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1.ÚVOD 

 

Tento manuál předkládá podrobný postup pro výpočet potřebného protažení šroubu, které je 

vyvozeno hydraulickým napínákem. Výpočet uvažuje ztrátu předpětí ve šroubovém spoji po 

odstranění napínáku. Pro bližší pochopení následujících vztahů a definovaného rozsahu platnosti 

použití je vhodné prostudovat práci [1]. 

1.1. Geometrické předpoklady šroubového spoje 

 
Obr.1 Schématická geometrie šroubového spoje. 

Obr. 1 zobrazuje schématické znázornění předepínání šroubu, které zde reprezentuje matice 

hydraulického napínáku jež způsobuje protažení šroubu. Níže je uveden seznam použitých symbolů 

a jejich doporučené mezní hodnoty: 

d ................................... jmenovitý průměr šroubu 

-omezeno pouze poměrem lS/d, který může nabývat hodnot 2,5 – 5,5 

lD .................................. dolní závitová část šroubu, která je žašroubovaná v součástech 

-lD> 0,8d 

Dw ................................  vnější průměr matice šroubu 

- Dw= 1,6d +/-0,2. Tento předpoklad je u matic používaných běžně pro vysoce-pevnostní 

šroubové spoje splněn, viz norma.  

h ................................... výška matice šroubu 

- h = 1d +/-0,1. Tento předpoklad je u matic používaných běžně pro vysocepevnostní šroubové 

spoje splněn, viz norma.  

L................................... závitová část
1)

 šroubu, na které je našroubovaná matice napínáku 

- L > 0,8d 

1) k této části přičítáme i vůli P
2)

, což je vzdálenost mezi horní plochou matice šroubu a dolní 

plochou matice napínáku  

2) vůle P je totožná s rozteční závitu, pokud to je možné 
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dv .................................. průměr válcové části šroubu 

- dv = (d/1,2) +/- 0,05  

DH ................................ průměr otvoru pro šroubu 

- DH = 1,1d +/-0,05 

lS ................................... svěrná délka
3)

spojovaných součástí 

-omezeno pouze poměrem lS/d, který může nabývat hodnot 2,5 – 5,5 

3) Lze ji definovat jako vzdálenost od kontaktního povrchu matice, přes tělo šroubu až do 

vzdálenosti 0,5d závitové části šroubu zašroubované v součástech.  

 

1.2. Provedení stabilizačního předepnutí 

Provedení stabilizačního předpětí šroubů musí být provedeno, aby bylo možné zanedbat vliv 

plastických deformací vrcholků drsnosti ploch v kontaktu, na ztrátu předpětí po dosednutí vlastní 

matice šroubu.  

Stabilizační předepínání je ve firmě ČKD Blansko zavedeno do interních směrnic pro 

předepínání šroubů. 

1.3. Výpočet tuhosti šroubu 

Vyhodnocení tuhosti šroubu je založeno na přístupu dle [2] a zkorigováno pro geometrii šroubu 

viz obr. 1, 2, aby byl výpočet tuhosti, resp. prodloužení šroubu co nejpřesnější. Korekce byla 

provedena na základě výsledků práce [1]. 

 
Obr. 2 Schéma pro výpočet tuhost šroubu 

Šroub je nutné rozdělit na válcové části o různých tuhostech. Jednotlivé tuhosti budou sečteny 

dohromady. Šroub tedy rozdělíme na soustavu sériově řazených ,,pružin" o různé tuhosti. Následuje 

seznam znaků, použitých ve výpočtu: 

LM1 délka závitové části šroubu a matice, podléhající významnému ohybu závitů 

- LM1 = 0,4d 

LM2 délka závitové části šroubu a součástí, podléhající významnému ohybu závitů 

- LM2 = 0,33d 

LG1 délka závitové části šroubu v záběru (na straně matice šroubu) 

- LG1 = 0,5d 
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LG2 délka závitové části šroubu v záběru (v součástech) 

- LG2 = 0,4d 

LV délka válcové části šroubu 

Lkomp kompenzační délka, vychází z korekce dle numerického modelu 

- Lkomp = d/3,79 

E Youngův modul pružnosti v tahu  

Ad3 příčný průřez šroubu o malém průměru závitu d3 

AN příčný průřez o jmenovitém průměru šroubu d 

Adv příčný průřez o průměru válcové části šroubu dv 

σ požadované předpětí ve šroubu 

Tuhost závitové části šroubu v záběru: 

𝐾𝐺 =
𝐸∗𝐴𝑑3

(𝐿𝐺1+𝐿𝐺2)
  [N.mm

-1
] 

Tuhost závitů šroubu v záběru (reprezentuje jejich ohyb) 

𝐾𝑀 =
𝐸∗𝐴𝑁

(𝐿𝑀1+𝐿𝑀2)
 [N.mm

-1
] 

Tuhost válcové části šroubu: 

𝐾𝑉 =
𝐸∗𝐴𝑑𝑣

(𝐿𝑉−𝐿𝑘𝑜𝑚𝑝 )
 [N.mm

-1
] 

Celková tuhost šroubu: 

𝐾𝑐 = 𝐾𝑉 + 𝐾𝑀 + 𝐾𝐺  [N.mm
-1

] 

Prodloužení šroubu: 

𝛥𝑙𝑓 =
𝜎∗𝐴𝑑𝑣

𝐾𝐶
  [mm] 

 
pozn. hodnoty průměrů a délek dosazovat v mm, předpětí a modul pružnosti v MPa. 
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1.4. Ztrátový koeficient K 

 
Graf 1 Průběhy ztrátového koeficientu K. Červená (čerchovaná) čára platí pro hrubou rozteč závitu, 

černá (souvislá) čára platí pro jemnou rozteč závitu šroubu.  

Potřebné prodloužení, které je vypočítáno v kap. 1.2., je nutné vynásobit ztrátovým koeficientem 

K, který zahrnuje vliv ,,sednutí“ šroubového spoje po odstranění napínáku. Graf 1 zobrazuje závislost 

ztrátového koeficientu K na zvyšujícím se poměru lS/d. Další vliv na koeficient má rozteč 

předepínaného šroubu. Pro správné vyhodnocení koeficientu je nutné postupovat takto: 

a) Určit poměr lS/d a poměr d/P, kde P je rozteč šroubu. Vyhodnocení správné délky lS dle 

poznámky 3), v kap. 1.1. 

b) Pokud je poměr d/p v intervalu < 10 – 18 ), pak šroubový spoj budeme uvažovat jako spoj 

s hrubou roztečí a ztrátový koeficient odečítat viz graf 1, červený průběh.  

c) Pokud je poměr d/p v intervalu <18 – 30), pak šroubový spoj budeme uvažovat jako spoj 

s jemnou roztečí a ztrátový koeficient odečítat viz graf 1, černý průběh.  

Pozn. k bodu b) a c).Závity s hrubou roztečí vykazují vyšší ztráty díky delšímu rameni závitu, 

které umožní větší elastickou deformaci závitu. 

d) Pro dané poměry lS/d a d/P odečteme odpovídající ztrátový koeficient K, kterým vynásobíme 

prodloužení šroubu vypočítané v kap. 1.3. Obdržíme výsledné prodloužení 𝛥𝑙𝑖 . Této hodnoty 

je nutné dosáhnout při napínání šroubu, abychom obdrželi zbytkové protažení 𝛥𝑙𝑓 , po 

dotažení vlastní matice šroubu a uvolnění napínáku. 

Následující rovnice 1 a 2 popisují exponenciální závislosti v grafu 1: 

𝑓1 = 1,597𝑒−0,310.(𝐿𝑆/𝑑) + 0,7155𝑒0,0565.(𝐿𝑆/𝑑) [/] (1) 

𝑓2 = 1,168𝑒−0,444.(𝐿𝑆/𝑑) + 1,124𝑒0,0036.(𝐿𝑆/𝑑) [/] (2) 
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1.5. Přesnost měření předepsaného prodloužení šroubu 

 
Graf 2 Vliv protažení šroubu o 0,01 mm na předpětí pro zvětšující se svěrnou délku lS. 

Graf 2 zobrazuje závislost protažení šroubu o 0,01 mm na zvětšující se svěrné délce. Hodnota 

0,01 mm představuje prakticky dostupnou přesnost digitálních hloubkoměrů a posuvných měřidel. 

Pokud bude dodržena tolerace v mezích +/-0,01 mm, především pro předepsaného prodloužení 𝛥𝑙𝑓 , 

bude chyba v požadovaném předpětí viz graf 2. Pro používaný rozsah šroubů v ČKD se jedná 

o interval < 2,5 – 14 > [MPa], dle velikosti svěrné délky. 

Odečtení protažení šroubu musí být provedeno na konci šroubu (na straně napínáku) a pokud 

možno v ose šroubu, viz obr. 1, bod A. Kotvení základny pro měřící přístroj by se mělo nacházet 

v oblasti, která již není ovlivněna deformací, vyvolanou působením napínáku na spojované součásti. 
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2. ZÁVĚR 

Manuál byl sestaven na základě poznatků práce [1]. Určení koeficientu K bylo docíleno 

numerickou simulací procesu předepínání hydraulickým napínákem pro různé geometrické 

konfiguracešroubového spoje (charakteristické geometrií viz obr. 1). Do numerické simulace byly 

zahrnuty veškeré podstatné veličiny, nicméně je možné, že praxe ukáže, že se koeficient K liší od zde 

uvedeného. Přesnost metody tímto však ohrožena není. Vypočítaná hodnota 𝛥𝑙𝑓  má nadřazenou 

prioritu a je nutné ji dodržet i za cenu toho, že předepsaná počáteční hodnota prodloužení šroubu 

𝛥𝑙𝑖nebude splněna, resp. koeficient K nebude odpovídat realitě. 

Pozn. Jakmile budou zde uvedené výsledky konfrontovány z praktickým měřením, navrhuji 

aktuální závěr doplnit o tuto skutečnost. 
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