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ABSTRAKT 

Přípoje se styčníkovými plechy jsou jedním z nejpoužívanějších způsobů 
vzájemného spojení prutů příhradových nosníků nebo ztužidel k ostatním nosným 
konstrukcím. Přes jejich široké uplatnění dosud neexistuje v soustavě Eurokódů 
výpočetní postup, který by poskytoval jasný návod, jak tyto přípoje navrhovat při 
ztrátě stability styčníkového plechu. 

V této práci je uveden přehled současného stavu poznání problematiky 
a představeny doposud vyvinuté analytické postupy, z nichž některé jsou zakotveny 
v normových postupech zahraničních zemí. V úvodu jsou rovněž shrnuty specifické 
problémy týkající se různých typů namáhání. Dále se práce zaměřuje výhradně 
na styčníkové plechy zatížené excentrickým tlakem. Popis chování a stanovení 
únosnosti takto zatížených přípojů patří k nejsložitějším, protože se u něho 
uplatňují stabilitní problémy boulení stěn, velké deformace (teorie druhého řádu), 
plasticita a interakce tlaku s ohybem. 

Byl proveden experiment na šesti tělesech skutečné velikosti, představujících 
jednostranně připojené ztužidlo s profilem z kruhové trubky a šroubovaným 
spojem mezi připojovacím a styčníkovým plechem. Geometrie se šikmými bočními 
hranami, a ve třech případech i šikmým zakončením styčníkového plechu byla 
zvolena, protože tato konfigurace nebyla dosud experimentálně zkoušena. 

Výsledky experimentu jsou v práci podrobně popsány, včetně výsledků digitální 
korelace obrazu (DIC), která bylo použita pro zjištění plošného přetváření plechů. 
Jsou vytvořeny a validovány numerické modely ve výpočetním programu Abaqus. 
Na základě těchto modelů je provedena rozsáhlá parametrická studie s 10 volnými 
parametry a celkem 53 modely. 

Na závěr je navržen zobecněný analytický model založený na mechanismu kolapsu 
vybočení s dvěma plastickými klouby. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

přípoj, styčník, styčníkový plech, excentrický tlak, stabilita, boulení, velké deformace, 
teorie druhého řádu, plasticita, experiment, numerický model, Abaqus, 
parametrická studie, analytický model, Eurokód 3, digitální korelace obrazu, DIC 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Gusset plate connections are one of the most common methods used to link 
members of trusses together or bracings to other load-bearing constructions. 
Despite their widespread application, there is no design procedure in Eurocodes yet, 
which would provide clear guidance on how to design these connections, when 
buckling occurs in the gusset plate. 

In this thesis, there is made an overview of the current state of the art of this 
problematics and introduced analytical methods that were proposed untill now, 
some of which are included in standard procedures in foreign countries. As part 
of introduction, there are summarized specific problems related to different types 
of loading. Further, the thesis is focused exclusively on gusset plates subjected 
to eccentric compression. Description of behavior and bearing capacity calculation 
of such connections is one of the most complex tasks, because plate buckling 
problems, large displacements (second order theory), plasticity and compression-
bending interaction are all employed at once. 

An experimental study was conducted on six full scale specimens representing 
unilaterally connected bracing with hollow circular section and bolted joint 
between gusset plate and cleat plate. Geometry with oblique side edges and even 
with oblique bottom edge in case of three specimens has been chosen, because 
such configuration has not been experimentally tested yet. 

Results of experimental study are described in detail in this thesis, including results 
obtained by digital image correlation, used for detection of planar strain of plates. 
Numerical models using FE software Abaqus are created and validated. Based on 
these models, extensive parametric study is conducted with 10 free parameters and 
total of 53 models. 

Finally, general analytical model was proposed, based on collapse mechanism with 
two plastic hinges. 

KEYWORDS 

connection, joint, gusset plate, eccentric compression, stability, buckling, large 
deformations, second order theory, plasticity, experiment, numerical model, 
Abaqus, parametric study, analytical model, Eurocode 3, digital image correlation, 
DIC 
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ZNAČKY 

Význam jednotlivých veličin je v textu vysvětlen vždy při prvním použití. Níže jsou 
uvedeny indexy použité v rámci práce. 

Xy hodnota veličiny X na mezi kluzu materiálu 

Xu hodnota veličiny X na mezi pevnosti materiálu 

Xmin minimální hodnota veličiny X 

Xmax maximální hodnota veličiny X 

Xavg průměrná hodnota veličiny X 
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1 ÚVOD 

1.1 Předmluva 

Princip návrhu ocelových prutů je známý již stovky let a vychází ze základních 
poznatků stavební mechaniky o přenosu sil, průběhu napětí a přetvoření průřezu, 
které uskutečnily vědecké osobnosti jako Newton, Hooke, Euler, Bernoulli, Navier 
a další. Návrh přípojů je ovšem mnohem složitější, kvůli jejich téměř neomezenému 
počtu tvarů, velikostí a způsobů namáhání. Tato práce je zaměřena na jeden 
konkrétní typ. 

Přípoje se styčníkovými plechy nachází široké uplatnění při spojování dílců 
ocelových konstrukcí. Nejčastěji je lze nalézt u příhradových konstrukcí, kde slouží 
ke spojení jednotlivých prutů, a u ztužidel, kde slouží k napojení ztužujícího prutu 
na navazující konstrukci, zpravidla sloup nebo příčli. 

Tahová nebo tlaková síla přicházející z prutu se v místě styčníkového plechu mění 
na rovinnou napjatost s lokální koncentrací napětí v okolí spoje, nejčastěji 
šroubovaného. V případě tlaku rovněž přibývají stabilitní problémy globálního 
vybočení a lokálního boulení a v neposlední řadě vybočení plechu z vlastní roviny. 
Rovněž je třeba zohlednit plastické chování oceli. Všechny tyto aspekty přispívají 
k vysoké náročnosti návrhu takového přípoje. Je třeba posoudit jak únosnost 
plechu, tak porušení oslabeného průřezu, otlačení otvorů, střih šroubů, vytržení 
jejich skupiny, únosnost svarů a rovněž zplastizování či ztrátu stability samotného 
prutu. 

V této práci je věnována hlavní pozornost excentricky zatíženému přípoji 
styčníkového plechu v tlaku, tedy nejnepříznivějšímu uspořádání z hlediska 
únosnosti. Krom všech výše uvedených problémů je styčníkový plech při 
excentrickém tlaku navíc vystaven ohybovému momentu prvního i druhého řádu. 

Výchozím bodem je šest provedených experimentů na fyzických tělesech s různou 
velikostí a tvarem styčníkových plechů a s různým počtem šroubů. Na základě 
tohoto experimentu jsou vytvořeny a validovány numerické modely ve výpočetním 
programu Abaqus, provedena parametrická studie a navrženo zobecnění 
analytického postupu vycházejícího z mechanismu kolapsu vybočení se dvěma 
plastickými klouby. 

1.2 Motivace 

Ačkoli se styčníkové plechy uplatňují pro přípoje od prvopočátku použití ocelových 
konstrukcí, výzkum jejich chování započal teprve přibližně před 70 lety [47]. Po 
několika málo studiích z první poloviny 20. století přišel Whitmore ve své práci 
„Experimental investigation of stresses in gusset plates“ z roku 1952 s konceptem 
efektivních šířek, založeném na roznosu napětí pod roznášecím úhlem 30° směrem 
od první řady šroubů. 

Tzv. Whitmoreův průřez byl od té doby používán pro posuzování únosnosti 
styčníkových plechů. Takový postup byl vhodný pro namáhání tahem, ale při 
namáhání tlakem chybělo zohlednění ztráty stability. S návrhem řešení přišel v roce 
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1984 Thornton ve své práci „Bracing connections for heavy construction“, který 
zavedl postup pro stanovení vzpěrných délek a kritického zatížení. 

  

obr. 1.1 – vlevo styčníkové plechy na Eiffelově věži (1889) [foto Iva Kabátková]; 
vpravo: styčníkové plechy na Petřínské rozhledně (1891) [foto Václav Novorný] 

S rozvojem numerického modelování přibylo v posledních dvou desetiletích 
výrazně množství výzkumu věnovanému přípojům se styčníkovými plechy. I přesto 
není znalost chování, především při tlakovém namáhání, zdaleka kompletní. Navíc 
v soustavě Eurokódů, používaných ve většině evropských zemí doposud neexistuje 
postup, který by udával jasná pravidla pro návrh těchto přípojů. 

V souvislosti s výše uvedeným je motivací ke vzniku této práce rozšíření úrovně 
znalostí o přípojích se styčníkovými plechy, především pro takové konfigurace, které 
nebyly doposud zkoumány. 

1.3 Cíle diplomové práce 

Přestože v posledních letech vzrostl počet publikovaných článků zaměřených na 
styčníkové plechy zatížené tlakem, je převážně zaměřen na rohové styčníkové 
plechy. V této práci jsou proto zkoumány přípoje se styčníkovými plechy 
připojenými k navazující konstrukci podél jedné hrany, zatížené excentrickým 
tlakem. 

V této práci patří mezi hlavní cíle: 

• rozdělení přípojů se styčníkovými plechy na základě geometrie a namáhání; 
• vytvoření přehledu současného stavu poznání problematiky; 
• provedení experimentů na zkušebních tělesech a jejich vyhodnocení; 
• vytvoření pokročilých numerických modelů a jejich validace; 
• provedení parametrické studie s komplexními numerickými modely; 
• návrh úprav současných postupů navrhování na základě nových poznatků. 

1.4 Obsah diplomové práce 

Diplomová práce je členěna do devíti kapitol, přičemž každá je věnována 
ucelenému tématu. Součástí práce je několik příloh, uvedených v jejím závěru. 

V této, úvodní kapitole je obecně a stručně představena problematika přípojů se 
styčníkovými plechy. 
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Druhá kapitola pojednává o problematice dopodrobna. Představuje praktické 
příklady použití, definuje názvosloví používané v dalších částech, rozděluje 
jednotlivé části přípoje podle jejich geometrie a uspořádání, popisuje jednotlivé 
způsoby namáhání, a nakonec uvádí metody, kterými lze dosáhnout zvýšení 
únosnosti. 

Ve třetí kapitole je popsán současný stav poznání. Jsou zmíněny nejdůležitější 
závěry předchozího výzkumu, uveden přehled dosud provedených experimentů a 
numerických studií. V závěru kapitoly jsou uvedeny nejčastěji používané analytické 
modely a je zmíněn stav návrhových norem. 

Čtvrtá kapitola je věnována provedeným experimentům. Podrobně je zde popsána 
geometrie zkušebních těles, materiálové vlastnosti získané tahovými zkouškami 
a uspořádání zkušební linky. Nejdůležitější částí kapitoly jsou dosažené výsledky 
experimentů, při kterých byla krom klasických čidel snímačů použita metoda 
digitální korelace obrazu (DIC), umožňující zaznamenání plošného přetváření 
plechů. 

Numerické modely, vytvořené ve výpočetním programu Abaqus 6.14 popisuje šestá 
kapitola. Velká pozornost je věnována imperfekcím a jejich vlivu na únosnost. 
Imperfekce jsou stanoveny jednak klasickým postupem dle norem, ale také 
zpřesněně, pomocí analýzy počátečního tvaru plechů, který byl zaznamenán 
digitální korelací obrazu. 

V sedmé kapitole jsou numerické modely validovány na experimentu a verifikovány 
pomocí analytických modelů. Analytické modely jsou rovněž porovnány přímo 
s experimentem. 

Osmá kapitola představuje zobecněný analytický model vycházející z mechanismu 
kolapsu vybočení se dvěma plastickými klouby. Je definována délka plastického 
kloubu jako nová veličina nahrazující koncept efektivních šířek. Zároveň jsou 
zmíněny trvající nedostatky a možná vylepšení tohoto analytického modelu. 

V poslední, deváté kapitole jsou shrnuty nejdůležitější výsledky této práce, 
zhodnoceno splnění definovaných cílů a naznačeny směry, kterými se může ubírat 
další výzkum přípojů se styčníkovými plechy. 

Na konci práce je v přílohách uvedena výrobní dokumentace zkušebních těles 
a vzorové analytické výpočty, 

1.5 Související problematika nezahrnutá do DP 

Ambicí této práce není obsáhnout celou problematiku týkající se přípojů se 
styčníkovými plechy. Zcela okrajově nebo vůbec jsou v této práci uvedena 
následující související témata: 

• únosnost styčníkových plechů v tahu; 
• požární odolnost styčníkových plechů a chování za zvýšené teploty; 
• cyklicky zatěžované styčníkové plechy a únava; 
• styčníkové plechy vystavené zemětřesení a návrh na kapacitu. 
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2 PŘÍPOJE SE STYČNÍKOVÝMI PLECHY 

Statický návrh ocelových konstrukcí lze rozdělit do dvou hlavních částí. V první 
z nich je pozornost věnována dimenzování konstrukčních prvků, jako jsou např. 
stropnice, průvlaky, sloupy, ztužující prvky aj. Stavba ale zpravidla není tvořena 
jediným takovým prvkem, ale stovkami nebo tisíci, které jsou ve vzájemné interakci. 
Proto je druhou neopomenutelnou částí návrh spojů, jejichž primárním úkolem je 
přenášet silové účinky z jednoho prvku na druhý, případně do navazujících 
konstrukcí, jako jsou např základové patky. V některých případech je nezbytné 
provést jistý iterační proces, kdy jsou výsledky získané při návrhu spojů použity 
zpětně, k zpřesněnému návrhu konstrukčních prvků, např. pomocí úpravy 
okrajových podmínek. 

Spoje ocelových konstrukcí lze dělit na základě mnoha kritérií. Podle tuhosti 
(na tuhé, polotuhé a kloubové), podle únosnosti v porovnání s únosností prutu 
(s plnou únosností, s částečnou únosností) [14], podle způsobu spojení jednotlivých 
komponent (na nýtované, čepové, šroubované a svařované) nebo podle způsobu 
namáhání (na tažené, tlačené, ohýbané a s kombinovaným namáháním). 

Jedním z často používaných spojů je přípoj se styčníkovým plechem. 

2.1 Příklady použití v praxi 

2.1.1 Obecné uplatnění 

Přípoj se styčníkovým plechem je zpravidla klasifikován jako kloubový, přenášející 
normálové (a v některých případech posouvající) síly. Jeho uplatnění je široké, ale 
nejčastěji je používán: 

• k připojení ztužidla k příčli a sloupu u hal a vícepodlažních budov; 
• k připojení svislic a diagonál k hornímu a spodnímu pásu příhradových 

konstrukcí; 
• k připojení prutů prostorových konstrukcí ke společnému styčníku. 

 

obr. 2.1 – příklady použití přípoje se styčníkovým plechem 
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obr. 2.1 – příklady použití přípoje se styčníkovým plechem; pokračování 

2.1.2 Realizované přípoje 

Na následujících fotografiích je vidět uplatnění tohoto typu přípoje na realizovaných 
stavbách. Jak je patrné, přípoj se styčníkovým plechem je s výhodou využíván 
nejenom pro spojování ocelových, ale i dřevěných konstrukcí. V rámci této práce je 
nicméně nadále věnována pozornost výhradně spojům ocelových konstrukcí. 

  
obr. 2.2 – vlevo: spoj vzpěry a fasádního sloupu, BMW Welt, Mnichov [foto autora]; 

vpravo: zastřešení stanice U-Bahn Fröttmaning, Mnichov [foto autora] 

  
obr. 2.3 – vlevo: přípoj ztužidla k vazníku, HBF, Mnichov [foto autora]; 
vpravo: přípoj sloupku k základové patce, TU Mnichov [foto autora] 
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obr. 2.4 – vlevo: rovinný styčník, kombinace dřevěných a ocelových prutů; 

vpravo: prostorový styčník, kombinace dřevěných a ocelových prutů; 
oba Stezka v oblacích, Dolní Morava [foto Martin Patrman] 

  
obr. 2.5 – vlevo: dřevěná příhradová konstrukce; vpravo: detail jejího styčníku; 

oba Stezka v oblacích, Dolní Morava [foto Martin Patrman] 

  
obr. 2.6 – vlevo: spoj sloupku a nosníku; vpravo: přípoj ztužidla k nosníku 

oba Strakonice, [foto Carl Stahl] 
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obr. 2.7 – vlevo: patka sloupu (zdvojený styčníkový plech), vjezdová brána firmy 

Pöttinger, Vodňany [foto Carl Stahl]; vpravo: patka sloupu (zdvojený připojovací plech), 
Západní Město, Praha, [foto Carl Stahl] 

2.2 Názvosloví 

Dříve než budou přípoje rozděleny do kategorií, je nezbytné zavést názvosloví 
jednotlivých částí. 

 
obr. 2.8 – názvosloví přípoje se styčníkovým plechem1 

Typický přípoj se styčníkovým plechem sestává z následujících komponent (viz 
obrázek výše): 

styčníkový plech plech připojený k navazující konstrukci (nejčastěji 
pomocí svaru), který přenáší zatížení z nebo do prutu 

připojovací plech prvek spojující styčníkový plech a prut, někdy bývá 
vynechán a poté je prut (otevřeného průřezu) 
připojen přímo na styčníkový plech 

                                                      
1 Na obr. 2.8 není zobrazen žádný skutečný ani optimální přípoj, cílem obrázku je uvést typické způsoby připojení 
prutů na styčníkový plech. 
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spojovací prostředek způsob spojení styčníkového plechu, připojovacího 
plechu a prutu; zpravidla šroub, čep nebo svar 

prut konstrukční prvek přenášející zatížení mezi styčníky; 
jeho funkce může být upřesněna: tažený/tlačený 
prutu; s otevřeným nebo uzavřeným průřezem 

navazující konstrukce konstrukce, ke které je styčníkový plech připojen 

Prut a navazující konstrukce nejsou přímou součástí (komponentou) samotného 
přípoje, ovšem mohou svou tuhostí a případně svou deformací (např. v případě 
ohýbaného rámového rohu = navazující konstrukce) ovlivňovat jeho chování, viz 
dále. 

2.3 Geometrie přípojů 

Jednou z největších překážek k vytvoření univerzálního, obecně použitelného 
postupu k návrhu přípojů se styčníkovými plechy je vysoká variabilita konfigurací 
a tvarů. Situace je dále komplikována skutečností, že existují nejenom různé typy 
styčníkových plechů, ale rovněž různé typy připojovacích plechů a prutů. 

Proto je vhodné přípoje rozdělit do několika kategorií, vystihujících jejich nejčastější 
uspořádání a následně hledat postupy pro návrh každé dílčí kategorie, případně 
lépe takové postupy, které budou platné pro více kategorií. 

2.3.1 Základní konfigurace styčníkových plechů 

Největší vliv na způsob návrhu přípoje (z hlediska geometrie) má tvar styčníkového 
plechu. Základní rozdělení lze provést na rohové a čelní. Dowswell [31] tyto dále dělí 
na: 

kompaktní rohový styčníkový plech s přípojovacím plechem (nebo 
prutem) který protíná diagonálu plechu 

nekompaktní rohový styčníkový plech s přípojovacím plechem (nebo 
prutem) který neprotíná diagonálu plechu 

rozšířený rohový styčníkový plech se šikmými volnými hranami 

jednoprutový čelní styčníkový plech s jedním připojeným prutem 

víceprutový čelní styčníkový plech s více připojenými pruty 

Těchto 5 kategorií popisuje velkou část reálných přípojů. Je ovšem nezbytné 
připustit, že existují i složitější uspořádání, viz např. obr. 2.4. Na tyto přípoje nelze, 
nebo pouze částečně uplatnit pravidla platná pro základní kategorie. V některých 
případech je nezbytné návrh podpořit komplexním numerickým modelem. 
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obr. 2.9 – základní konfigurace styčníkových plechů; 

zleva: kompaktní, nekompaktní, rozšířený, jednoprutový, víceprutový; 
červeně vyznačena diagonála; převzato z [31], upraveno 

Styčníkové plechy jsou zpravidla tvořeny jedním plechem. V některých případech, 
pokud slouží ke spojování hranatých trubek, mohou být zdvojené. Prut je poté 
vložen do mezery mezi styčníkovými plechy, viz následující obrázek. 

 
obr. 2.10 – zdvojené styčníkové plechy, převzato z [9], upraveno 

2.3.2 Typy připojovacích plechů 

Připojovací plechy se používají nejčastěji, pokud je prut tvořen uzavřeným 
průřezem (kruhová nebo hranatá trubka). Takový prut totiž nelze připojit přímo na 
styčníkový plech. Výjimkou je zploštění konce trubky, ovšem taková úprava je 
přípustná pouze pro montážní spoj a není vhodná pro trvalé konstrukce. Připojovací 
plech se často uplatňuje i u otevřených průřezů I nebo H, ve formě příložky. 

Způsob provedení připojovacího plechu do velké míry ovlivňuje způsob namáhání, 
a tedy i únosnost celého přípoje. Výrobně náročný zdvojený plech bývá často 
nahrazen jediným plechem. Jednostranný přípoj zatěžuje styčníkový plech 
ohybovým momentem způsobeným excentricitou normálové síly. 

Plech může být rovněž nahrazen jiným ocelovým válcovaným profilem, který se 
přivaří na konec prutu. Mezi nejčastější typy patří: 

zapuštěný plech samostatný plech vložený do zářezu na konci prutu 
uzavřeného průřezu, upevněný koutovými svary 
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příložka nejčastěji dvojice plechů připojených oboustranně 
k stojině prutu otevřeného válcovaného profilu 

jednoduché T válcovaný profil T přivařený pásnicí na konec prutu 

zdvojené T čelní deska přivařená na konec prutu s dvojicí kolmých 
plechů, upevněných koutovým svarem 

profil U válcovaný profil U přivařený pásnicí na konec prutu 

profil L (nerovnoramenný) válcovaný profil L přivařený do výřezu 
na konci prutu 

 
obr. 2.11 – základní typy připojovacích plechů; a) zapuštěný, b) jednoduché T, 

c) zdvojené T, d) profil U, e) profil L; převzato z [9], upraveno 

U zapuštěného plechu se v okolí svaru nachází oblast s nerovnoměrně rozděleným 
napětím po průřezu trubky, způsobená smykovým ochabnutím. Dochází k lokální 
koncentraci napětí. Tato oblast ale rychle mizí za koncem svaru. 

 
obr. 2.12 – přenos napětí mezi zapuštěným plechem a trubkou při tahovém namáhání; 

vlevo: boční pohled, vpravo: pohled shora; převzato z [9], upraveno 

Připojovací plech je ke styčníkovému plechu a prutu nejčastěji připojen pomocí 
šroubového nebo svařovaného spoje. 

2.3.3 Typy prutů 

Typ prutu ovlivňuje chování styčníku dvěma způsoby. Svou tuhostí (především 
rotační) působí na tvar vybočení, a tedy i součinitel kritického délky (viz dále) a dále 
způsobem připojení. Centrické připojení vede zpravidla k vyšší únosnosti, jelikož 
nevzniká ohybový moment. Pruty dělíme podle průřezu na: 

otevřené jednoduché nebo zdvojené L a U a profily H, I 

uzavřené hranaté, kruhové (případně oválné) trubky 
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Pokud je prut namáhán tlakem, je snahou navrhnout průřez s podobnou ohybovou 
tuhostí k oběma hlavním osám (mírou může být např. poloměr setrvačnosti), neboť 
rozhoduje vybočení k měkčí ose. Pro takový účel jsou vhodné uzavřené průřezy. 
Mezi jejich další výhody patří menší plocha nátěru, zpravidla vyšší požární odolnost 
nechráněného průřezu (nižší součinitel průřezu o/A) a často vyšší estetická 
hodnota. Nevýhodou je složitost připojení ke styčníkovému plechu, viz obr. 2.11 a 
případná excentricita normálové síly. 

 
obr. 2.13 – schéma přípojení uzavřeného průřezu 

Naopak připojení otevřených průřezů na styčníkový plech je snažší. Jednoduchý a 
zdvojený profil L nebo U lze připojit přímo, bez připojovacího plechu, jedinou 
úpravou je provedení otvorů do ramene profilu. Rovněž profily I nebo H je možné 
připojit přímo ke styčníkovému plechu, ale v takovém případě je třeba odstranit 
pásnice na konci prutu. Taková úprava se běžně neprovádí a prutu je přípojen 
pomocí příložek. 

 
obr. 2.14 – schéma přípojení otevřeného průřezu 

2.4 Způsoby namáhání 

Vzhledem ke skutečnosti, že přípoje se styčníkovými plechy nacházejí nejčastěji 
uplatňení u ztužidel a příhradových konstrukcí a také proto, že je jejich ohybová 
tuhost malá, dochází k jejich namáhání především osovými (normálovými) silami. 
Proto lze tyto přípoje z hlediska namáhání rozdělit na tažené a tlačené2. 

Především v případě stužidel se směr normálové síly může měnit v závislosti na 
směru vnějšího zatížení působícího na celou konstrukci. Takové přípoje je třeba 
posoudit na oba typy namáhání. Zpravidla, pokud maxima tlakové i tahové síly 
dosahují přibližně stejných hodnot, je rozhodující tlakové namáhání z důvodu 
vzpěru. 

Směr normálové síly se mění rovněž v případě dynamického zatížení, to bývá 
nejčastěji vyvoláno stroji a technickou nebo přírodní seismicitou. 

Všechny pruty, které nejsou umístěny ve svislé poloze rovněž zatěžují styčník 
posouvající silou od vlastní tíhy. Předpokládá se, že tato je zanedbatelná 
v porovnání s ostatními účinky, a proto není nadále uvažována. 

                                                      
2 Síla se v rámci plechu v obou případech mění na rovinnou napjatost. Způsob porušení se ale zásadně liší. 
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2.4.1 Namáhání tahem 

Tah je obecně jedním z nepříznivějších způsobů namáhání ocelových konstrukcí. 
Celý průřez je plně využíván a zároveň nevznikají problémy se stabilitou. Únosnost 
přípoje je zpravidla mnohem vyšší, než při namáhání tlakem (za předpokladu, že 
není rozhodující porušení spojovacíh prostředků). Typickým příkladem výhradně 
tahem namáhaného prvku je diagonála příhradového nosníku3. 

Únosnost přípoje může být snížena, pokud je proveden jako excentrický. Poté 
dochází k namáhání kombinací tahu a ohybu. Velikost ohybového momentu se 
ovšem po celou dobu zatěžování nezvětšuje (nedochází k vlivu 2. řádu). 

Při komplexním návrhu přípoje včetně prutu je třeba posoudit následující módy 
porušení [42], [26], přičemž rozhoduje ten, který vykáže nejnižší únosnost: 

• zplastizování prutu; 
• smykové porušení prutu v místě svaru přípojovacího plechu; 
• zplastizování styčníkového plechu; 
• přetržení styčníkového plechu (kritický oslabený průřez); 
• zplastizování připojovacího plechu; 
• střih šroubů; 
• otlačení otvorů; 
• vytržení skupiny šroubů; 
• porušení svarů. 

 
obr. 2.15 – příklady módů porušení styčníkového plechu v tahu; 

zleva: zplastizování, přetržení kritického oslabeného průřezu, vytržení skupiny šroubů 

2.4.2 Namáhání tlakem 

Při namáhání tlakem částo nedochází k plnému využití průřezu a ke kolapsu dochází 
vlivem vybočení, při kterém postupně narůstá ohybový moment druhého řádu. 
Typickým příkladem výhradně tlakem namáhaného prvku může být opět diagonála 
příhradové konstrukce. Rovněž pro ztužidla budov je často rozhodující zatížení 
tlakovou silou. 

Při návrhu je třeba posoudit následující módy porušení. 

• vybočení prutu; 
• vybočení styčníkového (a připojovacího) plechu; 
• střih šroubů; 

                                                      
3 V závistslosti na uspořádání prutů příhradového nosníku mohou být všechny diagonály tažené, tlačené nebo 
některé tažené a ostatní tlačené. 
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• otlačení otvorů; 
• porušení svarů. 

Některé svary není třeba posuzovat, pokud je zajištěno, že bude docházet 
k výhradně tlakovému namáhání přípoje. Jedná se o svary kolmé na směr zatížení, 
které spojují dva prvky ve vzájemném kontaktu a zároveň nevzniká ohybový 
moment, viz obr. 2.11 c, d. 

Podle způsobu připojení prutu lze namáhání dále dělit na centrický a excentrický 
tlak. 

CENTRICKÝ TLAK 

Pokud je přípoj proveden tak, že jsou zdvojené připojovací nebo styčníkové plechy, 
případně je použit členitý prut z otevřených profilů (nejčastěji L), pak dochází k čistě 
tlakovému, centrickému namáhání. Ohybový moment vzniká pouze při vybočení 
styčníku. 

 
obr. 2.16 – příklad centrického přípoje; převzato z [36], upraveno 

EXCENTRICKÝ TLAK 

V případě jednostranného připojení na styčníkový plech dochází k interakci tlaku a 
ohybu. Ohybový moment je nejprve přímo úměrný působící normálové síle 
(M(1) = N·e), tj. moment 1. řádu. S postupným nárůstem příčné deformace (vybočení) 
styčníku vzniká ohybový moment druhého řádu závislý na působící normálové síle 
a přírůstku excentricity (M(2) = N·Δe). 

Excentrický tlak je nejnepříznivějším způsobem namáhání přípojů se styčníkovým 
plechem. Tato práce se mu dále podrobně věnuje. 

 
obr. 2.17 – příklad excentrického přípoje; převzato z [36], upraveno 

2.4.3 Obousměrně namáhané 

Směr působící síly nemusí být monotónní, ale může přecházet z kladných do 
záporných hodnot. Jako několik příkladů lze uvést: 

1. ztužidlo přenášející zatížení od větru; 
2. diagonála příhradového vazníku vystaveného sněhu i sání větru; 
3. ztužidlo přenášející brzdné a rozjezdové síly od mostového jeřábu; 
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4. konstrukce vystavená vysokocyklickému dynamickému zatížení; 
5. ztužidlo bodovy vystavené zemětřesení. 

V prvních dvou případech dochází ke změně směru zatížení pozvolně a takto 
namáhané přípoje jsou zpravidla posuzovány podle pravidel uvedených výše pro 
čistě tahové a čistě tlakové namáhání, přičemž je rozhodující nejnepříznivější 
varianta. 

U příkladu 3 a 4 je třeba posoudit navíc únavu jednotlivých detailů (viz např. [42], 
[37], [29]). Při dynamickém zatížení je třeba stanovit zatížení včetně vlivu 
setrvačných a tlumících sil (dynamickým výpočtem nebo zjednodušeně pomocí 
dynamického součinitele). 

Návrh přípoje se styčníkovým plechem vystavenému zemětřesením je zcela odlišný 
od všech předchozích případů. Musí být v souladu s koncepčním řešením budovy 
jako celku, s uplatněním principů návrhu na kapacitu (viz např. [25]). Styčníkový 
plech je pak v některých případech navržen cíleně jako nejslabší místo celého 
ztužidla s dostatečnou volnou délkou4 , ve které může vzniknout plastický kloub 
disipující energii (viz např. [45], [40], [39]). 

2.5 Metody zvýšení únosnosti 

Ke zvýšení únosnosti přípoje lze přistoupit několika způsoby. Prvním, přímočarým, 
je použití plechů větší tloušťky a/nebo oceli vyšší pevnosti. Druhým může být 
změna excentrického připojení za centrické, čímž dojde k významnému zvýšení 
únosnosti především při namáhání tlakem. 

Třetím způsobem je provedení některých z následujících konstrukčních úprav, které 
mohou v některých případech vést k větší složitosti a pracnosti přípoje, ale 
opakovaně byl zjištěn jejich pozitivní vliv na únosnost (především v tlaku): 

• zkrácení volných délek; 
• zkrácení délky volné hrany styčníkového plechu; 
• vyztužení volných hran styčníkového plechu; 
• středové vyztužení styčníkového plechu; 
• vyztužení připojovacího plechu; 
• použití svařovaného spoje. 

2.5.1 Zkrácení volných délek 

Zkrácení volných délek je jednou z nejjednodušších a zároveň velmi účinných 
metod. Nejedná se přímo o konstrukční úpravu, ale spíše o všeobecnou zásadu. 
Cílem je minimalizovat vzdálenost mezi koncem připojovacího plechu a navazující 
konstrukcí a vzdálenost mezi koncem styčníkového plechu a prutem. 

Vliv byl zkoumán ve mnoha předchozích studiích a je rovněž zkoumán v této práci 
v rámci podkapitol 7.2.3 a 7.2.4, pro jednoprutový styčníkový plech a zapuštěný 

                                                      
4 Část styčníkového plechu, ve které nedochází k překrytí připojovacím plechem (a zvýšení ohybové tuhosti), viz 
dále. 
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přípojovací plech. Byl zjištěn přibližně lineární pokles únosnosti s nárůstem volných 
délek. 

 
obr. 2.18 – definice rozměrů přípoje; L1 = volná délka styčníkového plechu, 

L2 = délka překrytí plechů, L3 = volná délka připojovacího plechu 

2.5.2 Zkrácení volné hrany styčníkového plechu 

Zkrácení volné hrany je účinným opatřením ke zvýšení únosnosti především u 
rohových styčníků. Délka volné hrany je definována na následujícím obrázku, 
přičemž delší hranou může být i svislá (na obrázku označena hodnotou b). 

 
obr. 2.19 – definice rozměrů rohového styčníkového plechu; 

a = dlouhá volná hrana, b = krátká volná hrana 

Míru vlivu na únosnost v centrickém tlaku zkoumali např. Sheng, Yam a Iu [46]. Zjistili 
výrazný pokles únosnosti s narůstající délkou volné hrany především u tenkých 
styčníkových plechů, viz následující graf. 

 

obr. 2.20 – vliv délky volné hrany styčníkového plechu na únosnost, převzato z [46] 
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Na základě parametrické studie navíc doporučili omezit štíhlost styčníkového 
plechu tak, aby nedocházelo k lokálnímu boulení v místě delší volné hrany a tím 
k výraznému poklesu únosnosti. Navrženou limitní hodnotou šíhlosti je: 

λ=
a

t
≤

945�fy

 (2.1) 

kde a je délka dlouhé volné hrany, viz obr. 2.19 
t tloušťka styčníkového plechu 
fy mez kluzu oceli v MPa 

Jako příklad lze uvést styčníkový plech z oceli S235 tloušťky 10 mm. Při použití 
kritéria (2.1) nemá délka volné hrany překročit hodnotu 616 mm, přičemž tato klesá 
s rostoucí pevnostní třídou oceli. 

2.5.3 Výztuhy volných hran styčníkového plechu 

Alternativou ke zkrácení délky volné hrany, které není vždy možné provést, je použití 
výztuh z kolmo přivařených plechů. Taková úprava výrazně zvýšuje tuhost plechu a 
zabraňuje jeho boulení. Vliv výztuh na únosnost zkoumalo nezávisle několik autorů. 

 
obr. 2.21 – výztuhy volných hran styčníkového plechu 

Sheng a kol. [46] dosáhli nárůstu únosnosti o 30 %, při zatížení centrickým tlakem. 
Lutz a LaBoube [41] dosáhli na dvou vzorcích tenkých zdvojených styčníkových 
plechů zvýšení únosnosti v centrickém tlaku přibližně o 25 %. Konečně, Bardot [26] 
dosáhl pouze zanedbatelného nárůstu únosnosti o 6 % při centrickém tlaku. 

Výztuhy mají výraznější vliv u plechů menší tloušťky. 

2.5.4 Středová výztuha styčníkového plechu 

Jednodušší a levnější alternativou k výztuhám volných hran je středová výztuha, 
sloužící jako prodloužení připojovacího plechu. Tato brání vzniku plastického 
kloubu v místě volné délky styčníkového plechu. 

Vliv výztuh zkoumali Sheng a kol. [46], kteří dosáhli nárůstu únosnosti v centrickém 
tlaku o 40 až 120 %. Středové výztuhy zkoumal rovněž Bardot [26], který uvádí nárůst 
únosnosti v centrickém tlaku o 13 %. 

Podobně jako v případě výztuh volných hran závisí míra vlivu na tloušťce plechu a 
konkrétní geometrii styčníkového plechu. 
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obr. 2.22 – středová výztuha styčníkového plechu 

2.5.5 Výztuhy připojovacího plechu 

Výztuhu lze rovněž provést na připojovacím plechu. Zde je s výhodou možné využít 
válcované průřezy: T, U nebo zdvojené L, které mohou vytvořit ztužení bez nutnosti 
svařování. Výztuha brání vzniku plastického kloubu v místě volné délky plechu. 
U otevřených průřezů může procházet po celé délce, zatímco u uzavřených průřezů 
je třeba výztuhu ukončit v místě připojení na prut. 

 
obr. 2.23 – výztuha připojovacího plechu 

Pro excentricky tlačený přípoj zkoumali vliv výztuhy Fang a kol. [32]. Zjistili obrovský 
vliv na únosnost – dvojnásobné až šestinásobné navýšení. 

Pro centricky tlačený přípoj byl vliv zkoumán Bardotem [26]. Pro tento typ přípoje 
zjistil, že výztuha má zcela zanedbatelný vliv a poskytuje pouze 6 % navýšení 
únosnosti. 

2.5.6 Svařovaný spoj 

Poslední konstrukční úpravou, kterou je možné provést pro zvýšení únosnosti je 
nahrazení šroubového spoje připojovacího plechu (resp. prutu) a styčníkového 
plechu za svařovaný spoj. Tím dojde k rovnoměrnějšímu přenosu napětí do 
styčníkového plechu. 

Svařovaný spoj má několik nevýhod z hlediska provádění na stavbě. Při svařování 
není možné provést předem protikorozní ochranu plechů, ta musí být provedena 
dodatečně. Zároveň je kladen větší důraz na přesnost provedení, jelikož není 
umožněno mírné natočení připojovacího plechu jako v případě šroubového spoje. 
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Vliv na únosnost přípoje namáhaného centrickým tlakem zkoumali nezávisle Sheng 
a kol [46] a Bardot [26]. Zatímco Sheng zaznamenal výrazné navýšení únosnosti o 10 
až 20 %, Bardot uvádí zanedbatelný vliv a navýšení únosnosti pouze o 10 %. 

 
obr. 2.24 – spoj připojovacího a styčníkového plechu; vlevo: šroubovaný, vpravo: svařovaný 
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3 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

V úvodu bylo zmíněno, že ačkoli se přípoje se styčníkovými plechy uplatňují téměř 
od počátku navrhování ocelových konstrukcí (viz 130 let staré stavby na obr. 1.1), 
jejich výzkum započal až přibližně v polovině 20. století. Hlavní dvě průlomové práce 
publikovali Whitmore a Thornton. Whitmore v jeho „Experimental investigation of 
stresses in gusset plates“ zavedl koncept efektivních šířek a přenosu zatížení 
do styčníkového plechu. Thornton jeho myšlenku rozšířil v práci „Bracing 
connections for heavy construction“ zavedením vzpěrných délek a vlivu stability. 

 
obr. 3.1 – vlevo: koncept Whitmoreovy efektivní šířky, vpravo: Thorntonovy nominální délky; 

Ačkoli práce těchto dvou autorů přinesla zdánlivě kompletní návod k navrhování 
přípojů se styčníkovými plechy, postupně se ukázalo, že jejich postupy nejsou 
univerzálně použitelné a je třeba vyřešit mnoho dalších problémů. Postupný vývoj 
výzkumu tlačených styčníkových plechů je stručně zaznamenán dále. 

Velká část výzkumu byla v minulosti zaměřena rovněž na přípoje namáhané tahem. 
Těmto se ovšem tato práce nevěnuje, a proto nejsou dále zmíněny. Krátce je 
pojednáno o výzkumu styčníkových plechů vystavených cyklickému zatížení a 
zemětřesení. neboť v tomto případě dochází k opakovanému namáhání tlakem. 

V druhé části kapitoly je uveden přehled analytických postupů, které byly dosud 
vyvinuty a krátce je pojednáno o aktuálním stavu norem. 

3.1 Výzkum tlačených styčníkových plechů 

3.1.1 Statické zatížení 

V roce 1952, Prescott [44] zkoumal ve své práci napětí ve styčníkovém plechu 
příhradové konstrukce, vznikající vlivem nedokonalého kloubového připojení u 
šroubovaných a nýtovaných spojů s velkým počtem spojovacích prostředků. Došel 
ke zjištění, že přídavná napětí od ohybového momentu odpovídají přibližně 8 % 
základních napětí od normálové síly v prutu. 

V roce 1993 Yam a Cheng [50] provedli rozsáhlý experiment na 19 zkušebních 
tělesech s kompaktními rohovými styčníkovými plechy zatíženými excentrickým 
tlakem. Zkoumali vliv velikosti a tloušťky plechu, zamezení vybočení v místě 
připojovacího plechu, úhlu připojení tlačeného prutu, momentu v rámovém rohu, a 
excentricity zatížení. Zjistili, že mechanismus kolapsu byl vybočení přípoje 
s maximálním posunem z roviny v místě napojení tlačeného prutu, s výjimkou těles, 
u kterých bylo vybočení zamezeno. Dále došli k závěru, že tloušťka plechu ovlivnila 
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únosnost přibližně lineárně, zamezení vybočení zvýšilo únosnost nejvíce o 10 %, 
a připojení prutu pod úhlem 45° namísto 30° zvýšilo únosnost o 2 až 12 %. 
Při zkoumání vlivu ohybového momentu v rámovém rohu (působícího tak, že 
rozevírá roh a „předepíná“ styčníkový plech) došli k závěru, že tento měl 
zanedbatelný vliv na únosnost a až při vysokých hodnotách (375 kNm) došlo 
k nárůstu únosnosti o 14 %. Posledním zjištěním byl velký pokles únosnosti při 
zvětšování excentricity a zároveň docházelo k výraznému zplastizování 
připojovacího plechu. 

Rovněž Yam a Cheng [49] navrhli v roce 2001 úpravu roznášecího úhlu pro 
Thorntonovu metodu ze 30°na 45° na základě zjištění, že při plastickém přetváření 
plechu se roznášecí úhel zvětšuje. Tato úprava je nejčastěji označována jako 
modifikovaná Thorntonova metoda. 

Sheng, Yam a Iu [46] provedli v roce 2001 první numerickou parametrickou studii 
chování rohových styčníkových plechů v programu Abaqus se zohledněním 
materiálových i geometrických nelinearit. V rámci studie byl zkoumán vliv dlouhé 
volné hrany styčníkového plechu, tvaru styčníkového plechu, typu spojení 
styčníkového a připojovacího plechu, rotační tuhosti v místě volné hrany 
styčníkového plechu, typu a délky připojovacího plechu, a nakonec vliv výztuh. Ze 
studie vyplývá, že s nárůstem délky volné hrany styčníkového plechu únosnost 
postupně mírně klesá a zároveň by neměla překročit hodnotu 945·t/√fy (viz rovnice 
(2.1)), jinak dochází k lokálnímu boulení plechu a výraznému poklesu únosnosti. 
Dále bylo zjištěno, že únosnost rozšířených styčníkových plechů je nižší než 
únosnost kompaktních styčníkových plechů se stejnou délkou připojených hran (viz 
obr. 2.9). Rovněž bylo dosaženo zvýšení únosnosti o 10-20 % pokud byl spoj mezi 
styčníkovým a připojovacím plechem proveden jako svařovaný namísto 
šroubovaného. Přidání rotační tuhosti na dlouhou volnou hranu styčníkového 
plechu vedlo ke změně tvaru vybočení a ke zvýšení tuhosti. Toto zjištění bylo 
potvrzeno při změně typu připojovacího plechu, kdy plech s vyšší ohybovou tuhostí 
rovněž změnil tvar vybočení a zvýšil únosnost. Zároveň jeho délka výrazně ovlivňuje 
únosnost, která narůstá, pokud je připojovací plech protažen co nejdále za 
diagonálu spojující rohy styčníkového plechu (viz obr. 2.9). Tento účinek se podařilo 
nahradit také středovou výztuhou, která zvýšila únosnost o 40-120 %. 

Lutz a LaBoube [41] se v roce 2004 zaměřili na tenké zdvojené styčníkové plechy 
tloušťky 1,5 až 2,5 mm spojující pruty příhradové konstrukce tvořené obdélníkovými 
trubkami. Provedli experiment na celkem 24 tělesech s proměnnou tloušťkou 
a rozměry plechů, různou polohou otvorů pro šrouby, a různými roztečnými čarami. 
Na základě výsledků navrhli úpravu analytických modelů tak, aby je bylo možné 
použít i pro tenké styčníkové plechy. 

V roce 2006 Dowswell [31] provedl rozdělení styčníkových plechů dle jejich 
geometrie na celkem 5 typů (viz obr. 2.9). Především ale shromáždil výsledky ze 
všech dosud provedených experimentů a numerických studií a ze statistického 
vyhodnocení navrhl vhodné hodnoty nominální délky (L0) a součinitele kritické délky 
(βcr) pro jednotlivé konfigurace styčníkových plechů a Thorntonův analytický model, 
viz obr. 3.1 a následující tabulka. 

Lavg odpovídá průměrné délce vypočtené z délek L1, L2, L3. 
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tab. 3.1 – součinitele kritické délky a nominální délky dle Dowswella [31] 

Velký posun v přístupu k analytickému výpočtu únosnosti excentricky tlačených 
přípojů přinesl výzkum z roku 2009, jehož autory byli Khoo, Perera a Albermani [36]. 
Ti provedli experiment na 12 tělesech s jednoduchými obdélníkovými připojovacími 
a styčníkovými plechy. Na základě pozorovaného mechanismu kolapsu vybočení se 
dvěma plastickými klouby navrhli nový analytický model, který již nevycházel 
z pružného vybočení a efektivních šířek, ale namísto toho zohledňoval plastickou 
momentovou únosnost plechů. Tomuto modelu je v této práci níže věnována 
podkapitola 3.4.4 a jeho zobecnění je provedeno v kapitole 8. 

Mechanismus kolapsu vybočení s dvěma plastickými klouby potvrdily experimenty, 
které uspořádali Wilkinson, Stock a Hastie [48] v roce 2010. Ti zároveň zpochybnili 
model, ze kterého vycházel postup v australské normě (ASI) z roku 1996, jenž 
předpokládal nekonečnou rotační a příčnou tuhost tlačeného prutu, a tedy vybočení 
plechů ve tvaru vetknutí-vetknutí se součinitelem kritické délky 0,5. Porovnáním 
s výsledky experimentu dokázali, že takový předpoklad je mylný a hodnoty 
vypočtené únosnosti jsou výrazně na straně nebezpečné (až o 250 %). 
Ze statistického vyhodnocení doporučili upravit součinitel na hodnotu βcr = 1,3. 

 
obr. 3.2 – mechanismy porušení, převzato z [31], upraveno; 

vlevo: 3 plastické klouby a nulový příčný posun prutu (neodpovídá skutečnosti), 
vpravo: 2 plastické klouby a příčný posun prutu (odpovídá skutečnosti) 

Velmi zajímavou aplikaci numerického modelu v programu Abaqus uveřejnili v roce 
2014 Crosti a Duthinh [30]. Ti vytvořili nelineární model styčníku reálného 
příhradového dálničního mostu v Minnesotě, který roku 2007 zkolaboval při 
probíhající stavební úpravě. Masivní přípoje se styčníkovými plechy, na které byly 
připojeny pruty pomocí velkého množství nýtů, byly při návrhu 60. letech 20. století 
uvažovány jako vetknuté. Zmíněná numerická studie provedená po kolapsu mostu 
odhalila, že předpoklad vetknutí byl skutečně splněn v lineárně pružné oblasti 
chování, ale při velkém zatížení došlo k plastizaci přípoje a ten posléze začal působit 
jako kloubový, čímž došlo k redistribuci vnitřních sil. Ze závěrů práce tedy vyplynulo, 
že přípoje se styčníkovými plechy nelze při globální analýze jednoduše zanedbat a 



SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

40 

nahradit okrajovými podmínkami, a naopak je třeba vytvořit komplexní lokální 
nelineární numerický model, který ověří chování a tuhost takového přípoje. 

Fang a kol. [32] provedli v roce 2015 experimentální, numerický a analytický výzkum 
excentricky tlačených kompaktních rohových styčníkových plechů. Provedli 3 testy 
na tělesech skutečné velikosti a parametrickou studii na validovaných numerických 
modelech v programu Abaqus. Provedli rozdělení mechanismů kolapsu na 3 typy: 

• plastický kolaps styčníkového i připojovacího plechu; 
• plastický kolaps připojovacího plechu; 
• boulení styčníkového plechu. 

Dále byl zkoumán vliv jednotlivých parametrů na únosnost. Zdvojnásobení tloušťky 
styčníkového plechu ze 4 mm na 8 mm vedlo k nárůstu únosnosti o 30 až 100 %, 
v závislosti na tvaru plechu, ztrojnásobením tloušťky na 12 mm bylo dosaženo 
zvýšení únosnosti o 50 až 250 %. Zdvojnásobení tloušťky připojovacího plechu 
z 10 mm na 20 mm vedlo ke zvýšení únosnosti o 50 až 150 %. Zkrácení volné délky 
připojovacího plechu ze 70 mm na 30 mm zvýšilo únosnost o 6 až 21 % a konečně 
přidáním výztuhy připojovacího plechu došlo ke zvýšení únosnosti 2× až 6×. 
Výztuhu připojovacího plechu lze proto použít jako velmi účinné opatření 
u excentricky zatížených přípojů. 

Ve druhé pracovní skupině Fang a kol. [33] zkoumali pomocí numerických modelů 
vliv třídy oceli, imperfekcí a zpevnění. Z výsledků vyplývá, že únosnost narůstá 
přibližně lineárně s mezí kluzu oceli. Velikost imperfekcí má zanedbatelný vliv na 
únosnost velmi štíhlých styčníkových plechů, ale naopak výrazně ovlivňuje tlusté 
plechy s malou štíhlostí, průběh pracovního diagramu se ovšem v závislosti na 
imperfekcích mění pro oba typy plechů. Nakonec bylo zjištěno, že zpevnění oceli 
může vést ke stabilnějšímu chování po dosažení únosnosti, ale má zanedbatelný 
nebo žádný vliv na samotnou únosnost přípoje. 

V roce 2015 Bardot [26] ve své diplomové práci provedl parametrickou studii na 
numerických modelech ve výpočetním programu RFEM. Bardot výcházel 
z experimentů centricky tlačených přípojů, které uspořádali Yam a Cheng [49], viz 
výše, a na nich validoval své numerické modely. Z validace vyplynulo, že tuhost 
numerických modelů je vyšší než skutečně naměřená tuhost na experimentálních 
tělesech. V parametrické studii zjistil, že únosnost narůstá přibližně lineárně 
s tloušťkou plechu a klesá pro větší (a tedy štíhlejší) styčníkové plechy. U výztuh 
zjistil, že středová výztuha styčníkového plechu zvýšila únosnost o 13 % a výztuha 
volných hran o 6 %. 

3.1.2 Dynamické zatížení 

Výzkum týkající se cyklicky zatížených přípojů, a především těch vystavených 
seismickému zatížení, lze nalézt v článcích [42], [40], [35], [29], [45] a [37]. Všechny 
zmíněné s výjimkou prvního byly vydány v posledních dvou letech, čímž může být 
naznačen trend, kterým směřuje aktuální výzkum. 

Při návrhu konstrukcí na účinky seismického zatížení se zpravidla připouští 
přijatelná míra poškození konstrukce [25]. Snahou je toto poškození koncentrovat 
do určitých částí konstrukce, které umožní disipaci energie a zároveň je tyto části 
možné dodatečně opravit nebo vyměnit za nové poté, co zemětřesení skončí. 
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Obecně je příznivější poškození trámu než sloupu a zároveň je příznivější poškození 
ztužidla než trámu. Kolaps konstrukcí, které primárně nepřenáší gravitační zatížení 
totiž zpravidla nepoškodí žádné další konstrukce. 

Z těchto důvodů je jednou z možností koncentrovat účinky seismického zatížení do 
ztužidel, a to speciálně do styčníkových plechů umístěných tzv. koncentricky 
(soustředně). 

 
obr. 3.3 – koncentrické ztužení rámu; převzato z [37], upraveno 

Jak vyplývá z výzkumu, návrh takových přípojů se naprosto liší od monotónně 
tlakem namáhaných přípojů. Cílem je vytvořit na styčníkovém plechu takovou 
volnou délku, která zajistí vznik plastického kloubu disipujícího energii, ale zároveň 
nedojde k jeho rychlému porušení, tzn. musí odolat dostatečnému počtu cyklů 
zatížení. 

Z počátečních výsledků výzkumu bylo doporučeno používat volnou délku 2·t 
měřenou na lineárním pruhu vycházejícím z rohů styčníkového plechu (viz obr. 3.4 
vlevo). Nově se doporučuje jako výhodnější volit eliptický pruh délky 8·t (viz obr. 3.4 
vpravo). 

 
obr. 3.4 – vlevo: standardní lineární plastický kloub; vpravo: eliptický plastický kloub; 

převzato z [45] 
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3.2 Provedené experimenty 

Níže je uveden přehled dosud provedených experimentů na fyzických tělesech, 
zatížených výhradně statickou tlakovou silou. 

 
obr. 3.5 – schéma uspořádání zkušební linky, Yam a Cheng 1993, převzato z [49] 

 
obr. 3.6 – schéma typického zkušebního tělesa, Lutz a LaBoube, převzato z [41] 
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obr. 3.7 – schéma uspořádání zkušební linky, Khoo a kol., převzato z [36] 

  
obr. 3.8 – zkušební lis a tělesa po experimentu, Wilkinson a kol. převzato z [48] 

 
obr. 3.9 – schéma uspořádání zkušební linky, Fang a kol., převzato z [33] 
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3.3 Provedené numerické studie 

Níže je uveden přehled dosud vytvořených numerických modelů určených 
výhradně pro zkoumání zatížení statickou tlakovou silou. 

  
obr. 3.10 – vlevo: první numerický model přípoje se styčníkovým plechem (Abaqus); Sheng 

a kol., převzato z [46]; vpravo: model styčníku příhradového mostu (Abaqus); 
Crosti a Duthinh., převzato z [30] 

 
obr. 3.11 – různé módy porušení (Ansys), Francis, převzato z [34] 

 
obr. 3.12 – první vlastní tvar a mód porušení (Abaqus), Fang a kol., převzato z [33] 
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obr. 3.13 – kompaktní a nekompaktní styčníkový plech (RFEM), Bardot, převzato z [26] 

3.4 Existující analytické postupy 

V této práci jsou představeny 4 analytické postupy, které jsou nejčastěji používány 
pro výpočet únosnosti přípojů se styčníkovými plechy: 

• Whitmoreova metoda 
• Thorntonova metoda 
• Modifikovaná Thorntonova metoda 
• Metoda Khoo-Perera-Albermani (KPA). 

3.4.1 Whitmoreova metoda 

Whitmoreova metoda z roku 1952 vychází z předpokladu, že napětí od bodového 
zatížení se v ocelovém plechu šíří pod roznášecím úhlem 30° na obě dvě strany od 
osy zatížení. Whitmore navrhl, že roznášecí úhel bude veden od první řady šroubů a 
v místě poslední řady šroubů bude roznos ukončen. Podobně pro svařovaný spoj, u 
kterého roznášecí úhel vychází ze začátku svaru a je ukončeno na konci svaru. Šířka 
roznosu, které je dosaženo se označuje jako tzv. efektivní (též Whitmoreova) šířka. 
Ta je logicky omezena shora skutečnou šířkou plechu 

 
obr. 3.14 – efektivní (Whitmoreovy) šířky 

Styčníkový plech je následně posuzován jako obdélníkový průřez s Whitmoreovou 
šířkou (beff) a skutečnou tloušťkou (t), souhrnně často označováno jako Whitmoreův 
průřez. Metoda nijak nezohledňuje boulení (de-facto je průřez posuzován jako 
tažený) ani plasticitu. 
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Únosnost styčníkového plechu se vypočte jako (viz např. [26]): 

Nu=Aeff·fy=beff·t·fy (3.1) 

kde fy je mez kluzu oceli 

3.4.2 Thorntonova metoda 

Thorntonova metoda [41] rozšiřuje Whitmoreovu myšlenku o vliv boulení. 
Na Whitmoreově šířce definuje tři nominální délky styčníkového plechu L1, L2, L3 
a podle konkrétní konfigurace je buď uplatněna jedna z nich nebo průměrná 
hodnota: 

Lavg=
L1+L2+L3

3
 (3.2) 

Přirazení délek upravil Dowswell [31], viz tab. 3.1. 

 
obr. 3.15 – nominální délky pro Thorntonovu metodu 

Na začátku výpočtu je stanoven poloměr setrvačnosti styčníkového plechu: 

i=
t√12

 (3.3) 

Následně je vypočtena poměrná štíhlost: 

λ�=
βcr·L0

π·i
·�fy

E
 (3.4) 

kde βcr je součinitel kritické délky, který se přiřadí dle tab. 3.1 
L0 nominální délka, která se rovněž přiřadí dle tab. 3.1 

Na základě hodnoty poměrné štíhlosti se vypočte kritické napětí: 

σcr=0,658λ�2

·fy pro λ�≤1,5 (3.5) 

σcr=
0,877

λ�2 ·fy pro λ�>1,5 (3.6) 
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A konečně únosnost styčníkové plechu se stanoví ze vztahu: 

Nu=Aeff·σcr=beff·t·σcr (3.7) 

3.4.3 Modifikovaná Thorntonova metoda 

V článku „Behavior and design of gusset plate connections in compression“ [49] 
Yam a Cheng došli k závěru, že roznášecí úhel lze zvětšit z 30°na 45° vzhledem 
k plastickému přetváření styčníkového plechu. 

 
obr. 3.16 – efektivní šířka pro modifikovanou Thorntonovu metodu 

Pro přípoj s jedinou řadou šroubů tato úprava představuje výrazný nárůst efektivní 
plochy (a tedy i únosnosti) o 73 %. 

ρ=
tan 45°

tan 30°
=

1

√3

3

=
3√3

=1,73 (3.8) 

Výpočetní postup zůstává zachován tak, jak byl popsán v podkapitole 3.4.2. 

3.4.4 Metoda Khoo-Perera-Albermani (KPA) 

V roce 2009 trojice autorů Khoo, Perera a Albermani na základě série 12 zkoušek 
navrhla zcela novou výpočetní metodu [36]. Na rozdíl od všech předcházejících 
metod není založena na přenosu napětí pod roznášecím úhlem a efektivních 
šířkách. Namísto toho vychází z mechanismu kolapsu, při kterém vznikají dva 
plastické klouby ve styčníku. Tento mechanismus byl potvrzen i při jiných 
nezávislých experimentech (viz podkapitola 3.2), včetně experimentů uvedených 
v této práci (viz podkapitola 4.4). 

Výpočet vychází z principu virtuálních prací a je založen na stanovení normálové 
síly, která způsobí vznik kinematického mechanismu, tedy obou plastických kloubů. 
Z této síly a z kritické síly je stanovena vzpěrná únosnost styčníku. Hodnotou síly, 
odpovídající vzpěrné únosnosti je částečně vyčerpána kapacita plastických kloubů 
a tím se snižuje normálová síla potřebná ke vzniku kinematického mechanismu. 
Opakováním postupu je vypočtena nová, skutečná, vzpěrná únosnost styčníku. 
Výpočet skutečné únosnosti tedy probíhá ve dvou krocích. 

Výpočetní metoda KPA je jako jediná založená na mezním plastickém stavu a 
uplatňuje plastické průřezové charakteristiky. Ani tento analytický model ale 
nezohledňuje: 
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• vliv ohybového momentu 2. řádu; 
• dvojnásobnou tuhost v místě přesahu plechů; 
• skutečnou rotační tuhost v místě připojení tlačeného prutu. 

  

• obr. 3.17 – vlevo: detail styčníkového plechu po ukončení experimentu [36]; 
vpravo: navržený mechanismus kolapsu, (překresleno a upraveno z [36]) 

VÝPOČETNÍ POSTUP 

Z principu virtuálních přemístění vyplývá, že práci vnějších sil na mechanismu 
kolapsu z obr. 3.17, při zanedbání účinků druhého řádu, lze vyjádřit jako: 

Wext=N·e·θ (3.9) 

kde N je působící normálová síla 
e excentricita přípoje 
θ virtuální pootočení 

Plastický moment únosnosti, při uvažování shodného průřezu a materiálu 
styčníkového i připojovacího plechu se určí ze vztahu: 

Mpl=Wpl·fy=
1

4
·b·t2·fy (3.10) 

kde Wpl je plastický modul průřezu plechu 
fy mez kluzu oceli 
b šířka plechu 

Práce vnitřních sil (plastických momentů únosnosti) na virtuálních pootočeních lze 
poté určit ze vztahu: 

Wint=2·Mpl·θ (3.11) 

Z Clapeyronovy věty vyplývá, že práce vnějších a vnitřních sil jsou si rovny, pokud je 
jeden ze stavů staticky přípustný a druhý je geometricky přípustný [23], tedy: 
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Wext=Wint (3.12) 

N·e·θ=2·Mpl·θ (3.13) 

Úpravou vztahu (3.13) a uvážením shodných tlouštěk plechů (e=t) lze vyjádřit 
hodnotu normálové síly, která způsobí vznik kinematického mechanismu: 

N=
2·Mpl·θ

e·θ
=

2·Mpl

t
 (3.14) 

Únosnost plechu v prostém tlaku lze vypočítat jednoduše jako: 

Ny=A·fy=b·t·fy (3.15) 

kde A je plocha průřezu plechu 

Normalizací normálové síly, která způsobí vznik kinematického mechanismu 
vzhledem k únosnosti plechu v prostém tlaku lze získat bezrozměrný součinitel 
kolapsu. 

η=
N

Ny
 (3.16) 

Vliv stability je do výpočtu zaveden stanovením normálové síly při pružném 
vybočení: 

Ncr=
E·Ic·π2

Lc,cr
=

E·
1

12
·b·t3·π2

βcr·Lc
 (3.17) 

kde βcr je součinitel kritické délky uvažovaný hodnotou 1,2 
Lc nominální délka styčníku 

Následně je z únosnosti plechu v prostém tlaku a normálové síly při pružném 
vybočení vypočtena poměrná štíhlost: 

λ�=� Ny

Ncr
 (3.18) 

A v závislosti na hodnotě štíhlosti se určí kritické zatížení: 

Nc=Ncr pro λ�≤√2 (3.19) 

Nc=Ny· �1-
Ny

4·Ncr
� pro λ�>√2 (3.20) 

První krok výpočetního postupu je zakončen stanovením vzpěrné únosnosti, ve 
které není doposud zohledněn vliv redukované kapacity plastických kloubů: 
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Nu=
Nc

1+
Nc

η·Ny

 (3.21) 

Na začátku druhého kroku jsou zredukovány plastické momenty únosnosti vlivem 
působící síly odpovídající hodnotě vzpěrné únosnosti. 

Mpl=Mpl· �1- �Nu

Nc
�2� (3.22) 

Následně je podle vztahu (3.14) vypočtena nová normálová síla, která způsobí vznik 
kinematického mechanismu (N), podle vztahu (3.16) nový součinitel kolapsu (η) 
a konečně, podle vztahu (3.21), výsledná vzpěrná únosnost styčníku (Nu). Tím je 
výpočet ukončen. 

Ve druhém kroku zůstávají z prvního kroku zachovány hodnoty: 

• Ny únosnost plechu v prostém tlaku 
• Ncr normálová síla při pružném vybočení 
• λ ̅ poměrná štíhlost 
• Nc kritické zatížení 

OMEZENÍ METODY 

Metoda KPA je v [36] odvozena pouze pro speciální případ styčníku, který byl 
zkoušen v rámci experimentů: 

• styčníkový a připojovací plech s rovnými bočními hranami (obdélníkové 
plechy); 

• oba plechy stejné tloušťky i šířky. 

Není uveden postup pro obecný tvar a rozměry plechů. V takovém případě není 
jednoznačné, jakým způsobem stanovit: 

1. šířku (délku) plastických kloubů (b) a plastické momenty únosnosti (Mpl); 
2. normálovou únosnost v prostém tlaku (Ny); 
3. moment setrvačnosti styčníku (Ic); 
4. nominální délku styčníku (Lc) u styčníkových plechů bez kolmého zakončení. 

Veličiny uvedené v bodech 1, 2 a 3 jsou závislé na průřezových charakteristikách 
plechů (b, t). Jelikož metoda neuvádí, jak tyto obecně stanovit, je jednou z možností 
použití efektivních šířek, (viz výše, např. s uplatněním roznášecího úhlu 45°). Veličiny 
mohou být následně stanoveny na průřezu s rozměry (beff, t). Jelikož se může 
efektivní šířka5 i tloušťka plechů lišit, může být zapotřebí stanovit 2 různé hodnoty 
plastických momentů únosnosti (Mpl,1 a Mpl,2) a zároveň je třeba uvažovat minimální 
normálovou únosnost v prostém tlaku (Ny,min) a konzervativně minimální moment 
setrvačnosti styčníku (Ic,min). 

                                                      
5 Připojovací plech je zpravidla tvořen relivně úzkým plechem, zatímco styčníkový plech má často větší šířku. Poté 
může být efektivní šířka připojovacího plechu omezena jeho nominální šířkou, zatímco efektivní šířka styčníkového 
plechu je v celém rozsahu, podle roznášecího úhlu. 
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Zobecnění metody KPA pro libovolný tvar styčníku, je provedeno v této práci 
v kapitole 8. Obecná formulace odstraňuje některé z uvedených nejistot. 

3.5 Normové postupy 

Dále je na závěr této kapitoly stručně popsán aktuální stav norem. Pozornost je 
věnována Eurokódu 3, používanému ve většině evropských zemí a dále ostatním 
normám, které se přípojům se styčníkovými plechy věnují. 

3.5.1 Eurokód 3 

V rámci Eurokódu 3 – Navrhování ocelových konstrukcí, lze témata související 
s návrhem přípojů se styčníkovými plechy v tlaku nalézt především v následujících 
třech částech: 

• Část 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
• Část 1-5 Boulení stěn 
• Část 1-8 Navrhování styčníků 

Část 1-1 uvádí všeobecné předpoklady k navrhování ocelových konstrukcí, 
specifikuje materiálové vlastnosti a definuje jakým způsobem mají být stanoveny 
vnitřní síly v jednotlivých prvcích konstrukce. Tím je následně definováno zatížení 
samotného přípoje. 

Část 1-5 popisuje lineární a nelineární teorii boulení tenkých stěn. Jsou uvedeny 
vztahy pro výpočet součinitele boulení a kritického napětí, ale pouze v obecné 
rovině. Žádná specifická pravidla pro styčníkové plechy nelze v této části normy 
nalézt. Pravidla pro tvorbu numerických modelů jsou uvedena v příloze C. Tato 
příloha udává, jaké materiálové a geometrické chování je vhodné uvažovat a 
zároveň jakým způsobem stanovit a zavést imperfekce. Ty je možné zadat jako 
lineární kombinaci vlastních tvarů tak, aby směr imperfekcí dával nejnižší únosnost. 
Hodnota amplitudy může být stanovena pomocí ekvivalentních geometrických 
imperfekcí nebo jako 80 % výrobních tolerancí. 

Část 1-8 je zaměřena přímo na návrh styčníků. Lze v ní nalézt podrobná pravidla pro 
výpočet únosnosti šroubovaných i svařovaných spojů včetně vytržení skupiny 
šroubů. Kapitola 6 je věnována metodě komponent, tj. návrhu styčníků po 
jednotlivých částech. Specifická pravidla pro styčníkové plechy v tlaku v této 
kapitole ovšem uvedena nejsou. Kapitola 7, zaměřená na styčníky dutých průřezů 
se věnuje výhradně svařovaným spojům, bez styčníkových plechů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že Eurokód 3 neposkytuje jednoznačný a kompletní 
návod pro návrh přípojů se styčníkovými plechy zatížené tlakem. 

3.5.2 Ostatní normy 

Australská norma Design of Structural Steel Hollow Section Connections vydaná 
Australian Steel Institute (ASI) zavádí postup pro návrh přípojů se styčníkovými 
plechy zatížených tlakem, založený na mechanismu kolapsu vybočení s posunem 
z roviny v místě spojení připojovacího plechu a tlačeného prutu. Prvotní chybný 
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předpoklad dokonale tuhého vetknutí na obou koncích, a tedy součinitele kritické 
délky βcr = 0,5 byl opraven Wilkinsonem [48]. Nově je uvažována hodnota součinitele 
βcr = 1,2. 

Na Novém Zélandu byl navržen výpočetní postup společností Heavy Engineering 
Research Association [36]. Tento vychází rovněž z mechanismu kolapsu vybočení s 
posunem z roviny v mistě spojení připojovacího plechu a tlačeného prutu. Navíc je 
věnována pozornost určení skutečných okrajových podmínek a konzervativně je 
doporučeno při excentrickém zatížení zvětšit hodnotu excentricity o 3 mm. 
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4 EXPERIMENTY 

Za účelem stanovení skutečné únosnosti styčníkových plechů v tlaku byly 
uspořádány experimenty na tělesech skutečné velikosti. Geometrie těles byla 
zvolena tak, aby byly vyzkoušeny tvary a uspořádání plechů, které nebyly dosud 
žádnými předchozími experimenty zkoumány, viz podkapitola 3.2. 

Hlavními cíli experimentů bylo určit: 

• zatížení na mezi únosnosti; 
• pracovní diagram (závislost síly na osovém zkrácení) včetně sestupné větve; 
• příčnou deformaci plechů (vybočení); 
• způsob a tvar vybočení 
• vznik a rozvoj plastických kloubů. 

K měření deformací byla kromě indukčních snímačů a měření laserem, 
zaznamenávajících příčné posuny pouze ve vybraných bodech, použita rovněž 
metoda digitální korelace obrazu (DIC), umožňující zkoumání chování plechů v celé 
jejich ploše. 

4.1 Experimentální tělesa 

Experimentální tělesa byla navržena ve dvou řadách: 

• řada C – kolmo zakončené styčníkové plechy; 
• řada D – šikmo zakončené styčníkové plechy. 

Všechna tělesa představovala model tlačené svislice příhradové konstrukce 
případně tlačeného ztužidla. Sestávala z kruhové trubky, na jejíž obou koncích byl 
vytvořen podélný zářez, do kterého byl vsazen připojovací plech a přivařen dvěma 
oboustrannými koutovými svary. Připojovací plechy byly jednostranným 
(excentrickým) šroubovaným spojem, připojeny ke styčníkovým plechům se 
šikmými okraji. Na koncích styčníkovým plechů byly přivařeny čelní desky 
z masivních plechů, simulující dokonalé vetknutí. 

 
tab. 4.1 –odhadovaná únosnost jednotlivých komponent experimentálních těles 

(v absolutních charakteristických hodnotách, γMi = 1,0) 

Jednotlivé součásti byly dimenzovány tak, aby plechy přípoje představovaly výrazně 
nejslabší místo všech těles. Únosnost všech ostatních částí (tlačený prut, šroubový 
spoj, svary) byla nejméně 2× vyšší než únosnost plechů, viz tab. 4.1. Výpočet 
únosnosti přípoje se styčníkovým plechem byl proveden dle metody KPA2 popsané 
dále, v podkapitole 6.2, únosnost ostatních částí byla stanovena dle vztahů 
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uvedených v ČSN EN 1993-1-1 [10] a ČSN EN 1993-1-8 [14], v charakteristických 
hodnotách bez dílčích součinitelů bezpečnosti.. 

Bylo navrženo a vyrobeno celkem 6 zkušebních těles, po třech z každé řady. V rámci 
každé řady byly mezi jednotlivými tělesy měněny tyto parametry: 

• volná (nepřekrývající se) délka styčníkového plechu; 
• délka překrytí připojovacího plechu 
• počet šroubů. 

Ostatní parametry a vlastnosti zůstaly konstantní pro všechna experimentální 
tělesa: 

• připojovací, styčníkové a výplňové plechy P8, třída oceli S 355; 
• sklon 105° levého a pravého okraje styčníkového plechu od horní hrany; 
• čelní desky P20, resp. P12, třída oceli S 355; 
• kruhová svařovaná trubka TR 102/4 délky 2000 mm, třída oceli S 355; 
• šrouby M20/60, třída oceli 8.8, celozávitové6; 
• koutové svary aw = 4 mm, oboustranné. 

Všechna tělesa byla symetrická podle osy procházející kolmo na střed tlačeného 
prutu. 

Po přeměření rozměrů vyrobených těles bylo zjištěno, že u těles C1, D1 a D2 
(všechny s přípojem čtyřmi šrouby) byly skutečné průměry otvorů připojovacích 
plechů 20 mm a více, zatímco původně navržené byly průměry 18 mm. 

 

  
obr. 4.1 – fotografie chybně provedených otvorů u těles C1, D1, D2 

Z obr. 4.1 je patrné, že některé z těchto otvorů byly zároveň výrazně nekruhové 
s hrubými okraji. Výpočtem dle ČSN EN 1991-1-8 [14] bylo nicméně ověřeno, že je 
možné rozšířit otvory na průměr 22 mm při splnění minimálních roztečí šroubů. 
Otvory byly proto zvětšeny a dále uvedené rozměry těles odpovídají stavu po 
úpravě. 

                                                      
6 Původně byly pro tělesa se čtyřmi otvory navrženy šrouby M16, později byly změněny na M20, viz dále. 
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4.1.1 Tělesa řady C 

Tělesa řady C byla navržena s kolmým zakončením styčníkových plechů. Vzorek C1 
s přípojem pomocí 4 šroubů a vzorky C2 a C3 s přípojem pomocí 2 šroubů. Délka 
překrytí připojovacího plechu byla pro přípoj se čtyřmi šrouby 135 mm a pro přípoj 
se dvěma šrouby 170 mm. Volná délka styčníkového plechu byla 55 mm pro vzorky 
C1 a C2 a 20 mm pro vzorek C3. 

Následující schématické výkresy zobrazují geometrii a základní rozměry těles 
řady C, fialovými křížky je zakreslena poloha čidel. Číslování odpovídá grafům, které 
jsou uvedeny dále. PŘÍLOHA A obsahuje podrobnější dokumentaci těles. 

 
obr. 4.2 – schéma experimentálního tělesa C1 

 
obr. 4.3 – schéma experimentálního tělesa C2 

 
obr. 4.4 – schéma experimentálního tělesa C3 

4.1.2 Tělesa řady D 

Tělesa řady D byla navržena se šikmým zakončením styčníkového plechu, pod 
úhlem 45°. Vzorky D1 a D2 byly navrženy s přípojem pomocí 4 šroubů a vzorek D4 
s přípojem pomocí 2 šroubů. Délka překrytí připojovacího plechu byla pro přípoj se 
čtyřmi šrouby 135 mm a pro přípoj se dvěma šrouby 170 mm. Minimální volná délka 
styčníkového plechu byla 20 mm pro vzorek D1 a 55 mm pro vzorky D2 a D4. 

Vzorek D3 s přípojem pomocí 2 šroubů a volnou délkou styčníkového plechu 55 mm 
byl nakonec z experimentů vyřazen a nebyl vyroben. 

Následující schématické výkresy zobrazují geometrii a základní rozměry těles 
řady D, fialovými křížky je zakreslena poloha čidel. Číslování odpovídá grafům, které 
jsou uvedeny dále. PŘÍLOHA A obsahuje podrobnější dokumentaci těles. 
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obr. 4.5 – schéma experimentálního tělesa D1 

 
obr. 4.6 – schéma experimentálního tělesa D2 

 
obr. 4.7 – schéma experimentálního tělesa D4 

4.2 Tahové zkoušky 

Skutečné mechanické vlastnosti hlavních komponent experimentálních těles byly 
zjištěny pomocí tahových zkoušek, které byly provedeny v laboratořích Fakulty 
stavební ČVUT v Praze. Celkem byly uspořádány: 

• 3 zkoušky plechu P8 použitého na styčníkové a připojovací plechy; 
• 2 zkoušky plechu P4 (podélný výřez z trubky 102/4). 

Tvar zkušebních těles byl navržen v souladu s normou ČSN EN 10002-1 – Kovové 
materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty [17] a je 
zobrazen na obr. 4.8. Tahové zkoušky byly provedeny ve dvou sériích a rozměry 
prvního tělesa tl. 8 mm byly větší než rozměry zbývajících těles. Důvodem byl 
rozdílný způsob výroby vzorků. 

 
obr. 4.8 – zkušební tělesa pro tahové zkoušky – vlevo: těleso tl. 4 mm (2. série), 

uprostřed: těleso tl. 8 mm (2. série), vpravo: těleso tl. 8 mm (1. série), 
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Z naměřených údajů byly vyhodnoceny následující veličiny: 

• modul pružnosti E; 
• modul zpevnění7 H; 
• mez kluzu fy; 
• mez pevnosti fu; 
• tažnost A. 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v podkapitole 4.2.4. 

4.2.1 Skutečné rozměry těles pro tahovou zkoušku 

Před provedením tahových zkoušek byly změřeny skutečné rozměry těles, 
stanovené jako průměr z více měření. Přehledně jsou naměřené hodnoty shrnuty 
v následující tabulce. 

 
tab. 4.2 – skutečné rozměry těles pro tahovou zkoušku 

Počáteční plocha So těles 04-4mm a 05-4mm, vyrobených z podélného výřezu 
trubky, byla stanovena dle vztahu (4.1) z normy ČSN EN ISO 6892-1 – Kovové 
materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty [16]. 
Tento vztah je zjednodušením obecného vztahu, platný pro poměr bo/Do < 0,25. Tato 
podmínka byla splněna, hodnota Do byla uvažována 100,08 mm, jako průměr ze 
všech měření trubek. 

So = ao·bo· 	1+
bo

2

6·Do·
Do-2·ao�� (4.1) 

kde ao je tloušťka stěny trubky 
bo průměrná šířka pásu 
Do vnější průměr trubky 

4.2.2 Použité měřící přístroje 

Síla při tahových zkouškách byla zaznamenávána na hydraulickém lisu MTS QTest 
100 s maximální silou 100 kN. Zároveň bylo měřeno protažením zkušebních vzorků 
pomocí mechanického extenzometru Epsilon – Model 3542 s rozsahem 50 mm a 
limitním přetvořením 25 %. 

                                                      
7 Jako sklon spojnice meze kluzu a meze pevnosti při uvážení maximálního dosaženého přetvoření tělesa. 
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obr. 4.9 – vlevo: extenzometr Epsilon – Model 3542; 

vpravo: kamera s ohniskovou vzdáleností 25 mm 

U tahové zkoušky 01-8mm bylo provedeno kontrolní měření přetváření vzorku 
pomocí digitální korelace obrazu. Záznam byl prováděn dvojicí kamer s ohniskovou 
vzdáleností 25 mm. 

Skutečné rozměry zkušebních těles byly změřeny pomocí digitálního posuvného 
měřítka Mitutoyo Digimatic 150 mm Absolute AOS s přesností měření ±0,02 mm. 

4.2.3 Uspořádání tahové zkoušky 

Tahové zkoušky byly provedeny standardním způsobem. Těleso bylo vždy 
upevněno do čelistí lisu a následně byl osazen extenzometr. 

Zatěžování probíhalo předepsanou rychlostí posunu: 

• ε‘ = 0,00007 s-1
 při celkovém přetvoření do 0,5% 

• ε‘ = 0,00025 s-1
 při celkovém přetvoření nad 0,5% 

Deformační rychlost byla stanovena na základě normy ČSN EN ISO 6892 [16]. 
Hodnota přetvoření 0,5 % při které došlo ke skokovému zvýšení rychlosti byla určena 
konzervativním odhadem. Pro ocel S355 je nominální meze kluzu dosaženo při 
přetvoření 0,17 %. 

 
obr. 4.10 – uspořádání tahové zkoušky 
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Při zkoušce vzorku 01-8mm byla navíc zkušebně použita digitální korelace obrazu. 
Kamery byly umístěny ve vzdálenosti 500 mm od zkušebního vzorku, v rozestupu 
260 mm, tedy pod úhlem 29°. Vzhledem k relativně pomalému průběhu zkoušky 
byla zvolena frekvence snímání 1 snímek za sekundu. Před zkouškou byl vzorek 
opatřen bílou barvou a vzorem z černých teček. 

4.2.4 Výsledky tahových zkoušek 

Z tahových zkoušek byly vyhodnoceny mechanické vlastnosti vycházející 
z naměřených hodnot, ale následně byly pracovní diagramy přepočteny 
na skutečná napětí a přetvoření. Ze skutečných pracovních diagramů byly posléze 
vyhodnoceny skutečné mechanické vlastnosti. 

Výpočet skutečných napětí a přetvoření byl proveden dle vztahů uvedených 
v příloze C normy ČSN EN 1993-1-5 – Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 
Boulení stěn [12]. 

σtrue = σ·
1+ε� (4.2) 

ε true= ln
1+ε� (4.3) 

kde σtrue je skutečné napětí 
εtrue skutečné přetvoření 
σ naměřené napětí 
ε naměřené přetvoření 

Skutečné mechanické vlastnosti jsou uvedeny níže a byly dále použity jako vstupní 
parametry numerických modelů ve formě pružnoplastických pracovních diagramů. 

PLECH P8 

Pracovní diagramy těles 01-8mm, 02-8mm a 03-8mm jsou zobrazeny na 
následujícím grafu, přičemž plná čára představuje skutečný pracovní diagram a 
tečkovaná odpovídající naměřený pracovní diagram. 

Průměrné naměřené mechanické vlastnosti vyhodnocené ze skutečného 
pracovního diagramu: 

• E = 199900 MPa 
• H = 844 MPa 
• fy = 405,0 MPa; 
• fu = 610,9 MPa; 
• A = 24,2 %. 
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tab. 4.3 – pracovní diagramy těles z plechu P8 

 
obr. 4.11 – záznam postupného přetváření vzorku 01-8mm pomocí DIC 

  
obr. 4.12 – vzorky tl. 8 mm po tahové zkoušce; 

vlevo: 01-8mm; vpravo: 02-8mm a 03-8mm 
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PLECH P4 (TRUBKA) 

Pracovní diagramy těles 04-4mm a 05-4mm jsou zobrazeny na následujícím 
grafu, přičemž plná čára představuje skutečný pracovní diagram a tečkovaná 
odpovídající naměřený pracovní diagram. 

Průměrné naměřené mechanické vlastnosti vyhodnocené ze skutečného 
pracovního diagramu: 

• E = 201100 MPa; 
• H = 1043 MPa; 
• fy = 358,2 MPa; 
• fu = 598,4 MPa; 
• A = 23,0 %. 

 
tab. 4.4 – pracovní diagramy těles z plechu P4 (trubka) 

 
obr. 4.13 – vzorky tl. 4 mm po tahové zkoušce; 

zleva: 04-4mm, 05-4mm 
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4.3 Zkoušky experimentálních těles 

Samotné zkoušky experimentálních těles byly provedeny na začátku listopadu 2018 
v laboratoři UCEEB v Buštěhradě. Zaznamenána byla působící síla, posun v podélné 
ose vzorků, příčný posun z roviny plechů v několika předem zvolených bodech 
a plošná deformace obou plechů pomocí DIC. 

 
obr. 4.14 – experimentální tělesa před zkouškou, v rozloženém stavu 

4.3.1 Skutečné rozměry experimentálních těles 

Dříve než byla tělesa sestavena, došlo ke změření skutečných rozměrů jednotlivých 
dílců. Důležité rozměry jako tloušťky plechů a průměry otvorů byly měřeny vícekrát, 
v několika místech a výsledný rozměr byl poté stanoven jako aritmetický průměr 
z těchto měření. 

V kapitole 4.1 bylo uvedeno, že průměry otvorů u připojovacích plechů pro 4 šrouby 
(tělesa C1, D1 a D2) byly zvětšeny z původně plánovaných 18 mm na 22 mm. 
Důvodem bylo nekvalitní provedení původních otvorů a jejich nadměrné rozměry. 
Následující tabulky shrnují skutečně naměřené rozměry experimentálních těles 
s průměry otvorů po zvětšení. Pro srovnání jsou uvedeny výrobní (tj. navržené) 
rozměry. Všechny hodnoty jsou uvedeny v milimetrech. 

Hodnoty ρi udávají vzdálenost mezi vnější hranou trubky a povrchem připojovacího 
plechu, přičemž index „1“ značí vzdálenost ze strany, na kterou je připojen 
styčníkový plech a index „2“ vzdálenost z opačné strany. 
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tab. 4.5 – skutečné a výrobní rozměry experimentálního tělesa C1 

 
tab. 4.6 – skutečné a výrobní rozměry experimentálního tělesa C2 

 
tab. 4.7 – skutečné a výrobní rozměry experimentálního tělesa C3 
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tab. 4.8 – skutečné a výrobní rozměry experimentálního tělesa D1 

 
tab. 4.9 – skutečné a výrobní rozměry experimentálního tělesa D2 

 
tab. 4.10 – skutečné a výrobní rozměry experimentálního tělesa D4 
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4.3.2 Použité měřící přístroje 

Při zkouškách byl pro vnesení zatížení použit hydraulický lis s válcem AH 200-
200M06, s motorem SCA-65-250-200-V1 a siloměrem interface – 1238EXQ-250kN. 

 
obr. 4.15 – hydraulický lis AH 200-200M06 

Posun v ose experimentálních těles byl snímán přímo na válci lisu, zatímco pro 
měření příčné deformace bylo použito 8 indukčních a laserových snímačů, které 
zaznamenávaly posuny z roviny plechů ve vybraných bodech těles. 

  
obr. 4.16 – použité snímače; vlevo: indukční; vpravo: laserový 

Technické údaje snímačů shrnuje následující tabulka. 

 
tab. 4.11 – technické údaje použitých snímačů 

U všech vzorků byla navíc využita digitální korelace obrazu pro zaznamenání 
plošené deformace plechů. Spodní styčník byl snímán dvojicí kamer s ohniskovou 
vzdáleností 75 mm. Horní styčník byl snímán dvojicí kamer s ohniskovou vzdáleností 
25 mm. 
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obr. 4.17 – kamery pro DIC; vlevo typ X s ohniskovou vzdáleností 75 mm; 

vpravo: typ Y s ohniskovou vzdáleností 25 mm 

Šrouby ve spojích byly utahovány AKU rázovým utahovákem Narex ASR18HT-S 
s utahovacím momentem 800 Nm. 

K měření rozměrů vzorků bylo použito posuvné měřítko KINEX 200 mm s přesností 
±0,02 mm a standardní svinovací metr délky 5,0 m. Teplotu ve zkušebně 
zaznamenával datalogger Comet S3120. 

4.3.3 Uspořádání zkoušek experimentálních těles 

Zkoušky experimentálních těles byly provedeny na zkušebním rámu sestávajícím 
z dvojice masivních sloupů a příčníku, na který byl připevněn hydraulický lis. Tělesa 
byla umístěna ve vertikální poloze, přičemž spodní styčník byl tuze připojen 
k ocelovému bloku, simulujícímu dokonalé vetknutí a horní styčník byl připojen 
k lisu, který představoval posuvné vetknutí. 

  
obr. 4.18 – vlevo: zkušební rám s hydraulickým lisem; 

vpravo: osazené těleso C2 před zkouškou 
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Z boční strany byly po výšce tělesa osazeny snímače zaznamenávající posuny 
z roviny plechů. Vzhledem k předpokladu největšího vybočení přibližně v místě 
napojení styčníku na trubku, bylo zvoleno takové rozmístění snímačů, aby nedošlo 
k překročení jejich rozsahu. Až na výjimky bylo tohoto dosaženo. Pouze jeden 
snímač na vzorku C3 a dva na vzorku D4 musely být odstraněny před ukončením 
zkoušky, aby se zabránilo jejich poškození. Ve všech těchto případech ale došlo 
k ostranění až po dosažení únosnosti. 

  
obr. 4.19 – rozmístění snímačů; vlevo: spodní styčník tělesa C2; 

vpravo horní styčník tělesa C2 

Kamery zaznamenávající přetváření styčníků byly umístěny z boční strany, kolmo na 
rovinu plechů. Zkušební tělesa C2, D1 a D4 byla do lisu upevněna tak, aby byl 
kamerami zaznamenán celý styčníkový plech, zatímco tělesa C1, C3 a D2 byla 
otočená o 180° tak, aby bylo zaznamenáno přetváření celého připojovacího plechu. 
Pro účely porovnání vybočení mezi jednotlivými tělesy byl posun z roviny plechů 
uvažován vždy jako kladný, ačkoli z důvodu otočení poloviny těles docházelo 
k vybočování na obě strany. 

Rozmístění kamer je shrnuto v následující tabulce, příčemž hodnota „A“ představuje 
vzdálenost kamer od tělesa, hodnota „B“ rozestup mezi kamerami a hodnota „α“ 
úhel snímání. Rozmístění kamer bylo po zkouškách vzorků řady C upraveno, jelikož 
pro zkoušky řady D došlo ke změně polohy několika součástí měřící linky. Zároveň 
bylo nezbytné snímat vzorky řady D z větší vzdálenosti z důvodu větších rozměrů 
styčníkových plechů. Vzhledem k relativně pomalému průběhu zkoušek byla 
zvolena frekvence záznamu 1 snímek za sekundu. 

 
tab. 4.12 – rozmístění kamer pro DIC při zkouškách experimentálních těles 

Experimentální tělesa byla zkoušena v pořadí C2, C3, C1, D4, D2, D1 podle celkových 
délek tak, aby byla minimalizována potřeba změny polohy příčníku zkušebního 
rámu. Změna polohy příčníku je časově velmi náročnou operací. 

Zatěžování probíhalo pomocí předepsané rychlosti posunu tak, aby mohla být 
zaznamenána sestupná větev pracovního diagramu. V souladu s normou ČSN EN 
ISO 6892-1 byla stanovena rychlost 1,0 mm/min. Tato byla ovšem po provedení 
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první zkoušky na tělese C2 vyhodnocena jako příliš vysoká (únosnost byla dosažena 
po pouhých 5 minutách) a proto byla pro všechny ostatní zkoušky rychlost snížena 
na 0,3 mm/min. Následující tabulka přehledně shrnuje základní parametry zkoušek. 
Záporné známénko u rychlosti zatěžování symbolizuje zkracování vzorku. 

 
tab. 4.13 – základní parametry zkoušek experimentálních těles 

Z tabulky je vidět, že po úpravě rychlosti zatěžování bylo trvání každé zkoušky 
průměrně 30 minut, s výjimkou zkoušky tělesa C3, při které došlo k výraznému 
pokluzu spojů, jak je popsáno dále. 

Zatěžování probíhalo v jednom zatěžovacím stupni, a to až za mez únosnosti. 
Zkoušky byly ukončeny v okamžiku, kdy síla na sestupné větvi poklesla alespoň 
na 60 % maximální dosažené síly, případně v okamžiku, kdy došlo ke značné 
plastické deformaci styčníkových plechů. 

4.4 Výsledky zkoušek experimentálních těles 

Dříve než byla tělesa zkoušena na měřící lince, byla odhadnuta jejich únosnost 
pomocí analytických vztahů popsaných v podkapitole 3.4. Předpokládáná únosnost 
se pohybovala v rozmezí 55-103 kN. Proto byl pro zkoušky zvolen lis s rozsahem 
250 kN. 

Výsledky zkoušek byly ve velmi dobré shodě s odhadovanou únosností, zvláště pro 
tělesa řady C. Podrobné porovnání experimentálních a analytických výsledků je 
provedeno dále, v podkapitole 6.2. 

4.4.1 Tělesa řady C 

Tělesa řady C byla zkoušena jako první. Jak již bylo uvedeno výše, pro těleso C2 byla 
zvolena rychlost zatěžování 1,0 mm/min, která byla posléze pro ostatní tělesa 
snížena na 0,3 mm/min. 

Vývoj přetváření těles řady C lze rozdělit do 4 fází. 

V první fázi zatěžování dochází ke zcela lineárnímu zkracování těles. Ve spoji mezi 
styčníkovým a připojovacím plechem vzniká dostatečné tření k tomu, aby bylo 
přenášeno působící zatížení. 
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V druhé fázi zatěžování je třecí síla překročena a dochází k pokluzu spoje, 
charakterizovaného dočasným poklesem tuhosti. Deformace výrazně narůstá při 
malém nárůstu působící síly. Pokluz je doprovázen slyšitelným zvukem. Tato fáze 
trvá až do okamžiku dosednutí šroubů na hrany otvorů. 

Ve třetí fázi, po ukočení pokluzu, tuhost skokově narůstá, ale již nedosahuje tuhosti 
v první fázi. Dochází k otlačování hran otvorů a závitů na šroubech. 

 
obr. 4.20 – šroub M20 8.8 po zkoušce tělesa C2 s viditelným otlačením závitu 

Tento proces probíhá téměř po celou dobu za lineárního nárůstu síly a zároveň 
dochází k okem viditelnému vybočení tlačeného prutu. V okamžiku dosažení 
únosnosti dochází k poklesu tuhosti a ke vzniku dvou plastických kloubů u jednoho 
ze styčníků. Plastické klouby vznikají v rovině kolmé na podélnou osu zkušebních 
těles. První kloub na volné délce styčníkového plechu, zatímco druhý kloub na volné 
délce připojovacího plechu. Tvar vybočení se náhle mění z průhybu tlačeného prutu 
ve tvaru sinusoidy na vybočení styčníku ve tvaru písmene S s maximálním posunem 
z roviny v místě napojení tlačeného prutu. Průhyb tlačeného prutu mizí a dochází 
pouze k jeho otáčení se středem v místě nevybočeného styčníku. Rovněž dochází 
k poklesu příčné deformace nevybočeného styčníku. 

Čtvrtá fáze začíná po dosažení únosnosti, kdy dochází ke změkčení. Mez únosnosti 
je vyznačena vrcholem na pracovním diagramu. Oba plastické klouby se rozvíjí a 
dochází k disipaci energie. Nárůst příčné deformace vybočeného plechu je rychlý a 
okem viditelný. Působící síla klesá s narůstající deformací. 

Po odtížení je patrná výrazná nevratná plastická deformace ve vybočeném styčníku, 
zatímco tlačený prut a nevybočený styčník se vrací pružně do počátečního tvaru, 
s minimální nebo žádnou zbytkovou deformací. 

 
obr. 4.21 – idealizovaný pracovní digram zkušebních těles řady C (s pokluzem) 
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PRACOVNÍ DIAGRAMY – ZÁVISLOST SÍLY NA ZKRÁCENÍ VZORKU 

Na obr. 4.22 až obr. 4.24 jsou zobrazeny pracovní diagramy zkušebních těles řady C. 

Z nich je patrné, že k pokluzu spojů došlo při zatížení přibližně 20 kN u tělesa C1 a 
30 kN u těles C2 a C3, poměr síly při pokluzu C1:C2 a C1:C3 je tedy 1:1,5. Tento 
výsledek je překvapivý, jelikož spoj tělesa C1 je proveden pomocí 4 šroubů, zatímco 
spoj těles C2 a C3 pouze pomocí 2 šroubů, přičemž hodnota utahovacího momentu 
je stejná pro všechny šrouby. Je tedy možné předpokládat, že ve spoji se 4 šrouby 
dojde k pokluzu později. Vysvětlení je ovšem možné částečně najít ve velikosti 
styčných ploch mezi plechy. Styčná plocha je u tělesa C1 menší než u těles C2 a C3, 
v poměru 1:1,25. 

Pokluz u těles C1 a C2 probíhal krátce, v jeho průběhu došlo ke zkrácení přibližně 
o 2 mm. Velmi výrazný pokluz nastal při zkoušce tělesa C3, kdy docházelo 
k postupnému poklouzávání o 10 mm. Tento pokluz byl způsoben sestavením 
tělesa s velkými tolerancemi ve šroubech. 

Po dosednutí šroubů došlo k největšímu nárůstu tuhosti u tělesa C1, téměř až na 
hodnotu tuhosti před pokluzem. Namísto toho u tělesa C3 bylo dosaženo jen 
přibližně poloviční tuhosti než před pokluzem. 

Největší únosnosti bylo dosaženo u tělesa C3 – 112 kN, poté u tělesa C1 – 106 kN 
a nejmenší u tělesa C2 – 93 kN. Tento výsledek odpovídá předpokladům, jelikož 
volná délka styčníkového plechu tělesa C3 byla pouze 20 mm, zatímco pro další dva 
vzorky 55 mm. Vzorek C1 dosáhl vyšší únosnosti než C2 patrně z důvodu většího 
počtu šroubů, díky čemuž došlo k roznosu zatížení do větší plochy plechů. 

Všechna tělesa vykázala shodně výrazné změkčení po dosažení únosnosti. 

 
obr. 4.22 – pracovní digram zkušebního tělesa C1 



EXPERIMENTY 

71 

 
obr. 4.23 – pracovní digram zkušebního tělesa C2 

 
obr. 4.24 – pracovní digram zkušebního tělesa C3 

VYBOČENÍ Z ROVINY PLECHŮ 

Na obr. 4.25 až obr. 4.27 jsou zobrazeny grafy vybočení z roviny plechů v závislosti 
na podélném zkrácení zkušebních těles řady C. Zároveň jsou vedle grafů přiloženy 
fotografie vybočených styčníků po ukončení zkoušky. 

Při všech zkouškách došlo k vybočení s posunem z roviny v místě napojení 
připojovacího plechu na tlačený prut. Tento tvar vybočení je v plném souladu se 
závěry předchozího výzkumu, uvedeného v kapitole 3. 

Zajímavým výsledkem je, že ve všech třech případech došlo k vybočení spodního, 
neposuvného styčníku. Stejný fenomén popisují i Khoo, Perera a Albermani [36], kteří 
u všech 9 experimentálních těles zaznamenali vybočení neposuvného styčníku. 
Příčinu není snadné stanovit. U těles C2 a C3 byla v místě vybočených styčníků 
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zjištěna větší excentricita, způsobená nepřesným provedením zářezu do trubky pro 
připojovací plech. Ovšem pro těleso C1 byla tato excentricita shodná pro oba 
styčníky. 

Z grafů nevybočených styčníků (pro tělesa řady C vždy horní styčník) je patrné, že 
jejich příčná deformace narůstala až do okamžiku dosažení únosnosti. Poté ale 
došlo ke změně tvaru vybočení, jak je popsáno výše a příčná deformace 
nevybočeného styčníku poklesla. Vrcholy na grafech vybočení přesně odpovídají 
poloze vrcholů na pracovních diagramech. 

Na grafech vybočených styčníků (vždy spodní styčník) lze pozorovat přesně opačný 
jev, kdy v okamžiku dosažení únosnosti deformace prudce narůstá. Nejvíce v místě 
spoje trubky a připojovacího plechu. Hodnoty naměřené na snímači umístěném 
v úrovni horní hrany styčníkového plechu a snímači umístěném 100 mm od konce 
trubky jsou téměř totožné. 

Vývoj deformovaného tvaru trubky lze odvodit z grafů tlačeného prutu. Je patrné 
mírné vybočení ve tvaru sinusoidy před dosažením únosnosti, neboť příčná 
deformace uprostřed prutu narůstá na začátku zatěžování rychleji než deformace 
konců prutu. Tento trend se ale mění v okamžiku vzniku plastických kloubů na 
styčníku a dochází k narovnání trubky a jejímu postupnému otáčení se středem 
v místě nevybočeného styčníku. 

  

  
obr. 4.25 – vybočení jednotlivých částí tělesa C1 v závislosti na podélném zkrácení; 

spodní styčník po ukončení zkoušky 
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obr. 4.26 – vybočení jednotlivých částí tělesa C2 v závislosti na podélném zkrácení; 

spodní styčník po ukončení zkoušky 

  

  
obr. 4.27 – vybočení jednotlivých částí tělesa C3 v závislosti na podélném zkrácení; 

spodní styčník po ukončení zkoušky 
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4.4.2 Tělesa řady D 

Tělesa řady D se šikmým zakončením styčníkového plechu byla zkoušena jako 
druhá, s jednotnou rychlostí zatěžování 0,3 mm/min. 

Vzhledem k výrazné různorodosti pracovních diagramů těles řady C (pro porovnání 
viz obr. 4.23 a obr. 4.24) bylo snahou u zkoušek těles řady D eliminovat pokluz. Toho 
bylo docíleno volným dotlačením dílců před utažením šroubů. Vždy bylo přitom 
ověřeno, zda není do těles vnášeno zatížení ještě před zahájením zkoušky. 

Díky absenci pokluzu lze vývoj přetváření těles řady D rozdělit pouze do 2 fází. 

V první fázi dochází k pružnému zkracování celého tělesa. Průběh je ovšem na rozdíl 
od těles řady C přibližně lineární jen do 60-70% maximální únosnosti a poté dochází 
k pozvolnému poklesu tuhosti až do nulové hodnoty v okamžiku vzniku plastických 
kloubů. Přechod z lineárního do nelineárního chování je patrně způsoben tím, že na 
začátku zatěžování dochází především k otlačování šroubů a otvorů, zatímco při 
vyšším zatížení dochází k viditelnému průhybu tlačeného prutu ve tvaru sinusoidy 
a pružnému ohybu obou plechů. 

Ve druhé fází se náhle tvar vybočení mění a dochází ke vzniku dvou plastických 
kloubů. První kloub vzniká kolmo na podélnou osu tělesa v místě volné délky 
připojovacího plechu. Druhý kloub vzniká v místě volné délky styčníkového plechu, 
ale na rozdíl od těles řady C, je tento kloub šikmý, se sklonem přibližně polovičním 
oproti sklonu šikmého zakončení styčníkového plechu. V případě zkoumaných těles 
byl tedy sklon druhého plastického kloubu asi 22° od kolmé a sklon šikmého 
zakončení 45°. 

Podobně jako u těles řady C dochází po vzniku plastických kloubů k vymizení 
průhybu tlačeného prutu, který se začíná pouze otáčet se středem v místě 
nevybočeného styčníku. 

Vybočený styčník se deformuje ve tvaru S. Maximální příčný posun nastává v místě 
spojení připojovacího plechu a tlačeného prutu. Vlivem šikmosti plastického kloubu 
ale nedochází k pouhému ohybu styčníkového plechu, ale zároveň i k jeho kroucení. 
Tento krouticí moment, byť patrně velmi malý, má rozhodující vliv na to, který ze 
dvou styčníků vybočí, viz dále. 

 
obr. 4.28 – idealizovaný pracovní digram zkušebních těles řady D (bez pokluzu) 
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Po ukončení zkoušky a odtížení zůstává ve vybočeném styčníku viditelná nevratná 
deformace. Tlačený prut a nevybočený styčník se vrací do původní polohy bez 
zbytkové deformace. 

PRACOVNÍ DIAGRAMY – ZÁVISLOST SÍLY NA ZKRÁCENÍ VZORKU 

Na obr. 4.29 až obr. 4.31 jsou zobrazeny pracovní diagramy zkušebních těles řady D. 

Z pracovních diagramů je vidět, že tělesa D1 a D2 vykazovala v první fázi zatěžování 
výrazně větší tuhost než těleso D4. Tento rozdíl byl s největší pravděpodobností 
způsoben počtem šroubů ve spojích. První dvě tělesa měla spoj se čtyřmi šrouby, 
zatímco třetí těleso se dvěma. Ve spoji se čtyřmi šrouby proto docházelo k roznosu 
zatížení do větší plochy plechů a tím ke snížení napětí a deformace. 

Při zkoušce tělesa D4 byl zaznamenán nepatrný pokluz spoje, přibližně při zatížení 
6 kN. Pravděpodobně se jednalo o pouhé dosednutí šroubů na hranu otvorů. 

Únosnosti bylo u těles D1 a D2 dosaženo přibližně při stejném přetvoření a při 
stejném zatížení (při tlaku 102 kN) a to přesto, že těleso D2 mělo o 35 mm větší 
volnou délku styčníkového plechu. Těleso D4 se dvěma šrouby ve spojích dosáhlo 
nižší únosnosti (92 kN) z důvodu větší koncentrace napětí, jak bylo zmíněno výše. 

Změna nastala po vzniku plastických kloubů, kdy u tělesa D4 došlo k mnohem 
pozvolnějšímu změkčení, než u těles D1 a D2. Důvodem může být postupný rozvoj 
plastického kloubu po šířce styčníkového plechu, jelikož u tělesa D4 patrně došlo 
k plastizaci pouze lokálně v oblasti pod šrouby a teprve poté došlo k postupnému 
rozšíření do stran. 

 
obr. 4.29 – pracovní digram zkušebního tělesa D1 
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obr. 4.30 – pracovní digram zkušebního tělesa D2 

 
obr. 4.31 – pracovní digram zkušebního tělesa D4 

VYBOČENÍ Z ROVINY PLECHŮ 

Na obr. 4.33 až obr. 4.35 jsou zobrazeny grafy vybočení z roviny plechů v závislosti 
na podélném zkrácení zkušebních těles řady D. Zároveň jsou vedle grafů přiloženy 
fotografie vybočených styčníků po ukončení zkoušky. 

Podobně jako u těles řady C i u těles řady D došlo k vybočení styčníkového plechu 
s posunem, s maximální výchylkou v místě napojení připojovacího plechu 
na tlačený prut. 

V kontrastu s předchozími výsledky je naopak vybočení všech tří těles v místě 
posuvného styčníku (tj. horní styčník v místě lisu). Ze záznamů zkoušek bylo 
zjištěno, že po vzniku plastických kloubů umožnil lis mírné natočení styčníku okolo 
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podélné osy tělesa. Natočení bylo způsobeno vlivem vzniku krouticího momentu od 
šikmého plastického kloubu. Proto v souladu s principem minima potenciální 
enegie vždy došlo k vybočení horního styčníku, připojeného k lisu, kde nebyla 
zajištěna úplná rotační tuhost. V tomto místě bylo tedy třeba vykonat méně práce 
pro rozvoj plastického kloubu. 

Samotný průběh příčné deformace zaznamenaný jednotlivými snímači se podobá 
výsledkům ze zkoušek těles řady C. Zvláště u těles D1 a D2 je patrný rapidní nárůst 
příčné deformace vybočeného styčníku po dosažení únosnosti. Tento výsledek 
koresponduje s výrazným změkčením zaznamenaným na pracovních diagramech 
výše (obr. 4.29 a obr. 4.30). Nárůst příčné deformace vybočeného styčníku tělesa D4 
byl pozvolnější. 

U všech těles došlo po dosažení únosnosti k poklesu příčné deformace 
nevybočeného styčníku a k vymizení průhybu tlačeného prutu. 

 
obr. 4.32 – postupné otáčení posuvného styčníku kolem vlastní osy (záznam stacionární 

kamery); vlevo: začátek zkoušky; prostřední: po vzniku plast. kloubů; vpravo: konec zkoušky 

  

  
obr. 4.33 – vybočení jednotlivých částí tělesa D1 v závislosti na podélném zkrácení; 

horní styčník po ukončení zkoušky 
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obr. 4.34 – vybočení jednotlivých částí tělesa D2 v závislosti na podélném zkrácení; 

horní styčník po ukončení zkoušky 

  

  
obr. 4.35 – vybočení jednotlivých částí tělesa D4 v závislosti na podélném zkrácení; 

horní styčník po ukončení zkoušky 
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4.4.3 Souhrnné výsledky zkoušek 

GRAFY 

Dále jsou porovnány výsledky zkoušek všech šesti experimentálních těles. 
Z pracovních diagramů (obr. 4.36) je patrné, že tělesa C2, C3 a D4, se spojem pomocí 
dvou šroubů vykazovaly menší tuhost a rychleji u nich narůstala deformace než u 
těles se čtyřmi šrouby. 

Na obr. 4.37 je zobrazeno maximum ze všech měření na snímačíchkaždého tělesa 
v závislosti na podélném zkrácení. Vyznačené body na jednotlivých křivkách značí 
okamžik dosažení únosnosti. Z grafu vyplývá, že u všech těles došlo k výraznému 
nárůstu příčné deformace právě v okamžiku dosažení maximální síly, a tedy ke 
vzniku plastických kloubů. Rychlost nárůstu deformace byla u všech těles 
srovnatelná. 

Na obr. 4.38 jsou rovněž zobrazena maxima ze všech snímačů na každém z těles, 
ale tentokrát v porovnáním s působící silou. Z grafu lze vyčíst, že nejpomaleji 
narůstala příčná deformace před dosažením únosnosti u těles C1 a D1, zatímco u 
tělesa D4 byl došlo k výrazné deformace ještě před vznikem plastických kloubů. 

 
obr. 4.36 – souhrn pracovních diagramů všech experimentálních těles 
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obr. 4.37 – maximální naměřené vybočení v závislosti na podélném zkrácení všech těles 

 
obr. 4.38 – závislost maximálního vybočení na síle pro všechna tělesa 
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Předchozí dva grafy shrnuje obr. 4.39, na kterém jsou zobrazena maxima příčné 
deformace při dosažení únosnosti a při ukončení zkoušky. Z grafu vyplývá, že u 
všech těles bylo dosaženo únosnosti, a tedy vzniku plastických kloubů ve styčníku 
přibližně při příčné deformaci 10 mm, s výjimkou tělesa D4, u kterého došlo 
k plastizaci až při deformaci 15 mm. 

 
obr. 4.39 – maximální příčná deformace na jednotlivých tělesech 
v okamžiku dosažení únosnosti a v okamžiku ukončení zkoušky 

FOTOGRAFIE 

Na následujících fotografiích jsou zobrazena všechna experimentální tělesa po 
provedení zkoušek. Na obr. 4.40 jsou zachyceny vybočené konce, u těles řady C se 
jedná o spodní neposuvné styčníky, u těles řady D o horní posuvné styčníky. Důvody 
rozhodujícího místa vybočení jsou diskutovány výše v podkapitolách 4.4.1 a 4.4.2. 

 
obr. 4.40 – vybočené styčníky všech experimentálních těles 

zprava: C1, C2, C3, D1, D2, D4 
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Na obr. 4.41 lze vidět nevybočené konce těles (bez styčníkových plechů). 
Z fotografie je patrné, že po odtížení nedošlo k žádné trvalé deformaci připojovacích 
plechů ani tlačených prutů. V průběhu všech zkoušek tedy docházelo k plastickému 
chování pouze v místě vybočujících styčníků, všechny ostatní části těles se po celou 
dobu přetvářely pružně. 

 
obr. 4.41 – nevybočené styčníky a tlačené pruty všech experimentálních těles 

zprava: C1, C2, C3, D1, D2, D4 

4.5 Výsledky DIC 

Plošné přetváření plechů horních i spodních plechů bylo snímáno vždy dvojicí 
kamer. Snímky byly posléze analyzovány v programu Vic-3D Digital Image 
Correlation 8.0. 

Pro digitální korelaci obrazu bylo použito komerční řešení Correlated SOLUTIONS, 
jehož součástí je jak veškeré příslušenství potřebné ke snímání, tak software, 
umožňující vyhodnocení ve 3D. 

4.5.1 Bodová deformace 

Za účelem ověření věrohodnosti dat naměřených pomocí digitální korelace obrazu, 
byly porovnány výsledky příčné deformace ve vybraných bodech na vybočených 
styčnících s výsledky na snímačích. 

Na následujících grafech jsou zobrazeny výsledné průběhy pro tělesa řady C. 
Na první pohled je patrná výrazná shoda mezi hodnotami naměřených snímači 
a DIC. U těles C1 a C2 bylo dosaženo maximálního rozdílu méně než 8 %. Rovněž 
u tělesa C3 byl rozdíl v naměřených hodnotách v bodu (6) malý, pouze 10 %. Jediná 
větší chyba byla zjištěna v bodu (7), kde byl naměřen rozdíl 19 %. 



EXPERIMENTY 

83 

  

 
obr. 4.42 – porovnání průběhu příčné deformace v čase naměřené pomocí snímačů (plná 

čára) a DIC (tečkovaná čára) ve vybraných bodech experimentálních těles řady C 

4.5.2 Plošná deformace 

Na následujících obrázcích je zobrazena plošná deformace ve 3D a vykresleno 
hlavní přetvoření (Lagrange) pro vybrané styčníky. Vždy je zobrazen stav 
při dosažení únosnosti a stav při ukončení experimentu. 

Červené oblasti zřetelné znázorňují polohu plastických kloubů. 

 
obr. 4.43 – deformovaný tvar a hlavní přetvoření spodního styčníkového plechu C2; 

vlevo: stav při dosažení únosnosti; vpravo: stav při ukončení experimentu 
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obr. 4.44 – deformovaný tvar a hlavní přetvoření spodního připojovacího plechu C3; 

vlevo: stav při dosažení únosnosti; vpravo: stav při ukončení experimentu 
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5 NUMERICKÉ MODELY 

Experimentální tělesa, podrobně popsaná v předchozí kapitole, byla kromě 
fyzických zkoušek simulována rovněž numericky. Modely byly vytvořeny a 
analyzovány v obecném konečněprvkovém výpočetním programu Abaqus/CAE 
6.14-1. 

Tyto numerické modely z deskostěnových a prostorových konečných prvků jsou 
následně validovány na základě experimentálních výsledků, viz podkapitola 6.1. 

5.1 Komplexní numerické modely 

Komplexní numerické modely byly vytvořeny na základě skutečných rozměrů 
experimentálních těles, včetně výrobních vad, jako např. nepřesného provedení 
zářezu do trubky, ovlivňující výslednou excentricitu síly a přidavný ohybový 
moment, viz podkapitola 4.3.1. Rovněž byly uváženy skutečné materiálové 
vlastností získané tahovou zkouškou, viz podkapitola 4.2.4). Cílem těchto modelů 
bylo co nejvěrněji napodobit průběh a výsledky fyzických zkoušek. Níže je 
zobrazeno několik příkladů vytvořených modelů. 

 

 

  
obr. 5.1 – komplexní numerické modely; nahoře: C1, uprostřed: D1, 

vlevo dole: detail styčníku C1, vpravo dole: detail styčníku D1 



NUMERICKÉ MODELY 

86 

5.1.1 Přijaté předpoklady 

I přes snahu o maximální výstižnost modelů bylo přijato několik zjednodušujících 
předpokladů. Ty umožnily snížit výpočetní náročnost a pravděpodobnost chyb. 

• obecný pracovní diagram oceli byl nahrazen bilineárním pružnoplastickým 
pracovním diagramem se zpevněním; 

• otvory pro šrouby byly modelovány jako přesné, tj. průměru 20 mm 
(skutečné otvory byly průměru 22 mm); 

• do šroubů nebyla vnesena žádná předpínací síla; 
• kontakt mezi plechy byl uvažován zcela bez tření; 
• z výše uvedeného vyplývá, že nebyl uvažován pokluz ve spoji a přenos 

zatížení byl po celou dobu zajištěn výhradně pomocí šroubů; 
• povrch plechů byl simulován jako dokonale tvrdý, tj. nebylo umožněno 

vzájemné zatlačování plechů do sebe; 
• skutečné imperfekce byly nahrazeny imperfekcemi ve tvaru superopozice 

několika vlastních tvarů ze stabilitní analýzy; 
• čelní desky z plechu P20, resp. P12, byly nahrazeny okrajovými podmínkami; 
• vlastní tíha nebyla uvažována (přídavek zatížení na spodní styčník, při 

dosažení únosnosti, by představoval pouze 0,5 % pro řadu C, resp. 1,0 % pro 
řadu D). 

5.1.2 Studie citlivosti 

Jako výchozí byl zvolen model tělesa C2. Na něm byla provedena studie citlivosti, 
jejímž úkolem bylo zjistit míru vlivu jednotlivých vstupních parametrů na výsledné 
chování a výpočetní náročnost. 

Zkoumanými parametry byly: 

• materiálové vlastnosti plechů a trubky (normové v porovnání se skutečně 
naměřenými) 

• materiálové vlastnosti šroubů (pružnoplastické chování v porovnání 
s dokonale pružným chováním) 

• tvar šroubů (válcový model dříku v porovnání s modelem včetně hlavy a 
matice 

• velikost otlačované oblasti otvorů (180° roznášecí úhel v porovnání se 120° 
roznášecím úhlem, viz podkapitola 5.2.4) 

• hustota sítě konečných prvků 
• počet integračních vrstvev deskostěnových průřezů 
• řád bázových funkcí (lineární v porovnání s kvadratickými) 
• metoda řešení soustavy lineárních algebraických rovnic (přímá v porovnání 

s iterační) 
• iterační řešič nelineárních rovnic (Newton-Raphsonova metoda v porovnání 

s Riksovou metodou) 
• velikost a počet iteračních kroků 

Optimální volba parametrů, která vyplynula z této studie je uvedena dále. 



NUMERICKÉ MODELY 

87 

5.2 Parametry komplexních modelů 

5.2.1 Dílce 

Všechny modely byly sestaveny ze čtyř základních dílců – styčníkového plechu, 
připojovacího plechu, kruhové trubky a šroubu. Jejich rozměry odpovídaly skutečně 
změřeným rozměrům experimentálních těles. 

Před tvorbou globálních modelů bylo vytvořeno několik samostatných modelů 
jednotlivých dílců. Na nich byly vyzkoušeny a porovnány různé způsoby 
modelování. Jako nevhodnější se ukázalo modelovat: 

• styčníkový a připojovací plech jako 3D rovinný deskostěn (planar shell); 
• kruhovou trubku jako 3D deskostěn vytvořený tažením kružnice (extrusion 

shell); 
• šroub jako 3D těleso vytvořené rotací kolem osy (revolution solid). 

5.2.2 Materiálové vlastnosti 

Pro styčníkové a připojovací plechy a kruhovou trubku byly uvažovány materiálové 
vlastnosti stanovené tahovými zkouškami, vycházející ze skutečných napětí a 
přetvoření (σtrue a εtrue), viz podkapitola 4.2.4. Pro šrouby z oceli 8.8 byly materiálové 
vlastnosti uvažovány jako nominální, normové. Pracovní diagramy byly zadány jako 
ideálně pružnoplastické s izotropním zpevněním8 definované mezí kluzu (fy) a mezí 
pevnosti (fu). V případě překročení meze pevnosti se předpokládal neomezený 
nárůst přetvoření. 

 
obr. 5.2 – pružnoplastické pracovní digramy (plně) a výchozí pracovní diagramy z tahových 

zkoušek přepočtené na skutečná napětí a přetvoření (tečkovaně) 

                                                      
8  Vzhledem k monotónnímu zatěžování bez odtížení by bylo dosaženo stejných výsledků i při uvážení 
kinematického zpevnění 
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Materiálové vlastnosti použité pro jednotlivé dílce shrnuje následující tabulka. 

 
tab. 5.1 – souhrn materiálových vlastností uvažovaných v numerických modelech 

5.2.3 Průřezy 

Styčníkové a připojovací plechy a kruhová trubka byly modelovány deskostěnovým 
homogenním průřezem (homogeneous shell) se skutečně změřenými tloušťkami. 
Plechy byly po tloušťce rozděleny na 11 integračních vrtev, trubka na 5. Pro řešení 
byla použita Simpsonova integrace. 

   
obr. 5.3 – dílce včetně průřezů; zleva: styčníkový plech (C3), připojovací plech (C3), trubka 

Šrouby M20 byly modelovány jako homogenní tělesa (homogeneous solid). 
Zjednodušeně byly tvořeny válcem o průměru 20 mm zakončeným na obou 
stranách většími válci o průměru 34 mm. Podložky byly zanedbány. 
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obr. 5.4 – vlevo: šrouby použité při experimentu; vpravo: numerický model šroubu 

5.2.4 Spoje a kontakty 

Svařovaný spoj mezi připojovacím plechem a trubkou byl modelován jako dokonale 
tuhé spojení. Samotný svar nebyl modelován. Toto zjednodušní bylo přípustné, 
neboť únosnost svaru výrazně převyšovala únosnost celého modelu ztužidla, 
viz tab. 4.1. 

 
obr. 5.5 – spoj připojovacího plechu a trubky 

Kontakty mezi styčníkových a připojovacím plechem a kontakty mezi hlavou šroubu 
a plechy byly v tangenciálním směru modelovány jako dokonale hladké, bez tření. 
Naopak ve směru normály byly plechy a šrouby uvažovány jako dokonale tvrdé, bez 
možnosti vzájemného zatlačování dílců do sebe. 
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obr. 5.6 – vlevo: kontakt mezi plechy; vpravo: kontakt mezi plechem a hlavou šroubu 

Přenos zatížení ze styčníkového plechu do šroubu a následně ze šroubu do 
připojovacího plechu byl zajištěn propojením otlačovaných hran plechů s dříkem 
šroubu. Otlačovaná plocha byla zvolena pod roznášecím úhlem 120° vycházejícím 
ze středu otvoru, viz následující obrázek. 

   

obr. 5.7 – vlevo: propojení dříku šroubu a plechů; uprostřed: schéma roznášecího úhlu; 
vpravo: koncentrace napětí v otlačované části otvoru v průběhu zatěžování 

5.2.5 Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky byly zavedeny na koncových hranách styčníkových plechů. Na 
jednom konci bylo uvažováno dokonalé vetknutí na druhém konci bylo uvažováno 
posuvné vetknutí. Zároveň byla na posuvném konci umožněna rotace v ose modelu, 
neboť lis při zatěžovacích zkouškách toto pootočení rovněž umožňoval, jak bylo 
ukázáno v podkapitole 4.4.2. 
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obr. 5.8 – okrajové podmínky; vlevo: dokonalé vetknutí; vpravo: posuvné vetknutí 

Následující tabulka shrnuje stupně volnosti odebrané okrajovými podmínkami. 
Osový systém je definován na obr. 5.8. 

 

tab. 5.2 – stupně volnosti odebrané okrajovými podmínkami 

5.2.6 Zatížení 

Zatížení bylo modelu vnášeno jako liniové v místě posuvného vetknutí ve směru 
osy x. Podle typu analýzy (podrobněji viz dále, v podkapitole 5.3) probíhalo 
zatěžování v dílčích krocích buď silou nebo předepsaným posunem podpory. 

Silové zatížení bylo pro stabilitní analýzu zavedeno tak, aby náhradní břemeno 
vyvozovalo jednotkovou sílu 1 kN. Pro stanovení únosnosti bylo toto zatížení 1000× 
zvětšeno na 1 MN (tj. asi 10× více než předpokládaná únosnost). 

Pro stanovení celého pracovního diagramu včetně sestupné větve byl předepsán 
osový posun ux = -12 mm v místě BC2 (viz tab. 5.2). 

5.2.7 Konečné prvky 

Na základě citlivostní analýzy (podkapitola 5.1.2) byly zvoleny následující konečné 
prvky pro reprezentaci jednotlivých dílců: 

plechy a trubka plošné prvky S4R – čtyřúhelníkové prvky se čtyřmi uzly 
a lineárními bázovými funkcemi, s redukovanou integrací, 
s počáteční tuhostí (hourglass control) a konečným 
membránovým přetvořením 

šrouby prostorové prvky C3D4 – čtyřstěnné jehlany se čtyřmi uzly a 
lineárními bázovými funkcemi 
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5.2.8 Velikost sítě konečných prvků 

Pro plošné prvky byla stanovena základní velikost sítě 8 mm (tj. shodná jako tloušťka 
plechů). Tato velikost se během studie citlivosti ukázala jako dostatečně přesná při 
zachování přijatelné rychlosti výpočtu (přibližně 30 min pro kompletní analýzu). 

Síť byla lokálně zahuštěna v místě otvorů na velikost 2 mm. 

 

obr. 5.9 – zahuštění sítě v místě otlačované hrany otvoru 

Naopak ve střední části trubky byla velikost sítě zvětšena na 16 mm. Hranice této 
změny sítě byla vytvořena 100 mm od konce spojení připojovacího plechu a trubky. 

 
obr. 5.10 – přechod mezi velikostí sítě 8 mm (vlevo) a 16 mm (vpravo) 

Základní a jednotná velikost sítě konečných prvků pro šrouby byla určena 4,5 mm. 
Tato hodnota zajistila rozdělení hlavy šrouby na 3 vrtsvy. 

 
obr. 5.11 – síť konečných prvků na šroubu v poloprůhledném zobrazení 

5.3 Analýza komplexních modelů 

Předchozí kapitola byla věnována vlastnostem numerických modelů. Tato kapitola 
se věnuje použitým metodám výpočtu těchto modelů. Ve všech případech byl 
zvolen jednotný postup, sestávající ze stabilitní analýzy, zavedení imperfekcí ve 
formě superpozice vlastních tvarů a následné statické analýzy. 
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5.3.1 Stabilitní analýza 

Jako první krok při výpočtu odezvy numerického modelu byla provedena stabilitní 
analýza, ze které byly získány hodnoty kritického zatížení a vlastní tvary vybočení. 

Analýza byla provedena jako lineárně pružná (tj. bez vlivu plasticity a velkých 
deformací). Vlastní tvary byly hledány metodou iterace podporostoru s maximálním 
počtem 30 iterací a 10 vektorů pro každou iteraci. U všech modelů se ukázalo jako 
dostatečné hledat prvních 5 vlastních tvarů, jelikož během nich došlo k rovinnému 
vybočení všech hlavních dílců modelu. Vyšší vlastní tvary představovaly např. 
vybočení plechů zkroucením nebo lokální boulení trubky, které nebyly při fyzických 
experimentech nikdy pozorovány. 

5.3.2 Imperfekce 

Ve výpočetních modelech byly zahrnuty pouze geometrické imperfekce, 
materiálové imperfekce v podobě reziduálních pnutí nebyly uvažovány. 

Na základě přílohy C (Analýzy metodou konečných prvků) normy ČSN EN 1993-1-5 – 
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Boulení stěn [12] byly geometrické 
imperfekce zavedeny ve formě vlastních tvarů. Výše bylo uvedeno, že v rámci 
jednotlivých vlastních tvarů nikdy nedošlo k vybočení všech dílců modelu. Proto 
byly imperfekce zavedeny jako superpozice více vlastních tvarů. 

Amplituda imperfekce byla stanovena dvěma postupy: 

1. z počátečního tvaru změřeného digitální korelací obrazu; 
2. dle normy na základě ekvivalentní geometrické imperfekce a výrobních 

tolerancí. 

Výpočet byl proveden pro oba uvedené způsoby a je porovnán v podkapitole 5.4. 

GEOMETRICKÉ IMPERFEKCE DLE DIC 

Snímání těles pomocí digitální korelace obrazu umožnilo analyzovat plošnou 
deformaci obou styčníků. Z vyhodnocení úvodních snímků jednotlivých měření 
vyplynulo, že: 

• počáteční tvar styčníkového plechu zpravidla neodpovídá vlastnímu tvaru 
vybočení (tj. maximální posun z roviny v místě horní hrany); naopak bylo u 
většiny plechů zjištěno prohnutí přibližně ve tvaru paraboly, s maximem 
zhruba uprostřed výšky; 

• skutečné imperfekce jsou výrazně menší než bezpečné hodnoty navržené 
normou, viz dále. 

Amplituda imperfekce byla konzervativně stanovena jako rozdíl mezi největší a 
nejmenší naměřenou hodnotou souřadnice Z na každém plechu. Výsledné hodnoty 
jsou shrnuty dále v tab. 5.3. 
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obr. 5.12 – ukázka počáteční deformace styčníkových plechů stanovená pomocí DIC; 

zobrazeny isoplochy souřadnice Z (ve 3D zobrazení převýšené); hodnoty v mm 

Při výpočtu s imperfekcemi dle DIC nebyly uvažovány imperfekce trubky, jelikož tyto 
nebyly měřeny a normou udávané hodnoty by značně převyšovaly imperfekce 
plechů. Na následujícím obrázku je schématicky znázorněna superpozice vlastních 
tvarů. Varianta 1 byla použita u modelů C1, C3 a D4, varianta 2 u modelů C2, D1 a D2. 
U varianty 2 byly imperfekce zaváděny ve formě druhého vlastního tvaru, neboť 
tímto způsobem byla nalezena nejnižší únosnost modelů. 

 
obr. 5.13 – schéma skládání vlastních tvarů, amplitudy dle DIC; 

Ai je amplituda imperfekce i-tého vlastního tvaru, ϕi je i-tý normovaný vlastní tvar 

GEOMETRICKÉ IMPERFEKCE DLE NORMY 

Dle normy ČSN EN 1993-1-5 [12] je možné stanovit amplitudy imperfekce rovněž 
jako 80 % geometrických výrobních tolerancí. Tyto tolerance jsou uvedny v příloze 
B normy ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
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– Technické požadavky na ocelové konstrukce [21]. Tato norma nicméně neuvádí 
požadavky přímo pro ztužidla. Tolerance trubky byly proto stanoveny na základě 
podmínky pro rovinnost průběžných sloupů (5.1), jakožto nejpodobnější 
konstrukce. 

Δ=±
L

1000
 (5.1) 

kde Δ je maximální přípustná hodnota tolerance 
L délka prvku 

Imperfekce trubky byla poté stanovena jako: 

A=0,8·Δ=±0,8·
L

1000
=±

L

1250
 (5.2) 

kde A je ampliuda imperfekce 

Pro styčníkové plechy nebyla v normě ČSN EN 1090-2 nalezena vhodná podobná 
konstrukce. Proto byla uplatněna podmínka (5.3) pro ekvivalentní geometrickou 
imperfekci výztuhy/pásnice dle normy ČSN EN 1993-1-5. Tuto podmínku lze 
považovat za poměrně přísnou. 

A=±
L

50
 (5.3) 

Následující tabulka shrnuje hodnoty uvažovaných geometrických imperfekcí pro 
jednotlivé modely. 

 
tab. 5.3 – hodnoty geometrických imperfekcí použitých v jednotlivých modelech; 
L je délka dílce, Aimp,DIC amplituda imperfekce stanovená DIC a Aimp,norm amplituda 

imperfekce dle normy 

Při superpozici vlastních tvarů byly v tomto případě uplatněny jak imperfekce obou 
plechů, tak samotného tlačeného prutu (trubky). Schématicky je skládání vlastních 
tvarů znázorněno na následujícím obrázku. Podobně jako v případě DIC i zde byla 
varianta 1 uplatněna u modelů C1, C3 a D4 a varianta 2 u modelů C2, D1 a D2. 
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obr. 5.14 – schéma skládání vlastních tvarů, amplitudy dle normy 

5.3.3 Statická analýza 

Cílem statického výpočtu bylo stanovit jednak únosnost jednotlivých modelů, ale 
také průběh celého pracovního diagramu včetně sestupné větve po dosažení 
maximálního zatížení. Výsledky jsou uvedeny dále v podkapitole 5.4, Porovnání a 
validace s výsledky experimentů je provedeno v podkapitole 6.1 

Při statické analýze byl uvažován vliv velkých deformací a P-Δ efekt. Výpočet byl pro 
každý model proveden ve třech variantách: 

1. nelineární bez imperfekcí 
2. nelineární s imperfekcemi dle DIC 
3. nelineární s imperfekcemi dle normy 

S výhodou bylo využito zatěžování pomocí předepsaného posunu podpory, čímž 
byl nejenom simulován skutečný průběh fyzických zkoušek, ale zároveň bylo možné 
využít Newton-Raphsonovu metodu řešení nelineárních rovnic pro stanovení 
celého pracovního diagramu9. Zatěžování silou v kombinaci s Riksovou metodou 
délky oblouku se během studie citlivosti ukázalo jako časově náročné. 

Iterační kroky byly zvoleny následovně: 

• počáteční krok 5·10-4; 
• minimální krok 1·10-7; 
• maximální krok 1,25·10-2. 

Zatížení silou bylo v několika případech využito v kombinaci s Newton Raphsonovou 
metodou pro zrychlený výpočet únosnosti, jako kontrola správnosti. Ve všech 
případech se potvrdilo, že únosnost stanovená oběma postupy se shoduje. 

Pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic se jako optimální ukázala přímá 
metoda. 

                                                      
9 Zatížení odpovídající danému posunu bylo stanoveno jako reakce ve vetknutí. 
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5.4 Výsledky komplexních modelů 

5.4.1 Vlastní tvary vybočení 

Lineární stabilitní analýzou byly vypočteny kritické hodnoty zatížení a odpovídající 
vlastní tvary vybočení. Ve všech šesti případech bylo zjištěno, že první dvě kritická 
zatížení leží velmi blízko sebe, s rozdílem hodnot v rozmezí 4-25 %. Obě tyto 
hodnoty vždy odpovídaly tvarům s vybočením styčníkových plechů. Naopak třetí 
vlastní tvar s kritickým zatížením přibližně 2×-3× vyšším než první dva tvary, vždy 
odpovídal vybočení trubky ve tvaru jedné půlvlny sinusoidy. 

 
obr. 5.15 – první tři normované vlastní tvary modelu tělesa C1, 150× zvětšená deformace 

U těles C1, C3 a D4 bylo pozorováno vybočení jednotlivých styčníků při rozdílném 
kritickém zatížení, příklad je uveden na obr. 5.15. U těles C2, D1 a D2 naopak došlo 
k současnému vybočení obou styčníků, a to ve stejném směru v případě 1. vlastního 
tvaru a v opačném směru v případě 2. vlastního tvaru. Příklad je uveden na obr. 5.16. 
V rámci následné statické analýzy bylo dokázáno, že zavedení imperfekcí jako 
násobku 2. vlastního tvaru dává nejnižší únosnost modelu. 

 

obr. 5.16 – první tři normované vlastní tvary modelu tělesa C2, 150× zvětšená deformace 

V případě modelů těles řady D se šikmým zakončením došlo v prvním a druhém 
vlastním tvaru k vybočení styčníkového plechu pod úhlem. Tento přibližně kopíroval 
průběh plastických kloubů zjištěných v průběhu experimentů. 
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obr. 5.17 – viditelně šikmý tvar vybočení styčníkových plechů těles řady D; 

modrá barva představuje minimální hodnoty, červená maximální 

První tři kritické hodnoty zatížení pro všech šest modelů jsou přehledně uvedeny 
v následujícím grafu. 

 
obr. 5.18 – kritické hodnoty zatížení prvních tří vlastních tvarů vybočení 

5.4.2 Pracovní diagramy 

Pro šest výpočetních modelů bylo stanoveno celkem 18 pracovních diagramů – 
zcela bez imperfekcí, s imperfekcemi dle DIC a s imperfekcemi dle normy. Cílem 
bylo určit míru vlivu počátečního tvaru na únosnost a celkové chování modelů. 

 
obr. 5.19 - postupné přetváření styčníku tělesa D2, imperfekce dle DIC; 

napětí dle von Misesovy podmínky plasticity v MPa, deformace 2× zvětšeny 
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Ve všech případech byla nejprve pozorována příčná deformace obou styčníků, 
včetně mírného průhybu trubky. V okamžiku dosažení únosnosti byl došlo ke vzniku 
a rozvoji dvou plastických kloubů v jednom ze styčníků za současného poklesu 
napětí v druhém styčníku a trubce. Tento mechanismus kolapsu byl v naprosté 
shodě s experimenty. 

 
obr. 5.20 – postupné přetváření styčníku tělesa D4, imperfekce dle DIC; 

napětí dle von Misesovy podmínky plasticity v MPa, deformace 2× zvětšeny 

MODELY TĚLES ŘADY C 

U modelů těles řady C došlo ve dvou případech k vybočení u spodního 
(neposuvného) styčníku, v jednom případě u horního (posuvného) styčníku. 
Únosnost při analýze bez imperfekcí a s imperfekcemi byla velice podobná. Výrazný 
pokles únosnosti byl zaznamenán při analýze s imperfekemi dle normy. 

 
obr. 5.21 – deformované tvary modelů těles řady C při posunu v podpoře ux = -12 mm; 

napětí dle von Misesovy podmínky plasticity (červená = 500 MPa), deformace 2× zvětšeny 

Pracovní diagramy těles C1 a C2 (oba s volnou délkou styčníkového plechu 55 mm) 
ukázaly plynulý nárůst síly s postupným poklesem tuhosti až do dosažení únosnosti. 
Toto chování bylo stejné pro všechny tři varianty analýzy. Dle očekávání bylo 
dosaženo největší únosnosti při výpočtu bez imperfekcí a nejmenší únosnosti při 
výpočtu s imperfekcemi dle normy. 

Rozdílný pracovní diagram byl zjištěn u tělesa C3. Při výpočtu bez imperfekcí a 
rovněž s imperfekcemi dle DIC došlo k výraznému poklesu tuhosti při síle -70 kN a 
tím zároveň k dosažení únosnosti při přibližně dvojnásobném posunu podpory, než 
u těles C1 a C2. Toto chování bylo patrně způsobeno menší volnou délkou 
styčníkového plechu 20 mm, a tedy menší oblastí pro vznik plastického kloubu. Při 
výpočtu s imperfekcemi již nebyl náhlý pokles tuhosti zaznamenán. 
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obr. 5.22 – pracovní diagramy numerických modelů těles řady C 
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MODELY TĚLES ŘADY D 

U modelů těles řady D došlo ve všech případech k vybočení u spodního 
(neposuvného) styčníku. Imperfekce dle DIC byly zpravidla větší než u řady C, a proto 
došlo k znatelnějšímu poklesu únosnosti v porovnání s výpočtem bez imperfekcí 
(s výjimkou tělesa D2).  

 
obr. 5.23 – deformované tvary modelů těles řady D při posunu v podpoře ux = -12 mm; 

napětí dle von Misesovy podmínky plasticity (červená = 500 MPa), deformace 2× zvětšeny 

V případě těles D1 a D2 byl průběh pracovních diagramů plynulý, k viditelnému 
poklesu tuhosti došlo až krátce před dosažením únosnosti. Mírný zlom byl 
zaznamenán v pracovním diagramu D4, ale únosnosti bylo v tomto případě 
dosaženo ve všech variantách výpočtu při přibližně stejném posunu podpory. 

Nejnižší únosnost byla dle očekávání zaznamenána při výpočtu s imperfekcemi dle 
normy, nejvyšší při výpočtu bez imperfekcí. 

 
obr. 5.24 – pracovní diagramy komplexních numerických modelů těles řady D 
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obr. 5.24 – pracovní diagramy komplexních numerických modelů těles řady D; pokračování 

5.4.3 Souhrn 

Únosnost pro všechny varianty výpočtu všech modelů je shnuta v následujícím 
grafu. 

Vlivem imperfekcí stanovených dle výsledků měření DIC došlo průměrně k 4,1 % 
poklesu s minimem 2,2 % u tělesa D2 a maximem 5,8 % u tělesa D4. 

V případě imperfekcí stanovených dle normy došlo k poklesu únosnosti průměrně 
o 17,9 % s minimem 15,8 % u tělesa D1 a maximem 22,1 % u tělesa D4. 
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obr. 5.25 – souhrn únosnosti všech numerických modelů 
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6 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

V předchozích kapitolách byly představeny výsledky fyzických experimentů, 
numerických modelů a výpočtů dle analytických vztahů na šesti tělesech. Tyto 
výsledky jsou v této kapitole vzájemně porovnány a je vyhodnocena přesnost 
jednotlivých postupů. 

Jako výchozí a nejpřesnější jsou uvažovány výsledky fyzických experimentů. Na nich 
jsou validovány komplexní numerické modely a ty jsou následně verifikovány 
analytickými vztahy. Přesnost analytických vztahů je rovněž porovnána s výsledky 
experimentů. 

6.1 Validace numerických modelů na experimentu 

6.1.1 Nejistoty numerických a experimentálních modelů 

Dříve, než bude provedena samotná validace, je třeba shrnout nejistoty, které 
nevyhnutelně doprovází všechny numerické i fyzické modely. 

V případě numerických modelů je třeba připustit, že jakýkoli model je pouze větším 
či menším zjednodušením skutečnosti. I v případě naprosto přesných údajů o 
materiálech, počátečním tvaru a počátečních napětí je výsledek stále pouze 
přibližný, zatížený chybou použité metody řešení. Ta je v dnešní době nejčastěji 
založena na diskretizaci kontinua a převodu menší soustavy (parciálních) 
diferenciálních rovnic 10  na rozsáhlou soustavu algebraických rovnic, přičemž 
samotné řešení této soustavy algebraických rovnic může být opět přibližné11. Zcela 
stranou jsou ponechány další chyby vyplývající z přibližného řešení nelineárních 
rovnic, aproximace řešení jednoduchými bázovými funkcemi a numerické 
integrace. 

Krom výše uvedených nejistot, které lze souhrnně označit za matematické 
problémy, obsahovaly numerické modely následující nejistoty: 

• materiálové vlastnosti byly zadány jako průměrné, na základě tří (pro 
plechy), resp. dvou (pro trubky) tahových zkoušek; 

• počáteční tvar (geometrické imperfekce) byl zadán jako superpozice 
několika vlastních tvarů vybočení, přestože bylo v pokapitole 5.3.2 dokázáno, 
že přinejmenším v případě styčníkových plechů neodpovídal jejich 
počáteční tvar vlastnímu tvaru vybočení; 

• hodnoty imperfekcí určených pomocí DIC byly zatíženy vlastní chybou 
snímání a následné korelace 

• bylo zcela zanedbáno tření mezi plechy a pokluz spojů; 
• byl použit zjednodušený model šroubu bez závitu; 
• nebyly modelovány podložky pod hlavou a maticí šroubu; 
• průměr otvorů přesně odpovídal průměru šroubu (byly zanedbány tolerance 

v otvorech); 

                                                      
10  V případě zkoumání mechanické odezvy lineárně pružného izotropního materiálu se jedná o soustavu tří 
Laméových rovnic (uvádí např Timoshenko [6]) 
11 Při použití iteračních metod (např. metody sdružených gradientů) [24] 



POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

106 

• čelní desky byly nahrazeny okrajovými podmínkami; 
• nebyly modelovány svary (jak mezi plechy, tak podélný svar trubky); 
• reziduální pnutí (především od svařování) byla zanedbána. 

Rovněž v případě fyzických modelů je třeba připustit některé nejistoty, vyplývající 
především z chyb měření: 

• nebyl stanoven skutečný součinitel tření mezi styčníkovým a připojovacím 
plechem; 

• velikost utahovacího momentu nebyla ověřována. 

Z uvedených nejistot vyplývá, že cílem numerických modelů nemohlo být zcela 
dokonale vystihnout chování fyzických modelů. Snahou bylo se tomuto chování co 
nejvíce přilížit s přijatelnou odchylkou. 

6.1.2 Únosnost 

Základním, nikoli však jediným, parametrem, který byl porovnáván, byla maximální 
dosažená síla v průběhu zatěžování. Tato je znázorněna na následujícím grafu, ze 
kterého vyplývá dosažení velmi dobré shody mezi experimentálními a numerickými 
modely. 

Ve všech případech modelů řady C vychází skutečná únosnost mezi hodnotami 
únosnosti dosažené numerickými modely s imperfekcemi dle DIC a dle normy. 
U modelů řady D se skutečná únosnost téměř přesně shoduje s únosností 
numerických modelů s imperfekcemi dle DIC s výjimkou tělesa D1, kde se skutečná 
únosnost více blíží únosnosti numerického modelu s imperfekcemi dle normy. 

 
obr. 6.1 – grafické porovnání únosnosti jednotlivých modelů s výsledky experimentu 
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V tab. 6.1 je provedeno procentuální porovnání únosností. Průměrně byly u modelů 
s imperfekcemi dle DIC dosaženo únosnosti o 8,2 % vyšší než skutečné. V případě 
modelů s imperfekcemi dle normy bylo průměrně dosaženo únosnosti o 7,2 % nižší 
než skutečné. 

 
tab. 6.1 – procentuální porovnání únosnosti jednotlivých modelů s výsledky experimentu; 

hodnoty poměru vyšší než 100 % jsou na straně nebezpečné 

Obecně lze předpokládat, že největší vliv na rozdílnost únosností mají imperfekce, 
jejihž skutečná hodnota se patrně nachází mezi hodnotami z digitální korelace a 
hodnotami z normy. Za druhý významný zdroj nejistot lze považovat skutečné 
materiálové vlastnosti. U některých experimentálních těles mohly být jiné než 
průměrné, stanovené pomocí tahových zkoušek. Jak je dokázáno v podkapitole 
7.2.8, únosnost modelů je téměř přímo úměrně závislá na mezi kluzu oceli. 

6.1.3 Pracovní digramy 

Druhým porovnávaným parametrem pro validaci bylo celkové chování modelů 
v průběhu zatěžování. Níže jsou proto pro každý z modelů zakresleny společně do 
grafu pracovní diagramy z experimentu, z výpočtu s imperfekcemi dle DIC a 
z výpočtu s imperfekcemi dle normy. 

Vzhledem k absenci pokluzu v numerických modelech (zanedbání tření a tolerancí 
v otvorech pro šrouby) byl souřadný systém experimentálních pracovních diagramů 
transformován tak, aby vrchol odpovídal vrcholu na pracovním diagramu 
příslušného numerického modelu při výpočtu s imperfekcemi dle DIC. Skutečné 
pracovní diagramy z experimentů bez transformace souřadnic lze nalézt 
v podkapitole 4.4. 

ŘADA C 

U numerických modelů řady C se nepodařilo zcela vystihnout chování před 
dosažením únosnosti. V porovnání s experimenty vykázaly všechny numerické 
modely vyšší tuhost. Toto zjištění lze ovšem částečně vysvětlit vlivem nejistot 
uvedených v podkapitole 6.1.1. Nejpodstatnějším vlivem bylo patrně otlačování 
závitu šroubů po pokluzu spoje v průběhu experimentu. Závit ani pokluz nebyly 
v numerických modelech zohledněny. Zároveň mohlo docházet k většímu 
otlačování samotných otvorů. V numerických modelech bylo uvažování otlačení 
pod roznášecím úhlem 120°, viz obr. 5.7. Chování po dosažení únosnosti bylo u 
všech modelů vystiženo velmi přesně. 
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obr. 6.2 – porovnání pracovních diagramů těles řady C 
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ŘADA D 

V případě pracovních diagramů numerických modelů řady D bylo dosaženo 
podobné shody s experimenty jako u řady C. U modelu D2 bylo nicméně dosaženo 
podobné tuhosti i před dosažením únosnosti. Zcela nejlepší shoda ze všech šesti 
modelů byla zaznamenána u tělesa D4 při uvážení imperfekcí dle DIC. V případě 
tohoto modelu byl rozdíl v únosnosti pouze 1 % a zároveň došlo téměř ke splynutí 
grafů ve velké části pracovních diagramů. 

 

 
obr. 6.3 – porovnání pracovních diagramů těles řady D 
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obr. 6.3 – porovnání pracovních diagramů těles řady D; pokračování 

6.1.4 Vyhodnocení validace 

Na základě výše uvedených grafů a tabulek lze považovat komplexní numerické 
modely za dostatečně výstižné. Bylo dosaženo velmi dobré shody z hlediska 
únosnosti. V rámci celkového chování v průběhu zatěžování byly zjištěny odchylky, 
které jsou nicméně diskutovány a vysvětleny výše. 

Komplexní numerické modely byly validovány a jsou vhodné pro parametrickou 
studii únosnosti. 

6.2 Verifikace a porovnání s analytickými modely 

V následujících tabulkách a grafech jsou porovnány výsledky experimentů, 
numerických modelů a analytických modelů. Je provedena verifikace numerických 
modelů pomocí analytických vztahů. Pro všechny analytické modely byly použity 
skutečné materiálové vlastnosti dle tahových zkoušek, shrnuté v tab. 5.1. 

Legenda k jednotlivým hodnotám: 

Experiment výsledky fyzických experimentů (viz podkapitola 4.4); 

Abaqus výsledky numerických modelů s imperfekcemi dle normy 
(viz podkapitola 5.4); 

KPA1 výsledky dle modelu Khoo-Perera-Albermani – zobecněný 
postup s minimálními délkami plastických kloubů (Lpl) 
a minimální hodnotou momentu setrvačnosti (Ic,min); 
viz podkapitola 8.1; 

KPA2 výsledky dle modelu Khoo-Perera-Albermani – zobecněný 
postup s minimálními délkami plastických kloubů (Lpl) 
a průměrnou hodnotou momentu setrvačnosti (Ic,avg); 
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KPA3 výsledky dle modelu Khoo-Perera-Albermani – zobecněný 
postup s minimálními délkami plastických kloubů (Lpl) 
a hodnotou normálové síly při pružném vybočení dle 
výsledků numerických modelů (Ncr,MKP); 

Mod. Thornton Thorntonova metoda s roznášecím úhlem 45° a vzpěrnou 
délkou dle tab. 3.1 (viz podkapitola 3.4.3); 

Thornton Thorntonova metoda s roznášecím úhlem 30° a vzpěrnou 
délkou dle tab. 3.1 (viz podkapitola 3.4.2); 

Whitmore Whitmoreova metoda s roznášecím úhlem 30° 
(viz podkapitola 3.4.1). 

Z tab. 6.2, obr. 6.4 a obr. 6.5 je patrné, že výsledky získané Whitmoreovou, 
Thorntnovou a modifikovanou Thornovou metodou se zcela liší od výsledků 
experimentu a numerických modelů. Naopak postup dle Khoo-Perera-Albermani 
poskytuje velmi přesný odhad únosnosti, zvlášť pro tělesa řady C. 

Numerické modely je možné považovat za verifikované pomocí výpočetního 
postupu KPA1. 

 
tab. 6.2 – experimentální, numerická a analytická únosnost zkušebních těles 

 
obr. 6.4 – grafické porovnání únosností zkušebních těles řady C 
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obr. 6.5 – grafické porovnání únosností zkušebních těles řady D 

Poměr únosností mezi analytickými metodami a experimentálními výsledky 
vyjádřený v % je uveden v tab. 6.3. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledky 
experimentů lze považovat za nejpřesnější, měly by všechny ostatní metody být 
konzervativní a udávat nižší únosnost než skutečnou, tak aby byl návrh bezpečný. 
Z tabulky je zřejmé, že toto platí pouze pro postupy KPA1 a KPA2. Postup dle KPA3 
s kritickou silou převzatou z numerických modelů je mírně na straně nebezpečné o 
2 až 21 %. Whitmoreův, Thorntonův a modifikovaný Thorntonův model jsou výrazně 
na straně nebezpečné, nadhodnocují únosnost o 112 až 383 %. 

 
tab. 6.3 – poměr únosností mezi analytickými modely a experimentem; 

červeně vyznačeny hodnoty na straně nebezpečné 

Poměr mezi únosností numerických a analytických modelů vyjádřený v % je uveden 
v tab. 6.4. Komplexní numerické modely lze považovat za přesnější, proto by 
analytické metody měly z důvodu bezpečnosti návrhu udávat nižší hodnoty 
únosnosti. To je splněno u postupu KPA1 a s výjimkou dvou těles rovněž u postupu 
KPA2. Postup KPA 3 je mírně na straně nebezpečné o 11 až 24 %. Ostatní tři 
analytické postupy (Whitmore, Thornton a modifikovaný Thornton) jsou výrazně 
na straně nebezpečné o 150 až 409 %. 
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tab. 6.4 – poměr únosností mezi analytickými a numerickými modely; 

červeně vyznačeny hodnoty na straně nebezpečné 

Z výše uvedených výsledků jednoznačne vyplývá, že analytické metody založené na 
efektivních šířkách (Whitmore, Thornton, modifikovaný Thornton) jsou zcela 
nepoužitelné pro posuzování jednoprutových styčníkových plechů zkoumaných 
v této práci. Všechny tyto metody několikanásobně nadhodnocují skutečnou 
únosnost. 

Naopak metoda KPA se zobecněním navrženým v této práci (podkapitola 8.1) 
poskytuje velmi přesný, a přitom konzervativní, odhad únosnosti. Zvlášť při uvážení 
průměrného momentu setrvačnosti (Ic,avg), jsou výsledky pro tělesa řady C téměř 
100 % přesné. Je vidět, že pro tělesa řady D se šikmým zakončením styčníkového 
plechu je možné metodu ještě upřesnit (patrně přesnější volbou kritické délky). 
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7 PARAMETRICKÁ STUDIE 

V podkapitole 6.1 byly validovány komplexní numerické modely. Na základě toho 
byla posléze vytvořena série 53 dalších numerických modelů, jejichž cílem bylo 
zjistit vliv změny vybraných parametrů na celkovou únosnost. 

7.1 Parametrické modely 

7.1.1 Konstantní parametry 

Parametrické modely vycházely z modelů těles C2 a D4 (oba se dvěma šrouby ve 
spoji). Pro účely parametrické studie byly vymodelovány s výrobními rozměry 
a materiálovými vlastnostmi odpovídajícími normě ČSN EN 1993-1-1 [10]. pro 
plechy a trubku a normě ČSN EN 1993-1-8 [14] pro šrouby. S výjimkou tří modelů 
uvedených v podkapitole 7.2.8 byla uvažována ocel S355 pro plechy a trubku. 
Šrouby byly jednotně modelovány z oceli pevnostní třídy 8.8. Tažnost byla 
uvažována jednotně hodnotou 25 %. 

Všechny ostatní parametry modelů byly zachovány, tak jak je podrobně popsáno 
v podkapitole 5.2. Pouze u dvou parametrických modelů byla upravena velikost sítě 
konečných prvků, jak je popsáno níže v podkapitole 7.2.5. 

7.1.2 Volné parametry 

Bylo vybráno celkem 10 parametrů, jejichž vliv na únosnost byl sledován: 

1. úhel sklonu bočních hran styčníkového plechu; 
2. úhel zakončení styčníkového plechu; 
3. volná délka styčníkového plechu; 
4. volná délka připojovacího plechu; 
5. tloušťka plechů; 
6. délka tlačeného prutu; 
7. počet šroubů; 
8. pevnostní třída oceli; 
9. linearita výpočtu a imperfekce; 
10. materiálová nelinearita (plasticita). 

Tyto parametry byly vždy upravovány jednotlivě, nebyly vzájemně kombinovány. 

7.1.3 Analýza parametrických modelů 

Způsob analýzy parametrických modelů byl částečně upraven, oproti postupu 
uvedeném v podkapitole 5.3, neboť bylo cílem stanovit pouze výslednou únosnost, 
nikoli celý průběh pracovních diagramů. 

V první fázi byla vždy provedena lineárně pružná stabilitní analýza, kterou byly 
nalezeneny vlastní tvary vybočení pomocí metody iterace podprostoru. 
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Následně byly zavedeny imperfekce ve tvaru superpozice vlastních tvarů. 
Amplituda byla stanovena vždy podle vztahů z norem (viz rovnice (5.2) a (5.3)). 

Statická analýza byla uskutečněna pomocí zatěžování silou 1 MN, liniově rozloženou 
po délce zakončení styčníkového plechu. Výpočet byl proveden jako nelineární, 
s vlivem velkých deformací. Byl zvolen přímý řešič lineárních soustav rovnic a 
Newton-Raphsonova metoda řešení nelineárních rovnic. Iterační kroky byly zvoleny 
následovně: 

• počáteční krok 1·10-2; 
• minimální krok 1·10-5; 
• maximální krok 1. 

Maximální počet přírůstků byl nastaven na 25. 

7.2 Výsledky parametrické studie 

7.2.1 Vliv úhlu sklonu bočních hran styčníkového plechu 

Výchozí hodnotou úhlu sklonu bočních hran styčníkového plechu (od vodorovné) 
byla 105°. V rámci parametrické studie byla tato hodnota měněna od 90° 
(obdélníkový styčníkový plech) až po 150° (výrazně lichoběžníkový styčníkový 
plech). Neměnnou zůstala délka horní hrany styčníkového plechu – 140 mm. 

 
obr. 7.1 – schéma úhlu sklonu bočních hran styčníkového plechu; 

čárkovaně efektivní šířka dle Whitmore (30°), čerchovaně dle mod. Thorntona (45°) 

Na následujícím grafu je zakreslen vliv úhlu jak na samotnou únosnost, tak na 
kritickou sílu prvního vlastního tvaru vybočení. Je patrné, že zvětšováním úhlu 
únosnost i kritická síla neustále narůstají, ačkoli míra vlivu postupně klesá. Velmi 
výrazný je nárůst únosnosti mezi sklonem 90°a 105° – o 30 %. Provedení 
styčníkového plechu s relativně mírně šikmými boky může být cestou 
k podstatnému zvýšení únosnosti. 

Při porovnání výsledků s obr. 7.1 je navíc patrné, že koncept efektivních šířek musí 
je pro široké styčníkové plechy konzervativní, neboť je při něm zanedbán pozitivní 
vliv celkové šířky plechu na únosnost. Příčinou stálého nárůstu únosnosti při 
rozšiřování styčníkového plechu je patrně prodlužování délky plastického kloubu, 
který musí být vytvořen pro vznik mechanismu kolapsu. 
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obr. 7.2 – graf vlivu sklonu bočních hran styčníkového plechu na únosnost a kritickou sílu 

7.2.2 Vliv úhlu zakončení styčníkového plechu 

Při zkoumání vlivu úhlu zakončení styčníkového plechu byl výchozím modelem 
model C2 s kolmým zakončením, který byl postupně měněn na model D4 se šikmým 
zakončením a dále až na úhel 60° s 20° přírůstky. Bod otáčení byl zvolen ve svislé 
vzdálenosti 55 mm od rohu připojovacího plechu, nejbližšího k spodní hraně 
styčníkového plechu (na obr. 7.3 označeno hodnotou konst.). 

 
obr. 7.3 – schéma úhlu zakončení styčníkového plechu 

Následující graf zobrazuje vliv sklonu zakončení na únosnost a kritickou sílu prvního 
vlastního tvaru vybočení. Na rozdíl od předchozího parametru, nemá sklon 
zakončení příliš zásadní vliv na únosnost. Nejprve, se zvětšováním úhlu, dochází 
k mírnému poklesu únosnosti, ale při překročení hodnoty 40° dochází opět 
k mírnému nárůstu. Tento výsledek lze vysvětlit nejprve nárůstem volném délky 
styčníkového plechu (při uvažování délky v ose plechu), ale zároveň postupným 
nárůstem délky šikmého plastického kloubu, jehož vliv nakonec převáží narůstání 
volné délky. 
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obr. 7.4 – graf vlivu sklonu zakončení styčníkového plechu na únosnost a kritickou sílu 

7.2.3 Vliv volné délky styčníkového plechu 

Za volnou délku styčníkového plechu je považována vzdálenost mezi spodní hranou 
připojovacího plechu a koncem styčníkového plechu. V rámci parametrické analýzy 
byla tato délka měněna od 20 mm do 125 mm v krocích po 35 mm. Zachován byl 
úhel sklonu bočních hran styčníkového plechu – pod úhlem 75°od vodorovné. 

 
obr. 7.5 – schéma volné délky styčníkového plechu 

Na následujícím grafu je zobrazen vliv narůstající volné délky styčníkového plechu 
na únosnost a kritickou sílu prvního vlastního tvaru. Z grafu vyplývá, že únosnost 
klesá téměř lineárně s prodlužováním délky a kritická síla přibližně hyperbolicky 
s postuným zmírňováním poklesu. Tento hyperbolický průběh poklesu kritické síly 
lze vysvětlit pomocí známé Eulerovy rovnice ideálního prutu, ze které vyplývá 
závislost kritické síly na -2. mocnině kritické délky. 

Ncr,1=α·
1

Lcr
2  (7.1) 

kde α odpovídá E·I·π2 
Lcr je kritická délka prvku 
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obr. 7.6 – graf vlivu volné délky styčníkového plechu na únosnost a kritickou sílu 

7.2.4 Vliv volné délky připojovacího plechu 

Čtvrtým volným parametrem byla volná délka připojovacího plechu, tj. vzdálenost 
mezi horní hranou styčníkového plechu a začátkem tlačeného prutu. Ta byla 
měněna od 20 mm do 125 mm v krocích po 35 mm. Zachována byla volná délka 
styčníkového plechu – 55 mm. 

 
obr. 7.7 – schéma volné délky připojovacího plechu 
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Z následujícího grafu, na kterém je zakreslen vliv volné délky připojovacího plechu 
na únosnost a kritickou sílu prvního vlastního tvaru, je zřejmý přibližně lineární 
pokles únosnosti a narůstající délkou a hyperbolický pokles kritické síly s narůstající 
délkou. 

 
obr. 7.8 – graf vlivu délky připojovacího plechu na únosnost a kritickou sílu 

Při porovnání s předchozím grafem (obr. 7.6) je zřejmá výrazná podobnost. Proto lze 
pravidlo zobecnit – jakékoli prodloužení volné délky celého styčníku 12  způsobí 
přibližně lineární pokles únosnosti a přibližně hyperbolický pokles kritické síly, 
přičemž tvar hyperboly vychází z rovnice (7.1). 

7.2.5 Vliv tloušťky plechů 

Dalším volným parametrem ve studii byla tloušťka plechů. Jednotně byla měněna 
jak pro styčníkový, tak pro připojovací plech od hodnoty 4 mm do hodnoty 12 mm 
v krocích po 2 mm. Tloušťka stěny trubky byla zachována konstantní, 4 mm. 

 
obr. 7.9 – schéma tloušťky plechů 

Pro tenké plechy byla upravena velikost sítě tak, aby odpovídala tloušťce plechu. 
Řídila se následujícími pravidly: 

amesh = t pro t < 8 mm (7.2) 

amesh = 8 mm pro t ≥ 8 mm (7.3) 

                                                      
12 Za volnou délku celého styčníku je považován součet volných délek styčníkového a připojovacího plechu. 
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kde amesh je průměrná velikost sítě 

Z následujícího grafu je patrný výrazný vliv tloušťky plechů na únosnost i kritickou 
sílu prvního vlastního tvaru vybočení. Ze všech volných parametrů je vliv tloušťky 
plechu nejzásadnější a grafem lze proložit regresní křivky: 

• -1,171x2-4,047x+17,36 pro křivku únosnosti; 
• 0,923x3-25,725x2+147,55x-276,82 pro křivku kritické síly. 

Únosnost tedy závisí na 2. mocnině a kritická síla na 3. mocnině tloušťky plechů. 

 
obr. 7.10 – graf vlivu tloušťky plechů na únosnost a kritickou sílu 

Je třeba uvážit, že při změně tloušťky plechů dochází rovněž k lineárnímu nárůstu 
konstantního ohybového momentu 1. řádu od excentricity přípoje. Jelikož ohybová 
únosnost (modul průřezu) plechů narůstá s druhou mocninou, bylo by možné 
očekávat po vykrácení pouze lineární nárůst únosnosti. Vysvětlením může být 
převaha ohybového momentu 2. řádu na zdeformované konstrukci při dosažení 
únosnosti, který není závislý na počáteční excentricitě, ale na excentricitě od příčné 
deformace. 

Závislost kritické síly na třetí mocnině lze vysvětlit oopět pomocí rovnice (7.1), ve 
které moment setrvačnosti plechu narůstá se třetí mocninou tloušťky. 

7.2.6 Vliv délky tlačeného prutu 

Cílem zkoumání délky tlačeného prutu bylo de facto zjištení vlivu změny tuhosti 
v místě spoje připojovacího plechu a tlačeného prutu. Tato tuhost s rostoucí délkou 
prutu klesá. Délka tlačeného prutu byla měněna v metrových krocích od 1 m do 5 m. 
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obr. 7.11 – schéma délky tlačeného prutu 

V tab. 7.1 je uvedena štíhlost (λ) jednotlivých variant tlačeného prutu v závislosti na 
součiniteli kritického zatížení (βcr). 

λ = 
Lcr

imin
 (7.4) 

βcr = 
Lcr

L0
 (7.5) 

kde imin je nejmenší poloměr setrvačnosti průřezu protu 
L0 nominální délka prutu (odpovídá délce L na obr. 7.11) 

Z následujícího grafu vyplývá, že kritická síla výrazně klesá s nárůstem délky 
tlačeného prutu. Vliv na samotnou únosnost je ovšem zcela zanedbatelný. Toto, na 
první pohled neočekávané zjištění lze ovšem vysvětlit pozorováním deformovaných 
tvarů jednotlivých variant, při dosažení únosnosti. Z něho je patrné, maximální 
vybočení postupně přechází z místa spoje připojovacího plechu a tlačeného prutu 
směrem do středu tlačeného prutu. Proto i klesá vliv ohybového momentu 2. řádu 
působícího na styčník. S největší pravděpodobností je stejný důvod příčinou nížší 
únosnosti modelu s troubkou délky 1 m než s trubkou délky 2 m. Velmi krátká trubka 
se vůbec neprohývá a veškerá deformace tak probíhá přímo ve styčníku. 

 
obr. 7.12 – graf vlivu délky tlačeného prutu na únosnost a kritickou sílu 
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tab. 7.1 – štíhlost jednotlivých variant prutů 

7.2.7 Vliv počtu šroubů 

Vliv počtu šroubů byl zkoumán na modelu C2 i modelu D4. Výchozím stavem byly 
varianty s dvěma šrouby, ty byly následně upraveny na čtyři šrouby. 

 
obr. 7.13 – schéma počtu šroubů (C2), stejná poloha i pro model D4 

Z obr. 7.13 je zřejmé, že u variant se čtyřmi šrouby by při výpočtu analytickými 
modely došlo k rozšíření účinných šířek o 60 mm. Toto rozšíření představuje 
zvětšení účinné plochy o 74 % v případě výpočtu dle Whitmore, případně o 43 % 
v případě výpočtu dle modifikovaného Thorntona. 

 
tab. 7.2 – efektivní šířky v závislosti na počtu šroubů; 

W = Whitmore, MT = modifikový Thornton 

Následující graf srovnává únosnost a kritickou sílu prvního vlastního tvaru vybočení 
všech variant. Za očekávaný výsledek lze považovat zanedbatelný vliv zvýšení počtu 
šroubů na kritickou sílu. Velmi překvapivé je ovšem zjištění, že počet šroubů 
neprokázal žádný vliv ani na samotnou únosnost modelů. Vypočtený nárůst v řádu 
jednotek procent není v žádné případě srovnatelný s nárůstem účinných šířek, viz 
tab. 7.2. Tímto zjištěním je zpochybněna relevance celého konceptu účinných šířek, 
založená na roznášecích úhlech, vycházející výhradně z polohy šroubů, bez 
zohlednění dalších parametrů styčníku (jako např. šířky připojovacího plechu). 
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obr. 7.14 – graf vlivu počtu šroubů na únosnost a kritickou sílu 

7.2.8 Vliv pevnostní třídy oceli 

Za další zkoumaný parametr byla zvolena pevnostní třída oceli. Byly vybrány celkem 
čtyři třídy oceli, jejich mechanické vlastnosti byly převzaty z ČSN EN 1993-1-1 a jsou 
souhrnně uvedeny v následující tabulce. Pro šrouby byla u všech modelů použita 
pevnostní třída 8.8. Parametrická studie byla provedena jak pro model C2, tak pro 
model D4. 

 
tab. 7.3 – mechanické vlastnosti uvažovaných tříd oceli 

Na následujícím grafu je zobrazen vliv pevnostní třídy oceli na kritickou sílu prvního 
vlastního tvaru vybočení a únosnost. Vzhledem k neměnné hodnotě modulu 
pružnosti nemá změna pevnostních vlastností oceli žádný vliv na kritické zatížení, 
a proto nebude tento údaj v následujících grafech již explicitně uváděn. 

Z hlediska vlivu na únosnost je vidět téměř lineární závislost na mezi kluzu oceli, 
s mírným poklesem pro pevnostní třídu S460. 
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obr. 7.15 – graf vlivu pevnostní třídy oceli na únosnost (a kritickou sílu) 

7.2.9 Vliv linearity výpočtu a imperfekcí 

Předposledním volným parametrem byl typ výpočtu z hlediska uvážení nelinearity 
a imperfekcí. Za lineární výpočet byl považován takový, při kterém nebyl uvážen vliv 
geometrické nelinearity (velkých deformací). Byly zkoumány celkem čtyři varianty 
výpočtu pro oba typy modelů – C2 i D4: 

• LIN lineární výpočet bez imperfekcí; 
• LIN+IMP lineární výpočet s imperfekcemi; 
• NL nelineární výpočet bez imperfekcí; 
• NL+IMP nelineární výpočet s imperfekcemi. 

 
obr. 7.16 – graf vlivu linearity výpočtu a imperfekcí na únosnost 

Při uvážení posledního typu vypočtu jako nejvíce odpovídajícího skutečnému 
chování (viz validace v podkapitole 6.1., je z grafu patrné, že lineární výpočet je zcela 
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nevyhovující pro výpočet únosnosti. Nelineární výpočet bez uvážení imperfekcí 
udává mnohem přesnější výsledek, ovšem s nadhodnocením únosnosti přibližně 
o 20 % na studovaných modelech. 

7.2.10 Vliv materiálové nelinearity 

Posledním parametrem, zvoleným pro parametrickou analýzu byl vliv materiálové 
nelinearity. Jak bylo zmíněno dříve, v modelech nebyla uvážena nelinearita 
vyplývající z reziduálních pnutí, proto se materiálovou nelinearitou v tomto případě 
předpokládá typ použitého pracovního diagramu. Celkem byly provedeny tři různé 
varianty výpočtu pro oba typy modelů – C2 i D4: 

• EL lineárně pružný pracovní diagram bez meze kluzu; 
• PL lineárně pružnoplastický pracovní diagram bez zpevnění; 
• PL+ZP lineárně pružnoplastických pracovní diagram se zpevněním. 

Ve všech případech byl nicméně uvážen vliv velkých deformací a imperfekcí, jak je 
diskutováno výše. 

Z následujícího grafu dle předpokladů vyplývá, že lineárně pružný pracovní diagram 
bez meze kluzu nelze použít pro výpočet únosnosti. Únosnost takového modelu je 
omezena pouze hodnotou kritického břemene. 

Zajímavým závěrem je zcela zanedbatelný vliv zpevnění na únosnost. Z toho 
vyplývá, že pro modelování přinejmenším tohoto typu ztužidel lze zanedbat 
chování oceli za mezí kluzu. 

 
obr. 7.17 – graf vlivu materiálové nelinearity na únosnost 
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8 OBECNÝ ANALYTICKÝ MODEL 

V podkapitole 3.4 byly představeny existující analytické metody pro návrh 
excentricky připojených styčníků namáhaných tlakem. Nejnovější z nich, vyvinutá 
autory Khoo, Perera, Albermani v roce 2009 [36], je v původní formulaci omezena na 
speciální typy styčníků. V rámci této práce je provedeno její zobecnění pro 
libovolnou geometrii styčníků a zároveň jsou diskutovány přetrvávající nedostatky 
a omezení metody. Za předpokladu, že budou tyto odstraněny, může se metoda 
KPA stát velmi přesným nástrojem pro navrhování ručním výpočtem. 

8.1 Zobecnění metody KPA 

Cílem zobecnění výpočetního postupu uvedeného v podkapitole 3.4.4 je umožnit 
jeho použitelnost pro styčníky, ve kterých jsou styčníkový a připojovací plech 
navrženy z plechů rozdílné tloušťky, rozdílného tvaru, případně z různých tříd oceli. 

Je zavedena nová veličina – délka plastického kloubu, upřesněna formulace 
některých vztahů tak, aby mohly být zohledněny obecně rozdílné vlastnosti 
styčníkového a připojovacího plechu a rovněž je odstraněn součinitel kolapsu, který 
je v rámci samotného výpočtu přebytečnou veličinou. 

Celý výpočetní postup, včetně podrobného rozepsání 2. výpočetního kroku, je 
uveden dále, v podkapitole 8.1.3 

8.1.1 Délka plastického kloubu 

V původní formulaci metody KPA je k výpočtu plastických momentů únosnosti (Mpl) 
použita šířka, tloušťka a mez kluzu plechu: 

Mpl=Wpl·fy=
1

4
·b·t2·fy (8.1) 

Zároveň ovšem není uvedeno, správně stanovit šířku u plechů obecného tvaru a u 
širokých plechů kde nemusí být plastický kloub při dosažení únosnosti ještě plně 
rozvinutý po celé šířce plechu. Jednou z možností, uvedených v podkapitole 3.4.4, je 
použití konceptu efektivních šířek (např. pod roznášecím úhlem 45°). 

V rámci této práce je navržen nový postup, vycházející ze skutečné délky 
plastického kloubu (Lpl). Všechny dosud provedené experimenty ukázaly, že 
plastické klouby nikdy nevznikají v místě překryvu styčníkového a připojovacího 
plechu, kde je zvýšená tuhost 13 . Na základě tohoto pozorování je doporučeno 
konzervativně uvažovat délku plastického kloubu jako nejkratší spojnici bočních 
hran styčníkového (resp. připojovacího) plechu s hranou začátku (resp. konce) 
překryvu plechů, viz obr. 8.1. Obecně je tuto délku třeba stanovit graficky. 

                                                      
13 V případě shodné tloušťky plechů je tuhost dvojnásobná. 
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obr. 8.1 – červeně: nejkratší možné délky plastických kloubů (Lpl); zeleně: skutečné délky 

plastických kloubů; modře: délky styčníků (Lc) pro tělesa C2 a D4 

Plastický moment únosnosti se poté stanoví dle vztahu: 

Mpl=Wpl·fy=
1

4
·Lpl·t

2·fy (8.2) 

Na následujících obrázcích je vykreslena poloha plastických kloubů těles řady C a D 
v okamžiku dosažení únosnosti. Z nich je patrné, že výše uvedená definice délky 
plastického kloubu jako nejkratší možné spojnice bočních hran plechů, která 
neprotíná oblast překryvu plechů, je ve většině případů na straně bezpečné. 
Skutečná délka plastického kloubu je zpravidla větší. 

 
obr. 8.2 – zplastizované oblasti styčníků při dosažení únosnosti; zleva C1, C2, C3, D1, D2, D4 

Nominální délka styčníku (Lc) je uvažována jako délka prodloužené osy tlačeného 
prutu, omezená na jedné straně koncovou hranou styčníkového plechu, na druhé 
straně koncem tlačeného prutu. 



OBECNÝ ANALYTICKÝ MODEL 

129 

8.1.2 Odstranění součinitele kolapsu 

V původním článku [36] je uveden součinitel kolapsu jako normovaná normálová 
síla, která způsobí vznik kinematického mechanismu: 

η=
N

Ny
 (8.3) 

Tento součinitel je díky své bezrozměrnosti vhodný pro parametrickou studii, která 
je v témže článku popsána. V závěru výpočtu je uplatněn ve vztahu pro únosnost 
styčníku (8.4). Dosazením a vykrácením členů lze nicméně dokázat, že znalost 
hodnoty součinitele není potřebná, a proto není v navrženém zobecnění metody 
použit. 

Nu=
Nc

1+
Nc

η·Ny

=
Nc

1+
Nc

N
Ny

·Ny

=
Nc

1+
Nc

N

 
(8.4) 

8.1.3 Popis obecného výpočetního postupu 

V následujícím zobecněném postupu jsou zavedeny u některých veličin nové 
indexy, které pomáhají rozlišit, ve kterém kroku a které součásti styčníku je právě 
věnována pozornost. 

• Xs veličina X stanovená pro styčníkový plech; 
• Xp veličina X stanovená pro připojovací plech; 
• XI veličina X stanovená v prvním kroku výpočetu; 
• XII veličina X stanovená v druhém kroku výpočtu. 

Dále je zaveden index Xmin označující minimální hodnotu ze všech možných. 

Pro veličiny stanovené pro celý styčník zůstává zachován index Xc z původní 
formulace. Označuje anglický název connection. 

 
obr. 8.3 – zobecněný mechanismus kolapsu 
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Výpočetní postup vychází ze zobecněného mechanismu kolapsu (obr. 8.3), ve 
kterém jsou uvažovány obecně rozdílné hodnoty plastických momentů únosnosti 
styčníkového a připojovacího plechu. 

Veličiny užité v níže uvedených vztazích, které byly popsány v podkapitole 3.4.4, 
nejsou znovu, až na výjimky, popisovány. 

1. KROK VÝPOČTU 

Na úvod je stanovena excentricita přípoje (na nezdeformované konstrukci): 

e=
ts+tp

2
 (8.5) 

Práce vnějších sil odpovídá: 

Wext=N·e·θ (8.6) 

Pro práci vnitřních sil je třeba nejprve vyjádřit plastické momenty únosnosti 

Mpl,I
s =Wpl

s ·fy
s=

1

4
·Lpl

s ·
ts�2·fy
s (8.7) 

Mpl,I
p =Wpl

p ·fy
p=

1

4
·Lpl

p ·
tp�2·fy
p (8.8) 

kde Li
pl je délka plastického kloubu styčníkového, resp. připojovacího plechu 

A samotná práce vnitřních sil je poté vyjádřena 

Wint=�Mpl,I
s +Mpl,I

p �·θ (8.9) 

Z rovnováhy prací lze vyjádřit normálovou sílu, která způsobí vznik kinematického 
mechanismu: 

NI=
�Mpl,I

s +Mpl,I
p �·θ

e·θ
=

�Mpl,I
s +Mpl,I

p �
e

 (8.10) 

Únosnost v prostém tlaku se konzervativně se stanoví jako minimum, ze vztahů: 

Ny,min=min�As·fy
s;Ap·fy

p�=min�Lpl
s ·ts·fy

s;Lpl
p ·tp·fy

p� (8.11) 

Konzervativně lze rovněž stanovit moment setrvačnosti styčníku jako: 

Ic,min=
1

12
·min�Lpl

s ·
ts�3;Lpl
p ·
tp�3� (8.12) 

Vliv stability je do výpočtu zaveden normálovou silou při pružném vybočení: 
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Ncr=
E·Ic,min·π2

βcr·Lc
 (8.13) 

kde βcr je součinitel kritické délky uvažovaný hodnotou 1,2 

Následně je vypočtena poměrná štíhlost: 

λ�=�Ny,min

Ncr
 (8.14) 

Na základě její hodnoty je určeno kritické zatížení: 

Nc=Ncr pro λ�≤√2 (8.15) 

Nc=Ny,min· �1-
Ny,min

4·Ncr
� pro λ�>√2 (8.16) 

A vzpěrná únosnost v prvním kroku se poté vypočte: 

Nu,I=
Nc

1+
Nc

NI

 (8.17) 

2. KROK VÝPOČTU 

Na začátku druhého kroku jsou zredukovány plastické momenty únosnosti: 

Mpl,II
s =Mpl,I

s · �1- �Nu,I

Nc
�2� (8.18) 

Z nich je vypočtena nová normálová síla, která způsobí vznik kinematického 
mechanismu: 

NII=
�Mpl,II

s +Mpl,II
p �

e
 (8.19) 

Která je dosazena do vztahu pro výslednou vzpěrnou únosnost 

Nu,II=
Nc

1+
Nc

NII

 (8.20) 
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8.1.4 Parametrická studie 

Vývoj kritického zatížení a vzpěrné únosnosti na základě výše uvedených vztahů byl 
zkoumán v rámci parametrické studie, se vstupními hodnotami: 

Lc = 250 mm 
Ls

pl = Lp
pl = 100 mm 

ts = tp = 10 mm 
fy = 355 MPa 
E = 210000 MPa 

Jako první volný parametr byla zvolena délka styčníku Lc, jejíž změnou docházelo ke 
změně poměrné štíhlosti λ̅, vliv na výsledné hodnoty kritického zatížení a vzpěrné 
únosnosti je zobrazen na následujích grafech. Dosazením hodnoty λ̅ = √2 do vztahu 
(8.16) lze dokázat, že v tomto bodě nabývá stejné hodnoty jako vztah (8.15), což je 
dokázáno průběhem funkcí na obr. 8.4. 

 
obr. 8.4 – průběh kritického zatížení v závislosti na poměrné štíhlosti 

 
obr. 8.5 – průběh vzpěrné únosnosti v prvním a druhém kroku a jejich rozdíl v absolutní 

hodnotě v závislosti na poměrné štíhlosti 
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Druhým volným parametrem byla délka plastických kloubů, v tomto případě 
shodná pro styčníkový i připojovací plech. Z následujícího grafu je patrné, že vliv na 
kritické zatížení i vzpěrnou únosnost je ryze lineární. 

 
obr. 8.6 – vliv délky plastických kloubů na kritické zatížení a únosnost 

Třetím a posledním parametrem byla tloušťka plechů, v tomto případě rovněž 
shodná pro styčníkový i připojovací plech. Z následujících grafů je patrné, že kritické 
zatížení narůstá se 3. mocninou tloušťky plechu (vlivem nárůstu momentu 
setrvačnosti Ic) a vzpěrná únosnost narůstá s 2. mocninou tloušťky (vlivem nárůstu 
plastických momentů únosnosti Mpl). 

 
obr. 8.7 – vliv tloušťky plechů na kritické zatížení a únosnost 
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8.1.5 Přetrvávající nedostatky a omezení 

Ačkoli byla metoda KPA zobecněna, je nezbytné zmínit některé její nedostatky, které 
stále přetrvávají a mohou být upřesněny dalším výzkumem. 

MAXIMÁLNÍ DÉLKA PLASTICKÉHO KLOUBU 

U velmi širokých (styčníkových) plechů může dojít k dosažení únosnosti dříve, než 
se plastický kloub rozvine po celé své délce, jak je patrné z následujících obrázků. 
Z toho důvodu by bylo vhodné formulovat kritérium, které omezí maximální 
uvažovanou délku – Lpl,max. 

 
obr. 8.8 – zplastizovaná oblast u širokých styčníkových plechů při dosažení únosnosti 

NOMINÁLNÍ DÉLKA STYČNÍKU A SOUČINITEL KRITICKÉ DÉLKY 

Další veličinou, kterou bude třeba dále upřesnit je nominální délka styčníku Lc, resp. 
příslušná kritická délka, vypočtená jako Lc,cr = βcr Lc. Měla by být zohledněna skutečná 
poloha plastických kloubů a vliv rotační tuhosti, poskytnuté tlačeným prutem. 

MOMENT SETRVAČNOSTI STYČNÍKU 

Ve výše uvedeném výpočetním postupu je moment setrvačnosti celého styčníku 
uvažován konzervativně tak, že je vypočten pro nejslabší část průřezu. Z výpočtů 
provedených v kapitole 6 je patrné, že je takto pro styčníkové plechy se šikmými 
bočními hranami uvažována značně konzervativní hodnota kritického zatížení, které 
je přímo úměrné momentu setrvačnosti. 

Jedním z možných řešení může být například uvážení aritmetického průměru 
z maximálního a minimálního momentu setrvačnosti, případně lépe, váženého 
průměru po celé výšce styčníku. Správnost takového postupu by měla být ověřena 
na vhodně zvolené parametrické studii s různou délkou a šířkou plechů. 

PŘEKRYTÍ PLECHŮ 

V souvislosti s předchozím odstavcem je třeba zmínit, že v rámci celého výpočtu 
není zohledněna zvýšená tuhost v místě překrytí styčníkového a připojovacího 
plechu. Ta nepochybně ovlivňuje hodnotu kritického zatížení 

OHYBOVÝ MOMENTU 2. ŘÁDU 

Vhodnou parametrickou studií zkoumající hodnotu vybočení v závislosti na 
poměrné štíhlosti by do výpočtu mohlo být možné zavést vliv 2 řádu. 
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9 ZÁVĚR 

V předcházejících kapitolách byl podrobně popsán současný stav problematiky 
návrhu přípojů se styčníkovými plechy, představeny experimenty excentricky 
tlačených zkušebních těles, které byly v rámci této práce uspořádány. Byly 
vytvořeny a validovány pokročilé numerické modely v programu Abaqus, 
provedena parametrická studie a navrženo zobecnění analytického modelu. 

Na závěr jsou shrnuty nejdůležitější výsledky a poznatky získané v průběhu této 
práce. Zároveň je uvedeno několik doporučení pro návrhové postupy a naznačeny 
oblasti dalšího výzkumu. 

9.1 Souhrn nejdůležitějších poznatků 

Pro přehlednost je souhrn členěn do oddílů odpovídajících jednotlivým kapitolám 
této práce. 

EXPERIMENTY 

Rozměry zkušebních těles je vhodné před sestavením přeměřit a zaznamenat 
skutečné hodnoty, případně odstranit zjištěné nepřípustné odchylky. Skutečné 
rozměry lze následně použít k tvorbě přesnějších numerických modelů 

Pro ocel styčníkového plechu, připojovacího plechu a prutu by měla být vždy 
provedena série tahových zkoušek. Pro zkušební tělesa uvedená v této práci byla 
zjištěna mez kluzu až o 15 % vyšší (405 MPa) a modul pružnosti až o 5 % nižší 
(199,9 GPa) v porovnání s nominálními hodnotami dle normy. 

Přetváření těles lze rozdělit do 4 fází: 

1. přenos zatížení třením mezi plechy, vysoká tuhost; 
2. pokluz spoje mezi styčníkovým a připojovacím plechem, pokles tuhosti; 
3. dosednutí šroubů a otlačování otvorů, nárůst tuhosti; 
4. dosažení únosnosti a vybočení, vznik plastických kloubů, převládnutí 

ohybového momentu 2. řádu, záporná tuhost (sestupná větev pracovního 
diagramu). 

 
obr. 9.1 – idealizovaný pracovní digram zkušebních těles 
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Pro zaznamenání celého pracovního diagramu včetně sestupné větve je třeba 
zatěžovat tělesa předepsanou rychlostí posunu. Jako vhodné se jeví nepřekročit 
předepsanou hodnotu dle ČSN EN ISO 6892 [16] – ε‘ = 0,00007 s-1. 

S výjimkou jednoho tělesa bylo provedeno zatěžování rychlostí -0,3 mm/min. 
Většina zkoušek byla ukončena po 25-40 min. 

U všech šesti zkoušených těles došlo ke stejnému mechanismu kolapsu: vybočení 
jednoho ze styčníků se dvěma plastickými klouby s maximálním posunem z roviny 
v místě spoje připojovacího plechu a trubky. 

  

obr. 9.2 – vybočené styčníky se zřetelnými plastickými klouby; 
vlevo. těleso C3, vpravo: těleso D1 

Plastické klouby vždy vznikají v oblasti volné délky, mimo překrytí plechů. Jeden 
kloub se vytváří na styčníkovém plechu, druhý na připojovacím plechu. U těles se 
šikmým zakončením (řada D) vzniká na styčníkovém plechu šikmý plastcký kloub, 
který může způsobit vznik krouticího momentu. 

 
obr. 9.3 – oblasti plastického přetváření při dosažení únosnosti; 

vlevo numerický model C3, vpravo numerický model D1 
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Zatímco u vybočeného styčníku je zcela evidentní nevratná plastická deformace, 
nevybočený styčník a tlačený prut se po celou dobu zatžování přetváří pružně. Po 
odtížení veškerá deformace mizí. 

Digitální korelace je velmi účinnou a přesnou metodou pro zkoumání plošného 
přetváření fyzických zkušebních těles. Naměřené výsledky jsou ve velmi dobré 
shodě s měřením pomocí snímačů. Zároveň je ale třeba připustit, že se jedná o 
velice náročnou a pracnou metodu, velice citlivou na provedení (nanesení nátěru a 
vzoru na zkoumané těleso, osvětlení, zaostření kamer, nastavení snímání apod.). 
Samotné vyhodnocení DIC a interpretace výsledků jsou z hlediska časové 
náročnosti naprosto srovnatelné s výpočtem a interpretací výsledků numerických 
modelů. 

Snímání DIC je vhodné provádět ze strany styčníkového plechu, tak aby mohlo být 
vyhodnoceno přetváření v celé jeho ploše, nezakryté připojovacím plechem. 

Obecně lze konstatovat, že výsledky uspořádaných experimentů potvrzují závěry 
ostatních studií, ve kterých byly uspořádány experimenty na tělesech s podobnou 
geometrií (viz např. [36], [48]). Dobré shody výsledků nebylo dosaženo jen z hlediska 
mechanismu kolapsu, ale i z hlediska průběhu celého pracovního diagramu. Viz obr. 
9.4 v porovnání s obr. 9.2 a obr. 9.1. 

 
obr. 9.4 – vlevo: mechanismus kolapsu a odpovídající pracovní diagram při experimentu 

uspořádaném Wilkinsonem a kol. [48], vpravo: mechanismus kolapsu při experimentu 
uspořádaném Khoo a kol. [36] 

NUMERICKÉ MODELY 

Při tvorbě prvního modelu je vhodné provést studii citlivosti, která pomůže najít 
optimální volbu typu konečných prvků, velikosti sítě, metody výpočtu aj. Musí být 
dosaženo dostatečné přesnosti při přijatelné výpočetní náročnosti. 

Pro tělesa zkoumaná v této práci se jeví jako optimální modelovat plechy a prut jako 
deskostěnovou skořepinu (shell) a šrouby jako 3D tělesa (solid). Svary lze zanedbat 
(nahradit dokonale tuhým spojením) a připojení styčníkových plechů na navazující 
konstrukcí lze nahradit okrajovými podmínkami – vetknutím. 

Jako dostatečná byla pro modely zvolena velikosti sítě 8 mm u plechů a v okolí svaru 
trubky a 4,5 mm pro šrouby. Ve střední části trubky bylo možné použít hrubší síť 
16 mm, naopak v okolí otvorů bylo provedeno zjemnění na 2 mm. Styčníkové 
a připojovací plechy byly děleny na 11 integračních vrstev, trubka na 5 vrstev. 
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Otlačovanou oblast otvorů šrouby je vhodné modelovat tak, aby docházelo 
k přenosu zatížení na méně než polovině obvodu otvoru. V rámci této práce byl 
zvolen roznášecí úhel 120° od osy šroubu. 

 
obr. 9.5 – otlačovaná oblast otvoru (modře) 

Pokud jsou k dispozici tahové zkoušky oceli, je možné použít hodnoty z pracovního 
diagramu se skutečným napětím a přetvořením (σtrue, εtrue). 

Pro získání celého pracovního diagramu lze použít zatížení předepsaným posunem 
podpory v kombinaci s Newtonovou metodou řešení nelineárních rovnic. Zatížení 
silou v kombinaci s Riksovou metodou (délka oblouku) bylo v tomto případě 
výpočetně náročnější. 

Pro dostatečnou přesnost řešení musí numerické modely zohledňovat: 

• plasticitu; 
• velké deformace; 
• imperfekce. 

Digitální korelaci obrazu lze s výhodou využít pro zjištění počátečního tvaru plechů, 
a tedy i imperfekcí. Všechny zkoumané styčníkové plechy byly mírně prohnuté 
přibližně ve tvaru paraboly s vrcholem uprostřed délky plechu, tzn. že jejich 
počáteční tvar zpravidla neodpovídá tvaru vybočení. Hodnoty naměřených 
amplitud imperfekcí byly pro všechny styčníkové plechy v rozmezí 0,5-1,7 mm. 

 
obr. 9.6 – příklady počátečního tvaru styčníkových plechů stanovené DIC; 

vlevo: spodní styčník tělesa C2, vpravo: spodní styčník tělesa D1 

Pokud není použito přesnější měření je možné amplitudy imperfekcí stanovit dle 
přílohy C normy ČSN EN 1993-1-5 [12] jako ekvivaletní geometrické imperfekce nebo 
jako část výrobních tolerancí. 

Imperfekce udávané normou byly 5× až 10× větší než naměřené hodnoty DIC. 
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Imperfekce do modelů byly zaváděny jako lineární kombinace několika vlastních 
tvarů. V některých případech nebyl nejnepříznivější první, ale až druhý vlastní tvar 
(vybočení každého styčníku na jinou stranu). 

Z porovnání experimentálních výsledků s výsledky numerického výpočtu 
s imperfekcemi stanovenými DIC a s imperfekcemi dle normy bylo zjištěno, že 
s výjimkou jediného případu byly výsledky konzervativní pro normové imperfekce, 
a naopak na straně nebezpečné pro imperfekce dle DIC. Při tvorbě numerických 
modelů lze tedy konzervativně doporučit uvažování imperfekcí dle normy. 

Ve všech případech se podařilo dosáhnout tvaru vybočení shodného s výsledky 
experimentů. 

 
obr. 9.7 – deformovaný tvar numerického modelu tělesa C3, osový posun podpory -12 mm 

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Byla provedena validace numerických modelů na experimentu. Z hlediska 
únosnosti bylo dosažena shoda s průměrnou odchylkou +8 % pro numerické 
modely s imperfekcemi dle DIC a -7 % pro numerické modely s imperfekcemi dle 
normy. 

Z hlediska průběhu celého pracovního diagramu vykázaly numerické modely vyšší 
tuhost před dosažením únosnosti než zkušební tělesa. Hlavní příčinou bylo patrně 
větší otlačování otvorů a závitu šroubů u zkušebních těles. 

Numerické modely byly verifikovány pomocí zobecněné analytické metody KPA 
konzervativně s uvážením minimální hodnoty momentu setrvačnosti. Pro tělesa 
řady C byly výsledky analytické metody v průměru o 18 % na straně bezpečné, pro 
tělesa řady D v průměru o 42 % na straně bezpečné. 

Bylo dokázáno, že pomocí zobecněné metody KPA lze získat ještě přesnější, 
a přitom stále bezpečné výsledky, při použití průměrného momentu setrvačnosti. 

Analytické metody založené na efektivních šířkách (Whitmore, Thornton, 
modifikovaný Thornton) jsou pro přípoje zkoumané v této práci zcela nepoužitelné. 
Udávají několikanásobně nadhodnocené hodnoty únosnosti (o 112 a 383 %) oproti 
skutečné únosnosti zjištěné experimenty. 

PARAMETRICKÁ STUDIE 

V rámci parametrické studie byl na 53 numerických modelech zjišťován vliv celkem 
10 parametrů na únosnost a kritické zatížení prvního vlastního tvaru vybočení. 

Parametry zvyšující únosnost: 

• rostoucí úhel sklonu bočních hran styčníkového plechu (resp. rozšířování 
styčníkového plechu – pozvolný přibližně logaritmický nárůst; 

• tloušťka plechů – výrazný nárůst, přibližně kvadratický; 
• pevnostní třída oceli plechů – lineární nárůst. 
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Parametry s nulovým nebo zanedbatelným vlivem na únosnosti: 

• úhel zakončení styčníkového plechu; 
• délka (resp. štíhlost) tlačeného prutu14; 
• počet šroubů ve spoji styčníkového a připojovacího plechu. 

Parametry snižující únosnost: 

• volná délka styčníkového a připojovacího plechu – přibližně lineární pokles; 
• počet šroubů. 

Vliv parametrů týkajících se způsobu tvorby numerických modelů a složitosti 
výpočtu na únosnost: 

• výpočet bez uvažování velkých deformací vykazoval až 2,5× nadhodnocenou 
únosnost na zkoumaných modelech; 

• zanedbání impefekcí vedlo k přibližně 20 % nadhodnocení výsledků; 
• analýza s lineárně pružným materiálem bez plasticity je zcela nevhodná pro 

modelování přípojů se styčníkovými plechy v tlaku 
• vliv zpevnění je naprosto zanedbatelný (rozdíl v únosnosti 0,1 %) 

Z výše uvedených závěrů lze jako nejpodstatnější vyzdvihnout neustálý nárůst 
únosnosti při rozšiřování styčníkového plechu a zároveň zanedbatelný vliv počtu 
šroubů ve spoji. Z obou vyplývá, že koncept efektivních šířek není vhodným 
modelem pro analytické stanovení únosnosti přípojů se styčníkovými plechy 
v tlaku. Naopak mnohem přesněji reprezentují skutečné chování modely založené 
na mechanismu kolapsu s dvěma plastickými klouby. 

Při numerické analýze není možné zanedbat plasticitu ani vliv velkých deformací, 
takové modely udávají mnohonásobně nadhodnocenou únosnost. Rovněž byl 
zjištěn nulový vliv zpevnění oceli na únosnost. Proto je možné při zkoumání 
únosnosti zpevnění zcela zanedbat15. 

Vliv parametrů na hodnotu kritického zatížení lze najít v podkapitole 7.2. 

OBECNÝ ANALYTICKÝ MODEL 

Analytický model navržený Khoo a kol. [36], vycházející z mechanismu kolapsu se 
dvěma plastickými klouby, byl v rámci této práce zobecněn. Jeho použití bylo 
v původním návrhu omezeno na plechy obdélníkového tvaru se stejnou hodnotou 
plastického momentu únosnosti. 

V rámci zobecnění byly provedeny 2 úpravy: 

• plastický moment únosnosti může nabývat rozdílné hodnoty pro styčníkový 
a připojovací plech; 

• byla zavedena nová veličina – délka plastického kloubu, nahrazující ve 
výpočetních vztazích šířku plechu. 

                                                      
14 Délka tlačeného prutu nemá výrazný vliv na celkovou únosnost, ale výrazně snižuje kritické zatížení (to se může 
pro velmi štíhlé pruty stát posléze rozhodujícím i pro únosnost). 
15 Fang a kol. [33] dokázali, že zpevnění oceli může ovlivnit chování po dosažení únosnosti, tzn. pracovní diagramy 
jsou shodné do okamžiku dosažení únosnosti, poté ale dochází k menšímu poklesu zatížení u ocelí s větším 
zpevněním. 
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Z výpočtu byl zároveň odstraněn součinitel kolapsu (η), který se uplatňoval 
ve vztahu pro výpočet vzpěrné únosnosti, avšak je možné ho nahradit ostatními 
veličinami. 

 
obr. 9.8 – zobecněný mechanismus kolapsu 

V rámci malé parametrické studie byly u modelu zjištěny tyto vlastnosti: 

• únosnost lineárně narůstá s délkou plastických kloubů 
• únosnost kvadraticky narůstá s tloušťkou plechů a zároveň kubicky narůstá 

hodnota kritického zatížení 

Tyto závěry jsou ve shodě s výsledky parametrické studie komplexních numerických 
modelů. 

Model je možné dále upřesnit, jeho nedostatky jsou popsány v podkapitole 9.4. 

9.2 Doporučení pro návrhové postupy 

Z výše uvedených závěrů práce lze odvodit následující doporučení pro návrh přípojů 
se styčníkovými plechy v tlaku, připojené k navazující konstrukci podél jedné hrany: 

• analytické modely založené na efektivní šířce definované polohou šroubů 
jsou zastaralé a nepřesné, pro přípoje zkoumané v této práci dokonce 
výrazně na straně nebezpečné (několikanásobné nadhodnocení únosnosti); 

• analytické modely založené na mechanismu kolapsu se dvěma plastickými 
klouby mnohem lépe vystihují chování přípoje; 

• při numerickém modelování je třeba zohlednit plastické chování oceli, vliv 
velkých deformací a zavést imperfekce; bez těchto tří klíčových součástí jsou 
získané výsledky na straně nebezpečné; 

• obecně je vhodné co nejvíce zkrátit celkovou délku přípoje, a především 
volné délky styčníkového i připojovacího plechu; 

• vhodnou filozofií návrhu je nejprve navržení co nejkratšího vyhovujícího 
šroubovaného nebo svařovaného spoje mezi styčníkovým a připojovacím 
plechem a poté minimalizování volných délek tak, aby byl přípoj na stavbě 
proveditelný, a nakonec dimenzování plechů samotných; 
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• v případě nevyhovujícího přípoje je možné uplatnit některou z metod 
zvýšení únosnosti, které jsou uvedeny v podkapitole 2.5, přičemž největší vliv 
byl zjištěn u výztuhy připojovacího plechu (několikanásobné zvýšení 
únosnosti). 

9.3 Zhodnocení splnění cílů DP 

Obecný popis styčníkových plechů a stav současného poznání je uveden 
v kapitolách 2 a 3. Experimenty na šesti zkušebních tělesech jsou popsány a 
vyhodnoceny v kapitole 4. Kapitola 5 je věnována komplexním numerickým 
modelům. Výsledky jsou porovnány a numerické modely validovány a verifikovány 
v kapitole 6. V rámci 7. kapitoly je provedena parametrická studie a konečně 
v kapitole 8 je navrženo zobecnění analytického modelu. 

9.4 Doporučení pro další výzkum 

V době, kdy většina statických výpočtů probíhá pomocí programů založených na 
numerických metodách se mohou zdát analytické metody jako zastaralé a 
nepotřebné. Je tomu ale právě naopak. Jednoduché a přehledné, ač velmi přibližné, 
metody jsou velmi silným nástrojem pro kontrolu a rychlý odhad řešení. 

Nejenom proto by mělo být cílem dalšího výzkumu především zdokonalení 
současných analytických postupů a v budoucnu rovněž jejich zakotvení v normách, 
které doposud chybí. Ke zpřesnění modelů můžou posloužit výsledky ze všech 
doposud provedených experimentů a (validovaných) numerických studií, případně 
mohou být provedeny studie nové, cíleně zaměřené na řešení konkrétních 
problémů. 

Na analytickém modelu založeném na mechanismu kolapsu se dvěma plastickými 
klouby, který původně navrhli Khoo, Perera a Albermani [36], lze dále zkoumat a 
vylepšit: 

• postup výpočtu kritického zatížení – především momentu setrvačnosti Ic; 
• stanovení nominální délky u styčníkových plechů se šikmým zakončením L0; 
• zohlednění vlivu tuhosti trubky – vliv na součinitel kritické délky βcr; 
• omezení délky plastického kloubu u širokých plechů; 
• zavedení vlivu ohybového momentu 2. řádu do výpočtu. 

Dále, v souvislosti s analytickými výpočty by mohlo být vhodné nalezení vztahu pro 
tloušťku plechu, při které již nebude rozhodovat jeho únosnost ale únosnost prutu 
(tuhý styčníkový plech). 

Z hlediska numerických modelů by mohlo být velkým přínosem zjednodušení 
nahrazením nevybočeného styčníku a prutu okrajovými podmínkami – maticí 
tuhosti 2×2 zohledňující rotační tuhost a tuhost z roviny plechu, které nevybočené 
části poskytují. Tuto matici lze nahradit vhodným modelem z pružin a tuhých prutů. 

Dále by takový model mohl být vylepšen o analytický postup stanovení zmíněné 
matice tuhosti. 
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PŘÍLOHA A Výkresy experimentálních těles 

Na následujících stranách lze nalézt podrobnou výkresovou dokumentaci 
experimentálních těles, které jsou popsány v kapitole 4. 

Jednotně pro všechna tělesa platí: 

PLECHY ocel třídy S355 

TRUBKY ocel třídy S355 

ŠROUBY M20, pevnostní třída 8.8; 
sestava: šroub + matice + 2× podložka 

SVARY koutové tl. 4 mm 

Všechna tělesa byla vyrobena ve třídě provedení EXC2. 

Bez protikorozní a protipožární ochrany. 
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PŘÍLOHA B Vzorový výpočet dle Whitmore 

Vzorový výpočet je proveden dle postupu uvedeného v podkapitole 3.4.1. 
Je posuzován styčník tělesa D4 z této práce se skutečnými materiálovými 
vlastnostmi zjištěnými tahovými zkouškami. 

UPOZORNĚNÍ: V podkapitole 6.2 bylo dokázáno, že Whitmoreova metoda je zcela 
nevhodná pro posuzování jednoprutových styčníkových plechů zkoumaných v této 
práci a několikanásobně nadhodnocuje skutečnou únosnost. Výpočet je proto 
uveden pouze informativně, aby nastínil princip samotné metody. Jeho použití se 
však jednoznačně nedoporučuje. Mnohem přesnější postup poskytuje PŘÍLOHA E. 

SCHÉMA 

 

VSTUPNÍ PARAMETRY 

t=8,0 mm 

p1=70 mm 

α=30° 

beff=2·p1· tan α =2·70· tan 30° =80,8 mm 

fy=405 MPa 

ÚNOSNOST 

Aeff=beff·t=80,8·8,0=646,4 mm2 

Nu=Aeff·fy=646,4·405·10-3=261,9 kN 
SKUTEČNÁ ÚNOSNOST 

pozn.: únosnost stanovená experimentem 

Nu=92,1 kN 

 

Únosnost je Whitmoreovou metodou nadhodnocena o 184 %. 

 



VZOROVÝ VÝPOČET DLE THORNTONA 

152 

PŘÍLOHA C Vzorový výpočet dle Thorntona 

Vzorový výpočet je proveden dle postupu uvedeného v podkapitole 3.4.2. 
Je posuzován styčník tělesa D4 z této práce se skutečnými materiálovými 
vlastnostmi zjištěnými tahovými zkouškami. 

UPOZORNĚNÍ: V podkapitole 6.2 bylo dokázáno, že Thorntonova metoda je zcela 
nevhodná pro posuzování jednoprutových styčníkových plechů zkoumaných v této 
práci a několikanásobně nadhodnocuje skutečnou únosnost. Výpočet je proto 
uveden pouze informativně, aby nastínil princip samotné metody. Jeho použití se 
však jednoznačně nedoporučuje. Mnohem přesnější postup poskytuje PŘÍLOHA E. 

SCHÉMA 

 

VSTUPNÍ PARAMETRY 

t=8,0 mm 

p1=70 mm 

α=30° 

beff=2·p1· tan α =2·70· tan 30° =80,8 mm 

L0=192,7 mm 

βcr=0,70 

fy=405 MPa 

E=199900 MPa 

ÚNOSNOST 

i=
t√12

=
8,0√12

=2,31 mm 

λ�=
βcr·L0

π·i
·�fy

E
=

0,70·192,7

π·2,31
·� 405

199900
=0,837≤1,5 

σcr=0,658λ�2

·fy=0,6580,8372
·405=302,1 MPa 

Aeff=beff·t=80,8·8,0=646,4 mm2 

Nu=Aeff·σcr=646,4·302,1·10-3=195,3 kN 
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SKUTEČNÁ ÚNOSNOST 

pozn.: únosnost stanovená experimentem 

Nu=92,1 kN 

 

Únosnost je Thorntonovou metodou nadhodnocena o 112 %. 
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PŘÍLOHA D Vzorový výpočet dle modifikovaného 
Thorntona 

Vzorový výpočet je proveden dle postupu uvedeného v podkapitole 3.4.3. 
Je posuzován styčník tělesa D4 z této práce se skutečnými materiálovými 
vlastnostmi zjištěnými tahovými zkouškami. 

UPOZORNĚNÍ: V podkapitole 6.2 bylo dokázáno, že modifikovaná Thorntonova 
metoda je zcela nevhodná pro posuzování jednoprutových styčníkových plechů 
zkoumaných v této práci a několikanásobně nadhodnocuje skutečnou únosnost. 
Výpočet je proto uveden pouze informativně, aby nastínil princip samotné metody. 
Jeho použití se však jednoznačně nedoporučuje. Mnohem přesnější postup 
poskytuje PŘÍLOHA E. 

SCHÉMA 

 

VSTUPNÍ PARAMETRY 

t=8,0 mm 

p1=70 mm 

α=45° 

beff=2·p1· tan α =2·70· tan 45° =140,0 mm 

L0=192,7 mm 

βcr=0,70 

fy=405 MPa 

E=199900 MPa 

ÚNOSNOST 

i=
t√12

=
8,0√12

=2,31 mm 

λ�=
βcr·L0

π·i
·�fy

E
=

0,70·192,7

π·2,31
·� 405

199900
=0,837≤1,5 

σcr=0,658λ�2

·fy=0,6580,8372
·405=302,1 MPa 

Aeff=beff·t=140,0·8,0=1120,0 mm2 

Nu=Aeff·σcr=1120,0·302,1·10-3=338,4 kN 
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SKUTEČNÁ ÚNOSNOST 

pozn.: únosnost stanovená experimentem 

Nu=92,1 kN 

 

Únosnost je modifikovanou Thorntonovou metodou nadhodnocena o 267 %. 
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PŘÍLOHA E Vzorový výpočet dle zobecněného 
modelu KPA 

Vzorový výpočet je proveden dle postupu uvedeného v podkapitole 3.4.4 se 
zobecněním provedeným v této práci v podkapitole 8.1. Je posuzován styčník tělesa 
D4 z této práce se skutečnými materiálovými vlastnostmi zjištěnými tahovými 
zkouškami. Konzervativně je uvažován minimální moment setrvačnosti. 

UPOZORNĚNÍ: V podkapitole 6.2 bylo dokázáno, že metoda KPA je jako jediná 
z analytických metod uvedených v této práci vhodná pro posuzování 
jednoprutových styčníkových plechů uvedených zkoumaných v této prác. 

SCHÉMA 

 

VSTUPNÍ PARAMETRY 

Lc=332,8 mm 

Lpl
s =227,6 mm 

Lpl
p =130,0 mm 

ts=8 mm 

tp=8 mm 

e=
ts+tp

2
=

8+8

2
=8 mm 

Aeff
s =Lpl

s ·ts=227,6·8=1820 mm2 

Aeff
p =Lpl

p ·tp=130,0·8=1040 mm2 

Wpl
s =

1

4
·Lpl

s ·
ts�2=
1

4
·227,6·82=3642 mm3 

Wpl
p =

1

4
·Lpl

p ·
tp�2=
1

4
·130,0·82=2080 mm3 

Ic,min=
1

12
·Lpl

p ·
tp�3=
1

12
·130,0·83=5547 mm4 

βcr=1,2 

fy=405 MPa 

E=199900 MPa 
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I. ITERAČNÍ KROK 

Mpl,I
s =Wpl

s ·fy=3642·405=1474848 Nmm 

Mpl,I
p =Wpl

p ·fy=2080·405=842400 Nmm 

NI=
Mpl,I

s +Mpl,I
p

e
=

1474848+842400

8
=289656 N 

Ny,min=Aeff
p ·fy=1040·355=421200 N 

Ncr=
π2·E·Ic,min�βcr·Lc�2 =

π2·199900·5547
1,2·332,8�2 =68614 N 

λ�=�Ny,min

Ncr
=�421200

68614
=�6,14=2,478 > √2=1,414 

Nc=Ncr=68614 N 

Nu,I=
Nc

1+
Nc

NI

=
68614

1+
68614

289656

=55474 N 

II. ITERAČNÍ KROK 

pozn.: hodnoty Ny, Ncr, λ a Nc stejné jako v 1. iteračním kroku 

Mpl,II
s =Mpl,I

s · �1- �Nu,I

Nc
�2� =1474848· �1- �55474

68614
�2� =510818 Nmm 

Mpl,II
s =Mpl,I

s · �1- �Nu,I

Nc
�2� =842400· �1- �55474

68614
�2� =291768 Nmm 

NII=
Mpl,II

s +Mpl,II
p

e
=

510818+291768

8
=100323 N 

Nu,II=
Nc

1+
Nc

NII

=
68614

1+
68614

100323

=40747 N=40,7 kN 

SKUTEČNÁ ÚNOSNOST 

pozn.: únosnost stanovená experimentem 

Nu=92,1 kN 

 

Únosnost je při výpočtu zobecněnou metodou KPA na straně bezpečné o 56 %. 
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