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1. Úvod 

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou koncentrácie napätia v konštrukčných 

prvkoch s vrubom. Pozornosť je venovaná špecifickému prípadu, a to oceľovým plechom 

s kruhovými otvormi, ktoré boli analyzované metódou konečných prvkov s využitím 

softwaru ANSYS.  

Prvá časť práce je venovaná oceli ako stavebnému materiálu. Stručne je vysvetlený 

princíp výroby ocele pre stavebné účely a následne je popísané značenie konštrukčnej 

ocele. Za účelom priblíženia  charakteristických vlastností ocele, je priestor vyhradený 

taktiež pre opis vybraných spôsobov jej skúšania. Vhodnosť ocele podľa opísaných 

vlastností, pre použitie na rôzne konštrukcie, do rôznych podmienok a s ohľadom na 

spôsob zaťaženia je predmetom ďalšej časti. Kapitolu uzatvára uvedenie konštrukčných 

zásad otvorov pre skrutky, ktoré boli podkladom pre vytváranie geometrie modelov 

numerickej analýzy. 

Koncentráciou napätia v okolí vrubov sa v minulosti zaoberali teoretici ako Inglis, 

Neuber, Timoshenko a Goodier či Heywood. Ich analytickým riešeniam sa venuje tretia  

kapitola. Vybrané sú funkcie opisujúce napätie po obvode eliptického otvoru v paneli 

a z nich plynúce vzťahy pre otvor kruhového tvaru.  Sú vyčíslené teoretické hodnoty 

súčiniteľu koncentrácie napätia pre namáhanie jednoosovým ťahom, dvojosovým ťahom 

a ohybom.  

Cieľom práce je porovnať výsledky numerických analýz zo štvrtej kapitoly s predošle 

predstavenými analytickými riešeniami. S využitím výpočtového softwaru je 

uskutočnených niekoľko štúdií, ktoré sa zaoberajú vplyvom rôznych faktorov na 

rozloženie napätia v okolí kruhového otvoru v oceľovom plechu zaťaženom 

jednoosovým ťahom, dvojosovým ťahom alebo ohybom. 
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2. Oceľ v stavebníctve 

ECCS (European Convention for Construction) poskytuje štatistiku, z ktorej plynie, 

že 55 % ocele použitej na konštrukcie tvoria priemyselné stavby, 30 % nebytové stavby 

a 5 % mosty. Zvyšok konštrukcií nespadá do žiadnej z týchto kategórií. Použitie ocele na 

mosty je najčastejšie v kombinácii s betónom ako spriahnuté konštrukcie. Vo väčšej 

miere oceľ využívajú železničné mosty, názorný príklad je na obrázku 2.1 – most Oskar 

v Břeclave [7].  

 

Obr. 2.1: Most Oskar, Břeclav [26] 

Cieľom tejto kapitoly je priblížiť výrobu a značenie ocele používanej v stavebníctve 

a vybrané skúšky, ktorými sa získavajú alebo overujú vlastnosti ocele. Od týchto 

vlastností sa potom odvíja výber ocele pre danú konštrukciu. Na záver sú zhrnuté vybrané 

konštrukčné zásady otvorov pre skrutky, ktoré určuje norma. 

2.1. Výroba ocele 

Princípom výroby ocele je získanie materiálu s vhodným chemickým zložením 

zo surového železa a oceľového šrotu [7]. Najmä množstvo uhlíka v oceli je dôležité, 

pretože má vplyv na mechanické vlastnosti a zvariteľnosť materiálu. Ďalšie prímesi 

(legúry) majú vplyv na vlastnosti ako pevnosť, ťažnosť či odolnosť proti krehkému lomu. 

Požadované vlastnosti sa tiež dosahujú rôznymi procesmi pri výrobe: 

http://www.firesta.cz/mosty/most-breclav-1
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• dezoxidácia – oceľ upokojená, neupokojená, 

• tvárnenie – za tepla, za studena, 

• tepelné spracovanie – popúšťanie, kalenie, žíhanie. 

Upokojovanie ocele pozitívne vplýva na zvariteľnosť ocele. Pridávaním dezoxidačných 

prísad vzniká najkvalitnejšia oceľ, ale aj najdrahšia. Procesy tvárnenia a tepelné 

spracovanie ocele majú vplyv na jej mechanické vlastnosti. Tvárnením za studena sa mení 

kryštálová mriežka a dochádza k spevneniu materiálu, ktoré sa odstraňuje 

rekryštalizačným žíhaním. Vznikajú tak nové zrná s jemnejšou štruktúrou. Práve veľkosť 

zrna má vplyv na medzu klzu – dôležitú mechanickú vlastnosť ocele [7]. 

Kalením (rýchlym ochladením) sa dosahuje tvrdá, krehká oceľ [7]. Normalizačným 

žíhaním vzniká rovnomerná jemnozrnná štruktúra. Ide o tepelnú úpravu pod atmosférou 

s ochranným plynom. Táto úprava môže byť len dočasným stavom pred ďalšími 

tepelnými úpravami, napr. kalením, alebo predstavuje konečný stav, kedy má 

konštrukčný prvok dobrú pevnosť a vysokú húževnatosť [21]. Normalizačným 

valcovaním sa rozumie vykonávanie konečnej deformácie v určitej teplotnej oblasti 

s cieľom získania stavu materiálu ekvivalentného normalizačnému žíhaniu tak, že 

požadované hodnoty mechanických vlastností zostávajú zachované aj po následnom 

žíhaní [10].  

Významným výrobným procesom je tiež termomechanické valcovanie. Je to proces, pri 

ktorom súčasne pôsobí teplota a deformácia za účelom získania požadovaného tvaru 

alebo štruktúry ocele. Materiál sa konečne deformuje v určitej teplotnej oblasti, čo vedie 

k stavu s určitými vlastnosťami, ktoré nie je možné dosiahnuť samotným tepelným 

spracovaním alebo ich zopakovať [11]. Týmto procesom oceli narastá pevnosť bez 

nákladnejšieho legovania [23]. 

K predĺženiu životnosti oceľových prvkov je možné použiť proces žiarového zinkovania, 

kedy sa oceľ po vhodnej úprave ponorí do taveniny zinku a tým sa na povrchu vytvorí 

ochranná vrstva zliatiny železa a zinku. Takto ošetrené povrchy sú chránené pred 

klimatickými vplyvmi a čiastočne aj pred mechanickým zaťažením. [22] 

2.2. Značenie ocele 

Kvalita konštrukcií je v Európe zjednotená používaním európskych noriem. Taktiež 

značenie ocele je predmetom konkrétnej normy: ČSN EN 1027-1 [12].  Táto norma určuje 

pravidlá pre stavbu značiek z písmen a číslic, vyjadrujúcich použitie a niektoré 
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charakteristiky danej ocele (fyzikálne, mechanické, chemické,...). Značky poskytujú 

skrátenú identifikáciu ocelí. 

Norma rozdeľuje značenie na 2 hlavné skupiny: 

• ocele označované podľa ich použitia, mechanických alebo fyzikálnych vlastností, 

• ocele označované podľa ich chemického zloženia. 

V kontexte tejto bakalárskej práce sú najvýznamnejšie značky pre konštrukčné ocele 

určené podľa ich použitia, mechanických alebo fyzikálnych vlastností. Pre tieto je určená 

nasledovná skladba [12]: 

G S nnn an... + an + an... 

Význam členov [12]: 

G = oceľ určená na odliatky (pokiaľ je požadovaná) 

S = konštrukčná oceľ 

nnn = stanovená minimálna medza klzu v MPa 

an = prídavné alfanumerické symboly pre oceľ, delia sa na 2 skupiny:  

o  skupina 1: nárazová energia v Jouloch za danej skúšobnej teploty (viď odstavec 

2.2.2.), zušľachtenie (Q), termomechanické valcovanie (M), normalizačné žíhanie 

(N) a pod. (pokiaľ symboly tejto skupiny nepostačujú, môžu k ním byť pripojené 

symboly skupiny 2) 

o  skupina 2: smaltovanie (E), oceľ určenú pre trubky (T), pre nízke teploty (L), 

odolnosť proti atmosférickej korózii (W), zvláštnu zvariteľnosť za studena (C) 

a pod. 

+ an + an = prídavné symboly pre oceľové výrobky oddelené znamienkom (+) :  

o zvláštne požiadavky ako napríklad prekaliteľnosť (+H), minimálna kontrakcia 

v smere kolmom k povrchu 15 % (+Z15, viď odstavec 2.2.3.) a pod. 

o druhy povlakov – medený (+CU), zo zliatiny hliník-zinok (+AZ), elektrolytické 

pozinkovanie (+ZE) a pod. 

Názorné príklady označenia konštrukčnej ocele a ich interpretácia: 

S235J0W = konštrukčná oceľ s medzou klzu fyk = 235 MPa, nárazová energia 27 J pri 

skúšobnej teplote 0 °C, odolná proti atmosférickej korózii. 

S355NL = konštrukčná oceľ s medzou klzu fyk = 355 MPa,  normalizačne žíhaná alebo 

normalizačne valcovaná, určená do nízkych teplôt. 
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2.3. Vybrané skúšky ocele  

Mechanické a technologické vlastnosti sú určované skúškami ocele. Rozoznávame 

skúšky deštruktívne a nedeštruktívne. Medzi deštruktívne skúšky patria: ťahová, tlaková, 

tvrdosti, rázom v ohybe,  na únavu atď. Nedeštruktívne skúšky je nutné vykonávať na 

hotových výrobkoch, aby sa určili prípadné vady, ich veľkosť, tvar a orientácia. Patria 

sem vizuálna obhliadka, kapilárna skúška, skúška ultrazvukom, röntgen, magnetická 

skúška a ďalšie. 

V tejto práci je pozornosť zameraná na vybrané deštruktívne skúšky a vlastnosti, ktoré sa 

nimi získavajú a sú podstatné pre výber ocele pri návrhu konštrukcie. Opísaná je ťahová 

skúška a z nej plynúce dôležité mechanické vlastnosti ako medza klzu, medza pevnosti, 

ťažnosť či kontrakcia. S ťahovou skúškou v priečnom smere súvisí laminárna praskavosť 

a vysvetlená je aj skúška vrubovej húževnatosti súvisiaca s lomovou húževnatosťou. 

2.3.1. Ťahová skúška 

Ťahovou skúškou sa určujú základné mechanické vlastnosti ocele. Pri ťahovej skúške je 

skúšobné teleso deformované ťahovým zaťažením, zvyčajne do lomu. Účelom je stanoviť 

mechanické vlastnosti. Na obrázku 2.2 je zobrazené skúšobné teleso pred a po ťahovej 

skúške. 

 

Obr. 2.2: Skúšobné teleso pred a po ťahovej skúške [24] 

Skúšobné teleso predstavuje obrobená vzorka výrobku, výlisku či odliatku alebo vzorka 

neobrobená, pokiaľ majú výrobky konštantný prierez. Prierez môže byť kruhový, 

štvorcový, obdĺžnikový, prstencový a vo zvláštnych prípadoch aj iného tvaru. Teleso 

https://www.tec-science.com/material-science/material-testing/tensile-test/
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musí byť do skúšobného stroja upnuté tak, aby sa osa telesa zhodovala s osou zaťaženia 

a ohyb telesa bol minimálny [19]. 

Na obrázku 2.3 je pracovný diagram ťahovej skúšky, ktorý znázorňuje závislosť medzi 

zaťažovacím napätím a pretvorením.  

 

       (a) 

 

     (b) 

Obr. 2.3: Pracovný diagram ocele: (a) záznam skúšky [25], (b) schéma diagramu 

Z pracovného diagramu obyčajnej konštrukčnej ocele je možné určiť nasledovné 

charakteristiky: 

https://www.admet.com/testing-applications/test-types/tension-testing/
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• medza úmernosti (bod L), 

• horná medza klzu (fy,h), dolná medza klzu (fy,d), 

• medza pevnosti (fu), 

• ťažnosť (A), 

• kontrakcia (Z). 

Medza úmernosti predstavuje bod, po ktorý sú deformácie priamo úmerné napätiu, teda 

platí Hookov zákon 

  σ = E ε,  (2.1) 

kde σ je pôsobiace napätie, E predstavuje Youngov modul pružnosti a ε je pomerné 

pretvorenie.  

Horná medza klzu je maximálna hodnota napätia pred prvým poklesom zaťaženia. Dolná 

medza klzu je najnižšie napätie, pri ktorom dochádza k plastickej deformácii [19]. Je 

dôležitou charakteristikou, pretože stavebné konštrukcie sa často dimenzujú práve na túto 

hodnotu napätia [7]. 

Medza pevnosti odpovedá maximálnemu zaťaženiu. Bod K na schéme pracovného 

diagramu odpovedá porušeniu skúšobného telesa. 

Ťažnosť A percentuálne vyjadruje pomer trvalej deformácie dĺžky a pôvodnej dĺžky 

skúšobného vzorku [19] 

 A = 
Lu  − L0

L0

 100, (2.2) 

kde L0 je počiatočná dĺžka vzorku a Lu konečná dĺžka vzorku po lome. 

Kontrakcia Z je vlastnosť percentuálne vyjadrujúca najväčšiu zmenu prierezovej plochy, 

ktorá nastala počas zaťažovania, v pomere k pôvodnej prierezovej ploche [19] 

 Z = 
Su  − S0

S0

 100, (2.3) 

kde S0 je počiatočná prierezová plocha vzorku a Su je konečná prierezová plocha. 

Pracovný diagram ocele s nevýraznou medzou klzu jednoznačne neurčuje, kedy nastáva 

plastická deformácia. Norma preto špecifikuje určenie zmluvnej medze klzu 

(obrázok 2.4). Je vynesená rovnobežka s priamkovou časťou závislosti σ(ε) 
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vo vzdialenosti odpovedajúcej predpísanému plastickému predĺženiu v %, napríklad 

0,2 % [19]. 

 

Obr. 2.4: Zmluvná medza klzu 

2.3.2. Skúška ťahom v priečnom smere 

Ťahová skúška na vzorkách odobraných kolmo k povrchu výrobku sa využíva na 

posúdenie laminárnej praskavosti. Je to mechanická vlastnosť dôležitá v kontexte tejto 

práce, pretože oceľové plechy pri namáhaní kolmo na povrch, čiže v smere hrúbky, 

vykazujú iné deformačné vlastnosti ako pri namáhaní v smere povrchu. Táto anizotropia 

môže mať u zváraných konštrukcií za následok práve vznik laminárnej praskavosti. Tento 

jav závisí na deformačných vlastnostiach oceľového výrobku, na druhu zvaru a spôsobe 

zvárania a na druhu konštrukcie [20]. V špeciálnych prípadoch sa nebezpečenstvo vzniku 

posudzuje podľa normy ČSN EN 1993-1-10 [17]. Bežne sa odolnosť voči laminárnej 

praskavosti odvodzuje z kontrakcie pri skúške ťahom v priečnom smere. Nebezpečenstvo 

vzniku sa znižuje so zvyšujúcou sa kontrakciou [20]. 
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Obr. 2.5: Laminárne poškodenie [17] 

Norma ČSN EN 10164 [13] určuje 3 triedy akosti podľa minimálnej hodnoty kontrakcie. 

Z15 pri kontrakcii 15 %, Z25 odpovedá kontrakcii 25 % a Z35 vyjadruje kontrakciu 35 %. 

Tri vzorky predpísaného charakteru sú podrobené skúške ťahom a pre každý sa 

zaznamená kontrakcia. Aby výrobok mohol byť zaradený do akostnej triedy, musí 

priemer hodnôt kontrakcie troch vzoriek dosahovať minimálnu hodnotu, ktorej daná 

akostná trieda odpovedá. Zároveň je určená minimálna hodnota kontrakcie pre každú 

vzorku: pre triedu Z15 je to 10 %, pre Z25 15 % a pre Z35 musí každý prvok preukázať 

kontrakciu aspoň 25 % [13]. 

Pri nedokonale prevalcovanom plechu môže dochádzať k zdvojeniu materiálu, a ten je 

potom pri namáhaní kolmo na povrch náchylný na laminárne porušenie. Jav zdvojenia 

materiálu sa preto vyšetruje ultrazvukovou skúškou [7]. 

2.3.3. Skúška rázom v ohybe 

Vlastnosti získané z ťahovej skúšky neopisujú oceľ z hľadiska odolnosti proti krehkému 

lomu, ku ktorému môže dôjsť pri namáhaní dynamického charakteru. Ocele vysokej 

pevnosti majú obvykle nižšiu lomovú húževnatosť. To znamená, že majú relatívne nízky 

odpor proti vzniku a šíreniu trhlín, najmä v miestach už existujúcich defektov alebo iných 

koncentrátorov napätia. Zvyšková pevnosť telies (konštrukcií) s trhlinou je potom 

nízka [2].  

Existuje závislosť medzi lomovou a vrubovou húževnatosťou vyjadrenou akostným 

stupňom. K stanoveniu vrubovej húževnatosti u ocelí najčastejšie slúži Charpyho skúška 

http://ascjournal.com/down/vol12no3/Vol12No3_3.pdf
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rázom v ohybe. Skúška vyhodnocuje minimálnu nárazovú prácu potrebnú k prerazeniu 

vzorku s vrubom pre danú skúšobnú teplotu. Vrubová húževnatosť klesá so znižujúcou 

sa teplotou [20]. Pre každú oceľ je možné zistiť prechodovú teplotu, kedy vrubová 

húževnatosť výrazne klesne. Pokiaľ môže byť konštrukcia vyrobená z danej oceli 

vystavená nárazom, nesmie sa pri odpovedajúcej prechodovej teplote použiť. Norma 

definuje akostné stupne ako zobrazuje tabuľka 2.1. 

Tab. 2.1: Akostné stupne ocele v závislosti na vrubovej húževnatosti [12] 

27 40 60

JR KR LR 20

J0 K0 L0 0

J2 K2 L2 -20

J3 K3 L3 -30

J4 K4 L4 -40

J5 K5 L5 -50

J6 K6 L6 -60

nárazová energia

K V

[J]

skúšobná 

teplota

T

[°C]

 

2.4. Oceľ pre stavebné konštrukcie 

Oceľ používaná pre stavebné konštrukcie má tieto fyzikálne vlastnosti [7], [15]: 

• Youngov modul pružnosti E = 210 GPa, 

• Poissonov súčiniteľ ν = 0,3, 

• modul pružnosti v šmyku G = 
E

2(1+ ν)
 = 81 GPa, 

• objemová hmotnosť ρ = 7850 kg∙m-3, 

• súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti α = 1,2∙10-5 °C-1. 

Ďalšie vlastnosti, mechanické a technologické, sú voliteľné podľa potreby. Správnym 

výberom ocele s vhodnými vlastnosťami sa zabezpečuje spoľahlivosť oceľovej 

konštrukcie, ako aj jej životnosť či ekonomickosť. 

2.4.1. Voľba ocele 

Pri výbere ocele pre stavebnú konštrukciu je dôležitým faktorom prostredie v akom bude 

konštrukcia umiestnená a typ prenášaného zaťaženia (dynamické, statické). Z hľadiska 

pevnosti je možný výber z ocelí bežnej pevnosti S235, S275, S355, vyššej pevnosti S420, 
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S460 a v odôvodnených prípadoch je možné použiť ocele vysokých pevností s medzou 

klzu až 1000 MPa. V ČR prevláda používanie ocele S235. V zahraničí je bežné použitie 

S355 alebo S420 a trieda S235 je využívaná pre doplnkové konštrukcie. Navrhovanie 

z ocelí s vyššou medzou klzu umožňuje použitie menších hrúbok plechov zváraných 

prierezov, čo priaznivo ovplyvňuje krehkolomové vlastnosti [20].  

Voľba druhu ocele má aj svoj ekonomický aspekt. Otázkou je, či úspory na rozmeroch 

vyvážia zvýšenú cenu kvalitnejšej ocele. Vo väčšine prípadov je použitie ocele vyšších 

pevností výhodnejšie, pokiaľ o návrhu prvku nerozhodujú stabilitné javy ako vzper, 

klopenie, búlenie a pod [20]. Pri posudzovaní takýchto prvkov môže byť únosnosť 

znížená súčiniteľom vzpernosti do takej miery, že použitie kvalitnej ocele sa javí ako 

málo výhodné. Používanie S235 v ČR má jednu výhodu a to, že na trhu sú vždy 

k dispozícii všetky druhy profilov [6], [20]. 

Na materiál mostov sa kladú vyššie požiadavky než na pozemné stavby. Je to kvôli 

podmienkam, v ktorých pôsobia a zvýšeným požiadavkám na bezpečnosť a spoľahlivosť 

počas dlhšej životnosti. Volí sa pevnostná trieda, trieda húževnatosti, prípadne odolnosť 

proti korózii. Voľbu ovplyvňujú najmä [5], [7]:  

• druh a účel mostu – pre železničné mosty sa navrhujú húževnatejšie ocele,  

• závažnosť konštrukčnej časti z hľadiska následkov poruchy, 

• rozpätie mostu – u veľkých rozpätí je dôležitým faktorom vlastná tiaž konštrukcie, 

ktorá sa môže znížiť použitím ocele vyššej alebo vysokej pevnosti, 

• vlastnosti ocele – na vysokopevnostné ocele sa zvyšujú požiadavky na 

krehkolomové vlastnosti a zvariteľnosť, 

• hrúbka materiálu – hrubšie profily vyžadujú použitie vyššieho akostného stupňa 

z hľadiska krehkého lomu, 

• umiestnenie stavby – v extrémne nízkych teplotách je nutné použiť oceľ s nízkou 

prechodovou teplotou. 

Pre bežné stavebné konštrukcie je požadovaná oceľ, ktorá pri skúške rázom v ohybe 

vykazuje nárazovú prácu 27 J (v značení ocele odpovedá symbolu J). Pre výrazne 

dynamicky namáhané konštrukcie sa požaduje hodnota 40 J (odpovedá symbolu K). 

Voľba oceli z hľadiska vrubovej húževnatosti prihliada k najnižšej prevádzkovej teplote, 

ktorá je pre oceľové mosty -35 °C a  pre spriahnuté oceľobetónové mosty -25 °C [20].  
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Pre normalizačne žíhané alebo normalizačne valcované ocele, značené N, je požadovaná 

nárazová práca 40 J pri teplote -20°C. Pre N ocele určené do nízkych teplôt (značenie 

NL) sa požaduje 27 J pri -50°C a 40 J pri -30°C. Ocele značené N a NL sú zvariteľné, 

jemnozrnné a používajú sa pre vysoko namáhané zvárané konštrukcie za nízkych teplôt. 

Ich výhoda sa uplatní pri zváraní na montáži pri nepriaznivých klimatických 

podmienkach, pretože sa väčšinou nemusí robiť predohrev. Prvky z týchto ocelí sú tiež 

menej náchylné na deformácie od zvárania, z čoho plynie šetrenie nákladov na rovnanie 

[10], [17], [20]. 

Z hľadiska nárazovej práce za danej teploty platia pre termomechanicky valcované ocele 

značené M a termomechanicky valcované ocele určené do nízkych teplôt (ML) rovnaké 

požiadavky ako pre ocele N a NL. Tieto ocele sú zvariteľné, majú jemnozrnnú štruktúru 

s nízkym uhlíkovým ekvivalentom, čo zabezpečuje odolnosť proti krehkému lomu a 

umožňuje použitie väčších hrúbok. Sú tiež dobre tvarovateľné za studena [11], [20].  

Prípustné hrúbky častí prvkov z hľadiska lomu sa stanovujú podľa tabuľky 2.1 v norme 

ČSN EN 1991-1-10 [17]. Je určená závislosť na výbere akostného stupňa. Ten sa vyberá 

s ohľadom na: 

• vlastnosti materiálu - medzu klzu, úroveň húževnatosti,  

• charakteristiky prvku - tvar a detail, koncentrácia napätia, hrúbka, 

• návrhové situácie – najnižšia prevádzková teplota, maximálne napätie od 

zaťaženia, zvyškové napätia. 

Tabuľka 2.2 je ukážkou prípustných hrúbok v závislosti na konkrétnych hodnotách 

vymenovaných faktorov. Táto tabuľka obsahuje hodnoty pre ocele S235 a S355, ktoré sú 

v ČR bežne používané. 

Voľba materiálu s ohľadom na vlastnosti naprieč hrúbkou je definovaná normou ČSN EN 

1993-1-10 [17]. Určuje spôsob výpočtu požadovanej návrhovej hodnoty ťažnosti kolmo 

k povrchu materiálu ZEd, ktorá musí byť menšia než akostná trieda ZRd (Z15, Z25, Z35). 

ZEd závisí na rozmere zvaru, tvare a umiestnení krížového, rohového alebo T zvaru 

v spoji, na hrúbke materiálu, predohreve a na obmedzení zmršťovania inou časťou 

konštrukcie [17]. Pre oceľové materiály bežne postačuje trieda Z15 a len pre dôležité 

prvky namáhané kolmo k povrchu je požadovaná trieda Z25 [20]. 
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Tab. 2.2: Najväčšie prípustné hrúbky častí v mm [17] 

10 0 -10 -20 -30 -40 -50

JR 20 27 60 50 40 35 30 25 20

J0 0 27 90 75 60 50 40 35 30

J2 -20 27 125 105 90 75 60 50 40

JR 20 27 40 35 25 20 15 15 10

J0 0 27 60 50 40 35 25 20 15

J2 -20 27 90 75 60 50 40 35 25

K2,M,N -20 40 110 90 75 60 50 40 35

ML,NL -50 27 155 130 110 90 75 60 50

10 0 -10 -20 -30 -40 -50

JR 20 27 90 75 65 55 45 40 35

J0 0 27 125 105 90 75 65 55 45

J2 -20 27 170 145 125 105 90 75 65

JR 20 27 65 55 45 40 30 25 25

J0 0 27 95 80 65 55 45 40 30

J2 -20 27 135 110 95 80 65 55 45

K2,M,N -20 40 155 135 110 95 80 65 55

ML,NL -50 27 200 180 155 135 110 95 80

10 0 -10 -20 -30 -40 -50

JR 20 27 135 115 100 85 75 65 60

J0 0 27 175 155 135 115 100 85 75

J2 -20 27 200 200 175 155 135 115 100

JR 20 27 110 95 80 70 60 55 45

J0 0 27 150 130 110 95 80 70 60

J2 -20 27 200 175 150 130 110 95 80

K2,M,N -20 40 200 200 175 150 130 110 95

ML,NL -50 27 210 200 200 200 175 150 130

S235

S355

referenčné napätie

σ Ed = 0,75 f y(t )

referenčné napätie

σ Ed = 0,50 f y(t )

referenčné napätie

σ Ed = 0,25 f y(t )

S235

S355

trieda 

ocele

akostný 

stupeň

nárazová práca
referenčná teplota T Ed [°C]

teplota 

T

[°C]

K V,min

[J]

S235

S355

trieda 

ocele

akostný 

stupeň

nárazová práca
referenčná teplota T Ed [°C]

teplota 

T

[°C]

K V,min

[J]

trieda 

ocele

akostný 

stupeň

nárazová práca
referenčná teplota T Ed [°C]

teplota 

T

[°C]

K V,min

[J]
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Konštrukčné ocele so zvýšenou odolnosťou proti atmosférickej korózii sa používajú pre 

konštrukčné riešenia vylučujúce plochy, na ktorých sa môžu hromadiť nečistoty a brániť 

vzniku patiny. Týmto oceliam sa vplyvom legúr vytvorí na povrchu ochranná vrstva 

oxidov – patina, ktorá bráni ďalšej korózii. Po zvislých alebo šikmých stenách môže 

stekať hrdza vplyvom dažďa, preto konštrukcie pod patinujúcou oceľou treba pred 

stekajúcou hrdzou chrániť. Oceľ so zvýšenou odolnosťou proti atmosférickej korózii sa 

dodáva v akostných stupňoch J0, J2, K2 [20]. 

Ocele s vyšším uhlíkovým ekvivalentom sú citlivejšie na reziduálne pnutie vnesené do 

konštrukcie zmršťovaním zvarového kovu a oblasti v okolí zvaru pri chladnutí materiálu. 

Pre tieto prípady je možné pnutie znížiť predohrevom [7]. Zvláštne ocele sa vyrábajú pre 

prvky, ktoré budú žiarovo zinkované. Musia byť odolné proti vzniku trhlín v mieste zvaru 

[6]. Prednostne sa volí materiál v akostiach a hrúbkach tak, aby ho nebolo nutné pred 

zváraním predhrievať. Pokiaľ pri použití veľkých hrúbok alebo vysokopevnostných 

ocelí vznikne nutnosť materiál predhriať, je nutné kontaktovať výrobcu konštrukcie [18].  

2.4.2. Výhody a nevýhody oceľových konštrukcií 

V porovnaní s inými bežnými stavebnými materiálmi má oceľ nasledujúce výhody [7]: 

• charakteristická je vysoká pevnosť, čo umožňuje navrhovanie subtílnych a ľahkých 

prvkov, navyše tento aspekt so sebou prináša výhody pri preprave a montáži, 

• konštrukcie z ocele umožňujú prekonávať veľké rozpätia, dosahovať veľké výšky 

a prenášať vysoké zaťaženia, 

• montáž prebieha rýchlo a je málo ovplyvnená klimatickými podmienkami, 

• jednoduchosť rekonštrukcie. 

Veľkou výhodou oceňovanou v dobe sprísňujúcich sa ekologických požiadaviek je 

možnosť recyklácie ocele a jej pomerne nízka energetická náročnosť. Recyklácia je 

možná v nekonečnom kolobehu, kedy sa vyslúžilé oceľové  výrobky vracajú do oceliarní 

ako cenná druhotná surovina [27]. 

Medzi nevýhody patrí nutnosť ochrany proti korózii a požiaru. Prispôsobenie ocele na 

požiadavky z hľadiska požiarnej bezpečnosti sa vyvíja, využívajú sa sofistikované 

postupy tvárnenia, tepelného spracovania alebo povrchových úprav. Takisto problém 

korózneho poškodenia konštrukcie sa dnes dá účinne odstrániť povrchovým 

zušľachťovaním, ktoré so sebou prináša výhodu voľby estetického účinku – farebnosť či 



Statická analýza ocelových plechů s dírami 

16 
 

štruktúra povrchu [27]. Je teda možné sa s týmito slabinami oceľových konštrukcií 

vysporiadať, avšak prináša to finančnú náročnosť [7]. 

2.4.3. Vybrané konštrukčné zásady 

V kontexte tejto práce je dôležité uviesť konštrukčné zásady otvorov pre skrutky. Tieto 

zásady sú ďalej využité pri modelovaní telies v numerickej analýze. 

Norma ČSN EN 1090-2 [14] určuje, že menovitý priemer spojovacích súčastí 

používaných pre oceľové konštrukcie musí byť najmenej M12 (12 mm), pokiaľ nie je 

stanovené inak spoločne s pripojenými požiadavkami. Rada priemerov skrutiek je d = 12, 

(14), 16, (18), 20, (22), 24, 27, 30, (36) mm, pričom hodnoty uvedené v zátvorkách sa 

bežne nepoužívajú [3]. 

Podľa presnosti vyhotovenia skrutkového spoja sa rozoznávajú spoje hrubé a presné. 

Hrubé spoje spočívajú v osadení skrutky do kruhovej diery s menovitým priemerom 

o 1 až 3 mm väčším než je priemer skrutky. V presných spojoch sa skrutky osadzujú do 

presných kruhových dier s totožným menovitým priemerom. U týchto spojov nemajú 

závity skrutiek zasahovať viac ako do tretiny hrúbky prvku pod maticou [3]. 

Najmenšie rozteče a vzdialenosti od konca a od okraja plechu určuje norma ČSN EN 

1993-1-8 [16]. Rozmery sú naznačené na obrázku 2.6 a limitné hodnoty sú uvedené 

v tabuľke 2.7. 

 

Obr. 2.6: Označenie roztečí a vzdialeností od krajov a koncov plechu [3] 

Tab. 2.3: Limitné rozteče a vzdialenosti od konca a kraja plechu [16] 

vzdialenosti a rozteče najmenej najviac

vzdialenosť od konca e 1 1,2d 0 4t  + 40 mm

vzdialenosť od okraja e 2 1,2d 0 4t  + 40 mm

rozteč p 1 2,2d 0

14t  alebo 

200 mm

rozteč p 2 2,4d 0

14t  alebo 

200 mm   
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3. Teória koncentrátorov napätia 

Základné vzťahy pre návrh konštrukčných prvkov sú založené na predpoklade 

nemennosti tvaru prierezu telies alebo plynulej zmeny prierezu [4]. Opísané podmienky 

sú však pre skutočné konštrukčné prvky celkom výnimočné. V praxi geometria zahŕňa 

výstupky, drážky, diery, závity a podobne. Prítomnosť týchto tvarových zmien má za 

následok modifikáciu jednoduchého rozloženia napätia a dochádza ku koncentrácii 

napätia. Zjednodušene sa dá povedať, že napätie v okolí vrubu narastá, aby sa tak 

vykompenzoval úbytok napätia, ktoré by bolo prenesené v mieste vrubu, pokiaľ by vrub 

nebol prítomný a teleso by bolo v tomto mieste spojité [1].  

Cieľom tejto kapitoly je vysvetliť, akým spôsobom a v akej miere sa napätie koncentruje 

v prípade eliptického a kruhového otvoru v paneli.  

3.1. Konštrukčný vrub 

Zmeny v geometrii spôsobujúce koncentráciu napätia sa všeobecne označujú pojmom 

vrub. Rozumejú sa tým [2]: 

• konštrukčné vruby – otvory, zápichy, drážky apod. (obr. 3.1), 

• defekty technologického pôvodu spôsobené napríklad neheterogenitou materiálu 

(dutiny, inklúzie), trieskovým obrábaním atď., 

• defekty vzniknuté za prevádzky v dôsledku opotrebovania (ryhy, vrypy), vplyvu 

agresívneho prostredia (korózne jamky) a pod. 

 

Obr. 3.1: Príklady konštrukčných vrubov spôsobujúcich koncentráciu napätia [2] 
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Účinkom vrubu nastáva v jeho okolí lokálna zmena silového toku, prejavujúca sa 

kvalitatívnymi aj kvantitatívnymi zmenami poľa napätia a poľa deformácie. V okolí 

vrubu vzniká trojosová napätosť a dochádza ku koncentrácii napätia. Z podmienok 

rovnováhy vyplýva, že pokiaľ v bezprostrednej blízkosti koreňa vrubu dochádza ku 

koncentrácii napätia, tak vo väčšej vzdialenosti musí dochádzať k odľahčeniu. To 

znamená, že sledovaná zložka tenzoru napätia klesne pod strednú hodnotu σ (obr. 3.2). 

Platí zákon poklesu – čím vyššia je špička napätia σmax v koreni, tým rýchlejšie napätie 

klesá s rastúcou vzdialenosťou od koreňu (tým menší je priestorový rozsah špičky) [2].  

 

Obr. 3.2: Koncentrácia napätia na vrube [2] 

Tento pokles je možné charakterizovať bezrozmerným gradientom napätia C, ktorý sa dá 

vyjadriť nasledovne [2] 

 C = − (
 ∂ 𝜎y 

∂ x
)

x = 0

 
ρ

σmax
 , (3.1) 

kde ρ je polomer zaoblenia v koreni vrubu. 

3.2. Súčiniteľ koncentrácie napätia 

Veľkosť koncentrácie napätia v koreni vrubu sa vyjadruje tzv. súčiniteľom koncentrácie 

napätia, obecne označovaným α. V praxi sa rozlišujú dva typy týchto koeficientov αg a αn. 

Súčiniteľ koncentrácie αg je definovaný vzťahom 

 αg = 
σmax

σ
 ,  (3.2) 
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kde σmax je maximálne napätie na okraji vrubu a σ je stredné napätie v telese vztiahnuté 

k prierezu neoslabenému vrubom („brutto“ prierez“) [2], [4]. 

Druhý typ je súčiniteľ koncentrácie αn, definovaný vzťahom  

 αn = 
σmax

σn
 ,  (3.3) 

kde σmax má rovnaký význam ako v rovnici (3.2) a σn je stredné napätie v telese vztiahnuté 

ku skutočnému prierezu v mieste vrubu („netto“ prierez) [2], [4]. 

Hodnoty súčiniteľov koncentrácie napätia αg a αn sa od seba môžu výrazne odlišovať. Ich 

vzájomný prepočet je väčšinou jednoduchý a obecne platí αn < αg. Veľkosť súčiniteľu 

koncentrácie napätia ovplyvňujú tvar a rozmery vrubu, tvar a rozmery telesa a spôsob 

zaťaženia (ťah, ohyb, šmyk apod.) [2]. 

3.2.1. Koncentrácia napätia v okolí eliptického otvoru  

Práca je zameraná na súčiniteľ koncentrácie napätia pre kruhový otvor. Tento 

konštrukčný vrub sa dá považovať za špeciálny prípad eliptického otvoru, preto je vhodné 

na začiatok venovať pozornosť analytickému riešeniu vrubu eliptického tvaru. 

Uvažovaný je plochý panel za rovinnej napätosti, oslabený eliptickým otvorom. Ide 

o rovinnú úlohu, popisovanú v rovine xy, pričom počiatok súradnicového systému je 

uprostred otvoru a osi x, y sú osami symetrie otvoru, ako je znázornené na obrázku 3.3. 

Zavedený je predpoklad, že rozmery panelu sú o mnoho väčšie ako rozmery elipsy 2a, 2b. 

Na okrajoch panelu pôsobí zaťaženie, ktoré by v neoslabenom paneli vyvolalo 

jednoosovú napätosť a jedinú zložku napätia (σy o veľkosti py) rovnomerne rozloženú po 

celej šírke panelu. 
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Obr. 3.3: Rovinný panel s eliptickým otvorom 

Prvýkrát bola táto úloha analyticky vyriešená Inglisom (1913) [1]. V riešení výsledného 

poľa napätia definoval normálové napätie σt pôsobiace na plochy nekonečne malého 

elementu kolmé k okraju otvoru (rovnobežne s lokálnou osou t ako je naznačené na 

obrázku 3.3) a jeho rozloženie v závislosti na súradnici x vyjadruje funkcia 

 σt (x) = 
x2(a + b)2− a 4

a 4− x 2(a 2− b
 2

)
  py .  (3.4) 

Maximálne napätie je dosiahnuté pre x = ± a [1], teda v priesečníkoch osi x s elipsou. 

V týchto bodoch napätie σt odpovedá zložke tenzoru napätia σy. Táto hodnota je 

maximálnym napätím σy,max v celom paneli 

 σy,max (x,y) = σy (± a, 0) = σt (± a) = (1+
 2a 
b

) py . (3.5) 

Pre zvláštny prípad, kedy a = b, teda otvor je kruhového tvaru, dosahuje toto maximálne 

napätie trojnásobok napätia py pôsobiaceho ďaleko od otvoru [1]. Ďalší zvláštny prípad 

nastáva, pokiaľ je dlhší rozmer elipsy 2a nemenne zvolený a kratší rozmer 2b sa zmenšuje 

k nule. V tomto prípade rastie koncentrácia napätia nad všetky medze a 2b = 0 odpovedá 

trhline. V práci bude ďalej priestor venovaný kruhovým otvorom. 
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3.2.2. Koncentrácia napätia v okolí kruhového otvoru 

Nekonečne tenký panel s kruhovým otvorom, zaťažený jednoosovým napätím je 

základným prípadom koncentrácie napätia. Timoshenko a Goodier  (1970) pre túto úlohu, 

chápanú ako problém rovinnej napätosti a teórie elasticity, odvodili vzťahy pre pole 

napätia v polárnych súradniciach (r, θ) a napätie σt vyjadrili nasledovne [4] 

 σt = 
1

2
p

y
(1+

 a 
2

r 
2

) −
1

2
p

y
(1+

3a 
4

r 
4

) cos 2θ ,  (3.6) 

kde a je polomer kruhového otvoru a r, θ sú polárne súradnice ako je zobrazené na 

obrázku 3.4. 

  

Obr. 3.4: Panel s kruhovým otvorom zaťažený jednoosovým ťahom 

Na okraji otvoru, takže keď r = a platí 

 σt = py (1 – 2 cos 2θ).  (3.7) 

Pre bod A so súradnicami θ = π / 2, r = a, σt predstavuje zložku tenzoru napätia σy 

 σt,A = 3 py . (3.8) 

Táto hodnota predstavuje maximálne napätie okolo otvoru. To znamená,  že pre danú 

úlohu je súčiniteľ koncentrácie napätia α = 3 [1], [2], [4]. Tento záver je správny, pokiaľ 

priemer otvoru d = 2a je relatívne malý (d « b) [2]. 
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Pokiaľ je priemer kruhového otvoru d = 2a porovnateľný so šírkou telesa b, je súčiniteľ 

koncentrácie napätia závislý na pomere veľkosti otvoru a šírky telesa. Túto závislosť 

vyjadril Heywood nasledovne [2], [4] 

 αn = (1 −
 d 
b

 )
3

, (3.9) 

 αg = 
    2   

1− 
 d 
b

 + (1 −
 d 
b

 )
3

. (3.10) 

Tieto vzťahy sú graficky znázornené na obrázku 3.5. 

 

Obr. 3.5: Graf závislosti súčiniteľu koncentrácie na pomere d/b 

Pre zaťaženie dvojosovým ťahom, ako zobrazuje obrázok 3.6, je možné súčiniteľ 

koncentrácie napätia odvodiť superpozíciou jednoosového ťahu v smere osi y 

a jednoosového ťahu v smere osi x [4]. Napätie σt od zaťaženia px  je na okraji otvoru 

vyjadrené vzťahom 

 σt = px (1 + 2 cos 2θ) (3.11) 

a superpozíciou vzťahov (3.7) a (3.11) vznikne vzťah [4] 

 σt = py + px – 2 (py – px) cos 2θ . (3.12) 
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Obr. 3.6: Panel s kruhovým otvorom zaťažený dvojosovým ťahom 

Výraz (3.12) sa dá vyjadriť použitím pomeru napätí β = 
py

px

 nasledovne 

 σt = py (1 +
 1 

β
) + 2py (1 −

 1 

β
) cos 2θ. (3.13) 

Po zavedení predpokladu, že β ≥ 1, vzniká maximálne napätie σt,max v bode B, v ktorom 

zároveň predstavuje zložku tenzoru napätia σy  

 σt,max = σy,max = σt,B = σy,B = py (3 −
 1 

β
).  (3.14) 

V bode A nastáva minimálne napätie  

 σt,min = σy, min = σt,A = σy,A = py (3
 1 

β
− 1).  (3.15) 

Keď py = px, teda β = 1 a py je uvažované ako referenčné napätie, súčiniteľ koncentrácie 

napätia pre namáhanie dvojosovým ťahom nadobudne hodnotu α = 2 [4]. 

Analytické riešenia predpokladajú teleso s nekonečnou dĺžkou. Troyani (2002) metódou 

konečných prvkov vykonal analýzu telies rôznych dĺžok za jednoosového ťahu [4]. Zistil, 

že pokiaľ je dĺžka telesa menšia ako jeho šírka, uvažovanie súčiniteľu koncentrácie 

napätia pre nekonečne dlhé teleso je diskutabilné. 
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Pre namáhanie ohybom Neuber (1937) vyjadril  pre eliptický vrub vzťah [2] 

 α = 1+(
a

ρ
)

1
2⁄
, (3.16) 

kde ρ =  
 b

2

a
 je polomer krivosti elipsy (hlavná polos a, vedľajšia polos b) v jej vrchole na 

ose x. Z toho pre kruhový otvor, kedy d = 2a = 2b, plynie, že súčiniteľ koncentrácie 

napätia je α = 2 [2]. 

Pokiaľ je panel s kruhovým vrubom namáhaný staticky, je možné uvažovať s plastickým 

pôsobením, a to za predpokladu, že materiál telesa má výraznú medzu klzu a dostatočnú 

ťažnosť [8].  

 

Obr. 3.7: Plastické vyrovnávanie napätia na okraji otvoru [8] 

Plastické pôsobenie spočíva v tom, že pri postupnom náraste zaťaženia dosiahne 

maximálne napätie hodnotu medze klzu fy a tú neprekročí. Postupným zvyšovaním 

zaťaženia teleso dosiahne medzný plastický stav – napätia sú vyrovnané v celom 

oslabenom priereze. Tento jav je znázornený na obrázku 3.7. 
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4. Numerické analýzy 

V nasledujúcej kapitole sú podrobne opísané štúdie plechov, pravidelného 

štvoruholníkového tvaru s kruhovými otvormi, vystavených vybraným spôsobom 

namáhania – jednoosový ťah, dvojosový ťah a ohyb. Predmetom záujmu je koncentrácia 

napätia na okraji kruhového otvoru. Sledované sú vplyvy zmien v geometrii a vplyv 

druhu a veľkosti zaťaženia. Vyhodnotené sú tiež zmeny vo výpočtovom modeli: použitie 

rôznych typov konečných prvkov, hustota siete, využitie symetrie úlohy. Modely sú 

vytvorené a analyzované metódou konečných prvkov v programe ANSYS [9]. Pre 

jednoosový a dvojosový ťah sa uvažuje teória rovinnej napätosti. 

Pre vykonané štúdie sú spoločné nasledovné fyzikálne parametre: 

• Youngov modul pružnosti: E = 210 MPa, 

• Poissonov súčiniteľ: ν = 0,3 , 

• medza klzu: fyk = 235 MPa. 

Plechy vo všetkých štúdiách sú modelované o hrúbke t = 0,005 m. Priemer otvoru 

d (d0) = 0,012 m bol zvolený vzhľadom na najmenší prípustný otvor pre skrutky podľa 

príslušnej normy, ako opisuje odsek 2.3.3. Otvory sú uvažované pre presné spoje. 

Veľkosť koncentrácie napätia v okolí kruhového vrubu je vyjadrená ako súčiniteľ 

koncentrácie napätia αg podľa rovnice (3.2), prípadne αn podľa (3.3). 

4.1. Jednoosový ťah 

Podľa analytického riešenia opísaného v kapitole 3.2.2. by mal súčiniteľ koncentrácie 

napätia pre dosku s centrickým kruhovým vrubom namáhanú jednoosovým ťahom 

dosahovať hodnotu α  =   3 [1], [2], [4]. Táto hodnota je porovnávaná s výsledkami z troch 

numerických analýz pre plech s jedným otvorom. Skúmaný je vplyv zmeny: rozmeru 

plechu, hustoty siete, polomeru otvoru. Ďalej je súčiniteľ α  = 3 zrovnávaný s výsledkami 

pre plech s rôzne umiestnenými dvomi otvormi. 

4.1.1. Plech s jedným otvorom 

4.1.1.1. Analýza zmeny rozmeru plechu 

Geometria úlohy je znázornená na obrázku 4.1. Priemer centrického otvoru je konštantný 

d = 0,012 m. Uvažuje sa plech štvorcového tvaru, ktorý je postupne zväčšovaný v rade 



Statická analýza ocelových plechů s dírami 

26 
 

b = h = 2d, 4d, 8d, 16d, 32d, 

kde b je šírka plechu, h výška plechu a d je priemer kruhového otvoru.  

 

Obr. 4.1: Plech s centrickým kruhovým otvorom namáhaný jednoosovým ťahom 

Plech s centrickým kruhovým otvorom zaťažovaný jednoosovým ťahom umožňuje pri 

modelovaní využiť symetriu úlohy a vytvoriť štvrtinový model. Symetria bola zaistená 

zadaním okrajových podmienok ako je znázornené na obrázku 4.2 , teda hrane na ose y 

bolo zabránené posunu v smere osi x a hrane na ose x sa zabránilo posunu v smere osi y. 

Obrázok 4.2 taktiež znázorňuje zaťaženie hornej hrany ťahom o veľkosti py = 1000 Pa. 
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Obr. 4.2: Okrajové podmienky, zaťaženie a sieť konečných prvkov (b = h = 16d, 

rozmer prvku v okolí otvoru 0,5 x 0,5 mm) 

Pri modelovaní siete je cieľom vytvoriť v okolí otvoru prvky čo najpravidelnejšieho 

tvaru. Zvolený je rozmer prvku približne 0,5 x 0,5 mm. Výpočtový model bol zostavený 

vo dvoch variantoch a to z prvkov typu PLANE182 a PLANE183. Konečný prvok 

PLANE182 je plošný, lineárny štvoruzlový prvok, vhodný pre modelovanie úloh rovinnej 

napätosti [9]. Prvok PLANE183 je plošný, kvadratický osemuzlový prvok, taktiež 

vhodný pre úlohy rovinnej napätosti [9].  

Na obrázku 4.3 je znázornený výsledný priebeh napätia σy na línii od kraja otvoru v smere 

šírky plechu. 
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Obr. 4.3: Napätie σy v reze oslabenom otvorom (b = h = 16d) 

Tabuľka 4.1 sumarizuje výsledné hodnoty súčiniteľu koncentrácie  napätia αg v závislosti 

na rozmere plechu a type konečných prvkov. 

Tab. 4.1: Závislosť súčiniteľu koncentrácie napätia αg na rozmere plechu a type 

použitých konečných prvkov 

2d 0,024 6,417 6,417 6,363 6,363

4d 0,048 3,624 3,624 3,572 3,572

8d 0,096 3,174 3,174 3,126 3,126

16d 0,192 3,071 3,071 3,024 3,024

32d 0,384 3,046 3,046 2,999 2,999

1

PLANE182 PLANE183

zaťaženie

p y 

[kPa]

rozmer 

plechu

b  = h

[m]

maximálne 

napätie

σ y, max

[kPa]

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

α g

[-]

maximálne 

napätie

σ y, max

[kPa]

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

α g

[-]

 

Z tabuľky 4.1 vyplýva, že pri rozmere štvorcového plechu b = h = 16d a použití 

kvadratických prvkov PLANE183, sa hodnota súčiniteľu αg približuje hodnote 3 

(odchýlka 0,8 %). 
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Podľa analytického riešenia, pre širokú dosku (d « b) platí αg = 3. Z numerickej analýzy 

vyplýva, že pre daný priemer otvoru d = 0,012 m sa dá plech považovať za široký pre 

b = h = 16d = 0,192 m. Od tejto hodnoty rozmeru sa súčiniteľ koncentrácie napätia 

približuje 3. Z tohto poznatku sa z hľadiska voľby geometrie vychádza v ďalších 

štúdiách. 

Použitie prvkov typu PLANE183 sa javí byť vhodnejšie, a to z dôvodu, že sieť vytvorená 

týmto typom prvku lepšie vystihuje zakrivenie v okolí otvoru. Preto budú v nasledujúcich 

štúdiách, spadajúcich pod rovinnú napätosť, modely vytvárané výlučne z prvkov 

PLANE183. 

4.1.1.2. Analýza zmeny hustoty siete 

Cieľom štúdie je optimalizovanie hustoty siete v okolí kruhového otvoru.  

Okrajové podmienky a zaťaženie sú opäť aplikované ako je znázornené na obrázku 4.2. 

Model je vytvorený s využitím výsledkov z predchádzajúcej štúdie: 

• rozmer plechu b = h = 16d = 0,192 m, 

• prvky PLANE183. 

Vyhodnotené sú 4 varianty hustoty siete. Rozmer prvku v okolí otvoru bol zväčšovaný 

v rade:  

• 0,5 x 0,5 mm (obrázok 4.2),  

• 1 x 1 mm,  

• 2 x 2 mm,  

• 4 x 4 mm. 

V tabuľke 4.2 sú vyčíslené výsledné hodnoty súčiniteľu koncentrácie napätia αg 

v závislosti na hustote siete menenej v tejto rade. 
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Tab. 4.2: Závislosť súčiniteľu koncentrácie αg na hustote siete v okolí otvoru 

0,5x0,5 3,024 3,024

1x1 3,006 3,006

2x2 3,003 3,003

4x4 2,847 2,847

rozmer

prvku

[mm]

1

zaťaženie

p y 

[kPa]

maximálne 

napätie

σ y ,max

[kPa]

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

α g

[-]

 

Z výsledkov sa dá konštatovať, že dostatočný rozmer prvku v okolí otvoru je 2 x 2 mm, 

kedy súčiniteľ koncentrácie napätia αg dosahuje hodnotu 3,003. Tento poznatok sa 

s výhodou využije v nasledujúcich štúdiách, keďže niektoré sú modelovo náročnejšie. 

4.1.1.3. Analýza zmeny priemeru otvoru 

Štúdia vyhodnocuje súčinitele koncentrácie napätia αg a αn v závislosti na veľkosti 

kruhového otvoru. 

 

Obr. 4.4: Schéma zmeny priemeru d 
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Okrajové podmienky a zaťaženie sú aplikované totožne ako v predchádzajúcich štúdiách 

(obrázok 4.2). Rozmery štvorcového plechu sú konštantné b = h = 0,192 m. Zmena 

priemeru otvoru je vztiahnutá k šírke prierezu oslabeného otvorom, pre názornosť bol 

vytvorený obrázok 4.4. Zmenu priemeru vzhľadom na šírku je možné vyjadriť vzťahom 

 
d − d0

b − d0

 , 

kde d je priemer otvoru, d0 = 0,012m a b je šírka plechu. 

Na obrázku 4.5 je sieť vytvorená z prvkov PLANE183. Sieť v okolí otvoru tvoria prvky 

o rozmere 2 x 2 mm. 

 

Obr. 4.5: Sieť pre d = 0,048 m 

Tabuľka 4.3 obsahuje výsledné hodnoty súčiniteľu koncentrácie napätia αg v závislosti 

na veľkosti otvoru d. Obrázok 4.6 zobrazuje grafické porovnanie hodnôt z numerickej 

analýzy s hodnotami analytického riešenia podľa Howlanda, ako bolo opísané v kapitole 

3.2.2. 
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Tab. 4.3: Závislosť súčiniteľu koncentrácie napätia αg na pomere vyjadrujúcom zmenu 

priemeru d 

0,012 0 3,003 3,003

0,030 0,1 3,196 3,196

0,048 0,2 3,573 3,573

0,066 0,3 4,208 4,208

0,084 0,4 5,269 5,269

0,102 0,5 7,128 7,128

0,111 0,55 8,594 8,594

0,120 0,6 10,674 10,674

0,138 0,7 18,503 18,503

priemer 

otvoru

d

[m]

pomer 

vyjadrujúci 

zmenu 

priemeru

[-]

zaťaženie

p y

[kPa]

maximálne 

napätie

σ y ,max 

[kPa]

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

α g

[-]

1

 

 

Obr. 4.6: Graf závislosti súčiniteľu koncentrácie napätia αg na pomere vyjadrujúcom 

zmenu priemeru d 

Výsledky numerickej analýzy dosahujú značne vyššie hodnoty ako výsledky 

analytického riešenia. Štúdia je preto vypracovaná opäť – so zmenou v geometrii. 
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Sledovaný je vplyv dĺžky plechu h na súčinitele koncentrácie napätia αg a αn. 

Vyhodnotené sú 3 varianty a to pre geometriu h = 2b, h = 3b a h = 4b. 

Tabuľka 4.4 obsahuje výsledky závislosti súčiniteľov koncentrácie napätia na zmene 

priemeru vyjadrenej pomerom 
d − d0

b − d0

 pre plech dĺžky h = 2b. Obrázky 4.7 a 4.8 

znázorňujú grafické porovnanie výsledkov s analytickým riešením.  

Tab. 4.4: Závislosť súčiniteľu koncentrácie napätia αg na zmene veľkosti priemeru d 

pre h = 2b 

0 1,067 2,983 2,983 2,797

0,1 1,185 3,074 3,074 2,594

0,2 1,333 3,244 3,244 2,433

0,3 1,524 3,52 3,52 2,310

0,4 1,778 3,953 3,953 2,224

0,5 2,133 4,627 4,627 2,169

0,55 2,370 5,096 5,096 2,150

0,6 2,667 5,694 5,694 2,135

0,7 3,556 7,506 7,506 2,111

1

h  = 2b

pomer 

vyjadrujúci 

zmenu 

priemeru

[-]

zaťaženie 
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p y

[kPa]
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p y ,n 

[kPa]
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σ y ,max 

[kPa]

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

α g

[-]

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

α n

[-]

 

d −  d
0

b −  d
0
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Obr. 4.7: Graf závislosti súčiniteľu koncentrácie napätia αg na pomere vyjadrujúcom 

zmenu priemeru d pre h = 2b 

 

 

Obr. 4.8: Graf závislosti súčiniteľu koncentrácie napätia αn na pomere vyjadrujúcom 

zmenu priemeru d pre h = 2b 
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Tabuľka 4.5 obsahuje výsledky závislosti súčiniteľov αg a αn na zmene priemeru pre plech 

dĺžky h = 3b a tiež pre h = 4b, pretože sa ukázalo, že výsledky pre oba prípady sú zhodné. 

Grafy 4.9 a 4.10 znázorňujú porovnanie výsledkov s analytickým riešením. 

Tab. 4.5: Závislosť súčiniteľov koncentrácie napätia αg a αn na zmene veľkosti 

priemeru d pre h = 3b, h = 4b 

0 1,067 2,983 2,983 2,797

0,1 1,185 3,072 3,072 2,592

0,2 1,333 3,239 3,239 2,429

0,3 1,524 3,509 3,509 2,303

0,4 1,778 3,935 3,935 2,213

0,5 2,133 4,597 4,597 2,155

0,55 2,370 5,056 5,056 2,133

0,6 2,667 5,644 5,644 2,117

0,7 3,556 7,428 7,428 2,089

1

h  = 3b, h  = 4b
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zmenu 
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[-]

zaťaženie 

plného 

prierezu

p y
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p y ,n 
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σ y ,max 
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napätia

α g

[-]
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napätia

α n

[-]

 

d −  d
0

b −  d
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Obr. 4.9: Graf závislosti súčiniteľu koncentrácie napätia αg na pomere vyjadrujúcom 

zmenu priemeru d pre h = 3b, h = 4b 

 

Obr. 4.10: Graf závislosti súčiniteľu koncentrácie napätia αn na pomere vyjadrujúcom 

zmenu priemeru d pre h = 3b, h = 4b 
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Z výsledkov vyplýva, že dĺžka plechu má vplyv na hodnotu súčiniteľov αg a αn, ako bolo 

predpokladané podľa odseku 3.2.2. Ukázalo sa, že voľba totožných hodnôt dĺžky a šírky 

má za následok odchýlenie od dostupného analytického riešenia. Numerická analýza sa 

tomuto riešeniu približuje, už pri rozmeroch h = 2b a keď dĺžka plechu h predstavuje 

trojnásobok šírky b priblíženie sa ešte mierne zvýši. Pri ďalšom predĺžení ostávajú 

výsledky nemenné. Dôvodom, prečo nenastala úplná zhoda, môže byť zvolená hodnota 

šírky plechu. Táto hodnota predstavuje stav, kedy d « b, pričom analytické riešenie bolo 

Heywoodom odvodené pre otvor rozmeru porovnateľného so šírkou telesa (odstavec 

3.2.2). 

4.1.1.4. Analýza pri ideálne pružnoplastickom chovaní 

V štúdii je vytvorený model plechu, ktorý je v niekoľkých krokoch zaťažovaný 

jednoosovým ťahom a sledované je postupné plastizovanie prierezu predpokladané podľa 

odseku 3.2.2. 

 

Obr. 4.11: Analýza plasticity – schéma zaťaženia 

Sledované je plastizovanie na línii od okraja otvoru v smere osi x. Táto línia leží na 

ploche Ppl – plocha prierezu oslabeného kruhovým otvorom 
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Ppl = (
 b 

2
−

 d 

2
) t = (

0,192

2
−

0,012

2
) 0,005 = 0,00045 m2  (uvažuje sa štvrtinový model, 

obrázok 4.11). 

Plocha Ppl je prenesie zaťaženie maximálne o veľkosti zvolenej medze klzu  

σyk = 235 MPa. Zaťažiteľnosť sa dá vyjadriť prostredníctvom sily 

Fpl = Ppl ∙ σyk = 0,00045 ∙ 235 ∙ 106 = 105,750 kN. 

Aplikované je zaťaženie plechu ťahom o veľkosti py = 250 MPa. Pre vyjadrenie silou je 

potrebné vyčíslenie plochy P neoslabenej otvorom, na ktorú je toto zaťaženie aplikované 

P = 
 b 

2
t  =  

0,192

2
0,005 = 0,00048 m2  (štvrtinový model). 

Z toho zaťažovacia ťahová sila 

F = P ∙ py = 120,000 kN. 

Pre lepšiu predstavu slúži obrázok 4.11. 

Je možné číselne vyjadriť, aká časť zaťaženia py = 250 MPa vyvolá splastizovanie 

sledovaného prierezu, a to nasledovne 

Fpl

F
 = 

105,750

120
 = 0,88125. 

Inak povedané, pri aplikovaní 88,125 % uvažovaného zaťaženia, by malo napätie v celom 

sledovanom priereze dosiahnuť medzu klzu. 

Geometria a okrajové podmienky pre výpočet sú prevzaté z predchádzajúcich úloh, kde 

b = h = 0,192 m, d = 0,012 m. Na obrázku 4.12 je sieť zostavená z prvkov PLANE183. 
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Obr. 4.12: Sieť modelu, štúdia plasticity 

Na obrázkoch 4.13 – 4.15 sú zobrazené výsledky numerickej analýzy.  

  

Obr. 4.13: Napätie σy v oslabenom priereze pri aplikovaní 21,78 % zaťaženia py 
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Obr. 4.14: Napätie σy v oslabenom priereze pri aplikovaní 71,78 % zaťaženia py 

  

Obr. 4.15: Napätie σy v oslabenom priereze pri aplikovaní 88,147 % zaťaženia py 

Obrázok 4.13 znázorňuje napätie v sledovanom priereze pri aplikovaní 21,78 % 

z aplikovaného zaťaženia py, teda približne 54 MPa. V tomto štádiu sa ešte celý prierez 

chová elasticky 
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Na obrázku 4.14, kde je znázornené napätie pri aplikovaní 71,781% zo zaťaženia, teda 

približne 179 MPa, je už viditeľná plastická zóna na okraji otvoru, kde prierez dosiahol 

medzu klzu. Zvyšok prierezu sa naďalej chová elasticky. 

Nakoniec, obrázok 4.15 znázorňuje prierez, kedy aplikovanie 88,147 % zaťaženia, teda 

približne 220 MPa, má za následok splastizovanie väčšiny prierezu.  

Z numerickej analýzy sa dá konštatovať, že splastizovanie prierezu oslabeného kruhovým 

otvorom nastalo pri zaťažení o 0,022 % vyššom ako bolo predpokladané. 

4.1.2. Plech s dvomi otvormi 

V štúdii je sledovaná poloha a veľkosť koncentrácie napätia pri rôznom rozmiestnení 

2 otvorov. Vytvorené sú 3 varianty, ktoré budú ďalej opísané. Vyhodnocované sú body 

polovičných modelov podľa schémy na obrázku 4.16. 

  
 a) b)    

Obr. 4.16: Označenie vyhodnocovaných bodov: a) zaťaženie v smere rozteče,  

b) zaťaženie kolmo na rozteč 

4.1.2.1. Zaťaženie ťahom v smere rozteče otvorov  

Minimálna vzdialenosť otvorov p1, spočítaná podľa normy (viď odsek 2.3.3.) 

p1 = 2,2 ∙ d0 = 2,2 ∙ 0,012 = 0,0264 m. 
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Modelovaná je rozteč p1 = 0,027 m. Model je opäť zostavený z prvkov PLANE183 

a veľkosť prvku v okolí otvoru je 2 x 2 mm. Sieť, okrajové podmienky a zaťaženie 

zobrazuje obrázok 4.17. 

  

Obr. 4.17: Sieť, okrajové podmienky a zaťaženie modelu 

Symetria polovičného modelu je zaistená podobným spôsobom ako symetria štvrtinových 

modelov v predchádzajúcich štúdiách. To znamená, že hrane, ktorá predstavuje osu 

symetrie plechu, je  zabránené posunu v smere osi x. Spodnej hrane modelu je bránené 

posunu v smere osi y. Aplikované zaťaženie je opäť py = 1000 Pa. 

Na obrázku 4.18 je znázornený detail okolia otvorov po zaťažení a v tabuľke 4.6 sú 

číselné výsledky. 
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Obr. 4.18: Deformácia modelu a rozloženie napätia σy po zaťažení 

Tab. 4.6: Súčiniteľ koncentrácie napätia αg v sledovaných bodoch 

A 2,713 2,713

B 2,700 2,700

bod

1

zaťaženie

p y 

[kPa]

napätie v 

bode

σ y

[kPa]

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

α g

[-]

 

Pri zaťažení štvorcového plechu s dvomi otvormi ťahom v smere rozteče otvorov, 

nadobúda súčiniteľ koncentrácie napätia αg hodnotu približne 2,7. Táto hodnota je pre 

danú sieť o 10 % nižšia v porovnaní s rovnako zaťaženým plechom s jedným otvorom, 

kedy αg = 3. 

4.1.2.2. Zaťaženie ťahom kolmo na rozteč otvorov 

Modelované boli tri varianty umiestnenia otvorov kolmo na zaťaženie: minimálna rozteč, 

maximálna rozteč a minimálna vzdialenosť od okraja plechu. 

• Minimálna rozteč 

Najmenšia vzdialenosť otvorov p2, spočítaná podľa normy (viď odsek 2.3.3.) 

p2 = 2,4 ∙ d0 = 2,4 ∙ 0,012 = 0,0288 m. 
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Modelovaná je rozteč p2 = 0,029 m. Sieť, okrajové podmienky a zaťaženie sú zobrazené 

na obrázku 4.19. 

 

Obr. 4.19: Sieť, okrajové podmienky a zaťaženie modelu 

Symetria polovičného modelu je zaistená zabránením posunu v smere osi y spodnej hrane 

modelu, ktorá je vodorovnou osou symetrie. Zabránené je tiež posunu v smere osi x línii, 

ktorá predstavuje zvislú osu symetrie.  

Detail rozloženia napätia a pretvorenia v okolí otvorov je na obrázku 4.20. Výsledky sú 

číselne zhrnuté v tabuľke 4.7. 

 

Obr. 4.20: Deformácia modelu a rozloženie napätia σy po zaťažení 
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Tab. 4.7: Súčiniteľ koncentrácie napätia αg v sledovaných bodoch 

A 3,026 3,026

B 2,992 2,992

C 2,992 2,992

D 3,026 3,026

bod

1

zaťaženie

p y 

[kPa]

napätie v 

bode

σ y

[kPa]

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

α g

[-]

 

Z výsledkov sa dá konštatovať, že vytvorený model vykazuje mierne vyššie namáhanie 

vonkajších otvorov než vnútorných, avšak obe hodnoty sú stále blízke analytickému 

riešeniu pre jeden otvor, teda α = 3 (rozdiel 0,26 % a 0,87 %). 

• Maximálna rozeč 

Najväčšia vzdialenosť otvorov p2, spočítaná podľa normy (viď odsek 2.3.3.) 

p2 ≤ 14 t = 14 ∙ 0,005 = 0,070 m alebo 200 mm. 

Modelovaná je rozteč p2 = 0,070 m. Okrajové podmienky a zaťaženie sú totožné 

s predchádzajúcou úlohou (obr. 4.19). Sieť konečných prvkov je zobrazená na 

obrázku 4.21. 

 

Obr. 4.21: Sieť konečných prvkov modelu (PLANE183) 

Detail rozloženia napätia v okolí otvoru je na obrázku 4.22.  
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Obr. 4.22: Deformácia modelu a rozloženie napätia σy po zaťažení 

V tabuľke 4.8 sú uvedené výsledné hodnoty napätia v sledovaných bodoch. 

Tab. 4.8: Súčiniteľ koncentrácie napätia αg v sledovaných bodoch 

A 2,975 2,975

B 2,972 2,972

C 2,972 2,972

D 2,975 2,975

bod

1

zaťaženie

p y 

[kPa]

napätie v 

bode

σ y

[kPa]

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

α g

[-]

 

Výsledky ukazujú, že vo všetkých štyroch pozorovaných bodoch na okraji otvorov je 

približne rovnaké napätie a teda aj súčiniteľ koncentrácie napätia. Pre danú sieť je 

hodnota o 0,83 – 0,93 % nižšia ako pre plech s jedným otvorom. Zároveň sa toto 

rozloženie preukázalo byť menej kritické ako pri namáhaní otvorov s minimálnou 

roztečou. 

• Minimálna vzdialenosť od kraja 

Najmenšia vzdialenosť otvoru od okraja plechu e2, spočítaná podľa normy (viď odstavec 

2.3.3.) 

e2 = 1,2 ∙ d0 = 1,2 ∙ 0,012 = 0,0144 m. 
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Modelovaná je vzdialenosť e2 = 0,015 m od okraja plechu. Okrajové podmienky 

a zaťaženie sú totožné s predchádzajúcou úlohou. Sieť konečných prvkov je zobrazená 

na obrázku 4.23. 

 

Obr. 4.23: Sieť konečných prvkov modelu (PLANE183) 

Detail rozloženia napätia v okolí otvoru pri okraji plechu je znázornený na obrázku 4.24. 

 

 

Obr. 4.24: Deformácia modelu a rozloženie napätia σy po zaťažení 

Tabuľka 4.9 zhŕňa číselné hodnoty výsledkov pre sledované body. 
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Tab. 4.9: Súčiniteľ koncentrácie napätia αg v sledovaných bodoch 

A 3,350 3,350

B 3,103 3,103

C 3,103 3,103

D 3,350 3,350

bod

1

zaťaženie

p y 

[kPa]

napätie v 

bode

σ y

[kPa]

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

α g

[-]

 

Z výsledkov sa dá zhodnotiť, že najviac namáhaný je okraj otvoru v blízkosti hrany 

plechu a súčiniteľ koncentrácie napätia  tu dosahuje hodnotu αg = 3,350. Táto hodnota je 

o 10,7 % vyššia ako pri minimálnej rozteči otvorov, čo z tohto umiestnenia otvorov robí 

najkritickejší variant. Taktiež vnútorný okraj otvoru dosahuje vyššiu hodnotu súčiniteľu 

koncentrátoru napätia (o 2,5 %) než pri otvoroch umiestnených blízko seba.  

4.2. Dvojosový ťah 

V odseku 3.2.2. je uvedené, že pri namáhaní plechu s centrickým kruhovým otvorom 

dvojosovým ťahom o rovnakej veľkosti v oboch smeroch, súčiniteľ koncentrácie napätia 

dosahuje hodnotu 2 [4]. Cieľom štúdie je simulovať tento stav, ale aj sledovať hodnoty 

súčiniteľu αg pri zmene pomeru napätí pôsobiacich v dvoch smeroch.  

Okrajové podmienky sú zadané rovnakým spôsobom ako v štúdiách pre jednoosový ťah 

(obr. 4.2). Použité sú prvky PLANE183. Veľkosť prvkov v okolí otvoru je opäť 2 x 2 mm. 

Aplikované napätie je vyjadrené pomerom β = 
py

px

. Geometria úlohy a zaťaženie sú pre 

názornosť zobrazené na obrázku 4.25. 
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Obr. 4.25: Plech s centrickým kruhovým otvorom namáhaný dvojosovým ťahom 

V tabuľke 4.10 sú uvedené výsledky analýzy závislosti súčiniteľu koncentrácie napätia 

αg na pomere aplikovaných napätí β. Na obrázku 4.26 je krivka, ktorá graficky znázorňuje 

túto závislosť. 

Tab. 4.10: Závislosť súčiniteľu koncentrácie napätia αg na pomere napätí β 

1 0 ∞ 3,003 3,003

1 0,25 4 2,723 2,723

1 0,5 2 2,483 2,483

1 0,75 4/3 2,242 2,242

1 1 1 2,002 2,002

0,75 1 3/4 1,261 1,681

0,5 1 1/2 0,52 1,040

0,25 1 1/4 -0,221 -0,884

0 1 0 -0,961 -

zaťaženie v 

smere osi y

p y 

[kPa]

zaťaženie 

v smere 

osi x

p x 

[kPa]

pomer 

zaťažení

β

[-]

napätie 

v bode A

σ y ,A 

[kPa]

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

α g

[-]
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Obr. 4.26: Graf závislosti súčiniteľu koncentrácie napätia αg na pomere zaťažení β 

Numerickou analýzou sa pre β = 1 skutočne podarilo priblížiť hodnote αg = 2 (odchýlka 

0,1 %). Z výsledkov sa dá ďalej konštatovať, že pri pomere β blížiacom sa 0, dochádza 

v sledovanom okraji otvoru k stlačovaniu. Zvyšovaním pomeru β sa súčiniteľ 

koncentrácie napätia αg postupne asymptoticky blíži hodnote 3, ktorá je špecifická pre 

jednoosový tlak. 

4.3. Ohyb 

Analytické riešenie opísané v odseku 3.2.2 určuje, že pre plech s centrickým otvorom 

namáhaný ohybom z roviny xy, dosahuje súčiniteľ koncentrácie napätia hodnotu 2. Úloha 

ohybu z roviny xy je simulovaná v 5 variantoch, s použitím 5 rôznych typov prvku. 

Cieľom je vyčíslenie súčiniteľu αg pri rovnakom zaťažení rôznych modelov 

a vyhodnotenie vhodnosti použitia jednotlivých druhov prvkov. 

Geometria úlohy je znázornená na obrázku 4.27. Sledované je napätie σx v bode A. 
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Obr. 4.27: Plech s centrickým otvorom namáhaný ohybom 

Pri modelovaní boli použité nasledujúce typy prvkov [9]: 

• SHELL181 – rovinný štvoruzlový prvok, ktorému je možné priradiť hrúbku, 

• SHELL281 – rovinný kvadratický osemuzlový prvok, možnosť priradenia hrúbky, 

• SOLID185 – priestorový objemový osemuzlový prvok (6-sten), 

• SOLID186 – priestorový objemový kvadratický dvadsaťuzlový prvok (6-sten), 

• SOLSH190 – priestorový objemovo-škrupinový osemuzlový prvok (6-sten). 

Vytvárané sú štvrtinové aj polovičné modely s cieľom overiť správnosť aplikovaných 

okrajových podmienok. Avšak, v prípade modelovania z prvkov SOLID186 nebolo 

možné vytvoriť polovičný model, ktorý by bol ekvivalentný štvrtinovému. Dôvodom je 

obmedzenie používanej akademickej licencie, ktorá umožňuje vytvárať modely 

maximálne s 32000 uzlami, čo by ekvivalentný polovičný model z prvkov SOLID186 

prekračoval. 

Okrajové podmienky a zaťaženie pre štvrť-modely z prvkov SHELL181 a SHELL281 sú 

na obrázkoch 4.28 a 4.29. 
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Obr. 4.28: Okrajové podmienky a zaťaženie pre štvrť-model 

  

Obr. 4.29: Detaily okrajových podmienok a zaťaženia, štvrť-model (SHELL281) 

Symetria štvrť-modelov je zaistená nasledovne: zabránenie posunu v smere osi y a rotácii 

okolo osi x na spodnej hrane modelu, zabránenie posunu v smere osi x a rotácii okolo 

osi y na ľavej hrane. Uzlom na pravej hrane je zabránené posunu v smere osi z a sú 
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zaťažené momentom o veľkosti, ktorá bola rozpočítaná pre každý uzol z hodnoty 

celkového aplikovaného momentu M = 8,8 Nm. Toto zaťaženie na danej geometrii 

vyvodzuje napätie σx počítané na prute ako 

σx = 
M

W
 = 

8,8

 1 
6

  
 0,192 

2
 0,005

2
 = 22 MPa. 

Okrajové podmienky a zaťaženie pre pol-modely z prvkov SHELL181 a SHELL281 sú 

na obrázkoch 4.30 a 4.31. 

 

Obr. 4.30: Okrajové podmienky a zaťaženie pre polovičný model 
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Obr. 4.31: Detaily okrajových podmienok a zaťaženia, polovičný model (SHELL281) 

Symetria polovičných modelov je zaistená nasledovne: spodnej hrane sú udelené totožné 

okrajové podmienky ako u štvrtinového modelu. Na línii uprostred modelu je zabránené 

posunom v smere osi x. Uzlom na bočných hranách je zabránené posunom v smere osi z. 

Tieto uzly sú zaťažené momentom o veľkosti, ktorá bola rozpočítaná pre každý uzol 

z hodnoty celkového aplikovaného momentu M = 8,8 Nm vyvodzujúceho napätie  

σx = 22 MPa. 

Okrajové podmienky a zaťaženie priestorových modelov vytvorených z prvkov 

SOLID185, SOLID186 a SOLSH190 sú na obrázkoch 4.32 a 4.33. 
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Obr. 4.32: Okrajové podmienky a zaťaženie pre štvrtinový model (SOLSH190) 

Pre štvrtinový model sú zadané nasledovné okrajové podmienky: bočnej ploche, ktorou 

prechádza osa y sa zabraňuje posunu v smere osi x, spodnej ploche sa zabraňuje posunu 

v smere osi y. Ploche na pravej strane telesa sa zabránilo posunu v smere osi z. Zaťaženie 

momentom je aplikované formou dvojíc síl vytvorených na pravej bočnej ploche. 

Hodnota jednotlivých síl bola rozpočítaná do uzlov tak, aby celkovo vyvodzovali napätie 

px = 22 MPa. 
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Obr. 4.33: Okrajové podmienky a zaťaženie pre polovičný model (SOLSH190) 

Pre spodnú a okrajové bočné plochy polovičného modelu boli ponechané okrajové 

podmienky štvrtinového modelu. Zmena je v podoprení uprostred telesa, kde sa zabránilo 

posunu v smere osi x línii, ktorá sa dá nazvať osou symetrie modelu. Zaťaženie bolo 

aplikované rovnakým spôsobom a v rovnakej veľkosti ako u štvrtinového modelu. 

Pri vytváraní modelov je v rovine xy použitá rovnaká sieť pre všetky varianty a v okolí 

otvoru majú prvky v rovine xy rozmer 2 x 2 mm. Priestorové modely sú delené na prvky 

aj po hrúbke plechu. Pre SOLID 185 a SOLSH190 je hrúbka delená na 4 prvky. Kvôli 

obmedzeniu v počte vytvorených uzlov je teleso zo SOLID186 po hrúbke delené len na 

2 prvky. Takto riedke delenie môže spôsobiť skreslenie výsledkov vzhľadom na to, že 

daný počet prvkov pravdepodobne nie je dostatočný na vystihnutie spádu napätia po 

hrúbke plechu. 

V tabuľke 4.11 sú uvedené výsledky z analýzy namáhania ohybom pre rôzne typy 

konečných prvkov. 
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Tab. 4.11: Závislosť súčiniteľu koncentrácie napätia αg pri ohybe na type  

konečných prvkov 

SHELL181 3,52E+07 1,600 3,52E+07 1,600

SHELL281 4,18E+07 1,900 4,18E+07 1,900

SOLID185 3,84E+07 1,745 3,91E+07 1,777

SOLID186 4,73E+07 1,782 - -

SOLSH190 4,03E+07 1,832 4,06E+07 1,845

1/4 model 1/2 model

typ prvku

2,20E+07

napätie od 

zaťaženia 

momentom

σ x

[Pa]

maximálne 

napätie

σ x ,max 

[Pa]

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

α g

[-]

maximálne 

napätie

σ x ,max 

[Pa]

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

α g

[-]

 

Z výsledkov v tabuľke 4.11 sa dá konštatovať, že vytvorené štvrtinové a polovičné 

modely z rovinných prvkov sú ekvivalentné. Pre modely z prvkov SOLID185 sa hodnoty 

maximálneho napätia σx,max líšia o 0,7 MPa. U štvrtinového a polovičného modelu 

z prvkov SOLSH190 je rozdiel medzi maximálnymi napätiami 0,3 MPa. Avšak, žiadnym 

variantom sa nepodarilo priblížiť analytickému riešeniu α = 2. Predpokladalo sa, že pre 

modely z kvadratických prvkov SHELL281 a SOLID186 sa hodnote 2 podarí priblížiť. 

V prípade modelu z prvkov SOLID186 môže byť nezrovnalosť spôsobená vyššie 

opísaným nedostatočným delením po hrúbke. Pre variant z prvkov SHELL281 bude 

vyšetrený vplyv zmeny Poissonovho súčiniteľu. 

4.3.1. Vplyv zmeny Poissonovho súčiniteľu 

Analyzované sú štvrtinové modely vytvorené z prvkov SHELL281. Sledovaný je vplyv 

zmeny Poissonovho súčiniteľu ν na hodnotu súčiniteľu koncentrácie napätia αg. Zmena 

prebieha v rade 

ν = 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,4999 ≈ 0,5 

V tabuľke 4.12 sú zhrnuté výsledky analýzy. 
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Tab. 4.12: Závislosť súčiniteľu koncentrácie napätia αg na Poissonovom súčiniteli ν 

0 4,00E+07 1,82

0,1 4,07E+07 1,85

0,2 4,13E+07 1,88

0,3 4,18E+07 1,90

0,4 4,23E+07 1,92

≈0,5 4,28E+07 1,95

Poissonov 

súčiniteľ

ν

[-]

maximálne 

napätie

σ x ,max 

[Pa]

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

α g

[-]

 

 

Obr. 4.34: Graf závislosti súčiniteľu αg na Poissonovom súčiniteli ν 

V literatúre, z ktorej boli čerpané analytické riešenia, nie je uvedené, pre akú hodnotu 

Poissonovho súčiniteľu ν, dosahuje súčiniteľ koncentrácie napätia α hodnotu 2. Z grafu 

na obrázku 4.34 plynie, že sledovaná závislosť je približne lineárna – so zvyšujúcim sa 

Poissonovym súčiniteľom rastie aj súčiniteľ αg. Aby mohol byť správne vyhodnotený 

súčiniteľ αg pre plech s otvorom namáhaný ohybom, je teda nutné špecifikovať Poissonov 

súčiniteľ. Z analýzy tiež vyplýva, že pre danú úlohu je použitie súčiniteľu αg = 2 

bezpečné, nezávisle na hodnote Poissonova súčiniteľu ν. 

  

αg = 0,2506ν + 1,8229

R² = 0,9949

1,80

1,82

1,84

1,86

1,88

1,90

1,92

1,94

1,96

1,98

2,00

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

súčiniteľ 

koncentrácie 

napätia

αg

[-]

Poissonov súčiniteľ ν [-]
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5. Záver 

Prvá časť práce bola zameraná na voľbu ocele pre stavebné konštrukcie. Opisované boli 

faktory ovplyvňujúce výber konkrétneho typu ocele pre pozemné stavby či mosty. 

Pozornosť bola zameraná na vlastnosti získavané ťahovou skúškou, vrubovú húževnatosť 

a laminárnu praskavosť. Boli vysvetlené požiadavky kladené na tieto vlastnosti 

v závislosti na type namáhania, druhu konštrukcie či prostredí, ktorému bude oceľ 

vystavená.  

Ďalším cieľom práce bolo uskutočniť numerické analýzy oceľových plechov 

s kruhovými otvormi pri rôznych druhoch namáhania a získané výsledky porovnať 

s dostupnými analytickými riešeniami. Sledovaná bola koncentrácia napätia na okraji 

otvoru, vyjadrená prostredníctvom súčiniteľu koncentrácie napätia αg prípadne tiež αn. 

Štúdia plechu s jedným otvorom namáhaného jednoosovým ťahom ukázala, že zhoda 

s analytickým riešením α = 3 [1], [2], [4] nastáva, keď rozmer štvorcového plechu 

predstavuje 16-násobok zvoleného priemeru otvoru. Otestovaná bola aj vhodnosť dvoch 

typov konečných prvkov, poskytovaných výpočtovým programom ANSYS. Vhodnejším 

sa prejavil byť kvadratický prvok PLANE183 a to z dôvodu lepšieho vystihnutia 

zakrivenia kruhového otvoru. Následne bola optimalizovaná hustota siete v okolí 

otvoru štúdiou vplyvu zmeny veľkosti konečných prvkov. Vyplynulo, že postačujúci 

rozmer prvku v okolí otvoru je 2 x 2 mm. Výsledky týchto analýz, teda geometria, typ 

a rozmer prvku, boli využité v ďalších vypracovaných štúdiách. 

V ďalšej analýze jednoosového ťahu bol pozorovaný vplyv zmeny veľkosti otvoru 

v plechu konštantných rozmerov. Neuspokojivé výsledky analýzy plechu štvorcového 

tvaru viedli k opakovaniu výpočtov s plechom, ktorého rozmer v smere zaťaženia bol 

postupne predlžovaný. Priblíženie sa analytickému riešeniu, ktoré poskytol Heywood [2], 

[4] bolo dosiahnuté predĺžením telesa na trojnásobok šírky.  

Pre prípad jednoosového namáhania bolo skúmané aj plastické pôsobenie ocele. 

Sledovalo sa postupné plastizovanie prierezu od okraja otvoru. Výsledok numerickej 

analýzy sa od ručného výpočtu odlišoval len o 0,022 %. 

V rámci zaťaženia jednoosovým ťahom boli tiež modelované plechy s dvomi otvormi. 

Sledovaný bol vplyv štyroch rôznych polôh otvorov. Ukázalo sa, že pokiaľ sú otvory 

umiestnené nad sebou v smere zaťaženia a ich rozteč je minimálna (podľa príslušnej 
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normy [16]), súčiniteľ koncentrácie napätia je v porovnaní s jedným otvorom len mierne 

nižší. Takisto modelovanie minimálnej a maximálnej rozteče dvoch otvorov kolmo na 

smer zaťaženia [16]  malo len malý vplyv na hodnotu súčiniteľu α, ktorá sa stále 

pohybovala okolo hodnoty 3. Avšak, model, kedy boli otvory umiestnené v minimálnej 

vzdialenosti od okraja [16], sa preukázal ako kritickejší a hodnota v tomto prípade je až 

o 10,7 % vyššia než pre jeden centrický otvor. Z daného hľadiska sú teda plechy s otvormi 

citlivejšie na použitie minimálnej vzdialenosti otvorov od okraju plechu než na vzájomnú 

limitnú vzdialenosť otvorov. 

V analýze zaťažovania plechu s jedným kruhovým otvorom dvojosovým ťahom bol 

sledovaný vplyv pomeru veľkostí zaťaženia v smere osi y a zaťaženia v smere osi x na 

súčiniteľ koncentrácie napätia na okraji otvoru. Pre špecifický prípad, kedy obe zaťaženia 

majú  rovnakú veľkosť, bola dosiahnutá zhoda s analytickým riešením α = 2 [4]. Výsledky 

sú ohraničené dvomi extrémami: stav, kedy prevažuje napätie v smere osi y a úloha sa 

približuje riešeniu pre jednoosový ťah (α = 3) a stav, kedy prevažuje napätie v smere osi 

x a v pozorovanom bode nastáva mierny tlak.  

Posledná časť numerických analýz bola zameraná na oceľový plech s jedným kruhovým 

otvorom zaťažený ohybom. Podľa Neubera [2], by v tomto prípade mal súčiniteľ 

koncentrácie napätia dosahovať hodnotu α = 2. Cieľom bolo zistiť, ktorý z vybraných 

typov konečných prvkov, ponúkaných výpočtovým softwarom, je pre riešenie tejto úlohy 

najvhodnejší. Ukázalo sa, že použitím kvadratických osemuzlových rovinných prvkov 

SHELL281 sa výsledky najviac približujú analytickému riešeniu. Avšak, uspokojivá 

zhoda nebola dosiahnutá. Predpokladá sa, že model z kvadratických dvadsaťuzlových 

priestorových prvkov SOLID186 by mohol vykazovať požadovanú presnosť. Z dôvodu 

obmedzenia akademickej licencie v počte vytvorených uzlov nebolo možné pre zvolenú 

geometriu toto riešenie adekvátne overiť. 

Výsledky predchádzajúcej analýzy ohýbaného plechu s otvorom podnietili úvahu 

o vplyve Poissonova súčiniteľu materiálu ν na hodnotu súčiniteľu koncentrácie napätia α 

pri uvažovanom namáhaní. Preto bola vytvorená posledná štúdia, v ktorej sa pozorovala 

závislosť súčiniteľu α na súčiniteli ν. Poissonov súčiniteľ  bol volený v škále od 0 do 

0,4999. Výsledky preukázali približne lineárnu závislosť súčíniteľu α od Poissonova 

súčiniteľu, a teda nutnosť špecifikácie ν pri riešení úlohy plechu s kruhovým otvorom 

zaťaženého ohybom. 
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V rámci tejto bakalárskej práce boli uskutočnené len niektoré štúdie koncentrácie napätia 

v okolí kruhového otvoru v plechu. Avšak, táto problematika je ešte ďaleko zložitejšia 

a spracovať je možné napríklad úlohy koncentrácie napätia v okolí otvoru so skrutkou, 

kde by bolo nutné riešiť  kontaktnú úlohu na styku skrutky s plechom alebo 

komplikovanejšie skrutkové spoje. 
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7. Zoznam symbolov 

A [%] ťažnosť ocele 

a [m] dĺžka hlavnej polosi elipsy 

b [m] šírka plechu, dĺžka vedľajšej polosi elipsy 

d [m] polomer kruhového otvoru 

d0 [m] najmenší polomer kruhového otvoru 

F [N] zaťažovacia sila 

Fpl [N] sila pôsobiaca na plochu oslabenú otvorom 

fu [Pa] medza pevnosti 

fyk [Pa] medza klzu 

fy,h [Pa] horná medza klzu 

fy,d [Pa] dolná medza klzu 

E [Pa] Youngov modul pružnosti 

G [Pa] modul pružnosti v šmyku 

h [m] výška plechu 

KV [J] nárazová energia pri skúške rázom v ohybe, vrub tvaru V 

L0 [m] počiatočná dĺžka vzorku pri ťahovej skúške 

Lu [m] konečná dĺžka vzorku pri ťahovej skúške 

px [Pa] zaťaženie ťahom v smere osi x 

py [Pa] zaťaženie ťahom v smere osi y 

py,n [Pa] zaťaženie ťahom v smere osi y na oslabenom priereze 

M [Nm] celkový zaťažovací moment 

m [Nm/m] zaťažovací moment na línii 

P [m2] plocha prierezu plechu 



Statická analýza ocelových plechů s dírami 

65 
 

Ppl [m2] plocha prierezu oslabeného otvorom 

S0 [m2] počiatočná prierezová plocha pri ťahovej skúške 

Su [m2] konečná prierezová plocha pri ťahovej skúške 

T [°C] skúšobná teplota 

TEd [°C] referenčná teplota 

t [m] hrúbka plechu 

W [m3] prierezový modul 

Z [%] kontrakcia 

ZEd [%] požadovaná návrhová hodnota kontrakcie 

ZRd [%] dosiahnuteľná návrhová hodnota kontrakcie 

 

α [-] súčiniteľ koncentrácie napätia, súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti 

αg [-] súčiniteľ koncentrácie napätia vztiahnutý k „brutto“ prierezu  

αn [-] súčiniteľ koncentrácie napätia vztiahnutý k „netto“ prierezu 

β [-] pomer napätí σy a σx 

εpl [-] plastická deformácia 

σEd [Pa] referenčné napätie 

σt [Pa] napätie v smere lokálnej osi t 

σx [Pa] napätie v smere osi x 

σy [Pa] napätie v smere osi y 

ρ [-] polomer krivosti elipsy 

ν [-] Poissonov súčiniteľ 

 

 


