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Abstrakt 

Předmětem této práce je určení únosnosti ocelového styčníku příhradové konstrukce z CHS 
(kruhové duté profily), který se vymyká podmínkám pro použití normy ČSN EN 1993-1-8 a nelze jej 
tedy posoudit na základě normových vztahů pro výpočet únosnosti styčníku. Posouzení tohoto 
styčníku je provedeno pomocí numerického modelování v programu ANSYS a použitím analytické 
metody doporučené v publikaci CIDECT (Comité International pour le Développement et l’Étude de 
la Construction Tubulaire). Výsledky obou metod jsou na závěr porovnány. Příspěvek obsahuje 
doporučení pro tvorbu MKP modelu i pro výpočet únosnosti styčníku z CHS. 
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Abstract 

The subject of this paper is to determine the load-bearing capacity of the truss-type CHS 
(circular hollow section) joint which is beyond the scope of use of the ČSN EN 1993-1-8 and thus 
standardized formulas for calculations of joint's strength cannot be applied. Assessment of that joint 
is performed by using the numerical modeling in ANSYS program and the analytical method 
recommended in the CIDECT (Comité International pour le Développement et l’Étude de la 
Construction Tubulaire) publication. The results from both methods are then compared. This paper 
contains recommendations for the creation of the FEM model and for calculation of load-bearing 
capacity of the CHS joint. 
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 1 ÚVOD 
V dnešní době se pro výstavbu halových objektů a pro překlenutí velkých rozponů stále 

s výhodou využívají příhradové vazníky i příhradové rámové konstrukce z dutých průřezů. Především 
pro jejich příznivé statické působení (dvojose symetrický průřez, zkrácení vzpěrných délek, dosažení 
požadované únosnosti při zachování subtilnosti konstrukce), ale také pro estetický vzhled těchto 
konstrukcí [1].  
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Při navrhování ocelových příhradových konstrukcí však může nastat praktický problém při 
řešení svařovaných styčníků. Návrhové postupy, které udává norma, jsou komplikované, obtížně 
kontrolovatelné a mají pouze omezené použití (geometrické podmínky, omezení materiálových 
charakteristik, pouze určité typy styčníků s danými způsoby zatížení) [2]. Stále častěji se proto 
objevuje potřeba ověřit chování styčníků, které nevyhovují některým omezením daných Eurokódem. 

Tato práce je zaměřena na řešení styčníku příhradové rámové konstrukce, který vzhledem 
k jeho geometrii nelze zařadit mezi základní typy styčníků, jejichž únosnost popisuje norma 
ČSN EN 1993-1-8, a nelze jej tedy přesně posoudit na základě normových vztahů pro výpočet 
únosnosti svařovaných styčníků z CHS. Pro popis chování tohoto styčníku zde bylo využito jak 
numerického modelování (MKP program ANSYS), tak doporučených postupů uvedených v publikaci 
„Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading“, 
vydavatelství CIDECT [3]. Tato publikace dává více možností pro posuzování CHS styčníků než 
zmíněný Eurokód. 

 2 POPIS ŘEŠENÉ KONSTRUKCE 
Předmětem této práce je řešení ocelového příhradového rámu, který je tvořen kruhovými 

dutými profily (CHS), přesněji řešení styčníku v rámovém rohu (obr. 1. b)). Rám je osově souměrný 
a bylo na něm navrženo celkem šest různých průřezů (I – VI na obr. 1. a)). U průřezu č. III byly pro 
porovnání uvažovány různé tloušťky kruhového profilu, a to t0,A = 7,1 mm a t0,B = 8,0 mm. Tyto 
hodnoty byly zvoleny na základě posouzení uvedeného v kapitole 3, a to kvůli významně rozdílné 
únosnosti řešeného styčníku. 

   
 a) b) 

Obr. 1: a) Geometrie řešené konstrukce s vyznačenými typy profilů;  
b) Detail zkoumaného styčníku včetně číslování jednotlivých prutů. 

Styčník, na který je zde zaměřena pozornost, má v konstrukci významný vliv – je nejvíce 
namáhaný a oblast rámového rohu je navíc obecně kritickým místem. Kromě toho je tento styčník 
zajímavý svou geometrií – vzhledem k nesymetrii jej nelze zařadit mezi základní typy styčníků, 
jejichž únosnost popisuje norma ČSN EN 1993-1-8. Nastává tak problém s posouzením takového 
styčníku, což je cílem této práce.  

 3 POSOUZENÍ STYČNÍKU PODLE DOPORUČENÍ CIDECT 
Na rozdíl od Eurokódu [2], publikace CIDECT [3] klasifikuje základní typy styčníků 

příhradových konstrukcí, tedy typ T (který zahrnuje typ Y), typ X nebo typ K (který zahrnuje typ N), 
na základě metody přenosu sil ve styčníku, ne jen na základě vzhledu, resp. geometrie styčníku. 
Definice X styčníku pak zní takto: Jestliže je normálová složka síly přenášena přes pásový prvek a je 
vyrovnávána mezipásovým prvkem (či prvky) na opačné straně, jedná se o X styčník. [3] 
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Podle výše uvedené definice byl řešený styčník rozdělen do kombinace tří jednoduchých 
X styčníků tak, aby byla zachována rovnováha sil v jednotlivých styčnících (obr. 2.). Návrhové 
únosnosti styčníků byly vyjádřeny v podobě účinnosti připojeného mezipásového prutu, tedy 
poměrem osového zatížení mezipásového prutu – Ni – a návrhové únosnosti styčníku pro příslušný 
prut Ni,Rd. Výsledná účinnost diagonál pak byla dána součtem účinností pro jednotlivé základní 
styčníky (XA, XB, XC). Rozhodující vliv na únosnost celého styčníku měla tlačená diagonála 1 
(označení podle obr. 1. b)). 

 

XC XA XB 

 
Obr. 2: Rozdělení rovinného styčníku do kombinace tří základních X styčníků podle [3]  

(hodnoty sil byly převzaty ze zjednodušeného prutového modelu rámu). 

 3.1 Obecný postup výpočtu únosnosti na porušení stěny pásu X-styčníku podle [3] 
Únosnost rovinného X styčníku na porušení stěny pásu lze podle publikace „Design Guide“ 

určit z následujícího vztahu: 
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kde: 

di  – vnější průměr prutu (i = 0, 1, 2) [mm], 

t0  – tloušťka pásu [mm], 

i  – úhel mezi mezipásovým prutem i a pásem (i = 1, 2) [°], 

fy0  – mez kluzu pásu [MPa], 

N0; M0  – hodnota vnitřní osové síly, resp. ohybového momentu v místě styčníku [kN]; [kNm] a 

Npl,0; Mpl,0  – návrhová plastická únosnost v tahu, resp. v ohybu [kN]; [kNm]. 

 3.2 Výsledné únosnosti 
Řešený styčník byl rozdělen na tři základní styčníky XA, XB, XC (podle obr. 2), jejichž 

výsledné únosnosti, resp. účinnosti jsou uvedeny v tabulkách 2 a 4. Geometrie styčníku a označení 
diagonál vychází z detailu styčníku na obr. 1. b). Mez kluzu pásu je fy,0 = 355 MPa. 
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Tab. 1: Vstupní hodnoty pro výpočet únosností jednotlivých X styčníků při tloušťce t0,A = 7,1 mm 

 = 12,535 
A0 = 3812 mm2 

Ni [kN] 
N0 

[kN] 

[-] 

Qu 
[-] 

n 
[-] 

C1 
[-] 

Qf 
[-] 

XA 
N1 = 400,37 

-392,06 0,946 21,859 -0,2897 0,214 0,9295 
N2 = 408,193 

XB 
N1 = 60,389 

63,015 0,669 11,934 0,0466 0,2 0,9905 
N4 = 105,5 

XC 
N4 = 3,62 

5,625 0,332 6,596 0,0042 0,2 0,9992 
N5 = 3,078 

Tab. 2: Výsledné únosnosti a účinnosti diagonál v jednotlivých styčnících pro hodnotu t0,A = 7,1 mm 

 NRd,i [kN] Ni/NRd,i 

XA 
NRd,1 = 411,807 0,9722 

NRd,2 = 419,854 0,9722 < 1,0 … VYHOVUJE 

XB 
NRd,1 = 239,59 0,2521 

NRd,4 = 423,091 0,2494 

XC 
NRd,4 = 235,882 0,0153 

NRd,5 = 200,653 0,0153 < 1,0 … VYHOVUJE 

Výsledné účinnosti diagonál 1 a 4 pro původní styčník jsou dány součtem účinností 
v jednotlivých stavech: 
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Tab. 3: Vstupní hodnoty pro výpočet únosností jednotlivých X styčníků při tloušťce t0,B = 8,0 mm 

 = 11,125 
A0 = 4273 mm2 

Ni [kN] 
N0 

[kN] 

[-] 

Qu 
[-] 

n 
[-] 

C1 
[-] 

Qf 
[-] 

XA 
N1 = 400,37 

-392,06 0,946 21,471 -0,258 0,214 0,9381 
N2 = 408,193 

XB 
N1 = 60,389 

63,015 0,669 11,723 0,0416 0,2 0,9916 
N4 = 105,5 

XC 
N4 = 3,62 

5,625 0,332 6,479 0,0037 0,2 0,9993 
N5 = 3,078 
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Tab. 4: Výsledné únosnosti a účinnosti diagonál v jednotlivých styčnících pro hodnotu t0,B = 8,0 mm 

 NRd,i [kN] Ni/NRd,i 

XA 
NRd,1 = 518,292 0,7725 

NRd,2 = 528,42 0,7725 < 1,0 … VYHOVUJE 

XB 
NRd,1 = 299,098 0,2019 

NRd,4 = 528,176 0,1997 

XC 
NRd,4 = 294,186 0,0123 

NRd,5 = 250,25 0,0123 < 1,0 … VYHOVUJE 

Výsledné účinnosti diagonál 1 a 4 pro původní styčník: 
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 4 TVORBA MKP MODELU 
Numerický model byl vytvořen v MKP programu ANSYS 12.0 s využitím konečných prvků 

umožňující nelineární výpočty (plastické chování materiálu i vliv velkých deformací). 
Pro modelování CHS profilů byl použit skořepinový konečný prvek SHELL 43 – definován čtyřmi 
uzly, čtyřmi tloušťkami a ortotropními materiálovými vlastnostmi. Pro model konstrukce 
příhradového rámu byly použity prostorové 1D liniové prvky BEAM 189, které jsou definovány 
třemi uzly a průřezem, jehož rovinu je možné definovat orientačním uzlem (uzel L na obr. 3). 
Pro vzájemné propojení elementů BEAM a SHELL bylo využito kontaktních prvků TARGE 170 (pro 
řídící uzel v prostoru) a CONTA 175 (uzly na hranici skořepiny) – viz [4].  

 
Obr. 3: Geometrie elementu BEAM 189 [5]. 

Konečným prvkům byly zadány následující materiálové vlastnosti (podobně jako [6], [7]): 
Youngův modul pružnosti E = 210 GPa a Poissonův součinitel  = 0,3. Liniovým prvkům byly 
přiřazeny průřezy číslo I – VI podle obr. 1 - a). Při výpočtu byly uvažovány fyzikální i geometrické 
nelinearity (plastický výpočet s uvážením velkých deformací). Pružno-plastické chování materiálu 
bylo vyjádřeno bilineárním pracovním diagramem (viz např. [8]) s mezí kluzu fy = 355 MPa a 5% 
zpevněním (tedy s hodnotou modulu zpevnění E2 = 10 GPa). 
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Pro zadávání okrajových podmínek byl zvolen přístup propojení 3D detailu styčníku 
s jednoduchými prutovými prvky, pomocí kterých byla vymodelována celá konstrukce příhradového 
rámu (obr. 4. a)). Hlavním problémem tohoto postupu je propojení různých typů konečných prvků – 
prutových konečných prvků (BEAM 189) s plošnými konečnými prvky (SHELL 43). Pro tato spojení 
byly použity výše zmíněné kontaktní prvky CONTA 175 a TARGE 170 s využitím MPC (Multi-
Point Constraints) algoritmu (podobně jako v [9]). Tato metoda umožňuje poměrně jednoduše spojit 
konečné prvky různých typů a její použití má mnoho výhod, např.: 

 pomocí MPC je možné řešit také problém velkých deformací, 

 není třeba zadávat tuhost kontaktu, 

 lze uvažovat jak tuhé chování hranice kontaktu, tak její deformovatelnost, 

 další výhodou je také úspora strojového času potřebného k výpočtu a především 
jednoduché zadávání prostřednictvím funkce „Contact Wizard“.  

 

  
 a) b) 

Obr. 4: a) Propojení prutového a 3D modelu; b) Detail kontaktu „Beam to Shell“ 

 

Princip MPC kontaktu „Beam to Shell“ spočívá ve vytvoření kontaktního páru „node-to-
surface“. Jako řídící uzel se volí koncový uzel elementu BEAM, který se napojuje na element typu 
SHELL. Dále je třeba zvolit kontaktní hranu skořepinového (SHELL) modelu. V posledním kroku 
před vytvořením kontaktu je možné upřesnit typy okrajových podmínek kontaktu (jaké deformace 
bude kontakt přenášet), a také chování hrany kontaktu – zda se bude chovat jako tuhá, nebo bude 
deformovatelná. Detail kontaktu je na obr. 4. b). 

Díky tomuto propojení různých typů konečných prvků – BEAM 189 a SHELL 43 – bylo 
možné zadávat okrajové podmínky (podpory a zatížení) přímo na model příhradového rámu (obr. 5). 
Chování sledovaného styčníku tak bylo vyvozeno vzájemným působením jednotlivých prvků 
konstrukce, což je blízké skutečnému chování, a nebylo tedy zapotřebí hledat vhodné okrajové 
podmínky pro samostatný detail (jako například v [10], [11]). Síly, kterými byl příhradový rám 
zatěžován, vycházely z kritické kombinace předpokládaných zatěžovacích stavů. 
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Obr. 5: Schéma zadaných okrajových podmínek – podpory, zatížení 

 5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
Řešeny byly dva numerické modely, které se lišily pouze zadanou tloušťkou průřezu pásu 

(t0,A = 7,1 mm a t0,B = 8 mm). Na modelech byla sledována závislost příčné deformace profilu pásu na 
síle v tlačené diagonále 1 (nejvíce namáhaný prut ve styčníku) – obr. 6. Průběh těchto silově-
deformačních křivek byl porovnáván s únosnostmi určenými analyticky (viz kapitola 3) 
a s deformačním limitem podle [12], který je 0,01·d0 (kde d0 je průměr profilu pásu) – odpovídá 
meznímu stavu použitelnosti. Na základě tohoto kritéria byly určeny hodnoty únosností styčníku 
NRd,1,A,def = 348 kN (pro tloušťku t0,A = 7,1 mm), resp. NRd,1,B,def = 414 kN (pro tloušťku t0,B = 8,0 mm). 
Tyto hodnoty odpovídají průniku silově-deformačních křivek na obr. 6 s deformačním limitem. 

 
Obr. 6: Silově-deformační křivky pro různé tloušťky průřezu pásu s vyznačením  

hodnoty deformačního limitu 0,01d0 a s hodnotami únosností NRd,1 podle kapitoly 3 
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Na obr. 7 až 9 lze sledovat rozvoj napětí za mezí kluzu ve třech krocích (viz obr. 6) – síla 
v tlačené diagonále 1 nabývá hodnot 320 kN, 394 kN a 505 kN. Tyto kroky představují body před a 
po dosažení deformačního limitu 0,01d0: 

 320 kN – styčník s hodnotou t0,A = 7,1 mm před dosažením deformačního limitu;  

 394 kN – styčník s hodnotou t0,B = 8 mm před dosažením deformačního limitu;  

 505 kN – oba styčníky jsou za hranicí deformačního limitu.  

V tab. 5 jsou pak zaznamenány hodnoty příčných deformací (Uz) průřezu pásu (podle obr. 10) 
v uvedených krocích. 

   
 a) b) 

Obr. 7: Rozvoj napětí (von Mises) za mezí kluzu při síle 320 kN v tlačené diagonále 1  
a) tloušťka pásu 7,1 mm; b) tloušťka pásu 8,0 mm 

   
 a) b) 

Obr. 8: Rozvoj napětí (von Mises) za mezí kluzu při síle 394 kN v tlačené diagonále 1  
a) tloušťka pásu 7,1 mm; b) tloušťka pásu 8,0 mm 

   
 a) b) 

Obr. 9: Rozvoj napětí (von Mises) za mezí kluzu při síle 505 kN v tlačené diagonále 1  
a) tloušťka pásu 7,1 mm; b) tloušťka pásu 8,0 mm 
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Obr. 10: Příčná deformace průřezu pásu (zvětšené měřítko) 

Tab. 5: Hodnoty příčných deformací průřezu pásu (viz obr. 10) 

t0 [mm] N1 [kN] Uz [mm] Uz [mm] 

7,1 

320 
A -0,404 

0,814 
B +0,410 

394 
A -0,508 

1,022 
B +0,514 

505 
A -0,694 

1,394 
B +0,700 

8,0 

320 
A -0,338 

0,681 
B +0,343 

394 
A -0,421 

0,846 
B +0,425 

505 
A -0,559 

1,112 
B +0,561 

 6 ZÁVĚR 
Byl vytvořen funkční numerický model 3D detailu styčníku, jehož chování bylo díky 

kontaktním prvkům (CONTA 175 a TARGE 170) odvozeno z chování konstrukce jako celku, což 
odpovídá skutečnému působení. Způsob deformace styčníku a rozvoj plastických napětí odpovídá 
předpokládanému způsobu porušení, tedy porušení stěny pásu. Ze silově deformačních křivek na 
obr. 6 je patrné, při jakém zatížení (síle v tlačené diagonále 1) začínají jednotlivé modely styčníků 
plastizovat, tedy kdy se křivky začínají odklánět od lineární větve. Tyto hodnoty jsou téměř shodné 
s hodnotami zatížení pro deformační limit 0,01·d0 podle [12]. 

Z analytického posouzení podle publikace [3] je zřejmé, že ne příliš významnou změnou 
tloušťky stěny pásu lze dosáhnout významné změny v únosnosti styčníku (navýšení o 25%). Použitá 
analytická metoda není nová (rok vydání publikace – 2008), avšak není zavedená v normě a v praxi 
není rozšířená. Získané výsledky jsou v dobré shodě s výsledky z MKP modelu, jehož výhodou je 
především získání přesnější představy o celkovém chování styčníku. Přesto je pro praxi lépe 
využitelná metoda analytická, hlavně kvůli časové náročnosti numerických modelů a vysokým 
nárokům na znalost softwaru.  

Nesoulad mezi hodnotami únosností vypočítaných na základě numerického a analytického 
modelu je asi 10%. Tento rozdíl může být způsoben komplexností MKP modelu (např. vliv 
přídavných momentů ve styčníku, které jsou způsobeny polotuhým spojením jednotlivých prvků). 
Rovněž je sporné, zda je mez prvního zplastizování ve styčníku rozhodující pro jeho celkovou 
únosnost. Nicméně bylo potvrzeno, že doporučený deformační limit je dobrou aproximací počátku 
nelineárního chování spoje. Problematika numerického modelování a posuzování ocelových 
svařovaných styčníků bude dále rozvíjena a podrobněji zpracovávána. 



138 

PODĚKOVÁNÍ 

Příspěvek byl realizován za finanční podpory projektu MŠMT číslo SP2013/169 (Studentská 
grantová soutěž VŠB-TUO). 

LITERATURA 

[1] Wardenier, J. Hollow Sections in Structural Applications. CIDECT, 2001.  
ISBN 0-471-49912-9 

[2] ČSN EN 1993-1-8, Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování 
styčníků. Český normalizační institut, 2006. 126s. 

[3] Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J. A., van der Vegte, G. J., Zhao, X. - L.: Design guide 
for circular hollow section (CHS) joint under predominantly static loading. 2nd. CIDECT, 
Construction with hollow steel sections, 2008. ISBN 978-393-8817-032. 

[4] Training Manual – Advanced Contact & Fasteners for ANSYS 11.0. First Edition, Inventory 
number: 002580, Published: September 22, 2008. 

[5] Release 11.0 Documentation for ANSYS [online]. [cit. 2013-7-15]. Dostupné z 
<http://www.kxcad.net/ansys/ANSYS/ansyshelp> 

[6] Salem, A. H., Soliman, E. A., Ibrahim, S. A. and Fakhry, K. F. Strength of hollow section 
T-joints under bending moments. In Proceedings of Twelfth International Colloquium 
on Structural and Geotechnical Engineering. Cairo – Egypt, 2007. 

[7] Jurčíková, A., Rosmanit, M.: FEM Model of Joint Consisting RHS and HEA Profiles. In: 
STEEL STRUCTURES AND BRIDGES 2012: 23rd Czech and Slovak International 
Conference. Podbanské, září 2012. Procedia Engineering, Volume 40, 2012, s. 6.  
ISSN 1877-7058. 

[8] Bittencourt, M. C. , de Lima, L. R. O., Vellasco, P. C. G. da S., da Silva, J. G. S., Neves, L. F. 
da C.: A numerical analysis of tubular toints under static loading. In Proceedings 
of APCOM’07 in conjunction with EPMESC XI, Kyoto, Japan.  
December 3-6, 2007. 

[9] Jurčíková, A., Rosmanit, M.: Propojení 3D detailu styčníku s prutovým modelem konstrukce 
s využitím MPC algoritmu. Modelování v mechanice 2013: [mezinárodní konference], 
Ostrava, květen 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-
2694-3. 

[10] Vegte, G. J. van der, Makino, Y., Wardenier, J. The influence of boundary conditions on the 
chord load effect for CHS gap K-joints. In Connections in Steel Structures. Amsterdam.  
June 3-4, 2004. 

[11] Choo, Y. S., Qian, X. D., Wardenier, J. Effects of boundary conditions and chord stresses on 
static strength of thick-walled CHS joints. In Journal of Constructional Steel Research.  
April 2006, Volume 62, Issue 4, Pages 316–328. ISSN 0143-974X. 

[12] Lu, L. H., Winkel, G. D. de, Yu, Y., and Wardenier, J.: Deformation limit for the ultimate 
strength of hollow section joints. In: Proceedings 6th International Symposium on Tubular 
Structures, Melbourne, Australia, 1994.  

Oponentní posudek vypracoval: 

Prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií, Stavebná fakulta, 
TU v Košiciach. 

Doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D., Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, VUT v Brně. 


