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Anotace: 

Počet stran: 54 

Cílem této práce je vytvoření programu pro posouzení typických spojů ocelových 

příhradových stožárů. Tento program byl definován v prostředí Microsoft Office Excel 

2007 a v jeho programovacím jazyce VBA. Program umožňuje jednoduché, přehledné a 

rychlé zadání spoje, který následně posoudí. Výhodou tohoto programu je možnost 

optimalizace spoje a výstup ve formě statického posudku, který je možné následně 

vytisknout. Výpočet je proveden dle platné normy ČSN EN 73 1401. Dalšími částmi této 

práce je rozbor typických spojů a jejich příslušných posudků a uživatelský manuál 

k vytvořenému softwaru. Kapitoly jsou pro názornost doplněny vzorovými příklady. 

Klíčová slova: ocelové příhradové stožáry, spoje, šroubové spoje 

 

 
Annotation: 

Number of pages: 54 

The aim of this thesis is to create a program for the assessment of typical connections of 

steel lattice towers. This program has been defined in Microsoft Office Excel 2007 and its 

programming language VBA. The program enables simple, easy and fast input of 

connections data, which is assessed in the next step. The advantage of this program is the 

ability to optimize the connection and output in a static assessment, which can be printed. 

The calculation is performed according to the applicable standard ČSN EN 73 1401. Other 

parts of this work include the analysis of typical connections and their applicable 

assessment and user´s manual for the created software. Typical examples are added to 

chapters to illustrate problems. 

Keywords: steel lattice towers, connections, screw connection 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ: 

A  plocha průřezu 

Ab  plocha šroubu 

Anet  plocha průřezu oslabeného otvory 

Ant  oslabená plocha při působení tahu 

Anv  oslabená plocha při působení smyku 

b  šířka ramene úhelníku 

bp  šířka příložky 

d  průměr šroubu 

d0  průměr otvoru pro šroub 

e1  vzdálenost středu otvoru od kraje úhelníku měřená ve směru působení síly 

e2 vzdálenost středu otvoru od kraje úhelníku měřená kolmo na směr působení 

síly 

Fb,Rd  únosnost v otlačení 

fu  mez pevnosti oceli 

fub  pevnost šroubu 

Fv,Rd  únosnost spojovacích prostředků ve střihu 

fy  mez kluzu konstrukční oceli 

L  šikmá vzdálenost spojovacích prostředků u spojů s dvěma řadami šroubů 

Lj  délka spoje 

n  počet příložek 

nb  počet šroubů 

Npl,Rd  návrhová plastická únosnost plného průřezu 

ns  počet střižných rovin 

Nu,Rd  návrhová únosnost průřezu oslabeného otvory 

p  délka mezi středy otvorů v průřezu profilu měřená po střednici 

p1  vzdálenost mezi středy otvorů měřená ve směru působení síly 

p2  vzdálenost mezi středy otvorů měřená kolmo na směr působení síly 

r2  vnitřní poloměr zaoblení úhelníku 

s   odsun šroubů na ramenech úhelníku 

t  tloušťka stěny profilu 

tp  tloušťka plechu příložky 

Veff2,Rd  návrhová únosnost ve vytržení skupiny šroubů 
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αv  součinitel, jehož hodnota je uvedena v tabulce 2.1 

β2 redukční součinitel vztahující se k nesymetricky připojeným taženým 

prutům 

β3 redukční součinitel vztahující se k nesymetricky připojeným taženým 

prutům 

βLf  redukční součinitel vztahující se k délce spoje 

γM0  dílčí součinitel spolehlivosti průřezu 

γM2  dílčí součinitel spolehlivosti 

π  Ludolfovo číslo 
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1. ÚVOD 

Stožáry elektrického vedení jsou běžnou konstrukcí používanou po celém světě. Častou 

variantou jsou ocelové příhradové stožáry. Konstrukce stožáru není jedinečná, tatáž 

konstrukce je pro silové vedení použita mnohokrát. Z tohoto důvodu je pro investora 

výhodné konstrukci navrhnout tak, aby byla její únosnost co nejlépe využita.  

Příhradová konstrukce je tvořená z jednotlivých prutových prvků, které jsou nejčastěji 

tvořeny úhelníky. Tyto prvky musí být při výrobě nebo následně na stavbě vzájemně 

spojeny. Pro dílenské spoje lze použít spoj svary i šrouby. Pro spoje prováděné přímo  

na staveništi je výhodnější použít šroubový spoj. Využití únosnosti spoje by mělo být, 

stejně jako u zbytku konstrukce, co nejvyšší. Pro zrychlení a zjednodušení návrhu spoje 

byl v rámci této bakalářské práce vytvořen software pro posudky typických spojů 

ocelových příhradových stožárů. Při jeho použití může projektant rychle a jednoduše měnit 

zadání tak, aby dosáhl co nejlepšího využití prvku. Tím může být docíleno ekonomicky 

výhodného návrhu, což se při hromadné výrobě vyplatí i při vyšších nákladech  

na podrobnější statický rozbor konstrukce. 

Vytvořený software se zaměřil na návrh spoje, jehož únosnost bude co nejlépe využita. 

Z tohoto důvodu byla do programu zavedena tlačítka, která doporučí profil, jenž odolá 

působící síle, při co nejvyšším využití prvku. Stiskem dalších tlačítek je pro danou sílu  

a vybraný profil navržena vhodná příložka a šrouby. Spoj tedy může být navržen během 

krátké doby stisknutím několika tlačítek. 

Velkou měrou se na únosnosti spoje podílí rozteče šroubů. Je proto výhodné vědět,  

jak změna roztečí od minimální po maximální hodnotu ovlivní únosnost – kdy je výhodné 

zvětšovat rozměry spoje a kdy už je to zbytečné. K tomuto účelu byly vytvořeny 

optimalizační grafy, které si může uživatel prohlédnout použitím příslušné funkce.  

Pro kompletnost je možné vytisknout statický výpočet, který obsahuje vzorce včetně 

dosazených hodnot a posouzení. 
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2. SPOJE OCELOVÝCH PŘÍHRADOVÝCH STOŽÁRŮ 

Jednou z nejpoužívanějších příhradových konstrukcí jsou stožáry pro rozvod elektrické 

energie, ty se používají pro stožáry dálkového vedení a také pro rozvod elektřiny  

při železnici a elektrifikované hromadné dopravě. 

2.1  Stožáry pro rozvod elektrické energie 

„Elektrická vedení jsou technologická zařízení přenášející požadované elektrické výkony 

buď od primárních zdrojů nebo od sekundárních zdrojů do rozvoden nižší soustavy nebo ke 

spotřebiteli.“ (Jiří Kozák; Ocelové stožáry a věže) 

Hlavní funkcí stožárů je vedení drátů elektrického vedení v dostatečné výšce nad terénem. 

Tvary stožárů jsou dány základovými poměry, působícím zatížením, požadovanou výškou 

konstrukce a také estetickým hlediskem. 

Stožáry elektrického vedení se dělí především podle velikosti napětí, které je jimi 

přenášeno. Další dělení je možné podle funkce stožáru na nosné, vyztužující a rohové, 

podle počtu rovin, ve kterých jsou vedeny vodiče či podle konstrukce stožárů. Dělení podle 

konstrukce je následující – jednodříkové konstrukce, portálové konstrukce, kotvené stožáry 

a prostorové prutové konstrukce. 

 
Obr. 1.1 – Typy stožárů (zleva: jednodříková konstrukce; portálová konstrukce; kotvený stožár) 

 

Kotvené stožáry mají oproti jiným typům výhodu v úspoře oceli, ale jsou nevhodné 

v místech s využívanou nebo využitelnou půdou, protože zabírají velký prostor a jsou 

náročnější na přesnost výstavby. 
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Stožáry se většinou navrhují jako ocelové. Mezi výhody tohoto materiálu patří velká 

únosnost, možnost vysokého stupně prefabrikace, přesnost výrobků, odolnost při dopravě  

a manipulaci a snadná spojovatelnost. Hlavní nevýhodou tohoto materiálu je riziko vzniku 

koroze.  

 

Obr. 1.2 – Stožár napadený korozí 

 

Profily používané na výstavbu stožárů elektrického vedení jsou především úhelníky  

a trubky. Použití trubek vede k vyšší únosnosti ve vzpěru, čímž lze zvýšit délku 

jednotlivých prutů a snížit počet styčníků. Úspory na materiálu jsou však kompenzovány 

vyšší náročností na přesnost výroby, spojů a montáže. 

Pro tyto konstrukce je vhodná typizace, která umožní hospodárný návrh na základě 

podrobnějšího zkoumání. Typizované prvky umožňují hromadnou výrobu a také kratší  

a ekonomičtější výstavbu.  

2.2  Spoje 

Výška stožárů je většinou taková, že je nelze dopravit na místo určení v celku. Je proto 

nutné rozdělit konstrukci na montážní dílce, o obvyklé délce 5 – 8 metrů, které jsou  

na místě spojeny montážním spojem. Nejčastěji používaný je šroubový spoj. Oproti 

svařovanému je jednodušší jeho provádění na stavbě. Výhodou šroubových spojů je útlum 

chvění a rozebíratelnost konstrukce, mezi nevýhody lze řadit vyšší cenu spoje a menší 

výslednou tuhost konstrukce. 
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Obr. 1.3 – Šroubový a svařovaný spoj 

 

Pro konstrukci stožárů elektrického vedení se používá několik základních typů spojů.  

Mezi tyto typy se řadí především spoj nárožníků a přípoj diagonál k nárožníkům. 

 

Obr. 1. 4 – Typické spoje 

Přípoj diagonál 

Spoj nárožníků 
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2.2.1 Spoj nárožníků 

Obvyklý je spoj nárožníků z rovnoramenných, případně nerovnoramenných úhelníků  

s jednou nebo dvěma řadami šroubů. U spojů s jednou řadou šroubů se často používá 

odsun řad šroubů na jednotlivých ramenech. 

 

Obr. 1.5 - Spoj s jednou řadou a dvěma řadami šroubů  

Dvouřadé spoje jsou uspořádány buď tak, že jsou šrouby rozmístěny v pravidelném rastru 

nebo jsou od sebe řady šroubů různě odsunuty. 

 

Obr. 1.6 - Spoj s dvěma řadami šroubů: a) pravidelné uspořádání b) uspořádání s odsunem šroubů 

v jednotlivých řadách c) netypické uspořádání 
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2.2.2  Přípoj diagonály 

Druhým typickým spojem je přípoj diagonály k nárožníku. Diagonály jsou také obvykle 

tvořeny úhelníky rovnoramennými či nerovnoramennými, někdy jsou také navrženy  

z plochých profilů.  

 
Obr. 1.7 – Přípoj jedním, dvěma a třemi šrouby 

Tato kapitola byla zpracována jako rešerše z knih [1] a [2]. 

 

 

3. VÝPOČET ÚNOSNOSTI TYPICKÝCH SPOJŮ 

V následující kapitole jsou uvedeny vzorce pro určení únosností všech prvků typických 

spojů. Každá podkapitola je doplněna příkladem, který slouží jako praktická ukázka 

výpočtu. 

3.1  Spoj nárožníků jednou řadou šroubů 

Tento spoj je proveden přiložením dvou úhelníků k sobě, přeplátováním každého ramene 

jednou či dvěma příložkami a propojením těchto prvků pomocí šroubů. Posouzení 

únosnosti spoje se tedy skládá ze tří částí – posouzení únosnosti úhelníků, příložek  

a šroubů. 

Úhelník je posuzován na tahové namáhání. Je posuzována jak plastická únosnost plného 

průřezu, tak průřezu oslabeného otvory. Plochu průřezu oslabeného otvory získáme,  

pokud od plochy plného průřezu odečteme plochu otvorů v tomtéž řezu. Únosnost plného 

průřezu je určena podle vztahu (2.1), oslabeného průřezu podle (2.2). U tohoto spoje je 

často použita varianta, kdy jsou šrouby na jednom rameni odsunuty od šroubů na druhém 

rameni. V tomto případě je nutné posoudit také únosnost průřezu oslabeného otvory 
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v šikmém řezu, kdy je oslabená plocha vypočítána podle (2.3), p je vzdálenost mezi středy 

otvorů v průřezu měřená po střednici a lze ji určit podle (2.4). 

  , = .
    (2.1) 

, = ,  .  .
      (2.2) 

= − 2 .  . −  . .      (2.3) 

 = 2 . − −   − +   .  .  
  (2.4) 

U příložek je opět zjišťována únosnost plného průřezu i průřezu oslabeného otvory podle 

(2.1) a (2.2). Jediným rozdílem je u tohoto prvku výpočet plochy příložek, která je získána 

dosazením navrhnuté šířky, tloušťky a počtu použitých příložek do (2.5).  

=  . .                   (2.5) 

U příložek i úhelníku je také nutno určit únosnost ve vytržení skupiny šroubů. Dosazením  

do vzorce (2.6) lze tuto hodnotu získat. 

, =  0,5 .  . +  √3 .   
 

 Posledními posuzovanými prvky tohoto spoje jsou šrouby namáhané na smyk. Smykové 

namáhání může způsobit dva typy porušení. Prvním z nich je ustřihnutí šroubů. To je 

ovlivněno počtem šroubů, jejich pevností, plochou šroubu, která tomuto namáhání odolává, 

součinitelem αv a střižností spoje, jak je možno vidět ve vzorci (2.7). Hodnoty součinitele  

αv jsou uvedeny v tabulce 2.1. Jako plochu šroubu je možno uvažovat plochu šroubu  

bez závitu, vypočtenou jako obsah kružnice o průměru použitého šroubu, nebo plochu 

jádra šroubu As v případě, že smyková plocha prochází částí se závitem – tabulka 2.2.  

Tabulka 2.1 – Hodnoty součinitele αv 

Rovina střihu prochází: Pevností třída šroubu αv 

- částí šroubu se závitem Všechny 0,6 

- částí šroubu bez závitu 
4.6, 5.6, 8.8 0,6 

4.8, 5.8, 6.8, 10.9 0,5 

(2.6) 
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Tabulka 2.2 – Plocha jádra šroubu 

Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 

Plocha jádra šroubu As (mm2) 84,3 157 245 353 459 561 

 

, =  . . . .
 

Pokud je určována únosnost spoje proti ustřihnutí šroubů, je vhodné zkontrolovat, zda  

se nejedná o dlouhý spoj. Za dlouhý spoj je považován takový, u nějž je vzdálenost mezi 

středy krajních spojovacích prostředků na jednom prvku větší než 15d. V tomto případě  

se únosnost redukuje součinitelem βLf, který může nabývat hodnot <0,75; 1> a je získán  

z (2.8).  

= 1 −  −  15200  

 

 
Obr. 2.1 - Určení délky spoje Lj 

 

Druhým typem porušení šroubového spoje smykem je otlačení základního materiálu,  

tedy úhelníku nebo příložky. Pro určení odolnosti spoje proti tomuto typu porušení je 

využit vzorec (2.11). Součinitele αb a k1 jsou minimem z množiny hodnot, která se liší 

podle toho, zda se jedná o vnitřní nebo krajní šrouby. Protože je hledáno nejslabší místo 

spoje, obvykle jsou brány v potaz všechny možné hodnoty, jaké je možné nalézt  

ve vzorcích (2.9) a (2.10). 

 

 

 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

=
1

3 .1
3 . −  1401
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=
2,8 . −  1,702,501,4 . −  1,7

 

 

, =  .  .  . .  .
 

 

3.1.1 Příklad 1 

ZADÁNÍ 

F= 450 kN 

Úhelník: rovnoramenný 100 x 12; ocel 235 

Příložky: 2 x P8 x 100 x 1160; ocel S355 

Šrouby: 12 x M16 pevnost 4.6;  

              střihová rovina prochází částí se závitem;  

              s=30 mm 

 

VÝPOČET 

 

1. Úhelník 

Únosnost plného průřezu 

, = . = 2270.2351,0 = 533 450 = 533,45  

 

Únosnost průřezu oslabeného otvory 

a) Oslabená plocha = −   . = 2270 − 18 .12 = 2054  

 

  

(2.10) 

(2.11) 
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b) Oslabená plocha  - šikmý řez 

= 2 . − −   2 −  +  2 .  .  4 = 2 . 100 − 30 −   62 −  6 +  2 .  .  64 = 
           = 131,425    = − 2 .  . −  . .  = 2270 − 2 .12 . 18 −  . . ,  = 1859  

 

Do výpočtu je brána oslabená plocha ze šikmého řezu, jelikož je menší. 

 

c) Únosnost průřezu 

, = 0,9 .  . =  0,9 . 1859 . 3601,25 = 481 853 = 481,853   
 

2. Příložky 

Únosnost plného průřezu 

, =   .  .  . =  2 .100 .8 . 3551,0 = 568 000 = 568   
 

Únosnost průřezu oslabeného otvory 

a) Oslabená plocha =  .  . − 4 .  . = 2 .100 .8 − 2 .8 .18 = 1312  

 

b) Únosnost průřezu 

, = 0,9 .  . =  0,9 . 1312 . 5101,25 = 481 766 = 481,766   
 

3. Vytržení skupiny šroubů 

Úhelník 

a) Oslabená plocha v tahu = − 0,5 . . = 30 − 0,5 .18 . 12 = 252   
 

b) Oslabená plocha ve smyku = +  5 . −  5,5 . . = 40 + 5 .100 − 5,5 .18 . 12 = 5292  
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c) Únosnost úhelníku ve vytržení skupiny šroubů 

, =  2 . 0,5 .  . +  √3 .   = 
             = 2 . 0,5 . 360 . 2521,25 +  235√3  .  5292 1,0 = 1 508 585 = 1 508,585  

 

Příložky 

a) Oslabená plocha v tahu =  −  0,5 . . = 30 − 0,5 .18 . 8 = 168   
 

b) Oslabená plocha ve smyku = +  5 . −  5,5 .  . = 40 + 5 .100 − 5,5 . 18 . 8 = 3528  

 

c) Únosnost příložek ve vytržení skupiny šroubů 

, =  2 . 0,5 .   . +  √3 .   

=  2 .  0,5 . 510 . 1681,25 +  355√3  .  3528 1,0 = 1 514 737 
= 1 514,737  

 

4. Únosnost šroubů ve smyku 

Střih 

a) Posouzení, zda se jedná o dlouhý spoj 

Lj = 500 mm > 15 . d = 15 . 16 = 240 mm 

JEDNÁ SE O DLOUHÝ SPOJ 

= 1 −  −  15 .200 = 1 −   500 − 240200 .16 =  0,919 
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b) Únosnost 

, =  . .  . . = 12 . 1. 0,919 0,6. 400.1571,25 = 332 428 
= 332,4  

 

Otlačení 

a) Úhelník 

=  1
 .

 . − 1
 =  1

 .1
 . −  1

  = 

1,11110,74111,60211
 = 0,741 

 

= 2,8 . −  1,72,52,5 =  2,8 . 3018 −  1,72,52,5 = 2,972,9712,5= 2,5 

 

, =  .  .  . .  . = 12 . 0,741 .2,5 .360.16 .121,25 = 1 229 230 
= 1 229,23  

 

Jedná se o jednostřižný spoj, únosnost tohoto spoje je tedy omezena: 

, , =  1,5 .  .  . . =  1,5 .12 .360 .16 .121,25 = 995 328 = 995,328  

 

b) Příložka 

=  1
 .

 . − 1
 =  1

 .
 . −  1

  = 

0,78410,74111,60211
 = 0,741 
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= 2,8 . −  1,72,52,5 =  2,8 . 3018 −  1,72,52,5 = 2,972,9712,5= 2,5 

 

, =  .  .  . .  . = 12 . 0,741 .2,5 .510.16 .81,25 = 1 160 940 
= 1 160,94  

 

Jedná se o jednostřižný spoj, únosnost tohoto spoje je tedy omezena: 

, , =  1,5 .  .  . . =  1,5 .12 .510 .16 .81,25 = 940 032 = 940,032  

 

Rozhoduje otlačení příložky. 

 

POSOUZENÍ 

 

Posudek Zatížení 

NEd [kN] 

Únosnosti 

[kN] 
Posouzení 

Procentuální 

využití 

Úhelník plný 

450 

533,45 Vyhoví 84% 

Úhelník oslabený 481,853 Vyhoví 93% 

Příložka plná 568 Vyhoví 79% 

Příložka oslabená 481,766 Vyhoví 93% 

Úhelník – vytržení skupiny 

šroubů 
1508,585 Vyhoví 30% 

Příložka  - vytržení skupiny 

šroubů 
1514,737 Vyhoví 30% 

Střih šroubů 332,4 Nevyhoví 135% 

Otlačení - úhelník 995,328 Vyhoví 45% 

Otlačení - příložka 940,032 Vyhoví 48% 
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3.2  Spoj nárožníků dvěma řadami šroubů 

Výpočet únosnosti úhelníků a příložek je obdobný jako u prvního typu spoje. Ke zjištění 

únosnosti lze tedy použít vzorce (2.1) a (2.2), kdy rozdílné bude určení oslabené plochy. 

Odlišný je počet otvorů v oslabeném profilu, ten může být roven dvěma nebo čtyřem 

otvorům, podle vzájemné polohy jednotlivých řad šroubů. Oslabenou plochu tedy získáme 

odečtením čtyř otvorů pro spojovací prostředky u varianty s pravidelným rozmístěním 

šroubů nebo dvou otvorů u spoje s vůči sobě posunutým řadami šroubů. 

Stanovení únosnosti prvků ve vytržení šroubů je trochu obtížnější než u prvního typu 

spoje. Záleží zde na poloze řad šroubů vůči sobě, jak je možno vidět na obrázku 2.2.  

U variant s odsunutými řadami šroubů je nutno brát v úvahu obě možnosti vytržení,  

jak rovné, tak šikmé. Tyto rozdíly ovlivňují výpočet oslabené plochy v tahu Ant a oslabené 

plochy ve smyku Anv. Při určování těchto ploch je tedy potřebné určit polohu řad šroubů 

vůči sobě a tím možné tvary vytržení, zjistit, zda se oslabené plochy liší pro úhelník  

a příložku a u příložky uvážit, zda nemůže dojít k symetrickému vytržení šroubů.  

Pokud ano, je únosnost příložky ve vytržení skupiny šroubů určena podle vzorce (2.12). 

V ostatních případech je použit vzorec (2.6). 

, =    . +  √3 .   
 

 

 
Obr. 2.2 – Možnosti vytržení skupiny šroubů (červeně vytržení z úhelníku, zeleně vytržení z příložky) 

(2.12) 
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K určení únosnosti šroubů ve smyku jsou použity vzorce (2.7) a (2.11). Jediným rozdílem 

je získání velikosti součinitele k1, který se týká odolnosti materiálu proti otlačení. Jeho 

výpočet je oproti spojům s jednou řadů šroubů rozšířen o řádek, týkající se otlačení 

vnitřními šrouby, vzorec (2.13). 

=
2,8 . −  1,702,501,4 . −  1,7

 

3.2.1 Příklad 2 

ZADÁNÍ 

 

F = 620,5 kN 

Úhelník: nerovnoramenný 160 x 100 x 10; ocel S355 

Příložky: 2 x P10 100 x 430; ocel S355 

Šrouby: 10 x M20 pevnost 8.8;  

střihová rovina prochází plným dříkem 

VÝPOČET 

 

1. ÚHELNÍK 

Únosnost plného průřezu 

, = . = 2520.3551,0 = 894 600 = 894,6  

 

Únosnost průřezu oslabeného otvory 

a) Oslabená plocha = − 4 .  . = 2520 − 4 .22 .10 =          = 1640  

 

b) Únosnost průřezu 

, = 0,9 .  . =  0,9 . 1640 . 5101,25 = 602 208 = 602,21   

(2.13) 
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2. PŘÍLOŽKY 

Únosnost plného průřezu 

, =   .  .  . =  2 .100 .10 . 3551,0 = 710 000 = 710   
 

Únosnost průřezu oslabeného otvory 

a) Oslabená plocha =  .  . − 4 .  . = 2 .100 .10 − 4 .10 .22 = 1120  

 

b) Únosnost průřezu 

, = 0,9 .  . =  0,9 . 1120 . 5101,25 = 411 264 = 411,26   
 

3. VYTRŽENÍ SKUPINY ŠROUBŮ 

Úhelník 

a) Oslabená plocha v tahu = +  − 1,5 . . = 28 + 53 − 1,5 .22 . 10 = 480   
 

b) Oslabená plocha ve smyku = +  2 . −  2,5 . . = 50 + 2 .55 − 2,5 .22 . 10 = 1050  

 

c) Únosnost úhelníku ve vytržení skupiny šroubů 

, =  2 . 0,5 .  . +  √3 .   = 
             = 2 . 0,5 . 510 . 4801,25 +  355√3  .  1050 1,0 = 626 255 = 626,26  

Příložky 

a) Oslabená plocha v tahu =  −  . = 53 − 22 . 10 = 310   
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b) Oslabená plocha ve smyku = +  2 . −  2,5 .  + +  −  1,5 . . = = 55 + 2 .55 − 2,5 .22 + 55 + 110 − 1,5 .22 . 10 = 2420  

 

c) Únosnost příložek ve vytržení skupiny šroubů 

, =  2 .   . +  √3 .   =  2 .  510 . 3101,25 +  355√3  .  2420 1,0 = 

 = 1 244 963 = 1 244,96  

 

4. ÚNOSNOST ŠROUBŮ VE SMYKU 

Střih 

, =  . .  . . = 10 . 1. 1 0,6. 800.314,161,25 = 1 206 374 = 1 206,37  

βLf … součinitel omezující únosnost v případě velké délky spoje, pokud se nejedná  o dlouhý spoj, je součinitel roven 1 
 

Otlačení 

=  1
 .

 . −1
 =  1

 .
 . − 1

  = 

1,56910,75810,58311
 = 0,583 

 

= 2,8 . −  1,72,51,4 . −  1,7 =  2,8 . 2822 −  1,72,51,4 . 5322 −  1,7 =  
1,8612,511,67

= 1,67 

 

, =  .  .  . .  . = 10 . 0,583 .1,67 .510.20 .101,25 = 794 466 = 794,47  
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POSOUZENÍ 

Posudek 
Zatížení 

NEd    [kN] 

Únosnosti 

[kN] 
Posouzení 

Procentuální 

využití 

Úhelník plný 

620,5 

894,6 Vyhoví 69% 

Úhelník oslabený 602,21 Nevyhoví 103% 

Příložka plná 710 Vyhoví 87% 

Příložka oslabená 411,26 Nevyhoví 151% 

Úhelník – vytržení skupiny 

šroubů 
626,25 Vyhoví 99% 

Příložka  - vytržení skupiny 

šroubů 
1244,96 Vyhoví 50% 

Střih šroubů 1206,37 Vyhoví 51% 

Otlačení 794,92 Vyhoví 78% 

 

 

3.3  Přípoj diagonálních prutů k nárožníkům 

Diagonální pruty jsou opět namáhány tahem. Jelikož je tento prvek připojen pouze jedním 

ramenem, platí zde určitá specifická pravidla pro výpočet. Přípoj je proveden k příložce 

nebo nárožníku pomocí jednoho či více šroubů, které jsou stejně jako v předchozích 

případech vystaveny působení smykového namáhání. 

Stanovení únosnosti úhelníku je obdobné jako u předchozích případů. Jsou tedy použity 

vzorce (2.1) a (2.2). Je zde však potřeba zohlednit vliv nesymetrického připojení použitím 

vzorce (2.14), (2.15) nebo (2.16). Výběr vzorce je závislý na počtu šroubů. Pro jeden šroub 

je použit vzorec (2.14), pro dva šrouby vzorec (2.15) a pro více šroubů vzorec (2.16). 

Hodnoty součinitelů β2 a β3 lze získat přímým odečtením nebo interpolací z tabulky 2.3. 

Z hodnot únosnosti úhelníku oslabeného otvory Nu,Rd je poté vybrána ta nižší. 

 

 

, =   .  .
 

(2.14) 

(2.15) 

, =  2. −  0,5 .  .  .
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, =   .  .
 

 

Tabulka 2.3 – Hodnoty redukčních součinitelů β2 a β3 

Rozteč p1 ≤ 2,5 . d0 ≥ 5 . d0 

Dva šrouby β2 0,4 0,7 

Tři a více šroubů β3 0,5 0,7 

 

Jako u předchozích spojů je opět určena únosnost ve vytržení skupiny šroubů z úhelníku 

vzorcem (2.6). Výpočet únosnosti šroubů ve smyku se neliší od předchozích spojů.  

Lze tedy použít vzorce (2.7) a (2.11). Rozdíly lze najít ve vzorci (2.8)  

pro výpočet součinitele αb, při použití jednoho šroubu bude řádek obsahující vzdálenost  

p1 roven nule, není ho tedy nutné počítat. Dále únosnost Fb,Rd je pro jednostřižné spoje 

limitována hodnotou určenou podle (2.17). 

, , =  1,5 .  .  . .
 

3.3.1 Příklad 3 

ZADÁNÍ 

 

F = 70 kN 

Úhelník: rovnoramenný 65 x 6; ocel S235 

Šrouby: 2 x M20 5.6;  

             střihová rovina prochází částí se závitem 

 

VÝPOČET 

 

1. ÚHELNÍK 

Únosnost plného průřezu 

, = . = 753.2351,0 = 176 955 = 176,95  

(2.16)

 

(2.17)
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Únosnost průřezu oslabeného otvory 

a) Oslabená plocha = − 4 .  . = 753 − 4 .22 .6 = 621  

 

b) Únosnost průřezu 

, = 0,9 .  . =  0,9 . 621 . 3601,25 = 160 963 = 160,963   
 

c) Únosnost nesymetricky připojeného průřezu 

, =   .  . = 0,482 . 621 .360 1,25 = 86 133 = 86,133   
Pozn.: Redukční součinitel β2 je určen interpolací z tabulky 2.3. 

 

Rozhoduje únosnost Nu,Rd = 86,133 kN. 

 

3. VYTRŽENÍ SKUPINY ŠROUBŮ 

a)  Oslabená plocha v tahu = − 0,5 . . = 40 − 0,5 .22 . 6 = 174   
 

b)  Oslabená plocha ve smyku = +   −  1,5 . . = 50 + 70 − 1,5 .22 . 6 = 522  

 

c) Únosnost úhelníku ve vytržení skupiny šroubů 

, = 0,5 .  . +  √3 .   = 0,5 . 360 . 1741,25 +  235√3  .  5221,0 = 95 880 =
= 95,88  

 

4. ÚNOSNOST ŠROUBŮ VE SMYKU 

Střih 

, =  .  . . = 2 . 1  0,6. 500.2451,25 = 117 600 = 117,6  
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Otlačení 

=  1
 .

 . −1
 =  1

 .
 . − 1

  = 

1,38910,75810,81111
 = 0,758 

 

= 2,8 . −  1,72,52,5 =  2,8 . 5022 −  1,72,52,5 = 2,974,6612,5 = 2,5 

 

, =  .  .  . .  . = 2 . 0,758 .2,5 . 360.20 .61,25 = 130 982 = 130,982  

 

Jedná se o jednostřižný spoj, únosnost tohoto spoje je tedy omezena: 

, , =  1,5 .  .  . . =  1,5 . 2 .360 .20 .61,25 = 103 068 = 103,068  

 

POSOUZENÍ 

Posudek 
Zatížení 

NEd    [kN] 

Únosnosti 

[kN] 
Posouzení 

Procentuální 

využití 

Úhelník plný 

70 

176,955 Vyhoví 40% 

Úhelník oslabený 86,133 Vyhoví 81% 

Úhelník – vytržení skupiny 

šroubů 
104,52 Vyhoví 70% 

Střih šroubů 117,6 Vyhoví 60% 

Otlačení 103,068 Vyhoví 68% 

  

 

Všechny vzorce v kapitole 2 kromě vzorce (2.4) a (2.5) jsou převzaty z literatury [4]. 
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4. PROGRAM PRO VÝPOČET ÚNOSNOSTI TYPICKÝCH 

ŠROUBOVÝCH SPOJŮ 

Hlavní částí této bakalářské práce je program na posuzování vybraných spojů ocelových 

příhradových konstrukcí. Software byl vytvořen v programovacím jazyku VBA 

v programu Microsoft Office Excel 2007. Program je použitelný ve verzích Microsoft 

Office Excel 2003 a vyšší, ale je doporučena verze 2007 kvůli kompatibilitě použitých 

funkcí. Pro použití je nutné mít povoleno spouštění maker (obrázek 3.1). 

 
Obr. 3.1 – Povolení spouštění maker 

 

Po spuštění programu je uživatel vyzván, aby si vybral typ spoje, který chce počítat  

(obrázek 3.2). Volba je provedena kliknutím na vybraný typ spoje. 

 
Obr 3.2 – Výběr typu spoje 
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4.1  Zadávací okno prvního spoje 

Po kliknutí na obrázek „SPOJ 1“ se objeví zadávací okno, na němž je aktivní pouze 

okénko pro zadání síly. Zadávání probíhá postupně. Tedy po zadání síly, se aktivuje 

tlačítko, kterým se zobrazí sekce pro zadání úhelníku atd. Zadání je takto přehledně 

rozděleno do sekcí na zadání síly, úhelníku, příložky a šroubů. Sekce jsou navíc barevně 

odlišeny. 

 
Obr. 3.3 – Zadávací pole prvního spoje 

 

Prvním zadaným údajem je velikost působící síly v kN, tento krok zviditelní tlačítko  

pro pokračování na zadávání parametrů úhelníku. Do zadávacího pole (TextBox) je možné 

zadat kladné číslo, které může být i desetinné. Při zadání písmene, mezery, či nesmyslného 

výrazu program uživatele upozorní a příslušné pole se vynuluje (obrázek 3.5). Tímto 

způsobem jsou ošetřeny všechny zadávací pole tohoto programu. Jakmile je uživatel hotov  

se zadáváním síly, klikne na tlačítko „POKRAČOVAT NA ZADÁNÍ ÚHELNÍKU“. 
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Obr. 3.4 – Zadání síly 

 

 
Obr. 3.5 – Chybová hláška 

 

Sekce, která se týká úhelníku, obsahuje tři rolovací menu, ze kterých si uživatel nejprve 

vybere typ oceli, ze které je úhelník vyroben. Je možné volit z následujících pevnostních 

tříd (obrázek 3.6).  

 
Obr. 3.6 – Pevností třídy oceli v programu 

 

Dalšími rolovacími menu je zvolen typ průřezu – na výběr je rovnoramenný  

a nerovnoramenný úhelník a rozměry profilu. Rozměry profilu se pohybují v rozmezí  

40 x 4 až 200 x 20 mm pro rovnoramenný úhelník a 50 x 30 x 4 až 160 x 100 x 16 mm  

pro nerovnoramenný úhelník. Dále se zobrazí tlačítka „Doporučené hodnoty pro úhelník“  

a „POKRAČOVAT NA ZADÁNÍ PŘÍLOŽEK“, toto tlačítko má obdobnou funkci  

jako předchozí tlačítko „POKRAČOVAT NA ZADÁNÍ ÚHELNÍKU“. 

V ilustračním příkladě byl vybrán rovnoramenný úhelník s rozměry průřezu 120 x 10, 

vyrobený z oceli S275. 
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Obr. 3.7 – Zadání úhelníku 

 

Stisknutím tlačítka „POKRAČOVAT NA ZADÁNÍ PŘÍLOŽEK“ se aktivuje třetí sekce, 

která obsahuje dvě rolovací menu, jedno zadávací pole a jedno přepínací tlačítko. Rolovací 

menu slouží k volbě oceli a tloušťky plechu, ze které jsou příložky zhotoveny. Je možné 

vybrat si z plechů P5 – P50. Přepínacím tlačítkem je zvoleno, zda budou použity dvě  

či čtyři příložky, tedy jedna nebo dvě na jednom rameni úhelníku. Do zadávacího pole 

uživatel zadá šířku příložky. Šířkou je myšlen směr kolmý na působení síly (kratší strana).  

Dále se zobrazí dvě tlačítka, z nichž jedno nese název „Doporučené hodnoty pro příložku“ 

a druhé umožňuje pokračovat na zadávání šroubů. 

Do řešeného zadání jsou zvoleny příložky z oceli S275 , šířky 100 mm. Na každém rameni 

úhelníku bude jedna příložka z plechu P10. 
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Obr. 3.8 – Zadání příložek 

 

Poslední sekci tvoří údaje pro výběr typu a rozmístění šroubů, tato sekce je oproti 

předešlým rozsáhlejší. Uživatel může okamžitě zjistit, jaký průměr šroubu je pro zvolené 

rozměry průřezu doporučen a v jakém rozmezí se pohybují rozteče šroubů, včetně 

doporučených hodnot. Pro uživatele je důležité znát především minimální a maximální 

možné rozteče.  

 
Obr. 3.9 – Zobrazení doporučených hodnot 
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Jako první je vhodné vybrat z rolovacího menu průměr a pevnost šroubu. Na výběr jsou 

pevnosti a průměry zobrazené na obrázku 3.10.  

 

Obr. 3.10 – Průměry a pevnosti šroubů 

 

Dále je do zadávacího pole zadán počet šroubů. Tento krok je kvůli možnosti rozdílného 

výkladu doplněn obrázkem pro jednoznačnost. Obrázek je možné zobrazit kliknutím  

na tlačítko „?“, které je napravo od zadávacího pole. Počet šroubů je omezen minimálním  

a maximálním počtem. Je tedy možné zadat 2 až 20 šroubů na jednom rameni jednoho 

úhelníku. V řešeném příkladě jsou navrženy 3 šrouby M20 pevnosti 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 3.11 – Nápověda k počtu šroubů a vzdálenosti šroubů na předním a bočním rameni 
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Obdobně může být vyvolána nápověda k zadávacímu poli „Vzdálenost předních a bočních 

šroubů“. Tentokrát je však tlačítko nápovědy nalevo. Pokud jsou šrouby umístěny na obou 

ramenech ve stejném řezu, do zadávacího pole pro vzdálenost předních a bočních šroubů je 

zapsána nula, v jiném případě je zapsán jejich posun v milimetrech. Přepínacím tlačítkem 

je vybráno, zda smyková rovina prochází částí šroubů se závitem nebo bez závitu. 

V ilustračním příkladu jsou předešlé údaje vyplněny podle obrázku 3.12. 

 
Obr. 3.12 – Zadání počtu šroubů, vzdálenosti s a místa smykového porušení 

 

Zbytek sekce pro zadávání šroubů vyplňuje prostor pro zadání roztečí. Uživatel si může 

zvolit, zda rozteče navrhovaného spoje jsou pravidelné, je – li proveden odskok u styku 

úhelníků nebo zda chce zadat vzdálenosti zcela obecně. K vysvětlení jednotlivých 

možností je opět použita nápověda, která se zobrazí po kliknutí na tlačítko s otazníkem  

u nápisu „Rozteče šroubů“. Uživatel má tedy na výběr z následujících možností zadání: 

 
Obr. 3.13 – Rozestupy šroubů 
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Výběr možnosti zadání roztečí probíhá pomocí přepínacích tlačítek. Po kliknutí  

na vybranou možnost se zobrazí zadávací menu dané možnosti spolu s obrázkem, který má 

usnadnit orientaci v symbolech použitých pro zadání roztečí. Na obrázku 3.14 ukázány 

jednotlivé možnosti zadání roztečí. U nepravidelného zadání je zobrazen vždy počet 

roztečí, který odpovídá počtu navržených šroubů. 

 

 
Obr. 3.14 – Možnosti zadání roztečí šroubů 

 

Do zobrazených zadávacích polí jsou zapsány rozteče. Tato pole jsou ošetřena tak,  

aby nebylo možno zadat menší rozteč než minimální nebo větší rozteč než maximální.  

Do těchto polí je možno zadat také desetinná místa a jsou ošetřena stejně jako všechna 

ostatní zadávací pole proti zápisu symbolu či písmene. Kompletně vyplněné zadání může 

vypadat například jako na následujícím obrázku.  
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Obr. 3.15 – Vyplněné zadávací okno 
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Po zadání je stiskem tlačítka „VÝPOČET“ vyvoláno pole s vypočtenými únosnostmi, 

posouzeními a s procentuálním využitím jednotlivých únosností. Pokud některý z posudků 

nevyhoví, je zvýrazněn červenou barvou. Podle procentuálního využití může být určeno, 

zda není některý z prvků málo či příliš využitý a případně jej podle potřeby vyměnit  

za vhodnější. Úpravu lze provést zavřením okna s výsledky. Tímto krokem se zpřístupní 

předešlé zadávací okno, kde stačí provést požadovanou změnu a poté znovu stisknout 

tlačítko pro výpočet. Dále program umožňuje vytisknout celý výpočet stiskem tlačítka 

„Tisk“ nebo se podívat na náhled tohoto dokumentu stiskem tlačítka „Náhled“. Dokument 

je poté možné běžným způsobem vytisknout.  

Obr. 3.16 – Okno s posudky a tlačítko pro výpis výsledků 

U řešeného příkladu je patrné, že navržené prvky bezpečně vyhoví. Pokud by měl být spoj 

navržen na co nejvyšší využití prvků, je možné zavřít okno s výsledky a změnit nevyužité 

prvky a poté znovu provést výpočet. Tímto jednoduchým krokem může být navržen spoje 

přesně podle potřeb uživatele. 

Výpis výsledků může být použit pro prokázání správnosti výpočtu. Posudky každého 

prvku jsou umístěny na samostatné stránce. Výpis je dále doplněn obrázkem, který slouží 

pouze k orientační kontrole správnosti zadání (zda není příložka větší než úhelník, 

rozmístění šroubů, možné překlepy při zadávání). 
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Obr. 3.17 – Ukázka části výpisu připraveného pro tisk 

 

Při zadávání vzorového příkladu bylo vynecháno několik tlačítek, jejichž funkce budou 

popsány v samostatné kapitole. 

ZADÁNÍ
Zatížení: 343,6 kN

Zvolený profil:

Příložky: 2 x 100 x

Ocel S275

Šrouby: Průměr 22 mm)

Pevnost

Počet

Odsun přední a boční řady šroubů s= 35 mm

Rozteče e1 = 50 mm

e2 = 40 mm

p1 = 70 mm

Smykové namáhání v

ÚHELNÍK NAMÁHANÝ NA TAH
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Plastické únosnost neoslabeného průřezu
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1
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a) Rovný řez
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2

b) Šikmý řez

Osová vzdálenost otvorů v půdoryse

10 2 . π . 6,5

2
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35 . 10

4 . 147

Menší z obou oslabovaných ploch Anet= mm
2

0,9. 1900,8 .

Posouzení

Npl,Rd= 638,00 ≥ NEd=

Nu,Rd= 588,49 ≥ NEd=

Rovnoramenný

=
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120x10
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5.6
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40 -= 120
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P10

2 100

=

- )= 1900,80359 mm222

147,2102

-
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2.(

(otvor d0=

638000 N= 638,00 kN

plném dříku
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4
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3

(kN)

VYHOVUJE
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=
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4.2  Zadávací okno druhého spoje 

Formulář pro zadávání druhého spoje není příliš odlišný od předchozího. Tato kapitola je 

zaměřena především na rozdíly mezi těmito dvěma formuláři. Změny je možné najít 

především při zadávání šroubů. Níže (obrázek 3.16) jsou zmíněné odlišnosti zvýrazněny. 

 
Obr. 3.18 – Zadávání šroubů u druhého typu spoje 

 

Postup zadání úhelníku a příložek je shodný s předchozím zadáváním. Stejně jako  

u formuláře pro první typ spoje je poté kliknutím na příslušné tlačítko zobrazena sekce pro 

šrouby.  

Po výběru průměru a pevnosti šroubů je vhodné pokračovat zapsáním počtu šroubů v první 

řadě (řada dále od volného konce) do pole, které je označeno jako n0, a v druhé řadě  

do pole s názvem n1. Počet šroubů je opět doplněn nápovědou, která je vyvolána  

po stisknutí tlačítka „?“. U tohoto typu spoje je umístění šroubů na obou ramenech 

úhelníku stejné, není tak možné odsunout šrouby na jednom rameni jako to bylo u prvního 

typu spoje.  

Tabulka s minimálními, doporučenými a maximálními roztečemi je doplněna o řádek 

s roztečí p2. Samotné zadání roztečí je provedeno stiskem přepínače pro podrobné zadání  

u složitějších spojů nebo stiskem přepínače pro rychlé zadání u spojů jednodušších.  

Po stisknutí vybraného přepínače se zobrazí příslušný počet zadávacích polí. 
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Obr 3.19 – Nápověda k zadání šroubů u druhého typu spoje 

 

U podrobného zadávání roztečí je možné stanovit vzdálenosti ke každému z okrajů 

příložky a úhelníku zvlášť. Navíc mohou být tyto vzdálenosti různé pro každou řadu 

šroubů. Dále je možné zadat pro každou řadu šroubů různou vzdálenost p1. Jak rychlé tak 

podrobné zadání je doplněno obrázkem pro snazší orientaci v symbolech při zadávání. 

Všechna zadávací pole jsou ošetřena proti zadání nečíselného výrazu a uživatel je 

upozorněn, pokud zadává menší než minimální nebo větší než maximální rozteč. 

 

Obr. 3.20 – Podrobné (vlevo) a rychlé (vpravo) zadávání roztečí 
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U spojů s dvěma řadami šroubů, může nastat problém, že součet minimálních roztečí e2  

a p2 s ohledem na velikost podložky pod šroub a tloušťku stěny úhelníku může být vyšší 

než samotná šířka ramene. Tomuto je zabráněné tak, že při stisku tlačítka pro výpočet  

se rozměry zkontrolují a případně se výpočet přeruší a zobrazí se chybová hláška,  

která uživatele na tento problém upozorní. Řešením je zmenšení roztečí kolmo na směr 

působení síly, v extrémním případě, kdy se problém ani touto úpravou nevyřeší, je nutné 

vybrat menší šroub z rolovacího menu. 

 
Obr. 3.21 – Chybová hláška – šířka spoje 

 

U vystřídaných řad šroubů může být použita podle literatury [4] poloviční hodnota 

minimální rozteče p2 v případě, že je splněna podmínka pro šikmou vzdálenost L šroubů 

v jednotlivých řadách. 

Další postup je zcela obdobný jako u předchozího spoje. Po vyplnění všech údajů je 

stisknuto tlačítko „VÝPOČET“, po jehož proběhnutí se zobrazí výsledky. Celý postup 

výpočtu je možné zobrazit tlačítkem „Náhled“ nebo přímo vytisknout pomocí tlačítka 

„Tisk“. 

 

4.3  Zadávací okno třetího spoje 

Stejně jako u předchozích spojů je vyplněna sekce týkající se velikosti síly a úhelníku. 

Úhelník tvořící diagonálu může být připojen přímo k nárožníku nebo k příložce. Zadání 

příložky je nahrazeno zadáním prvků, kterým je diagonála tvořena. Tímto prvkem může 

být příložka nebo nárožník. Posouzena je odolnost prvku proti otlačení. 

Po zadání parametrů úhelníku tedy uživatel pokračuje na zadání druhého prvku. Zde si 

zvolí, zda je diagonála připojena k nárožníku nebo příložce a vyplní jejich parametry. 

Sekce týkající se šroubů vypadá stejně jako u spoje s jednou řadou šroubů (spoj 1). 
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Jediným rozdílem je, že pro zadání roztečí šroubů jsou nabídnuty pouze dvě možnosti - 

zadání pravidelné či nepravidelné. 

 
Obr. 3.22 – Zadávací okno třetího spoje 

 

Jako vždy je tedy vybrán průměr a pevnost šroubů. Při zadávání počtu šroubů má uživatel 

možnost využít nápovědy stejně jako u výběru, zda při daném zadání použít pravidelné 

nebo nepravidelné rozteče. Počet šroubů se může pohybovat mezi jedním a dvaceti. Horní 

hranice je dána programátorským hlediskem – toto omezení bylo nastaveno pro předešlé 

spoje, bude tedy použito i u tohoto spoje, i když se nepředpokládá, že by kdokoliv 

připojoval diagonálu 20 šrouby. 

 

 

Obr. 3.23 – Nápověda pro počet šroubů a výběr roztečí 
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Dalším krokem je volba, zda střihová rovina prochází plným dříkem nebo částí se závitem  

a konečně zadání zvoleného typu roztečí. Všechna zadávací pole jsou opět ošetřena  

proti zadání nesmyslného výrazu a také uživatele upozorní, pokud by chtěl zadat větší  

než maximální nebo menší než minimální rozteče. Po vyplnění celého formuláře  

je stisknuto tlačítko pro výpočet. 

Ve formuláři s výsledky jsou pole vztahující se k příložce proškrtnuta. Náhled nebo tisk 

výsledků je možný stejným způsobem jako v předešlých výpočtech. 

 

Obr. 3.24 – Výsledky pro přípoj diagonály 

 

 

4.4  Další funkce programu 

V odstavci 3.1 bylo zmíněno, že funkce některých tlačítek bude popsána v samostatné 

kapitole. Jedná se o tlačítka pro doporučené hodnoty, tlačítko „ROZTEČE“ a tlačítko  

pro vytvoření obrázku spoje. 

Tlačítka doporučených hodnot jsou v každé sekci. Po stisknutí tlačítka „Doporučené 

hodnoty pro úhelník“ je ze zadané síly vypočítána nutná plocha průřezu a poté je v tabulce 

nalezen průřez s nejbližší vyšší plochou průřezu. K této ploše průřezu je přičtena plocha 

pro otvory, určené podle doporučeného průměru šroubu pro nalezený úhelník. Program 

automaticky upřednostňuje rovnoramenné úhelníky a ocel S235. Díky použití méně pevné 

oceli, budou navrženy větší rozměry průřezu a nemusí tak dojít ke stabilitám problémům.  
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Obr. 3.25 – Použití tlačítka pro doporučené hodnoty 

 

Tlačítko pro doporučené hodnoty pro zadání příložky vybírá vhodnou příložku podle dříve 

vybraného úhelníku. Ocel příložky je volena stejná jako u úhelníku, podle tloušťky stěny 

úhelníku je vybrán vhodný plech stejné nebo větší celkové tloušťky. Šířka příložky je 

shodná s šířkou ramene úhelníku. Počet příložek na jednom rameni je nastaven na dvě, 

tedy celkově čtyři na celém úhelníku. Tato volba vyplynula z odolnosti spoje proti 

ustřihnutí šroubů. Při použití jednostřižného spoje byl spoj nejčastěji porušen právě tímto 

způsobem. Použitím dvou příložek na jednom rameni je únosnost spoje proti ustřihnutí 

šroubů zdvojnásobena oproti jednostřižnému spoji.  

 

 
Obr. 3.26 – Srovnání jednostřižného a dvojstřižného spoje 

 

Návrh šroubů a jejich roztečí je proveden následujícím způsobem. Doporučený průměr 

šroubu je volen podle tabulek [5], z pevností šroubů je vybrána pevnost 5.6. Minimální 

počet šroubů je vypočten ze vzorce pro odolnost spoje proti ustřihnutí šroubů Fv,Rd. 

Smyková rovina je volena v místě závitu. Plocha šroubu je menší, výpočet je tedy na straně 

bezpečné. Je aktivováno to nejjednodušší zadání roztečí a jejich hodnoty odpovídají 

doporučeným hodnotám z tabulek. Výjimka může nastat u dvouřadého spoje, kdy mohou 
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být rozteče redukovány, kvůli šířce spoje, až na minimální. U spoje s jednou řadou šroubů 

je do pole týkajícího se odsunu šroubů na ramenech úhelníku zapsána nula. 

Pro ukázku funkce tlačítek s doporučenými hodnotami jednotlivých prvků bude použita 

síla z příkladu, který se nachází v kapitole 3.1. Postup zadání je velmi zjednodušen.  

Je zapsána síla, po zviditelnění sekce pro zadání úhelníku je stisknuto tlačítko 

„Doporučené hodnoty pro úhelník“. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.27 – Vyplněný formulář při použití tlačítek pro doporučené hodnoty 
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Uživatel pokračuje stiskem tlačítka pro zviditelnění příložek, tlačítka pro doporučené 

hodnoty pro příložku, zviditelnění šroubů a dosazení doporučených hodnot šroubů. 

Vyplněný formulář pak vypadá jako na obrázku 3.27.  

Takto zadaný spoj má využito 95 % únosnosti průřezu úhelníku oslabeného otvory,  

což téměř odpovídá maximu. Využití příložek se pohybuje kolem 90%. Šrouby jsou již 

využity jen na zhruba poloviny maximální únosnosti. U tohoto spoje je to způsobeno tím, 

že pokud by byl odebrán jeden šroub, vypočtená únosnost ve střihu by byla poloviční. Tato 

hodnota by už těsně nevyhověla zadané síle.  Pokud by uživatel chtěl dosáhnout lepšího 

využití spoje, byl by nucen změnit průměr nebo pevnost šroubů na nižší. 

 
Obr. 3.28 – Procentuální využití spoje navrženého pomocí tlačítek pro doporučené hodnoty 

 

Potřebné změny je možné jednoduchým způsobem provést. Obvyklým způsobem je 

zavřeno okno s výsledky, čímž se aktivuje zadávací okno s již zadanými hodnotami. 

Uživatel poté může měnit prvky podle své potřeby a pomocí tlačítka výpočet jen 

kontrolovat výsledky. Tento postup může být užitečný, pokud je potřeba navrhovat spoj  

na maximální nebo např. 70% využití. Jednoduchou změnou návrhu lze snadno zjistit, jaké 

zadání nejlépe vyhovuje daným požadavkům, což je zřejmě hlavní výhodou výpočtu 

pomocí vytvořeného softwaru. 

I při použití tlačítka pro doporučené hodnoty se může stát, že prvek nevyhoví. Je to 

způsobeno tím, že při použití těchto tlačítek byla snaha o co nejvyšší využití prvku a také 

nepředvídatelností parametrů, které uživatel zadá v následujících krocích. Pokud je tedy  

pro příložku navrženou pomocí doporučených hodnot navržen např. šroub M20 a uživatel 
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zadá šroub M24, program na to již není schopen zpětně reagovat. Oslabená plocha bude 

větší než předpokládaná oslabená plocha a průřez nevyhoví. V tomto případě se vždy lze 

vrátit do zadání a vybrat větší průřez, pevnější materiál atp. Tento jev je nejpatrnější  

u přípoje diagonál, které jsou navrženy podle vzorce pro výpočet spoje se 3 a více šrouby. 

Pokud by se vycházelo ze vzorce pro  únosnost přípoje jedním nebo dvěma šrouby  

ve většině případů by výsledné využití průřezu vycházelo velmi malé. 

Dalším dříve nepopsaným tlačítkem je tlačítko „OBRÁZEK SPOJE“. Tímto tlačítkem je 

vyvolán formulář s nárysem a bokorysem zadaného spoje. Nejedná se o žádný technický 

nákres, jde jen pro kontrolní zobrazení zadání, kterým lze zabránit překlepům při zadání. 

Uživatel může zkontrolovat, jestli nezadal nesmyslný rozměr příložky, jiný počet šroubů 

nebo jiné rozteče.  

U spoje s dvěma řadami šroubů se zobrazí pouze jeden pohled, protože zadání tohoto spoje 

neumožňuje, aby bylo umístění šroubů na jednotlivých ramenech odlišné. Přípoje diagonál 

možnost obrázku vůbec nenabízejí. 

 
Obr. 3.29 – Nárys a bokorys spoje s jednou řadou šroubů 
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Posledním nepopsaným tlačítkem je tlačítko pro vyhledání optimálních roztečí.  

Toto tlačítko se nachází v levé dolní části formuláře. Stiskem tohoto tlačítka proběhne 

výpočet, při kterém je vždy jedna rozteč proměnná a ostatní vycházejí z předchozího 

zadání uživatele. Pro využití tohoto tlačítka je nutné, aby byly rozteče zadány. V opačném 

případě by výpočet nemohl proběhnout z důvodu absence potřebných výchozích hodnot.  

Samotná optimalizace pak probíhá tím způsobem, že interval mezi minimální a maximální 

hodnotou proměnné rozteče je rozdělen po pěti milimetrech a pro každou hodnotu jsou 

vypočteny únosnosti spoje ve vytržení skupiny šroubu Veff,Rd, v ustřihnutí šroubu Fb,Rd  

a v otlačení základního materiálu Fv,Rd. Pro úhelník připojený jedním ramenem je tímto 

způsobem počítána i únosnost průřezu oslabeného otvory Nu,Rd, která závisí na rozteči p1. 

Tyto hodnoty jsou zakresleny do grafu, z nějž je odečtena optimální hodnota proměnné 

rozteče.  

Na obrázku 3.22 je průběh únosností při změně jednotlivých roztečí. Jednoduše lze určit, 

že únosnost tohoto spoje je velmi ovlivněna únosností v otlačení základního materiálu Fv,Rd 

(zelená čára) – zvýšení vzdáleností od okrajů prvků e1 a e2 nebude mít vliv na zvýšení 

únosnosti spoje jako celku při zachování zbylých hodnot roztečí. Pokud by bylo třeba 

omezit délku spoje z grafu pro únosnosti při měnící se rozteči p1 lze odečíst, že pro 

maximální únosnost stačí zadat hodnotu této rozteče rovnu 55 mm, při dalším zvyšování už 

bude porušení spoje způsobeno otlačením základního materiálu a změna roztečí nebude 

hrát roli. 

 

4.5  Posudky 

Posudky jsou provedeny v samostatném okně. V tomto formuláři jsou uvedeny hodnoty 

jednotlivých únosností a srovnání těchto únosností s působícím zatížením. Poté je slovně 

vyhodnoceno, jestli daná únosnost vyhoví nebo nevyhoví. Dále je uvedeno procentuální 

využití dané únosnosti. Níže jsou zobrazena tlačítka pro náhled výpočtu nebo tisk. V tomto 

formuláři může být zobrazeno ještě tlačítko pro návrat do zadávacího formuláře, které se 

objeví po zavření náhledu. 
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Obr. 3.30 – Optimalizace roztečí spoje 
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Program provádí posudky uvedené v kapitole 2. Úhelník je posouzen na únosnost plného 

průřezu a průřezu oslabeného otvory. Při použití nerovnoramenných úhelníků nebo  

u přípoje úhelníku jedním ramenem je nutná redukce této únosnosti. Ta je provedena podle 

(2.14) až (2.16) podle počtu použitých šroubů. 

Obdobně je provedeno posouzení příložek. Toto posouzení je vynecháno pouze u spoje 3, 

kde je místo něj posouzení odolnosti proti otlačení u prvku, ke kterému je diagonála 

připojena. 

Šrouby jsou posuzovány na střihové namáhání a to na namáhání šroubu střihem  

a základního materiálu otlačením. Únosnost ve střihu je omezena délkou spoje. Při velké 

délce spoje dochází k redukci jeho únosnosti ve střihu součinitelem βLf až na 75%. 

Únosnost v otlačení základního materiálu je limitována u jednostřižných spojů maximální 

silou Fb,Rd,max, kterou je schopen přenést jeden šroub, určenou ze vzorce (3.1). Tato 

únosnost je stanovena zvlášť pro úhelník a zvlášť pro příložku a do vyhodnocení vstupuje 

pouze menší z nich. 

, , =  1,5 .  .  . .
 

Jako poslední je zobrazen posudek na vytržení skupiny šroubů. Je vypočtena únosnost  

ve vytržení skupiny šroubů z příložky i úhelníku. U spoje s dvěma řadami šroubů jsou 

zohledněna všechna možná vytržení – rovné i šikmé. U příložek je navíc vypočtena  

i únosnost Veff1,Rd. Ze všech vypočtených únosností je nalezena ta nejnižší a ta je zobrazena 

v posudku. 

Pokud některý prvek nevyhoví, je slovní posouzení zvýrazněno červenou barvou. Další 

kroky jak opravit nevyhovující výpočet nebo vytisknout celý postup výpočtu již byly 

zmíněny dříve. 

 

5. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvořit snadno ovladatelný program, který by umožnil uživateli 

v několika krocích spoj jednoduše zadat a posoudit. Tento program byl vytvořen 

v programovacím jazyce VBA s prostředí Microsoft Office Excel 2007. Únosnosti jsou 

vypočteny podle literatury [4].  

(3.1) 
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Úvodní kapitola se zabývá popisem ocelových příhradových stožárů. Druhá kapitola 

obsahuje rozbor posudků typických spojů, za které jsou v této práci považovány spoje 

nárožníků jednou řadou šroubů, dvěma řadami šroubů a přípoje diagonál. Tato kapitola 

obsahuje výčet používaných vzorců a v závěru se nachází příklad výpočtu daného spoje. 

Třetí kapitola představuje vytvořený program a je tvořena jeho uživatelským manuálem.  

Samotný program je tvořen několika formuláři, které umožňují snadné zadání parametrů 

spoje. Při zadávání je kontrolována smysluplnost vstupních dat – je zabráněno zadat 

zápornou velikost síly nebo počet šroubů, do zadávacích polí nelze zadat nečíselný výraz 

atp. Kromě zadávacích prvků obsahuje formulář několik dalších tlačítek. Ty slouží 

k usnadnění návrhu, kontrole zadání nebo optimalizaci spoje. Pro doložení výsledků je 

možné vytisknout celý výpočet včetně obecných vzorců, dosazení a posouzení.   

Velká pozornost při tvorbě softwaru byla věnována vytvoření jednoduchého, přehledného 

a rychlého zadání, které ošetřuje možné chyby uživatele. Dále byl kladen důraz na to, aby 

do posudku vstupovala opravdu nejnižší možná hodnota únosnosti, která vyšla z různých 

omezení a doporučení normy [4]. Při zájmu uživatelů je možné software přizpůsobit jejich 

požadavkům. 
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