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Abstrakt 

Dizertační práce se zabývá zesilováním ocelových prutů namáhaných osovou silou pod zatížením. 

Zesilování pod zatížením pomocí svařování je výhodné z hlediska úspory času i finančních prostředků. 

Pruty, které nejsou náchylné ke ztrátám stability, nepředstavují pro návrh zesílení problém a lze pro ně 

využít plastickou rezervu. Návrh prutů se stabilitními problémy je značně složitější. Práce je zaměřena 

na pruty vybraných průřezů namáhané vzpěrným tlakem. Při návrhu tlačených prutů náchylných ke 

vzpěru zesílených pod zatížením je třeba zohlednit vliv původního zatížení a svařování – reziduální 

napětí a přetvoření – na únosnost zesíleného prutu. Cílem práce je stanovení únosnosti běžně 

používaných průřezů tlačených prutů zesílených pod zatížením. 

V rámci dizertační práce byly autorem provedeny experimenty zesílení prutů tvaru průřezu H a L 

a bezešvých trubek. S jejich pomocí byly validovány numerické modely, které pomohly rozšířit počet 

vzorků pro statistické vyhodnocení. Pomocí experimentů z literatury, vlastních experimentů 

a numerických modelů byly navrženy analytické modely na stanovení únosností původního prutu 

oslabeného teplotou a prutu zesíleného pod zatížením. Zjednodušený model je konzervativní a vhodný 

pro praktické navrhování, komplexní model poskytuje informace o přetvoření a pro stanovení únosnosti 

využívá modifikace součinitele imperfekce. Poskytuje dobrou shodu s experimenty. Práce obsahuje 

také praktická doporučení pro návrh a provádění zesilování pod zatížením pomocí svařování. 
 

Klíčová slova 

Experiment; návrhová metoda; numerická analýza; ocel; reziduální napětí; svar; tlačený prut; vzpěr; 

zesilování pod zatížením 

 

Abstract 

Dissertation focuses on strengthening of axially loaded steel members strengthened under load. 

Strengthening under load using welding is time and financially efficient. Plastic design can be used for 

members without stability problems. However, the design of members susceptible to buckling is 

difficult. The dissertation is focused on strengthening under load of members with selected 

cross-sections susceptible to flexural buckling. The preload and welding – residual stress and 

deformations – must be taken into account for the determination of the buckling resistance of the 

member strengthened under load. The aim of this dissertation is to provide the load resistance of selected 

compressed members strengthened under load. 

Author performed experiments on members with the H and L shaped cross-sections and seamless 

tubes. These served to validate numerical models which helped to increase the number of specimens for 

statistical evaluation. Analytical models to determine the load resistances of the base member during 

welding and the strengthened member were developed using experiments from literature and author’s 

experiments and numerical models. The simplified model is conservative and suitable for practical 

design. The complex model provides both deformation and load resistance using modified imperfection 

factor. It provides a good agreement with the experiments. Dissertation also includes practical 

recommendations for design and execution of strengthening under load using welding. 
 

Keywords 

Buckling; compressed column; design method; experiment; numerical analysis; residual stress; steel; 

strengthening under load; weld 
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1  ÚVOD 

Stávající konstrukce je často v průběhu jejich životnosti nutné zesilovat. Může jít o prvky oslabené 

korozí, ale většinou se jedná o provozní důvody. Zesílením zde rozumíme druh rekonstrukce, při němž 

zvětšujeme stávající průřez konstrukčního prvku, abychom dosáhli zvýšení únosnosti [1]. V zájmu 

investora jde zpravidla o co nejlevnější, nejefektivnější a nejrychlejší způsob, který nejvíce zkrátí dobu 

úprav. Návrh zesílení musí samozřejmě zejména zajistit bezpečnost a spolehlivost zesílené konstrukce.  

Ocelové prvky je možné zesílit pomocí přivaření pásoviny buď bez zatížení (v odtíženém stavu), 

nebo přímo pod zatížením, minimálně od vlastní tíhy konstrukce, což u některých typů konstrukcí 

výrazně zjednodušuje a zlevňuje proces zesilování a snižuje dobu omezení provozu. Původní 

(zesilovaná) a zesilující část průřezu jsou ovšem spojovány ke spolupůsobení ve stavu rozdílné 

napjatosti. Navíc svařování pod zatížením vyvolává obavy. Ocel se ohřívá a dochází k objemovým 

změnám i degradaci jejích mechanických vlastností [2]. Proto je nutné návrh zesílení řádně promyslet 

zejména s ohledem na postup svařování, velikost původního prvku, hodnotu původního zatížení, při 

které je prvek zesilován, a poměr tuhostí původního prvku a okolních nosných částí konstrukce.  

Vědecká a inženýrská komunita je ve vyhodnocování únosnosti ocelových prutů zesílených pod 

zatížením rozdělena do dvou táborů. Jeden, konzervativní a převažující v českém prostředí (např.  

[1, 3]; ze zahraničních [4, 5]), zastává názor, že zesilování by mělo být navrhováno na elastickou 

únosnost, a tudíž prvek zesílený pod zatížením má výrazně nižší únosnost než prvek stejného průřezu 

zesílený svařováním bez zatížení. Druhý, více rozšířený ve světě (např. [6, 7, 8, 9, 10]), dovoluje 

posuzovat únosnost prvků zesílených pod zatížením s dovolením plastifikace původního průřezu 

a předpokládá, za splnění určitých podmínek, obdobnou únosnost, jakou má prvek zesílený bez zatížení. 

Z experimentů i úspěšně provedených zesílení konstrukcí (např. [7, 8, 11, 12]) vyplývá, že metoda 

zesilování pomocí přivařených ocelových prvků je při dodržení předepsaných podmínek bezpečná 

a prvky, které byly zesíleny pod zatížením, mají podobnou únosnost, jako prvky zesílené bez zatížení. 

Ačkoli existuje řada poznatků a doporučení, nebyla metoda zesilování pod zatížením dosud řádně 

prozkoumána a normativně zakotvena [13]. V České republice se dnes v praxi metoda používá pouze 

do původního zatížení, které zpravidla dosahuje maximálně 50 % únosnosti zesilovaného prvku, a pro 

určení únosnosti prvku zesíleného pod zatížením se používají velmi konzervativní řešení na základě 

elastického návrhu [1].  

1.1 POSTUP PŘI NÁVRHU ZESILOVÁNÍ  

Návrh zesílení je podobně jako návrh konstrukce iterativní proces. Autorem doporučený postup 

návrhu je následující: 

1. Zhodnocení stavu původní konstrukce (trhliny, koroze, nadměrné deformace atd.), identifikace 

použitého materiálu, zejména jeho meze kluzu a vhodnosti ke svařování. Stanovení velikosti 

původního zatížení působící na prvek, který hodláme zesilovat. [1, 13, 14, 15]. 

2. Stanovení parametrů pro svařování, které by měly být specifikované tak, aby teplota chladnutí 

z 800 °C na 500 °C Δt8/5 byla přibližně 15–30 s, čímž se lze vyhnout výskytu křehkých 

martenzitických struktur [16]. 

3. Posouzení elastické únosnosti původního průřezu, který je při svařování oslaben zvýšenou 

teplotou, na bezpečný přenos původního zatížení.  

4. Posouzení únosnosti zesíleného prvku na bezpečný přenos požadovaného zatížení a na druhý 

mezní stav použitelnosti. 
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1.2 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Dizertační práce je zaměřena na oblast zesilování prutů vybraných průřezů ocelových konstrukcí 

namáhaných osovou silou. Klade si za cíl rozšíření stávajících poznatků, provedení vlastních 

experimentů, sestavení numerických modelů validovaných experimentálním výzkumem, formulaci 

analytického řešení a hlavně přispění k bezpečným a ekonomičtějším návrhům.  

Hlavními cíli dizertační práce jsou: 

• Doporučení velikosti původního zatížení s ohledem na únosnost původního prutu, při kterém lze 

zesilování vybraných, osově namáhaných prutů pod zatížením provádět, 

• Stanovení návrhové únosnosti vybraných osově namáhaných prutů zesílených pod zatížením. 

Výsledky práce jsou založeny zejména na experimentálním výzkumu z literatury a autorem 

provedených experimentech v laboratoři Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí a v centru AdMaS.  

2  SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

Zesilování pod zatížením pomocí svařování zahrnuje složitou problematiku teplotního pole, 

reziduálního napětí a přetvoření od svařování při různém stavu napjatosti původní a zesilující části 

průřezu. U štíhlých tlačených prutů přibývají stabilitní problémy. V této kapitole jsou popsány 

analytické modely a experimentální a numerické výzkumy zesilování či svařování pod zatížením 

ostatních autorů a jejich závěry. 

Nejbezpečnější je elastický návrh, kdy je účinek původního zatížení přisouzen původnímu průřezu 

a zatížení po zesílení celému zesílenému průřezu. Výsledné napětí nemá přesáhnout hodnotu mezního 

namáhání. Tento postup je ovšem zbytečně konzervativní a Spal [3] navrhuje použití výpočtu 

s využitím plastické rezervy. U tohoto typu výpočtu varuje před plastickými deformacemi, zároveň ale 

při překročení meze kluzu v původním průřezu dochází k vyrovnávání napjatosti mezi původní 

a zesilující částí průřezu. Při zesilování doporučuje hodnotu původního zatížení maximálně na 50 % 

únosnosti původního prutu (stupeň zatížení αg = 0,5). Spalova kniha [3] slouží v českém prostředí jako 

návod k navrhování rekonstrukcí ocelových konstrukcí už téměř 50 let, mnoho z jejího obsahu přejímají 

i např. v roce 2014 vydané Technické podmínky 42 [1]. 

Yura [17] tvrdí, že pokud sloup selhává vzpěrem v pružném oboru, lze v návrhu využít celou 

zesílenou průřezovou plochu. Ovšem pokud sloup selhává v nepružném oboru, musí se vzít plastizování 

původního průřezu v úvahu a použít tečnový modul pružnosti. Tvrzení dokládá na experimentech 

tlačených sloupů z ocelí s různou mezí kluzu slepených epoxidem. 

Unterweger [6] vychází z výzkumů provedených ve východní Evropě a na základě numerických 

modelů navrhnul analytickou metodu pro výpočet únosnosti tlačených prutů namáhaných rovinným 

vzpěrem s využitím plastické rezervy. Je založena na zvýšení součinitele imperfekce.  

Autoři provádějící experimentální výzkum se shodují na faktu, že zesílení pod zatížením téměř 

neoslabuje celkovou plastickou únosnost, nicméně nechtějí problém generalizovat. O’Sullivan [7] na 

základě pěti experimentů tažených prutů a čtyř tlačených prutů uvažoval únosnost prvků zesílených pod 

zatížením stejnou jako prvků zesílených bez zatížení. Nagaraja Rao a Tall [8] popsali experimentální 

výzkum na sloupech průřezů tvaru H zesílených přivařením ocelových plechů, které vybočí rovinným 

vzpěrem kolem měkké osy. Rozlišují vnášení původního zatížení do sloupu – buď je sloup svařován při 

držení konstantní délky sloupu, vznikají tedy výrazná přídatná napětí od ohřívání sloupu, který se 

nemůže roztahovat, nebo je sloup svařován při konstantní síle zatěžovacího válce a sloupu je umožněna 
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dilatace od změny teploty. Sloup zatížený konstantní silou uvažují jako reálnější chování v reálné 

konstrukci. Sloup zesílený pod zatížením vykazoval dokonce mírně vyšší únosnost než sloup zesílený 

bez zatížení. Ani v rozložení reziduálního napětí nebyl výrazný rozdíl. Marzouk a Mohan [11] provedli 

experimentální výzkum na sloupech průřezu tvaru H zesílených pomocí buď dvou plechů rovnoběžně 

s pásnicemi přivařenými na vnější hrany, nebo čtyř plechů rovnoběžně s pásnicemi přivařenými na 

vnitřní hrany pásnic. Na jejich experimentech je dobře vidět nepříznivý vliv svaru, který je umístěn 

poblíž stojiny. Takto umístěný svar nedoporučuje Tall [18]. Vliv svaru může mít ale i opačný vliv, tj. 

zvýšení únosnosti, jak pozorovali už zmínění Nagaraja Rao a Tall [8, 18]. 

 

Autor Rok Popis experimentů 

O’Sullivan 1953 Tažené (3) a tlačené (2) pruty 

Kolesnikov 1962 Tlačené pruty (3) 

Rao, Tall 1963 Tlačený prut (3), vliv reziduálního napětí 

Marzouk, Mohan 1990 Tlačené pruty (7) 

Tab. 2.1: Přehled provedených experimentů; v závorce je počet prvků zesílených pod zatížením 

 

Obr. 2.1: Průběh napětí a teploty ve svaru [19] 

Dále jsou rozebrány poznatky z experimentů na především malých vzorcích namáhaných tlakovou 

či tahovou silou staticky či cyklicky. Zkoumány byly zejména únosnost prvku při svařování, deformace 

prvku a mechanické vlastnosti svaru.  

Ricker [5] poznamenává, že vliv svařování na pevnostní charakteristiky oceli je omezen na velmi 

malou oblast v blízkosti svaru a svařování tedy podstatně nesnižuje pevnost celého prvku. Huenersen 

et al. [20] na základě experimentálního a numerického výzkumu navrhnuli nomogramy pro posouzení 

únosnosti prvku oslabeného teplotou od svařování. Popisují také přetvoření během svařování a po 

vychladnutí svaru.  

Svařování pod statickým zatížením neovlivňuje negativně mechanické vlastnosti (mez kluzu, mez 

pevnosti, tažnost, houževnatost) a odtížení způsobí přerozdělení reziduálního napětí (zejména 

u tažených prvků se sníží tahové napětí ve svaru) [21, 22]. Svařování, zejména pod tlakovým zatížením, 

ovšem způsobuje výraznější deformace. Přerozdělení reziduálního napětí je popsáno v článku [19] – viz 
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obr. 2.1. V případě odtížení prvku, který byl svařován, když v něm bylo tahové napětí, tahové napětí ve 

svaru může poklesnout. V případě odtížení prvku, který byl svařován, když v něm bylo tlakové napětí, 

tahové deformace narůstají, ale protože je napětí ve svaru už na mezi kluzu, zůstane při odtěžování 

konstantní. 

Svařování příčně přes zatížený prut nelze doporučit, protože je zvýšenou teplotou ovlivněna značná 

část průřezu, prvek je výrazně deformován a nebo úplně selže [23, 24, 25]. 

Při svařování pod cyklickým zatížením je vysoká pravděpodobnost vzniku trhlin [26, 27]. 

3  ÚNOSNOST PŮVODNÍHO PRUTU PŘI SVAŘOVÁNÍ 

Při svařování pod zatížením může být přetvoření způsobené nesymetrickým svařováním vyšší než 

při běžném svařování v dílně. Je nutné posoudit únosnost prutu při maximální redukci průřezové plochy 

teplotou (v okamžiku průchodu tepelného zdroje) – redukce části průřezu v rozhodujícím řezu prutu 

(u vzpěru kloubově uložených prutů v polovině). Oslabený rozhodující průřez původního prutu je nutné 

posoudit na původní zatížení a přídavný ohybový moment kvůli posunu těžiště.  

3.1 PROCES SVAŘOVÁNÍ 

Pro vyhodnocení účinků svařování je použit jednoduchý matematický model dle Rosenthala [28, 29]. 

Účinky svařování jsou ovlivněny řadou nejistot, a proto není podrobnější a složitější model nutný. 

Zdaleka nejvýznamnějším přispěvatelem zdroje tepla je teplo od elektrického oblouku [16]. Teplo se 

rozptyluje do svařovaného prvku, na roztavení elektrody a do okolní atmosféry. Tepelné ztráty určují 

účinnost svařování 𝜂a [30, 16, 31]. 

Efektivní intenzita svařování q je tedy: 

 𝑞 = 𝜂a ∙
𝑈 ∙ 𝐼

𝑣
 (3.1) 

𝑈 elektrické napětí, 

𝐼 elektrický proud, 

𝑣 rychlost svařování. 

Základní rovnice tepelné vodivosti lze zjednodušit, pokud jsou vlastnosti oceli uvažovány jako 

nezávislé na teplotě a množství tepla přivedeného do objemu je uvažováno nulové. Další zjednodušení 

je řešení pouze quasi-stacionárního stavu, kdy rozložení teploty je stejné kolem pohyblivého tepelného 

zdroje. Rychlost chladnutí lze spočítat pomocí rovnice pro 2D (u prvků s relativně malými tloušťkami) 

a 3D vedení tepla. Ocelové prvky jsou zpravidla tenkostěnné a můžeme uvažovat 2D vedení: 

2D: 

∂𝑇

𝜕𝑡
= −

2 ∙ π ∙ 𝜆2 ∙ 𝑡p
2 ∙ (𝑇 − 𝑇0)3

𝜆
𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑞2

 (3.2) 

𝑇 teplota, 

𝑡 čas, 

𝜆 tepelná vodivost, 

𝑡p tloušťka plechu, 

𝑇0 počáteční teplota, 

𝜌 hustota, 

𝑐 měrná tepelná kapacita. 
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Mikrostrukturu svaru a tepelně ovlivněné oblasti lze zhruba předpovědět pomocí CCT (continuous 

cooling transformation) diagramů. Zdroj svařování a rychlost chladnutí by měly být kontrolovány. 

Pokud svar a tepelně ovlivněná oblast svaru (HAZ) chladne příliš rychle, vzniká v této oblasti křehký 

martenzit. Pomalé chladnutí na druhou stranu způsobuje vznik méně tažných struktur. Masubuchi [16] 

popisuje experimenty maximálního úhlu ohybu, vrubové houževnatosti a Vickersovy tvrdosti pro různé 

rychlosti chladnutí svaru z 800 °C na 500 °C Δt8/5. Ideální rychlost chladnutí je mezi 15 a 30 s. Čas 

chladnutí z 800 °C na 500 °C lze vypočítat dle [31] nebo zjednodušeně dle ČSN EN 1011-2 [32]: 

2D: ∆𝑡8/5 = (430 − 0,43 ∙ 𝑇0) ∙
𝑞2

𝑡p
2

∙ [(
1

500 − 𝑇0
)

2

− (
1

800 − 𝑇0
)

2

] ∙ 𝐹2 (3.3) 

𝐹2 tvarový součinitel. 

Standardní teplotní pole při svařování je znázorněno na obr. 3.1. Maximální teplotu 𝑇p ve vzdálenosti 

r od svaru lze stanovit pomocí vztahu [31]: 

2D: 𝑇p − 𝑇0 = √
1

2 ∙ π ∙ e
∙

𝑞

𝑡p ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑟
 (3.4) 

e Eulerovo číslo (e ≅ 2,718). 

 

Obr. 3.1: Teplotní pole za standardním svařovacím bodem [°C] [20] 

3.2 REDUKCE ÚNOSNOSTI VLIVEM TEPLOTY 

Únosnost původního prvku je ovlivněna vysokými teplotami od svařování. Fyzikální a mechanické 

vlastnosti oceli rychle degradují se zvyšující se teplotou [2]. 

3.2.1 Velikost oslabené průřezové plochy 

Rozsah oslabení ovlivňuje velikost svaru, rychlost svařování a velikost původního průřezu. Ricker 

[5] uvádí, že svar oslabuje jen velmi malou oblast v blízkosti svaru. Velikost tepelně ovlivněné oblasti, 

stejně jako reziduální napětí a deformace, snižují přestávky mezi svařováním, elektrody menší tloušťky, 

menší plocha svaru, pomalé chladnutí a předehřátí (nevhodné pro zesilování pod zatížením). Česká 

norma na opravy mostů [1] nepovoluje zesilování pro stupeň zatížení větší než 0,5, což může být 

u subtilních lehkých průřezů nebezpečné a naopak u velmi masivních průřezů příliš konzervativní 

hodnota.  
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Doporučení autora dizertační práce 

Pro obecné případy navrhuji jednoduchý postup: zanedbat celou část průřezu, jejíž teplota je během 

svařování vyšší než 500 °C. Největším problémem je pak určení teplotního pole. To lze nejlépe ověřit 

experimentálně, například pomocí termokříd, numericky, či s použitím rovnice (3.4).  

Při průběžném svaru lze délku tepelně ovlivněné oblasti, která stále výrazně ovlivňuje mechanické 

vlastnosti oceli uvažovat jako: 

 𝐿temp = 𝛥𝑡8/5 ∙ 𝑣 + 2 ∙ 𝑟500 (3.5) 

𝑟500 vzdálenost od osy svaru, kde maximální teplota Tp dosáhne 500 °C. 

V případě kratšího či přerušovaného svaru lze výraz Δt8/5 ∙ v nahradit skutečnou délkou svaru. 

3.2.2 Stanovení únosnosti 

Pro stanovení únosnosti původního průřezu je využita metoda druhého řádu. Napětí v nejvíce 

namáhaných vláknech nesmí překročit mez kluzu. Plastifikace původního průřezu by vedla k výrazným 

deformacím a významnému snížení únosnosti zesíleného prvku. Je nutné určit zvětšení kritické délky 

Lcr původního prutu, jehož část je oslabena. Prvek je posuzován jako prut proměnného průřezu 

s oslabenou částí v rozhodující výšce. Zvýšení kritické délky vede k nižší kritické síle Ncr,e a vyšší 

štíhlosti prutu s oslabenou částí průřezu. Nesymetrické oslabení také posune těžiště o hodnotu Δw 

a oslabený průřez je namáhán ohybovým momentem. Výchylku původního prvku pod zatížením N1 lze 

stanovit z rovnice: 

 
𝑤temp =

1

1 −
𝑁1

𝑁cr,e

∙ 𝑒temp + ∆𝑤 +
5

48
∙

𝑁1 ∙ ∆𝑤 ∙ 𝐿2

𝐸 ∙ 𝐼0
 

(3.6) 

𝑒temp amplituda počáteční imperfekce původního prutu, 

𝐿 délka prutu, 

𝐼0 moment setrvačnosti původního prutu. 

Normálové napětí stanovíme ze vztahu: 

 𝜎𝑥,1 =
𝑁1

𝐴temp
+

𝑤temp ∙ 𝑁1

𝑊el,temp
≤ 𝑓y (3.7) 

𝐴temp plocha účinné části průřezu oslabeného teplotou, 

𝑊el,temp elastický modul účinné části průřezu oslabeného teplotou. 

Původní prut, který není oslabený vysokou teplotou od svařování, by vybočil pod původním 

zatížením N1 o hodnotu: 

 
𝑤1,0 =

1

1 −
𝑁1

𝑁cr

∙ 𝑒0 
(3.8) 

Prut oslabený svarem dosáhne pod stejným zatížením N1 výchylky vyšší o hodnotu: 

 ∆𝑤temp = 𝑤temp − 𝑤1,0 − ∆𝑤 (3.9) 
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Po vychladnutí svaru je v případě nesymetrických svarů nutné ještě k průhybu přičíst i smrštění od 

svaru Δvert dle rovnice (4.9). Celková amplituda počáteční imperfekce prutu svařovaného pod zatížením 

nesymetricky umístěným svarem w0 je tedy: 

 𝑤0 = 𝑒0 + ∆𝑤temp + ∆vert (3.10) 

Rovnice (3.10) platí pro pruty, jejichž tuhost se nezvýší při svařování, ale například je na ně pouze 

přivařen styčníkový plech. Pro prvky, jejichž tuhost je zvýšena zesílením, je výchylka w0 ještě vyšší 

a je potřeba použít rovnici (4.8). 

Výše uvedený postup je ověřen na numerických modelech v programu ANSYS [33], experimentech 

Suzukiho a Horikawy [25] a dále na vlastních experimentech. 

4  ÚNOSNOST PRUTŮ ZESÍLENÝCH POD ZATÍŽENÍM 

Stanovení únosnosti tlačených prutů vybraných průřezů zesílených pod zatížením je jedním 

z hlavních cílů práce. Tato kapitola rozebírá analytické metody.  

4.1 PŘIBLIŽNÉ NÁVRHOVÉ METODY STANOVENÍ VZPĚRNÉ ÚNOSNOSTI 

V této kapitole jsou představeny dvě značně zjednodušené návrhové metody dnes používané v ČR 

a v USA. Obě metody jsou velmi rozdílné, což ukazuje na nutnost a smysl třetí návrhové metody 

vyvinuté autorem, která byla ověřena na symetricky zesílených sloupech. 

Konzervativní Spalův přístup [3] využívající elastický návrh přebírají i moderní technické podmínky 

TP 42 [1], kde je pro tlačené pruty uveden vzorec: 

 1 ≥
𝑁1

𝜒z ∙ 𝐴0 ∙ 𝑓y
+

𝑁2

𝜒z ∙ 𝐴z ∙ 𝑓y
 (4.1) 

𝑁1  původní zatížení působící během zesilování, 

𝜒z  součinitel vzpěrnosti pro zesílený prut, 

𝐴0  plocha původního průřezu, 

𝑓y  mez kluzu, 

𝑁2  zatížení aplikované po zesílení prutu, 

𝐴z  celková plocha zesíleného průřezu. 

TP 42 dále uvádí, že případy, kdy stupeň zatížení při zesilování αg > 0,5 zpravidla vyžadují jinou 

formu rekonstrukce nebo odlehčení. Tento limit stupně zatížení je zejména pro pruty masivnějších 

průřezů rovněž konzervativní. 

V USA je rozšířený přístup zanedbání oslabení únosnosti vlivem původního zatížení [13], 

prosazovaný zejména důležitými kapacitami v oboru Tallem [18] a Tidem [9]. Únosnost prutu 

zesíleného pod původním zatížením se předpokládá stejná jako únosnost prutu zesíleného bez zatížení, 

pokud je svařováním vneseno vhodné rozložení reziduálního napětí. Toho je dosaženo umístěním svarů 

co nejblíže okrajům pásnic sloupů. Dowswell [34] upozorňuje, že umístění zesilovacích prvků i svarů 

musí být symetrické a prut musí zůstat rovinný s maximální amplitudou imperfekce L/1000. Při 

nesplnění těchto podmínek je nutné prut navrhovat s uvážením přídavného momentu. 
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Autorova metoda 

Jak ukazují autorem provedené experimenty i numerické modely, původní zatížení mírně oslabuje 

únosnost prvku zesíleného pod zatížením. Konzervativní přístup používaný v ČR vede zpravidla k vyšší 

spotřebě materiálu i zvýšení pracnosti. Na druhou stranu zanedbání původního zatížení používané 

v USA může být nebezpečné, zvlášť s použitím evropských součinitelů spolehlivosti γM1 = 1,0 namísto 

amerického 𝜙 = 0,9 (návrhová metoda LRFD odpovídající návrhu podle mezních stavů používaných 

v evropských normách). 

Jednoduchá návrhová metoda navržená autorem je založená na vztahu (4.1), který je doplněn 

o součinitel k nabývající hodnot od 0 (kompletní zanedbání vlivu původního zatížení) do 1 (elastický 

návrh). 

 
𝑘 ∙ 𝑁1

𝜒0 ∙ 𝐴0 ∙ 𝑓y
+

𝑁b,s,R − 𝑘 ∙ 𝑁1

𝜒z ∙ 𝐴z ∙ 𝑓y
=

𝑘 ∙ 𝑁1

𝑁b,0,R
+

𝑁b,s,R − 𝑘 ∙ 𝑁1

𝑁b,z,R
= 1 (4.2) 

Z rovnice (4.2) můžeme vyjádřit únosnost prutu zesíleného pod zatížením 𝑁b,s,R. 

 𝑁b,s,R = 𝑁b,z,R − 𝑘 ∙ 𝑁1 ∙ (
𝑁b,z,R

𝑁b,0,R
− 1) (4.3) 

Z validovaných numerických modelů zesilování sloupů tvaru H a následného statistického 

vyhodnocení vyplývá, že 95% kvantil součinitele k je cca 0,5 – viz obr. 6.3.  

4.2 KOMPLEXNÍ METODA STANOVENÍ VZPĚRNÉ ÚNOSNOSTI 

Původní zatížení působící na původní prvek a případné nesymetrické svary způsobují zvětšení 

počáteční výchylky prutu zesíleného pod zatížením. Svařování má výrazný vliv na reziduální napětí 

v zesíleném prutu. Svar způsobí smrštění a ve svaru a v jeho blízkém okolí jsou tahová napětí, jejichž 

hodnoty mohou dosáhnout až meze kluzu; v ostatních částech průřezu vzniká tlakové napětí, které 

dosahuje přibližně 30 % meze kluzu [18].  

Autorem navrhované, teoreticky poměrně přesné, analytické řešení upravuje součinitel imperfekce 

α v důsledku působení dvou vlivů: 

• Zvýšení počáteční výchylky podle autorem rozpracované teorie prof. Unterwegera [6] – αz, 

• Vlivu původního zatížení a zesilujícího svaru na standardní reziduální napětí využívající 

tečnového modulu pružnosti Engesserovy-Shanleyovy teorie [35, 36] – Δα. 

Toto řešení je aplikovatelné pro rovinný vzpěr prutu. Lze postupovat podle postupu v EN 1993-1-1 

[37] se součinitelem imperfekce αzr = αz + Δα. 

4.2.1 Vliv zvýšení počáteční výchylky 

Pro praktický návrh jsou všechny imperfekce (geometrické, strukturální i konstrukční) převedeny na 

ekvivalentní geometrickou imperfekci e0 [37]. Tato ekvivalentní imperfekce je výrazně vyšší než 

skutečné počáteční vychýlení prutu od teoretické osy, pro které je v EN 1090-2 [38] stanoven limit 

v tabulkách D hodnotou L/750. Vliv zvýšeného počátečního přetvoření můžeme zahrnout do výpočtu 

modifikovaným součinitelem αz: 

 
𝛼

𝛼𝑧
≅

𝑒0

𝑤0
 (4.4) 
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 𝛼𝑧 =
𝑤0 ∙ 𝐴z

(�̅� − 0,2) ∙ 𝑊z

 (4.5) 

𝑒0 ekvivalentní geometrická imperfekce původního prutu, 

𝑤0 ekvivalentní geometrická imperfekce prutu zesíleného pod zatížením, 

𝐴z   plocha průřezu zesíleného prutu, 

𝑊z   modul průřezu zesíleného prutu pro rozhodující osu vybočení. 

Pokud je původní prut s počáteční imperfekcí e0 zesílen při původním zatížení N1, lze uvažovat 

chování křivky výchylky v závislosti na osové tlakové síle podle obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1: Vzpěr prutu symetricky zesíleného pod zatížením 

Výchylku wi původního prutu v polovině výšky od původního zatížení lze určit podle: 

 
𝑤i =

1

1 −
𝑁i

𝑁cr,0

∙ 𝑒0 
(4.6) 

𝑁i aplikované osové zatížení, 

𝑁cr,0 kritická síla původního prutu, 

𝑒0 ekvivalentní geometrická imperfekce původního prutu. 

Při dosazení původního zatížení N1 do vzorce (4.6) dostaneme výchylku při zesilování:  

 
𝑤1,0 =

1

1 −
𝑁1

𝑁cr,0

∙ 𝑒0 
(4.7) 

Z této výchylky w1,0, Δwtemp (zvýšení průhybu v důsledku svařování pod zatížením, rovnice (3.9)) 

a případně i Δvert (zvýšení průhybu v důsledku nesymetrických svarů, rovnice (4.9)) můžeme určit 

počáteční imperfekci zesíleného prutu: 

 𝑤0 = (𝑤1,0 + ∆𝑤temp + ∆vert) ∙ (1 −
𝑁1

𝑁cr,z
) (4.8) 

𝑁cr,z kritická síla zesíleného prutu. 
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Nesymetrické svary 

V případě návrhu nesymetrického zesílení průřezu je nutné posoudit vliv reziduálního napětí 

a vzniklé deformace na vzpěrnou únosnost prutu. Nejvýraznější vliv má průhyb prutu od podélného 

smrštění nesouměrně umístěných svarů. Blodgett [39] navrhuje přibližný výpočet pro průhyb 

svařovaného prvku: 

 ∆vert=
𝐴w ∙ 𝑑 ∙ 𝐿2

200 ∙ 𝐼
 (4.9) 

𝐴w plocha svaru, 

𝑑 vzdálenost mezi těžištěm svařeného průřezu a těžištěm svaru, 

𝐿 délka prutu (v případě, že svar je průběžný přes celou délku), 

𝐼 moment setrvačnosti svařeného průřezu odolávající průhybu. 

4.2.2 Vliv reziduálního napětí 

Vysoká teplota způsobená svařováním a následné chladnutí vyvolává v průřezu výrazné reziduální 

napětí, zejména v podélném směru prutu. Tato napětí, pokud nejsou v rovnováze, způsobují deformace. 

Podle Březiny [36] se vlivem vlastního pnutí zaobluje pracovní diagram prutu po dosažení meze kluzu 

a snižuje se vzpěrná pevnost prutu v nepružném oboru. Vhodným umístěním svaru může být dosaženo 

vhodného rozložení reziduálního napětí, tj. tahové napětí na konci pásnic a tlakové napětí na stojině, 

které zvýší únosnost průřezu oproti výchozímu rozložení reziduálního napětí [18] – obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2: Reziduální napětí pro válcovaný prvek HEB 200 a pásovinu od nerovnoměrného 

chladnutí před zesílením a změna reziduálních napětí po zesílení svařováním 
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Podle mnohých výzkumů reziduálních napětí [40, 36, 41, 8, 18, 42] či dokumentů ECCS [43, 44] 

dosahuje reziduální napětí na válcovaných prutech a pásovinách běžně hodnoty 30 % meze kluzu. Na 

svařovaných prutech je běžně hodnota reziduálního napětí kolem 70 až 100 % meze kluzu ve svaru 

a v blízkém okolí svaru. Pruty zesílené pod zatížením pomocí svařování dosahují často vyššího 

reziduálního napětí než běžné válcované pruty a velikost a rozložení tohoto reziduálního napětí lze do 

určité míry odhadnout.  

U prutů vybočujících v pružném oboru není potřeba uvažovat s vlivem reziduálního napětí 

a vzpěrnou únosnost zesíleného prutu lze spočítat s použitím modifikovaného součinitele αz. Pruty 

v pružném oboru jsou ty pruty, pro jejichž štíhlost platí: 

 

𝜆 =
𝐿cr

𝑖
≥ π ∙ √

𝐸

𝑓y − 𝜎rc
  

(4.10) 

𝐿cr vzpěrná délka, 

𝑖 poloměr setrvačnosti, 

𝜎rc   maximální hodnota tlakového reziduálního napětí. 

Kritická síla využívající tečnový modul pružnosti poskytuje konzervativní odhad vzpěrné únosnosti 

prutu [45] a navíc lze jednoduše stanovit. 

 
𝑁cr,t =

π2 ∙ 𝐸t ∙ 𝐼

𝐿cr
≤ 𝑁cr =

π2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼

𝐿cr
 

(4.11) 

𝐸t   tečnový modul pružnosti. 

Tečnový modul pružnosti můžeme určit z pracovního diagramu prutu, který můžeme získat buď 

z odhadu reziduálních napětí a nebo experimentálně na krátkých prutech (stub column test – 

standardizovaná zkouška [46]).  

 
𝑑𝜎

𝑑𝜀
= 𝐸 ∙ 𝜏 = 𝐸t (4.12) 

Problém je, že z experimentu na prutu, který musí být dostatečně krátký, aby nebyl ovlivněn vzpěrem 

a dostatečně dlouhý, aby nebylo uvolněno reziduální napětí, nelze získat rozložení reziduálního napětí 

a tím pádem funkci τ0 pro různé směry vybočení na zatížení nezbytné pro určení kritické síly. Ze 

závislosti τ0(σ) můžeme určit z rovnováhy vnitřních sil kritickou sílu Ncr,t. 

 
𝑁cr,t =

π2 ∙ 𝐸t ∙ 𝐼

𝐿cr
2

=
π2 ∙ 𝐸

𝐿cr
2

∙
𝐼el

𝐼
= 𝐴 ∙ 𝜎cr,t = 𝐴 ∙ 𝜎cr ∙ 𝜏0 

(4.13) 

A štíhlost: 

 𝜆 = 𝜆1 ∙ √
𝑁pl

𝑁cr,t
∙ 𝜏0 = 𝜆1 ∙ √

𝑓y

𝜎cr,t
∙ 𝜏0 = √

π2 ∙ 𝐸

𝑓y
∙ √

𝑓y

𝜎cr,t
∙ 𝜏0 (4.14) 

Kde jsou součinitele: 

 𝜏 =
𝐸t

𝐸
=

𝐴el

𝐴
; 𝜏0 =

𝐼el

𝐼
 (4.15) 

𝐴el   část plochy průřezu v elastickém stavu, 

𝐼el   moment setrvačnosti uvažující pouze elastickou oblast průřezu. 
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Vztah podle tečnového modulu pružnosti ovšem určí přímo únosnost prutu. Pro kombinaci vlivu 

zvýšení počátečního průhybu s vlivem reziduálního napětí je vhodné převést vliv reziduálního napětí 

také na modifikaci součinitele imperfekce α. 

Z grafu závislosti N / Npl na poměrné štíhlosti �̅� (viz obr. 4.3) je možné numerickou integrací spočítat 

plochu pod křivkou a plochy pro jednotlivé stupně zatížení αg srovnat s plochami pod křivkami 

standardních vzpěrných křivek dle EN [37]. V grafu závislosti součinitele vzpěrnosti χ na poměrné 

štíhlosti �̅� v intervalu od 0 do 3 u křivek vzpěrných pevností a až d odpovídá změně plochy pod křivkou 

ΔA = 0,1 změna součinitele imperfekce Δα = 0,198. Z rozdílu ploch ΔA lze tedy určit rozdíl součinitele 

imperfekce Δα a za součinitel imperfekce α dosadit modifikovaný součinitel αz (zohledňuje zvýšení 

počáteční výchylky) + Δα (zohledňuje změnu reziduálního napětí), čímž je vyřešen problém prutu 

zesíleného pod zatížením. Komplexním postupem jsme získali graf závislosti výchylky na zatížení 

i únosnost prutu. 

Postup je ilustrován na příkladu sloupu průřezu HEA 100 zesíleného pomocí dvou pásovin 

o rozměrech 80 × 6 mm přivařených rovnoběžně s pásnicemi. Všechny části jsou z oceli pevnostní třídy 

S235. Závislost součinitele vzpěrnosti na poměrné štíhlosti je pro původní zatížení N1 = 200 kN 

znázorněno na obr. 4.3. Rozložení reziduálního napětí je po svařování zejména pro vybočení kolem 

měkké osy z daleko příznivější. Křivky se odchylují od Eulerova vztahu při poměrné štíhlosti �̅� = 1,35, 

kdy reziduální napětí začíná ovlivňovat únosnost prutu.   

 

Obr. 4.3: Součinitel vzpěrnosti v závislosti na poměrné štíhlosti původního (značený indexem 0) 

a zesíleného (index z) prvku vybočujícího kolmo na tuhou osu y a měkkou osu z (první index 

v označení křivek); pro srovnání jsou přidány křivky vzpěrné pevnosti a až d  

4.3 ZESILOVÁNÍ POUZE ČÁSTI DÉLKY PRUTU 

Pruty často není možné zesílit po celé délce, například kvůli přípojům či konstrukci podlahy. 

V těchto případech je výhodné zesílit prut pouze po části jeho délky. Zesílením pouze části délky prutu 

je možné, zejména u štíhlých prutů, také ušetřit velké množství práce a materiálu při poměrně nízkém 

poklesu únosnosti. Pro tlačené pruty proměnného průřezu lze použít postup podle přílohy C.6 dnes už 

neplatné normy ČSN 73 1401 [47]. 
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Na obr. 4.4 je uveden příklad kloubově uloženého prutu HEA 100 zesíleného plechy o průřezu 

80 × 6 mm rovnoběžně s pásnicemi. Uvažuje se selhání rovinným vzpěrem kolem měkké osy. Prut je 

nutné posoudit zejména v oblasti napojení zesilujících plechů a uprostřed délky. V tomto případě lze 

tedy zesílením pouze části délky prutu zajistit proveditelnost, i pokud jsou okraje prutu nedostupné, 

a ušetřit významné množství materiálu i práce. 

 

Obr. 4.4: Pruty proměnného průřezu zesílené přes 2/3 délky a 1/2 délky, srovnání s únosností 

prutu zesíleného po celé délce 

5  EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM 

Tato kapitola popisuje autorův experimentální výzkum z let 2014 až 2017, který slouží k validaci 

analytických modelů popisovaných v předchozích kapitolách a numerických modelů v následující 

kapitole. Experimenty byly provedeny v laboratoři Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty 

stavební VUT v Brně a v centru AdMaS. Celkem autor provedl experimenty 23 prutů zesílených pod 

zatížením a dalších 24 referenčních prutů – původních či zesílených bez zatížení. Na dalších 6 prutech 

byla ověřována vzpěrná únosnost během svařování. Všechny pruty byly z oceli pevnostní třídy S235. 
 

    

Obr. 5.1: Zkušební sestava – fotografie a schéma; pozice tenzometrů (SG), lankových snímačů 

(DWS) a úchylkoměru (LVDT); uložení pomocí břitového ložiska  
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Zkoušené pruty byly uloženy na břitových ložiscích ve zkušební sestavě pro tlačené pruty délky 3 m 

(obr. 5.1). Výjimku tvořily experimenty úhelníků, které byly uloženy na kulových ložiscích a měly 

délku 1,5 m. Měřeny byly posuny ve vodorovném a svislém směru pomocí lankových senzorů 

a snímače polohy, tlaková síla pomocí siloměru, poměrné přetvoření na vybraných bodech pomocí 

tenzometrů, proud, napětí a rychlost při svařování, teplota pomocí ručního bezdotykového teploměru, 

termokamery, termokříd a termočlánků. Mechanické vlastnosti byly zkoušeny na odebraných vzorcích 

na elektromechanickém čtyřsloupovém zkušebním stroji Labtest 6.1000 dle ČSN EN ISO 6892-1 [48]. 

Výsledky byly srovnány s numerickými a navrženými analytickými modely. 

5.1 OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI PRUTU PŘI PODÉLNÉM SVAŘOVÁNÍ 

Účelem těchto experimentů bylo ověření maximálního stupně zatížení αg, při kterém je možné 

bezpečně zesilovat svařováním. Na sloupech s průřezem HEA 100 bylo svařováno při zatížení 

N1 = 158 kN (αg = 0,79), na sloupech s průřezem SHS 100×5 při zatížení N1 = 290 kN (αg = 0,85). 

Housenka svaru byla nanášena podle navržených hodnot napětí, proudu a rychlosti svařování metodou 

obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře plynu CO2 až zhruba 15 cm nad 

polovinu výšky sloupu. Poté byla při pokračujícím svařování osová síla zvyšována až do porušení 

sloupu rovinným vzpěrem.  

Měření teploty z termočlánků (viz obr. 5.2 a obr. 5.3) ukazuje v obou případech mírně nižší teploty 

než teplota dle rovnice (3.4). Teplota oceli byla velmi málo ovlivněna svarem ještě přibližně 5 cm před 

termočlánkem, sloup v polovině výšky se prohříval o pouze cca 5 °C při provedeném 1,1 m svaru. Poté 

teplota prudce vzrůstala, v místě r = 15 mm od osy svaru o cca 300 °C za 20 s. Svar rychle chladnul 

a teplota v různých vzdálenostech od osy svaru se postupně vyrovnávala. Ke ztrátě stability rovinným 

vzpěrem došlo u sloupu HEA3 v čase t = 739 s, kdy byla teplota na termočlánku T5 už 200 °C. 

Chladnoucí svar způsobil poměrně výrazné smrštění a při dlouhých svarech způsobujících nesymetrické 

smrštění je vhodné uvážit výchylku Δvert od prováděného svaru při výpočtu napětí do rovnice (3.7). 
 

    

Obr. 5.2: Měření termočlánky přes azbestovou destičku přitlačenou svěrkou na sloupech HEA2 

a SHS1 
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Obr. 5.3: Měření teploty z termočlánků na sloupu HEA3 

 

Obr. 5.4:Průběh výchylky ve směru osy y uprostřed prutu na osové síle N 

Všechny sloupy vydržely maximální přípustné zatížení při svařování podle kapitoly 3.2 a vybočily 

při mírně vyšším zatížení, což validuje analytické řešení (obr. 5.4). 

5.2 STANOVENÍ ÚNOSNOSTI PRUTU ZESÍLENÉHO POD ZATÍŽENÍM 

Největší důraz byl kladen na stanovení únosnosti prutů zesílených pod zatížením. Nejčastěji byly 

pruty zesílené pod zatížením testovány následujícím způsobem: 

1. Zesilující prvky byly přivařeny pomocí krátkých svarů uprostřed výšky a na prut byly nalepeny 

tenzometry. 

2. Prut byl vložen do zatěžovacího rámu, byly osazeny snímače průhybu a zkrácení prutu 

a aktivovány všechny měřicí senzory. 

3. Prut byl zatížen na požadovanou hodnotu původního zatížení, která byla dále manuálně 

korigována na požadované hodnotě (obr. 5.9) v průběhu svařování a chladnutí. 

4. Zesilující prvky byly přichyceny pomocí svěrek a poté byly přivařeny k původnímu průřezu.  

5. Prut byl ponechán přibližně hodinu chladnout. 

6. Prut byl zatížen tlakovou silou až do porušení. 
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Zesilována byla celá délka prutu; zesilující prvky byly o 1 cm kratší, aby nepřebíraly zatížení, dokud 

nebyly přivařeny. Bylo použito ruční svařování obalovanou elektrodou a obloukové svařování tavící se 

elektrodou v ochranné atmosféře plynu CO2. Byly testovány průběžné i přerušované svary. 

T-průřez 

Na zesílení T-průřezů třídy 4 byl ověřován vliv lokální ztráty stability původního prvku na únosnost 

zesíleného prvku. Původní prut třídy 4 (označení A a D) byl po zesílení třídy 2. Pruty byly svařované 

průběžným svarem s účinnou výškou 4 mm. Testována byla únosnost prutu původního, zesíleného bez 

zatížení (označení B a E) i zesíleného pod zatížením (označení C a F). Pruty A, B a C byly uloženy na 

břitových ložiscích orientovaných podél stojiny; pruty D, E a F kolmo na stojinu. Všechny pruty kromě 

prutů D selhaly prostorovým vzpěrem, pruty D boulením stojiny. Pruty zesílené pod zatížením byly 

svařovány při stupni zatížení αg = 0,5, kdy boulení ještě nebylo rozvinuto natolik, aby výrazněji 

ovlivnilo únosnost zesíleného prvku.  

   

Obr. 5.5: Normálové napětí v MPa přepočítané z tenzometrů a tvar vybočení uprostřed výšky 

prutu v okamžiku kolapsu (čárkovaně) 

 

Obr. 5.6: Grafy deformace uprostřed prutu ve směru hlavní měkké osy z – sety (D), (E) a (F);  

jsou přidány výchylky způsobené svařováním; numerické modely jsou černě,  
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Pruty zesílené pod zatížením selhaly při podobném zatížení jako pruty zesílené bez zatížení. Na  

obr. 5.6 jsou znázorněny diagramy osová síla – výchylka včetně přetvoření od svařování. Experimenty 

jsou doplněny o výsledky numerických modelů a výpočtu dle EC3 [37]. Pro ověření teorie o zvýšené 

imperfekci prvku zesíleného pod zatížením (viz kapitola 4.2.1) byly pruty F1 a F2 po zesílení odtíženy 

na 10 kN a poté zatíženy až do selhání vzpěrem. Odtěžovací a zatěžovací křivka sleduje stejnou dráhu 

a únosnost obou prutů byla podobná jako prutu F3, z čehož lze usoudit, že odtížení nemělo na únosnost 

vliv. Sklon křivky zesíleného prutu, zejména ve směru osy z, je po zesílení výrazně vyšší než sklon 

původního prutu. Toto potvrzuje teoretické předpoklady, nicméně z grafů rovněž vyplývá nutnost uvážit 

i deformace způsobené svařováním, které jsou ještě mnohem výraznější. 

Dvojose symetrický průřez HEA 100 

Zesilující pásoviny (obr. 5.7) byly přivařeny pomocí střídavě přesazených přerušovaných svarů 

s velikostí svaru cca 4 mm. Vysokými teplotami nad 320 °C byla ovlivněna pouze velmi malá oblast 

v blízkosti svaru, cca 1 cm2 (5 %) původního průřezu (obr. 5.8).   

 

Obr. 5.7: Průřezy zesilovaných sloupů (původní průřez HEA 100 je vyšrafován) s umístěním 

tenzometrů (SG) a lankových snímačů (W) 

     

Obr. 5.8: Průběh svařování zachycen termokamerou – svar je na opačné straně plechu; oblasti 

ovlivněné vysokou teplotou zjištěné termokřidou [mm] 
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Dle výpočtu podle EN 1993-1-1 [37] měla únosnost samotného původního sloupu HEA 100 

s uvážením meze kluzu z tahových zkoušek vyjít Nb,0,R = 432 kN pro vybočení kolem tuhé osy, 

Nb,0,R = 215 kN pro vybočení kolem měkké osy, zesíleného sloupu O Nb,z,R = 877 kN a zesíleného 

sloupu H Nb,z,R = 1 020 kN. 
 

Sloup O1 O2 O3 O4 O5 O6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Stupeň zatížení 

αg 
– – 0,93 0,79 0,65 0,51 – – 0,46 0,69 0,46 0,69 

Únosnost [kN] 1 084 1 076 907 983 880 1 027 994 1 083 982 930 962 967 

Tab. 5.1: Stupeň zatížení a únosnost zesílených sloupů 

Bezešvé trubky 

 

Obr. 5.9: Průběh svařování na sloupu TR5Z pod zatížením N1 = 105 kN se znázorněním osového 

zkrácení z, výchylky wz ve směru osy z a normálové síly N; svařování má červené podbarvení 

s očíslovanými fázemi, chladnutí modré podbarvení 

Bezešvé trubky byly zesilovány pomocí U profilů UPE 80. Na obr. 5.9 je znázorněna ruční regulace 

normálové síly, postup svařování a vodorovná výchylka. Zejména u fází 2 až 4 vidět, že prut se 

vychyluje směrem ke svaru v důsledku délkových změn způsobené teplotou. Tato výchylka je 

výraznější při svařování u středu výšky prutu. Průměr absolutních hodnot změn výchylky je 1,3 mm, 

což je vzhledem k délce prutu zanedbatelná hodnota. Postup svařování má zřejmě vliv na směr výsledné 

výchylky – při první fázi na kladné straně osy z vychází směr výchylky na zápornou stranu a při první 

fázi na záporné straně osy z vychází směr výchylky na kladnou stranu osy z. 

Úhelník L50×5 

Prut s průřezem úhelníku L50×5 byl zesilován pomocí pásoviny s rozměry 50 × 5 mm přivařené na 

vnitřní strany přírub, aby byl vytvořen uzavřený průřez. Pruty byly všesměrně kloubově uloženy na 

kulových ložiscích. Některé pruty byly zesíleny průběžným svarem a některé přerušovaným. Bylo 

prokázáno, že přetvoření od svařování je výraznější při svařování pod zatížením. Závislost normálové 

síly na výchylce jsou znázorněny na obr. 5.10. Ukázalo se, že průběžný svar je pro tento typ zesílení 

naprosto nevhodný, protože způsobí velmi výraznou deformaci (u prutů svařovaných bez zatížení L/80, 

u prutu pod zatížením dokonce L/45). K omezení deformace od svaru by přispěl návrh svaru ve větší 
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blízkosti těžišťové osy zesíleného prutu, například zesilování dalším úhelníkem místo pásovinou. 

Užitím přerušovaného svaru byla sice výrazně omezena deformace od svařování (L/125 u prutu 

svařovaného bez zatížení a L/80 u prutů svařovaných pod zatížením), nicméně ta stále zůstávala velmi 

výrazná a kromě nebezpečně vyhlížejícího vzhledu také přispívala ke snížení únosnosti zesíleného 

prutu. Norma EN 1090-2 [38] stanovuje maximální úchylku od přímé osy prostě podepřených prutů na 

L/750. Celkově lze tento způsob zesílení hodnotit jako nevhodný kvůli nepřípustnému průhybu a také 

zanedbatelnému zvýšení únosnosti (u průběžného svaru dokonce ke snížení). 

Experiment však je vhodný pro ověření analytické metody určení únosnosti při svařování i určení 

vlivu zvýšených imperfekcí na únosnost prutu zesíleného pod zatížením. Analytická metoda vykazuje 

dobrou shodu s experimenty. 

 

Obr. 5.10: Závislost normálové síly na výchylce uprostřed prutu 

Shrnutí experimentální části 

 

Obr. 5.11: Shrnutí experimentálně stanovených únosností v závislosti na poměrné štíhlosti 

a srovnání s křivkami vzpěrných pevností 
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Experimentálně stanovené únosnosti všech osově zatížených prutů byly shrnuty do grafu vzpěrné 

pevnosti k mezi kluzu v závislosti na poměrné štíhlosti (viz obr. 5.11). Všechny použité hodnoty byly 

experimentálně zjištěné. Samotné nezesílené úhelníky vykázaly nečekaně vysokou vzpěrnou pevnost, 

což mohlo být způsobeno nedokonalým kloubovým uložením a jejich vzpěrná délka byla nejspíše mírně 

kratší. Zesílené úhelníky byly působením svařování prohnuté a nevyhovovaly tolerancím stanoveným 

v EN 1090‑2 [38] pro přímost prostě podepřených dílců. Ostatní pruty – zesílené HEA profily a trubky 

– mají poměrně standardní rozdělení, což poukazuje na fakt, že původní zatížení únosnost zesílených 

prutů příliš neovlivňuje. 

6  NUMERICKÉ MODELY 

Zesilování pod zatížením pomocí svařování může být modelováno na různé úrovni pokročilosti, ale 

vždy je nutné respektovat fáze výstavby, kdy je původní prut zatížen původním zatížením a po přivaření 

zesilujících prvků i dodatečným zatížením. Další nutností je uvážení geometrické a materiálové 

nelinearity. Svar je možné simulovat prostým spojením dvou uzlů či přesným modelováním průběhu 

svařování, teplotním polem a reziduálním napětím a přetvořením. Přesné modelování svařování je 

značně složité a vzhledem k množství nejistot, výpočetní náročnosti a snadnějšímu odlišení 

jednotlivých vlivů na únosnost byly modely tvořeny spíše jednodušší.  

Numerické modely validované na experimentech značně rozšiřují počet zkoumaných vzorků 

a umožňují tak formulaci analytických návrhových metod zmíněných v kapitolách 4.1 a 4.2. Jsou 

vytvořeny v programu ANSYS® Academic Research, Release 16.2 [33] 

Modely bez reziduálního napětí od svařování 

Jsou zvoleny čtyřuzlové deskostěnové konečné prvky typu SHELL 181. Materiál je použit 

pružnoplastický. Nejdříve je provedena analýza vlastních tvarů a geometrie je upravena podle prvního 

vlastního tvaru, který odpovídá počátečnímu zakřivení s amplitudou e0 (viz obr. 6.1). Pomocí funkce 

element birth and death jsou deaktivovány prvky zesilujících pásovin a původní prvek je zatížen 

původním zatížením. Poté jsou prvky zesilujících pásů aktivovány a zatížení je zvýšeno. Vzpěrná 

únosnost je určena jako poslední dokonvergovaný krok, poté už program není schopen zvýšit sílu [49]. 

       

Obr. 6.1: Síť konečných prvků v oblasti uložení – vlevo bez zobrazení tlouštěk prvků; uprostřed se 

zobrazením tlouštěk; vpravo první tvar vybočení 
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Obr. 6.2: Příklad srovnání numerických modelů s experimenty – výchylky a napětí 

Modely byly voleny co nejjednodušší za účelem vypracování parametrické studie. Pro validaci 

modelů (obr. 6.2) byly použity experimenty na průřezech HEA 100 – obr. 5.7. 

V parametrické studii byly zvoleny proměnné délka sloupu, mez kluzu oceli, uložení, stupeň 

zatížení, tloušťka zesilujících pásovin a způsob zesílení. Modely byly tvořeny po skupinách s původním 

prutem, prutem zesíleným bez zatížení a několika pruty zesílenými pod různým stupněm zatížení. 

Koeficient k 

 

Průměr 0,230 

Medián 0,216 

Minimum −0,075 

Maximum 0,716 

95% kvantil 0,488 

Počet modelů 382 

Obr. 6.3: Histogram četnosti koeficientu k a jeho statistické vyhodnocení  

Modely s reziduálním napětím od svařování 

Reziduální napětí byla modelována zatížením teplotou a odpovídala deformacím měřeným 

v experimentech a podélnému napětí v dostupné literatuře [42, 18]. U prutů T-průřezu (obr. 6.4) musela 

být uvážena i lokální ztráta stability a imperfekce musela být aplikována ve dvou stupních – na  

T-průřezu a na I-průřezu. Svar způsobuje výrazné přetvoření a i drobné odchylky v účinné výšce svaru 

mají vliv na reziduální napětí a přetvoření. Experiment byl prováděn ručním svařováním, zesilující 
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pásovina prutu zesíleného pod zatížením byla přivařovaná ze žebříku. Vyšší reziduální napětí 

a přetvoření má v tomto konkrétním případě negativní vliv na únosnost prutu.  

 

 

Obr. 6.4: Normálové napětí σx [MPa] v polovině délky prutu: nahoře reziduální napětí, dole 

napětí při kolapsu prutu 

Validovaný numerický model s uvážením reziduálního napětí dokáže poměrně přesně postihnout 

chování, tvar vybočení a únosnost prutů – viz obr. 5.6. Únosnost zjištěná numerickým modelováním je 

závislá zejména na okrajových podmínkách, tvaru a amplitudě počátečních imperfekcí a hodnotách 

reziduálního napětí.  

7  ZÁVĚR 

Hlavní cíle dizertační práce byly splněny formulací analytických metod stanovení únosnosti 

původního prutu při svařování a stanovení únosnosti zesíleného prutu. Metody jsou ověřeny 

numerickými modely a vlastním experimentálním programem na celkem 53 prutech vybraných průřezů. 
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7.1 ANALYTICKÉ STANOVENÍ ÚNOSNOSTI 

Při návrhu zesilování pod zatížením je nutné posoudit únosnost původního prutu oslabeného 

zvýšenou teplotou při svařování a zatíženého původním zatížením a únosnost zesíleného prutu na 

požadované návrhové zatížení po vychladnutí. Autorem byla navržena metoda na stanovení únosnosti 

původního prutu s oslabenou částí průřezu s pomocí dostatečného množství numerických modelů. 

Metoda zohledňuje vliv parametrů svařování a velikosti průřezu a byla validována na experimentech 

v literatuře i vlastních experimentech na dvou typech průřezů.  

Dále byly navrženy dvě metody praktického návrhu stanovení únosnosti tlačených ocelových 

prutů zesílených pod zatížením: 

1. Jednoduchá návrhová metoda s využitím tradičního elastického návrhu doplněného 

o součinitel k, který zohledňuje vliv původního zatížení na únosnost. Metoda je rychlá a vhodná 

pro praktické použití návrhu symetrického zesilování. Charakteristická hodnota součinitele k 

byla určena na základě numerických modelů zesilování sloupů tvaru průřezu H. Metoda 

poskytuje konzervativní hodnoty pro provedené experimenty na průřezech tvaru H a trubkách. 

V budoucnu by bylo vhodné studii doplnit i o další typy průřezů.  

2. Komplexní metoda sloužící zejména k pochopení chování prutu při zesilování pod zatížením. 

Metoda zohledňuje zvýšené imperfekce, přetvoření od nesymetrického svařování i reziduální 

napětí od svařování. Poskytuje informace o únosnosti i přetvoření a její výsledky se poměrně 

přesně shodují s experimenty. Metoda vysvětluje rozdíly v únosnosti prutů zesílených s různým 

umístěním či počtem svarů. Její nevýhoda je velká pracnost a nutnost odhadnout rozložení 

reziduálního napětí. 

Všechny metody sdílejí omezení na selhání pouze rovinným vzpěrem. Metody rovněž uvažují 

konstrukci v nepoškozeném, projektovaném stavu. Stav konstrukce musí být ve výpočtu zohledněn 

například pomocí součinitele spolehlivosti nebo zvýšených počátečních imperfekcí. 

7.2 EXPERIMENTÁLNÍ PROGRAM 

Byly provedeny experimenty na jednoose symetrických prutech náchylných k boulení, pro něž se po 

přivaření druhé pásnice změnilo těžiště a v případě jednoho setu i tvar vybočení. Tyto pruty selhávaly 

prostorovým vzpěrem nebo boulením stojiny. Experimenty prokázaly, že při zesilování pod zatížením 

do stupně zatížení αg = 0,5 nejsou stabilitní jevy rozvinuty a znatelně neovlivňují únosnost zesílených 

prutů. Ta je velice podobná únosnosti referenčních prutů zesílených bez původního zatížení. 

Další experimenty byly na dvouose symetrických sloupech vybočujících rovinným vzpěrem. Sloupy 

tvaru průřezu HEA 100 byly zesilovány pomocí pásovin přivařených rovnoběžně i kolmo na pásnice 

a sloupy byly namáhány kolmo na tuhou i měkkou osu. Stupeň zatížení byl volen i velmi vysoký – 

αg ∈ ⟨0,33; 0,93⟩ – a únosnost sloupů přesto nebyla výrazně ovlivněna. 

Zesilovány byly rovněž pruty z bezešvých trubek pomocí UPE profilů. Tyto dvouose symetrické 

profily vybočovaly rovněž rovinným vzpěrem. Většina experimentů v literatuře byla prováděna na 

prutech tvaru H a tyto experimenty sloužily k ověření teorie i na jiném typu průřezu. 

Posledním typem zesilovaných tlačených prutů byly nesymetricky zesilované, štíhlé úhelníky. 

Nesymetrické svary způsobovaly výraznou výchylku. Tyto experimenty sloužily zejména k rozvinutí 

a ověření teorie o vlivu zvýšených imperfekcí na únosnost. 

Únosnost během svařování byla ověřována na třech sloupech průřezu HEA 100 a na třech 

čtvercových trubkách SHS 100×5. Svařováno bylo po jedné hraně průřezu až do poloviny výšky při 
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maximálním původním zatížením stanoveným analytickým postupem (αg = 0,8 pro HEA 100 

a αg = 0,85 pro SHS 100×5). Poté, stále během svařování, bylo postupně zvyšováno zatížení až do 

kolapsu. Žádný ze sloupů neselhal při maximálním původním zatížení stanoveném analytickou 

metodou a sloupy vybočily při mírně vyšším zatížení, což validuje analytické řešení. 

7.3 NUMERICKÉ MODELY 

Experimenty sloužily mimo jiné i k validování numerických modelů. Ty poté slouží k výraznému 

rozšíření počtu zkoumaných vzorků. Numerické modely byly vytvořeny v programu ANSYS, který 

disponuje funkcí Element birth and death, která je velmi vhodná pro simulaci zesilování pod zatížením. 

Proměnné parametry a cyklické výpočty umožnily tvorbu a vyhodnocení stovek modelů, pomocí nichž 

bylo možné stanovit vliv jednotlivých proměnných a formulovat analytické řešení.  

7.4 DOPORUČENÍ 

Z experimentů a numerických modelů osově tlačených prutů lze vyvodit následující praktická 

doporučení: 

1. Pokud je zesilovaný prut méně tuhý než okolní prvky, může se osová síla měnit během svařování 

kvůli teplotním změnám. Teplotní změny a jejich následky musí být proto pečlivě uváženy. 

2. Svařování pod statickým zatížením neovlivňuje mechanické vlastnosti svaru, ovšem při 

svařování pod cyklickým zatížením je vysoké riziko vzniku trhlin. 

3. Svařování podélně s osou prutu oslabuje jeho únosnost výrazně méně než svařování napříč. Je 

vhodné se příčným svarům vyhnout, pro účel zesilování jsou podélné svary dostačující. 

4. Reziduální napětí způsobené svařováním je často mnohem vyšší než napětí způsobené původním 

zatížením v původním prutu. Napětí, zejména u velmi štíhlých prutů, roste pomalu 

s přibývajícím zatížením a rychle se zvyšuje v krajních vláknech průřezu až při síle blížící se 

kritické síle. Vzpěr ani boulení původního prutu tudíž nemají velký vliv na únosnost zesíleného 

prutu.  

5. Svar po vychladnutí způsobuje smrštění a tahové reziduální napětí v jeho těsné blízkosti. Pokud 

je zesílení navrženo tak, že svary jsou poblíž rozhodujících vláken, může mít toto tahové 

reziduální napětí pozitivní vliv na únosnost.  

6. Pokud není návrh zesílení příliš omezen nedostatkem místa, zesilující prvky by měly být vně 

původního průřezu, aby co nejvíce snižovaly štíhlost prutu. Poté po zesílení při vzpěrném tlaku 

nejvíce roste napětí v zesilující části průřezu. 

7. Excentricity výrazně snižují vzpěrnou únosnost tlačených prutů, proto je návrh nesymetrického 

zesílení, který způsobí excentricitu v uložení, či nesymetrické svařování, které způsobí výrazné 

prohnutí prutu, značně nevhodný. Na druhou stranu může být únosnost zvýšena vhodným 

nesymetrickým zesílením, které redukuje stávající excentricitu. 

8. Svar by měl být navržen tak, aby nevznikaly křehké martenzitické struktury a měl dostatečnou 

únosnost na přenesení smykové síly. Kvůli teplotním změnám a přetvořením, které svary 

způsobují, by měla být průřezová plocha svarů minimalizována. 

9. Postup svařování: svar by měl být rozdělen na menší úseky, které jsou rovnoměrně rozmístěny 

tak, aby bylo minimalizováno přetvoření prutu od smrštění svarů. 
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