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Definície, veli činy a skratky 

NS nitovaný spoj 

LS lepený spoj 

LNS lepeno – nitovaný spoj 

S/N krivka Wöhlerova únavová krivka 

σ ťahové napätie (MPa) 

σc medza únavy (MPa) 

σa , Sa amplitúda napätia (MPa) 

σm stredné napätie (MPa) 

σh horné napätie (MPa) 

σh,nom nominálne horné napätie (MPa) 

σd dolné napätia (MPa) 

τ šmykové napätie (MPa) 

F sila (N) 

Fd minimálna  zaťažovacia sila (N) 

Fh maximálna  zaťažovacia sila (N) 

Nf počet cyklov do poruchy 

A, m konštanty 

R koeficient asymetrie cyklu 

f frekvencia (Hz) 

kL súčiniteľ vplyvu lepidla na únavovú životnosť NS 

b šírka únavovej vzorky 

t hrúbka únavovej vzorky 

S0 nominálny prierez vzorky 

l0 pôvodná nedeformovaná dĺžka (mm) 

l dĺžka po deformácii (mm) 

∆l predĺženie (mm) 

ε pomerná deformácia (-), 
0l

l∆=ε  

MKP (FEM) metóda konečných prvkov (finite element analyses) 

GA General Aviation 

ULL ultra ľahké lietadlá, 
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Abstrakt 

 Ako bolo dokázané niekoľkými autormi [napr. 1, 2] použitie kombinovanej technológie nitovania 
a lepenia zlepšuje statické mechanické vlastnosti nitovaných i lepených spojov. Na druhú stranu 
dynamické vlastnosti spojov ako napr. únava a korózia významne ovplyvňujú správanie sa 
konštrukcií počas ich prevádzkového života. V predloženej práci je riešená kombinácia spájania 
tŕňovými nitmi pri súčasnej aplikácii vysoko ťažného lepidla. Komplexný popis dynamických 
vlastností tejto kombinácie technológií spájania nebol až do súčasnosti publikovaný. 
 Jedným z hlavných cieľov práce je popis vplyvu vrstvy vysoko ťažného lepidla na koncentrácie 
napätí v oblasti otvorov pre nity. V ďalšej časti sa rieši vplyv tohto lepidla na únavové vlastnosti 
kombinovaných spojov vytvorených pomocou tŕňových nitov  a plných nitov so zápustnou hlavou. 
 Napäťovo deformačná analýza NS a LNS prevedená pomocou MKP analýzy a 
experimentálneho merania deformácií naznačuje, že vrstva lepidla – tmelu s vysokou ťažnosťou má 
priaznivý vplyv na znižovanie napäťových špičiek v okolí otvorov pre nity. Toto je v súlade 
s pozorovaním únavovej životnosti lepeno – nitovaných spojov (AAPL), u ktorých bolo pozorované 
približne dvadsať percentné zvýšenie napäťovej hladiny zaťaženia pri únavovej poruche spoja 
v porovnaní s čisto nitovanými spojmi. 

Kľúčové slová 

tŕňové nity, únava, S/N krivky, koncentrácie napätia, MKP analýza 
 

Abstract 

 The improvement of static properties of combined rivet and adhesive bonded joints have been 
proven by several authors [1, 2]. On the other side, dynamic properties of  joints (for example fatigue 
and corrosion) significantly affect final function of structures during their service life. In this thesis, 
the combine joints created by blind rivets and hyper elastic sealant are solved. Complex description 
of dynamic properties of this particular combined joining technology has not been publicised, yet. 
 Description of sealant layer influence on stress concentration in rivet hole regions is one of the 
main goal of this work. The next stage of the thesis is focused on the influence of above mentioned 
sealant layer on fatigue properties of combined blind rivet and solid countersunk rivet joints. 
 Stress strain analysis of rivet and combined joints done by FE analysis and by experimental 
optical measurement of strain field proved that hyper elastic sealant layer has a positive effect on 
decreasing of stress peaks in rivet hole regions. This findings are in direct compliance with fatigue 
measurement of combined joint (AAPL). The influence of applied sealant in this combined joints 
improved fatigue properties by twenty percentage increasing of stress to failure in comparison with 
rivet joints. 

Keywords 

blind rivet, fatigue, S/N curves, stress concentration, finite element analysis 
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1 ÚVOD 

 Spájanie konštrukčných častí a celkov je stále nevyhnutným zlom pri výrobe lietadiel. 
Používanie integrálnych dielov vedie k určitému zníženiu spojovaných častí i tak sú ale technológie 
spájania jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu výslednej konštrukcie. 
K nedostatkom spojov patrí samotná nutnosť spájania. Z nej pramení napríklad vyššia cena danej 
konštrukcie. Každý spoj je navyše pôvodcom určitého druhu alebo druhov nelinearity – 
geometrickej, materiálovej, napäťovej. Snahou pri optimalizácii spájania by malo byť, čo možno 
v najväčšej miere eliminovať vplyvy týchto nelinearít. 
 Kvôli vyššie zmieneným nelinearitám bývajú práve spoje veľmi často kritickým miestom kon-
štrukcií počas ich prevádzkového života. Pojem dynamické vlastnosti spojov v širšom slova zmysle 
popisuje chovanie týchto spojov v čase, v určitom prostredí a pod vplyvom určitého zaťaženia 
(napr. vplyvy starnutia, korózie, únavy). Poznanie týchto vlastností hrá dôležitú úlohu pri navrho-
vaní, výrobe ale i pri samotnej prevádzke lietadla. 
 Najpoužívanejšou technikou spájania v leteckej výrobe stále ostáva nitovanie, nasledované 
lepením a zváraním. Nitovanie si svoju pozíciu drží vďaka svojej jednoduchosti a vďaka 
dlhoročným skúsenostiam s touto technológiu. Avšak práve nitované spoje vytvárajú v porovnaní 
s lepenými a zváranými najväčšie nelinearity v konštrukciách, čoho výsledkom sú ich horšie 
mechanické vlastnosti ako pevnosť, tuhosť a únavová životnosť. Tieto nedostatky nitovaných 
spojov z časti eliminuje použite kombinovanej technológie nitovania s lepením, využívajú sa tak 
najlepšie vlastnosti z oboch technológií. 
 Dôvodom a určitým mementom, prečo sa zaoberať dynamickými vlastnosťami LNS je 
napríklad havária Boeingu 737-200 Aloha z roku 1988, ktorá ukázala, že okrem únavy je u tohto 
typu spoja kritické súčasné pôsobenie vplyvov prostredia (korózia, starnutie) a cyklického 
zaťaženia. Lepidlo je v LNS príčinou určitej neurčitosti a nepredvídateľnosti, čo spôsobuje, že 
spoľahlivá predikcia prevádzkovej životnosti je možná až na základe komplexných testov 
dynamických vlastností. 
 Táto dizertačná práca nadväzuje na rozsiahli výskum LNS, ktorý prebieha na Leteckom ústave. 
Výskumné ciele sú stanovené tak, aby tieto poznatky rozšírili a umožnili plynule nadviazať na pub-
likované závery. Hlavná časť práce sa zaoberá popisom vplyvu lepidla na únavové vlastnosti LNS 
pomocou experimentálne určených S/N kriviek nitovaných a lepeno – nitovaných spojov. Ďalej je v 
práci prevedená napäťovo deformačná analýza NS a LNS za účelom stanovenia a porovnania rozlo-
ženia napätia v okolí nitov pri zaťažovaní týchto spojov. 

1.1 Nitovanie 

 Nitovanie je štandardne používaná a takmer dokonale zvládnutá technológia. V súčasnosti je to 
ešte stále dominantná technológia spájania pri výrobe kovových drakov lietadiel. Technológia a aj 
jej nedostatky sú natoľko známe, že ich vieme dostatočne presne predpovedať a tým pádom 
i úspešne eliminovať. Veľkým problémom nitovania je rýchlosť a efektívnosť výroby. K zlepšeniu 
produktivity práce pri nitovaní v poslednej dobe prispelo zavedenie používania tŕňových nitov 
(Obr. 1.1) v širšom meradle. Tieto nity umožňujú nitovanie z jednej strany, jedným pracovníkom, 
čo výrazne zrýchľuje a zlacňuje proces výroby nitovanej konštrukcie. 
 Tŕňové nity boli v minulosti používané najmä ako náhrada za porušené plné nity pri opravách 
rôznych častí leteckej techniky. S výhodou sa využívali a využívajú hlavne v miestach, kde je ob-
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medzený prístup z oboch strán, čím je významne limitované použitie klasických plných nitov. S 
rozvojom ľahkých športových lietadiel sa začali využívať vo veľkom aj pri výrobe primárnych kon-
štrukčných celkov. K ich hlavným výhodám v porovnaní s klasickými plnými nitmi patrí rentabilita 
procesu spájania, spočívajúca hlavne v rýchlosti ich inštalácie, menšej náchylnosti na vznik rôznych 
chýb pri nitovaní a v z toho vyplývajúcej menšej náročnosti na kvalifikovanú pracovnú silu. Nevý-
hodou prevažne používaného typu tŕňových nitov (Obr. 1.1) sú ich nižšie mechanické vlastnosti. 

  
 Jednou z najnovších aplikácií tŕňových nitov je ich využitie pri bodovom rotačnom zváraní tre-
ním [9]  hliníkových zliatin. Tŕňový nit, rotujúci vysokou rýchlosťou, je vtláčaný do základného ma-
teriálu. Generované teplo vytvára bodový zvar. Po kompletnom preniknutí tŕňového nitu cez oba 
spájané materiály dochádza k jeho zanitovaniu. Táto technológia spájania má podľa autorov poten-
ciál konkurovať bodovému zváraniu, či už ide o rýchlosť výroby alebo o mechanické vlastnosti vrá-
tane únavy. 

1.2 Kombinácia lepenia a nitovania 

 Lepeno – nitované spoje patria medzi hybridné techniky spájania. Súčasná aplikácia technológií 
lepenia a nitovania dáva možnosť vytvoriť spoj, ktorý sa bude vyznačovať lepšími vlastnosťami 
hlavne v porovnaní s nitovaním. Výhodami lepeno – nitovaných spojov sú v tomto prípade: 
- vyššie mechanické vlastnosti (tuhosť, pevnosť) 
- dlhšia životnosť spoja 
- menší počet nitov, kratšia dĺžka preplátovania spoja 
- tesnosť spoja 
U lepených spojov sa použitím nitov zlepšuje predovšetkým odolnosť voči odlupovaniu. Nity tak-
tiež vymedzujú presnú polohu a vyvodzujú potrebný tlak pri vytvrdzovaní lepidla. Lepeno – nitova-
né spoje majú i niekoľko nevýhod: 
- dlhší čas výroby v porovnaní so samostatným nitovaním 
- môže byť potrebná dôkladná úprava povrchov adherendov pred lepením (životnosť spoja) 
- problém s kontamináciou nitovacích nástrojov 
- nerovnomerné rozloženie lepidla spôsobené lokálnymi rozdielmi v tlaku na spoj pri nitovaní  
- skomplikovanie opraviteľnosti konštrukcie 
 LNS môžeme rozdeliť z hľadiska využitia nitov respektíve lepidla pri prenose zaťaženia do 
troch základných skupín [1, 10]: 

1) Nitované spoje, ktoré využívajú lepidlo iba ako tmel (hermetik) na utesnenie. 

2) Lepené spoje s technologickými nitmi. Nity slúžia k zvýšeniu pevnosti spoja pri odlupovaní. 

3) Lepeno – nitované spoje, u ktorých sa pri návrhu počíta s prenosom zaťaženia nitmi i lepidlom.  

Obr. 1.1 Tŕňový nit 

1 – hlava nitu 
2 – telo nitu 
3 – tŕň 
4 – hlava tŕňu 
5 – driek tŕňu 
6 – uzatváracia hlava nitu 
7 – uzatváracia hlava nitu po roztrhnutí tŕňa 
8 – zvyšok tŕňu 
9 – spojovaný materiál – poťah 
10 – spojovaný materiál – výstuha  
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 Spoje typu 2 a 3 sú často využívané na dopravných lietadlách s pretlakovými kabínami. Spoje 
z prvej kategórie boli a sú využívané pri konštrukcii nádrží a v miestach, kde je dôležitá tesnosť a 
ochrana voči korózií. Zvláštnu kategóriu tvorí kombinácia tŕňových nitov a pružného polyuretáno-
vého lepidla.  V praxi sa osvedčila najmä na ľahkých športových letúnoch. Primárnym cieľom pri 
použití tŕňových nitov je zníženie ceny a zvýšenie efektivity spájania. Majú však nižšie mechanické 
vlastnosti ako plné nity a práve i príspevok pružného polyuretánové lepidla na prenose zaťaženia 
býva významnejší. 
 V súčasnosti sa využitie takejto kombinácie spojov posúva i na konštrukčné celky lietadiel 
s vyššou hmotnosťou, spadajúcich do vyšších kategórií certifikačných predpisov. Hlavným 
dôvodom je efektivita tejto technológie. Jej použitie však nemôže viesť k zníženiu spoľahlivosti 
a bezpečnosti spojov respektíve k degradácii charakteristík nimi vytvorených konštrukčných 
celkov. Príkladom použitia takejto kombinovanej technológie spájania je letún VUT-100 (Obr. 1.2). 
Pre túto kategóriu lietadiel je okrem popisu statických mechanických vlastnosti dôležité aj  
poznanie životnosti spojov resp. konštrukčných celkov. 

 
Obr. 1.2 Príklad použitia kombinácie tŕňových nitov a polyuretánového lepidla na VUT-100 

1.3 Dynamické vlastnosti spojov v praxi 

 Vplyv dynamických vlastností na konštrukcie v reálnych podmienkach dokumentuje havária 
letu 243 amerických aerolínií Aloha [11, 12]. Na lietadle typu Boeing 737-200 pri lete z Hilo do Ho-
nolulu (Hawai) 28. apríla 1988 došlo k havárii. Vo výške 7 300 metrov sa odtrhla malá časť poťahu 
na ľavej strane trupu, čo viedlo k náhlej „explozívnej“ dekompresii. Konštrukcia trupu bola navrh-
nutá tak, aby pri jeho poruche došlo ku kontrolovanej dekompresii. Vyšetrovanie zistilo, že poško-
denie vzniklo v lepeno – nitovanom spoji, ktorý bol vytvorený kombináciou lepenia za studena 
a nitovania zápustnými nitmi. 
 Faktory, ktoré sa spolupodieľali na vzniku poškodenia, ktoré následne spôsobilo haváriu 
môžeme v skratke zhrnúť do týchto bodov: 
- nedostatočná príprava povrchu adherendov 
- vytvrdzovanie lepidla za studena (izbová teplota) 
- zapustenie (nitov) s ostrou hranou 
-  pôsobenie agresívnej vlhkej, teplej prímorskej atmosféry 
- zanedbanie preventívnych prehliadok 
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2 CIELE PRÁCE A METODIKA RIEŠENIA 

 Práce publikované o riešenej problematike popisujú hlavne správanie lepeno – nitovaných 
spojov vytvorených kombináciou plného nitu najčastejšie so zápustnou hlavou a epoxidového 
konštrukčného lepidla. Tieto spoje sa s výhodou využívajú u väčších lietadiel s pretlakovými 
kabínami. Únavové vlastnosti nitovaných a lepeno – nitovaných spojov tvorených progresívnymi 
tŕňovými nitmi neboli až do súčasnosti komplexne popísané. Výnimkou sú pravdepodobne len 
staršie výskumy ESDU [3, 4] a Imanakov výskum [5], ktorý však rieši problém únavy LNS s tŕňovými 
nitmi na oceľových adherendoch. Technológia nitovania tŕňovými nitmi najmä v kombinácii 
s polyuretánovými lepidlami je v súčasnosti jednou z najrozšírenejších pri výrobe menších lietadiel. 
Doteraz prevedený výskum lepeno - nitovaných spojov, ktorý prebiehal na LÚ bol zameraný na 
popis statických mechanických vlastností. Taktiež bol vykonaný rozsiahli výskum, ktorý popisoval 
vplyv rôznych druhov prostredí na tieto statické mechanické vlastnosti LNS [13]. 
 Ďalším doposiaľ neuspokojivo popísaným problémom je proces distribúcie zaťaženie v 
kombinovanom lepeno – nitovanom spoji. Prevažná väčšina autorov rieši tento problém pomocou 
kombinácie experimentov a MKP simulácií ale opäť hlavne na LNS tvorených plnými nitmi. 
Kombinácia MKP analýzy a experimentov je vhodná i k popisu vplyvu lepidla na rozloženie 
napätia v okolí nitu, čím by sa dal objasniť jeho účinok na únavové vlastnosti. 
 Táto práce je zameraná na zmapovanie vlastností LNS, ktorým v doposiaľ publikovaných 
výskumoch nebolo venovaného mnoho priestoru. Ide hlavne o únavové vlastnosti LNS tvorených 
kombináciou tŕňových nitov a polyuretánového lepidla. V nadväznosti  na  výskum LNS na 
Leteckom ústave a rešerše problematiky je cieľom práce vyriešenie nasledujúcich bodov:  

1) Analýza gradientu napätia a napäťových špičiek v okolí otvoru pre nit počas zaťažovania nito-
vaných a lepeno- nitovaných spojov. 

2) Posúdenie a popis vplyvu lepidla na gradient napätia a napäťové špičky v okolí nitu. 

3) Overenie únavových vlastností typických nitových spojov používaných na malých lietadlách. Po-
rovnanie S/N kriviek lepeno - nitovaných a nitovaných spojov. 

4) Posúdenie a popis vzťahu medzi použitím lepidla a únavovými vlastnosťami LNS 

 Na základe vyššie stanovených cieľov, bolo prvým krokom riešenia zosumarizovanie a popis 
relevantných výskumov zameraných na prenos zaťaženia, napäťový stav a dynamické vlastnosti 
nitovaných a lepeno – nitovaných spojov. Niektoré zaujímavé výsledky a závery týchto výskumov 
sú uvedené v nasledujúcej kapitole a ovplyvnili i ďalšie smerovanie práce. Vychádzajúc zo 
zistených informácií sú ďalšími krokmi riešenia napäťovo deformačná analýza NS a LNS 
a únavové skúšky týchto spojov prevedené za účelom získania S/N kriviek. Napäťovo deformačná 
analýza prebehla v dvoch fázach. Prvou bola MKP analýza, pri ktorej boli vytvorené a testované  
MKP modely nitovaného a kombinovaného spoja s jedným nitom. Druhou časťou tejto analýzy 
bola experimentálno - verifikačná fáza, pri ktorej sa pomocou modernej optickej metódy merania 
deformácií popisoval napäťovo deformačný stav skúmaných spojov počas ich zaťažovania. 
Podrobná metodika únavových skúšok je uvedená v kapitole 5.1. Posledným krokom práce je 
zhrnutie a vyhodnotenie všetkých nameraných a vypočítaných výsledkov, ktorého hlavným cieľom 
je posúdenie vplyvu lepidla na prenos zaťaženia a únavové vlastnosti lepeno – nitovaných spojov. 
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3 HISTÓRIA A SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

 Väčšina výskumov zameraných na únavové skúšky resp. napäťovo deformačné analýzy sa 
zaoberá nitovanými spojmi so zápustnou hlavou (plný nit). Ide o rozsiahle výskumy, koordinované 
prevažne FAA a NASA, zamerané hlavne na popis únavových javov ako „multiple site damage“ 
(MSD) alebo „widespread fatigue damage“ (WFD) [16-27]. Tieto výskumy sú využiteľné primárne 
u lietadiel s pretlakovými kabínami. Súčasťou mnohých výskumov z tejto oblasti boli 
experimentálne merania slúžiace na popis zvyškového napätia v okolí nitu pri a po procese 
nitovania a merania rozloženia napätia pri zaťažovaní nitovaných spojov. K technikám, ktoré boli 
najčastejšie u týchto meraní používané patria tenzometrické merania, fotoelastické merania, 
röntgenové merania a infračervený systém SPATE. Skoro bez výnimky boli vždy detailné napäťové 
stavy posudzované validovanými MKP analýzami. 
 Potvrdzuje sa, že kvalita prevedenia nitového spoja má zásadný vplyv na únavovú životnosť 
u plných nitov najmä v prípade variácií tvaru a veľkosti uzatváracej hlavy. Tento problém prakticky 
u tŕňových nitov neexistuje, pretože veľkosť maximálnej nitovacej sily je konštantná a závisí len na 
sile pretrhnutia tŕňa, ktorá sa vyznačuje veľmi malým rozptylom.   
 Autori, ktorý sa venovali skúmaniu spojov vytvorených pomocou tŕňových nitov, používali nity 
s veľkými priemermi (Kelly [28], Cebulsky [29]) a plechy väčších hrúbok. Imanaka [5], ktorý ako 
jeden z mála riešil i kombináciu lepenia a nitovania tŕňovými nitmi, skúmal únavové vlastnosti 
a analyzoval distribúciu zaťaženia v týchto spojoch. Avšak jeho výskum sa výhradne venoval 
štúdiu oceľových tŕňových nitov a ich kombinácii s konštrukčnými vysoko pevnými lepidlami. 
Pričom bol zameraný skôr na lepené spoje, u ktorých sa zisťovali prínosy pri ich kombinácii 
s oceľovými tŕňovými nitmi. Tieto typy NS a LNS nie sú najvhodnejšie pre letecké aplikácie, najmä 
ak sa jedná o lietadlá s nižšou vzletovou a pristávacou hmotnosťou. Únavové vlastnosti nitových 
spojov  (tŕňové nity: pologuľatá, zapustená hlava) v kombinácii s tmelom Viton boli popísané 
v práci vytvorenej v rámci ESDU [3], neboli však porovnané s čisto nitovanými spojmi, takže vplyv 
lepidla nebolo možné posúdiť. 
 Z prehľadu uvedeného v tejto kapitole vyplýva, že v súčasnosti ešte stále chýba podrobnejší 
popis únavových vlastnosti nitovaných a lepeno – nitovaných spojov vytvorených použitím tŕňo-
vých nitov. Zároveň nebola do súčasnosti uverejnená analýza, príp. experimenty, ktoré by popisova-
li napäťovo deformačné stavy v takomto type spojov napr. so zameraním na popis vplyvu lepidla na 
špičky napätí v okolí otvorov pre nity. Oba tieto problémy sú riešené v nasledujúcich experimentál-
nych kapitolách. Kapitola 4 sa zaoberá napäťovo – deformačnou analýzou NS a LNS a v kapitole 5 
sú popísané únavové skúšky kombinovaných spojov s tŕňovými nitmi. 
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4 NAPAŤOVO – DEFORMAČNÁ ANALÝZA NS a LNS 

 Napäťovo – deformačná analýza prebehla v dvoch krokoch. V prvom kroku sa na základe veri-
fikovaného MKP modelu nitového spoja s tŕňovým nitom [30] vytvoril model kombinovaného lepe-
no – nitovaného spoja. Tieto dva typy spojov sa následne analyzovali a vyhodnocoval sa vplyv le-
pidla. V druhom kroku napäťovo deformačnej analýzy bolo pomocou fotogrametrického systému 
Aramis merané deformačné pole na NS a LNS vzorkách so siedmimi nitmi. Opäť sa vyhodnocoval 
vplyv lepidla na distribúciu zaťaženia a na napäťové špičky v okolí otvorov pre nity. 

4.1 Charakteristiky jednotlivých častí testovaných spojov 

4.1.1 Geometria a materiál vzoriek 

 Pri MKP analýze a verifikačných statických skúškach bola použitá jedno strižná preplátovaná 
vzorka s jedným nitom (Obr. 4.1a). Materiál spájaných plechov bol z Al zliatiny 424201.61 (Tab. 
4.1). Fotogrametrická analýza bola vykonaná na spoji so siedmimi nitmi (Obr. 4.1b). Jeho 
geometria je totožná s geometriou vzoriek použitých pri únavových skúškach (AAP, Tab. 5.1), 
rovnako ako materiál spájaných plechov D16 ČATV (Tab. 4.1). 

 
Obr. 4.1 Geometrie vzoriek: a) MKP analýzu; b) fotogrametrické meranie deformácie  

Tab. 4.1 Chemické zloženie a mechanické vlastností použitých materiálov 

Chemické zloženie 
Obsah (%) Cu Mg Mn Fe Si Zn Ti Ni Al 

424201.61 
3,8 
4,8 

0,4 
0,8 

0,4 
0,8 

0,7 0,7 0,3 - 0,1 zvyšok 

D16 ČATV 
3,8 
4,9 

1,2 
1,8 

0,3 
0,9 

0,3 0,2 0,1 0,1 0,05 zvyšok 

Mechanické vlastnosti 

 
Medza pevnosti 

Rm (MPa) 
Medza klzu Rp0,2 

(MPa) 
Modul pružnosti E 

(MPa) 
Ťažnosť A 

(%) 
424201.61 230 360 72000 14 
D16 ČATV 405 270 72000 13 

4.1.2 Nity 

 Na oboch typoch vzoriek (Obr. 4.1) boli použité rovnaké nity typu AVEX 1691-0410 s prieme-
rom 3,2 mm a dĺžkou drieku 7,9 mm. Telo tŕňového nitu je vyrobené z Al zliatiny Al Mg2,5. Tŕň je 
z pozinkovanej ocele. 

a) b) 
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4.1.3 Lepidlo 

 Na kombinovaných LNS bolo použité polyuretánové lepidlo EMFIMASTIC PU – 50 (Tab. 
4.2). Toto lepidlo bolo vybrané hlavne z technologického hľadiska. Vyznačuje sa extrémne vysokou 
ťažnosťou a nízkymi pevnostnými charakteristikami. V takomto prípade u kombinovaných spojov 
prenášajú šmykové zaťaženie hlavne nity. Cenovo a technologicky nenáročné lepidlo plní funkciu 
tmelu a utesňuje spoj, čím zabraňuje vniknutiu vlhkosti do konštrukcie a tým zvyšuje jej odolnosť 
voči korózii. Klement [1] a Duda [2] preukázali, že použitím tohto tmelu dochádza k zvýšeniu tuhosti 
nitového spoja. Vplyv lepidla EMFIMASTIC PU – 50 na únavové vlastnosti nitovaných spojov je 
predmetom výskumu v tejto práci. 

Tab. 4.2 Vlastnosti lepidla EMFIMASTIC PU – 50 [1]  

Pevnosť v šmyku (MPa) 1,6 
Modul pružnosti (MPa) 0,8 
Predĺženie (%)* 80 
Tvrdosť, Sh (A)* 50 
Prevádzková teplota (°C) -40 až 90 
Viskozita tixotropná pasta 

* Tvrdosť – ISO 868. E – ISO 37. Predĺženie – ISO 8339 

4.2 MKP analýza 

 Na základe verifikovaných modelov tŕňových nitov [30] bol vytvorený MKP model spoja 
s jedným nitom o priemere 3,2 mm (Obr. 4.2). Celková geometria spoja je na Obr. 4.1a. Spoj bol 
modelovaný v preprocesore MSC Patran v  polovičnom reze. Plechy a nit boli definované 3D prv-
kami HEX8. U nitového spoja boli medzi plechmi vytvorené kontakty pomocou 1D prvkov GAP. 
Vrstva lepidla o hrúbke 0,1 mm bola u kombinovaného spoja definovaná ako hyperelastický mate-
riál na základe Mooney – Rivlinovho modelu prvkami MATHP. 

 
Obr. 4.2 MKP model spoja s tŕňovým nitom (3,2 mm) 

 Proces MKP analýzy prebehol v troch krokoch. V prvom kroku bolo simulované osové 
zaťaženie nitu od nitovacej sily. V druhom došlo k odľahčeniu nitu. Posledným krokom simulácie 
bolo zaťaženie takto vytvoreného spoja ťahovou silou F = 680 N. Zaťaženie prebiehalo nelineárne 
s päť percentným prírastkom sily. Výsledkom MKP analýzy bol popis tuhosti nitovaného a lepeno - 
nitoveného modelu spolu s popisom napäťovo deformačných stavov v jednotlivých krokoch 
zaťažovania.  
 Nasledujúcou fázou tejto analýzy bolo porovnanie tuhostí MKP modelov nitovaného a lepeno – 
nitovaného spoja s experimentálne zmeranými tuhosťami zodpovedajúcich spojov pri ťahovom za-
ťažení. Ako je zrejmé z Obr. 4.3, oba MKP modely (NS, LNS) sa vyznačujú vyššou tuhosťou ako 



Dynamické vlastnosti lepeno – nitovaných spojov 

12 

v prípade experimentálne meraných tuhostí vzoriek. Príčiny týchto rozdielov možno hľadať 
v nedokonalej geometrii vzoriek, otvorov a nitov. Určité rezervy sú aj v definícií materiálových 
charakteristík modelovaných spojov. 
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Obr. 4.3 Porovnanie tuhostí spojov zistených pomocou  MKP simulácie a experimentov 

 Väčší rozdiel bol zaznamenaný medzi tuhosťou MKP modelu a nameranou tuhosťou u nitového 
spoja. U lepeno - nitovaného spoja je zhoda lepšia, na čom mala pravdepodobne najväčšiu zásluhu 
vrstva lepidla, ktorá zmenšila vplyvy nedokonalej geometrie reálne testovaných spojov. Rozdiely 
v tuhosti NS a LNS medzi MKP simuláciou a testami majú rovnaký trend . Z toho môžeme usudzo-
vať, že i napäťovo deformačný stav zistený pri MKP simulácii bude mať obdobný charakter 
v porovnaní so skutočným napäťovým stavom na testovaných vzorkách. Na Obr. 4.4 je zachytená 
distribúcia zaťaženie v kombinovanom lepeno – nitovanom spoji v polovičnom pozdĺžnom reze pri 
zaťažení 680 N. Porovnanie napäťového stavu v NS a LNS je pre tento rez na Obr. 4.5. 

 
 Obr. 4.4 Rozloženie napätia v LNS pri zaťažení 680 N 



Dynamické vlastnosti lepeno – nitovaných spojov 

13 

 
Obr. 4.5 Rozloženie napätia na kombinovanom (hore) a nitovom spoji (dole) pri zaťažení 680 N  

 Vypočítané rozloženia napätí pri jednotlivých zaťaženiach potvrdzujú predpoklad, že vrstva 
lepidla u kombinovaných spojov prispieva k rovnomernejšiemu zaťaženiu spoja a zmenšuje tak veľ-
kosť napäťových špičiek, ktoré vznikajú na otvoroch pre nity. Pri simulácii nebol zaznamenaný 
žiadny negatívny vplyv zvýšenia zaťaženia nitu od prídavného ohybového momentu v dôsledku 
väčšej vzdialenosti medzi nitmi (vrstva lepidla 0,1 mm). 
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 Gradienty napätí v priečnom reze (kolmom na zaťaženie) nitovaného a kombinovaného spoja 
sú pre kritickú vnútornú stranu horných spájaných plechov (kritickú z hľadiska iniciácie únavového 
poškodenia) vynesené na nižšie uvedených grafoch. Pre ilustráciu rozloženia napätia na týchto spo-
joch sú zobrazené i gradienty napätia v pozdĺžnych rezoch. 
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Obr. 4.6 Gradienty napätia v priečnom reze spoja (rez je kolmý na zaťaženie) 
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Obr. 4.7 Gradienty napätia v pozdĺžnom reze spoja (rez je rovnobežný so zaťažením) 

 



Dynamické vlastnosti lepeno – nitovaných spojov 

15 

4.3 Optické meranie rozloženia deformácie 

 Hlavným cieľom tohto experimentu bolo popísanie distribúcie zaťaženie v nitovaných a lepeno 
– nitovaných spojov s dôrazom na zaznamenanie gradientu deformácií v blízkosti otvorov pre nity. 
Posudzoval sa aj vplyv lepidla na vznik napäťovo deformačných špičiek v oblasti otvorov. Pre tento 
účel bola zvolená technika meranie rozloženia deformácie na povrchu telies. 
 Ako najvhodnejší systém z hľadiska pomeru kvalitatívneho popisu deformačného poľa 
a cenovej dostupnosti bol zvolený fotogrametrický systém ARAMIS. Fotogrametria sa zaoberá 
vyhodnocovaním objektov zaznamenaných na fotografiách. ARAMIS je bezkontaktný 
fotogrametrický systém firmy GOM Optical Measuring Techniques slúžiaci na meranie reálnych 
3D deformácií. Výsledkom merania je pole rozloženia deformácií na objekte zaťažovanom buď 
staticky alebo dynamicky. Proces merania môže byť spúšťaný v pravidelných časových intervaloch 
alebo môže byť riadený externým signálom (napr. zo zaťažovacieho stroja). Maximálna rýchlosť 
snímkovania môže byť až 8000 snímok za sekundu. 
Proces merania: 
- na objekt je pomocou spreja nanesený kontrastný vzor (tzv. pattern/šablóna) 
- šablóna sa pri zaťažovaní objektu deformuje 
- objekt je pre každú úroveň zaťaženia (tzv. stage) snímaný 2 CCD kamerami 
- zo snímok sú pomocou spracovania obrazu (image processing) vypočítané 3D súradnice bodov 
ležiacich na povrchu objektu 

- porovnávaním zodpovedajúcich bodov pri jednotlivých úrovniach zaťaženia systém vypočíta 3D 
posuvy a následne tvar deformovaného objektu a 3D deformácie 

 Geometria a materiál testovaných vzoriek sú popísané v kapitole 4.1 (Obr. 4.1b). Samotné me-
ranie pozostávalo z ťahovej skúšky, ktorá bola zaznamenávaná dvomi digitálnymi kamerami (Obr. 
4.8). Ťahová skúška bola prevedená na skúšobnom zariadení Zwick.  

 
Obr. 4.8 Ilustračná fotografia systému Aramis a ťahovej skúšky 

 Zo spracovaného digitálneho záznamu bolo vyhodnotené rozloženie deformácie ako pre 
nitovanú tak aj pre lepeno – nitovanú vzorku. Gradient napätia bol meraný v dvoch priečnych 
rezoch kolmých na zaťaženie. Rezy boli vedené stredom nitových rád. Na Obr. 4.9 sú zaznamenané 
rozloženia deformácií na povrchu spojov v zodpovedajúcich priečnych rezoch pre zaťaženie 
3037 N. Môžeme konštatovať, že v rezoch spojov s tromi nitmi boli dosahované u kombinovaného 
spoja o 33% nižšie hodnoty maximálnych špičiek pomerných deformácií v porovnaní s nitovaným 
spojom. Z analýzy je zrejmé, že vrstva lepidla spôsobuje rovnomernejšie rozloženie zaťaženia po 
spoji a znižuje tak maximálne napäťové špičky v blízkosti otvorov pre nity 
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Obr. 4.9 Rozloženie deformácií na nitovom spoji pri zaťažení 3037 N. 

4.4 Súhrn a hlavné závery z analýzy 

 Pri napäťovo deformačnej analýze bolo popísané napäťové pole pomocou MKP analýzy na 
jedno strižnom preplátovanom nitovanom a kombinovanom spoji s jedným nitom. V prípade 
kombinovaného spoja bola simulovaná i vrstva lepidla pomocou hyperelastického materiálu. Zhoda 
tuhostí s nameranými dátami bola u kombinovaného spoja na dobrej úrovni. Simulácia nitového 
spoja vykazovala vyššiu tuhosť ako u experimentálne nameranej tuhosti vzorky NS. 
Pravdepodobnými príčinami v rozdiele tuhostí sú geometrická a materiálová nedokonalosť 
testovaných vzoriek. Z hľadiska posúdenia vplyvu lepidla bol trend v rozdiele tuhostí medzi 
simuláciami nitovaného a kombinovaného spoja približne zhodný s experimentálne nameranými 
dátami. Z toho môžeme usudzovať, že i napäťovo deformačný stav zistený pri MKP simulácii bude 
mať obdobný charakter v porovnaní so skutočným napäťovým stavom na testovaných vzorkách. 
 V reze kolmom na zaťaženie, ktorý je kritický z hľadiska únavy, bol zaznamenaný pri 40 
percentnom zaťažení (272 N) približne 20 percentný nárast napäťových špičiek u nitovaného spoja 
oproti kombinovanému spoju. Pri vyššom zaťažení (680 N) došlo vplyvom lepidla u LNS 
i k významnejšiemu 17% poklesu maximálneho zaznamenaného napätia v porovnaní s nitovým 
spojom. Porovnanie gradientov napätia v priečnom reze pre model NS a LNS  je pre toto zaťaženie 
vynesené na Obr. 4.7. Na nitovom spoji sa v tomto reze dosiahlo o 12% vyššie napätie v porovnaní 
s kombinovaným spojom pri rovnakom zaťažení (680 N). 
 Vplyv lepidla na napäťovo deformačný stav bol posudzovaný aj experimentálne pomocou 
systému Aramis (fotogrametria) na vzorkách so siedmimi nitmi (Obr. 4.1b). Optickým meraním 
deformačného poľa na povrchu testovaných spojov sa zistilo, že vrstva lepidla spôsobuje 
rovnomernejšie rozloženie napätia na jednotlivé nity. Maximálne špičky pomerných deformácií boli 
u kombinovaného spoja o 33% nižšie. 
 MKP analýza i experimentálne meranie deformácií naznačujú, že vrstva lepidla – tmelu s veľmi 
vysokou ťažnosťou má priaznivý vplyv na znižovanie napäťových špičiek v okolí otvorov pre nity. 
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5 ÚNAVOVÉ SKÚŠKY 

 Únavové skúšky boli prevedené na vzorkách – reťaziach skladajúcich sa zo štyroch testovaných 
spojov zaradených do série (Obr. 5.1). Tieto testy prebiehali v kooperácii s firmou EVEKTOR [43, 

44], ktorá dodala vzorky, čím sa zabezpečila ich reálna výrobná kvalita. Testované vzorky 
reprezentujú vybrané spoje použité na lietadle VUT 100. Ide o spoje vytvorené tŕňovými nitmi, 
respektíve plnými nitmi so zápustnou hlavou. Vzorky – reťaze sú vyrábané v pároch, ako čisto 
nitované a lepeno - nitované, aby bolo možné vyhodnotiť vplyv lepidla na únavové vlastnosti. 
V tejto práci sú publikované výsledky skúšok vzoriek NS a LNS vytvorených tŕňovými nitmi 
AVEX 1691-0410 (viď. kap. 4.1.2), plnými nitmi so zápustnou hlavou NAS 1097AD-4 (priemer 
1/8“  palca, dĺžka nitu 1/4“  palca, materiál 2117-T4) a tmelom PU – 50 (viď. kap. 4.1.3). Spájané 
plechy (vrátane príložky) boli vyrobené zo zliatiny D16 ČATV (tab. 4.1) o hrúbke 0,8 mm. 
Výsledkom týchto skúšok má byť experimentálne určenie S/N kriviek, na základe ktorých by bolo 
možné vyhodnotiť vplyv tmelu na únavové vlastnosti nitových spojov. 

 
Obr. 5.1 Geometria vzoriek – reťazí so štyrmi testovacími spojmi: a) Typ 1, b) Typ 2 

Označenie a popis testovaných vzoriek je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
Tab. 5.1 Popis testovaných vzoriek 

Označenie 
vzorky 

Schéma vzorky Popis 

AAPB  Spoj typu 1, nity AVEX 1691-0410, bez tmelu 

AAPL  Spoj typu 1, nity AVEX 1691-0410, tmel PU -50 

AAJB  Spoj typu 2, nity AVEX 1691-0410, bez tmelu 
AAJL  Spoj typu 2, nity AVEX 1691-0410, tmel PU -50 

NNPB  Spoj typu 1, nity NAS 1097AD-4, bez tmelu 

NNPL  Spoj typu 1, nity NAS 1097AD-4, tmel PU -50 

NNJB  Spoj typu 2, nity NAS 1097AD-4, bez tmelu 
NNJL  Spoj typu 2, nity NAS 1097AD-4, tmel PU -50 
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5.1 Metodika skúšky 

 Jedna vzorka – reťaz, sa testovala na jednej hladine zaťaženia σa = konst, ako náhle došlo k 
poruche niektorého zo spojov, tento sa opravil nitovaním (plný pologuľatý nit d = 3,5 mm), 
a skúška pokračovala dokým sa neporušili všetky štyri spoje, z ktorých bola reťaz zložená. Pre 
každý spoj v reťazi sa určoval počet cyklov do poruchy Nf. Na zostrojenie celej S/N krivky sa jeden 
typ spojov testoval minimálne na štyroch hladinách zaťaženia (4 reťaze). Parametre všetkých 
skúšok spĺňali tieto podmienky: amplitúda napätia σa = konst, koeficient asymetrie cyklu R = 0,1, 
frekvencia zaťažovania f = 5 Hz.  

 Z dôvodu urýchlenia skúšok bolo testovacie 
zariadenie navrhnuté tak, aby umožňovalo skúšanie až 
troch reťazí naraz (Obr. 5.2). V priebehu skúšky bola 
zaznamenávaná maximálna a minimálna zaťažovacia sila 
generovaná hydromotorom. Pred zahájením skúšky bola 
každá vzorka označená zodpovedajúcou hladinou 
zaťaženia. Počas skúšky bol vedený denník, do ktorého 
boli zapisované aktuálne informácie o priebehu únavovej 
skúšky až do jej ukončenia. Počas skúšky boli 
v stanovených intervaloch prevádzané vizuálne 
prehliadky vzoriek. Prípadné nálezy únavových porúch 
boli zaznamenávané do denníka skúšky. 
 Vzorky sú na príslušných napäťových hladinách vy-
stavené pôsobeniu miznúceho cyklického zaťaženia. Hla-

dinu určuje nominálne horné napätie 
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nomh =σ , kde Fh 

je max. zaťažujúca sila nastavovaná pri skúške spoločne 
s min. zaťažujúcou silou Fd  a S0 = 48,8 mm2 nominálny 
prierez vypočítaný z návrhových rozmerov vzorky (b = 
61 mm, t = 0,8 mm). Z týchto základných údajov sú po-
mocou vzťahov uvedených nižšie dopočítané hodnoty 
horného, dolného a stredného napätia a amplitúdy napätia 
vztiahnuté ku skutočnému prierezu daného spoja. 
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 Počas skúšky boli regulované horná a dolná zaťažujúca sila a pri porušení jednotlivých spojov 
sa zaznamenal počet cyklov do poruchy Nf, čo umožnilo zostrojenie S/N kriviek pre každý typ spo-
ja.  Po ich zostrojení bolo možné vyhodnotiť vplyv lepidla na únavové vlastnosti NS. Predpokladom 
bolo, že lepidlo bude znižovať koncentráciu napätia v okolí otvorov pre nity a spolu s vyššou tuhos-
ťou spoja tak prispeje k zvýšeniu životnosti lepeno – nitovaných spojov. Vplyv lepidla na únavové 
vlastnosti nitovaných spojov je vyjadrený pomocou súčiniteľa kL(Nf) : 
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Obr. 5.2 Skúšobného zariadenia 
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Každá zo zostrojených S/N kriviek je popísaná vzťahom: 
m
fa AN=σ  (5.2) 

5.2 Namerané hodnoty a vyhodnotenie 

 Na grafoch, uvedených v tejto kapitole, sú vynesené S/N krivky v kombinácii nitovaný spoj 
s príslušným lepeno – nitovaným spojom, aby bolo možné priame posúdenie vplyvu lepidla na úna-
vové vlastnosti. V každom grafe je z tohto dôvodu zobrazená i závislosť súčiniteľa vplyvu lepidla 
na počte cyklov do poruchy kL(Nf). 

(5.3) AAPB: σa = 349,47Nf
-0,2055

R2 = 0,9754
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Obr. 5.3 S/N krivky vzoriek AAPB a AAPL a závislosť súčiniteľa vplyvu lepidla kLAAP 

 U vzoriek typu AAP (jednoducho preplátované jedno strižné spoje, Tab. 5.1) mala aplikácia 
tmelu PU – 50 pozitívny vplyv na zvýšenie únavovej životnosti v celom rozsahu testovania od níz-
ko cyklovej únavy až po vysoko cyklové zaťažovanie (Obr.5.3). Spôsoby typických únavových po-
škodení spojov AAPB a AAPL sú zachytené na Obr. 5.4. Charakter únavového poškodenia bol viac 
menej rovnaký pre oba druhy spojov. Hlavné rozdiely boli spôsobené veľkosťou hladiny zaťaženia. 
Pri vyšších  hladinách zaťaženia boli únavové poruchy u oboch typov spoja spôsobené prestrihnu-
tím nitov (Obr. 5.4b, d). Naproti tomu u vysoko cyklovej únavy dochádzalo k iniciácii a šíreniu trh-
lín v spájaných plechoch až kým nenastala celková porucha spoja (Obr. 5.4a, c). 

 
Obr. 5.4 Typické únavové poruchy spojov AAP: a) AAPB vysoko cyklová únava; b) AAPB nízko 

cyklová únava; c) AAPL vysoko cyklová únava; d) AAPL nízko cyklová únava 

 Vplyv tmelu u spojov AAJ (spoje s príložkou, Tab. 5.1b) nie je jednoznačný (Obr. 5.5). Pri níz-
ko cyklovej únave v intervale od cca 104 do 105 cyklov do poruchy vykazujú kombinované AAJL 
spoje mierne zlepšenie únavových vlastností. Na začiatku tohto intervalu (104 Nf ) ide približne o 
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päť percentný rozdiel medzi dosahovanými napätiami pri poruche. Avšak s pribúdajúcim počtom 
cyklov sa tento trend mení pričom na rozhraní nízko cyklovej a vysoko cyklovej únavy dosahujú 
oba typy spojov AAJB a AAJL porovnateľné hodnoty. Na najnižšej hladine zaťaženie 
( MPaa 20≅σ ) nedošlo u vzoriek AAJB k poruche a skúška bola zastavená pri dosiahnutí 

2 644 308 cyklov. Typy únavových porúch, ktoré sa vyskytli u spojov AAJ sú obdobné ako 
v prípade spojov AAP (Obr. 5.6). 

(5.5) AAJB: σa = 193,13Nf
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R2 = 0,9444
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Obr. 5.5 S/N krivky vzoriek AAJB a AAJL a závislosť súčiniteľa vplyvu lepidla kLAAJ 

  

 
Obr. 5.6 Typické únavové poruchy spojov AAJ: a) AAJB vysoko cyklová únava; b) AAJB nízko cyk-

lová únava; c) AAJL vysoko cyklová únava; d) AAJL nízko cyklová únava 

 Na únavové vlastnosti spojov typu NNP (Tab. 5.1) s plnými nitmi so zápustnou hlavou malo 
najväčší vplyv zahĺbenie otvoru pre zápustnú hlavu nitu, ktoré bolo vytvorené cez celú hrúbku ple-
chu. Na spodnej strane spájaného plechu so zapustenými otvormi tak vznikla ostrá hrana. Takýto 
typ zapustenia nitov nie je podľa viacerých štandardov vrátenie ONL noriem doporučený práve 
z hľadiska únavového namáhania. Jedno strižné sady vzoriek NNP s plnými zapustenými nitmi sa 
tak vyznačovali horšími únavovými vlastnosťami ako spoje AAP vytvorené pomocou menej pev-
ných tŕňových nitov. Vplyv tmelu u spojov NNPL pritom ešte zhoršil únavové charakteristiky (Obr. 
5.7). Hlavnou príčinou je pravdepodobne kombinácia ostrej hrany zapustenia a zvýšenie namáhania 
nitu v tomto mieste v dôsledku zvýšeného zaťaženia spôsobeného od prídavného ohybového mo-
mentu, ktorý vznikal medzi adherendami v dôsledku hrúbky lepidla cca. 0,1 mm. Typické poruchy 
spojov NNP sú na Obr. 5.8. 
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(5.7) NNPB: σa = 516,3Nf
-0,2264

R2 = 0,9743

(5.8) NNPL: σa = 654,37Nf
-0,2678

R2 = 0,9885
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Obr. 5.7 S/N krivky vzoriek NNPB a NNPL a závislosť súčiniteľa vplyvu lepidla kLNNP 

 
Obr. 5.8 Typické únavové poruchy spojov NNP: a) NNPB vysoko cyklová únava; b) NNPB nízko 

cyklová únava; c) NNPL vysoko cyklová únava; d) NNPL nízko cyklová únava 

 Spoje so zápustnými nitmi a príložkou NNJ (Tab. 5.1) boli vyrobené s rovnakým problematic-
kým zahĺbením ako v prípade vzoriek NNP. Takže negatívny vplyv na výsledné únavové vlastnosti 
je podobný. Z hľadiska celkového symetrickejšieho zaťaženie spojov s príložkou mala v tomto prí-
pade vrstva tmelu stabilizujúci vplyv. LNS vzorky NNJL tak dosahovali lepších únavových vlast-
ností ako čisto nitované vzorky NNJP (Obr. 5.9). Podobne ako u spojov NNP bol charakter únavo-
vých porúch NNJ spojov rovnaký pri nízko i vysoko cyklovej únave (Obr. 5.10). 
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Obr. 5.9 S/N krivky vzoriek NNJB a NNJL a závislosť súčiniteľa vplyvu lepidla kLNN 
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Obr. 5.10 Typické únavové poruchy spojov NNJ: a) NNJB vysoko cyklová únava; b) NNJB nízko 

cyklová únava; c) NNJL vysoko cyklová únava; d) NNJL nízko cyklová únava 

5.3 Súhrn a hlavné závery únavových skúšok 

 Preukázateľne pozitívny vplyv lepidla PU – 50 na únavové vlastnosti bol potvrdený v prípade 
spojov AAPL. Pri vysoko cyklovej únave (106 Nf ) dosahoval súčiniteľ vplyvu lepidla kLAAP hodnotu 
1,21. U tohto typu spojov bol vplyv lepidla posudzovaný i pri napäťovo deformačnej analýze, z kto-
rej vyplynulo, že vrstva lepidla znižuje napäťové špičky na otvoroch pre nity. Dosiahnuté únavové 
vlastnosti spojov AAPL tieto predpoklady potvrdzujú. 
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Obr. 5.11 Porovnanie S/N kriviek spojov s tŕňovými nitmi AAPB, AAPL, AAJB, AAJL 

 Trochu odlišná je situácia u spojov s príložkou AAJ. Vrstva tmelu v tomto prípade mierne vy-
lepšila len charakteristiky pri nízko cyklovej únave. Pri vysoko cyklovej únave je aproximovaný 
súčiniteľ vplyvu lepidla kLAAP = 0,94 , čo znamená približne šesť percentný pokles napätia pre danú 
hladinu zaťaženia a počet cyklov do poruchy. Napriek tomu môžme konštatovať, že celkovo bol 
vplyv lepidla na únavové vlastnosti spojov s tŕňovými nitmi mierne pozitívny. Zaujímavým ziste-
ním je, že príložka mala u spojov s lepidlom (AAPL vs. AAJL) vcelku významný negatívny vplyv 
na únavové vlastnosti v celom rozsahu testovaných hladín zaťaženia (Obr. 5.11). Naproti tomu 
u spojov bez lepidla (AAPB vs. AAJB) došlo pri vysoko cyklovej únave k významnému predĺženiu 
životnosti u spojov s príložkou AAJB, pričom na hladine H35-40 nedošlo u týchto spojov k žiadnej 
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únavovej poruche a skúška tejto vzorky bola prerušená pri dovŕšení 2 644 308 cykloch. Z celkového 
porovnania všetkých zostrojených S/N kriviek spojov s tŕňovými nitmi (Obr. 5.11) môžeme po ap-
roximácii nameraných hodnôt odhadovať, že najlepšími únavovými vlastnosti disponujú kombino-
vané lepeno – nitované spoje typu AAPL. 
 Únavové skúšky vzoriek s plnými zapustenými nitmi boli ovplyvnené významným koncentráto-
rom napätia v podobe ostrej hrany zahĺbenia otvorov. Pri porovnaní nameraných S/N kriviek (Obr. 
5.12) zisťujeme, že tri zo štyroch typov spojov (NNPB, NNJB, NNPL) dosiahli maximálne rovnaké 
hodnoty životnosti ako spoj AAPL vyrobený pomocou tŕňových nitov, ktoré majú o 40 % nižšiu 
únosnosť než použité zápustné nity NAS. Primárnym záverom je odporúčanie dodržiavať základné 
platné normy pri výrobe nitovaných spojov so zahĺbenými otvormi. 
 Vplyv tmelu PU – 50 môže byť u týchto vzoriek z vyššie uvedených dôvodov skreslený. Na-
vzdory tomu sa objavilo niekoľko zaujímavých skutočností (Obr. 5.12). V prvom rade aj napriek 
značnému rozptylu hodnôt u spojov NNJB je zrejmé, že vplyv príložky bol u čisto nitovaných spo-
jov zanedbateľný. Toto je v ostrom protiklade pri porovnaní vzoriek s aplikovanou vrstvou tmelu 
NNPL a NNJL. LNS vzorky s príložkou NNJL sa vyznačujú najlepšími únavovými vlastnosťami zo 
všetkých štyroch testovaných typov spojov s plnými nitmi. Môžeme teda konštatovať, že vrstva le-
pidla zohrala pozitívnu úlohu pri zlepšení únavových vlastností. Avšak, keď vezmeme do úvahy, že 
samotná príložka nehrá veľkú rolu z hľadiska únavy (viď. NNPB a NNJB) potom musíme konšta-
tovať, že najvýznamnejšiu úlohu pri zhoršení únavových vlastností spojov NNPL zohrala najmä 
vrstva tmelu. Vrstva tmelu, zvýšila významne koncentráciu napätia v oblasti ostrej hrany zahĺbenia 
v dôsledku zvýšenie sekundárneho ohybového namáhania na nity spôsobeného práve väčšou vzdia-
lenosťou medzi adherendmi (cca 0,1 mm oproti 0,001 mm pri čisto nitovaných spojoch). Vyplýva z 
toho, že pri nekvalitne prevedených spojoch, či už z hľadiska nitovania alebo lepenia, môže mať 
vrstva tmelu negatívy vplyv na zaťaženie nitov a následne i na celkové únavové vlastnosti kombi-
novaného spoja.  
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Obr. 5.12 Porovnanie S/N kriviek spojov s plnými nitmi NNPB, NNPL, NNJB, NNJL 
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6 ZÁVER 

6.1 Vplyv lepidla na koncentrátory napätia a únavov é vlastnosti LNS 

 Koncentrácia napätia v okolí otvorov pre nity zásadne ovplyvňuje výsledné únavové vlastnosti 
celej nitovanej konštrukcie. Otvory pre nity tvoria vruby – koncentrátory napätia v konštrukcii. 
Väčšina únavových trhlín práve preto vzniká v tejto ovplyvnenej oblasti. Jednou z ciest ako mini-
malizovať negatívny vplyv koncentrácie napätia a z nej vyplývajúcich napäťových špičiek v oblasti 
otvorov pre nity je aplikácia lepidla. Predpokladom nepriamo overeným niekoľkými autormi [1, 2, 34] 
je, že vrstva lepidla zníži napäťové špičky v okolí otvorov pre nity a tak pomôže eliminovať nega-
tívny vrubový účinok nitových otvorov počas prevádzky lepeno – nitovanej konštrukcie. Iniciácia 
trhlín v oblasti otvorov pre nity sa z vyššie uvedených dôvodov spomalí, čo spôsobí zvýšenie úna-
vovej životnosti konštrukcie. 
 Cieľom tejto práce bolo posúdiť vplyv lepidla – tmelu s nízkymi mechanickými charakteristi-
kami na únavové vlastnosti kombinovaných lepeno – nitovaných spojov. Takéto typy spojov sa vo 
veľkej miere využívajú pri stavbe ľahkých lietadiel. Pričom doposiaľ nebola publikovaná súhrnná 
štúdia o únavových vlastnostiach LNS tvorených kombináciou tŕňových nitov a vysoko ťažného 
tmelu. Rovnako nebol doteraz komplexne popísaný a vyhodnotený ani vplyv tohto typu lepidla 
u LNS s tŕňovými nitmi na koncentrácie napätia a napäťové špičky v ich okolí, čo má priamy súvis 
s výslednými únavovými vlastnosťami LNS a ovplyvňuje ich. A práve posúdenie vplyvu tmelu na 
koncentráciu napätia v okolí nitových otvorov (s priamou väzbou na ich únavové vlastnosti) bolo 
jedným z ďalších parciálnych cieľov tejto práce. 
 Napäťovo deformačná analýza (kap. 4) preukázala priaznivý vplyv vrstvy vysoko ťažného le-
pidla na rozloženie napätia u kombinovaných lepeno – nitovaných spojov. Tento jav bol pozorova-
ný pri MKP simulácii i pri experimentálnom meraní pomerných deformácií na povrchu spojov. 
V rezoch lepeno – nitovaných spojov kritických z hľadiska únavy bol zaznamenaný pri MKP výpo-
čte 20% pokles špičiek napätí v porovnaní z nitovanými spojmi. Experimentálne meranie deformá-
cií potvrdilo predikciu výpočtových modelov, keďže bol na LNS voči NS nameraný 30% pokles 
maximálnych špičiek pomerných deformácií. Tieto analýzy boli vykonané na preplátovaných spo-
joch, ktorým zodpovedajú spoje typu AAPB a AAPL. Pri únavových skúškach vykonaných na 
týchto spojoch (AAPB, AAPL) sa zistilo, že vrstva lepidla v spojoch AAPL zvyšuje hodnoty napätí 
hladín zaťaženia pri dosiahnutí 106 cyklov do poruchy približne o 20%, na čom malo pravdepodob-
ne najväčšiu zásluhu zníženie napäťových špičiek na otvoroch pre nity. 
 Popis súvislostí medzi aplikáciou tmelu, distribúciou zaťaženie v lepeno – nitovaných spojoch 
a ich únavovými vlastnosťami je hlavným vedeckým prínosom tejto publikácie. Jedným 
z prakticky aplikovateľných prínosov je, že napr. namerané únavové charakteristiky vo forme 
štyroch sád S/N kriviek sa dajú využiť pri návrhu bezpečného únavového života ľahkých lietadiel 
z kategórií GA a ULL, ktoré patria k hlavnému portfóliu českého leteckého priemyslu.  
 Výsledky publikované v tejto dizertačnej práci boli prednesené na medzinárodnej konferencii 
RRDPAE, taktiež boli publikované v odbornom recenzovanom časopise Czech Aircraft Procee-
dings [45] a boli prezentované i na dvoch seminároch Centra leteckého a kozmického výskumu a aj 
na medzinárodnej konferencii Int. PhD Conference v Plzni. 
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6.2 Dynamické vlastnosti LNS – nezodpovedané otázky  

 Kvôli časovej náročnosti únavových skúšok a veľkej vyťaženosti skúšobne Leteckého ústavu 
nebolo možné posúdenie vplyvu lepidla z hľadiska trvalej pevnosti – nebola meraná a porovnávaná 
medza únavy testovaných spojov. Ďalšími z nezodpovedaných otázok sú vplyvy prostredia (starnu-
tie, korózia) a výrobných chýb na únavovú životnosť kombinovaných spojov. Z hľadiska prevádzky 
konštrukcií vyrobených pomocou kombinovaných spojov (tŕňové nity + tmel) by bolo teda vhodné 
zamerať výskum v tejto oblasti na tieto nevyriešené problémy: 
- Posúdenie vplyvu lepidla na trvalú pevnosť kombinovaných spojov (určenie medze pevnosti) 
- Posúdenie vplyvu starnutia a degradácie lepidla na únavové vlastnosti LNS (rôzna kvalita lepe-
nia: výrobné chyby, degradácia časom) 

- Posúdenie a popis súčasného pôsobenia únavy, starnutia a korózie na LNS (klimatotechnologické 
testy + únavové skúšky)  

 K určeniu medze pevnosti bude pravdepodobne nutné u nitovaných i kombinovaných spojov 
typu AAP i AAJ (Tab. 5.1) ich testovanie na minimálne dvoch ďalších hladinách zaťaženia.  
 Simulácia výrobných chýb a starnutia je jedným zo spôsobov komplexnejšieho testovania dy-
namických vlastností LNS. Tieto testy sú výhodné najmä z ekonomického hľadiska. Dané chyby 
a predpokladané degradačné poruchy sú vedome zakomponované do spoja už pri jeho výrobe. Vy-
chádzať by sa malo z únavových skúšok a z dostupných hodnôt medzí únavy σc. Pre daný typ spoja 
sa vyrobia ďalšie sady vzoriek – reťazí (Obr. 5.1) s odlišnými mierami poškodenia lepidla napr.: 
- nedokonalé lepenie: simulácia výrobných chýb, cca 30% povrchu lepeného spoja bude pred le-
pením nerovnomerne pokrytých kúskami PVC fólie. 

- úplná degradácia lepidla: vzorky sa zlepia, roztrhnú a následne znitujú 
Takto vyrobené spoje – reťaze by bolo vhodné testovať na hladine zaťaženia s amplitúdou zodpo-
vedajúcou medzi únavy daných lepeno – nitovaných vzoriek aby bolo možné predbežne odhadnúť 
správanie spojov počas dlhodobej prevádzky v reálnych atmosférických podmienkach.  
 Reálnym prevádzkovým podmienkam sa najviac približuje kombinácia klimatotechnologických 
a únavových testov. Tak isto ako pri simulácii starnutia a výrobných chýb by sa pre konkrétny typ 
spoja vyrobili ďalšie kusy identických lepeno – nitovaných vzoriek, ako v prípade únavových 
skúšok. Predchádzajúce výskumy [13] ukázali, že najnepriaznivejšie na lepeno – nitované spoje 
pôsobia relatívna vlhkosť 95 – 100% pri teplote 70°C, slaná hmla (35°C) a teplotné cykly 
±20/50°C. Vzorky sa vystavia pôsobeniu týchto degradačných prostredí a procesov. Po uplynutí 
stanovenej doby (cyklov) by boli vzorky cyklicky zaťažované s konštantnou amplitúdou napätia na 
úrovni medze únavy neovplyvnených lepeno – nitovaných vzoriek. 
 Ak to bude možné pre každé z týchto prostredí sa zostrojí závislosť medzi medzou únavy a 
dobou pôsobenia daného prostredia. Na základe týchto závislostí bude možné následne korigovať 
veľkosť medze únavy na vplyvy konkrétnych prostredí. 
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