[°] 
odchylka 

[%] 
1. 1,00 0,05 0,10 7,00 0,40 0,70 

2. 2,00 0,10 0,20 8,00 0,50 0,80 

3. 18,00 1,10 1,80 2,00 0,10 0,20 

4. 13,00 0,70 1,30 16,00 0,90 1,60 

5. 10,00 0,60 1,00 13,00 0,70 3,20 

6. 10,00 0,50 1,00 8,00 0,40 0,80 

7. 8,00 0,40 0,80 3,00 0,20 0,30 

8. 7,00 0,40 0,70 11,00 0,60 1,10 

9. 14,00 0,80 1,40 10,00 0,70 2,90 

10. 5,00 0,30 0,50 16,00 0,70 2,70 

11. 1,00 0,05 0,10 3,00 0,20 0,30 

12. 8,00 0,40 0,80 1,00 0,05 0,10 
 

průměrný nosník - L = 13 500 mm 

 
odchylka 

[mm] 
odchylka 

[°] 
odchylka 

[%] 
odchylka 

[mm] 
odchylka 

[°] 
odchylka 

[%] 

X 8,08 0,45 0,81 8,16 0,45 1,23 
 

 



 
 

9.4 Měření odchylek krajních profilů nosníků II 

 

Obrázek : Měření odchylek profilu nosníku II 

 

Tabulka 17: Velikosti odchylek tvaru průřezu nosníku II 

Nosník 24 m - ZAČÁTEK / KONEC 

  
odchylka 
[mm/m] 

odchylka 
[°] 

odchylka 
[%] 

odchylka 
[mm/m] 

odchylka 
[°] 

odchylka 
[%] 

1. 3,00 0,20 0,30 2,00 0,10 0,20 

2. 1,00 0,10 0,10 12,00 0,70 1,20 

3. 9,00 0,50 0,90 5,00 0,30 0,50 

4. 6,00 0,30 0,60 9,00 0,50 0,90 

5. 4,00 0,20 0,40 7,00 0,40 0,70 

6. 0,00 0,00 0,00 5,00 0,30 0,50 

7. 12,00 0,70 1,20 9,00 0,50 0,90 

8. 9,00 0,50 0,90 6,00 0,40 0,60 

9. 1,00 0,05 0,10 7,00 0,40 0,70 

10. 19,00 1,10 2,00 4,00 0,20 0,40 

11. 2,00 0,10 0,20 10,00 0,60 0,10 

12. 5,00 0,30 0,60 5,00 0,30 0,50 
 

průměrný nosník - L = 24 000 mm 

 
odchylka 
[mm/m] 

odchylka 
[°] 

odchylka 
[%] 

odchylka 
[mm/m] 

odchylka 
[°] 

odchylka 
[%] 

Y 5,92 0,34 0,61 7,25 0,39 0,60 
 

 



 
 

9.5 Měření deformací dílců – před konečným svařením 

 
Měření polohy kontrolních bodů umístěných na nosníku - posouzení odchylky v ose x / y / z 

oproti teoretické poloze 
 

osa x – vyhnutí profilu do strany tzv. vyboulení 
osa y – prodloužení / zkrácení délky profilu 
osa z – nadvýšení profilu 

 

Obrázek : Měření deformace profilu nosníku 

Stroj : TS 12 P 
 

Přesnost  : Ϭxyz = 3 mm  
 

Teplota  : 18 °C 
 
 

+ dx  … vpravo ve směru staničení – jedná se o deformaci „vyhnutí“ doprava 
 

- dx  … vlevo ve směru staničení – jedná se o deformaci „vyhnutí“ doleva 
 

- dy  … vzadu ve směru staničení (kratší) – jedná se o deformaci „zkrácení“ 
 

+ dy  … vpředu ve směru staničení (delší) – jedná se o deformaci „prodloužení“ 
 

- dz … níže – jedná se o deformaci „menší nadvýšení“ 
 

+ dz … výše – jedná se o deformaci „větší nadvýšení“ 
 
 
 



 
 

 

Tabulka 18: Deformace profilu nosníku 

n
o

sn
ík

 označení Projekt Měření 
ROZDÍLY ( M - P ) 

kontrolního lokál lokál 

místa 
x y z-výr y x z dy dy (10°C) dx dz 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] 

1 

P.01.01 0,100 0,250 0,011 0,101 0,250 0,011 1 1 0 0 
P.01.02 0,500 0,250 0,015 0,501 0,250 0,014 1 1 0 -1 
P.01.03 6,250 0,250 0,068 6,251 0,245 0,058 1 0 -5 -10 
P.01.04 12,000 0,250 0,110 12,000 0,243 0,102 0 -1 -7 -8 
P.01.05 17,750 0,250 0,130 17,748 0,249 0,122 -2 -4 -1 -8 
P.01.06 23,500 0,250 0,120 23,497 0,250 0,121 -3 -5 0 1 
P.01.07 24,500 0,250 0,115 24,499 0,250 0,120 -1 -3 0 5 
P.01.08 30,750 0,250 0,072 30,759 0,255 0,075 9 6 5 3 
P.01.09 37,000 0,250 0,015 37,008 0,251 0,021 8 4 1 6 
P.01.10 37,400 0,250 0,011 37,399 0,250 0,016 -1 -5 0 5 
L.01.02 0,500 -0,250 0,015 0,501 -0,251 0,017 1 1 -1 2 
L.01.09 37,000 -0,250 0,015 36,997 -0,250 0,021 -3 -7 0 6 

2 

P.02.01 0,100 0,250 0,011 0,104 0,250 0,012 4 4 0 1 
P.02.02 0,500 0,250 0,015 0,503 0,251 0,017 3 3 1 2 
P.02.03 6,250 0,250 0,068 6,253 0,248 0,065 3 2 -2 -3 
P.02.04 12,000 0,250 0,110 12,003 0,244 0,090 3 2 -6 -20 
P.02.05 17,750 0,250 0,130 17,744 0,250 0,115 -6 -8 0 -15 
P.02.06 23,500 0,250 0,120 23,494 0,249 0,123 -6 -8 -1 3 
P.02.07 24,500 0,250 0,115 24,501 0,251 0,123 1 -1 1 8 
P.02.08 30,750 0,250 0,072 30,755 0,254 0,076 5 2 4 4 
P.02.09 37,000 0,250 0,015 37,004 0,247 0,023 4 0 -3 8 
P.02.10 37,400 0,250 0,011 37,404 0,246 0,019 4 0 -4 8 
L.02.02 0,500 -0,250 0,015 0,508 -0,253 0,017 8 8 -3 2 
L.02.09 37,000 -0,250 0,015 37,001 -0,254 0,024 1 -3 -4 9 

3 

P.03.01 0,100 0,250 0,011 0,099 0,250 0,008 -1 -1 0 -3 
P.03.02 0,500 0,250 0,015 0,499 0,250 0,012 -1 -1 0 -3 
P.03.03 6,250 0,250 0,068 6,247 0,245 0,060 -3 -4 -5 -8 
P.03.04 12,000 0,250 0,110 11,997 0,244 0,099 -3 -4 -6 -11 
P.03.05 17,750 0,250 0,130 17,745 0,256 0,125 -5 -7 6 -5 
P.03.06 23,500 0,250 0,120 23,495 0,257 0,117 -5 -7 7 -3 
P.03.07 24,500 0,250 0,115 24,509 0,252 0,117 9 7 2 2 
P.03.08 30,750 0,250 0,072 30,754 0,244 0,074 4 1 -6 2 
P.03.09 37,000 0,250 0,015 37,003 0,250 0,019 3 -1 0 4 
P.03.10 37,400 0,250 0,011 37,402 0,252 0,015 2 -2 2 4 
L.03.02 0,500 -0,250 0,015 0,498 -0,253 0,017 -2 -2 -3 2 
L.03.09 37,000 -0,250 0,015 37,004 -0,251 0,020 4 0 -1 5 

4 

P.04.01 0,100 0,250 0,011 0,100 0,244 0,008 0 0 -6 -3 
P.04.02 0,500 0,250 0,015 0,501 0,244 0,012 1 1 -6 -3 
P.04.03 6,250 0,250 0,068 6,250 0,249 0,064 0 -1 -1 -4 
P.04.04 12,000 0,250 0,110 11,999 0,253 0,112 -1 -2 3 2 
P.04.05 17,750 0,250 0,130 17,749 0,259 0,133 -1 -3 9 3 
P.04.06 23,500 0,250 0,120 23,498 0,263 0,118 -2 -4 13 -2 
P.04.07 24,500 0,250 0,115 24,504 0,258 0,116 4 2 8 1 
P.04.08 30,750 0,250 0,072 30,752 0,256 0,073 2 -1 6 1 
P.04.09 37,000 0,250 0,015 37,002 0,251 0,019 2 -2 1 4 
P.04.10 37,400 0,250 0,011 37,401 0,252 0,016 1 -3 2 5 
L.04.02 0,500 -0,250 0,015 0,502 -0,255 0,013 2 2 -5 -2 
L.04.09 37,000 -0,250 0,015 37,001 -0,249 0,020 1 -3 1 5 

 

 



 
 

5 

P.05.01 0,100 0,250 0,011 0,101 0,246 0,009 1 1 -4 -2 

P.05.02 0,500 0,250 0,015 0,502 0,245 0,011 2 2 -5 -4 

P.05.03 6,250 0,250 0,068 6,251 0,246 0,070 1 0 -4 2 

P.05.04 12,000 0,250 0,110 12,001 0,249 0,108 1 0 -1 -2 

P.05.05 17,750 0,250 0,130 17,749 0,250 0,125 -1 -3 0 -5 

P.05.06 23,500 0,250 0,120 23,500 0,259 0,119 0 -2 9 -1 

P.05.07 24,500 0,250 0,115 24,503 0,261 0,115 3 1 11 0 

P.05.08 30,750 0,250 0,072 30,753 0,260 0,075 3 0 10 3 

P.05.09 37,000 0,250 0,015 37,002 0,255 0,018 2 -2 5 3 

P.05.10 37,400 0,250 0,011 37,402 0,255 0,015 2 -2 5 4 

L.05.02 0,500 -0,250 0,015 0,503 -0,255 0,012 3 3 -5 -3 

L.05.09 37,000 -0,250 0,015 37,001 -0,245 0,020 1 -3 5 5 

6 

P.06.01 0,100 0,250 0,011 0,096 0,251 0,011 -4 -4 1 0 

P.06.02 0,500 0,250 0,015 0,496 0,249 0,022 -4 -4 -1 7 

P.06.03 6,250 0,250 0,068 6,245 0,249 0,068 -5 -6 -1 0 

P.06.04 12,000 0,250 0,110 11,997 0,251 0,107 -3 -4 1 -3 

P.06.05 17,750 0,250 0,130 17,744 0,255 0,122 -6 -8 5 -8 

P.06.06 23,500 0,250 0,120 23,493 0,264 0,120 -7 -9 14 0 

P.06.07 24,500 0,250 0,115 24,508 0,267 0,107 8 6 17 2 

P.06.08 30,750 0,250 0,072 30,756 0,262 0,074 6 3 12 2 

P.06.09 37,000 0,250 0,015 37,006 0,261 0,020 6 2 11 5 

P.06.10 37,400 0,250 0,011 37,404 0,262 0,015 4 0 12 4 

L.06.02 0,500 -0,250 0,015 0,494 -0,249 0,013 -6 -6 1 -2 

L.06.09 37,000 -0,250 0,015 37,004 -0,241 0,020 4 0 9 5 

7 

P.07.01 0,100 0,250 0,011 0,102 0,247 0,011 2 2 -3 0 

P.07.02 0,500 0,250 0,015 0,502 0,246 0,014 2 2 -4 -1 

P.07.03 6,250 0,250 0,068 6,249 0,257 0,066 -1 -2 7 -2 

P.07.04 12,000 0,250 0,110 11,999 0,254 0,102 -1 -2 4 -8 

P.07.05 17,750 0,250 0,130 17,753 0,251 0,122 3 1 1 -8 

P.07.06 23,500 0,250 0,120 23,502 0,253 0,120 2 0 3 0 

P.07.07 24,500 0,250 0,115 24,503 0,257 0,116 3 1 7 1 

P.07.08 30,750 0,250 0,072 30,751 0,262 0,079 1 -2 12 7 

P.07.09 37,000 0,250 0,015 37,000 0,251 0,018 0 -4 1 3 

P.07.10 37,400 0,250 0,011 37,401 0,250 0,015 1 -3 0 4 

L.07.02 0,500 -0,250 0,015 0,507 -0,255 0,013 7 7 -5 -2 

L.07.09 37,000 -0,250 0,015 36,999 -0,252 0.019 -1 -5 -2 4 

8 

P.08.01 0,100 0,250 0,011 0,102 0,252 0,009 2 2 2 -2 

P.08.02 0,500 0,250 0,015 0,501 0,252 0,012 1 1 2 -3 

P.08.03 6,250 0,250 0,068 6,251 0,264 0,068 1 0 14 0 

P.08.04 12,000 0,250 0,110 12,000 0,264 0,106 0 -1 14 -4 

P.08.05 17,750 0,250 0,130 17,747 0,265 0,129 -3 -5 15 -1 

P.08.06 23,500 0,250 0,120 23,498 0,264 0,118 -2 -4 14 -2 

P.08.07 24,500 0,250 0,115 24,500 0,261 0,114 0 -2 11 -1 

P.08.08 30,750 0,250 0,072 30,750 0,261 0,076 0 -3 11 4 

P.08.09 37,000 0,250 0,015 36,999 0,257 0,017 -1 -5 7 2 

P.08.10 37,400 0,250 0,011 37,400 0,267 0,013 0 -4 7 2 

L.08.02 0,500 -0,250 0,015 0,503 -0,249 0,012 3 3 1 -3 

L.08.09 37,000 -0,250 0,015 36,999 -0,244 0,017 -1 -5 6 2 

 

 



 
 

9 

P.09.01 0,100 0,250 0,011 0,094 0,254 0,009 -6 -6 4 2 

P.09.02 0,500 0,250 0,015 0,494 0,253 0,012 -6 -6 3 -1 

P.09.03 6,250 0,250 0,068 6,244 0,265 0,068 -6 -7 15 -14 

P.09.04 12,000 0,250 0,110 11,994 0,263 0,106 -6 -7 13 -7 

P.09.05 17,750 0,250 0,130 17,753 0,268 0,129 3 1 18 4 

P.09.06 23,500 0,250 0,120 23,504 0,266 0,118 4 2 16 -2 

P.09.07 24,500 0,250 0,115 24,503 0,262 0,114 3 1 12 0 

P.09.08 30,750 0,250 0,072 30,758 0,265 0,076 8 5 15 1 

P.09.09 37,000 0,250 0,015 37,009 0,263 0,017 9 5 13 3 

P.09.10 37,400 0,250 0,011 37,408 0,262 0,013 8 4 12 4 

L.09.02 0,500 -0,250 0,015 0,495 -0,250 0,012 -5 -5 0 -2 

L.09.09 37,000 -0,250 0,015 37,008 -0,239 0,017 8 4 11 4 

10 

P.10.01 0,100 0,250 0,011 0,095 0,242 0,013 -5 -5 -8 2 

P.10.02 0,500 0,250 0,015 0,497 0,242 0,015 -3 -3 -8 0 

P.10.03 6,250 0,250 0,068 6,244 0,251 0,061 -6 -7 1 -7 

P.10.04 12,000 0,250 0,110 11,997 0,260 0,099 -4 -5 10 -11 

P.10.05 17,750 0,250 0,130 17,750 0,252 0,123 1 -1 2 -7 

P.10.06 23,500 0,250 0,120 23,500 0,253 0,120 2 0 3 0 

P.10.07 24,500 0,250 0,115 24,508 0,247 0,117 10 8 -3 2 

P.10.08 30,750 0,250 0,072 30,759 0,253 0,077 8 5 3 5 

P.10.09 37,000 0,250 0,015 37,008 0,258 0,020 7 3 8 5 

P.10.10 37,400 0,250 0,011 37,408 0,258 0,015 8 4 8 4 

L.10.02 0,500 -0,250 0,015 0,497 -0,259 0,015 -3 -3 -9 0 

L.10.09 37,000 -0,250 0,015 37,010 -0,244 0,020 7 3 6 5 

11 

P.11.01 0,100 0,250 0,011 0,096 0,242 0,014 -4 -4 -8 3 

P.11.02 0,500 0,250 0,015 0,498 0,242 0,015 -2 -2 -8 0 

P.11.03 6,250 0,250 0,068 6,245 0,257 0,064 -5 -6 7 -4 

P.11.04 12,000 0,250 0,110 11,997 0,264 0,101 -3 -4 14 -9 

P.11.05 17,750 0,250 0,130 17,750 0,259 0,128 0 -2 9 -2 

P.11.06 23,500 0,250 0,120 23,500 0,252 0,118 0 -2 2 -2 

P.11.07 24,500 0,250 0,115 24,508 0,247 0,116 8 6 -3 1 

P.11.08 30,750 0,250 0,072 30,759 0,245 0,070 9 6 -5 -2 

P.11.09 37,000 0,250 0,015 37,008 0,254 0,019 8 4 4 4 

P.11.10 37,400 0,250 0,011 37,408 0,255 0,013 8 4 5 2 

L.11.02 0,500 -0,250 0,015 0,497 -0,259 0,014 -3 -3 -9 -1 

L.11.09 37,000 -0,250 0,015 37,010 -0,247 0,018 10 6 3 3 

12 

P.12.01 0,100 0,250 0,011 0,094 0,240 0,014 -6 -6 -10 3 

P.12.02 0,500 0,250 0,015 0,494 0,242 0,016 -6 -6 -8 1 

P.12.03 6,250 0,250 0,068 6,244 0,254 0,063 -6 -7 4 -5 

P.12.04 12,000 0,250 0,110 11,995 0,263 0,094 -5 -6 13 -16 

P.12.05 17,750 0,250 0,130 17,755 0,258 0,116 5 3 8 -14 

P.12.06 23,500 0,250 0,120 23,506 0,250 0,119 6 4 0 -1 

P.12.07 24,500 0,250 0,115 24,507 0,247 0,119 7 5 -3 4 

P.12.08 30,750 0,250 0,072 30,757 0,254 0,078 7 4 4 6 

P.12.09 37,000 0,250 0,015 37,008 0,262 0,021 8 4 12 6 

P.12.10 37,400 0,250 0,011 37,408 0,262 0,016 8 4 12 5 

L.12.02 0,500 -0,250 0,015 0,495 -0,258 0,017 -5 -5 -8 2 

L.12.09 37,000 -0,250 0,015 37,006 -0,240 0,021 6 2 10 6 
 

Graficky zakresleno v příloze č.5 

 



 
 

Diskuze k vypočteným a naměřeným hodnotám 

Příčné smrštění pásnic se při úvahách o deformacích zpravidla zanedbává, protože jejich hodnota 

je zcela zanedbatelná. Výpočet potvrdil správnost této úvahy, když hodnoty pro spodní 40 mm i 

horní 30 mm pásnici jsou v řádech 10-5 mm. 

Podélné smrštění pásnic je oproti příčnému znatelnější. Ve výpočtu je uveden dvojí druh 

podélného smrštění, a to ve variantě „tupý svar“ a „koutový svar“. Byl zjištěn zásadní rozdíl ve 

velikosti deformace způsobený především konstrukcí svařence. Tupý svar má při zkoumaných 

délkách nosníku 13,5 a 24 m podélnou deformaci v řádech desítek mm ( 20 – 48 mm), kdežto 

koutový pouze v řádu jednotek mm (1 – 2 mm) na plnou délku nosníků.  

Naměřené deformace (změny délek) jsou přibližně trojnásobné oproti hodnotám vypočteným, ale 

toto nijak neovlivní funkci svařence – pouze v jediném případě byla překročena povolená mezní 

úchylka v nejpřísnější toleranční třídě A – ta má pro délku 13,5 m hodnotu ± 7 mm a pro 24 m 

hodnotu ± 9 mm [7]  

Deformace profilu v jeho průřezu vykazují značný rozdíl ve vypočtených a naměřených hodnotách. 

Vypočtené jsou v řádu setin mm (0,2 / 0,28 mm) v rozměru a rovněž setinách stupňů (0,09 / 0,08 °) 

v úhlu, naměřené je řádově převyšují - cca 8 / 6 a 7 mm v rozměru a 0,45 / 0,35 a 0,4°. Zde již 

hodnoty vykazují příslušnost k širší toleranční třídě – B v průměrných hodnotách a třídě C 

v jednotlivých případech.. [7] 

Deformace profilu v délce viz. tabulka č. 18 a graficky příloha č.5 až na výjimečné příklady 

nepřekračují hodnoty toleranční třídy B a to ve všech třech osách (x,y,z) reprezentujících osa x – 

vyhnutí profilu do strany tzv. vyboulení, osa y – prodloužení / zkrácení délky profilu a osa z – 

nadvýšení profilu. [7] 

 

Závěr 

Cílem této práce je náhled do problematiky predikace velikosti deformací svařovaných konstrukcí – 

v tomto případě ocelovém mostním nosníku. Ze zde provedených výpočtů a naměřených hodnot je 

nutno říci, že obě metody se rozchází výsledkově, ovšem vzhledem k celkovým rozměrům a 

příslušné toleranci a dále k využití svařence coby mostní díl jsou to výsledky uspokojivé. Větší 

shody výpočetních s reálně naměřenými hodnotami by se jistě dosáhlo využitím pokročilejších 

matematických metod (viz. úvod – MKP) – zhodnocení nutnosti jejich využití je na každém podniku 

(ekonomické a personální náklady vs. návratnost investic). Dalším faktorem, který ovlivní 

výslednou větší shodu teoretických výpočtů a naměřených je samotná výroba – především kvalita 

a zkušenost obsluhy, podíl automatizace, průběžné kontroly během procesu a vybavení dílen a 

provozu.  
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