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ABSTRAKT  

Cílem předkládané práce je vytvoření programu pro automatizované posouzení 
šroubových a svarových spojů. Program využívá postupů uvedených 
v ČSN EN 1939-1-8.  

Správnost vytvořeného programu je ověřena porovnáním vhodně zvolených 
příkladů s analytickým výpočtem. Účelem programu je zefektivnit návrh šroubových a 
svarových spojů. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
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ABSTRACT  

 The aim of the presented thesis is to create a program for automatic assessment 
of bolted and welded connections. The program uses procedures mentioned in the 
ČSN EN 1993-1-8. 
 The comparison of the program is verified by the comparison of suitable chosen 
examples of analytical solution. The purpose of the program is to make the draft of bolted 
and welded connections more efficient. 
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1. Úvod 

V současné době je ve stavebnictví silně konkurenční prostředí. To je velmi 

výhodné pro zákazníky. Stavební a projekční firmy to nutí neustále zvyšovat efektivitu a 

hledat úspory. Dá se říct, že stejná situace panuje i mezi projektanty a výrobci ocelových 

konstrukcí. Statici jsou tak nuceni hledat cenově výhodná řešení a přitom vyhovět i 

nejdivočejším přáním architektů. Jejich vlastní práce přitom musí být efektivní, což se 

neobejde bez softwaru. Tato práce se zabývá programem pro posouzení šroubových a 

částečně i svarových spojů. 

Práce je koncipována do dvou částí. První (teoretická) část má za úkol seznámit 

čtenáře s tématikou šroubových a svarových spojů. Vždy nejprve obecně s danými 

spojovacími prostředky a následně je obeznámen i s namáháním daného spojovacího 

prostředku ve spoji a jeho výpočtem. 

V rámci této práce byl vytvořen program v MS Excel pro práci s touto tématikou. 

Je mu věnována druhá (praktická) část předkládaného dokumentu, kde jsou porovnány 

výsledky spočítané pomocí programu s ručními výpočty. 

Program byl navržen tak, aby obsáhl velkou variabilitu zadání. Využívá základních 

postupů a výpočtů podle norem ČSN EN 1993. 
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2. Spoje kovových konstrukcí obecně 

2.1 Rozdělení spojů: 

Jedním z hledisek pro rozdělení spojů je schopnost jejich opětovné 

rozebíratelnosti. Podle tradičních kritérií rozlišujeme spoje ocelových konstrukcí na: 

 

Rozebíratelné:  - spoje šroubové  
- spoje třecí (s vysokopevnostními šrouby) 

 
Nerozebíratelné:  - spoje nýtové 
   - spoje svarové  
   - spoje lepené 
 

V současné době jsou v ocelových konstrukcích nejvíce používány spoje šroubové (bez 

předpětí), spoje třecí a spoje svarové. S nýtovanými spoji se dnes na nových 

konstrukcích setkáme jen sporadicky. Nesmíme však zapomenout, že konstrukce 

s nýtovanými spoji jsou stále v provozu, proto se s nimi můžeme setkat při rekonstrukci 

architektonicky významných staveb. V jiných případech jsou obvykle nahrazovány spoji 

šroubovými. Šroubové a svarové spoje jsou ve srovnání se spoji nýtovanými jednodušší 

na provedení.  

Lepené spoje ve stavebních konstrukcích nejsou příliš rozšířené zejména kvůli 

jejich vyšší ekonomické i technologické náročnosti a v důsledku nepříliš prozkoumaného 

statického působení. [1] [2] 

2.2 Klasifikace spojů 
Podle únosnosti se rozeznávají: 

a) Spoje s plnou únosností – únosnost spoje je přinejmenším rovna návrhové 

únosnosti připojovaného prvku (spoj je navržen na únosnost prvku) 

b) Spoje s částečnou únosností – zaručují přenos všech návrhových sil a momentů, 

avšak únosnost spoje je menší než únosnost připojovaného prvku [1] 
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Podle tuhosti se rozeznávají: 

a) Spoje kloubové – jejichž ohybová tuhost je tak malá, že nemá zásadní vliv na 

rozdělení vnitřních sil a momentů v konstrukci. 

b) Spoje tuhé – jejichž ohybová tuhost je tak velká, že lze uvažovat s dokonalým 

rámovým působením. 

c) Spoje polotuhé – jejich ohybová tuhost nesplňuje kritéria pro kloubové, ani pro 

tuhé spoje. 

Podle funkce můžeme rozeznávat: 

a) Spoje nosné – přenášejí síly 

b) Spoje spínací – mají zabránit korozi mezi spojovanými částmi  

c) Spoje těsnící – mají spoj utěsnit proti pronikání kapaliny nebo plynu [2] 
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3. Šroubové spoje 

3.1 Obecně 
Mezi výhody šroubového spoje patří: 

 jednoduchost montáže 

 snadná demontáž nebo výměna součástí 

 

Mezi hlavní nevýhody patří: 

 oslabení průřezu spojovaných prvků v důsledku otvorů pro šrouby 

 vyšší hmotnost spoje 

 delší čas montáže [3] 

 

Dále uvedené zásady jsou detailněji rozvedeny zejména v kapitolách 3.2 a 3.4. 

Šroubový spoj je nejčastěji používané rozebíratelné spojení alespoň dvou součástí 

(prvků) pomocí šroubů. Podle montážních podmínek a funkčních požadavků se 

nejčastěji u ocelových konstrukcí volí takové uspořádání, kdy spojované prvky jsou 

sevřené mezi hlavu šroubu, procházejícího dírami spojovaných prvků o průměru d0 

(nejčasteji s vůlí) a maticí našroubovanou na závit šroubu. Mezi maticí a spojovaným 

prvkem je vždy podložka. 

Spoj se provádí buď jako přesný, kdy průměr otvoru pro šroub je stejný jako 

průměr dříku šroubu nebo hrubý, kdy je průměr otvoru d0 pro šroub o 1 až 3 mm větší 

než průměr dříku šroubu d. [4] 

Na šroubové spoje ocelových konstrukcí se používají šrouby s šestihrannou 

hlavou a metrickým závitem. Nejčastěji používané průměry šroubů (d) jsou 

12,16,20,24,27 a 30 mm.  

V jednom šroubovém spoji musí být šrouby o stejném průměru a materiálu. 

To samé platí i pro matice a podložky. [4] 
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 Matice (Obr. 3.1) je v souladu s hlavou šroubu šestihranná, například dle normy 

ČSN EN ISO 4032 (jí odpovídající norma DIN 934). Vyrábějí se tzv. normální matice 

s výškou m rovnou přibližně 0,8d, matice vysoké pro šrouby namáhané velkým tahem a 

matice nízké pro šrouby bez tahového namáhání nebo používané jako pojistné proti 

uvolňování šroubů. 

 Podložky se vkládají pod matice a někdy i pod hlavy šroubů.  

Úkolem podložek je:  

 rozdělit dosedací tlak matice na větší plochu, 

 zamezit odíraní součástí při utahování šroubu, 

 zabránit pěchování okrajů díry, 

 zajistit šroub proti uvolňování (pojistné podložky). 

 Pro ocelové konstrukce se používají podložky pro šrouby se šestihrannou hlavou 

a šestihrané matice, které mají čistý povrch, průměr díry (d+1) mm a vnější průměr 

přibližně 2d. Pro přípoje k přírubám tyčí I a U se používají šikmé podložky dle normy 

ČSN 021739. Podložky se neznačí. [2] [4] 

 
Obr. 3.1 Matice 
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3.2 Základní geometrické parametry šroubů 
Hlavními částmi šroubu jsou hlava a dřík. Nejčastěji využívaným typem je šroub 

se šestihrannou hlavou, dále se používají šrouby se čtyřhrannou, půlkulovou, čočkovitou 

hlavou a podobně. Dřík šroubu je částečně nebo po celé délce opatřen závitem, který 

může být proveden buď jako řezaný nebo válcovaný. Mezi spojovaným prvkem a maticí 

bývá podložka tvaru mezikruží tloušťky t = 0,15d. Matice zpravidla odpovídá svým 

tvarem hlavě šroubu. Geometrie šroubu je charakterizována průměrem dříku d v oblasti 

mimo závit a délkou dříku l (L), označovanou též jako délka šroubu. Délka závitu se 

označuje b. Řezaný závit má průměr jádra d1 i vnější průměr d2 menší než průměr dříku 

d. Rozměry hlavy šroubu a matice e, s jsou předepsány v normách v závislosti na 

průměru dříku. 

Plocha průřezu dříku šroubu v místě neoslabeném závitem se označuje A – plná 

plocha šroubu A=π*d2 /4, oslabená průřezová plocha v oblasti závitu je As – plocha jádra, 

As =π*d0
2 /4. 

 Pro šrouby se závitem po celé délce dříku (Obr. 3.3) platí norma 

ČSN EN ISO 4017 [5], pro šrouby s částečným závitem na dříku (Obr. 3.2) platí norma 

ČSN EN ISO 4014 [6]. V České republice se používají tzv. metrické šrouby. Pro šroub 

s dříkem průměru d plyne obecné označení Md, tedy např. M12, M16, M20, M32 apod. 

Pak tedy charakteristické označení šroubu vypadá například následovně M16x80, první 

číslo je průměr šroubu d a druhé číslo označuje délku šroubu l. Základní rozměry pro 

nejpoužívanější průměry šroubu jsou uvedeny v Tab. 3.1 a v Tab. 3.2. Přitom platí, že 

po utažení matice musí závit šroubu přečnívat alespoň o 2 závity. [1] [3] [7]  

  

 
Obr. 3.2 Šroub s částečným závitem 

 

 
Obr. 3.3 Šroub s plným závitem 
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Tab. 3.1 Rozměry šroubu s částečným závitem dle ČSN EN ISO 4014 

 

Tab. 3.2 Rozměry šroubu s plným závitem dle ČSN EN ISO 4017 
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3.3 Materiál šroubů 
Mechanické vlastnosti šroubů se udávají značkou, která je vyražena na hlavě 

šroubu. Rozlišujeme tyto jakostní třídy šroubů: 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8; 8.8; 10.9. 

Nejpoužívanější šrouby jsou označeny značkou 4.6, 5.6, 8.8, 10.9. První číslo značky 

udává pevnost materiálu v tahu fub ve stovkách MPa, druhá je podíl meze kluzu a 

pevnosti materiálu v tahu ( fyb/fub ). [4] 

Zpravidla by mělo platit, že pevnost šroubu je vyšší než pevnost spojovaných 

prvků. [1] Přehledně vypsané hodnoty meze pevnosti v tahu fub a meze kluzu fyb lze vyčíst 

z Tab. 3.3. 

3.4 Rozteče otvorů pro šrouby, vzdálenosti od okrajů, díry pro šrouby 
Vzdálenosti neboli rozteče mezi šrouby se řídí účelem spoje. U nosných spojů jde 

především o to, aby se síla roznesla na jednotlivé šrouby stejnoměrně, aby nedošlo 

k přemáhání některého šroubu. [2] Průměry děr pro šrouby, jejich vzdálenosti od okrajů 

připojovaných částí a rozteče mezi dírami jsou limitované konstrukčními a výrobními 

hledisky a respektují se při výpočtu únosnosti spoje. [4] Běžně se používají díry kruhové, 

případně prodloužené (oválné). Osa prodloužených děr je rovnoběžná se směrem 

působící síly nebo kolmá na její směr. [1] Rozlišují se rozteče mezi šrouby p1, p2 a 

vzdálenosti k okrajům e1, e2. Index 1 značí rozměry ve směru působící síly, index 2 značí 

rozměry ve směru kolmo na působící síly. Konkrétní hodnoty roztečí děr a vzdálenosti 

od okrajů závisí na průměru otvoru pro šroub d0 a na tloušťce t, která je nejmenší 

z tlouštěk spojovaných průřezů. [3] Jmenovité rozteče jsou uvedeny v Tab. 3.4 a 

vyobrazeny na Obr. 3.4, Obr. 3.5 a Obr. 3.6. 

  

Tab. 3.3 Jakostní třídy šroubů [8] 
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Tab. 3.4 Nejmenší a největší rozteče a vzdálenosti od konce a od okraje [8] 

 

 
Obr. 3.6 Označení roztečí vystřídaných spojovacích prostředků [8] 

 

 
Obr. 3.5 Označení roztečí spojovacích prostředků [8] 

 

 
Obr. 3.4 Vzdálenosti od konce a okraje prodloužených otvorů [8] 
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Pro polohu otvorů ve válcovaných průřezech platí tzv. roztečné čáry, jejichž 

umístění je pro všechny vyráběné průřezy normalizováno (jako příklad Obr. 3.7). 

Současně se uvádí maximální přípustný průměr otvoru (tzv. vrtání), který lze do průřezu 

vyvrtat, aniž by došlo k vytržení spojovacího prostředku nebo nadměrnému oslabení 

průřezu. Při rozmísťování šroubů je také nutno pamatovat na proveditelnost navrženého 

spoje, například je potřeba ponechat místo na manipulaci s klíčem. [2] 

Jak již bylo zmíněno rozlišujeme spoje přesné a spoje hrubé. Spoje přesné mají 

jmenovitý průměr díry do roven jmenovitému průměru dříku šroubu d. Spoje hrubé jejichž 

jmenovitý průměr díry do je větší než jmenovitý průměr dříku šroubu d, přičemž vůle ve 

standartních otvorech nesmí být větší než 1 mm pro šrouby M12, 2 mm pro šrouby M16 

až M24 a 3 mm pro šrouby M27 a větší (viz Tab. 3.5).  

  

 
Obr. 3.7 Průřezové charakteristiky HEA 140 [10] 

 

Tab. 3.5 Jmenovité vůle 
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3.5 Kategorie šroubových spojů 

Podle druhu použitých šroubů, konstrukčního a technologického provedení a 

způsobu namáhání se rozlišují následující kategorie šroubových spojů. [4] 

Pro šroubové spoje namáhané smykem se rozlišují 3 kategorie:  

Kategorie A: spoje namáhané ve střihu a v otlačení. Mají se používat šrouby tříd 4.6 až 

10.9 montované bez řízeného a kontrolovaného utažení. Pro styčné plochy není 

požadována žádná speciální úprava. Spoje se posuzují na střih a otlačení. 

Kategorie B: třecí spoje odolné proti prokluzu v mezním stavu použitelnosti. V této 

kategorii spojů se mají používat předpjaté šrouby tříd 8.8 nebo 10.9 s řízeným a 

kontrolovaným utažením šroubu. Je vyžadována speciální úprava styčných ploch. 

Posuzují se na prokluz v mezním stavu použitelnosti a na střih a otlačení v mezní stavu 

únosnosti. 

Kategorie C: třecí spoje odolné proti prokluzu v mezním stavu únosnosti. Mají se 

používat šrouby tříd 8.8 nebo 10.9 s řízeným a kontrolovaným utažením šroubu, je 

vyžadována speciální úprava styčných ploch. Posuzují se na prokluz a otlačení 

v mezním stavu únosnosti. 

Pro šroubové spoje namáhané tahem se rozlišují 2 kategorie: 

Kategorie D: nepředepjaté spoje. Mají se používat šrouby tříd 4.6 až 10.9 montované 

bez řízeného a kontrolovaného utažení. Pro styčné plochy není požadována žádná 

speciální úprava. Nemají se používat pro spoje vystavené proměnlivému tahovému 

zatížení, kromě zatížení větrem. Posuzují se na tah, popřípadě kombinaci tahu a střihu. 

Kategorie E: předpjaté šroubové spoje. Mají se používat předpjaté šrouby tříd 8.8 nebo 

10.9 s řízeným a kontrolovaným utažením šroubu, je vyžadována speciální úprava 

styčných ploch. Posuzují se na tah, případně na kombinaci tahu a smyku nebo na 

prokluz a protlačení. Vhodné pro spoje s detaily namáhanými na únavu. [1] [4] [8] 

 Všechny návrhové kategorie a příslušná kritéria pro posouzení jsou přehledně 

uvedena v Tab. 3.6. 
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Tab. 3.6 Kategorie šroubových spojů [8] 
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4. Návrhové únosnosti šroubových spojů 

4.1 Šroubové spoje namáhané smykem 

Působením silových účinků (složek sil) v rovině šroubového přípoje vzniká 

namáhání smykem, v jehož důsledku je šroubový spoj namáhán na střih a otlačení a 

může dojít k porušení střihem nebo otlačením. [1] V případě, že spoj je řešen pomocí 

přesných šroubů, mají být navrženy metodami pro šrouby v běžných otvorech. [8] 

4.1.1 Namáhání šroubového spoje střihem 

Princip namáhání šroubového spoje střihem je znázorněn na Obr. 4.1, kdy podél 

střihové roviny dochází k usmýknutí šroubu. V případě přesných šroubů nemá závit 

zasahovat do střižné plochy. Podle počtu tzv. střihových rovin rozlišujeme spoje 

jednostřižné (Obr. 4.1) a vícestřižné. Únosnost ve střihu Fv,Rd (4.1) je závislá především 

na pevnosti šroubu fub a průřezové ploše šroubu v místě roviny střihu A, pokud prochází 

střihová rovina dříkem, respektive As pokud střižná rovina prochází závitem šroubu. Dále 

je závislá na součiniteli materiálu γM2 =1,25 a součiniteli αv , který nabývá hodnot 0,6 pro 

třídy jakosti 4.6, 5.6, 8.8, nebo rovinou střihu procházející dříkem viz rovnice (4.2), 

hodnoty 0,5 pro třídy jakosti 4.8, 5.8, 6.8, 10.9 viz rovnice (4.3). [1] [8] 

  

 
Obr. 4.1 Namáhání šroubového spoje střihem [3] 
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Obecný vzorec 

 𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
𝛼𝑣 𝑓𝑢𝑏  𝐴

𝛾𝑀2
 (4.1) 

 

pro pevnostní třídy 4.6, 5.6, 8.8 a když rovina střihu prochází dříkem (bez ohledu na 

pevnostní třídu) 

 𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
0,6 𝑓𝑢𝑏  𝐴

𝛾𝑀2
 (4.2) 

 

pro pevnostní třídy 4.8, 5.8, 6.8 a 10.9. 

 𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
0,5 𝑓𝑢𝑏  𝐴 

𝛾𝑀2
 (4.3) 
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4.1.2 Namáhání šroubového spoje otlačením 

K otlačení spojovaného materiálu dochází v běžných případech, kdy je pevnost 

materiálu spojovaného prvku nižší než pevnost materiálu šroubu (Obr. 4.2). V případě, 

že je pevnost šroubu nižší než pevnost spojovaných prvků, může docházet k otlačení 

šroubu. [1] Pro otlačení přesného šroubu nemá délka části se závitem překročit 

1/3 tloušťky plechu (viz Obr. 4.3). 

Únosnost v otlačení Fb,Rd je závislá především na pevnosti základního materiálu 

fu. Dále závisí na průměru dříku šroubu d, tloušťkách spojovaných prvků ti, součiniteli 

materiálu γM2. Součinitel αb, který nabývá hodnoty nejmenší z {1,0; (4.5);ve směru 

zatížení pro šrouby na konci (4.6) pro vnitřní šrouby pak (4.7)}. Součinitel kolmo na směr 

zatížení k1 pro šrouby u okraje je nejmenší z { 2,5;(4.8);(4.9)}, pro vnitřní šrouby pak 

{2,5;(4.9)}. [8] 

 𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
𝑘1 ∝𝑏 𝑓𝑢𝑑 𝑡

𝛾𝑀2
 (4.4) 

 ∝𝑏=
𝑓𝑢𝑏

𝑓𝑢
 (4.5) 

 ∝𝑏=
𝑒1

3𝑑0
 (4.6) 

 ∝𝑏=
𝑝1

3𝑑0
−

1

4
 (4.7) 

 𝑘1 = 2,8
𝑒2

𝑑0
− 1,7 (4.8) 

 𝑘1 = 1,4
𝑝2

𝑑0
− 1,7 (4.9) 

  

Obr. 4.2 Namáhání šroubového spoje otlačením [3] 
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Jednostřižné přeplátované spoje s jednou řadou šroubů (viz Obr. 4.4) se mají 

opatřit podložkou pod hlavu šroubu i pod jeho matici. Návrhová únosnost Fb,Rd každého 

šroubu se omezuje na hodnotu dle (4.10). V případě šroubů třídy 8.8 nebo 10.9 se má 

pro jednostřižný přeplátovaný spoj s pouze jedním šroubem nebo jednou řadou šroubů 

použít kalená podložka. [8] 

 𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
1,5𝑓𝑢𝑑 𝑡

𝛾𝑀2
 (4.10) 

  

 
Obr. 4.4 Jednostranný přeplátovaný spoj s jednou řadou šroubů [8] 

 

 
Obr. 4.3 Přesný šroub namáhaný v otlačení [8] 
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4.2 Šroubové spoje namáhané tahem 
Působením silových účinků (složek sil) kolmo na rovinu šroubového přípoje 

vzniká namáhání tahem, v jehož důsledku je šroubový spoj namáhán na tah a protlačení. 

4.2.1 Únosnost v tahu 

Pokud zatížení působí komo na osu spoje, jinými slovy rovnoběžně s osou 

šroubu (Obr. 4.5) je nutné posouzení únosnosti šroubu v tahu Ft,Rd (4.11). 

 Únosnost šroubu v tahu je závislá na ploše šroubu As, mezi pevnosti šroubu fub, 

součiniteli materiálu γM2 a součiniteli k2, který nabývá hodnoty 0,63 pro zapuštěné šrouby, 

v ostatních případech hodnoty 0,9. Pro zapuštěné šrouby se únosnost v otlačení Fb,Rd 

stanoví pro tloušťku t, která se rovná tloušťce připojovaného plechu zmenšeného 

o polovinu hloubky zapuštění. [8] 

 𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
𝑘2𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠 

𝛾𝑀2
 (4.11) 

 

  

 
Obr. 4.5 Namáhání šroubového spoje tahem [3] 
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4.2.2 Únosnost v protlačení 

K protlačení hlavy šroubu nebo matice o základní materiál dochází, pokud 

zatížení působí kolmo k rovině šroubového spoje (viz Obr. 4.6) 

Únosnost v protlačení Bp,Rd (4.12) je závislá na mezi pevnosti základního materiálu fu, 

součiniteli materiálu γM2, nejmenší tloušťce připojovaného prvku t a na středním průměru 

kružnice opsané e a vepsané s šestihranu hlavy šroubu d nebo matice dm  (4.13). Tyto 

hodnoty jsou uvedeny v Tab. 3.1 a v Tab. 3.2. [8] 

 𝐵𝑝,𝑅𝑑 = 0,6𝜋𝑑𝑚𝑡
𝑓𝑢 

𝛾𝑀2
 (4.12) 

 𝑑𝑚 =
𝑠 + 𝑒

2
 (4.13) 

4.2.3 Kombinace střihu a tahu 

Při kombinaci působení tahu a střihu se uvažuje zvýšení tahové únosnosti 

Ft,Rd o 40%. Podíl návrhové smykové síly Ft,Ed a smykové únosnosti Fv,Rd v součtu 

s podílem návrhové tahové síly Ft,Ed a zvýšené únosnosti v tahu Ft,Rd, musí být menší 

nebo maximálně roven hodnotě 1,0 (4.14). [8] 

 
𝐹𝑣,𝐸𝑑

𝐹𝑣,𝑅𝑑
+

𝐹𝑡,𝐸𝑑

𝐹𝑡,𝑅𝑑
≤ 1,0 (4.14) 

 
  

 
Obr. 4.6 Princip protlačení [3] 
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4.2.4 Dlouhé spoje 

Při výpočtu šroubového spoje namáhaného smykem zjednodušeně 

předpokládáme, že se síla působící v rovině přípoje rozděluje rovnoměrně na jednotlivé 

řady šroubů. Ve skutečnosti je však rozdělení nerovnoměrné a je s ním třeba uvažovat 

u tzv. dlouhých spojů.  

Je-li vzdálenost Lj˃15d (viz Obr. 4.7) mezi středy koncových spojovacích prvků 

je potom třeba návrhovou únosnost Fv,Rd všech spojovacích prostředků, která se vypočítá 

dle rovnice (4.1), redukovat vynásobením redukčním součinitelem βLj. Jeho výpočet je 

uveden v rovnici (4.15). Zároveň musí platit, že βLj ≥ 0,75 a βLj ≤ 1,0. V případě, kdy 

můžeme zaručit rovnoměrné rozdělení sil podél spoje, například při přenášení 

smykových sil mezi stěnou a pásnicí profilu, se redukční součinitel βLj nepoužije. [8] 

 𝛽𝐿𝑓 = 1 −
𝐿𝑗 − 15𝑑

200𝑑
 (4.15) 

  

 
Obr. 4.7 Dlouhý spoj [8] 
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4.2.5 Úhelníky připojené jedním ramenem 

Při stanovení návrhové únosnosti nesymetricky připojených prutů jako jsou 

úhelníky připojené jedním ramenem, se má uvažovat vliv roztečí šroubů a jejich 

vzdálenosti k okrajům. Jednotlivý tažený úhelník připojený jednou řadou šroubů (viz Obr. 

4.8), lze uvažovat jako centricky zatížený na účinné části plochy oslabeného průřezu. 

Návrhová únosnost pro spoj s jedním šroubem se má stanovit dle vztahu (4.16), spoj 

s dvěma šrouby dle vztahu (4.17) a spoj s třemi a více šrouby dle vztahu (4.18). 

 

 𝑁𝑢,𝑅𝑑 =
2,0 ∗ (𝑒2 − 𝑑0) ∗ 𝑡 ∗ 𝑓𝑢

𝛾𝑀2
 (4.16) 

 𝑁𝑢,𝑅𝑑 =
𝛽2 ∗ 𝐴𝑛𝑒𝑡 ∗ 𝑓𝑢

𝛾𝑀2
 (4.17) 

 𝑁𝑢,𝑅𝑑 =
𝛽3 ∗ 𝐴𝑛𝑒𝑡 ∗ 𝑓𝑢

𝛾𝑀2
 (4.18) 

 Redukční součinitele β2 a β3, které závisí na rozteči p1 podle Tab. 4.1. Mezilehlé 

hodnoty pro p1 a β se stanoví lineární interpolací. Plocha Anet je účinná průřezová plocha 

úhelníku. Pro nerovnoramenné úhelníky připojené kratším ramenem se Anet uvažuje jako 

průřezová plocha náhradního rovnoramenného úhelníku s rameny o velikosti kratšího 

ramene. [8] 

  

 
Obr. 4.8 Úhelníky připojené jedním ramenem [8] 

 

Tab. 4.1  Redukční součinitele [8] 
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5. Svarové spoje 

5.1 Svarové spoje obecně 
Pro svarové spoje ocelových konstrukcí používáme především technologii tavného 

a odporového svařování. Při použití tavného svařování je svar tvořen přídavným 

materiálem, jehož fyzikální a mechanické vlastnosti mají být stejné nebo lepší, než je 

stanoveno pro základní materiál. Výsledkem technologie koutového svařování jsou 

svary tupé, koutové, které jsou ve stavebnictví nejvíce používány. Právě koutovým 

svarům bude v této práci věnována větší pozornost a budou podrobněji popsány. 

Odporovým svařováním, které je prováděno bez přídavného materiálu, vznikají 

např. svary průvarové (bodové, švové apod.) nejčastěji využívané při svařování 

tenkostěnných prvků ocelových konstrukcí. Obvykle se požaduje kvalita svaru C, kterou 

uvádí norma EN ISO 25817. [1] [8] 

 

Mezi výhody svarových spojů patří: 

 úspora materiálu (mechanických spojovacích prostředků)  

 estetika 

 těsnost 

 

Mezi nevýhody patří: 

 nerozebíratelnost 

 změna struktury a mechanických vlastností materiálu 

 vznik vnitřního pnutí a deformací prvků 

 při provádění je potřeba kvalifikovaných dělníků a nutnost důsledné kontroly [3] 

5.2 Svary tupé 
Tupé svary se nejčastěji používají tam, kde dochází ke spojování profilu v jedné 

rovině. Prostor vzniklý mezi spojovanými prvky pak vyplní svarový materiál. Obvykle se 

čela spojovaných prvků upravují zkosením a vznikají tak tupé svary s úkosem. Základní 

tvary tupých svarů jsou uvedeny na Obr. 5.1. Podle průřezu tupého svaru se zpravidla 

provádí jeho označení, jako je II (svar bez úkosu), dále V, ½ V, U, X, K apod. Po 

dokončení tupého svaru zůstává na povrchu převýšení, které se v popisu svaru označuje 

obloučkem, je-li převýšení svaru odstraněno zabroušením nahrazuje se oblouček 

proužkem. Vhodnost použití typu tupého svaru závisí především na možnostech 

provádění a na tloušťce spojovaných částí. [1] 
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Z hlediska provedení a z toho vyplývající únosnosti rozlišujeme dva druhy tupých 

svarů. Jedná se o to tupé svary s plným průvarem a tupé svary s částečným 

průvarem. [4] 

Tupý svar s plným provařením se definuje jako svar, který je úplně provařen, 

svarový a základní materiál jsou tavně spojeny na celou tloušťku. [8] Pokud je svar 

proveden vhodným materiálem, lze považovat návrhovou únosnost svaru jako 

návrhovou únosnost spojovaných částí. [1] 

Tupý svar s částečným provařením se definuje jako svar, který je provařen na 

méně než na celé tloušťce základního materiálu. Návrhová únosnost svaru s částečným 

provařením se stanovuje stejně jako u koutových svarů.  

5.3 Svary koutové  
Koutové svary se používají především tam, kde je potřeba vzájemně spojit dvě 

části, jenž spolu svírají úhel α v rozsahu od 60° do 120° (Obr. 3.1). Úhly menší než 60°a 

větší než 120° nejsou vhodné z hlediska provádění ani z hlediska tvaru průřezu svaru. 

 Účinná délka koutového svaru leff se má uvažovat jako délka, ve které má svar 

plný průřez. Délku lze uvažovat jako celkovou délku svaru zmenšenou o dvě účinné 

tloušťky svaru a. Za předpokladu, že je průřez svaru zachován po celé délce včetně jeho 

začátku a konce, není nutné jeho délku redukovat. Koutové svary s účinnou délkou 

menší než 30 mm nebo menší než šestinásobek tloušťky z nichž větší hodnota 

rozhoduje, nemají být použity pro přenášení zatížení. [8] 

 𝑙𝑒𝑓𝑓 = 𝑚𝑎𝑥{30 𝑚𝑚; 6𝑎} (5.1) 

  

 
Obr. 5.1 Příklady tvaru tupých svarů [1] 

 

 
Obr. 5.2 Koutový svar [8] 
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 Účinná tloušťka koutového svaru a se má uvažovat jako výška největšího 

úhelníku (se stejnými nebo nestejnými rameny), vepsáno mezi tavené plochy a povrch 

svaru, měřeno kolmo k přeponě tohoto trojúhelníku (Obr. 5.2). Účinná tloušťka 

koutového svaru nemá být menší než 3 mm. [8] Doporučené minimální účinné výšky 

svaru Tab. 5.1. 

5.3.1 Návrhová únosnost koutových svarů 

Návrhová únosnost koutového svaru se má určit buď na základně tzv. 

srovnávacího napětí, nebo alternativní zjednodušenou metodou průměrného napětí. [1] 

5.3.1.1 Návrhová únosnost koutového svaru - srovnávacího napětí 

V této metodě se síly, které působí na svar rozkládají do složek napětí 

rovnoběžných a kolmých vzhledem k ose svaru a kolmých a příčných vzhledem k účinné 

rovině průřezu svaru. [8] 

  

Tab. 5.1 Minimální účinné výšky svaru [11] 

 

 
Obr. 5.3 Napětí v účinném průřezu koutového svaru [11] 
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 Návrhová účinná plocha svaru Aw se uvažuje jako Aw=Σa*leff. Předpokládá se 

rovnoměrné rozložení napětí po účinném průřezu svaru. To vede ke vzniku normálového 

a smykového napětí, jak je znázorněno na Obr. 5.3. Normálové napětí 𝜎┴ je kolmé na 

účinný rozměr svaru, tedy plochu Aw, 𝜏┴ smykové napětí (v účinné rovině průřezu) kolmé 

na osu svaru, 𝜏II smykové napětí (v účinné rovině průřezu) rovnoběžné s osou svaru. 

Únosnost koutového svaru je dostatečná, jsou-li splněny obě podmínky (5.2) a (5.3). 

Kde fu je jmenovitá hodnota meze pevnosti nejslabší spojované části v tahu, 

γM2 součinitel svaru a βw korelační součinitel nabývá hodnot 0,8 pro ocel třídy S235; 

0,85 pro ocel třídy S275; 0,9 pro ocel třídy S355 a 1,0 pro oceli třídy S420 a S460. Svary 

mezi částmi s rozdílnými třídami pevnosti materiálu se mají navrhnout z materiálu 

s vlastnostmi nižší třídy pevnosti. [8] 

 √σ┴ 
2 + 3(τ┴

2 + τ𝐼𝐼
2 ) ≤

𝑓𝑢
𝛽𝑤𝛾𝑀2

 (5.2) 

 𝜎┴ ≤ 0,9
𝑓𝑢
𝛾𝑀2

 (5.3) 

5.3.1.2 Návrhová únosnost koutového svaru – zjednodušená metoda 

Tato metoda předpokládá, že návrhová únosnost koutového svaru je dostatečná, 

jestliže výslednice všech sil přenášených svarem na jednotku délky splňuje v každém 

bodě podél svaru podmínku (5.4). Fw,Ed je návrhová hodnota síly působící na jednotku 

délky svaru a Fw,Rd je návrhová únosnost svaru na jednotku délky. Nezávisle na orientaci 

nebezpečného průřezu koutového svaru k působící síle se návrhová únosnost Fw,Rd určí 

z výrazu (5.6), kde fvw,d je návrhová pevnost svaru ve smyku a účinná výška svaru a. 

Návrhová pevnost svaru ve smyku se stanoví ze vztahu (5.6), kde fu značí mez pevnosti 

materiálu, γM2 součinitel materiálu a βw součinitel korelace, který uvádím v předešlé 

kapitole 5.3.1.1. [8] 

 𝐹𝑤,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑤,𝑅𝑑 (5.4) 

 𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 𝑓𝑣𝑤,𝑑 ∗ 𝑎 (5.5) 

 𝑓𝑣𝑤,𝑑 = 
𝑓𝑢

√3𝛽𝑤𝛾𝑚2

 (5.6) 

Pro konečnou délku svaru leff pak platí upravená podmínka (5.7). 

 �̅�𝑤,𝐸𝑑 ≤ �̅�𝑤,𝑅𝑑 =
𝑎 ∗ 𝑙𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝑓𝑢

√3 𝛽𝑤𝛾𝑚2

 (5.7) 

  



34 
 

6. Vytvořený program 

6.1 Obecně 
V předchozím textu uvedená teorie je využita v předkládaném programu 

vytvořeném v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Samotný program je rozdělen na 

dílčí části, které se vždy zabývají řešením určité úlohy.  

 Celkové pojetí a úprava programu je koncipována tak, aby se v programu 

orientoval intuitivně i člověk, který ho vidí poprvé, nebo ho nějakou dobu nevyužívá. Mezi 

jednotlivými částmi se uživatel pohybuje pomocí tlačítek v horní liště. V úvodu každé 

řešené úlohy je obrázek. Obrázek je přizpůsoben tak, aby šlo přímo do něj psát hodnoty 

potřebné k návrhu a posouzení řešeného problému. Hodnoty zadané do obrázku se 

objevují i dále v buňkách podložených zelenou barvou, které lze taktéž editovat a 

případně zadanou hodnotu změnit. Malým ukazatelem, zda je hodnota vypsaná 

z obrázku je malý trojúhelník v rohu buňky (viz Obr. 6.1) – kde hodnota normálové síly a 

momentu je zadána do obrázku a hodnota posouvající síly je zadána do buňky. 

Postupy, které program využívá k výpočtu jsou uvedeny vždy při řešení konkrétní 

úlohy. Všechny části programu jsou vytvořeny tak, aby umožnily uživateli jistou variabilitu 

zadání. U každé části je uvedeno, jaký rozsah daná část nabízí. Program je vysvětlen 

na konkrétních příkladech a jeho výstupy jsou porovnány s ručními výpočty.  

6.2 Osnova programu 
1 Přípoj provedený jednou řadou nepředepnutých šroubů 

2 Víceřadý přípoj pomocí nepředepnutých šroubů 

3 Přípoj úhelníku nepředepnutými šrouby 

4 Táhlo připojené koutovými svary 

5 Konzola připojená koutovými svary 

  

 
Obr. 6.1 Podložení buněk 
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6.2.1 Přípoj s jednou řadou šroubů 

V této části je uveden příklad s jednou řadou šroubů (viz Obr. 6.2). Spojované 

části jsou z oceli S235. Tloušťky spojovaných částí t1 a t2 = 10 mm. Šrouby M20 

z materiálu 5.6 mají závit válcovaný na části dříku šroubu (střižná rovina prochází 

dříkem). Otvory Ø 22 mm. Spoj přenáší ohybový moment M = 10 kNm, posouvající sílu 

působící v místě montážního styku V = 30kN a normálovou sílu N = 10kN. Rozměry 

e1 = 50 mm, e2 = 50 mm, p2 = 90 mm. 

Ruční výpočet: 

a) Návrhová únosnost jednoho šroubu ve střihu, pro jednu střižnou rovinu 

procházející dříkem se spočítá dle vzorce (4.2) tedy: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
0,6 𝑓𝑢𝑏 𝐴 

𝛾𝑀2
=

0,6 ∗ 500 ∗  314,2

1,25
= 75,40 𝑘𝑁 

b) Návrhová únosnost jednoho šroubu v otlačení dle vzorce (4.10) pro jednostřižné, 

jednořadé přeplátované spoje (jelikož jsou oba materiály stejné pevnosti i tloušťky stačí 

jeden výpočet): 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
1,5𝑓𝑢𝑑 𝑡

𝛾𝑀2
=

1,5 ∗ 360 ∗ 20 ∗ 10

1,25
= 86,40 𝑘𝑁 

Výpočet namáhání šroubu zatíženého kombinací sil a momentu. Šroubový přípoj 

je namáhán v rovině normálovou silou N, posouvající silou V a ohybovým momentem M 

působícím v těžišti přípoje. Výsledný účinek na jeden šroub je dán kombinací účinků síl 

a momentu, které se vyšetřují odděleně. [1] 

  

 
Obr. 6.2 Geometrie spoje 
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Poznámka ke konvenci vnitřních sil: 

Síly FiN, FiV resp. FiM (viz Obr. 6.3) vyjadřují účinky sil N, V a momentu M rozdělené na 

jednotlivé šrouby ve spoji, nikoli reakce, proto jejich smysl odpovídá smyslu působení sil 

N, V, a momentu M. Kdyby byly uvažovány jako reakce byl by jejich smysl opačný. [1] 

 

Vliv síly N: 

Předpokládá se, že sílu N přenáší jednotlivé šrouby rovnoměrně. Pak na každý i-tý 

(jeden) šroub působí síla FiN podle počtu šroubu nb ve spoji, tedy 

 𝑁 = ∑𝐹𝑖𝑁

𝑛𝑏

𝑖=1

 (6.1) 

a odtud 

 𝐹𝑖𝑁 = 𝐹1𝑁 =
𝑁

𝑛𝑏
  (6.2) 

Vliv síly V: 

Obdobně jako vliv síly N, sílu V přenáší jednotlivé šrouby rovnoměrně. Pak na každý i-

tý (jeden) šroub působí síla FiV podle počtu šroubu nb ve spoji, tedy 

 𝑉 = ∑𝐹𝑖𝑉

𝑛𝑏

𝑖=1

 (6.3) 

a odtud 

 𝐹𝑖𝑉 = 𝐹1𝑉 =
𝑉

𝑛𝑏
  (6.4) 

 

Vliv momentu M: 

Od účinku momentu M působí na každý šroub síla FiM v rovině přípoje přímo úměrná 

rameni ri (vzdálenosti šroubu od teoretického středu otáčení neboli těžišti) a kolmá 

na něj. Odtud vyplývá 

 𝑀 = ∑(𝐹𝑖𝑀 ∗ 𝑟𝑖)

𝑛𝑏

𝑖=1

 (6.5) 

Největší síla působí na šrouby nejvíce vzdálené od těžiště, např. síla F1M pro šroub na 

s ramenem r1. Z přímé úměry mezi ri a FiM pro i-tý šroub vyplývá 

 𝐹𝑖𝑀 = 𝐹1𝑀 ∗
𝑟𝑖
𝑟1

 (6.6) 
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a potom 

 𝑀 = ∑(𝐹1𝑀 ∗
𝑟𝑖
𝑟1

𝑛𝑏

𝑖=1

∗ 𝑟𝑖) =
𝐹1𝑀

𝑟1
∑𝑟𝑖

2

𝑛𝑏

𝑖=1

 (6.7) 

Odtud vyplývá síla F1M na jeden, nejvíce namáhaný šroub. 

 𝐹1𝑀 = 𝑀 ∗
𝑟𝑖

∑ 𝑟𝑖
2𝑛𝑏

𝑖=1

 (6.8) 

Síla je složkou smykové síly působící na jeden šroub vyvolaná účinkem momentu M 

v rovině přípoje. 

 

Kombinace účinků: 

Kombinací účinků působících na nejvíce namáhaný šroub v rovině přípoje je dána 

výslednice F1 složek F1N, F1V, F1M jako jejich vektorový součet. 

 𝐹1
⃑⃑  ⃑ = 𝐹1𝑁

⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  + 𝐹1𝑉
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ + 𝐹1𝑀

⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑  ⃑ (6.9) 

Výslednice F1 je smykovou silou působící na jeden šroub v rovině přípoje. [1] 

V našem případě: 

Vliv síly N dle vzorce (6.2): 

𝐹𝑖𝑁 = 𝐹1𝑁 = 𝐹2𝑁 = 𝐹3𝑁

𝑁

𝑛𝑏
=

10

3
= 3,33 𝑘𝑁 

Vliv síly V dle vzorce (6.4): 

𝐹𝑖𝑉 = 𝐹1𝑉 = 𝐹2𝑉 = 𝐹3𝑉 =
𝑉

𝑛𝑏
=

30

3
= 10,00 𝑘𝑁 

Vliv momentu M dle vzorce (6.8): 

  

𝐹1𝑀 = 𝐹3𝑀 = 𝑀 ∗
𝑟𝑖

∑ 𝑟𝑖
2𝑛𝑏

𝑖=1

= 10 ∗
0,090

(2 ∗ 0,0902)
= 55,56 𝑘𝑁 
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Kombinace účinků (6.9) a výpočet pomocí Pythagorovy věty pro nejvíce namáhaný 

šroub: 

𝐹1
⃑⃑  ⃑ = 𝐹1𝑁

⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  + 𝐹1𝑉
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ + 𝐹1𝑀

⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑  ⃑ = 𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 𝐹𝑏,𝐸𝑑 = √(55,56 + 3,33)2 + 10,002 = 59,73 𝑘𝑁 

Posouzení únosnosti šroubů ve střihu: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 59,73 𝑘𝑁 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 75,40 𝑘𝑁 

Šrouby ve střihu vyhoví. 

Posouzení únosnosti šroubů v otlačení: 

𝐹𝑏,𝐸𝑑 = 59,73 𝑘𝑁 ≤ 𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 86,40 𝑘𝑁 

Šrouby v otlačení vyhoví. 

  

 
Obr. 6.3 Rozdělení účinků sil a jejich výslednice 
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Výpočet pomocí programu: 

a) Zadání spoje: 

hodnoty potřebné k výpočtu lze vypsat hned v úvodu do buněk nebo vybrat 

z rozevíracího seznamu v obrázku. 

Další část může sloužit pro doplnění zadávání hodnot díky možnosti editace buňek 

podložených zelenou barvou, nebo slouží pro kontrolu již vyplněných vstupních údajů.  

  

 
Obr. 6.4 Grafická část zadání 

 

 
Obr. 6.5 Textová část zadání 
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Zadání spoje je rozděleno na 2 části. První část je obrazová, druhá část je 

textová. Druhá část je pak dále rozdělena do skupin týkající se vždy určité části výpočtu.  

 

 Skupina 1.0 Zatížení spoje  

 Skupina 2.0 Charakteristiky šroubu.  

 Skupina 3.0 Geometrie spoje 

 Skupina 4.0 Výsledky 

 

Podnabídka 3.7 ve skupině 3.0 není zobrazena proto, že se jedná o jednostřižný 

spoj, nabídka by byla přístupná, pokud by se jednalo o spoj dvoustřižný. Potom by řádek 

3.7 požadoval doplnění tloušťky t3. Po doplnění všech stupních hodnot je nutno 

zmáčknout tlačítko „Výpočet“, kterým se vyvolá přepočet. 

Výpočetní postup použitý v programu: 

Nejprve je nutné vyřešit úlohu rozdělení vnějších sil mezi spojovací prostředky. 

Obecně platí, že v mezním stavu únosnosti lze síly působící v rovině spoje mezi 

jednotlivé spojovací prostředky rozdělit pružným výpočtem, založených na rovnováze sil 

vnějších a vnitřních, přičemž přetvoření ve spojovacích prostředcích jsou úměrné 

vzdálenosti spojovacího prostředku od středu otáčení. Při předpokladu pružného 

rozdělení sil se všechny šrouby podílejí rovným dílem na přenosu zatížení od normálové 

síly M a posouvající síly V. Zatížení od momentu v našem případě přenáší síly ve 

vodorovném směru, které jsou úměrné vzdálenosti šroubu od středu otáčení, který leží 

v těžišti skupiny šroubů. [2]  

 V řešení této úlohy výpočtu rozdělení sil od působení ohybového momentu 

počítáme s poměrným přetvořením šroubů vzhledem k těžišti spoje pak vypadá rovina 

přetvoření tak jak je uvedeno na Obr. 6.6. Na obrázku je červeně vyznačena rovina 

přetvoření ε a modře jsou vyznačeny poměrná délková přetvoření εi.  

  

 
Obr. 6.6 Rovina přetvoření 
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Rovina přetvoření ε je pak definována směrnicovou rovnicí přímky: 

 𝜀 = 𝑘 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑞 (6.10) 

kde k je směrnice přímky, xi je pořadnice od počátku spoje (od bodu f viz Obr. 6.6) a q je 

konstanta rovnice. 

Úpravou Hookova zákonu pak dostaneme: 

 𝑁𝑖 = 𝐺𝑖 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝜀𝑖 (6.11) 

Kde Ni je vodorovná síla vyvolaná momentem, Gi je modul pružnosti ve smyku, Ai je 

plocha šroubu. Moment se následně vypočítá pomocí vodorovné síly Ni a ramene xi na 

kterém síla působí (6.12). 

 𝑀𝑖 = 𝑁𝑖 ∗ 𝑥𝑖 (6.12) 

To vede na dvě rovnice o dvou neznámých (4.13), (4.14). 

 𝑁𝑖 + 𝑁𝑖+1 + 𝑁𝑛 = 0 (6.13) 

 𝑀𝑖 + 𝑀𝑖+1 + 𝑀𝑛 = 𝑀𝐸𝑑 (6.14) 

Které můžeme vyřešit pomocí maticového zápisu (4.15). 

 [
∑𝐺𝑖 𝐴𝑖𝑥𝑖 ∑𝐺𝑖 𝐴𝑖

∑𝐺𝑖 𝐴𝑖𝑥𝑖
2 ∑𝐺𝑖 𝐴𝑖𝑥𝑖

] {
𝑘
𝑞
} = [

𝑁
𝑀

] (6.15) 

Vstupní hodnoty pro maticový výpočet příkladu jsou shrnuty v Tab. 6.1. 

  

Tab. 6.1 Vstupní údaje do maticového výpočtu 
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Výpočet matice se vstupními hodnotami (Tab. 6.2). 

Výsledné hodnoty rozdělení sil na jednotlivé šrouby jsou uvedeny v Tab. 6.3. 

  

Tab. 6.2 Maticový zápis 

 

Tab. 6.3 Výsledné hodnoty zatížení na jednotlivé šrouby 
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Výslednici nejvíce zatíženého šroubu porovnáme stejně jako u ručního výpočtu 

s hodnotami návrhovými. Porovnání, včetně sumarizace hodnot, které vstupují do 

výpočtu jsou uvedeny ve skupině 4.0 Výsledky (viz Obr. 6.7). 

Zhodnocení výpočtu přípoje s jednou řadou šroubů: Výsledky ručního výpočtu se 

od výpočtu pomocí programu neliší. Fv,Ed =Fb,Ed = 59,73 kN, Fv,Rd = 75,40 kN, 

Fb,Rd = 86,40 kN. Tento typ spoje umožňuje uživateli zadat variantu s minimálně dvěma 

šrouby, maximálně však se šesti šrouby, jak pro variantu jednostřižného, tak i 

dvoustřižného spoje. Největším úskalím výpočtu v programu byla právě metoda výpočtu 

pomocí poměrného přetvoření. Zde vděčím za cenné rady při konzultacích svému 

vedoucímu bakalářské práce. 

  

 
Obr. 6.7 Výsledky 
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6.2.2 Víceřadý přípoj pomocí nepředepnutých šroubů 

Posouzení části přípoje s nepředepnutými šrouby podle Obr. 6.8. Spojované 

části jsou z oceli S235, tloušťky t1 a t2 = 10 mm. Šrouby M16 jakosti 8.8, střižná rovina 

prochází dříkem. Otvory Ø 18 mm. Spoj přenáší ohybový moment M = 10 kNm 

a posouvající sílu V = 50 kN. Rozměry e1 = 50 mm, p1 = 100 mm, e2 = 50 mm, 

p2 = 100 mm. 

Ruční výpočet: 
a) Návrhová únosnost jednoho šroubu ve střihu, pro jednu střihovou rovinu 

procházející dříkem se spočítá podle vzorce (4.2) po dosazení 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
0,6 𝑓𝑢𝑏 𝐴 

𝛾𝑀2
=

0,6 ∗ 800 ∗  201,1

1,25
= 77,22 𝑘𝑁 

b) Návrhová únosnost jednoho šroubu v otlačení podle vzorce (4.4), pro 

jednostřižné přeplátované spoje je 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
𝑘1 ∝𝑣 𝑓𝑢𝑑 𝑡

𝛾𝑀2
=

2,5 ∗ 0,93 ∗ 360 ∗ 16 ∗ 10

1,25
= 107,14 𝑘𝑁 

k1 nejmenší z hodnot {podle vzorce (4.8);(4.9) nebo 2,5} v našem případě k1 = 2,5 

αv nejmenší z hodnot {podle vzorce (4.5);(4.6);(4.7) nebo 1,0} v našem případě αv = 0,93 

 
  

 
Obr. 6.8 Geometrie spoje 
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Výpočet účinků na šroub zatíženého kombinací posouvající síly V a momentu M. 

Výsledný účinek na jeden šroub je dán kombinací účinků síly a momentu, které se 

vyšetřují odděleně. 

 

Poznámka: konvence 

Síly FiV resp. FiM (viz Obr. 6.9) vyjadřují účinky posouvající síly V a momentu M rozdělené 

na jednotlivé šrouby ve spoji, nikoli reakce, proto jejich smysl odpovídá smyslu působení 

síly V a momentu M. Kdyby byly uvažovány jako reakce byl by jejich smysl opačný.  

 

Vliv síly V: 
Sílu V přenáší jednotlivé šrouby rovnoměrně (za předpokladu stejných šroubů). Pak na 

každý i-tý (jeden) šroub působí síla FiV podle počtu šroubů nb ve spoji. Výpočet 

provedeme podle rovince (6.4) 

𝐹𝑖𝑉 = 𝐹1𝑉 = 𝐹2𝑉 = 𝐹3𝑉 = 𝐹4𝑉 =
𝑉

𝑛𝑏
=

50

4
= 12,50 𝑘𝑁 

Vliv momentu M: 

Výpočet provedeme podle rovnice (6.8): 

𝐹𝑖𝑀 = 𝑀 ∗
𝑟𝑖

∑ 𝑟𝑖
2𝑛𝑏

𝑖=1

= 10 ∗
0,071

(4 ∗ 0,0712)
= 35,21 𝑘𝑁 

Rameno ri se vypočítá pomocí Pythagorovy věty z geometrie spoje.  
  

 
Obr. 6.9 Rozdělení sil na jednotlivé šrouby 
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Sílu vyvolanou momentem na rameni ri rozložíme do vertikální složky FiM,v a horizontální 

složky FiM,h pomocí goniometrických funkcí a geometrie zadání spoje (v našem případě 

jde o rovnoramenný trojúhelník o délce přepony, která se rovná síle FiM vyvolané 

momentem). 

𝐹𝑖𝑀,𝑣 = 𝐹𝑖𝑀,ℎ = sin(45°) ∗ 𝐹𝑖𝑀 = sin(45°) ∗ 35,21 = 24,90 𝑘𝑁 

Kombinace účinků V a M (6.9) vypočteme opět pomocí Pythagorovy věty: 

𝐹1
⃑⃑  ⃑ = 𝐹1𝑉

⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ + 𝐹1𝑀
⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑  ⃑ = 𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 𝐹𝑏,𝐸𝑑 = √(12,5 + 24,9)2 + 24,92 = 44,93 𝑘𝑁 

Posouzení únosnosti šroubů ve střihu: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 44,93 𝑘𝑁 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 77,22 𝑘𝑁 

Šrouby ve střihu vyhoví. 

Posouzení únosnosti šroubů v otlačení: 

𝐹𝑏,𝐸𝑑 = 44,93 𝑘𝑁 ≤ 𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 107,14𝑘𝑁 

Šrouby v otlačení vyhoví. 

 
Výpočet pomocí programu: 

a) Zadání spoje: 

hodnoty potřebné k výpočtu lze vypsat hned v úvodu do buněk nebo vybrat 

z rozevíracího seznamu v obrázku. 

  

 
Obr. 6.10 Grafická část zadání 
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 Zadání je opět rozděleno na 2 části, část obrazovou a část textovou. Druhá část 

je pak dále rozdělena do skupin: 

 Zatížení spoje 

 Charakteristiky šroubu 

 Geometrie spoje 

 Výsledky 

Doplnit se v textové části dají jen buňky, které jsou podložené zelenou barvou. Řádek 

3.8 ve skupině 3.0 není zobrazen proto, že se jedná o jednostřižný spoj, kdyby se jednalo 

o spoj dvoustřižný řádek bude zobrazen pro doplnění tloušťky t3 Po doplnění všech 

stupních hodnot je nutno zmáčknout tlačítko „Výpočet“, kterým se vyvolá přepočet. 

Teorie použitá v programu: 

 Pro tento příklad je postup výpočtu stejný jako při ručním výpočtu.  

  

 
Obr. 6.11 Textová část zadání 
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Program využívá rozložení šroubů ve spoji podle Obr. 6.12 – tzn. max 36 šroubů.  

Ze zadání našeho příkladu vyplývá, že ve spoji jsou přítomny pouze šrouby b11, 

b12, b21, b22. To jde patrné i z (ilustrativní) Tab. 6.4, kde spojením prvních dvou sloupců 

dostaneme pozici šroubu, která je vyobrazena na Obr. 6.12. Třetí a čtvrtý sloupec sděluje 

pomocí hodnot 0 a 1 existenci šroubu ve spoji. Pátý a šestý sloupec uvádí souřadnice 

šroubu x a y od těžiště spoje. V sedmém sloupci jsou hodnoty ramen ri od teoretického 

středu otáčení spoje k jednotlivým šroubům, vypočítaná pomocí Pythagorovy věty. 

Osmý sloupec rekapituluje existující ramena. V devátém sloupci najdeme výslednici Fi 

kolmou k rameni ri vyvolanou momentem. 

  

 
Obr. 6.12 Schéma rozložení šroubů 

 

Tab. 6.4 Šrouby ve spoji 
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Sílu Fi vyvolanou momentem rozložíme do vertikální složky FiM,v a horizontální 

složky FiM,h pomocí goniometrických funkcí a geometrie spoje. Vypočítáme kombinaci 

účinků síly V a momentu M stejně jako při ručním výpočtu. Výsledky únosnosti ve střihu 

a v otlačení najdeme ve skupině 4.0 Výsledky (viz Obr. 6.13). 

Zhodnocení výpočtu přípoje s více řadami šroubů: Rozdíly mezi ručím výpočtem a 

výpočtem pomocí programu jsou způsobeny postupným zaokrouhlovnáním v ručním 

výpočtu. Hodnoty z ručního výpočtu: Fv,Ed =Fb,Ed = 44,93 kN, Fv,Rd = 77,22 kN, 

Fb,Rd = 107,14 kN. Hodnoty z programu: Fv,Ed =Fb,Ed = 45,07 kN, Fv,Rd = 77,21 kN, 

Fb,Rd = 106,67 kN. Tento typ spoje umožňuje uživateli zadat variantu s minimálně čtyřmi 

šrouby, maximálně však s třiceti šesti šrouby, které jsou uspořádány dle Obr. 6.12, ať už 

ve variantě jednostřižné nebo dvoustřižné. Největším úskalím výpočtu v programu bylo 

vyřešení výpočtu souřadnic x, y vůči těžišti spoje a z toho se odvíjející velikosti ramen 

k jednotlivým šroubům. Z tohoto důvodu bylo vytvořeno makro zahrnující podmínky pro 

každou variantu zadání roztečí p1 a p2.  

  

 
Obr. 6.13 Výsledky 

 



50 
 

Přípoj úhelníku nepředepnutými šrouby [9] 

Posouzení šroubového přípoje táhla z dvojice úhelníků (viz Obr. 6.14). 

Styčníkový plech P 15. Dvojici úhelníků namáhá síla NEd = 250 kN, ocel S275. Šrouby 

M20 jakosti 8.8, střižná rovina prochází dříkem. 

Ruční výpočet: 

a) Návrhová únosnost omezená vlivem excentricity připojení úhelníku pro dva 

šrouby se vypočte podle vztahu (4.17): 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 =
𝛽2 ∗ 𝐴𝑛𝑒𝑡 ∗ 𝑓𝑢

𝛾𝑀2
=

0,482 ∗ (1050 − 22 ∗ 6) ∗ 430

1,25
= 152,21 𝑘𝑁 

β2 dopočítáme pomocí interpolace mezi hodnotami z Tab. 4.1 na str. 29. 

𝛽2 = 0,4 +
0,7 − 0,4

5 ∗ 𝑑𝑜 − 2,5 ∗ 𝑑0
∗ (𝑝1 − 2,5 ∗ 𝑑0)

= 0,4 +
0,3

5 ∗ 22 − 2,5 ∗ 22
(70 − 2,5 ∗ 22) = 0,482 

Posouzení únosnosti úhelníku jednoho úhelníku 

𝑁𝐸𝑑,1 =
250

2
= 125,00 𝑘𝑁 ≤ 𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 152,21 𝑘𝑁 

Vyhovuje. 

b) Návrhová únosnost šroubu ve střihu pro dvě střižné plochy, střižná rovina 

prochází dříkem (4.2): 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 2
0,6 𝑓𝑢𝑏 𝐴 

𝛾𝑀2
= 2 ∗

0,6 ∗ 800 ∗ 314,16

1,25
= 241,27 𝑘𝑁 

Posouzení únosnosti šroubu ve střihu: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 =
250

2
= 125,00 𝑘𝑁 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 241,27𝑘𝑁 

Vyhovuje. 

 
Obr. 6.14 Geometrie přípoje 
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c) Návrhová únosnost šroubu v otlačení pro dvoustřižný spoj (4.4), pro tenčí plech 

(dva úhelníky) a nejmenší součinitel αb. V našem případě αb=0,76. 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
𝑘1 ∝𝑏 𝑓𝑢𝑑 𝑡

𝛾𝑀2
=

2,5 ∗ 0,76 ∗ 430 ∗ 20 ∗ 2 ∗ 6

1,25
= 156,86 𝑘𝑁 

Posouzení únosnosti šroubu v otlačení (úhelníků): 

𝐹𝑏,𝐸𝑑 =
250

2
= 125 𝑘𝑁 ≤ 𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 156,86 𝑘𝑁 

Vyhovuje. 

Výpočet pomocí programu: 

a) Zadání spoje: 

Jako u předchozích příkladů lze některé hodnoty vyplnit v obrázku (viz  Obr. 6.15).  

Oproti předchozím příkladům nelze zadat do obrázku geometrii spoje, což je z důvodu 

zachování přehlednosti. 

  

 
Obr. 6.15 Grafická část zadání 
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Řádek 3.10 nabízí hypertextový odkaz. Odkazuje na webové stránky s průřezovými 

charakteristikami profilů, ze kterých ej možno snadno získat plochu úhelníku.  

Postup výpočtu je stejný jako u ručního výpočtu, proto nebude znovu popisován. 

  

 
Obr. 6.16 Textová část zadání 

 

 
Obr. 6.17 Posouzení únosnosti úhelníku 
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Zhodnocení výpočtu přípoje úhelníku pomocí nepředepnutých šroubů: Jelikož bylo 

využito stejného postupu výpočtu v programové části, stejně jako při ručním výpočtu 

výsledky se shodují. Výsledy ručního výpočtu a výpočtu pomocí programu: 

Nu,Ed = 125,00 kN, Nu,Rd = 152,21 kN, Fv,Ed = 125,00 kN, Fv,Rd = 241,27 kN, Fb,Ed = 125,00 

kN, Fb,Rd = 156,86 kN. Tato část umožňuje uživateli navrhnout přípoje úhelníku pomocí 

jednoho, dvou nebo tří šroubů v jednostřižné nebo dvoustřižné variantě. V budoucnosti 

bych se této tématice chtěl věnovat a doplnit ji o rozevírací seznam s nabídkou úhelníků.  

  

 
Obr. 6.18 Pokračování výsledků 
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6.2.3 Táhlo připojené koutovými svary 

Posouzení přípoje táhla koutovými svary podle Obr. 6.19. Návrhová síla 
N = 200 kN, ocel S235. [9] 

Ruční výpočet: 

Z konstrukčních důvodů musí mít svary délku větší než 40 mm a než 

6 aw = 6 * 3 = 18 mm. Toto pravidlo je splněno a můžeme uvažovat s plnou délkou 

svarů. 

a) Pro boční svary platí 𝜎┴ = 𝜏┴ = 0. Z únosnosti svaru (5.2), (5.3) se vyjádří 

pevnost bočních svarů ve smyku. Součinitel βw = 0,8 pro materiál S 235 podle Tab. 4.1. 

𝐹𝐼𝐼,𝑤,𝑅𝑑 = 𝜏𝐼𝐼,𝑤,𝑅𝑑 =
 𝑓𝑢 

√3 𝛽𝑤 𝛾𝑀2

=
360

√3 ∗ 0,8 ∗ 1,25
∗ 3 ∗ 150 ∗ 2 = 187,06 𝑘𝑁 

b) Pro čelní svar platí 𝜏II = 0 a 𝜎┴ = 𝜏┴ =
𝜎𝑤

√2
. 

V tomto případě vychází z rovinného posouzení. 

√(
𝜎𝑤

√2
)
2

+ 3 ∗ (
𝜎𝑤

√2
)
2

≤
 𝑓𝑢 

 𝛽𝑤 𝛾𝑀2
 

Pevnost kolmo na svar 

𝜎𝑤,𝑅𝑑 =
𝑓𝑢

√2 𝛽𝑤 𝛾𝑀2

 

 

  

 
Obr. 6.19 Geometrie spoje 
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Návrhovou únosnost čelního svaru lze stanovit jako 

𝐹┴,𝑤,𝑅𝑑 = 𝜎𝑤,𝑅𝑑 =
360 

√2 ∗ 0,8 ∗ 1,25
∗ 3 ∗ 100 = 76,37 𝑘𝑁 

Celková únosnost se určí jako součet únosnosti jednotlivých svarů 

𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 𝐹𝐼𝐼,𝑤,𝑅𝑑 + 𝐹┴,𝑤,𝑅𝑑 = 187,06 + 76,37 = 263,43 𝑘𝑁 

Posouzení únosnosti svaru: 

𝑁𝐸𝑑 = 200,00 𝑘𝑁 ≤  𝐹𝑤,𝑅𝑑 =  263,43 𝑘𝑁 

Vyhovuje. 

c) Únosnost koutového svaru lze stanovit podle zjednodušené metody bez ohledu 

na směr namáhání (5.7). 

𝐹𝑤,𝑅𝑑 =
𝑎 ∗ 𝑙𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝑓𝑢

√3 𝛽𝑤𝛾𝑚2

=
3 ∗ (2 ∗ 150 + 100) ∗ 360

√3 ∗ 0,8 ∗ 1,25
= 249,42 𝑘𝑁 

Posouzení únosnosti svaru – bez ohledu na směr namáhání (zjednodušená metoda): 

𝑁𝐸𝑑 = 200,00 𝑘𝑁 ≤  𝐹𝑤,𝑅𝑑 =  249,42 𝑘𝑁 

Vyhovuje. 
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Výpočet pomocí programu: 

a) Zadání spoje: Hodnoty potřebné k výpočtu lze doplnit v obrázku, stejně jako u 

předchozích příkladů.  

 

  

 
Obr. 6.20 Geometrie spoje 

 

 
Obr. 6.21 Textová část zadání 
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Na Obr. 6.23 jsou zrekapitulovány vstupní údaje a zobrazeny výsledky metody, která 

uvažuje směr namáhání. Obr. 6.23 zobrazuje výsledky metody posouzení koutového 

svaru bez ohledu na směr namáhání. 

Zhodnocení výpočtu táhla připojeného koutovými svary: Oba výpočty byly 

vytvořeny podle stejné metodiky, proto se výsledky neliší. Výsledky ručního výpočtu a 

výpočtu pomocí programu metody uvažující směr namáhání: Fw,Ed = N = 200,00 kN, 

Fw,Rd = 263,43 kN. Výsledky ručního výpočtu a výpočtu pomocí programu 

zjednodušené metody: Fw,Ed = N = 200,00 kN, Fw,Rd = 249,42 kN. 

  

 
Obr. 6.22 Výsledky – zjednodušená metoda 

 

 
Obr. 6.23 Výsledky - metoda uvažující směr namáhání 

 



58 
 

6.2.4 Konzola připojená koutovými svary 

Posouzení přípoje konzoly koutovými svary podle Obr. 6.24. Spoj přenáší ohybový 

moment M = 10 kNm, posouvající sílu působící V = 30 kN na rameni e = 60 mm a 

normálovou sílu N = 10 kN. Síly, které spoj namáhají jsou převzaté z příkladu s jednou 

řadou šroubů na str. 35. 

Ruční výpočet: 

Z konstrukčních důvodů musí mít svary délku větší než 40 mm a než 

6 aw = 6 * 3 = 18 mm. Toto pravidlo je splněno a můžeme uvažovat s plnou délkou 

svarů. 

a) Smykové napětí ve směru svaru se vypočte jako 

𝜏II =
𝑉 

2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑙𝑒𝑓𝑓
=

30 ∗ 103

2 ∗ 4 ∗ 140
= 26,79 𝑀𝑃𝑎 

b) Napětí kolmo na svar stanovené pro pružné rozdělení se vypočte 

od normálové síly jako  

𝜎┴,N =
𝑁 

2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑙𝑒𝑓𝑓
=

10 ∗ 103

2 ∗ 4 ∗ 140
= 8,93 𝑀𝑃𝑎 

od posouvající síly působící na rameni e jako 

𝜎┴,V =
𝑉 ∗ 𝑒 

2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑙𝑒𝑓𝑓
2

6

=
30 ∗ 103 ∗ 60

2 ∗ 4 ∗ 1402

6

= 68,88𝑀𝑃𝑎 

od momentu jako  

𝜎┴,M =
𝑀

2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑙𝑒𝑓𝑓
2

6

=
10 ∗ 103

2 ∗ 4 ∗ 1402

6

= 0,38𝑀𝑃𝑎 

 
Obr. 6.24 Geometrie spoje 
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∑𝜎┴,i = ∑𝜎┴,N + 𝜎┴,V + 𝜎┴,M = 8,93 + 68,88 + 0,38 = 78,19 𝑀𝑃𝑎 

Rozložíme ve svaru do směru posuzované roviny a kolmo na ni 

𝜎┴ = 𝜏┴ =
∑𝜎┴,i

√2
=

78,19

√2
= 55,29 𝑀𝑃𝑎 

Svary posoudíme pro rovinné namáhání podle vzorců (5.2), (5.3)na str. 33. 

√𝜎┴
2 + 3 ∗ (𝜎┴

2 + 𝜏𝐼𝐼
2 ) = √55,292 + 3 ∗ (55,292 + 26,792 = 119,92 𝑀𝑃𝑎 

√𝜎┴
2 + 3 ∗ (𝜎┴

2 + 𝜏𝐼𝐼
2 ) = 119,92 <

𝑓𝑢

𝛽𝑤 ∗ 𝛾𝑀2 ∗ √2
=

360

0,8 ∗ 1,25 ∗ √2
= 254,56 𝑀𝑝𝑎 

σ┴ = 55,29 < 0,9
𝑓𝑢
𝛾𝑀2

= 0,9
360

1,25
= 259,20 𝑀𝑃𝑎 

Svary vyhoví. 
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Výpočet pomocí programu: 

a) Zadání spoje: Hodnoty potřebné k výpočtu lze doplnit v obrázku, stejně jako 

v předchozích příkladech. 

 

  

 
Obr. 6.26 Geometrie spoje 

 

 
Obr. 6.25 Textová část zadání 
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Na Obr. 6.27 jsou zrekapitulovány vstupní údaje a zobrazeny výsledky metody, která 

uvažuje směr namáhání. 

Zhodnocení výpočtu konzoly připojené koutovými svary: Výpočet v programu byl 

vytvořen podle stejného postupu jako ruční výpočet, proto se výsledky neliší.  

  

 
Obr. 6.27 Výsledky - metoda uvažující směr namáhání 
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7. Závěr 
Předložená bakalářská práce popisuje autorem vytvořený software v tabulkovém 

procesoru MS Excel, který slouží pro posouzení šroubových a částečně i svarových 

spojů. Uživatel zadá pouze geometrii spoje, jakost a průměr šroubů, pevnost základního 

materiálu a vnitřní síly působící ve spoji. Program vypočte únosnost jednotlivých šroubů, 

najde nejvíce namáhaný šroub a provede posouzení. Program byl ověřen na vhodných 

příkladech. 

Motivací při psaní této práce mi bylo vytvoření pomůcky pro usnadnění a 

urychlení výpočtů, se kterými se v praxi potýkám prakticky denně. 

Při zpracování této práce jsem si osvojil některé z pokročilých funkcí programu 

MS Excel. Jsem přesvědčen, že zpracovaný program s pracovním názvem LIV (Lehké 

Inženýrské Výpočty) ušetří čas nejenom mně, ale i všem budoucím uživatelům. 
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