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Abstrakt 

S rozvojem uplatn ní d ev ných konstrukcí a d evostaveb na území R se otevírá prostor pro 
provád ní fyzikálních a numerických test  konstrukcí na bázi d eva. Nová povaha spoj  a 
využívání d ev ných konstrukcí, p edevším lepených lamelových prvk  ze d eva a kompozit
na bázi d eva si vynutily nové normové a výpo etní p ístupy k jejich ešení. 

 Cílem práce je navržení v praxi proveditelných postup ešení nestandardních typ
spoj  u d ev ných konstrukcí, pro které norma neposkytuje vhodný návod a v praxi nebyly 
tyto spoje, nebo jim podobné,  použity. Jde o sestavení matematických model  a jejich 
ov ení pomocí normových  postup  a doporu ení a ru ních výpo t  na základ  základních 
rovnic statiky a lineární pružnosti. 

 První kapitola popisuje oblast ešené problematiky analýzy d ev ných konstrukcích.  
V této kapitole je stru n  popsán vývoj d ev ných konstrukcí a možnosti jejich analýzy.   

 Druhá kapitola seznamuje tená e s historickým významem d eva jako stavebního 
materiálu, jeho vlastností a stavbou. Dále jsou v této kapitole popsány používané historické a 
novodobé spoje d ev ných konstrukcí.   

T etí kapitola obsahuje popis cíl  stanovených v této diserta ní práci. 

Ve tvrte kapitole jsou metody tvorby numerických model  a výpo t . Jsou zde 
jednotlivé podkapitoly popisující jednotlivé oblasti p i tvorb  numerického modelu. První 
podkapitola se zabývá p edevším popisem d eva a jeho zjednodušením na ortotropní 
numerický model. Druhá podkapitola obsahuje podmínky plasticity, které jsou používány pro 
materiály na bázi d eva. T etí podkapitola stru n  shrnuje základní p ehled teorie kone ných 
prvk  na kterých pracují programy použité pro numerické analýzy v této práci. tvrtá 
podkapitola je v nována modelování spoj  pomocí metody kone ných prvk  a doporu ení p i 
jejich tvorb . 

V páté kapitole jsou vybrány a prezentovány dosažené výsledky. Jedná se o numerické 
modely konstrukcí a spoj . Tyto numerické modely jsou dopln ny ru ními výpo ty a z ásti 
také fyzikálními testy.   

Záv r obsahuje komentá  k dosaženým výsledk m a jejich rozbor a shrnutí postup
numerického modelování p ípoj  a konstrukcí na bázi d eva. 
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Abstract 

With the development of applications of timber structures and timber buildings in the Czech 
Republic the space opens for performing experimental (laboratory) tests and numerical 
modelling of structural timber. The new types of joints , especially glued lamellar elements of 
timber and timber-based composites have forced a new technical standards and computational 
approaches to address them. 

The aim of this work is to propose practical methods of feasible solutions of non - standard 
types of joints for timber structures, for which the technical standards do not provide 
appropriate guidance and in practice these connections have not been used, yes. The aim is to 
prepare mathematical models and their verification using procedures based on technical 
standards and to create recommendations for use them and for use of hand calculations based 
on the fundamental equations of statics and elasticity. 

The first chapter describes the area of studied problems, the analysis of timber structures. This 
chapter briefly describes the development of timber structures and possibilities of their 
analysis. 

The second chapter introduces the reader to the historical significance of timber as a building 
material, its properties and internal structure. Furthermore, this chapter describes the use of 
historical and contemporary joints of timber structures.  

The third chapter contains a description of the objectives of this dissertation. 

In the fourth chapter the methods of numerical modelling are described. The first subchapter 
deals mainly with timber and its description by as an orthotropic material. The second section 
contains description of plasticity conditions which are used for timber - based materials. The 
third section briefly summarizes the basic theory of finite element method which is used by 
the programs for numerical analysis. The fourth section is dedicated to the modelling of joints 
using finite element methods and recommendations for this modelling. 

In the fifth chapter include selected results which have been published in journal sand 
technical reports. There are numerical models of the structures and details of joints. These 
numerical models are supplemented by hand calculations. Part of the numerical models is also 
verified by experimental tests. 

The Conclusion contains a commentary on the results obtained and their analysis with 
recommendations and a summary of the procedures of numerical modelling joints of timber-
based structures. 



Numerické modelování vybraných spoj  d ev ných konstrukcí 

4

Pod kování 

P edložená diserta ní práce vznikla v rámci ešení díl ích výzkumných úkol  výzkumného 
centra CIDEAS (1M0579) a studentské grantové sout že Vysoké školy bá ské – Technické 
univerzity Ostrava.  

D kuji svému školiteli docentu Ji ímu Brožovskému za vedení práce a svému kolegovi 
Old ichu Suchardovi za v cnou pomoc p i kompletaci. 



Numerické modelování vybraných spoj  d ev ných konstrukcí 

5

Obsah 

 Abstrakt .........................................................................................................  2 

 Abstract .........................................................................................................  3 

 Pod kování ...................................................................................................  4 

1 Úvod .. ............................................................................................................  8 

2 Sou asný stav problematiky ........................................................................  9 

2.1 D evo jako stavební materiál ............................................................  9 

 2.2 Vlastnosti d eva ................................................................................  9 

 2.3 Stavba d eva.....................................................................................  10 

 2.4 Spoje d ev ných konstrukcí............................................................  14 

3 Cíl diserta ní práce .....................................................................................  19 

4 Zvolené metody zpracování .......................................................................  20

4.1 Modelování d eva (ortotropie, viskoplasticita) ..............................  20 

 4.1.1 Ortotropie ..........................................................................................  20 

 4.1.2 Viskoplasticita ...................................................................................  22 

4.2 Kritéria plasticity a porušení (Hill, Hoffman)  ................................  24 

 4.3 Metoda kone ných prvk  ...............................................................  27 

 4.3.1 Varia ní metody ................................................................................  27 

 4.3.2 Výb r kone ných prvk  v programu ANSYS ......................................  31 

4.4 Modelování vybraných spoj  d ev ných konstrukcí ....................  37 

 4.4.1 Typy model  ......................................................................................  37 

 4.4.2 Postup p i modelování........................................................................  40 

 4.4.3 Využití kontaktních prvk  u komplexních model  ..............................  45 

 4.4.4 Problémy a nutné úpravy numerického modelu..................................  46 

5 Modelované spoje d ev ných konstrukcí ..................................................  48

 5.1 Modelování výztužné ásti mostovky pro získání rota ních 
tuhostí v p ípojích ocel – d evo  .........................................................  49 

 5.2 Porovnání numerické analýzy 3D spoje s reálnou zkouškou 
kombinovaného spoje ........................................................................  71 

 5.3 Zhodnocení fyzikální a numerické zkoušky  kolíkového spoje ............  82 

 5.4 Tuhost výztužného panelu vodorovn  namáhaného osam lou silou ..99 

 5.5 Numerická analýza 3D lepené lamelové konstrukce trojkloubového 
rámu s táhlem ( ást 1. a ást 2.) ......................................................  115 

6 Shrnutí získaných výsledk ..........................................................  137 



Numerické modelování vybraných spoj  d ev ných konstrukcí 

6

7 Možné sm ry dalšího vývoje .........................................................  138 

 Literatura ................................................................................................... 139

 Seznam publikací doktoranda ..................................................................  142 



Numerické modelování vybraných spoj  d ev ných konstrukcí 

7

Použité zna ky 

Popis zna ek je vysv tlen u jednotlivých vzorc , kdy nej ast ji používané zna ky v diserta ní práci 

jsou:  

D matice tuhosti materiálu       [Nm-2] 

E  modul pružnosti v tahu a tlaku      [Pa] 

G  modul pružnosti ve smyku      [Pa] 

µ Poisson v sou initel       [-] 

K  matice tuhosti konstrukce      [Nm-1] 

u  vektor uzlových posunutí konstrukce     [m]  

F  zat žovací vektor konstrukce      [N] 

u, v, w  parametry deformace (posunutí)     [m] 

εx, εy, εz pom rná deformace       [-] 

γx, γy, γz zkosení         [rad] 

σx, σy, σz normálové nap tí       [Pa] 

τx, τy, τz smykové nap tí        [Pa] 

σ1, σ2, σ3 hlavní nap tí (σ1 ≥ σ2≥ σ3)      [Pa] 

EL  modul pružnosti podéln  s vlákny     [Pa] 

ET  modul pružnosti tangenciální      [Pa] 

ER  modul pružnosti radiální      [Pa] 

GL  modul pružnosti ve smyku (podélný sm r)    [Pa] 

GT  modul pružnosti ve smyku (tangenciální sm r)    [Pa] 

GR  modul pružnosti ve smyku (radiální sm r)    [Pa] 

γL  Poisson v sou initel p í né roztažnosti (podélný sm r)   [-] 

γT  Poisson v sou initel p í né roztažnosti (tangenciální sm r)  [-] 

γR  Poisson v sou initel p í né roztažnosti (radiální sm r)   [-] 

Kser modul prokluzu (tuhost proti posunutí)     [Nm-1] 

K ser rota ní tuhost        [Nmrad-1] 
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1 Úvod 

V našich podmínkách, na území bývalého eskoslovenska, se ve stavebnictví uplat ovaly 

více materiály jako ocel a železobeton. Samoz ejm  se zde používalo i stavební d evo a to 

p edevším ve výstavb  rodinných dom  a také jako bedn ní, pop ípad  jako pohledový 

nenosný prvek [28]. V zahrani í, v Evrop  p edevším v n mecky mluvících zemích a 

Skandinávii, jsou naopak mnohaleté zkušenosti s výrobu a používáním lepeného lamelového 

d eva. Na území dnešní eské republiky nebyla v minulosti taková tradice a technologické 

možnosti, jako v t chto západních a severských zemích.     

Díky tomu byly naše normy orientovány spíše na tesa ské spoje a posuzování prutových 

d ev ných konstrukcí, a to v rámci ezaných prvk  jako jsou trámy, fošny a hranoly. Nebyly 

zde vytvo eny výpo etní a testovací postupy pro velké lepené lamelové prvky. S nástupem 

výroby rozm rných lepených lamelových konstrukcí vznikla ada jak výrobních problém , 

tak i otázek spojených se zp sobem jejich výpo tu a posouzení. Nové spoje a rozm ry 

konstrukce a jejich použití také vnesly do výpo t  nové druhy namáhání, které starší normy 

neznaly.  

S pomocí moderní výpo etní techniky a matematických model  je dnes možné navrhovat 

stále nové zp soby ešení stavebních konstrukcí. V odborné literatu e, nap íklad v [31] a [32] 

je mnoho p íklad  výpo t  spoj  d evo - ocelových, d evo - betonových detail .  

Numerické nebo analytické modely v p edložené práci jsou dopln ny také fyzikálními 

zkouškami  a proto se m žeme podrobn ji seznámit s tím do jaké míry a s jakou náro ností 

dnes m žeme získávat detailní p ehled o chování mnohdy nových zp sob  spojování 

materiál  d eva a oceli. Numerické modelování je cenný a nutný nástroj p i zkoumání 

chování konstrukcí a jejich spoj . Správným nastavením numerických model  a pochopením 

vzájemn  se ovliv ujících vztah  mezi materiálem, geometrií a matematickým popisem 

reálného spoje se m žeme velmi p iblížit k vystižení zkoumaného jevu a ušet it tak spoustu 

energie a zdroj .   

Sou asný vývoj ve zpracování, testování a numerického modelování je na vysoké úrovni. Z 

eských autor  se této problematice v nuje [30], [34]. P esto existuje spousta otázek 

o chování jak b žných spoj , tak i speciáln  vytvo ených vysokopevnostních spojovacích 

detail . Zde je pom rn  široké pole pro numerické modelování a fyzikální testy. Jde zejména 

o získávání tuhostí ve spojích, kdy je možné na základ  korektn  sestaveného matematického 

modelu dob e vystihnout sledované parametry konstrukce a tabulkovým, pop ípad

empirickým zp sobem je poskytnout odborné ve ejnosti. 
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2 Sou asný stav problematiky 

2.1 D evo jako stavební materiál 

D evo je p írodní materiál. M žeme ho nalézt tém  ve všech podnebných pásmech 

obývaných lidmi. D evo už po tisíciletí slouží lidem jako surovina pro výrobu nástroj , 

konstrukcí staveb a jejich ástí a také samoz ejm  jako palivo. V moderní dob  se složky 

obsažené ve d evní hmot  používají také ve velké mí e v pr myslu. Tento jev je zp soben 

p edevším rychlým vývojem technologií a zp sobu zpracování, t žby a p stování d evní 

hmoty. 

Lepené lamelové d evo se na území bývalého eskoslovenska používá od padesátých let 

dvacátého století, kdy p edevším vývoj v technologii spojování d eva za pomocí lepidel na 

bázi melaminové prysky ice a technologií strojírenských (opracování velkých kus  a možnost 

jejich spojení p ed vytvrzením lepidla) p inesl do stavebnictví velkou nabídku použití d eva, 

ne jako pomocného, ale p ímo jako nosného stavebního prvku, se všemi nároky na pevnost a 

použitelnost, stejn  jako u ocelových a železobetonových konstrukcí.  

D evo ve své p írodní podob  má velkou adu (práv  pro sv j charakter živé struktury) 

nevhodných vlastností pro využití ve stavební praxi, ale samoz ejm  má také mnoho kladných 

stránek, které p inášejí do stavebního oboru nové možnosti využití tohoto všestranného 

materiálu [7] a [22]. D evo vykazuje nestejnorodé mechanické vlastnosti, n kterými autory je 

využíván pravd podobností p ístup p i jeho návrhu a posudku [35]. 

2.2  Vlastnosti d eva 

V krátkém p ehledu vyjmenujme alespo  n které vlastnosti, které lze z pohledu stavební 

konstrukce považovat za nevýhody a výhody. 

Nevýhody : 

• Nehomogenita materiálových vlastností d eva. 

• R zné pevnosti a tuhosti – anisotropní vlastnosti (podle sm ru r stu kmene stromu). 

• P irozené nehomogenity (suky tvo í silnou materiálovou a strukturní nehomogenitu). 

• Ho lavost. 

• Velké objemové zm ny p i zm n  vlhkosti. 

• Malá odolnost d eva proti p irozeným šk dc m. 

• Relativn  malá pevnost isté d evní hmoty (proti oceli cca 5-10x nižší, podle typu 

d eva a oceli). 
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• Únosnost detail  spoj  (nikdy nelze konve ními spoji docílit únosnost a tuhost  

p vodního pr ezu, istá ocel má vyšší pom r únosnosti oslabeného pr ezu oproti 

kombinovanému d evo-ocelovému spoji).  

• Dotvarování d eva pod stálým zatížením v ase. 

• K ehkost v tahu a velmi nízká pevnost v tahu kolmo na vlákna (k ehký lom). 

Výhody : 

• Dostupnost d eva (obnovitelný zdroj materiálu). 

• Opracovatelnost. 

• Snadná manipulace (pokud jde  tesa ské prvky, lepené profily jsou naopak pom rn

rozm rné oproti ocelovým).  

• Nízká objemová hmotnost cca 340 – 800 kgm-3 p i relativn  vysoké pevnosti. 

• Historická zkušenost s tímto materiálem. 

• Dobré tepeln  - izola ní vlastnosti ve srovnání s ocelovými a železobetonovými 

konstrukcemi. 

• D evo je velmi p íjemné jako interiérový materiál, dokáže pracovat s p irozenou 

vlhkostí  vnit ního prost edí a díky tomu pomáhá p íjemnému vnit nímu klimatu. 

• Díky menší tuhosti a pevnosti d eva mají spoje a konstrukce pom rn  velkou duktilitu. 

Vyšší míra duktility spoj  u materiálu d eva je pro stavby na poddolovaném území a 

v seismických oblastech velmi vhodná (spoje a materiál jsou schopny disipace 

energie, ocelové spoje splastizují a d evo je p irozený tlumi ). 

• Vyšší odolnost p i požáru než nechrán ná ocel (d evo tém  neztrácí pevnost p i 

zm n  teploty d evní hmoty, oproti oceli). D evo v masivních pr ezech na povrchu 

odho ívá a tím vzniká na jeho povrchu zuhelnat lá vrstva, která dále zabra uje 

p ístupu kyslíku k dalšímu povrchu.  

2.3  Stavba d eva 

D evo jako rostlý organický materiál se d lí podle kriterií vztažených na jeho stavbu. Tyto 

vlastnosti, dané jeho stavbou, mají zásadní vliv na pevnost a tuhost zkoumaného materiálu. 

Numerický model není sice v globálním modelu schopný zahrnout mikrostrukturu d eva, ale 

je nutné mít na pam ti stavbu d evní hmoty, protože ta má vliv na chápání numerického 

modelu v širších vztazích (spoje, opracování, suky a nehomogenity).   
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Submikroskopická stavba : 

D ležitým faktorem ovliv ujícím vlastnosti d eva je stavba a struktura bun né st ny. Velkou 

d ležitost zde hraje p edevším síla vrstvy „S“ obr. 2.1 a odklon mikrofibril v ní a také v 

ostatních vrstvách.  

Mikroskopická stavba : 

Vlastnosti d eva jsou z velké ásti ur eny vlivem prostorového uspo ádání a složením jeho 

stavebních prvk . 

Makroskopická stavba : 

Parametr, který má rozhodující vliv pro makroskopickou stavbu, je podíl jarního a letního 

d eva. Dále se ve vlastnostech d eva projevuje podíl jádra a b li. Velký vliv má také 

zastoupení zralého a juvenilního d eva a b li z d vodu jejich odlišné stavby. Pro vlastnosti 

d eva jako celku je d ležitá také míra nehomogenita ve stavb  d eva (suky a odklony vláken).  

Nejvyšší úrove  t chto výše zmín ných element  je strom. Nás budou nejvíce zajímat 

pevnostní a tuhostní charakteristiky d eva. Samoz ejm  jeho chemické složení má úzkou 

spojitost s jeho mechanickými vlastnostmi, zpracováním a použitím, ale tato oblast není v této 

práci studována. 

Strom je p i svém r stu vystaven gravitaci a také klimatickému zatížení (vítr, sníh a teplota), 

proto v n m vzniká kombinované namáhání (tlak, tah + ohyb, smyk a také kroucení). Tlakové 

nap tí je možno vysledovat i p i d livé innosti kambia - tzv. r stové nap tí. 

Na fyzikální vlastnosti d eva má vliv p edevším hustota d eva a vlhkost d eva. Se vzr stající 

hustotou stoupá podíl letního d eva a podíl tlustost nných bun k, které mají p edevším 

mechanickou funkci, p enášejí v tšinu vn jších zatížení (vlastní tíha, vítr a sníh).  

Dále se vzr stající hustotou stoupá množství nosných prvk  d eva a to jsou mikrofibrily, 

fibrily a makrofibrily. Máme zde i více celulózových vláken a tlumi , které vzniknou 

deformací ligninu. Obecn  se dá íct, že s rostoucí hustotou jsou pružné a pevnostní 

charakteristiky vyšší. 

Vlhkost má naopak se vzr stající hodnotou opa ný efekt. D evo se p i vyšší vlhkosti 

deformuje (bobtnání, poté m že nastat sesychání, oba p echody zp sobují popraskání d eva a 

dodate né nap tí) a p i vyšší vlhkosti má d evo menší pevnost a klesá i jeho modul pružnosti. 

Do bodu nasycení vláken (mez hygroskopicity) 30% se výrazn  projevuje vliv vody. Po jejím 

dosažení (vlhkost > 30%) je vliv zvyšování vlhkosti d eva na pružné a pevnostní 

charakteristiky zanedbatelný.   

U d eva rozeznáváme tyto zp soby porušení: 1) dezintegrace t lesa, 2) p ekro ení maximální 

pevnosti a 3) dosažení dohodnuté meze (pevnost, deformace). 
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Porušení d eva na úrovni mikroskopické souvisí s velikostí jednotlivých stavebních prvk

d eva a jejich vzájemným spojením. Rozhodující je pružnost a pevnost t chto element  a 

jejich vzájemného spojení. Op t s vyšším podílem letního d eva jsou mechanické vlastnosti 

vyšší (menší délka bun ných st n a v tší tlouš ka bun ných st n, st ny p ebírají p edevším 

mechanické vlastnosti, p enášejí zatížení). 

   

Obr. 2.1: Struktura bun né st ny (Balabán, 1955) [1] 

SL – st ední lamela 

P – primární st na 

S – sekundární st na 

L – lumen 

FP – podéln  uložené fibrily

FS – spirálov  uložené fibrily

Porušení d eva na úrovni makroskopické m žeme hodnotit podle vlivu b li a jádra a podle 

vlivu jarního a letního d eva, samoz ejm  pom rn  velký vliv má nehomogenita ve d ev

(suky, odklon vláken). Také zde platí, že se stoupající hustotu stoupá množství letního d eva a 

tím také vyšší mechanické vlastnosti (d evo je pevn jší a má vyšší modul pružnosti 

v podélném sm ru, tedy ve sm ru r stu). Jakékoliv vady, odklon vláken, suky a odlišné 

chemické složení vedou ke zmenšování pevnosti a pružných vlastností d ev ného prvku jako 

celku. 

Obr. 2.2: Prostorové znázorn ní anatomické stavby 

jehli natého d eva (Požgaj, Chovanec a kol., 1997) [38] 

1 – jarní d evo 

2 – letní d evo 

3 – letokruh 

4 – jarní tracheina 

s dvojte kami 

5 – letní tracheina 

6 – prysky i ný kanálek

7 – d e ový paprsek 

8 – p í ná tracheida
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Na základ  uvedených vlastností d eva jsme schopni ur it na jaký typ konstrukce m žeme 

d evo použít. Až v poslední dob  jsme schopni spojovat jednotlivé ásti d eva k sob  tak, že 

m žeme docílit lepený lamelový prvek o velikosti až cca 280x2600x50000 mm.  

Takovýto prvek jsou schopny vyrobit jen n které d eva ské firmy. Problémem je zde 

p edevším transport takového kusu a jeho opracování (tento fakt pak vyžaduje montážní 

d lení jednotlivých díl ích celk  konstrukce, což op t vede k otázce výb ru vhodného spoje, 

materiálu atd.). Transport je omezen tonáží vozidla a velikostí p eváženého kusu kv li 

sv tlosti pod mosty a zak ivení komunikací. Opracování je obtížné z d vodu, že tak velké 

kusy jsou siln  atypické prvky a d eva skému podniku se nevyplatí investice do nákladných 

protahovacích a brousících technologií. 

S novou možností vyráb t z jednotlivých kus  d eva (desek - lamel) v tší lepené celky (d íve 

se používalo pro zvýšení profilu sp ažení pomocí tesa ských spoj , ale to bylo délkov

omezené) p ichází nový konstruk ní problém. Tento problém je zp soben snahou nepoužívat 

d evo jen jako prostý nosník, ale využít ho všestrann ji, tedy zapojit d ev ný prvek do 

prostorového p sobení (nap . prostorové haly). Samoz ejm  nemalou míru zde hraje i fakt, že 

d evo m že být navrženo jako estetický materiál a je možno ho tvarovat do oblouk , k ivek, 

prom nných oblouk , vytvá et otvory nebo zá ezy.  

Všechny tyto možnosti (prostorové p sobení sil, oslabení, zak ivení) p inášejí, krom

oslabení prvku a zm ny tuhosti, také lokální vnášení sil asto na místa a do sm r , kde má 

d evo ádov  nižší pevnost a tuhost. Jde p edevším o tah kolmo na vlákna. Tento jev je 

každému, kdo se d evem pracoval, znám. Pokud chceme naštípat d ev ná polena, tak budeme 

d evo štípat tak, že sekeru budeme orientovat rovnob žn  s vlákny (kolmo na ez kulatinou, 

kmene). D evo se úpln  rozštípne (k ehký lom). 

Tento jev nastává také pokud máme siln  zak ivený oblouk [47], který se snažíme narovnat 

(zv tšujeme jeho k ivost), nebo pokud zavedeme síly kolmo na vlákna blízko k okraji prvku. 

Dále také v míst  zá ezu se vyskytují lokální špi ky tahu kolmo na vlákna. To je samoz ejm

jen vý et možných zp sob  namáhání tahem kolmo na vlákna, je zde ada p idružených 

problém  (blokový smyk atd.).  

Snaha provést detaily s vnášením velkých lokálních sil do d ev ného prvku vede také 

k mnoha problém , a  už tuhostních, nebo pevnostních. Momentové spoje sdružují hned 

n kolik problém  najednou (lokální oslabení, tah kolmo na vlákna, lokální smyk, spoj je 

v tšinou pom rn  velký, takže zde hraje významnou roli také namáhání vlivem zm ny 

vlhkosti, kdy d evo m ní sv j objem a momentový spoj tvo ený ocelovým plátem a kolíky je 

oproti okolnímu d evu velmi tuhý). D íve nebylo možné sestavovat konstrukce takových 

rozpon  a s tak rozmíst nými spoji, aby tyto problémy byly ve v tší mí e zaznamenány.  

Dnes, stejn  jako v minulosti, jsou d ev né nosné prvky stále prutového charakteru a mají být 

pokud možno zatíženy pouze ve své ose nebo ohybem a tlakem. Zvláštnost zde tvo í 

st nodesky tvo ené lepeným lamelovým d evem (rozm ru až cca 280x3000x16000 mm). 

Tyto st nodesky jsou ortotropní povahy, co se týká materiálu (materiálová ortotropie), tak i 

provedení (technická ortotropie). Tyto prvky lze ešit zjednodušen  podle norem, ale také 
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s pomocí metody kone ných prvk . D evo je tedy dnes v rámci pokro ilých technologií 

schopno plnit funkci, kterou dosud obvykle zastávaly materiály jako je monolitický beton, 

zdivo, nebo ocelové st nodeskové konstrukce.  

V dále prezentovaných vztazích a výsledcích je uvažováno p edevším se d evem 

z jehli natých strom , znázorn ní jeho stavby viz obr. 2.2. 

2.4  Spoje d ev ných konstrukcí 

Spoje u d ev ných konstrukcí lze rozd lit na dv  skupiny a to na historické (mnohé z nich se 

dnes samoz ejm  stále používají) a moderní (jde p edevším o spoje, které v d ív jší dob

nebyly známy a prvky nedosahovaly takových rozm r , aby byly vyvíjeny technologie jejich 

spojování). 

Historické spoje 

Mezi tyto spoje pat í všechny tesa ské spoje. Byly p edevším provád ny na trámech které 

mají rozm ry cca 200x240x8000 mm. Jde o r zné druhy dlab , osedlání a zá ez  viz 

literatura [23]. V t chto materiálech jsou uvedeny r zné typy používaných tesa ských spoj . I 

v p vodních tesa ských spojích m žeme nalézt svázání konstruk ních prvk  pomocí 

d ev ných kolík , kramlí, provaz , ocelových h ebík  nebo jejich kombinací. 

Historické spoje mají i dnes sv j význam, a  už jde o stále rostoucí po et rekonstruovaných 

historických objekt  nebo o novostavby kde investor chce použít klasický typ spojení 

konstrukcí, aby docílil požadovaného vzhledu, originality a funk nosti stavby na bázi d eva. 

Spoje tesa ské lze zjednodušen  roz lenit takto [21] (v našich geografických podmínkách). 

• Spoje na sraz. 

• epové spoje. 

• Plátové spoje. 

• Kampové spoje. 

• Kr kové spoje. 

• Zarážkové (zapušt né) spoje. 

• Drápové spoje. 

• Spoje roubených staveb. 

• Spoje št ný ových staveb. 

• Spoje pro opravy. 
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Moderní spoje 

Moderní spoje lze d lit na mechanické a lepené, jako první uvedeme spoje využívající 

mechanické spojovací prost edky viz [30]. Mechanické spojovací prost edky jsou asto 

kolíkového typu. To znamená, spoj je vytvo en pomocí štíhlého ocelového spojovacího 

prost edku a d eveného prvku.  

Mezi kolíkové typy spojení adíme : 

• H ebíkové spoje. 

• Svorníkové a kolíkové spoje. 

• Spoje s vruty do d eva. 

Další typy novodobých spoj   

• Spoje s vkládanými hmoždíky. 

• Spoje s zalisovanými hmoždíky. 

• Spoje s deskami s prolisovanými trny. 

• Spoje s tvarovými sou ástmi z ocelových plech . 

• Lepené spoje. 

• Kombinované spoje. 

Spoje tuhé v ohybu 

Lze vytvo it pomocí variant spoj  : 

• Plošné se skupinou spoj  a vým nou která zprost edkovává p enos sil (ocelová plotna, 

deska ze skelných vláken). 

• Plošné se skupinou spoj  a vým nu zde tvo í samotný spojovaný materiál nosných 

prvk  (p eplátování, mezikus). 

• Kombinované spoje (lepené spoje + ocelové spoje + tesa ské spoje). 

• Lepené zubovité spoje (velké lamelové prvky). 

Spoje lze mezi sebou vzájemn  kombinovat viz obr. 2.3, ale pak je obtížné ur it jejich tuhost 

a únosnost. Ty lze zjistit pomocí zjednodušených p ibližných ru ních výpo t  (v tšinou 

s lineárními p edpoklady o chování materiál  a deformací), dále pak pomocí MKP nástroj

s využitím nelineárních pracovních diagram  pro materiály s p ihlédnutím k ortotropii 

materiál  a výpo tu podle teorie druhého ádu, pokud to má znatelný vliv na výsledky 

deformací a nap tí.  
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Do jisté míry jediným korektním p ístupem pro zjišt ní tuhostních a pevnostních 

charakteristik, a  už homogenních nebo kombinovaných spoj , z stávají fyzikální testy. 

Numerické testy mohou v ad  p ípad  dosáhnout obdobných výsledk  jako fyzikální testy, 

ale protože jedin  fyzikální test je pr kazný výsledek skute ného chování spoje, konstrukce, 

tak z stává jako hlavní srovnávací ukazatel vypovídající o povaze detailu spoje nebo 

konstrukce jako celku. 

Numerický model pak slouží jako pom cka pro optimalizaci reálného spoje, detailu, abychom 

ušet ili energii a pracnost p i testování všech možných variant optimalizovaného spoje. 

Protože v dnešní dob  existuje celá ada kvalitních numerických nástroj  pro optimalizaci a 

zkoumání p írodních jev , má numerické modelování nezastupitelnou roli p i návrhu a 

posudku detail  spoje a konstrukce. 

Moderní spoje využívají p edevším ocelových spoj  a detail , ve kterých lze velké síly za 

pomocí ocelových prvk  p enést do d evní hmoty. Jsou testovány a používány také spoje 

kombinované nebo spoje vytvo ené pomocí skelných vláken, kde je spoj bu  zesílen skelným 

vláknem nebo je ocelová deska nahrazena deskou ze skelného vlákna. D vodem pro použití 

skelného vlákna je jeho malá hmotnost, dobrá požární odolnost a opracovatelnost. Skelné 

vlákno má asi o polovinu menší modul pružnosti než ocel a pevnost skelného vlákna je cca 2 - 

3 nižší než má ocel. Skelné vlákno má tedy nižší tuhost než ocelové prvky, což vede k vyšším 

deformacím (prokluz m) ve spoji oproti ocelovým spoj m.  

Skelné vlákno se dá velmi dob e vrtat a to je jeho velká p ednost. Pokud budeme mít d ev ný 

prvek vyrobený na CNC stroji (obráb cí stroj s naprogramovatelným opracováním, kde 

výstup pro tento CNC stroj je 3D kompletní model ešené konstrukce) pouze s vývrty a se 

zádlabem pro plát ze skelného vlákna, tak m žeme tento plát ze skelného vlákna velmi p esn

p ipojit k d ev nému prvku a odpadají nep esnosti p i výrob  oceli a lepeného d ev ného 

prvku (i v p ípad  opracování ocelových a d ev ných prvk  na CNC strojích dochází 

k nep esnostem ve výsledné geometrii, projektem, výrobou nebo souhrnem více faktor ).  

D evo nelze na rozdíl od oceli plnohodnotn  nastavit nebo opravit, takže pokud se spoj 

nepovede provést v požadované kvalit , musí se vyrobit nový d ev ný prvek, což je velmi 

drahé, jak s ohledem na materiál a práci, tak i s ohledem na asové ztráty v montáži a 

návaznosti dalších stavebních prací.   

Typy ešených spoj  d ev ných konstrukcí 

Práce se zam uje jen na novodobé spoje. Tyto spoje jsou v této práci studovány numericky a 

také je zde uvedeno n kolik fyzikálních test  a ru ních zjednodušených výpo t .  

D vodem pro zkoumání detail  d ev ných konstrukcí je skute nost, že máme k dispozici jak 

teoretické, tak skute né pracovní charakteristiky spoj , což nás vede k reáln jším pohled m 

na spoj a konstrukci jako celek. S nástupem nových technologií a nárok  na konstrukci 

(rozpony, estetika a cena) se projektant stavebních konstrukcí nutn  ubírá k používání stále 

dokonalejších testovacích metod (numerických a fyzikálních).  
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Ocel ve spojích d ev ných konstrukcí 

Ocel je ve spojích, a  už namáhaných v ohybu, v tahu, v tlaku nebo smyku, nepostradatelná. 

Pomocí ní lze vytvá et adaptivní spoje s velkým lokálním zatížením. Mimoto je ocel snadno 

tvarovatelná a lze ji snadn ji navrhnout než samotný d ev ný prvek. Nevýhodou istého 

ocelového detailu spoje je, pokud vynecháme cenu a výrobní náro nost této suroviny, její 

nízká požární odolnost. D evo, pokud je masivního charakteru, má zna nou odolnost proti 

vystavení ohni. D evo odho ívá a uhelnatí, takže si p irozen  vytvo í ochrannou vrstvu 

zuhelnat ním. Velkým kladem konstrukcí ze d eva je i to, že d evo neztrácí mechanické 

vlastnosti v závislosti na teplot  (pevnost a tuhost). Kdežto ocel je p i teplotách nad 600˚ 

(Celsia) považována za tém  nenosnou a musí se proto chránit (nát r, ochranné vrstvy, 

zvýšení hmoty oceli - toto vše vede na zvyšování ceny a neefektivity využití pr ezu oceli). 

Obr. 2.3: Ocelový kombinovaný spoj 

D evo je svými vlastnostmi od oceli velmi odlišné. U d ev ných konstrukcí, p edevším ve 

spoji s více spojovacími prost edky vyžadujeme duktilitu spoje. Spoj nesmí porušit okolní 

d evní hmotu (nej ast jším problémem je porušení tahem kolmo na vlákna). Ocel se 

nej ast ji používá t ídy S355, nebo S235. Ocel má pro b žn  užívané pevnostní t ídy 

v lineární oblasti stejný modul pružnosti Eocel = 210 GPa, zvyšování meze kluzu m že vést 

k úsporám v detailu spoje, pop ípad  v konstrukci. Ale v p ípad  optimalizace ocelového 

spoje t eba tím, že zvolíme vyšší t ídu oceli, spoj bude obsahovat menší po et spojovacích 

prost edk  na menší ploše a tím vneseme danou sílu do menší d evní hmoty, což m že vést 

k lokálnímu porušení (blokový smyk, tah kolmo na vlákna). U t chto typ  spoj  je v tšinou 

limitující pevnost d eva.  
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M jme vysv tlení na p íkladu, kdy ocelový spoj je duktilní a zcela plastizuje. U ocelového 

spoje nedojde ke kolapsu a vy erpání celkové únosnosti. Kolíky budou postupn  plastizovat, 

ale nedojde v drtivé v tšin  k jejich p etržení. Zatímco d evo bude otla ováno daleko za mez 

pevnosti (tento zp sob porušení, ale není rizikový jako tah kolmo na vlákna) a ve d evní 

hmot  vzniknou tahové trhlinky od p sobení prostorové napjatosti (kolíky vytvá ejí síly 

kolmé na sm r p sobení zatížení). U kombinovaných d evo - ocelových, d evo - betonových 

konstrukcí viz obr. 2.3 je správné nastavení tuhostí jednotlivých prvk  velmi významné. Roli 

zde hraje, mimo duktility jednotlivých materiál , také odlišnost v dotvarování a v ase 

prom nná pevnost jednotlivých materiál .   

I p i návrhu ocelové spoje musíme dbát p edevším na jeho duktilitu. P i spln ní všech kritérií 

ohledn  pevnosti a tuhosti spoje, je velmi d ležité ošet it lokální namáhání d eva od skupiny 

spojovacích prost edk  a zajistit bezpe ný roznos sil z ocelového spoje do okolní d evní 

hmoty. 
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3 Cíl diserta ní práce 

Cílem diserta ní práce je ov it možnosti použití prostorových numerických model  pro 

výstižné modelování spoj  d ev ných konstrukcí a vypracování vhodného postupu 

modelování a jeho ov ení na praktických p íkladech. 

Jedná se o širokou problematiku, která umož uje celou adu p ístup  a zahrnuje adu 

problém , a proto byly díl í cíle stanoveny takto:   

• zpracování stru ného p ehledu problematiky, 

• volba vhodného dostupného výpo etního softwaru na bázi metody kone ných prvk , 

• výb r a ov ení možnosti použití model  materiálu pro ocel a pro d evo, 

• ov ení vhodnosti použití kontaktních prvk  k modelování spoj  d ev ných  

konstrukcí, 

• tvorba vhodného postupu pro numerické výpo ty detail  d ev ných  konstrukcí a 

doporu ení pro tyto výpo ty, 

• provedení lineárních a nelineárních výpo t  spoj  s využitím uvedených  metod, 

• ov ení výstižnosti použitých postup  srovnáním s dostupnými výsledky experiment . 
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4 Zvolené metody zpracování 

4.1  Modelování d eva (ortotropie, viskoplasticita) 

4.1.1  Ortotropie 

Jak již bylo v úvodu zmín no, d evo je rostlý p írodní materiál. Jako p írodní materiál je tedy 

d evo jako ezivo (trámy, fošny, hranolky), tak i jako lepené lamelové d evo (jde o prvek 

sestavený lepením jednotlivých lamel, které jsou vybrány podle požadované kvality) 

anisotropní povahy (vlivem symetrie matice tuhosti je zde 21 neznámých materiálových 

konstant). Pro zjednodušení a obvykle pro numerické modelování je dosta ující uvažovat 

d evo, nebo lepené lamelové kusy, jako ortotropní (je zde 9 materiálových konstant).  

Obr. 4.1: Znázorn ní ortotropie d eva

Na obrázku obr. 4.1 je znázorn ní vý ezu kmene stromu. Na tomto obrázku nejsou žádné 

nehomogenity zp sobené odklonem vláken ani zde nejsou p irozené vruby a zm ny 

v materiálu zp sobené suky. Suk je struktura stejného typu jako kmen stromu. To znamená, 

že sm ry ortotropie v tve jsou zde pod p ibližn  kolmým úhlem na kmen stromu. Lepené 

lamelové d evo (lamely pro jeho výrobu) nebo ezivo, které se z t chto kmen   zpracovává 

má potom ve svém objemu nutn  suky. Pokud je suk v tla ené oblasti (prvek trámu nebo 

lamela je orientována do tla ené oblasti nosného prvku), tak zde není zásadní problém, suk je 

tvo en tvrdší hmotou a pokud suk pln  vypl uje objem v lamele, je vše v po ádku. Pokud se, 

ale suk nachází v tažené oblasti, tak je to pom rn  velká lokální nehomogenita, oslabení 

profilu, hlavn  u tenkých lamel cca (16 - 32 mm). P i výrob  lepeného lamelového prvku se 

proto musí dbát na správný výb r a orientaci lamel a jejich kvalitu. 
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Vzorce (4.1) až (4.4) popisují materiálovou ortotropii. Je zde vid t pot eba zadání 9 

nezávislých materiálových konstant. Níže uvedené vzorce (4.2) a (4.3) umož ují dopo et 

Poissonových konstant ze znalosti modul  pružnosti a ásti Poissonových konstant. Poslední 

je podmínka (4.4), kterou musí splnit dané materiálové konstanty, aby matice materiálových 

konstant byla positivn  definitní (což znamená, že materiál je reálný). Tato podmínka je 

použita i v kone n  prvkovém software ANSYS. 
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RD - rostlé d evo Jednotkyindex Ortotropní 
vlastnosti C24 

1 Ex 10500 [MPa] 
2 Ey 900 [MPa] 
3 Ez 500 [MPa] 

  
4 xy 0,370 [ - ] 
5 yz 0,430 [ - ] 
6 xz 0,470 [ - ] 

  
7 Gxy 750 [MPa] 
8 Gyz 39 [MPa] 
9 Gxz 720 [MPa] 

Tab.1: Vlastnosti d eva t ídy C24 
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Tabulka tab.1 udává velikosti materiálových konstant pot ebných pro zadání ortotropie pro 

smrkové d evo t ídy pevnosti C24 v programu ANSYS. Tyto hodnoty jsou stanoveny na 

základ  zkušeností a podle údaj  z r zných literatur viz [19] a [50]. Každý materiál a druh 

d eviny má svou unikátní stavbu a chemické složení, takže prakticky nelze pro obecné 

numerické modely získávat pro každý p ípad originální materiálové vlastnosti. Hodnoty jsou 

pro tento typ d eviny (smrk) p ibližn  stejné pro nižší a vyšší t ídy pevnosti d eva (odlišují se 

mírn  a význam pro spo tené deformace a nap tí nebude velký).  

Pokud bychom provád li p esnou analýzu deformací (šlo by zejména o globální pr hyb), tak 

bychom si museli tyto vlastnosti ur it p esn ji. Smrk m že mít modul pružnosti mezi cca 9,0 

– 12,0 GPa. To již má významný vliv na deformace pro 2.MS (mezní stav použitelnosti). P i 

modelování spoj  už detail tak citlivý není (je t eba, ale vždy posoudit a zhodnotit každý 

detail zvláš ) na rozdíly v uvedených materiálových vlastnostech. D vod je ten, že nep esnost 

p i výrob  a skute nost, že každý fyzikáln  testovaný spoj je originál, snižuje možnost ur it 

rozdíly mezi zmín nými zm nami v tuhostech.  

D evo není pro výpo et, jak se obvykle provádí, homogenní a isotropní materiál jako 

nap íklad ocel, takže odchylky v modulech pružnosti nejsou pro výpo et komplexního detailu 

a globální tuhostní analýzu spoje jako celku tak významné (u d eva dochází k prokluz m a 

dotvarování spoj , zatímco u oceli je kontakt tém  okamžitý a p esnost spoje m že být 

vyššího ádu než u spoje d evo - ocel, nebo d evo - d evo). 

4.1.2  Viskoplasticita  

D evo se jako živý materiál chová i po svém zabudování do konstrukce. Reaguje na zm ny 

vlhkosti a na zm ny zatížení. Objemové zm ny doprovázející zm ny vlhkosti by m ly být 

sníženy na co možná nejmenší úrove  již p i výb ru d eva, jeho opracování a vysušení na 

vlhkost, která bude v konstrukci v níž bude d ev ný prvek zabudován. 

D evo má v ase od stálých, tak i od prom nných zatížení (v oblastech na území R sníh nad 

1000 m.n.m.) nezanedbatelné trvalé deformace. V ase klesá modul pružnosti a také pevnost. 

Velký vliv na pokles tuhosti a pevnosti má zvýšená vlhkost d eva, tedy i prost edí ve kterém 

se d ev ná konstrukce nachází. Pokud bude d evo vystaveno p ímé vlhkosti, prost edí 

(použití) typu III. a zatížení bude stálého charakteru, tak deformace v ase významn  rostou a 

pevnost klesá na mén  než polovinu charakteristické hodnoty. 

D evo má tedy viskoplastický charakter, po dobu jeho životnosti klesá tuhost a také pevnost. 

V numerických modelech uvedených v této práci není viskoplasticita uvažována. Je zde 

sledována jenom krátkodobá únosnost a tuhost, protože fyzikální modely byly provedeny 

krátkodobou statickou silou, nebo deformací v prost edí t ídy použití I. Ve láncích, jejichž 

kopie jsou sou ástí této práce, jsou zmín ny pro reálné konstrukce také výpo tové pevnosti a 

tuhosti pro jednotlivé typy d eva. Zde je již prost ednictvím sou initel  materiál  a 

sou initel  zohled ujícími prost edí a délku trvání zatížení uváženo reáln jší chování d eva, 
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jak s ohledem na pokles pevnosti, tak i pokles tuhosti a zvýšení deformací v pr b hu 

životnosti konstrukce. 

Obr. 4.2: Viskoplasticita pro jednoosé zatížení r znou rychlostí deformace  

Na obrázku obr. 4.2 vlevo je zobrazena závislost p etvo ení v ase pro konstantní zvýšenou 

teplotu p i r zných rychlostech zat žování. Jak je patrné na pravé ásti obrázku obr. 4.2, 

vidíme vzr stající mez kluzu a pevnosti, jde o zpevn ní závislé na rychlosti tahové zkoušky. 

Obecn  se dá íci, že modul pružnosti není citlivý na rychlost deformace, ale mez kluzu ano. 

Obr. 4.3: Viskoplasticita pro jednoosé zatížení r zným konstantním nap tím 

Obrázek obr. 4.3 p edstavuje te ení materiálu (kríp), p i konstantních nap tích na r zných 

úrovních dochází v dostate n  dlouhém asovém intervalu k nelineárnímu rozvoji nevratných 

deformací. Rychlost krípové deformace se zv tšuje p í vyšších hodnotách zatížení a v celkové 

asovém intervalu se m ní. První asový interval je charakterizovaný velkou rychlostí 

deformace a nazývá se obrázku primární kríp, druhý interval má kvazi-konstantní rychlost 

deformace a tato oblast zahrnuje sekundární kríp. P i vysokých zatíženích, nebo p i 

dlouhodobém zatížení m že krípová deformace dosp t do terciárního stádia se zrychlující se 

deformací, která m že dosp t až do krípového lomu. 
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Obr. 4.4: Viskoplasticita pro jednoosé zatížení pro relaxaci 

Na obrázku obr. 4.4 je uvedeno schématické zobrazení nap ové relaxace. P i relaxa ním 

testu se zkoumaný vzorek rychle natáhne na p edepsanou konstantní jednoosou deformaci a 

v tomto stavu se ponechá delší asový interval. Viskózní vlastnosti materiálu p itom vedou 

k plynulému poklesu hodnoty nap tí ve sledované asovém intervalu.   

4.2  Kritéria plasticity a porušení (Hill, Hoffman)

Dále uvedená kritéria se využívají p i pružno - plastických výpo tech. S ohledem na rozsah 

problematiky budou dále uvedeny jen základní vztahy. V tší pozornost bude v nována 

otázkám jejich praktického použití v kone n  prvkovém programu ANSYS [43].  

Hillovo kriterium je popsáno vzorci (4.6) a (4.7). V této podob  se používá i v programu 

ANSYS. P i jeho používání je nutné znát fyzikální hodnoty pevností a pracovní diagramy pro 

zkoumaný materiál, v našem p ípad  je d evo modelováno jako fyzikáln  ortotropní. Na 

obrázku  obr. 4.5 vidíme pracovní diagram d eva v jednoosém tahu a v tlaku rovnob žn

s vlákny a kolmo na vlákna. Vidíme zde, že d evo se chová v tlaku plasticky a v tahu k ehce. 

S ohledem na konvergenci výpo tu se ovšem musí vstupní hodnoty obvykle upravit a naladit, 

tak aby numerický model byl použitelný. To znamená, že ne vždy se elastické moduly 

pružnosti v jednotlivých sm rech musí shodovat s nam enými hodnotami a totéž platí pro 

meze kluzu pro tlak a tah. P edevším v nastavení mezí kluzu a pevnosti je nutný individuální 

p ístup pro výb r konkrétní hodnoty. Závisí to na typu úlohy, zkoumaném detailu, také na 

kvalit  sít  kone ných prvk  a na o ekávaných výsledcích. Lze konstatovat, že jsou dva 

hlavní p ípady nastavení podmínek tohoto typu pružnoplastického výpo tu.  

První je p ípad, kdy chceme od modelu získat pracovní k ivky a tuhosti ve spoji. Zde nás 

nezajímá tolik kontaktní nap tí a m žeme být mén  omezení p i nastavování kriterií te ení. 

V druhém p ípad  se zajímáme o porušení ve spoji, což je svázáno s p ekro ením nap tí ve 

zkoumaném materiálu (ve d ev ). Nej ast ji se jedná o porušení tahem kolmo na vlákna. Toto 

porušení je k ehkého charakteru a je zde nutné citliv jší nastavení parametr  porušení. 

V obou p ípadech, ale podmínky podle Hilla nevystihují p esn  zp sob a výsledné porušení 
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skute ného materiálu, ale je možné se p iblížit prost ednictvím tohoto nastavení pom rn

blízko ke skute ným hodnotám nap tí a deformacím p i kolapsu detailu nebo konstrukce.  

Obr. 4.5: Pracovní jednoosý diagram d eva tah – tlak 

Na obrázku obr. 4.5 je schématicky nazna eno chování d eva p i zat žování do porušení. 

D evo má odlišné meze pevnosti v tlaku a v tahu, tak i ve smyku, d vodem je ortotropní 

povaha d eva. Pokud nebudeme uvažovat nehomogenity, tak v tahu rovnob žn  s vlákny 

(k ehký lom) je mez pevnosti vyšší než v tlaku rovnob žn  s vlákny (pružno - plastické 

chování). To sebou nese p i modelování v programu ANSYS jedno omezení. Materiál 

popsaný Hillovou podmínkou ve sm ru ortotropie musí mít pro tah i tlak stejnou hodnotu 

meze kluzu. Toto omezení, ale pro v tšinu numerických test  popisujících reálné konstrukce a 

spoje není významné, d evo má nejslabší místo ve spoji, kde dochází nej ast ji k porušení 

tahem kolmo na vlákna, takže se rozdíl v tahové a tlakové pevnosti rovnob žn  s vlákny 

výrazn  neprojeví. 

Zde uvedeme vztahy pro jednotlivé podmínky plasticity. 

Von Misesova podmínka plasticity: 
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Tato podmínka se uplatní u homogenních isotropních ocelových prvk . Dále uvedené 
podmínky lze pokládat ze její zobecn ní pro ortotropní materiály. 

Hillova podmínka plasticity podle lánku [50]:
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Hillova podmínka - p ír stkový tvar (používaný tvar v programu ANSYS [43]):
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Hoffmanovo kritérium se skládá ze vzorc  (4.10) a (4.11), tyto vztahy byly p evzaty ze 

lánku [50] a jsou použity v programu metody kone ných prvk  MARC. 
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Hoffmanovo kriterium nebylo v numerických modelech použito, je zde uvedeno pro dopln ní 

možných zp sob  modifikování porušení zkoumaného materiálu.  
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Ob  kriteria (Hill a Hoffman) vycházejí ze vztahu von Misese. Nejd íve bylo adaptováno 

Hillovo kriterium a Hoffmanovo kriterium se odvíjí od podmínek podle Hilla. Zásadní rozdíl 

mezi vztahy Hill a Hoffman je skute nost, že Hoffmanova podmínka zohled uje rozdíl 

v pevnosti v tahu a v tlaku pro jednotlivé sm ry, což je jedna z d ležitých vlastností d eva viz 

obr. 4.5  jednoosého pracovního diagramu d eva. 

4.3  Metoda kone ných prvk

4.3.1  Varia ní metody 

Metoda kone ných prvk  využívá varia ních princip  [42] a [29]. 

Varia ní principy jsou p ímým d sledkem principu virtuálních prací. Zpravidla se využívá 

Lagrange v varia ní princip, který se odvozuje z principu virtuálních posun . Mén astý je 

Castiglian v varia ní princip, který se odvozuje z principu virtuálních sil. 

Lagrange v varia ní princip (lineárn  pružný materiál) : 

Ze všech kinematicky p ípustných stav  pružného t lesa nastane ten s minimální potenciální 

energií. 

.min=Π+Π=Π ei         (4.12) 

Kde : 

 - Celková energie systému.  [J]  

( ) Ω=Π dW
V

i ε           (4.13)                                    

- Potenciální energie deformace. [J] 

Ω

Ω−−=Π dpudvXu T

V

T
e          (4.14)                                                  

- Potenciální energie vn jších sil. [J] 

( ) ( ) ( )002

1
εεεεε −−= DW T

        (4.15) 

- Hustota deforma ní energie  [Jm-3]  (pro lineárn  pružný materiál, kde D 
[Nm-2]   je matice tuhosti a  [-] je pom rné protažení). 
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Kinematicky p ípustný stav t lesa je takový stav, kdy  :    

• posuny musí být spojité, musí mít po ástech spojité derivace v celé ešené oblasti a 

musí spl ovat geometrické okrajové podmínky p edepsané na ásti hranici,   

• p ípustné deformace jsou s p ípustnými posuny svázány geometrickými rovnicemi . 

Využití Lagrangeova p ístupu : 

( )
0=Π

Π+Π=Π

δ

δδ ei          (4.16)                                                  

                                     
Položením variace funkcionálu energie [J] nule, získáme vztah (4.17), tento postup 
vede na Ritzovu metodu. 

Ω+= dpudvXudv TTTT δδσδε       (4.17)                                                  

Castiglian v varia ní princip : 

Ze všech staticky p ípustných stav  napjatosti t lesa nastane ten s minimální komplementární  

energií. 

.min*** =Π+Π=Π ei         (4.18)          

Kde : 
*  - Komplementární energie napjatosti.                                                                                           

( ) Ω=Π
V

i dW σ
**

         (4.19)

ΩΩ

Ω=Ω−=Π dundup TT
e σ*

       (4.20)

- Komplementární potenciální energie vnit ních sil. 

                                             

( ) ( ) ( ) ( ) 0
*

2

1
εσσσσ

TT CW +=        (4.21)

- Hustota komplementární energie [Jm-3] (pro lineárn  pružný materiál). 

Staticky p ípustné pole nap tí  :    

spl uje podmínky rovnováhy jak uvnit  t lesa (nehomogenní Cauchyho rovnice), tak na 

hranici t lesa (silové  okrajové podmínky na ).     

)( ***
ei

V

Π+Π=Π δδ         (4.22)

0* =Πδ           (4.23)
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- Položením variace funkcionálu energie [J] nule získáme vztah (4.24).   

udvXdunudvXdupdv T

V

TTT

V

TT

V

+Ω+Ω=
ΩΩ

δσδδδεσδ    (4.24)

                                                               

Metoda kone ných prvk  MKP je varia ní metoda [51], která je shodná s Ritzovou metodou, 

pro níž volíme velmi speciální bázi, tak aby respektovala námi p ijaté podmínky (spojitost je-

li hledáno posunutí, úplnost) [40] a [41]. Tyto podmínky jsou pro r zné ešené problémy 

r zné. T leso, oblast se rozd lí na kone né prvky, nad nimiž se vytvo í funkce speciálního 

tvaru, respektující okrajové podmínky v uzlech, které jsou odvislé od daného p ípadu 

zkoumané rovnice. ešení použitá v této práci využívají Lagrangeova principu. 

Obr. 4.6: Pracovní diagram lineárn  pružný materiál  

Obr. 4.7: Pracovní diagram nelineárn  pružný materiál

V tšina varia ních metod pracujících na minimalizaci funkcionálu energie, uvažuje 

deformace jako lineární funkce nap tí obr. 4.6. Pro b žnou technickou praxi a její výstupy, 

pro oblast malých deformací a pro fyzikáln  lineární úlohy se toto zjednodušení dá považovat 
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za dostate n  výstižné. Pokud je nutné vyšet it oblasti velkých deformací, musí se uvažovat 

pracovní diagram obr. 4.7. P i tomto p ijatém p edpokladu se musí ve výpo tu postupovat 

itera n , kdy se charakteristika tuhosti m ní nelineárn .  

Nelineární ešení [4] a [5] technických problém  v MKP sebou nese vyšší nároky na software 

a hardwarové vybavení. Tím se znateln  prodlužuje pot ebná doba pro výpo et a také se stává 

nutností mít vhodné pracovní diagramy, materiálové charakteristiky zkoumaných model . 

Iterace pro každý krok dosazuje nové charakteristiky tuhosti z námi ur ených funk ních 

závislostí mezi nap tím a p etvo ením.   

P ehled vztah  MKP : 

.min=Π+Π=Π ei         (4.25)

- Celková energie jako sou et energie vnit ních a vn jších sil (Lagrange v 
princip). 

( )ei Π+Π=Π δδ          (4.26)

variace celkové energie, kde : 
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- Energie vnit ních sil. 
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- Energie vn jších sil.  
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- Celková energie je sou et energie vnit ních a vn jších sil v integrálním tvaru. 

rFrKr TT −=Π **
2

1
        (4.30)

- Celková energie jako sou et energie vnit ních a vn jších sil formou tuhosti 
konstrukce násobenou maticov tvercem vektoru posunutí a vn jším silovým 
zatížením násobeným vektorem posunutí. 

FKr
r

==
∂

Π∂
0          (4.31)

- Zjednodušený zápis minimalizace celkové energie, hledá se minimum funkce, 
stacionární hodnota. Vyplyne nám podmínka minima, že systém se ustálí 
v takovém stavu, kdy je jeho celková energie minimální.  

Vztah (4.31) vyjad uje minimalizaci celkové potenciální energie systému. Kde na levé stran

tohoto vztahu se nachází matice tuhosti K [Nm-1] násobená zprava neznámým, hledaným 

vektorem posunutí r [m]. Na pravé  stran  je zat žovací vektor uzlových sil F [N]. 
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4.3.2  Výb r kone ných prvk  v programu ANSYS 

V tomto odstavci se budeme zabývat použitými kone nými prvky v programu ANSYS. 

Program ANSYS a tím také kone né prvky, které jsou v tomto softwaru implementované, je 

vhodným nástrojem pro detailní zkoumání r zných fyzikálních úloh. Velkou výhodou zde je 

možnost výb ru kone ného prvku, který svými vlastnostmi nejvýstižn ji popisuje daný 

problém. 

Obr. 4.8: Kone ný prvek st nový PLANE42  [43] 

Na obrázku obr. 4.8 je znázorn n kone ný prvek PLANE42 z programu ANSYS. Jde o 

plošný st nový prvek se dv ma stupni volnosti (posun v ose x a posun v ose y), který je 

schopný p sobit podle p edpoklad  rovinné napjatosti, nebo rovinné deformace. Rovinná 

napjatost se uvažuje u st nových prvk , nap íklad u panel  tvo ících kostru železobetonové 

konstrukce. Vzniká zde nap tí pouze ve st ednici st ny. P i rovinné napjatosti je deformace 

prostorová.  

Rovinná deformace se uvažuje u liniových staveb jako je tunel, p ehrada, potrubí. Zde se 

p edpokládá že pro ešení daného problému nám posta uje ez vedený zkoumaným objektem. 

Okolní hmota prost edí brání deformaci st ny kolmo na její rovinu a tím vzniká prostorová 

napjatost.  

Tento prvek podporuje ortotropii a fyzikální a geometrickou nelinearitu a je možné jej 

kombinovat s prutovými, sko epinovými, objemovými a kontaktními prvky. Pokud od 

modelu neo ekáváme prostorovou napjatost jako u masivních prvk , kde t etí rozm r již pro 

nap ovou analýzu hraje d ležitou roli, tak nám tento prvek posta uje pro b žnou strukturální 

analýzu.    

Dalším kone ným prvkem použitelným p i vytvá ení model  d evo - ocelových spoj  je 

sko epinový prvek SHELL43 viz obrázek obr. 4.9. Program ANSYS nabízí širší výb r 

sko epinových prvk  s r znými vlastnostmi, tento prvek byl vybrán, protože vyhovuje svou 

všestranností více ú el m modelování. Jde op t o plošný prvek podporující ortotropii a 

fyzikální a geometrickou nelinearitu s možností kombinováním s ostatními zde zmín nými 

kone nými prvky. SHELL43 má šest stup  volnosti v každém uzlu. Tento kone ný prvek 

využijeme tehdy, když námi sledovaný konstruk ní prvek, t eba st nový d ev ný nosník, 
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který je p evážn  namáhán ve své rovin  (ohyb), je dodate n  namáhán také kolmo na svou 

rovinu, t eba výztužnými prvky, které ho nutí se deformovat kolmo na svou rovinu a vzniká 

tím tedy kombinované namáhání ohybem (v rovin  a kolmo na rovinu st ny). Zde již st nový 

prvek PLANE42 neposta uje. Mimoto je p i tomto zp sobu namáhání riziko klopení a 

boulení st ny, což st nový prvek nem že postihnout. 

Obr. 4.9: Kone ný prvek sko epina SHELL43 [43] 

Kone ný prvek SHELL43 je také možno použít jako pom cku pro volné sí ování kone ných 

prvk  na objemových prvcích. Jde o možnost vytvo it na objemu pomocí sko epiny sí

kone ných prvk , které pak slouží jako okrajová podmínka pro sí  tvo enou kone nými 

objemovými prvky. Tímto zp sobem jsme schopni zoptimalizovat d lení na kone né prvky 

po objemu a zmenšit po et kone ných prvk  (neznámých rovnic) v úloze a vytvo it 

kvalitn jší sí  ve zkoumané oblasti. Poté co máme objem rozd len na kone né objemové 

prvky (SOLID45 nebo SOLID186), vy istíme objem od sko epinových kone ných prvk . 

Vznikne model sestavený pouze objemovými kone nými prvky 

Nejvyšším prvkem v hierarchii kone ných prvk  pro strukturální analýzu provád nou v této 

práci je objemový kone ný prvek SOLID. Jde o prostorový kone ný prvek se t emi stupni 

volnosti v uzlu. Oba použité typy kone ných prvk  SOLID45 a SOLID186, podporují  jak 

fyzikální tak i geometrickou nelinearitu. Je možné nastavit materiál prvku jako anisotropní, 

ortotropní nebo isotropní. Proto jsou tyto typy kone ných prvk  velmi vhodné k analýzám 

d ev ných konstrukcí, zejména jejich detail . Jak bylo výše uvedeno v p íkladech v dalším 

textu je používán nej ast ji osmi uzlový prvek SOLID45 viz obrázek obr. 4.10, v n kterých 

p ípadech je použit také dvaceti uzlový prvek SOLID186 znázorn ný na obrázku obr. 4.11. 

SOLID45 je vhodný spíše pro analýzy, kde není cílem zkoumat p esné rozložení nap tí po 

prvku. Tento prvek je také šetrný v po tu neznámých po rozd leném objemu (kone ný prvek 

SOLID45 má 8 uzl  a tedy 24 neznámých posunutí). 
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Obr. 4.10: Kone ný prvek objemový SOLID45 [43] 

SOLID186 je ve v tšin  p ípad  nejvhodn jší kone ný prvek pro jemné d lení na objemech 

se zak ivenou hranicí, protože tento prvek je 20 uzlový se st edním uzlem na hranách, takže 

dokáže kvalitn  popsat i zak ivenou hranici. Díky tvarovým funkcím vyššího ádu umož uje 

tento kone ný prvek kvalitativn  lepší popis nap tí na prvku a na ešené oblasti než 

SOLID45. Jelikož tvarová funkce na hran  je k ivka, tak její derivací dostáváme obecn

k ivku (pro SOLID186 k ivku prvního stupn , což je p ímka). Pak dostáváme nap tí po prvku 

s lineárním pr b hem. Nevýhodou SOLID186 je jeho vyšší náro nost na po et neznámých 

(prvek má 60 neznámých posunutí). Jak SOLID45 tak i SOLID186 mohou degenerovat na 

tvary viz obrázky obr. 4.10 a obr. 4.9. Oba kone né prvky SOLID45 a SOLID186 lze spolu 

kombinovat, a také se sko epinovými prvky, prutovými prvky a kontakty. Je, ale z ejmé že 

v oblasti napojení t chto dvou prvk  nebude propojena oblast (uzly na hranách SOLID186)

mezi SOLID186 spolu se SOLID45. Je to zp sobeno nep ítomností uzl  na hranách u 

SOLID45. Tímto je tedy p ímé propojování t chto prvk  pro b žné modely nevhodné. 

Možností jak tyto prvky spojit se zachováním rozumného chování ve spojovací vrstv , je 

použití kontaktních prvk . Kontaktní prvek m že sloužit jako jednostranná vazba mezi 

plochami ohrani ující objemy tvo ené kone nými prvky  SOLID45 a SOLID186, ale také 

dokáže tyto povrchy „slepit“. Možnost tohoto spojení je, ale použitelná pro oblasti, kde nás 

nezajímá p esná hodnota a spektrum nap tí.  K t mto dv  kone ným objemovým prvk m je 

t eba ješt  dodat, že se SOLID186 nelze využít výpo et se zohledn ním podmínek porušení 

podle Generalized Anisotropic Hill Potential. 

Obr. 4.11: Kone ný prvek objemový SOLID186 [43] 
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P i analýze výsledk  je nutné provád t více výpo t  pro r zné kvality a hustoty sít . O kvalit

výsledk  m žeme rozhodnout podle více kriterií. Program ANSYS nabízí pro napjatostní 

analýzu ty i míry odhadu chyby.  

 - SEPC   - procentuální energetická chyba 

 - SDSG   - prvkový napjatostní rozdíl v uzlech 

 - SERR   - prvková energetická chyba 

 - SMXB, SMNB - maximální a minimální napjatostní hranice 

Nap tí v konstrukci jsou po ítána pro každý prvek zvláš , pro vykreslené nap tí na uzlech 

jsou nap tí zpr m rovaná a po modelu spojitá. Pokud vykreslíme nap tí po prvcích, tak jsou 

nap tí nezpr m rovaná, tedy obecn  po modelu nespojitá. Rozdíl mezi zpr m rovaným a 

nezpr m rovaným nap tím signalizuje kvalitu sít  kone ných prvk . Tento rozdíl je 

základem pro odhad chyby. V programu ANSYS je možnost zobrazovat výsledky pro 

nastavení grafiky PowerGraphics a FullGraphics. Pro dostupnost odhadu chyby je nutné 

nastavit grafiku na FullGraphics. Odhad chyby nám slouží k ur ení místa, kde by m la být sí

kone ných prvk  zahušt na. 

Spoje a detaily v ocelových, kompozitních tak i zde zkoumaných d evo - ocelových 

konstrukcí se neobejdou bez použití kontaktních prvk . Tyto kone né prvky slouží 

k povrchovému p enosu informací (deformací) mezi kontaktními plochami. Kontakty 

rozeznáváme prutové a plošné. Prutové kontaktní prvky mohou být použity u objemových 

kone ných prvk , sko epin, st n a prut . Tento kontaktní prvek programu ANSYS lze použít 

jen za spln ní ur itých geometrických p edpoklad . Konkrétn  jde návaznosti u kone n

prvkové sít  viz obrázek obr. 5.56, sí  uzl  musí být v jedné p ímce s kontaktem CONTA52. 

Tento požadavek klade dop edu nároky na tvorbu sít  a nutí nás si model p edp ipravit. Toto 

se jeví jako vhodné pro d lení objemu na kone né prvky i pro následné nap ové analýzy, ale 

je to asov  zdlouhavá innost. Výhodou kontaktních prvk  (CONTAC52 schéma kone ného 

prvku viz obrázek obr. 4.12) je jejich jednoduché nastavení a tím i snadná kontrola výstup . 

Lze si snadno p edstavit tento kontakt jako jednostrannou pružinku, což také CONTAC52 je. 

Pro b žné aplikace na prostorových kone ných prvcích se, ale tento kontaktní prvek 

standardn  nepoužívá a to práv  pro jeho komplikovan jší zp sob geometrického zadání a 

nároky na uspo ádání sít  kone ných prvk .  
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Obr. 4.12: Kone ný prvek kontaktní CONTAC52 [43] 

Dalším použitým kontaktním prvkem je plošný kontaktní prvek CONTA174 spojený 

s TARGE170. Oba prvky mají specifikovaný zp sob aplikace na povrch zkoumaného 

numerického modelu. V principu jde o volbu umíst ní kontaktního páru na plochu vymezující 

objemový model. Jeden p ilehlý povrch je osazen kontaktním prvkem CONTA174 a druhý 

povrch se opat í kontaktním prvkem TARGE170. D vodem pro volbu, který povrch bude 

CONTA174 a který TARGE170 je kvalita konvergence a kvalita výsledk  na kontaktních 

plochách. Kvalita a p esnost kontaktního tlaku je svázána jak s volbou kone ných prvk  pro 

objemový model, tak s kvalitou sít , tak i samoz ejm  s mírou penetrace kontaktních prvk

mezi sebou. ím vyšší je penetrace (prolnutí) povrch  kontaktního páru, tím menší je 

p esnost kontaktního nap tí a velikost kontaktní plochy se liší od reálné kontaktní plochy.  

Obr. 4.13: Kone ný prvek kontaktní CONTA174 [43] 

Na obrázku obr. 4.13 vidíme kontaktní prvek CONTA174. Rozhodnutí na kterém povrchu 

bude CONTA174, nebo TARGE170 závisí na více parametrech, d ležité jsou p edevším ty, 

které jsou uvedeny níže. Jedním z d vod  t chto podmínek je i vlastnost kontaktního prvku 

TARGE170, který m že penetrovat (prolínat) CONTA174, zatímco CONTA174 nem že 

penetrovat TARGE170.  
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Pravidla použití kontaktních prvk  CONTA174 a TARGE170 : 

• pokud je v numerickém modelu jedna ást tužší, nebo mén  ohebná než druhá, tak 

tužší, mén  ohebná ást bude vždy pokryta TARGE170, 

• když konvexní plocha p ichází do kontaktu s rovinnou plochou, nebo s konkávní, tak 

rovinná plocha, nebo konkávní plocha bude TARGE170,

• pokud má jedna kontaktní plocha horší sí  než protilehlá, tak plocha s horší kone n

prvkovou sítí bude volena jako TARGE170, 

• pokud je jedna plocha vyššího ádu než druhá, tak plocha nižšího ádu bude tvo ena 

TARGE170, 

• když jedna plocha je delší, v tší než druhá, tak v tší plocha bude volena jako 

TARGE170. 

Obr. 4.14: Kone ný prvek kontaktní TARGE170 [43] 

Na druhém povrchu, kdy na protilehlém povrchu je osazen CONTA174, je použit kontaktní 

prvek TARGE170 obrázek obr. 4.14. Pokud není možné výpo et provést, pop ípad  není 

dosahováno stabilní konvergence z d vodu kontaktních prvk , tak je možné p i zadávání 

kontaktních prvk  na oba povrchy dát oba tyto kontaktní páry. To znamená, že na obou 

površích budou jak, CONTA174, tak i TARGE170. Tento p ístup je, ale výpo tov

náro n jší. P i nastavování kontaktních prvk  je možno zvolit širokou paletu nastavení podle 

typu modelu a o ekávaného chování a výsledk . V zásad  pro konvergenci a kvalitu výsledk

je nejd ležit jší v první fázi výpo tu nastavení normálové tuhosti kontaktního páru. Kontakty 

mají možnost po ítat se t ením, výpo et je pak také náro n jší, protože matice tuhosti není 

symetrická.   
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4.4   Modelování vybraných spoj  d ev ných konstrukcí 

4.4.1  Typy model

V tomto oddíle se budeme zabývat možnými druhy model  z pohledu prostorového p sobení, 

složitosti geometrie, druh  nelinearit a volby kone ných prvk . 

Zpravidla používáme dva druhy model  a to zjednodušený výpo tový model pro ru ní ešení 

a model numerický, který m že nabývat r zné složitosti. Od velmi jednoduchých model

podobných ešením použitým v ru ním výpo tu, až po numerické 3D modely s uvážením více 

druh  nelinearit.  

Dále budou popisovány numerické modely. Využíváme zejména prutové rovinné modely a 

prutové prostorové modely. Rozdíl mezi t mito modely je dán p edevším po tem stup

volnosti, kdy v uzlu u prutového modelu v rovin  máme 3 stupn  volnosti a uzel prutu 

v prostoru má 6 stup  volnosti. Prutové modely slouží hlavn  pro praktický návrh 

konstrukce (I.MS a II.MS) a získání vnit ních sil a reakcí. Následn  se tyto vnit ní síly použijí 

pro návrh detail , a  jde o kotvení do vn jších vazeb, nebo spoj  jednotlivých konstruk ních 

celk . Prutové modely mohou zahrnout v sob  i více druh  nelinearit. Ale nemohou 

postihnout mnoho problém  spojených s popisem konstrukce, hlavn  co se týká detail  a to 

p edevším p erozd lení nap tí po prvcích detailu a deformaci ve spoji. Detail je v obecném 

p ípad  tvo en r znými komponenty z r zných materiál .  

Prutové modely (2D rovinné a 3D prostorové) tedy nemohou vystihnout skute né deforma ní 

charakteristiky spoj  (prokluzy, tuhosti). Samoz ejm  prutové modely poskytují možnost 

dávat do koncových uzl  prut  (kone ných prvk ) r zné tuhosti. Tyto tuhosti jsou vnit ní 

okrajové podmínky a jejich získání je možné odvozením prost ednictvím matematických a 

fyzikálních rovnic nebo pomocí fyzikálních test  a také za pomoci složitých model  detail

pomocí podrobných numerických model  (to je také hlavní cíl této práce, numerické modely 

blížící se k fyzikální realit , kdy pomocí matematického modelování kone nými prvky lze 

získat pracovní k ivky spoj  a jejich tuhosti, které pak m žeme použít do globálního 

prutového modelu). 

I v dnešní dob  je nelineární analýza úlohy s n kolika desítkami kombinací zatížení 

(nap íklad prutové prostorové haly) pro projektanta zajímavý a náro ný úkol. Aby odezva 

prutového, objemového modelu byla korektní, tak je nutné, mimo jiné, mít správné tuhosti 

v p ípojích a správn  nastavené materiálové vlastnosti materiál . Významnou roli to hraje 

p edevším u kombinací materiál  tak odlišných jako je ocel, d evo a beton. P íkladem m jme 

numerický model sp ažené d evo – betonové konstrukce. Kde významnou úlohu mohou hrát 

nelineární chování betonu [43] a [49] a d eva [9], [36] a [37]. Konstrukce na bázi kombinací 

t chto materiál  se již delší dobu provádí a je k nim vytvo eno mnoho fyzikálních test  a 

postup  výpo t , ale mnohdy je navrhovaný prvek (d evo – ocel, d evo - beton) natolik 

atypický, že je nutné bu  provést nákladný fyzikální test nebo na základ  zkušeností využít 

komplexn jší numerický model. Tématem o optimalizaci náklad  pojednává nap íklad [8]. 
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Prutové modely jsou schopné postihnout, co se týká globální a lokální analýzy, celkem 

korektn  globální stabilitu a lokální stabilitu (vzp r), ale  nejsou schopny (ve standardních 

komer ních výpo tových produktech) zohlednit boulení a klopení (to dokáže sko epinový, 

nebo prostorový kone ný prvek). 

P esto je prutový prvek dosud jediným rozumným nástrojem pro navrhování rozsáhlých 

stavebních konstrukcí. Pokud bychom pot ebovali mít modely vystihující i stabilitní problémy 

p i boulení, tak je možné nap . ve SCIA [44], ANSYS [43] kombinovat prutové, sko epinové 

a prostorové prvky. Je t eba, ale dodat, že každý z t chto prvk  má svá specifika vyplývající 

z jejich odvození a po tu a typu stup  volnosti. To vede k p idruženým problém m 

v napojení jednotlivých druh  kone ných prvk , které lze sice ešit, ale také zde vyvstávají 

problémy s lokálními extrémy v nap tí nap íklad v bodech napojení prutových kone ných 

prvk  na sko epiny a objemové prvky.  

Jak již bylo nastín no, dalším výpo tov  složit jším kone ným prvkem je sko epina. 

Sko epina je plošný kone ný prvek, který je schopen zohlednit deskové a st nové p sobení 

(celkem 8 vnit ních sil a 6 stup  volnosti). Rozeznáváme dv  základní teorie pro desky a to 

Mindlinovu a Kirchhoffovu teorii. Mindlinova deska je tlustá deska, kde neplatí p edpoklad 

zachování rovnosti pr ezu po deformaci (body po ezu kolmém na st ednici se na horním a 

dolním okraji nezdeformují lineárn , spojení t chto krajních bod  a vnit ních bod  po ezu 

není lineární, není to p ímka, ale k ivka). Opakem je Kirchhoffova teorie tenkých desek. Zde 

z stávají normály na st ednici po deformaci stále normálami na st ednici (odvození desek 

podle Kirchhoffovi teorie je mnohem jednodušší a je analogické klasické nosníkové teorii). 

Sko epina na rozdíl od prutového prvku zanedbává pouze jeden rozm r (tlouš ku desky). 

Sko epiny jsou tvo eny bu  trojúhelníkovými kone nými prvky, nebo ty úhelníky. 

N kterými sko epinovými prvky je možno po ítat také úlohy s uvážením ortotropie a také 

s uvážením boulení a klopení a samoz ejm  vzp ru jak ho známe ze stability prut . Pomocí 

sko epin se m žeme výsledky výpo tu p iblížit ke skute nému chování plošných spoj . 

V kombinaci s prutovými kone nými prvky jsme schopni vymodelovat spoj blížící se 

k realit . V tšina komer ních produkt  poskytujících sko epinové a prutové kone né prvky je 

schopna tuto analýzu nabídnout. Stále však nám sko epinové prvky nedávají informaci o 

deformacích a nap tích po tlouš ce vyvolaných prostorovou napjatostí.  

Tento fakt je d ležitý v p ípad  kolíkových spoj , kdy se kolík deformuje v rovin  kolmé na 

st ednici plochy sko epiny a je tedy nutné p esn ji popsat tuhostní charakteristiky i ve sm ru 

tlouš ky st ny sko epiny. To dokáže zohlednit pouze objemový prvek. Mimoto, vzhledem 

k plošnému charakteru a liniovým napojením jednotlivých sko epin, v míst  jejich pr nik , 

vn jších vazeb a napojení na prutové prvky, dochází k lokálním extrém m nap tí (jsou zde 

nap ové špi ky také ve skute nosti, ale nedosahují takových hodnot, také proto že ve 

skute nosti dojde k plastizaci v okolí lokálních extrém  a p erozd lení nap tí. 

Poslední skupina kone ných prvk  použitých v této práci jsou objemové kone né prvky. 

Kone né prvky, se kterými je po ítáno v této práci jsou používány v programu ANSYS. Tyto 

prvky jsou 8 a 20 uzlové se t emi stupni volnosti v každém uzlu (každý uzel má tedy t i 
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nezávislé posuny). Na rozdíl od sko epin a prut  zde nejsou stupn  volnosti v pooto ení, což 

je v souladu s obvykle využívanou teorií pružnosti. Objemový prvek má v každém bod  6 

r zných složek nap tí.  

Tímto prvkem lze modelovat kterýkoli spoj, detail, nebo konstrukci. V rámci nabídky 

nelinearit v programu ANSYS je možné se velmi p iblížit k reálnému chování spoj . Každá 

výhoda má ovšem i svou protiváhu, zde je komplikací n kolik. Z celé ady vyjmenujme ty, 

které se p ímo dotýkají v této práci uvedených numerických model . Zejména jde o vyšší 

výpo etní náro nost. Srovnáme-li jednoduchý p íklad ešený prutovým kone ným prvkem, 

prostý nosník o velikosti 200x200x6000 mm tvo ený t eba železobetonem viz obrázek obr. 

4.15, který je porovnáván s modelem vytvo eným pomocí objemových prvk . 

Obr. 4.15: Hustota sít  na prutovém (horní prut) a objemovém kone ném 

prvku (dolní prut) 

U prostorového prutového prvku vysta íme pro naše ú ely s 10 kone nými prvky, zde máme 

dohromady 11 uzl  a tedy po et rovnic je 11 x 6 = 66 neznámých (bez uvážení vazeb, které 

odeberou minimáln  6 stup  volnosti). Kdybychom u objemového 8-uzlového kone ného 

prvku rozd lili pr ez na 4 kone né prvky v ezu a po délce bychom rozd lili prvek na 40 

dílk  (aby m l objemový prvek optimální tvar krychle, i tak by šlo o pom rn  hrubé d lení). 

Tak dostaneme 1107 rovnic bez ode teních vn jších vazeb (pro 20-uzlový prvek vznikne 

3663 rovnic, bez vn jších vazeb), rozdíl je z etelný. Pokud chceme velkou úlohu 

(geometricky rozsáhlou) ešit pomocí objemových prvk  a chceme mít korektní výsledky, tak 

obrovským zp sobem roste po et neznámých, a tedy tím i výpo tová náro nost. Z toho 

vyplývá, že pln  3D úloha po ítaná nelineárn  s využitím objemových prvk  a kontaktních 

prvk , pop ípad  také s ortotropním, anisotropním materiálem bude ešitelná jen na 

omezeném prostoru, nap íklad na oblasti spoje (podoblasti celkového modelu). Vn jší 

zatížení se p evede na detail z prutového, nebo sko epinového modelu a bude se dále ešit jen 

komplexní detail spoje konstrukce.  

Dalším problém spojeným s modely s objemovými prvky jsou vstupní data. Pokud budeme 

modelovat ortotropii, tak materiálové konstanty jsou mén  dostupné, než materiálové 
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vlastnosti pro isotropní a homogenní výpo ty. T chto a jiných problém  je celá ada a budou 

dále zmín ny v následujícím odstavci, protože jde už problémy spojené s kvalitou výsledk  a 

následn  i s konvergencí výpo tu. 

4.4.2   Postup p i modelování 

Každý spoj, který má být p eveden na komplexní 3D detail, musí být nejd íve promyšlen po 

stránce geometrické. Je to stejné jako bychom navrhovali d m nebo zahradu. Na prvním 

míst  je funkce, následuje provedení, náklady na výrobu a v úvahu musíme vzít v mnoha 

p ípadech i vzhled výsledného detailu. 

Nejd íve se vy eší konstrukce jako celek (vnit ní síly, reakce a p edb žné profily), proto, 

abychom m li vnit ní síly na konkrétní spoj, už u tohoto modelu se snažíme zohlednit 

budoucí vlastnosti a chování spoje. Jde samoz ejm  jen o odhad. D ležité je to proto, aby byl 

detail zatížen p ibližn  stejnými silami, které vzniknou v konstrukci s reálným  spojem. 

Jakmile máme vytvo enou a spo tenou konstrukci, (jde v tšinou o prostorový kone n

prvkový model), m žeme postoupit k návrhu detailu spoje. 

Pokud už máme p edstavu (nap íklad skica od ruky o uspo ádání spoje a dimenzi), tak 

provedeme jednoduchý ru ní propo et, nebo použijeme jednodušších kone n  prvkových 

model . Po up esn ní dimenze spoje a jeho uspo ádání p ejdeme k návrhu spoje v CAD 

systému, kdy detail rozkreslíme do podrobností a tím se definuje napojení na konstrukci a 

provedení spoje. Následn  je t eba zhodnotit vyrobitelnost spoje.  

Tento postup má n kolik výhod, které zastíní pom rn asov  náro né sestrojování spoje v 

CAD systémech. Hlavní výhodou je následné p evedení detailu do výrobních výkres , dále 

pak možnost importovat tento model v CAD systémech do kone n  prvkových výpo tových 

program . Samotné modelování geometrie nemusí být v jednotlivých výpo etních 

programech vždy jednoduché. Kreslení skic je neodmyslitelnou sou ástí p edb žného návrhu, 

ale ve výrobní fázi musíme už znát p esné návaznosti mezi jednotlivými sou ástmi ešeného 

detailu spoje. 

Pokud máme vytvo enou geometrii, tak m žeme volit materiál ze kterého jednotlivé 

komponenty spoje budou vytvo eny. Samoz ejm  materiál je v pr b hu návrhu znám, p jde 

spíše o jeho popis a zp sob, jakým ovliv uje numerický model. Materiál m žeme být u 

objemových kone ných prvk  považován za isotropní, ortotropní, nebo anisotropní. U 

problém  studovaných v této práci použijeme materiál isotropní pro ocelové ásti a materiál 

ortotropní pro d ev né ásti. Dále m žeme v použitém programu, nap íklad ANSYS, nastavit 

r zné druhy fyzikálních nelinearit. Tyto nelinearity jsou vázány k jednotlivým typ m 

kone ných prvk  podle geometrické složitosti (prut, sko epina a objem) a podle typu 

odvození kone ného prvku.  

Samotnou volbou materiálu a zp sobu jeho nelineárního chování v pr b hu zat žování je 

možno odladit mnoho lokálních extrém  v nap tí, ale model bude také citliv jší na 
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konvergenci. M že se n kdy stát, že fyzikální nelinearita poskytuje prostor pro delší 

stabiln jší konvergenci (p enese lokální špi ky nap tí), jindy se nám ešení není schopno 

vypo ádat s lokálními extrémy a výpo et diverguje. Problémy s konvergencí jsou závislé na 

mnoha faktorech. Obecn  m že jít o svázané problémy, kdy p idání více druh  nelinearit a 

kontaktních prvk  zp sobí divergenci výpo tu. Vyjmenujme alespo  n které z t chto faktor . 

Volba sít  má p ímý dopad na lokální extrémy (v jejich místech m že docházet k divergenci 

výpo tu), zmenšováním velikosti kone ných prvk  m žeme docílit kvalitn jší výsledky, ale 

také zvyšujeme náro nost úlohy po výpo etní stránce. Nastavení parametr  materiálu a jeho 

fyzikální nelinearity, op t m že vést ke kvalitn jšímu popisu reality, ale také m že docházet 

k lokálním singularitám na kone n  prvkovém modelu. Velký vliv má také velikost kroku 

vnášeného vn jšího zatížení. Obecn  platí, že deforma ní zatížení poskytuje stabiln jší 

výpo et než zatížení silové. Výhodou deforma ní zatížení je také možnost získat sestupnou 

v tev pracovního diagramu, pokud použijeme vhodný model fyzikální nelinearity. 

Konvergenci výpo tu lze ovlivnit také výb rem metody ešení nelinearit, jde o numerické 

metody jako je Newton - Rhapson, metoda délky oblouku atd. Pokud použijeme ve 

výpo tovém modelu i kontaktní prvky, tak se úloha stane výpo tov  zna n  obtížnou. Model 

s kontakty je z hlediska konvergence velmi citlivý a nastavení všech parametr  je otázkou 

zkušeností. Souhrnné použití geometrické a fyzikální nelinearity spolu s kontaktními prvky 

vede na pom rn  složitou úlohu. V ní hraje roli provázanost mezi volbou sít , typu a druhu 

kone ného prvku, nastavení nelinearit a jejich parametr  spolu s typem numerického ešení a 

volbou okrajových podmínek.  

Nelze najít zcela obecný postup nastavení, je nutné provád t citlivostní analýzy podle typu 

úlohy a požadovaných výsledk . Postup spo ívá v opakovaném zkoušení nastavení a kontrole 

deformací a nap tí na modelu, spolu s kontrolou podle jednoduchých model  (ru ní výpo et a 

zkušenost). Nejvyšší mírou kontroly a zhodnocení správného nastavení modelu je pak 

kontrola a porovnání s opakovanou fyzikální zkouškou, pokud možno na více typech zatížení, 

geometrií a materiál . 

Jakmile máme p ipravenou geometrii v kone n  prvkovém modelu (v našem p ípad  p jde o 

3D modely s objemovými prvky, tento postup platí i pro sko epinové a kombinované modely 

s r znými typy kone ných prvk ),  tak nejprve ur íme jakou analýzu budeme provád t 

(nap ová, tuhostní nebo deforma ní). D vodem je skute nost, že podle typu analýzy a 

o ekávaných výsledk , souvisí d lení geometrie na kone né prvky  pom rn  siln  s hledaným 

ešením. Obecn  u kone ných prvk  platí že, s rostoucím po tem kone ných prvk  by m lo 

ešení konvergovat k p esnému ešení. Ale s rostoucím po tem kone ných prvk  a to 

p edevším u objemových kone ných prvk , roste po et neznámých a tím i výpo tová 

náro nost velmi rychle. Mimo to s jemn jším d lením na kone né prvky v oblastech napojení, 

vrub  a vnášení lokálních sil a vn jších vazeb se budou vyskytovat lokální extrémy v nap tích 

(pro objemové a sko epinové kone né prvky). Je to zp sobeno zmenšováním kone ných 

prvk  na menší plochy, objemy a vnášením lokálních sil na tyto menší fyzikální rozm ry 

(pokud budeme hledat tlakové nap tí a pod líme konstantní vn jší sílu v uzlu zmenšujícím se 

kone ným prvkem, tedy jeho plochou, tak nám nap tí na tomto kone ném prvku, který jako 
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první p ebírá tém  celou lokální vn jší sílu, poroste k nekone nu). Cesta jak zmírnit tyto 

extrémy je po ítat konstrukci fyzikáln  nelineárn , tento postup vede k p erozd lení nap tí po 

kone ných prvcích. Je to zp sobeno tím, že tyto kone né prvky zplastizují a poté zapojí více 

sousedních prvk  do roznosu deformací a nap tí.  

Obr. 4.16: R zné kvality sít  na objemovém kone ném prvku v ANSYS [43] 

Dalším možným postupem jak zlepšit kvalitu výsledk  v okolí extrémních lokálních nap tí, je 

nad lit geometrii spoje na soum rné a korektní kone né prvky viz obrázky na obr. 4.16. 

Znamená to, že prvky budou rovnom rn  rozd leny po geometrii a jejich tvar bude 

symetrický a blížící se ke tverci, rovnostrannému trojúhelníku, nebo krychli. Cíl je p ipravit 

geometrii tak, aby vytvo ená sí  z jednotlivých kone ných prvk  byla tvo ena rovnostrannými 

kone nými prvky (prvek jehož vnit ní úhly jsou malé, pop ípad  když u kone ného prvku 

p evažuje n jaký rozm r více jak 4 x až 5 x nad ostatními, tak na kone ném prvku nejsou 

spln ny n které matematické p edpoklady, t eba p edpoklady numerické integrace po prvku, 

pak spo tené hodnoty nap tí se nemusí blížit k správnému ešení). P i p íprav  geometrie je 

t eba uvážit, jak rozd líme geometrii, na jaké ásti, které pak pokryjeme kone nými prvky. 

Tento postup nesouvisí jen s kvalitou výsledk , ale má obrovský vliv i na po et kone ných 

prvk . S dop edu rozmyšleným d lením geometrie na podoblasti, které pak budou pokryty 

kone nými prvky, m žeme zna n  zmenšit po et kone ných prvk  a mít stále dobré 

výsledky. V praxi to znamená, že oblast, která nás zajímá rozd líme jemn  a zbylé ásti 

(kone né prvky) postupn  rovnom rn  zv tšujeme. Program ANSYS umož uje pom rn

kvalitní uživatelskou i automatickou volbu d lení sít . Ne vždy je oblast tak jednoduchá (jde 

p edevším o zaoblené oblasti, spoje s otvory), aby p edem automaticky generovaná sí

dokázala korektn  daný objem pokrýt. Pokud ano, tak za cenu velmi jemného d lení, kdy je 

náro nost úlohy na výpo et tak velká, že výhodn jší je p edchozí kompaktní geometrii 

rozd lit na podoblasti a ty d lit na kone né prvky postupn . 

P i vytvá ení modelu je dobré dop edu uvažovat s d lením geometrie na jednotlivé podoblasti 

a s p edstihem si kreslit, t eba na papír, jemnost d lení a získat tím výslednou náro nost 

úlohy. Pokud je známo d lení po podoblastech, tak je možné spo íst uzly a v nich po et 

hledaných neznámých. Potom je velikost úlohy známa a tomu m žeme p izp sobit aktuální 

d lení geometrie na podoblasti a ty na kone né prvky. 
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Volba kone ných prvk  a okrajových podmínek je nedílnou sou ástí rozboru a návrhu p i 

vytvá ení detail  spoj  pro nelineární strukturální analýzu. Volba kone ného prvku souvisí 

s typem úlohy a jejím rozm rem. Tedy s tím, jestli se jedná o prutovou, sko epinovou 

(plošnou), nebo objemovou kone n  prvkovou úlohu. Dále pak jaký fyzikální problém bude 

ešen. V této práci jsou všechny numerické modely podrobeny strukturální analýze. Poslední 

volbou co se týká výb ru kone ného prvku, je jeho kvalita. To znamená na tentýž ešený 

problém m žeme použít více kone ných prvk ,  rozdíl je v tšinou v nabízených parametrech  

kone ného prvku a kvalitou s jakou popisuje deformaci t lesa, tady po tem stup  volnosti na 

kone ném prvku. T eba 8 uzlový kone ný objemový prvek má lineární aproximaci 

deformace, poskytuje nám na ešené oblasti globální deformace s menším po tem 

neznámých, ale také výstižnost nap tí po prvku není nikterak vysoká, hlavn  u nap ových 

analýz. Naproti tomu 20 uzlový prvek používá k popisu deformace funkce vyššího ádu, tedy 

derivace posunu, což je p etvo ení,  p etvo ení není konstanta jako u 8-uzlového prvku a proto 

i nap tí po prvku je popsáno výstižn ji. Ale po et neznámých je zde oproti 8 uzlovému prvku 

mnohem vyšší p i zachování stejného d lení na kone né prvky. 

M žeme sice oblast pokrýt menším po tem 20 uzlových kone ných prvk , ale to obvykle 

není p íliš efektivní vzhledem k dalším návaznostem v celém modelu spoje. Samotné ur ení 

velikosti d lení na kone né prvky je náro ná úloha, kdy jsme omezeni požadavky jak na as 

pro tvorbu modelu, tak na výpo tový as. Velikost d lení na kone né prvky (jemnost sít ) 

hlavn  v okolí o ekávaných lokálních koncentrací nap tí, což nás zajímá p edevším u spoj , 

má p ímou souvislost s lokálními nap tími a tím také v rozhodování o podmínkách porušení 

daného prvku ve spoji a tím k ur ení výstižnosti úlohy. Jednou z cest jak ur it optimální 

velikost sít  s ohledem na výpo tovou náro nost a kvalitu výsledk , jsou citlivostní analýzy, 

které m žeme provád t samostatn  a dále pak fyzikální test (nap . v laborato i), který nám 

slouží jako kalibra ní, pro nastavení jak velikosti sít , tak nastavení materiál  a okrajových 

podmínek (vazby a zatížení). 

Okrajové podmínky v mnoha p ípadech rozhodují o výstižnosti jak globálních deformací, tak 

i nap tí na modelu jako celku a jeho ástech. Okrajové podmínky, jak je známe ze statiky 

stavebních konstrukcí, zejména prutových, jsou ve v tšin  p ípad  nekone n  tuhé vazby. U 

prutových model  to neznamená nijak velké zkreslení, i když v p írod  nekone né tuhé vazby 

(nulové uzlové posuny) tém  neexistují (vazby v p írod  mají kone nou tuhost). Samoz ejm

i u prut  se m žeme setkat s p ípady, kdy správná volba vn jších vazeb m že vést k daleko 

reáln jším výsledk m reakcí a tím i vnit ních sil na prutech. Takovým p ípadem m že být 

výpo et vzp rných délek u rámových soustav, kdy uvážení dokonale vetknutého sloupu, nebo 

sloupu pružn  uloženého, m že vést k dosti jiným vzp rným délkám a tím i k rozdílné 

stabilit  konstrukce rámu.    

U konstrukcí tvo enými sko epinovými kone nými prvky nebo objemovými kone nými 

prvky se musí s okrajovými podmínkami pracovat opatrn . D vod  je n kolik. Hlavním 

d vodem, jak bylo zmín no, je skute nost, že p íroda nezná nulové posuny (materiál má 

prokluz, pop ípad  zplastizuje a poddá se a tím dojde k p erozd lení deformací a nap tí). 

Dalším p íkladem tohoto problému bývají jednostranné vazby u 3D model . P íkladem je 
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neposuvná vazba ( epový spoj mezi sloupem a ocelovým protikusem zabetonovaným 

v základu obrázek obr. 4.17 první zleva) v pat  sloupu v prutovém kone n  prvkovém 

modelu, kde máme betonový pr ez 200x400x6000 mm a ta samá vazba pro tento sloup 

vytvo ený pomocí objemových prvk , tedy zde (pro objemové prvky) je sloup více mén

skute ný ve všech sm rech. Je z ejmé, že nem žeme tuto vazbu ve svislém sm ru dát na 

všechny uzly v pat  pro sloup tvo ený objemovými prvky, protože bychom tento sloup 

vlastn  vetkli viz obrázek obr. 4.17 uprost ed (zákaz posunu uzl  v pat  pro tento typ sloupu 

by znamenal vytvo ení dvojic sil a úpln  jiný typ vn jší vazby než u prutového modelu).  

Obr. 4.17: Varianty možných vn jších vazeb na objemový prvek sloupu 

Možností jak áste n  vy ešit tento problém, je dát neposuvnou vazbu do uzlu v ose sloupu 

obrázek obr. 4.17 vpravo tvo eného objemovými prvky, to je správné z pohledu 

kinematického, ale dostaneme zde vysoké lokální nap tí (velký lokální gradient nap tí). Takto 

velké nap tí a jeho rozložení neodpovídá u tohoto detailu skute nému pr b hu nap tí a jeho 

velikosti v oblasti vn jší vazby. Další možností je použití jednostranných vazeb, tedy 

kontaktních prvk . Tento p ístup je mnohem lepší, ale nese se sebou n které vedlejší jevy, 

jako nap íklad problémy s konvergencí výpo tu, složit jší nastavení kontaktního prvku a také 

fakt, že se nám betonový pr ez bude otá et kolem své hrany a ne v míst epu, což m že být 

znatelné zkreslení. Poslední možným vystižením reality je namodelovat tento spoj se všemi 

detaily obrázek obr. 4.17 zleva v etn  kontaktních prvk . Toto je nejvýstižn jší možný 

p ístup k popisu konstrukce, který vede k nejv rn jšímu vystižení skute ného chování spoje, 

úloha se, ale stává poté náro nou geometricky, výpo tov  a konvergen n . Díky tomuto 

modelování jsme si schopni uv domit návaznosti a chování na t chto numerických modelech 

a m žeme pak s jistou mírou oprávn nosti p edpovídat chování u obecných spoj  bez nutnosti 

vždy provád t fyzikální testy. 

Okrajové podmínky mnohdy rozhodují o ešitelnosti úlohy, je možno zadávat adu druh

vn jších vazeb, které nemusí odpovídat realit , ale pomohou v konvergenci pro první kroky 

zatížení, než se numerický výpo et stabilizuje. A pokud jsou tyto vazby umíst ny vhodn  a 

jejich tuhost nem ní zásadn  globální tuhost modelu, tak ani neovlivní deformace a tím 

rozložení nap tí na zkoumaném detailu spoje nebo ásti konstrukce. 
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4.4.3   Využití kontaktních prvk  u komplexních model

Tém  každá úloha v d ev ných konstrukcích v oblasti spoj , pokud spoje nejsou lepené (zde 

by se našlo mnoho problém , zejména v lomové mechanice, protože se spoje chovají k ehce) 

je kontaktní. A  už jde o tesa ské spoje, jež jsou vysloven  kontaktní povahy, tak i moderní 

spoje s mechanickými spojovacími prost edky.  

Na úvod zmíníme skupiny spojovacích prost edk  zasazených v objemu d eva nebo 

momentové spoje (spoje tuhé v ohybu), kde je na kontaktní povaze spoje a jeho deformaci 

závislá rota ní a transla ní tuhost p ípoje. Práv  tyto spoje je možno pom rn  výstižn

modelovat za pomocí objemových kone ných prvk  a získat tím rota ní a transla ní tuhosti 

pro využití u zjednodušených prutových model  (poté jsou tyto prutové modely schopny lépe 

vystihnout globální a lokální chování navrhovaných konstrukcí), které jsou používány v praxi. 

Kontaktní prvky m žeme rozlišit podle typu kone ného prvku na v zásad  dva typy. A to 

první typ je prutová jednostranná vazba. Druhým typem je pak plošná kontaktní vazba. Oba 

dva tyto typy lze použít na plošné a objemové úlohy. Prutový kontaktní prvek i na prutové 

úlohy.  

Obvykle mají kontaktní prvky pro modelování tato nastavení : 

• chovají se jako jednostranná vazba (pouze tlak v prvku), 

• mohou být nastaveny jako nedeformovatelné, 

• podporují prokluz (zapojí se až po p edem nastavené deformaci sm rem do prvku – 

v ANSYSU ozna ené jako GAP - mezera), 

• dovolují nastavit míru penetrace pomocí normálové tuhosti (tato vlastnost souvisí 

p edevším s konvergencí u plošných kontakt , ím je vyšší normálová tuhost, tím je 

nižší penetrace a výsledky jsou v kontaktním tlaku p esn jší, ale zvyšuje se zna n

náro nost na konvergenci, dochází ke „skok m“ mezi kontaktními plochami), 

• mohou být nastaveny trvale spojené kontaktní plochy (BONDED - lepený kontakt), 

• mohou být nastaveny do asn  slepené kontaktní plochy, po p ekro ení dojde 

k odtržení kontakt , 

• kontaktním prvk m lze nastavit r zné druhy t ení. 

4.4.4  Problémy a nutné úpravy numerického modelu  

Pokud po ítáme numerický model fyzikáln  nelineárn  s využitím kontaktních prvk  a 

materiál d eva je nastaven jako ortotropní, tedy mající v t ech vzájemn  kolmých sm rech 

rozdílné vlastnosti, setkáme se mnoha obtížemi jak v oblasti konvergence modelu, tak i 

v oblasti kontaktních nap tí. Zastavme se nejd íve u ortotropie a jejího vlivu na kone n

prvkový model. Pokud máme 3D model tvo ený objemovými kone nými prvky s materiálem 

d eva (d evo je modelování jako ortotropní) a ocelovými mechanickými spoji (kolíky ve 
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d ev ), tak p i namáhání kolík  dochází k jejich deformaci a vnášení sil do d evní hmoty. 

Protože je d evo ortotropní, tak má tendenci se porušit (roztrhnout) v nejm k í ose, tedy 

kolmo na podélnou osu (zde dochází k tahu kolmo na vlákna). Prvním problémem zde budou 

velká lokální nap tí v tahu kolmo na vlákna. Pokud použijeme Hillovy podmínky plasticity, 

tak bude vlivem lokálních špi ek nap tí, které mohou být numerickými extrémy, výpo et 

divergovat ješt  p ed dosažením pevnosti podle fyzikálního testu. Je t eba uvážit, že 

porovnávat d evo a jeho pevnost podle norem s hodnotami získanými na numerickém modelu 

sestaveného s využitím d íve popsaných vztah , je velmi problematické. Norma udává zna n

menší charakteristické hodnoty pevnosti d eva, než jaké ve skute nosti jsou. To má svou 

logiku, d evo je p írodní materiál s originální stavbou a velmi nerovnom rn  rozloženými 

vlastnostmi.  

Také nelze zanedbat skute nost, že d evo je z dlouhodobého pohledu viskoplastický materiál 

a p i dlouhodobém zatížení ztrácí pevnost a klesá jeho modul pružnosti. D evo také reaguje 

ztrátou pevnosti na zvýšenou vlhkost. P i fyzikálních testech se ve v tšin  p ípad  neprojeví 

vlhkost ani dlouhodobý charakter zatížení. P i standardních fyzikálních testech mají zásadní 

vliv vruby ve d ev , jeho nehomogenita a pevnostní t ída zkoušeného d eva. Proto nelze do 

numerického modelu, v nastavení jeho pracovních k ivek, dosazovat charakteristické hodnoty 

pevností, ale hodnoty získané na skute ných vzorcích s nehomogenitami a pokud možno 

z více zkoušených typ  vzork . Samotné stanovení pevnostních charakteristik pro kone n

prvkový model je také otázka zkušeností. 

Pokud ani po zvýšení hodnot pevností pro porušení neodpovídají dosažené výsledky na 

numerickém modelu fyzikálnímu testu (nap íklad vlivem divergence v oblasti spoje), tak další 

možnost pro úpravu konvergence je popsána dále: V okolí spoje, kde p edpokládáme velké 

tahy kolmo na vlákna, tak v malém objemu numerického modelu m žeme zam nit stávající 

ortotropní materiál za ortotropní materiál s vyššími pevnostními vlastnostmi (budeme mít 

standardní ortotropii pro globální model d eva a speciální ortotropii ve velmi malé oblasti 

v okolí spoje, kde m že docházet k numerické divergenci).  

Konvergence pak m že být stabiln jší, materiál této oblasti (speciální ortotropie) o vyšší 

pevnosti p enese lokální nap tí dále do p vodního ortotropního materiálu. Další možností jak 

zvýšit stabilitu výpo tu je upravit konvergen ní kriteria, tedy nastavit p esnost s jakou bude 

konvergence dosažena (jde o kriterium energetické, kriterium nevyrovnaných sil, nebo 

posun ). Tato varianta zlepšení stability výpo tu, ale p ináší sebou nejistotu v dosažených 

výsledcích a nemusí vždy vést k lepší konvergenci, stejn  tak jako p edchozí alternativy. Na 

základ  logiky a zhodnocení p edešlých model  po ítaných s fyzikální linearitou, m žeme 

rozhodnout z jakého d vodu numerický model s uvážením fyzikální nelinearity nekonverguje 

(ur íme kde se vyskytují lokální extrémy špi ek nap tí a jakou mají hodnotu) a podle toho 

zvolíme strategii co upravíme, jestli materiálové vlastnost, okrajové podmínky, nebo 

konvergen ní kriteria a nebo nastavení ešení (numerickou metodu ešení úlohy). 

Možným problémem se stává jev p i fyzikáln  nelineárním výpo tu s kontaktními prvky. 

V takovém to p ípad  se kontaktní prvky v programu ANSYS zachovají tak, že výrazn  sníží 
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svou kontaktní tuhost. Je t eba uvážit do jaké míry to má vliv na p erozd lení nap tí a tím na 

sledované výsledky. Kontrola by m la prob hnout tak, že model, který nám po odlad ní 

konverguje až do dosažení stanovených mezí (vzorem m že být fyzikální test), upravíme tím 

zp sobem, že zvýšíme kontakt m normálovou tuhost a po ítáme znovu. Pokud se dopo ítáme 

p ibližn  na stejný konvergen ní krok, tak srovnáme kontaktní nap tí a penetraci. Penetrace 

nám udává kolik se nám kontaktní plochy prolnuly ( ím vyšší je penetrace tím zkreslen jší je 

kontaktní nap tí). 

U d ev ných konstrukcí, ale není tlak v tšinou problémem, není to d vod (v oblasti spoj ) 

pro  by konstrukce p estala plnit svoji funkci, maximáln  dojde k trvalé deformaci vláken 

vlivem lokálního tlaku. Problémem je rozštípání d eva kolmo na vlákna, zde je hlavní p í ina 

poruch u d ev ných konstrukcí, jak v pevnostním, tak v tuhostní chápání jeho vlastností. Tahy 

kolmo na vlákna vznikají také od sil které nutn  nep sobí tímto sm rem (na m kkou osu), 

proto se v praxi asto, pokud to je nutné nebo žádoucí, v t chto místech zalepují ocelové ty e 

nebo se instalují vruty s celým závitem. Takto sepnuté d evo p es objem již vykazuje zna n

zvýšenou odolnost v tahu kolmo na vlákna. 
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5 Modelované spoje d ev ných konstrukcí 

V této kapitole bude uveden souhrn vybraných ešených úloh. Tato ást práce je složena z 

typov  r zných úloh stavební mechaniky a konstruk ního a materiálového ešení detail  a 

spoj   d ev ných stavebních konstrukcí. Jde o revidované a up esn né texty, který již byly 

autorem v minulosti publikovány v odborných periodicích a na konferencích. Je zde uvedeno 

p t reprezentativních p íklad , na kterých je ukázáno více ešených  problém . 

V prvním p ípad  jde o numerický model, kde hlavním cílem bylo získání rota ních tuhostí 

mezi d ev ným lamelovým prvkem nesoucím mostovku a ocelovým sva encem, který vytvá í 

polotuhou oporu pro zabezpe ení prostorové tuhosti mostovky (klopení a vidlicové uložení). 

Dále zde bylo zkoumáno p erozd lení deformací a sil na jednotlivé spojovací prost edky a 

nap tí na jednotlivých ocelových a d ev ných prvcích. Tento numerický model byl také 

testován a tedy ov en pomocí fyzikálního testu. lánek který vznikl za podpory výzkumného 

centra CIDEAS byl uveden v díl í výzkumné zpráv  CIDEAS. V tomto textu byly provedeny 

zm ny a up esn ní oproti lánku zve ejn ném ve zpráv  pro CIDEAS. D vodem t chto zm n 

jsou navazující výpo ty a pokra ující m ení na most , které byly s tímto detailem provedeny. 

Druhý numerický model se soust edí na popis transla ní tuhosti pro kombinovaný spoj. Jde o 

spoj tvo ený lepeným lamelovým d evem a vlepeným prvkem ze skelných vláken, dopln ným 

bo ní výztuží ze skelných vláken. Zmín ný výpo et kombinovaného spoje je dopln n 

fyzikálním testem. Detail spoje je také dopln n o matematický model celé p íhradové 

konstrukce s využitím zmín ného detailu spoje. P íhradová konstrukce je vytvo ena pomocí 

prutových kone ných prvk  s uvážením prokluz  a také pomocí objemových kone ných 

prvk  na kontaktech. Tento dopl ující model slouží jako nástin chování konstrukce 

s použitým detailem, kde je použita transla ní tuhost do spoj , získaná prost ednictvím 

reálného m ení a numerických test . Model detailu kombinovaného spoje byl proveden 

autorem a je publikován se svolením TU-Dresden, katedry ocelových a d ev ných konstrukcí, 

kde probíhala m ení. 

T etím typem numerického modelu je jednoduchý spoj d eva a vnit ní desky ze skelných 

vláken (kolíky mezi vnit ní deskou a d evem jsou ocelové). Bylo modelováno a testováno 

více typ  t chto spoj . Rozdíl mezi jednotlivými typy byl jak v po tu spojovacích prost edk

kolíkového typu, tak i v jejich pr m rech a geometrii d eva. D vodem pro testování t chto 

základních spojovacích prvk  byl fakt, že deska ze skelných vláken je snadn ji opracovatelná, 

levn jší a  není tak jako ocel citlivá na požární zatížení. Skelné vlákno má nižší pevnost a 

menší tuhost než ocelový prvek, ale vzhledem ke zmín ným výhodám a skute nosti, že 

dotvarování d eva p i zatížení v oblasti spoj  je vyšší než deformace samotné desky, tento 

fakt vede k tomu, že tento spoj se jeví jako vhodný pro konstrukce, kde spojování 

jednotlivých prvk  m že být složité (spoje skrz desku ze skelných vláken lze provád t bez 

p edvrtání p ímo na míst ). Modely spoj  byly provedeny a jsou publikovány se svolením 

TU-Dresden, katedry ocelových a d ev ných konstrukcí. 
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tvrtým modelem je práce uve ejn ná v internetovém asopise TZB-info v sekci Stavba 

Hrubá stavba. Tento ist  numerický test se zabývá vodorovnou tuhostí konstrukcí na bázi 

d eva. Konkrétn  jde o systém známý jako “two by four“ (sloupková konstrukce oplášt ná 

deskovými panely). Tento stavební konstruk ní systém je velmi vhodný pro stavby 

svépomocí z d vodu malého využití speciálních technologií. Jde o suchou výstavbu, takže 

postup prací je velmi rychlý. D ležitým hlediskem u této konstruk ní varianty st nového 

systému je vodorovná tuhost jednotlivých st n zajiš ujících stabilitu objektu (p enos 

vodorovných sil do základ ). Cílem zde bylo ur it pomocí p esn jších numerických model

tuto vodorovnou tuhost a porovnat se zjednodušeným ru ním výpo tem. 

Posledním, pátým, p ísp vkem je numerická studie kloubového spoje a jeho rota ní tuhosti. 

Získané výsledky byly publikovány v odborném asopise Stavební obzor. Tato studie se 

skládá ze dvou navzájem propojených ástí. Jde o konstrukci trojkloubového rámu s táhlem. 

V první ásti je provedena analýza konstrukce jako celku pro získání reakcí a vnit ních sil do 

detailn jších model . V první ásti byl vytvo en kompletní 3D prutový model ve SCIA a z n j 

byl pak po odlad ní vytvo en 3D objemový model v ANSYS. Druhá ást obsahuje již pouze 

objemový model vrcholové ásti s kloubem. Na tomto numerickém modelu byla zkoumána 

rota ní tuhost spoje a její vliv na vnit ní síly a p erozd lení nap tí. Tento model je aplikován 

na reálný výpo et z praxe.     

Všechny uvedené numerické modely byly po ítány také zjednodušenými p ístupy ru n

s p ihlédnutím k ešeným p íklad m v [2], [39], [45] a srovnávány s normovými p edpoklady 

a postupy podle [13], [14] a [46]. U analýzy se využilo také [48]. P i ur ování zatížení se 

vycházelo z [15], [16] a [17]. Pro ur ení charakteristik podloží pro numerické modely horní 

stavby se použila norma [12]. Na záv r byly vyhodnoceny podle numerických výpo t , jak 

prutových tak i objemových kone ných prvk . Tímto zp sobem je možné naladit numerické 

modely blíže k reálné odezv  a stanovit platnost vztah  udávaných v normách a ov it si 

platnost zjednodušených p edpoklad  použitých pro kontrolu ru ním výpo tem. Dalším 

numericky modelovaným typem spojení, byla sp ažená stropní konstrukce [10], tvo ená 

vlepenou ocelovou lištou [11], [18] a [20] v d ev ném trámu a nadbetonovanou 

železobetonovou deskou. Vypracovaný p ísp vek byl zaslán k otišt ní do asopisu Stavební 

obzor.      

5.1.1 Modelování výztužné ásti mostovky pro získání rota ních tuhostí 
v p ípojích ocel - d evo 

5.1.2 Úvod 

Tato kapitola seznamuje tená e s teoretickými základy výpo tu rota ních tuhostí spoj  ocel-

d evo, kdy cílem je pomocí ru ního zjednodušeného výpo tu a numerického modelu 

v programu ANSYS ur it deformace, síly a nap tí pro vzájemnou kontrolu obou použitých 

p ístup  p i ešení polotuhého rota ního spoje mezi ocelovou ástí konstrukce a lepeným 
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lamelovým nosníkem. Pomocí numerických hodnot získaných v programu ANSYS je pak 

kontrolován a srovnáván ru ní výpo et vnit ních sil a deformací s numerickým modelem 

v programu ANSYS. Ru ní výpo etní model je pro jednoduchost a p ehlednost zjednodušen 

na osová schémata a na jednotlivé vzájemn  provázané komponenty ze kterých se výztužná a 

nosná konstrukce mostovky skládá (ocelové a d ev né ásti). Obdobným typem numerického 

modelování se zabývá lánek [50]. 

5.1.3 Oblast použití 

Uplatn ní tohoto postupu výpo tu se nachází v inženýrské praxi, kde není asov  a mnohdy 

ani technicky možné provád t numerické analýzy ani fyzikální testy. Za pomocí p íslušných 

norem a literatury lze definovat jednotlivé tuhostní charakteristiky jednotlivých ástí spoj  a 

konstrukce. Pomocí pln  3D objemového modelu v programu ANSYS s uvážením 

nelineárního chování materiálu, geometrické nelinearity a kontaktních prvk  není do jisté 

míry nutné dbát na normové zjednodušení a lze sledovat chování materiálu a konstrukce 

v extrémních zat žovacích stavech, v oblasti plastizace materiálu. Norma je zde pouze 

vodítkem pro kontrolu výstup  z numerického modelu ANSYS. Jedná se o oblast výpo tu 

kdy zatížení a odezva konstrukce je za pružnou oblastí a p edpoklady normy jsou již pouze 

orienta ní. Cílem t chto test  je sestavení funk ního zjednodušeného modelu pro ru ní 

výpo et, nebo pro výpo et provedený v prutových kone n  prvkových programech (NEXIS, 

SCIA, RSTAB atd.). Takovýto postup výpo tu (tuhosti p ípoj  atd.) bude pak možno použít 

pro nestandardní typy spoj , pro které není v literatu e popsán zp sob ešení. Numerický 

model byl sestaven p edevším pro kontrolu  správnosti úvah p i zjednodušování konstrukce 

pro p ípravu na ru ní výpo et. Na záv r byl pak samotný numerický model srovnán s 

experimentálním testem sledované konstrukce provedeným v rámci p íhrani ní spolupráce 

TU-Žilina a VŠB TU Ostrava fakulta stavební.   

5.1.4 P edpoklady a sestavení základních rovnic pro výpo et konstrukce spoje 

Práce má za cíl porovnat výpo et polotuhého spoje v d ev né konstrukci podle DIN 1052 

s modelem vytvo eným v programu ANSYS 11.0. Ru ní a numerický výpo et bude porovnán 

s fyzikálním testem, pro který byl vzorek ásti mostního nosníku vyhotoven ve skute né 

velikosti viz obrázky obr. 5.1 a obr. 5.20. Vzorek p edstavuje reálný vý ez z mostní nosné 

konstrukce (mostovka spojená s ocelovými p í níky, které zárove  tvo í i vidlicové uložení 

mostního nosníku pro oblast namáhanou tlakem). Konstrukce byla modelována jako 3D t leso 

z kone ných prvk  SOLID45, prutových prvk  BEAM4 a sko epiny SHELL63, prvky typu 

SHELL63 byly použity pouze pro provedení sít  kone ných prvk , nebyly uvažovány ve 

výpo tu (v dalším výpo tu byly sko epiny smazány).  

D ev ná konstrukce byla uvažována jako ortotropní, zatížená silovým zatížením. Zatížení 

bylo simulováno tak jak bude umíst no v reálném fyzikálního testu, do st edu ocelového 
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p í níku IPE 140. Silové zatížení bylo u 3D modelu  uvažováno do uzl  a bylo vnášeno po 

krocích. Uložení konstrukce bylo navrženo ve dvou místech a to pod lepenými lamelovými 

prvky d ev né mostovky. Úloha byla po ítána  geometricky a fyzikáln  nelineárn

s kontaktními prvky v místech, kde je u skute né konstrukce podstatný vliv jednostranných 

kluzných vazeb. Ocelový spoj se skládá z ocelové plotny tl. 10 mm, ocelových svorník  Ø12 

mm, ocel je uvažována pevnostní t ídy S355. D ev ná ást konstrukce se skládá z lepeného 

lamelového d eva t ídy GL24h. Skute ný test byl v dob  provedení experimentu mírn

pozm n n. Výsledné úpravy v geometrii a materiálových vlastnostech nejsou, ale natolik 

významné. I p es tyto úpravy je možno numerický model srovnávat s fyzikálním testem. 

Provedené zm ny ve výpo tu jsou zahrnuty dále v textu níže. 

Významné zm ny u skute ného provedení oproti 3D modelu v programu ANSYS 

Nosník byl fyzicky testován s tlouš kou 180 mm viz obr. 5.19 (ve 3D modelu ANSYS je 

nosník ší ky 150 mm viz obr. 5.1). Nosník není podep en pod d ev nými lepenými nosníky, 

ale spo ívá na ocelovém sva eném rámu (který není dokonale tuhý - deformuje se na svých 

koncích jako krakorec) viz obr. 5.2.  Okrajové podmínky : 

• zatížení krátkodobé - t ída prost edí  I (v realit  to bude t ída prost edí, použití III.). 

• lepené lamelové d evo GL24h 

• ocel S355 : válcovaný profil IPE 140 + úhelník „L“ 60x60x6 

• ocelová plotna o síle 10 mm a 5 mm  

• ocel S355: ocelové svorníky Ø12 mm (PD 50 mm tl. 6 mm, PO 30 mm tl. 3 mm )  

• vruty do d eva Ø8/60 mm  

Obr. 5.1: Geometrie konstrukce mostovky pro model v ANSYS  
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Na obrázku obr. 5.1 je znázorn no uchycení IPE 140 profilu do d ev ného lepeného 

lamelového nosníku pomocí svorník . Profil IPE 140 je zat žován po krocích do st edu 

pásnice na její horní líc. Uložení d ev ných prvk  nosníku je v modelu provedeno pomocí 

kontaktních prvk  na ocelovou plotnu (proti d evu s mnohem vyšší tuhostí). P i modelování 

uložení bylo vzato do úvahy t ení mezi podkladem a d ev nou ástí konstrukce. Vn jší vazba 

byla tedy jednostranná a kluzná se sou initelem t ení cca  = 0,20. Úložné ocelové bloky byly 

uchyceny neposuvn  na svém spodním líci. Horní ást konstrukce byla tedy zajišt na proti 

posunu v ploše uložení pouze p es t ení a proti posunu ve svislém sm ru pomocí kontaktních 

prvk . 

Válcované „L“ profily m ly za úkol vytvo it polotuhé propojení líc  d ev ných prvk , aby se 

projevila tuhost spoje mezi ocelovým prvkem IPE 140 a d ev nou ástí konstrukce. Pro 

skute nou stabilitu není toto ztužení z „L“ profil  nutné (konstrukce pak bude mít bez „L“ 

profilu odlišný zp sob deformace, jiný pr b h osových sil ve svornících a tlaku v úložných 

plochách). Tento p ípad byl testován také numericky.  

5.1.5 Postup vytvo ení 3D objemového modelu 

Model byl vytvo en jako 3D objemový kone n  prvkový model s použitím kontaktních 

prvk . Materiály v  modelu byl uvažovány pro d evo jako ortotropní s plastickým chováním, 

ocel byla uvažována isotropní s plastickým chováním. Výpo et prob hl jako geometricky a 

fyzikáln  nelineární. Bez uvážení ortotropie d eva a plastického chování materiál  d eva a 

ocelových prvk  by odezva konstrukce jako celku tak i jednotlivých ástí nebyla výstižná. 

Pokud by byl použit materiál bez uvážení plastického chování, výpo et by prob hl s menšími 

konvergen ními problémy, ale hodnoty deformací na prvcích a nap tí na nich by nebyly 

reálné. Krom  výše zmín ných kone ných prvk  byly použity v modelu kontaktní prvky a 

prutové prvky pro uživatelsky lepší vyhodnocení vnit ních sil na svornících a vrutech (na 3D 

kone ných prvcích je obecn  šest složek nap tí, je obtížné ur it konkrétní vnit ní sílu, kdežto 

na prutových prvcích to není problém). D vodem tohoto kombinování více typ  kone ných 

prvk  bylo ov ení si korektnosti používání kombinace r zných kone ných prvk  mezi sebou 

a jejich chování. Hlavním cílem bylo získání hodnoty polotuhého momentového spojení 

ocelového IPE 140 a d ev né ásti konstrukce pomocí hodnoty osové síly ve svornících viz 

další výpo ty. Kontrola byla provedena pomocí základních rovnic teorie pružnosti. Pro takto 

uvažovanou kontrolu osových sil ve svornících byla použita norma DIN 1052 a její aplikace 

na otla ení d evní hmoty a štíhlých spojovacích prost edk , prokluz spoje, tuhost svorník  za 

ohybu atd. Model je p ed samotným vytvo ením v prost edí ANSYS p ekreslen do grafického 

formátu dwg, kde je provedeno základní rozd lení na podoblasti, které budou dále 

v programu ANSYS pokryty sítí kone ných prvk . Tento dwg soubor slouží také pro výrobní 

dokumentaci a vytvá ení schémat zjednodušených výpo etních model  jak pro ru ní výpo et, 

tak pro programy NEXIS pop . SCIA (možnost importu dwg, dxf formátu, v nabídce plošné 

kone né prvky a  prutové kone né prvky s možností posudku). 



Numerické modelování vybraných spoj  d ev ných konstrukcí 

53

Obr. 5.2: Geometrie a zp sob uložení navrhované konstrukce mostovky pro fyzikální test  

Obrázek obr. 5.2 ukazuje na zp sob uložení a zat žování reálné laboratorn  zkoušené 

konstrukce mostní konstrukce. Písmenem „S“ se ozna uje umíst ní idel posuvu konstrukce a 

písmenem „T“ jsou ozna eny tensometry. 

Pro srovnání numerického modelu v programu ANSYS s ru ním zjednodušeným výpo tem 

byly použity dv  srovnávací kriteria a to: 

 a) posun ve st edu nosníku  S6 (u experimentálního testu je závislý na tuhosti 

podkladní konstrukce sva eného rámu, dá se up esnit použitím ode tu posun

S3 a S4 od S6) 

 b)  pr b h deformace st edu nosníku v závislosti na vnášené síle 

Dopl ující spo tené deformace a nap tí na prvcích v programu ANSYS jsou dobré pro 

srovnání s p edpokládaným nap tím na skute ném prvku, ale vzhledem k d lení na kone né 

prvky (rozsáhlost modelu je zna ná, nelze dosáhnout p esných nap tí na numerickém modelu) 

není zcela korektní tyto hodnoty mezi sebou srovnávat. V zásad , jsou ale hodnoty nap tí na 

d ev ných a ocelových ástech srovnatelná na obou typech test  (experimentální test a 

numerický test v programu ANSYS). 

Cílem numerického testu a ru ního výpo tu je snaha o správné a použitelné sestavení postupu 

výpo tu rota ních tuhostí a tuhostí v posunutí pouze na základ  rovnic pružnosti a 

matematických popis  geometrických vztah  na konstrukci. Experimentální test byl reálným 

srovnáním matematických model  s chováním konstrukce v podob  laboratorní zkoušky. 
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5.1.6 Aplikace silové metody na zvolenou konstrukci

Zde uvedené rovnice platí za p edpokladu : 

• d ev ný lepený prvek má velmi malé deformace zp sobené ohybovým momentem 

vyvozeným v polotuhém spoji, 

• ocelové výztužné „L“ profily jsou ve své ose dostate n  tuhé aby vytvo ily tém

neposuvné podpory (nevybo í vlivem tlaku), 

• ocelový prvek tvo ený IPE 140 a ocelová elní plotna vykazují malé deformace oproti 

svorníkovému spoji (svorník a jeho protažení od osové síly spolu se zatla ením 

podložky do d eva od síly ve svorníku) viz obr. 5.6 a obr. 5.15. 
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Uvedené rovnice (5.1) popisují silovou metodu na p ímém nosníku oboustrann  neposuvn

uloženého s polotuhými rota ními vazbami na koncích. Jedná se o 3x staticky neur itou 

úlohu. V tomto p ípad  je konstrukce symetrická takže : 

k 1 = k 2

X2  = 2F/ 

X3  = 0      

Vodorovná síla X3 je rovna nule (reáln  se blíží k nule). Nato ení v podporách bude stejné a 

reakce bude Fsk = 165/2 = 82,5 kN.  

Výsledná rovnice po zjednodušení bude mít tento tvar (5.2). 
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X1   - moment v polotuhém spoji   [Nm] 

k    - rota ní tuhost    [Nmrad-1] 

F   - vn jší silové zatížení  [N] 

l   - rozpon konstrukce    [m] 

EI   - tuhost prutu     [Nm2] 

Rovnice (5.2) popisuje velikost momentu v podo e (polotuhý rota ní spoj) v závislosti na 

tuhostních, geometrických a silových veli inách. P i znalosti rota ní tuhosti k  jsme schopni 

tuto rovnici vy íslit a zjistit odpovídající moment X1 v polotuhém p ípoji. 
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5.1.7 Numerický test - 3D model 

Obr. 5.3: Deformace p í níku mostovky v uy [mm] ve svislém sm ru ANSYS 

Obr. 5.4: Deformace p í níku mostovky v uy [mm] ve svislém sm ru 

Obrázek obr. 5.4 a obr. 5.3 znázor uje deformaci od osam lého b emene. Do této deformace 

se konstrukce dostala p i fyzikáln  a geometricky nelineárním výpo tu po 7,5 krocích tzn. 

poslední konvergence prob hla v ase (pro zatížení) T = 7,5. P i této hodnot  kroku byla do 

konstrukce vnesena síla 165,0 kN. Probíhající výpo et pak nemohl být vlivem divergence 

dokon en do plného cyklu o 10 krocích (10 krok  bylo p ednastaveno pro maximální 

fyzickou únosnost svorník , p i této hodnot  zatížení dochází k plné plastizaci svorník ).  

D vod pro nekonvergující výpo et byla plastizace ocelových ástí a d eva (energie = vn jší 

síla na posunu svého t žišt , zatížení nebylo možno p es deformaci, z ejm  v oblasti spoj , 

roznést dále do dalších ástí konstrukce). Hodnota 165,0 kN, pokud se pod lí 16 ks svorník , 

tak dostaneme hodnotu 10,3 kN st ihové síly na jeden svorník. Pro p ehled jsou zde uvedeny 

maximální hodnoty únosností jednost ižných svorník  podle DIN 1052. 
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ocel + d evo lineární interpolace 

Spoj ocel d evo svorník jednost ižný prvek   

   7,53 kN 

t  0,5*d

tenký plech DIN 1052 

min Rk = (2^0,5-1)*fh,1,kt1d 1,3 10,279 kN 

min Rk= (2*Mykfh,1,kd)^0,5 1,1 5,898 kN 

   5,898 kN 

spoj ocel d evo svorník jednost ižný prvek   

t d    

tlustý plech  DIN 1052 

min Rk = fh,1,kt1d 1,3 24,815 kN 

min Rk = fh,1,k*d*t1*((2+4*My,k/(fh,1,kdt1^2))^0,5-1) 1,2 11,897 kN 

min Rk = 2^0,5*(2*My,kfh,1,kd)^0,5 1,1 8,341 kN 

   8,341 kN 

Tab. 5.1: Únosnost svorníkového spoje na jeden st ih 

V tabulce Tab. 5.1 je uvedena hodnota pro jeden st ih svorníku Ø12 mm bez uvážení 

oslabením závitem pro ocel S355 a pro d evo o hustot  380 kgm-3. Tato hodnota únosnosti ve 

st ihu vzhledem ke krátkodobé povaze testu je spo tena pro hodnotu sou initel kmod = 1 a 

sou initel pro materiál byl ponechán na hodnot m = 1,1, vyrovná se tím oslabení vlivem 

závitu. Hodnota této  st ihové únosnosti je cca 7,53 kN. Pokud tuto hodnotu vynásobíme 

hodnotou cca 1,4 což je p ibližn  rezerva kolíkového spoje p ed jeho plnou plastizací, nebo 

p ed porušením d eva tahem kolmo na vlákna, rozštípáním („k ehký“ lom - tah kolmo na 

vlákna) dostaneme výslednou hodnotu skute né únosnosti svorníku, kolíku tzn. cca F = 

7,53*1,4 = 10,542 kN. Tato výsledná hodnota 10,542 kN je v pom rn  v dobré shod  se 

získanou hodnotou cca 10,3 kN na jeden st ih svorníkového spoje (síla na jeden svorník od 

celkové vnesené síly 165 kN, výpo et nad tuto hodnotu síly divergoval). 

Obr. 5.4: Deformace svorník  v uy ve svislém sm ru 
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Na obrázku obr. 5.4 je vid t svislý posun (prokluz svorník ). Deformaci spoje zp sobuje 

p edevším zatla ení svorník  do d evní hmoty a celková deformace konstrukce v míst  spoje 

(ta je ale v i deformaci ve spoji mnohem menší). Hodnota deformace v uy je cca 1,80 mm. 

Tato numerická hodnota je v p ímém srovnání s prokluzem podle DIN 1052 a nazna eným 

výpo tem na obrázku obr. 5.15 a obr. 5.16 na pom ru cca 1,8/2,32 = 77,5 %. Shoda je 

pom rn  dobrá. Pro skute né konstrukce podle DIN 1052 a jejich návrh jsou do rovnic a 

odvození brány sou initele zohled ující výrobní nep esnosti atd. což u rota ních tuhostí a 

prokluzu spoj  jsou hodnoty rozdílné a složit  postižitelné. Obecn  se dá íci že hodnoty 

tuhosti proti prokluzu jsou podle norem menší než krátkodobé nam ené, nebo numericky 

spo tené.  

V tomto modelu a provedené ru ní kontrole se ale tento problém neprojeví, d vodem je 

krátkodobé, necyklické zat žování. Nemusíme tedy v numerickém modelu a ru ní kontrole 

hodnotu tuhosti prokluzu zmenšovat (v numerickém modelu by to šlo obtížn  a byla by to 

spíše záležitost zkušenosti a citu pro numerický model, tak aby se vystihlo zmenšení tuhosti 

v prokluzu na odpovídající úrovni).  

V p ípad  návrhu konstrukce do r zných typ  prost edí a provedení spoj  musíme již 

zohlednit vliv prost edí, zp sob namáhání v provedeném výpo tu pro I. MS a II. MS. Vliv 

prost edí a zp sobu a délky doby namáhání se projeví v hodnotách prokluzu spoj , 

materiálových konstant a volby výpo tového modelu, kvality sít , délky kroku atd.   

Obr. 5.5: Normálová nap tí v ose z na svornících 

Na obrázku obr. 5.5 jsou zobrazena normálová nap tí na svornících. V tahu za ohybu jsou na 

hodnot  cca 390 MPa. Toto nap tí je to zp sobeno ohýbáním a tažením svorník  ve spoji. 

Svorník jak je vid t podle deformace na obr. 5.5 a obr. 5.6 je jednost ižný, tak jak uvažujeme 

ve výpo tu pro ru n  sestavený výpo et.  
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Obr. 5.6: Deformace spoje 

Na obrázku Obr. 5.6 je celková deformace spoje. Na tomto obrázku je dob e patrné jak horní 

ada svorník  je tažená a spodní ada svorník  je tém ist  st íhána (d vodem tohoto 

namáhání spodní ady svorník  je umíst ní v dosahu otla né elní plotny). Tato ocelová 

plotna síle 10 mm se ve své spodní ásti zapírá o d evní hmotu a dorovnává tahové síly ve 

svornících. Tímto p erozd lením (pro tento p ípad tažené svorníky a tla ená spodní hrana 

ocelové plotny - dvojice sil) je vytvo en polotuhý spoj mezi lepeným lamelový d evem 

GL24h a ocelovým válcovaným IPE 140 profilem. 

Obr. 5.7: Osové síly na prutových kone ných prvcích BEAM4 
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Obr. 5.8: Graf osových sil ve svornících 

V objemovém numerickém modelu byly použity také prutové kone né prvky BEAM4 na 

kterých lze silové veli iny sledovat p ímo viz obr. 5.7 a obr. 5.8. Zde pro horní adu svorník

vychází tahová síla 12,968 kN což je oproti ru nímu výpo tu 9,77 kN rozdíl cca 20 %. 

Na modelu bylo také studováno  p erozd lení deformací a tím i sil mezi podporou (uložení 

d ev né konstrukce na ocelový blok se t ecí silou Ft ) a ocelovými profily „L“ (síly p enášené 

vruty ø 8 mm, horní „L“ - Fh tlak, dolní „L“ - Fd tah). 

Do celkového momentu v i uložení se zapojí také moment od excentricity úložné síly od 

svorník . Tento moment je závislý na otla né ploše pro svorníky viz schéma obr. 5.16. 

Délka otla né plochy svorník  je rovna : 

St ižná síla na svorník se vezme jako celková vnesená síla 165 kN pod lená po tem svorník . 

Výpo et nám dá sílu na svorník 165/16 = 10,3 kN. Tato síla pod lená únosností v otla ení 

fh,90,k  = 17,9 MPa a pr m rem svorníku ø 12 mm nám dá délku otla né plochy : 

lx = 10,3*103/(17,9*106*0,012) = 0,047 m.  

Moment od síly ve svornících v jejich t žišti k t žišti nosníku pro ší ku nosníku 150 mm : 

Me = 10,3*103*8*(0,150/2-0,047/2) = 82,5*103*(0,150/2-0,047/2) = 82500*0,052 = 4,3 kNm. 

Celkový moment (síla od svorník  na rameni) který musí p enést „L“ pruty (vruty v nich)  viz 

obr. 5.16 se rovná : 

Msuma = X1 + Me = 7,30 + 4,3 =  11,60 kNm 

Rameno pro horní „L“ se rovná vzdálenosti Fh od Fd což je cca 452 mm. Tedy Fh,ru ní = 

Msuma/0,452 = 25,66 kN. Síla kterou musí p enést horní vruty je podle ru ního výpo tu rovna 

cca 25,70 kN. Podle obrázku obr. 5.9 je suma sil v horním „L“ rovna Fh,ANSYS/2 = 

2*4+3,1*2+3 = cca 17 kN. Tvar profilu mostovky drží 2x „L“, tedy Fh,ANSYS = 17*2 = 34 kN. 

Pom r hodnoty získané ru ním ov ením a 3D objemovým modelem je cca 26/34 = 77 %. 
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Obr. 5.9: Graf osových sil ve vrutech 

P edpoklad byl, že suma sil ve spodních vrutech musí být stejná jako horní. Ale do rovnováhy 

sil nám vstupuje také t ecí síla Ft v uložení, která je rovna cca Ft = *Fsk = 0,2*82,5 = 16,5 

kN. Takže, podle ru ního výpo tu je za p edpokladu rovnocenných tuhostí v posunutí 

v uložení a ve vrutech, síla ve spodních profilech „L“ rovna : 

Fd = Fh,ru ní – Ft = 25,7 – 16,5 = 9,2 kN 

Podle obrázku obr. 5.9 je vodorovná síla ve spodních vrutech rovna :  

Fd = 2*(2*0,7+1,2+1,7+1,8) = 12,2 kN. Pom r hodnoty získané ru ním ov ením a 3D 

numerickým modelem je cca 9,2/12,2 tedy shoda je 75 %. 

Obr. 5.10 Tlakové nap tí pod 

podložkami na d evo cca 3,9 MPa

Obr. 5.11: Tlakové nap tí na d evo pod 

ocelovou plotnou cca 3.4 MPa 
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Obr. 5.12: Nap tí ve svislém sm ru cca 

-15,8 MPa až 11,2 MPa
Obr. 5.13: Nap tí kolmo na vlákna σy

cca 2,0 MPa

Obrázek obr. 5.10 p edstavuje tlakové nap tí od tažených horních svorník . Tlakové nap tí je 

v mezích normy podle DIN 1052 (pr m rná hodnota nap tí v tlaku je cca 3,0 MPa). Obrázek 

obr. 5.11 p edstavuje tlakové nap tí od otla né elní plotny o síle 10 mm. Tlakové nap tí je 

v mezích podle DIN 1052 (pr m rná hodnota nap tí v tlaku je cca 2,5 MPa). Obrázek obr. 

5.12 p edstavuje tlakové a tahové nap tí kolmo na vlákna v míst  uložení spojovacích 

prost edk  (svorníky ø 12 mm). Tlaková nap tí jsou v mezích (mez pro štíhlé spojovací 

prost edky cca 17,0 MPa), tahová nap tí obr. 5.13 jsou mimo meze (pravd podobn  lokální 

extrém, konstrukce je v míst  uložení na fyzikálních mezích únosnosti viz zmínka o 

konvergenci na za átku lánku) reálná únosnost kolmo na vlákna (bez vrubu) je cca 1,2 - 2,2 

MPa. Tato hodnota cca 2,0 MPa je ovšem skute nou hodnotou meze pevnosti d eva v tahu 

kolmo na vlákna. 

-7.3

33.1

-5.2

Obr. 5.14: Moment a deformace na prutovém prvku NEXIS 

Obrázek obr. 5.14 je výsledek z prutového a plošného kone n -prvkového programu NEXIS. 

Pro zrychlení práce a ov ení si ru ního výpo tu byly dosazeny do vn jších vazeb (rota ní 
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tuhosti spo tené ru n  a to k  = 1,310 MNmrad-1 a  tuhosti proti posunutí ve svornících 

Ksersum  = 8*4,44 = 35,5 MNm-1). Je zde vid t dobrá shoda s celkovou deformací na 3D 

modelu ANSYS a fyzikálního testu a ru ního výpo tu. Z takto výsledné deformace lze 

usuzovat i na pom rn  dobrou shodu v rota ní tuhosti spoje d eva a ocelových prvk  pro 

numerické modely a fyzikální test. Tahové síly na svornících jsou vodícím znakem p ibližn

stejných hodnot deformací a tím i nap tí na zjednodušeném modelu ru ního výpo tu, 

prutového numerického modelu NEXIS a 3D kone n -prvkovém modelu ANSYS.  

5.1.8 Ru ní zjednodušený výpo et 

Tuhost prvk  ve spoji ocel - d evo 

V této ásti za pomocí rovnic teorie pružnosti a zjednodušujících p edpoklad  sestavíme 

zjednodušenou tuhost polotuhého spoje a srovnáme deformace a síly na prutovém modelu 

s touto ru n  spo tenou rota ní tuhostí s 3D modelem v programu ANSYS. 

Obr. 5.15: Deformace elní ocelové plotny jako tuhého celku (rota ní tuhost) 

Nato ení ocelové plotny (polotuhý spoj - d evo-ocel) 

P edpoklady :  

• lineárn  pružný materiál  

• dokonalé tuhé celky (d evo a ocelový p ípoj IPE140 - jejich deformace je zanedbatelná)  

M = k *   [kNm]   moment na oboustrann  polotuze vetknutém nosníku 

k      [Nmrad-1]  rota ní tuhost 

    [rad]   nato ení 

 = /180*arctg( sum/R1)   sum/R1 = 1,373*10-7/0,240 = 5,721*10-7 rad 
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k  = M/  = 0,747/5,721*10-7 = 1,310 MNmrad-1

M = 2*(F1*R1 + F2*R2 + F3*R3) = 2*(1*0,24+2/3*1*0,16+1*0,08*1/3) = 0,747 Nm 

F1/R1 = F2/R2 = F3*R3 = 1/240 = F2/160 = F3/80  

F1 = 1,0; F2 = 1*160/240 = 0,667; F2 = 1*80/240 = 0,333 kN 

sum =  1 + 2 = 6,32*10-9+1,310*10-7 = 1,373*10-7 m 

Protažení svorníku od síly jednotkové F = 1 N 

1 = F*lo/(Eo*Ao) = 1*0,150/(210*109*1,131*10-4) = 6,32e-9 m  

Eo = 210 GPa      modul pružnosti oceli 

Ao = *122/4 mm2     plocha pr ezu svorníku 

lo = 150 mm      délka svorníku 

Zatla ení d eva od síly jednotkové F = 1 N 

2 = F*ld/(Ed*Ad) = 1*0,150/(0,5*109*2,29*10-3) = 1,310e-7 m  

Ed = 0,50 GPa      modul pružnosti kolmo na vlákna  

Ad = *542/4 mm2     plocha podložky na d evo pro svorníky 

ld = 150 mm      ší ka d ev ného nosníku 

v =  Fsk/Kser [mm]     posun jednost ižného spoje 

fh, ,k = fh,0,k/(k90sin2 +cos2 )    charakteristická pevnost d eva v otla ení 

fh,0,k = 0,082(1-0,01d) k    charakteristická pevnost d eva v otla ení 

k90 = 1,35+0,015d     sou initel pro m kké d evo (smrk) 

k = 380 kgm-3     hustota d eva (GL24h) 

d = 12 mm      pr m r svorníku (S355) 

k90 = 1,53      sou initel pro m kké d evo (jehli nany) 

Kser = k
1,5*d/20     prokluz na jeden st ih spoje 

Kser = 4,445 MNm-1      prokluz na jeden st ih spoje 

v =  Fsk/Kser = 82500/(8*4,445*106) = 2,32 mm  
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Obrázek obr. 5.15 p edstavuje schéma uvažovaného zjednodušení výpo tu rota ní tuhosti 

p ípoje ocelové plotny na d ev nou lepenou konstrukci. 

V našem p ípad  p i použití vzorc  ze vztahu (5.1) a z nich pak vzorec (5.2) dostáváme pro 

lIPE140 = 0,980 m, k  =1,310 MNmrad-1, F = 165 kN, EI = 210*109*5,412*10-6 = 1,136 

MNm2 moment v polotuhém p ípoji X1 = 7,295 kNm. 

Síla vyvozená na svorník od polotuhého spoje v horní ad  je pak podle odvození viz obr. 

5.15 F1 = X1/R = 7,295/0,747 = 9,77 kN. Svorníky v horní ad  jsou namáhány tahovou silou 

cca 9,77 kN.  

R je rameno vnit ních sil R = (2*R1+2*R2+2*R3)/R1= 0,747 m. Tato hodnota je do jisté míry 

potvrzena i podle rovnice (5.3) a (5.4), kde z normálového nap tí na 3D prvku horního 

svorníku, je pomocí t chto rovnic zjišt na osová vnit ní síla a ohybový moment. 
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1  129,117 MPa       nap tí ode tené z ANSYS  

2  87,089   MPa     nap tí ode tené z ANSYS 

A = d2/4 = 3,14*122/4 = 113,04 mm2

W = d3/32 = 3,14*123/32 = 169,60 mm4

N = (40)  113,04*(129,117+87,089)/2 = 12,226 kN 

M = (39)   4,24 Nm 

Srovnáním hodnot z ru ního výpo tu cca 9,77 kN a výsledku z ANSYS na 3D prvku podle 

rovnic (5.3) a (5.4) nám vychází pom r 9,77/12,226 = 80 % shody. Hodnoty osových sil na 

svornících podle ru ního výpo tu viz schéma obr. 5.16 a textu uvedeného výše a hodnoty 

pr b hu nap tí na svorníku v horní ad  z programu ANSYS. Na obrázku obr. 5.16 schéma 

konstrukce ásti mostovky je vid t idealizace 3D modelu skute né ásti mostovky na 

jednotlivé komponenty (ocel a d evo), které jsou spolu svázány geometrickými a fyzikálními 

vztahy. Jak již bylo p edesláno pro ru ní výpo et je nutno uvažovat zjednodušení v p sobení 

zatížení, chování materiálu a v modelování a ur ení vn jších vazeb. Konstrukce je symetrická 

viz obr. 5.1 což zjednodušuje pracnost výpo tu a nahrazení vn jších vazeb. Po ítáme tedy se 

symetrickou polovinou konstrukce. Tato konstrukce by pro ru ní výpo et, tak i pro numerický 

model mohla být po ítána se tvrtinovou symetrií. Pro ru ní výpo et to nemá význam, 

pracnost se nezvýší, ale pro numerický model to p i hustém d lení na kone né prvky m že 

znamenat významnou úsporu výpo etního asu, zde však byl model úplný.   
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Obr. 5.16: Schéma konstrukce ásti mostovky pro ru ní výpo et vnit ních sil 
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5.1.9 Fyzikální test 

Zde v tomto textu se budeme v novat laboratorn  získaným hodnotám deformací, nap tí a sil. 

Test zkušebního vzorku prob hl na t ech vzorcích. Konstrukce byla zat žována do selhání 

jejích komponent viz obr. 5.17, 5.18 a 5.19. 

Obr. 5.17: Tlakové nap tí na d evo pod 

ocelovou plotnou 

Obr. 5.18: Tlakové nap tí pod 

podložkami na d evo

Obr. 5.19: Trhlina ve svislém sm ru - tah kolmo na vlákna 

Na obrázku obr. 5.17 vidíme vnit ní plochu d ev ného lepeného nosníku. Na této stran  byla 

osazena sva ovaná konstrukce p í níku IPE 140. Je zde vid t znatelné zatla ení ocelové 

plotny sva ence do d evní hmoty. Na obrázku obr. 5.18 jsou otla ené podložky do vn jší 

plochy lepeného lamelového nosníku. Nejvyšší hodnotu zatla ení m ly podložky horních 

svorník . P i lepším pohledu na obrázek obr. 5.17 je patrná uzav ená tahová prasklina. Tato 

prasklina z eteln jší na obrázku obr. 5.19 (rozštípání kolmo na vlákna - nedostate ná pevnost 

d eva cca 1,0 – 2,0 MPa + malý modul pružnosti cca 0,5 GPa) vznikla v d sledku ohybu od 

osových sil v horních výztužných profilech. D evo bylo ohýbáno tak že vznikal tah kolmo na 

vlákna. Dle ru ního výpo tu byla síla v horních ocelových „L“ profilech na hodnot  cca 

2*12,85 = 25,7 kN a hodnota spo tená v programu ANSYS byla cca 2*17 = 34,0 kN viz 

obrázek obr. 5.9.  
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D vodem pro vznik tahové praskliny byly p edevším tyto skute nosti : 

• Bod zlomu byl dán vždy horní hranou ocelové plotny, pop ípad  horní adou svorník . 

D vodem je maximum ohybového momentu. 

• Vrub – oslabení v oblasti horních svorník  je iniciátorem k ehkého lomu (tahová 

prasklina kolmo na vlákna).  

• P ekro ení pevnosti d eva v tahu kolmo na vlákna. 

,klW

M

A

N
σ=+          (5.5) 

Rovnice  (5.5) popisuje normálové nap tí od kombinace ohybu a osové síly. V našem p ípad

ru ního výpo tu je osová síla rovna nule, klademe ji rovnu nule. Posouvající síla je rovna síle 

spo tené ve výztužných horních profilech viz vztahy na stran str. 59. Hodnota osové síly ve 

„L“ výztužných profilech má hodnotu pro ru ní výpo et cca Fkl,1 = 25,7 kN a pro reálný test 

vezmeme hodnotu získanou z programu ANSYS Fkl,2 = 34,0 kN  (nebyly zde stejné tlouš ky 

st n d ev né konstrukce, i tak na výslednou sílu v „L“ profilech to nebude mít velký vliv). 

Rameno otá ení r1 je zvoleno na 170 mm obrázek obr. 5.1, odpovídá to porušení podle 

reálného testu a také se v tomto míst  nachází maximální ohybový moment v rovin  kolmo na 

st ednici st ny nosníku.  

Podle výstup  nap tí kl,1 = 2,34 MPa a kl,2 = 2,10 MPa je patrné že toto nap tí kolmo na 

vlákna je na fyzikální hranici pevnosti d eva kolmo k vlákn m viz obr. 5.19. 

Výpo et nap tí kolmo na vlákna pro ru ní model : 

Tento model (ru ní  výpo et a numerický model) m l st nu nosníku o síle 150 mm. 

Akl,1 = a*t1 = 500*150 = 75 000 mm2     viz obrázek obr. 5.1  

Wkl,1 = 1/6*a*t1
2 =1/6*500*1502 = 1 875 000 mm4

Nkl,1 =  0 kN 

Mkl,1 = Fl*rl = 25,7*0,170 = 4,37 kNm 

kl,1  (41) = 0/0,075 + 4370/0,001875 = 2,34 MPa   

Výpo et nap tí kolmo na vlákna pro reálný model mostního nosníku (vnit ní síly z ANSYS) : 

Tato laboratorn  testovaná konstrukce m la st nu o síle 180 mm. 

Akl,2 = a*t2 = 500*180 = 90 000 mm2     viz obrázek obr. 5.19  

Wkl,2 = 1/6*a*t2
2 =1/6*500*1802 = 2 700 000 mm4

Nkl,2 =  0 kN 

Mkl,2 = F2*rl = 34*0,170 = 5,78 kNm 

kl,2  (41) = 0/0,090 + 5780/0,0027 = 2,10 MPa    
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Obr. 5.20: Uchycení ocelového rámu 

k lepenému lamelovému d evu 

Obr. 5.21: Deformace svorníku 

experimentální test 

Obr. 5.22: Deformace svorníku Ø12 mm 

ANSYS 

Obr. 5.23: Deformace st edu nosníku IPE 140 profil 

Na obrázku obr. 5.20 vidíme testovacího za ízení a zp sob uchycení testovaného vzorku. Jsou 

zde patrné výztužné profily a spodní podp rný sva ovaný rám. Zát žový test byl proveden na 

t ech vzorcích ve stejné laborato i za stejných podmínek (teplota, vlhkost, m ící za ízení). 

Obrázek obr. 5.21 zobrazuje deformaci skute ného svorníku. Zat žování v laborato i 



Numerické modelování vybraných spoj  d ev ných konstrukcí 

69

probíhalo po dobu cca 92 minut. Konstrukce byla zat žována cyklickým zatížením. Po dobu 

cca 2 minut probíhalo zat žování a po dobu cca 2 minut odt žování do hodnoty zbytkových 

sil cca 5,0 kN. Takto b želo cyklické zat žování až do porušení d ev ného nosníku vlivem 

tahu kolmo na vlákna. Poslední zaznamenaná hodnota vnášené síly byla stanovena na cca 

160,0 kN (hodnota ANSYS došla na sílu cca 165 kN). 

Podle fotky obr. 5.21 je možné rozeznat p echod deformace po podélné ose svorníku. Vidíme 

že v míst  p echodu d íku svorníku p es ocelovou plotnu je malá ást rovnající se p ibližn

síle ocelové plotny tém  kolmá k hlav  šroubu. Je to dáno p edevším tím, že ocelová plotna 

je pom rn  tlustá a svorník se v ní chová jako áste n  vetknutý.  Tento zp sob uchycení 

v ocelové plotn  zvyšuje únosnost spoje. 

Pod obrázkem obr. 5.21 se nalézá obr. 5.22, kde jsou deformace získané v programu ANSYS. 

Jde tedy o numerický model ve kterém jsou deformace pro názornost zv tšeny. Pokud 

obrázek obr. 5.21 nato íme, tak aby levá nezdeformovaná osa d íku obou obrázk  byla 

rovnob žná, m žeme pozorovat podobné deformace s obrázkem obr. 5.22. Poslední uvedený 

obr. 5.23 znázor uje deformace st edu nosníku získané v laboratorním testu a deformaci 

získanou pomocí numerického modelu v programu ANSYS. Hodnoty posun 31 a 42 v ose 

Z (sm rem dol ) u laboratorního testu byla m ena ve ty ech bodech, dva body pod sebou 

viz obr. 5.2. U numerického modelu byl brán pro vykreslení deformace ve st edu IPE 140 

profilu pouze jeden vnit ní uzel .  

U tohoto grafu p edstavuje svislá osa vnášenou sílu a na ní závislou deformaci st edu nosníku. 

Pokud odhlédneme od rozdílných posun 31 a 42 (z ejm  zp sobených odezvou podp rné 

konstrukce, pop ípad  po áte ní prokluz ve spoji - velikost vývrtu), tak hodnoty deformací 

v posledním zat žovacím kroku jsou p ibližn  stejné. Rozdíl je zp soben op t možným 

nespecifikovaným prokluzem závislým na provedením vývrtu (u numerického modelu není 

uvažován po áte ní prokluz daný skute ným provedením p ípojných prvk  a tím vzniklých 

mezer v kontaktních plochách). Ur itou roli zde hraje cyklické namáhání, které zv tšuje 

otla ený otvor (p edevším ve d ev ném prvku) a vznikají tím trvalé deformace. 

D ležité na grafu obr. 5.23 p i srovnání posunu 31 a 42 s numerickou hodnotou 

delta_ANSYS_4.3 je te na, úklon zat žovací k ivky. Sm r te ny je pro numerický model a pro 

fyzikální test p ibližn  stejný, z ehož vyplývá že model matematický a laboratorn  testovaná 

konstrukce mostovky mají blízké tuhosti v posunutí a v pooto ení ve spoji d evo - ocel. To se 

dá konstatovat i o ru n  spo teném modelu, že do jisté míry odpovídá testovaným hodnotám 

na numerickém modelu a laboratorní zkoušce. 

Na konci obou graf  (numerickém a skute ném testu) vidíme malý pokles. M žeme tento 

pokles vysv tlit dv ma zp soby, pop ípad  kombinací obou. Ocel a d evo spoje se dostává do 

plastického stavu, nebo došlo k porušení, k selhání tahem kolmo na vlákna (u numerického 

modelu je to zjišt no divergencí výpo tu úlohy, není zde možné ani plastizací dosáhnout 

rovnovážného stavu vn jšího a vnit ního zatížení).  
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5.1.10 Srovnání jednotlivých zp sob ešení 

Na základ  zjišt ných dat na numerické modelu v programu ANSYS ov eným 

experimentálním fyzikálním testem bylo konstatováno, že rota ní tuhosti spoj  lze zjiš ovat 

na základ  zjednodušeného ru ního výpo tu podle p edchozího textu, za dodržení podmínek, 

které lze shrnout takto: 

P i ru ním výpo tu se p edpokládá, že zatížení nezp sobí velké deformace a hodnota zatížení 

nep ekro í významn  mez, kdy by odezva v materiálu již nebyla p ibližn  pružná.  

Numerický test ve srovnání s ru ním zjednodušeným výpo tem je p esn jší a dokáže 

vystihnout odezvu konstrukce pro ob  formy nelinearity (geometrická a fyzikální).  

Numerický test ve srovnání s experimentálním testem vykazuje odchylky (skute né rozm ry a 

materiálové vlastnosti p edevším u d ev né ásti konstrukce byly u experimentálního testu 

mírn  odlišné). Hodnoty získané na 3D modelu v programu ANSYS odpovídají v dobré 

kvalit  reálným dat m z laboratorního m ení. 

Ru ní výpo et vnit ních sil a deformací a tuhostních charakteristik lze v principu srovnat jen s 

numerickým modelem. Ur ité hodnoty deformací a chování lze srovnávat i mezi ru ním 

výpo tem a fyzikálním testem. Jde p edevším o celkovou p edstavu o deformaci a maximální 

možné vnesené síle. Zde je možno na základ  zkušeností a výpo tu základních únosností 

jednotlivých komponent  konstrukce odhadnout chování a únosnost konstrukce. 

P esto, že výpo et pro maximální zatížení nebyl lokáln  v pružné oblasti, tak lze po ítat podle 

teorie pružnosti. 

5.1.11 Vyhodnocení výsledk  rota ní tuhosti spoje 

Pro b žnou stavební konstrukci je možné r zné tuhostní a pevnostní charakteristiky 

odhadnout na základ  zjednodušených pravidel p ípoj  konstrukce a podle doporu ení norem. 

Tyto hodnoty pak mohou být dále použity pro zadání do kone n  prvkových program  jako 

vstupy do rota ních tuhostí, pružných podpor atd. Tímto lze prutové modely zp es ovat co se 

tý e jejich deformací a pokud jsou staticky neur ité tak i získat reáln jší zm nu vnit ních sil 

(teorie II. ádu) v konstrukci. Významnou úlohu hrají rota ní tuhosti a pružné vazby také p i 

získání skute ných vzp rných délek (tuhosti spoj  mají velký vliv na stabilitu konstruk ního 

systému).  
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5.2  Porovnání numerické analýzy 3D spoje s reálnou zkouškou 
kombinovaného spoje 

5.2.1 Úvod 

Kapitola se zabývá vytvo ením dostate n  p esného numerického modelu spoje, který by 

odpovídal zjišt ným fyzikálním charakteristikám skute ného spoje. Reálný spoj byl testován 

tahovou necyklickou zkouškou. 

Dalším krokem bylo použít takto zp esn ný numerický model v p íhradové konstrukci jako 

celku. Vlastní 3D objemový model spoje byl sestaven v programu ANSYS. Po jeho odlad ní 

k hodnotám blízkým z reálného testu, byla namodelována p íhradová konstrukce s t mito 

zabudovanými kombinovanými spoji v míst  jednotlivých sty ník  prut . Pro ov ení byla 

tato p íhradová konstrukce namodelována také v programu NEXIS, jako prutový model, 

z d vodu srovnání pr hyb  a vnit ních sil na jednotlivých prutech. Zjednodušené analytické 

ešení pr hybu p íhradové konstrukce uprost ed rozp tí silovou metodou bylo provedeno jako 

porovnání jednotlivých p ístup  ve výpo tu a jako zhodnocení správnosti užití 

zjednodušených metod. Konstrukce byla zjednodušen  posouzena jako celek a také v míst

detail  podle EC5. 

Obr. 5.24: Detail zkušebního spoje Obr. 5.25: Detail kone n  prvkové sít

507 

Pracovní potup byl rozd len na dv  etapy. V první etap  byl podle nam ených hodnot 

sestaven kone n  prvkový objemový model a lad n tak, aby se co nejvíce p iblížil 

charakteristikám získaným na fyzikálním modelu. Po dosažení dostate n  p esných hodnot 

deformací a sil na numerickém modelu, byl tento prvek za len n do p íhradové konstrukce 

jako její sou ást a to jako detail pro spojení prut  ve sty níku. 

V druhé etap  je s kombinovaným spojem po ítáno v p íhradové konstrukci. Zde jsou 

vyhodnoceny nap ové stavy a deformace. Získané hodnoty z 3D objemového modelu 

ANSYS jsou porovnávány s hodnotami deformací a vnit ních sil z prutového modelu 

v programu NEXIS a analytickým ešením pomocí silové metody.   
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Detail fyzicky testovaného kombinovaného spoj vid t na obrázku obr. 5.24 : 

• lepené lamelové d evo (LLD) t ídy SA, tvo í hmotu spoje i celé konstrukce profil je 

dán profilem 90/220 mm, 

• ocelová trubka, vn jší pr m r  TR50 mm tl. = 4 mm, l = 190 mm, 

• talí ovitá ást (TSV) ze skelných vláken tl. = 13 mm, p ilepena k LLD a RSV, 

• p ekrytí talí ovité ásti rohoží ze skelných vláken (RSV) tl. = 2 mm, zpevn ní okolí 

spoje, p ilepena k LLD a TSV. 

Aby bylo dosaženo stejných vlastností a tím i tuhosti, byl detail modelovaný v ANSYS 

sestaven pro LLD jako ortotropní, skelná vlákna byla uvažována jako isotropní, ocelová ást 

byla modelována jako isotropní, s bilineárním a poté s multilineárním pracovním diagramem. 

Oblast mezi ocelovou trubkou, okolním d evem a skelným vláknem byla vypln na 

kontaktními prvky zohled ující pouze tlak a smykové t ení. Pro zlepšení výsledné deformace 

spoje jsou i vn jší vazby modelovány s použitím kontaktních prvk . Celý numerický model je 

pak po ítán jako geometricky a fyzikáln  nelineární s kontaktními prvky. 

Numerický model byl po ítán pro r zné varianty uložení (tuhé vazby, kontaktní vazby), pro 

r zné pracovní diagramy oceli (bilineární, multilineární) a r znou hustotu sít  a v poslední 

ad  také pro r zná nastavení kontaktních prvk . 

Detail numericky testovaného spoje s rozm ry identickými s reálným modelem. Spoj je 

kombinovaný viz obrázky obr. 5.25, obr. 5.26 a 5.27 a 5.28. Obrázek obr. 5.26 je vytvo en 

v cad systému a slouží jako schéma pro návrh sít  a m že být použit jako sou ást výrobní 

dokumentace. 

5.2.2 Popis konstrukce 

Pro model byly vybrány tyto kone né prvky SOLID45 a CONTAC52. Úloha byla ešena jako 

fyzikáln  a geometricky nelineární. Deformace byla do modelu vnášena po krocích (10 krok ) 

po kroku 0,40 mm. Zatížení bylo tedy deforma ní, což nám umož uje získat sestupnou v tev 

pracovního diagramu, pokud k ní dojde. Reálný spoj byl testován tak, že jeho koncová 

d ev ná ást byla upevn na do lisu a pohyb byl vyvozován na ocelovou trubku. Takto byl 

simulován posun i pro numerický model kombinovaného spoje. U numerického modelu je 

možné slou it posuny skupiny uzl  na jeden uzel (v ANSYSU pod názvem coupling). Tato 

funkce má jednu velkou p ednost a to že umož uje vybrané skupin  uzl  p edepsat posun 

p es jeden ídící uzel. Další výhodou je rychlé zadávání této okrajové podmínky a také 

elegantní práce s výsledky. V ídícím uzlu máme výslednici reakcí a deformace. Také zde ale 

musíme uvážit skute né p sobení konstrukce v reálných okrajových podmínkách. Pokud 

v lisu zamezíme posunu prvku tak, že ho p es stla ení a t ení neposuvn  upevníme. Tak toto 

upevn ní je „dokonalé“ pouze po obvodu a ne uvnit ezu prvku. Což p i zadání spole né 

okrajové podmínky skupin  uzl  v ezu neodpovídá skute nosti.    
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Lepené 
lamelové 

d evo 

JednotkyOrtotropní 
vlastnosti 

GL24h  
Ex 11600 [MPa] 
Ey 900 [MPa] 
Ez 500 [MPa] 

  
xy 0,470 [ - ] 
yz 0,250 [ - ] 
xz 0,370 [ - ] 

  
Gxy 720 [MPa] 
Gyz 39 [MPa] 
Gxz 750 [MPa] 

Matice tuhosti d ev ných ástí 

konstrukce 

Charakteristické a výpo tové hodnoty pro LLD 

GL24h 

 Typ d eva  GL24h 
ohyb fm,g,k 2,400E+07 MPa fm,d 16,615
tah ft,0,g,k 1,650E+07 MPa ft,0,d 11,423
tah ft,90,g,k 5,000E+05 MPa ft,90,d 0,346 
tlak fc,0,g,k 2,400E+07 MPa fc,0,d 16,615
tlak fc,90,g,k 2,700E+06 MPa fc,90,d 1,869 

smyk fv,g,k 2,500E+06 MPa fv,d 1,731 
  E0,mean,g 1,160E+10 MPa    
  E0,05,g 9,667E+09 MPa    
  E90,mean,g 3,900E+08 MPa    
  E90,05,g 3,250E+08 MPa    
  Gmean,g 7,200E+08 MPa    
  G05,g 6,000E+08 MPa    
  g,k 380,000 kgm-3     

Tab. 5.2: Vstupní data do numerických model

V tabulce tab. 5.2 je nastavení ortotropie pro lepené lamelové d evo a p ehled normových 

pevnostních a tuhostních vlastností pro t ídu lepeného lamelového d eva GL24h. 

5.2.3 Popis fyzikálního modelu 

Kombinovaný spoj je vytvo en pomocí t ech materiál . Lepené lamelové d evo, ásti ze 

skelných vláken a ocelová trubka, která vnáší zatížení do d eva. D ev né ásti konstrukce jsou 

uvažovány jako ortotropní, kde matice tuhosti je orientována s osou x ve sm ru vláken. 

Obr. 5.26: Detail zkoušeného fyzického modelu v CAD
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Obr. 5.27: Detail kone n -prvkové sít

500 

Obr. 5.28: Detail kone n -prvkové sít

test 7.2  

Na obrázcích obr. 5.27 a obr. 5.28 vidíme srovnání r zných hustot sítí pro ešený model 

kombinovaného spoje. První sí  obr. 5.27 je sí  s nejv tší hustotou d lení.. S touto sítí byl 

proveden pouze jeden srovnávací výpo et. Sí  na obr. 5.28 byla použita pro grafické 

znázorn ní závislosti síly na deformaci spoje a podpor (spoj byl použit jako ást p íhradové 

konstrukce). Se sítí o hustot  viz obr. 5.27 by nebyl model p íhradové konstrukce možný. 

Výpo etn  by takový model byl náro ný, asové hledisko a nároky na hardware byly 

s tehdejší dostupnou výpo etní technikou nereálné.     

Obr. 5.29: Detail fyzického modelu po 

tahové zkoušce a1 
Obr. 5.30: Detail fyzického modelu po 

tahové zkoušce a2 

Na obrázku obr. 5.29 a obr. 5.30 je ukázka skute né deformace po provedení tahové zkoušky. 

Vlivem jednostranných vazeb v uchycení zkoušeného prvku je deformace ocelové trubky také 

v míst  vazeb (trubky se deformovaly za pružnou oblast). Okrajové podmínky tím m ly 

nezanedbatelný vliv na celkovou deformaci spoje a tím také na výslednou tahovou sílu, která 

se v blížila pro tento prvek ke 300,0 kN.  

Pro vykreslení deformací a nap tí byl z testovaných numerických model  vybrán kone n

prvkový model 507 viz obrázek obr. 5.25  (dobré výsledky + snesitelná výpo etní náro nost). 
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obr. 5.31:  Posun v ose x ux = 4 mm sí  507 

obr. 5.32: Posun v ose x ux = 4 mm sí  507 

Deformace na obrázku obr. 5.29, obr. 5.30 a obr. 5.31, obr. 5.32 je v m ítku 1/1 a je z ní 

patrná shoda s reálným testem. Jde již o pom rn  velké deformace, které lze pozorovat 

pouhým okem na skute ném otestovaném vzorku a na numerickém modelu. 

Pro sí  507 byl zvolen multilineární pracovní diagram pro nap tí p i plné plastizaci plast = 

630 MPa. Dále zde byly použity kontaktní prvky také v oblasti vn jších vazeb a v oblasti 

mezi ocelovou trubkou a d evem spolu se skelnými vlákny. Pro dokreslení reálného chování 

spoje byl na v oblasti mezi kontakty a okolními uzly použita mezera (GAP). Tato funkce 

umož uje zohlednit po áte ní prokluz (nep esnosti ve výrob  – není okamžitý kontakt). 

Obecn  je použití a stanovení GAP – mezery dáno konkrétním zm ením vyrobeného vzorku, 

u d eva je obvyklá tolerance i u p esných spoj  kolem ±1 mm (vývrty pro ocelové prvky). 

obr. 5.33:  LLD sí  507 hlavní nap tí σ3 obr. 5.34: LLD sí  507 hlavní nap tí σ1

obr. 5.35: LLD sí  507 nap tí σx obr. 5.36: LLD sí  507 smyková nap tí σyx
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Maximální tlaková nap tí se pohybují v okolí spoje cca -70,0 MPa viz obr. 5.33. Tato hodnota 

p evyšuje fyzickou únosnost d eva podle norem cca 30,0 MPa ve sm ru vláken p ibližn

dvakrát. Na zkušebním vzorku jsou v t chto místech rozdrcená vlákna jak materiálu d eva, tak 

i materiálu skelných vláken. Nap tí v tahu zde dosahují hodnoty +56,0 MPa viz obr. 5.34 

podle normy cca 30,0 MPa. Nap tí ve smyku zde jsou na hodnot  16 MPa viz obr. 5.36 

norma udává charakteristickou hodnotu cca 3,0 MPa. Je t eba íci že tato nap tí v ANSYS 

jsou do jisté míry i lokální extrémy a fyzické, skute né pevnosti d eva jsou cca 2x vyšší než 

jsou normové hodnoty. Pro ov ení správnosti volby sít  modelu použitého pro p íhradovou 

konstrukci, byl proveden spoj s hustotou sít  p ibližn  podobnou jakou má model 3D 

p íhradové konstrukce viz obr  5.47. Je to d ležité pro ov ení podobných tuhostních 

charakteristik spolu se sítí 507. 

Obr. 5.37: LLD sí  test7.2 hlavní nap tí 

σ3

Obr. 5.38: LLD sí  test7.2 hlavní nap tí  σ1

Rozdíly v lokálních nap tích v okolí spoj  proti modelu 507 jsou z etelné. Co se tý e 

deformací a výsledné tahové síly, jsou tyto hodnoty srovnatelné s modelem 507, který má 

pom rn  hustou sí  kone ných prvk . 
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Obr. 5.39: Graf závislosti tahové síly na vynucené deformaci 
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Pracovní diagramy oceli
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Obr. 5.40: Použité pracovní diagramy oceli pro kone n  prvkové modely 

Na obrázku obr. 5.39 je vykreslen pracovní diagram kombinovaného spoje. Vidíme zde 

závislost p esnosti v tuhostech p ípoje na zvoleném pracovním diagramu oceli. Sí  a její 

hustota zde nehraje tak velkou roli. Nejlepší výsledky jsou dosaženy pro model sít  507 

k ivka ansys507,N630,GAP,rbpll a pracovní diagram oceli podle obrázku obr. 5.40 

EMultilin630 se zohledn ním GAP - mezera. K ivka test7.2,630,rbpll používá pracovní 

diagram pro ocel EBilin630 a má také velmi blízkou tuhost ke fyzikálnímu testu k ivka 

H50,GFK+TK,Rohr. K ivka ansys507,500,rbpll je pro pracovní k ivku EBilin500 pom rn

vzdálená od reálného testu.  

5.2.4 Popis modelu p íhradové konstrukce 

P íhradová konstrukce je tvo ena jednotlivými svislicemi a diagonálami, horní a dolní pás je 

pr b žný po celé délce. Vazník je staticky ur itý, zatížení je vnášeno do sty ník  n horním 

pásu. Vzhledem k tém  ideálnímu kloubovému spojení a zat žování ve sty nících, není 

konstrukce, mimo vlastní hmotu, namáhána ohybem. Toto kloubové spojení bylo modelováno 

pomocí kontaktních prvk , odlad ných v p edchozích testech s fyzikálním modelem. 

Konstrukce je zdvojená, pouze tažené diagonály jsou provedeny z válcovaného profilu a jsou 

vzhledem k symetrii p ítomny v konstrukci pouze jednou viz obr. 5.50.  

Stabilita konstrukce je zajišt na v horním líci konstrukce, horní pás je tla en, deformace 

(stabilitní síly) jsou p enášeny do této tuhé roviny. Stabilita tla ených diagonál je zajišt na 

ztužidly. V konstrukci p íhrady jsou tyto vn jší vazby simulovány tuhými vazbami. Ší ka 

zat žovacího pole je 5,0 m. D ev né ásti konstrukce byly modelovány jako ortotropní. 

Zatížení konstrukce bylo definováno následovn  : 

• st ešní pláš     gsp,k  = 0,50  kNm-2

• zatížení sn hem  qw = 1,00  kNm-2
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• vlastní tíha (380 kgm-3)  g = 9,81  ms-2 (gravita ní zrychlení) 

Popis výroby reálného spoje : 

• slepí se d ev ná ást (LLD - lepené lamelové d evo), 

• do d ev né ásti se vyfrézují zádlaby pro talí ovitou ást ze skelných vláken (TSV - 

talí  skelné vlákno), TSV se poté zalepí a fixuje v zádlabu, 

• Na LLD a TSV se p ilepí rohož ze skelných vláken (RSV - rohož skelné vlákno). 

Obr. 5.41: Schéma profil  na p íhradové konstrukci 

Obr. 5.42: Statické schémata konstrukce p íhrady 

Pro zjednodušené posouzení byl model ru n  a pomocí programu NEXIS spo ítán pro ur ení 

vnit ních sil a deformací. V prvním p ípad  byla konstrukce pln  kloubov  propojena. Pro 
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posouzení nap tí a deformací na vybraných prvcích p íhrady s p ihlédnutím k prokluzu ve 

spojích, byl model v programu NEXIS namodelován podle reálného provedení s 

pr b žným horním a dolním pásem. Pro hodnotu Kser (modul prokluzu) byla zvolena hodnota 

vycházející pro daný konkrétní spoj z fyzických test  p ibližn  130,0 MNm-1 (tato hodnota 

byla poskytnuta univerzitou TU Dresden). 

Obr. 5.43: Pr hyb v ose y uy = 50,548 mm – bez prokluz   

Obr. 5.44: Pr hyb v ose y uy = 66,90 mm - prokluzy 

Obr. 5.46: Pr hyb v ose y uy = 58,85 mm 

Obr. 5.45: Posun v ose x ux = 

14,98 mm 

Deformace vlivem prokluzu ve spojích je u prutového modelu viz obrázek obr. 5.44 vyšší než 

pro modelu ANSYS viz obrázek obr. 5.46, pom r uy,ansys/uy,nexis = 58,85/66,90 = 88,0 %. 

Rozdíl je zp soben použitím Kser, který je u takovéhoto spoje zjistitelný pouze 

experimentáln , nebo za pomocí detailních numerických model . Modul prokluz bývá také 

asto zmenšován oproti fyzikálnímu testu pop ípad  numerickému testu a to vlivem 

p ihlédnutí k cyklickému namáhání a nep esnostem p i výrob . Na obr. 5.45 vidíme 

vodorovný posun podpory je to zp sobeno natažením a nato ením spodního  pr b žného pásu 
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p íhradové konstrukce. Hodnota vodorovné deformace je ux = 14,98 mm na jedné stran . 

Levá podpora byla neposuvn  uložena ve vodorovném sm ru v blízkosti t žišt  na jeden uzel, 

tak aby nedocházelo k vetknutí vlivem více vazeb a p ídavným silám vlivem excentricity. 

5.2.5 Detaily spoj  v programu ANSYS. 

Obr. 5.47: Detail kone n  prvkové 

sít  – pata p íhrady 

Obr. 5.48: Detail spoj pásu 

s diagonálou a táhlem

Obr. 5.49: Celkový pohled na 

p íhradovou konstrukci 

Obr. 5.50: Detail v míst  napojení 

táhel

Obr. 5.51: Hlavní nap tí S1 cca 500,0 

MPa ocelový spoj - táhlo 
Obr. 5.52: Hlavní nap tí S3 cca -

640,0 MPa ocelový spoj - pata
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Na t chto obrázcích obr. 5.47 - obr. 5.52 jsou zobrazeny grafické výstupy z programu 

ANSYS. Jde konkrétn  o detaily sít  kone ných prvk  na jednotlivých ástech konstrukce 

p íhrady a hlavní nap tí na p ipojovacích prvcích. Tato konstrukce nebyla fyzicky testována, 

jde pouze o demonstraci a za len ní  zkoumaného kombinovaného spoje do možné reálné 

geometrie. 

5.2.6 Výpo etní model 

Popis vytvo ení modelu v programu ANSYS : 

V kone n  prvkovém modelu je použit  3D kone ný prvek SOLID45, jedná se o osmi-uzlový 

prvek s t emi stupni volnosti. Dále je zde použitý kontaktní prutový prvek CONTAC52. Pro 

sí ování zde byly použity také plošné kone né 2D prvky SHELL63, které po vytvo ení sít

byly odmazány. Celkový model je pom rn  rozsáhlý, tak bylo použito z e ování kone ných 

prvk , z míst z hustým d lením, do míst kde posta uje hrubší sí . Kontaktní prvky byly 

použity pouze v místech, kde jsou, nebo se p edpokládají jednostranné vazby se t ením. Jsou 

to místa ve spojích jednotlivých prut , sty ník . 

5.2.7 Vyhodnocení výsledk  kombinovaného spoje 

Po srovnávacích výpo tech se dá konstatovat pom rn  dobrá shoda závislosti tahové síly na 

deforma ním zatížení. Pro r zné hustoty sítí bylo dosaženo p ibližn  stejných hodnot, což 

vede k záv ru o správnosti volby hustoty sít  pro ešení daného problému. Maximální síla 

které bylo dosaženo byla cca 300 kN, p i této síle ocelový spoj zcela plastizuje a okolní 

d ev ná hmota je také daleko za pružnou oblastí..  

Pro daný spoj s odlad nými materiálovými vlastnostmi a kontaktními prvky, se pr hyb 

p íhradové konstrukce blíží ke experimentáln  spo tené hodnot  za pomocí modulu prokluzu 

Kser. Nap tí v oblastech spoj  jsou v rámci hustoty sít  v mezích únosnosti d eva. Nap tí na 

hlavních prvcích (diagonála, dolní pás) jsou tém  shodná s nap tím zjišt ným podle NEXIS 

na prutovém modelu. 

V rámci používání kontaktních prvk  je t eba vzít v úvahu vliv okrajových podmínek, hustoty 

sít  a její  kvalitu a tím i nastavení vnit ních parametr  kontaktních prvk , zejména pak 

nastavení jejich normálové tuhosti. Použití kontaktních prvk  m že vést k reáln jšímu 

vystižení deformací a tím i nap tí na posuzovaném modelu. 

Konstrukce p íhrady byla také formáln  posouzena podle normy EC5 na I. MS a bylo 

konstatováno její možné použití v reálných podmínkách. Toto posouzení zde není uvedeno, 

jedná se o standardní posudek na kombinaci tlaku a ohybu a tahu a ohybu a posudek na 

stabilitu. 
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5.3  Zhodnocení fyzikální a numerické zkoušky  kolíkového spoje 

5.3.1 Úvod 

Kapitola se zabývá studiem chování 3D spoj , konkrétn  kolíkového spoje složeného 

z rostlého d eva, kolík  a plotny ze skelných vláken. Samotná analýza tohoto problému byla 

rozd lena na ty i hlavní kroky. V t chto jednotlivých krocích byly postupn  vybrány vhodné 

parametry a nastavení pružno - plastického chování jednotlivých spoj . Vybrané spoje byly 

fyzicky testovány na tah. Po shrnutí dat z tahové fyzikální zkoušky, byl sestaven 3D model 

v programu ANSYS a po ítán geometricky a fyzikáln  jako nelineární úloha s kontaktními 

prvky. Výsledné hodnoty z 3D modelu pak byly srovnávány z deformacemi a silami 

z fyzikální zkoušky tohoto spoje. Podobné téma bylo experimentáln  zpracováno v [27].   

5.3.2 Zatížení a popis konstrukce 

D ev ná ást konstrukce byla uvažována jako ortotropní a zatížena deforma ním zatížením. 

Pro velkou asovou náro nost byla u konstrukce zohledn na symetrie v geometrii a zatížení 

viz p iložené schémata. Konstrukce je v 3D modelu uchycena v ose symetrie neposuvn

kolmo na hlavní sm r namáhání. Úloha byla po ítána  geometricky a fyzikáln  nelineárn . U 

t chto numerických model  byla volena pom rn  hustá sí  kone ných prvk . Aby byl 

výpo et efektivní po stránce asové, tak byla volena tvrtinová symetrie, tedy každý 

testovaný spoj byl neposuvn  upevn n na svém konci a deformace byla vnášena do vnit ní 

desky ze skelných vláken. Jak již bylo zmín no spoj se skládá z plotny GFK ze skelných 

vláken  tl. 6 a 10 mm, ocelových kolík  Ø8 a Ø10mm, ocel (nam ená pevnost ocelových 

kolík  byla fuk = 530 – 550 MPa) viz obrázek obr. 5.53. D ev ná ást konstrukce je z rostlého 

d eva C22. D ev né ásti jsou k sob  slepeny prost ednictvím p ekližky.  

Okrajové podmínky a materiály :  

D ev ná ást konstrukce 

• t ída použití I.    laboratorní test 

• zatížení krátkodobé   laboratorní test  

• rostlé d evo  t ída pevnosti  C22 

Ocelová ást konstrukce 

• ocel (Estahl = 210 GPa, fuk = 360 a 530 – 550 MPa viz obrázek obr. 5.53 

• ocelové kolíky ø8 a ø10 mm 

Plotna ze skelných vláken GFK (Glasfaserkunstoff) 

• GFK (EGFK = 30 – 23 a 12 GPa) 
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Obr. 5.53: Pracovní diagram kulatiny - 
ocelový profil  8 a 10 mm

Obr. 5.54: Sí  3D modelu

Obr. 5.55: Pracovní bilineární diagram pro ocel

Veškeré modely uvedené v tomto lánku, jsou namodelovány jako 3D ortotropní kone n

prvkové konstrukce viz tabulka tab. 5.3. Modely byly po ítány fyzikáln  a geometricky 

nelineárn  a s použitím kontaktních prvk . Byly použity tyto kone né prvky, pouze pro 

tvorbu sít  SHELL63, pro 3D objemovou konstrukci SOLID45 a kontaktní prvek CONTA52 

(Node to Node). U kontaktních prvk  hraje velkou roli normálová tuhost knormal, na níž závisí 

kvalita výsledk  (penetrace), rychlost a konvergence výpo tu. Kontaktní prvek CONTA52 je 

ur en pro malé deformace a vyžaduje p ímou sí  kone ných prvk  (tento kontaktní prvek 

musí ležet na spojnici za sebou jdoucích uzl ) viz obrázek obr. 5.56. Na obrázku obr. 5.55 je 

bilineární pracovní diagram oceli k ivka Fuk 530 je zjednodušený, zidealizovaný pracovní 

diagram podle obrázku obr. 5.53. Pracovní k ivka  Fuk 360 je teoretická hodnota podle normy 

pro ocel pevnosti S235. Tato k ivka byla použita pro srovnání výsledk  mezi numerickým 

modelem se skute nou tuhostí ocelového spojovacího prost edku a modelem se sníženou 

tuhostí podle oceli s pevností S235. Toto srovnání je pouze orienta ní a slouží jen 

k pochopení chování numerického modelu v závislosti na pracovním diagramu oceli. 
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Obr. 5.56: P ímá sí  pro použití kontaktního prvku CONTAC52 

npenetrationormalnormal xkF *=         (5.6) 

Fnormal  - síla v kontaktním prvku, závislá na normálové tuhosti a na velikosti penetrace (5.6). 

Linear Ortotropic Material Properties C24 

Ex 11600 Pa [Nmm-2] 

Ey 900 Pa [Nmm-2] 

Ez 500 Pa [Nmm-2] 

xy 0,47 [ - ] 

yz 0,25 [ - ] 

xz 0,37 [ - ] 

Gxy 720 Pa [Nmm-2] 

Gyz 39 Pa [Nmm-2] 
Gxz 750 Pa [Nmm-2] 

Tab. 5.3: Tabulka ortotropie d eva pro ANSYS 

Friction Coefficient for Material   
MU d evo 0,4 [ - ] 
MU ocel 0,3 [ - ] 
MU GFK 0,4 [ - ] 

Tab. 5.4: Tabulka sou initel  t ení (d evo, ocel a GFK) pro ANSYS 
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Real Constant for CONTAC52   

Normal stiffness 20000 [ Nmm-1 ] 

Initial GAP 0 [ mm ] 

Initial condition 0 [ - ] 

Sticking stifness 1000 [Nmm-1  ] 

Defined gap normal - X comp. NX 0 [ mm ] 

Defined gap normal - Y comp. NY 0 [ mm ] 

Defined gap normal - Z comp. NZ 0 [ mm ] 

Tab. 5.5: Nastavení kontaktu  CONTAC52 pro ANSYS 

V tabulce tab. 5.3 jsou vstupní fyzikální parametry do matice tuhosti ortotropního materiálu a 

v tabulce tab. 5.5 se nachází jedno z možných nastavení kontaktního prvku CONTAC52. 

Numerické modely byly vytvo eny v t chto jednotkách, délkové rozm ry jsou v [mm], tuhosti 

a nap tí v [MPa], silové zatížení v základních jednotkách [N] a deforma ní zatížení v  [mm]. 

Hodnoty výstup  jsou tedy v t chto rozm rech, deformace jsou v [mm] a nap tí jsou v [MPa], 

reakce a síly v [N]. Tabulkové hodnoty tab. 5.6 - tab. 5.9 nekorespondují s reálnými 

hodnotami skute ného d eva. Jsou ale použity pro lepší numerickou stabilitu výpo tu. 

Anisotropic Hardening Holz    a,b - f

  x y z 

Tens Yld  [ MPa ] 27 3 3 

Tens Tang [ GPa ] 0,5 0,5 0,5 

Comp Yld [ MPa ] 27 3 3 

Comp Tang [ GPa ] 0,5 0,5 0,5 

Shr Yld [ MPa ] 3 3 3 

Shr Tang [ GPa ] 0,5 0,5 0,5 

Tab. 5.6: Anisotropní zpevn ní           
d eva a, b - f

Anisotropic Hardening Holz   a

  x y z 

Tens Yld [ MPa ] 30 3 3 

Tens Tang [ GPa ] 3 3 3 

Comp Yld [ MPa ] 30 3 3 

Comp Tang [ GPa ] 3 3 3 

Shr Yld [ MPa ] 5 5 5 

Shr Tang [ GPa ] 3 3 3 

Tab. 5.7: Anisotropní zpevn ní d eva a

Lin. Isot. Mat. Properties Stahl Dübel  a Lin. Isot. Mat. Properties GFK Platte  a 

Emodulistrop 210 000 [Nmm-2] Emodulistrop 30 000 [Nmm-2] 

xy 0,30 [ - ] xy 0,30 [ - ] 

      

Multilinear Elasticity Stahl Dübel   a Multilinear Elasticity GFK Platte  a 

Strain  Stress   Strain  Stress   

0.0017143 360 [Nmm-2] 0,00 0,00 [Nmm-2] 

Tab. 5.8: Materiálové vlastnosti ocel + GFK - a)
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Lin. Isot. Mat. Prop. Stahl Dübel  b-f Lin. Isot. Mat. Prop. GFK Platte  b-f 
Emoduli,strop 210 000  [Nmm-2] Emoduli,strop 23 000 [Nmm-2]  

xy 0,30 [ - ] xy 0,30 [ - ]  
       
Multilinear Elasticity Stahl Dübel  b-f Multilinear Elasticity  GFK Platte  b-f 

Strain  Stress   Strain  Stress    
0,0025238 530 [Nmm-2] 0,00 0,00  [Nmm-2]  

Tab. 5.9: Materiálové vlastnosti ocel + GFK b - f )

5.3.3 Postup vytvo ení numerického modelu 

Postup je složen z t chto ástí : 

• vytvo ení 3D modelu geometrie jednotlivých spoj , 

• nastavení materiálových charakteristik v etn  kontakt , 

• vyhodnocení výsledk  numerických test , 

• porovnání fyzikálních test  a numerických výsledk . 

5.3.4 Model geometrie D8-6-2 

Zkušební spoj D8-6-2 je složen z rostlého d eva, ocelových kolík , desky ze skelných vláken 

a vlepenou d evot ískovou deskou mezi dv  d ev né ásti viz obrázek obr. 5.57. Budeme se 

zde zabývat porovnáním výsledk  na numerického modelu D8-6-2 s jeho fyzikálním 

prot jškem zobrazeným na fotografiích obr. 5.59 a obr. 5.60. 

Obr. 5.57: Výrobní výkres geometrie spoje D8-6-2 
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Obr. 5.58 Pracovní diagram spoje D8-6-2 fyzikální + numerický test 

Na obrázku obr. 5.58 jsou k nahlédnutí t i fyzikální testy a ty i numerické výpo tové 

modely. Numerické zkoušky byly provedeny pro materiálové nastavení viz tabulky tab. 5.3 až 

tab. 5.9.  

V p ípad  indexu a byly použity tabulky tab. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 a tab. 5.8 tzn. byla použita 

normou stanovená hodnota meze pevnosti oceli fuk = 360 MPa viz obrázek obr. 5.55 a modul 

pružnosti skelných vláken EGFK  = 30 GPa. 

V p ípad  indexu b a e byly použity tabulky tab. 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 a tab. 5.9. Pro nam enou 

hodnotu  fuk = 530 – 550 MPa  viz obrázek obr. 5.55 a s použitím snížené hodnoty modulu 

pružnosti skelných vláken cca EGFK = 23 GPa bylo dosaženo pom rn  dobré shody 

s fyzikálním testem viz obr. 5.58. Tuhosti numericky spo tených k ivek v jednotlivých fázích 

deformace mají p ibližn  stejný sklon. Rozdíl v pracovních k ivkách je zp soben odlišnými 

hodnotami anisotropního zpevn ní dle tabulek tab. 5.7 a tab. 5.6 a také v použití odlišných 

modul  pružnosti pro GFK desky a ocelové kolíky.   

Obr. 5.59: Spoj D8-6-3 po tahové zkoušce Obr. 5.60: Spoj D8-6-3
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Na obrázku obr. 5.59 a obr. 5.60 jsou snímky zkušebního spoje D8-6-2 t etí série. Po od ezání 

jedné ásti je vid t deformace kolík  obrázek obr. 5.60. Na spoji D8-6-2 je vid t pom rn

dob e plastizace ocelových kolík , což vede k duktilnímu chování spoje viz obrázek obr. 

5.68, které je požadováno, aby spoj byl bezpe ný. Nutnost takového chování d evo – GFK - 

ocelového spoje je dáno požadavkem na porušení v ocelové ásti spoje.  

Tento zp sob porušení spoje je výhodný z n kolika d vod  : 

• ocel má dobré mechanické vlastnosti s malou odchylkou oproti d evu (d evo je rostlý 

p írodní materiál, velká r znorodost), 

• ocel se dá lépe nastavit na ur itý zp sob chování b hem zat žování, 

• plastizací ocelového spoje je možnost p erozd lení vnit ních sil a nap tí ve d evní 

hmot  (nedojde tak snadno ke k ehkému porušení ve d ev ném prvku), 

• takovéto nastavení spoje, aby došlo k p erozd lení nap tí, je závislé na zp sobu 

uložení spoje (jak je kolík uložen) a na jeho štíhlosti  a fyzikáln -mechanických 

vlastnostech oceli fuk a d eva fh,k. 

5.3.5 Model geometrie D10-6-2 

Zkušební spoj D10-6-2 je složen z rostlého d eva, ocelových kolík , desky ze skelných 

vláken a vlepenou d evot ískovou deskou mezi dv  d ev né ásti viz obrázek obr. 5.61. Tento 

spoj je stejného typu jako p edešlý mechanický spoj D8-6-2, pouze je osazen kolíky o v tším 

pr m ru a to Ø10 mm. U tohoto spoje D10-6-2 se p edpokládá vyšší únosnost a nižší míra 

duktility než u spoje D8-6-2. U obou spoj  je vzdálenost kolík  od namáhaného ela 80 mm. 

Tato hodnota min(80 mm nebo 7x Ød, kde d je pr m r kolíku) je minimální vzdálenost od 

ela namáhaného prvku pro spojovací prost edky kolíkového typu. Cílem bylo sledovat 

zp sob porušení s ohledem na vzdálenost od namáhaného ela prvku.   

Obr. 5.61: Výkres geometrie spoje D10-6-2 
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Obr. 5.62: Pracovní diagram spoje D10-6-2 fyzikální + numerický test 

Na obrázku obr. 5.62 jsou k nahlédnutí t i fyzikální testy a ty i numerické výpo tové 

modely. Numerické zkoušky byly provedeny pro materiálové nastavení viz tabulky tab. 5.3 až 

tab. 5.9.  

V p ípad  indexu a byly použity tabulky tab. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 a tab. 5.8 tzn. byla použita 

normou stanovená hodnota meze pevnosti oceli fuk = 360 MPa viz obrázek obr. 5.55 a modul 

pružnosti skelných vláken EGFK  = 30 GPa. 

V p ípad  indexu b byly použity tabulky tab. 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 a tab. 5.9. Pro nam enou 

hodnotu  fuk = 530 – 550 MPa  viz obrázek obr. 5.55 a s použitím snížené hodnoty modulu 

pružnosti skelných vláken cca EGFK = 23 GPa nebylo dosaženo dobré shody s fyzikálním 

testem viz obr. 5.58. Tato neshoda je zp sobena pom rn  brzkým k ehkým porušením ve 

d evní hmot  u fyzikálního testu. P i pokusu nasimulovat toto k ehké selhání d eva, byly 

zvoleny velmi nízké hodnoty pevnosti v tahu kolmo na vlákna cca 0,5 MPa (skute né 

pevnosti v tahu kolmo na vlákna jsou okolo 2,0 MPa pro jehli naté d evo) do materiálových 

vlastností anisotropního zpevn ní. Poté numerický výpo et divergoval viz k ivka D10-6-2 f 

NV6, což se dá interpretovat jako vysoká hodnota nap tí v oblasti spoje v tahu kolmo na 

vlákna, kterou již není možno dále p erozd lit do okolního hmoty d ev ného prvku. V tomto 

testu pro k ivku D10-6-2 f NV6 viz obrázek obr. 5.62 byl použit také nelineární materiál pro 

desku ze skelných vláken GFK a to v hodnotách, mez pevnosti skelného vlákna v tahu a v 

tlaku fgfku = 200 MPa a modul pružnosti EGFK = 30 GPa. Pracovní diagram byl pro desku ze 

skelných vláken zvolen stejn  jako pro ocelové ásti s bilineárním pr b hem. Pro skelné 

vlákno nebyly v dob  testování t chto spoj  k dispozici nam ené hodnoty fyzikáln

mechanických vlastností skelného vlákna. Hodnoty použité v ANSYS byly p evzaty 

z doporu ených hodnot, které se používají na TU-Dresden, katedry ocelových a d ev ných 

konstrukcí.  
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Obr. 5.63: Spoj D10-6-1 po tahové zkoušce

Obr. 5.64:  Spoj D10-6-2 po tahové 
zkoušce

Na obrázku obr. 5.63 je snímek zkušebního spoje D10-6-2 první série. Po od ezání jedné ásti 

je vid t deformace kolík . U tohoto spoje viz obrázek obr. 5.64 a korespondující graf k ivek 

obr. 5.62 je vid t selhání d eva vlivem rozštípání. Toto rozštípání je zp sobeno silou p sobící 

kolmou na vlákna (jehli naté d evo, konkrétn  v tomto p ípad  smrk má v tomto sm ru 

nejmenší fyzickou pevnost cca 1,4 – 2,2 MPa). Síla, která je v kolíku o pr m ru Ø10 mm 

sm uje sm rem k namáhanému elu a rozštípe d ev ný prvek. Kolík vytvá í p i pohybu 

sm rem k elu namáhání kolmé na sm r síly a to zp sobuje tyto nap tí kolmo na vlákna. Pro 

tužší spojovací prost edky v ohybu (v tší pr m ry kolík ) nemusí dojít k plné plastizaci 

kolíkového spoje, což vede k nízké duktilit  spoje viz pr b h deformace na duktilním spoji 

znázorn ný k ivkou obr. 5.66 a ke k ehkému porušení d ev ného prvku viz obrázek obr. 5.65. 

Obr. 5.65:  K ehké porušení d eva vlivem rozštípání silou kolmo na vlákna 

Na obrázku obr. 5.65 vidíme d ev ný prvek s vnit ní ocelovou plotnou a kolíky. Zde je 
znázorn no graficky porušení tahem kolmo na vlákna. V ad  kolíku, které jsou uspo ádány 
za sebou vzniká síla rovnající se velikosti  sm ru vn jšímu zatížení F a namáhá elo 
d ev ného prvku. Na tomto schématu je graficky znázorn na trhlina procházející osou spoje. 
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Obr. 5.66:  Duktilita spoje 

y

u

w

w
Duktilita =          (5.7) 

duktilita - duktilita spoje ( schopnost plastické deformace spoje ) 

wu    -  plastická oblast deformace spoje  

wy     - pružná oblast deformace spoje 

Obr. 5.67: D10-6-2 f NV6 nap tí σx Obr. 5.68: D10-6-2 f NV6 nap tí σy

Obr. 5.69: D10-6-2 f NV6 nap tí σyx Obr. 5.70: D10-6-2 c NV3 nap tí σy
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Pro numerický model D10-6-2 f NV6 výpo et nekonvergoval. Fyzikální modely selhaly 

vlivem tahu kolmo na vlákna, které vzniká v okolí kolík  což je vid t na obrázku obr. 5.68, 

kde tah kolmo na vlákna v lokálním extrému dosahuje hodnoty cca 2,0 MPa. Tato hodnota 

p evyšuje meze únosnosti d eva kolmo na vlákna, fyzická hodnota pevnosti smrkového je cca 

1,0 - 2,0 MPa. Charakteristická hodnota podle DIN 1052 je cca 0,50 MPa, tato hodnota byla 

zadána do anisotropního zpevn ní v ANSYS. Pokud vezmeme pr m rnou hodnotu nap tí 

kolmo na vlákna podle testu D10-6-2 f NV6, tak toto nap tí má hodnotu kolem 1,0 MPa viz 

obrázek obr. 5.68. Na obrázku obr. 5.70 je numerický model  D10-6-2 c NV3, který se od 

modelu D10-6-2 f NV6 (model D10-6-2 f NV6 má pevnost kolmo na vlákna cca 0,5 MPa, 

model D10-6-2 c NV3 má tuto pevnost cca 3,0 MPa) liší p edevším v použití odlišných 

vlastností pro anisotropní zpevn ní d eva viz tabulka tab. 5.6. Rozdíl ve výsledcích na 

numerických modelech je patrný v maximálních nap tích kolmo na vlákna. Na obrázku obr. 

5.68 pro model D10-6-2 f NV6 dosahuje tato hodnota nap tí kolmo na vlákna σy cca 2,0 MPa 

v lokálním extrému (pr m rná hodnota nap tí σy je cca 1,0 MPa) a na obrázku obr. 5.70 pro 

model D10-6-2 c NV3 je σy cca 9,73 MPa (9,73 MPa je lokální extrém, pr m r odpovídá žluté 

až béžové barv  což je cca 1,2 – 2,0 MPa). Tuto hodnotu 9,73 MPa fyzický model nedosáhne, 

dojde k porušení kolmo na vlákna mnohem d íve viz obrázek obr. 5.62 k ivky fyzikálních 

m ení ervené barvy. Na snímku obr. 5.67 je zobrazeno nap tí tlakové rovnob žn  s vlákny 

σx cca 28 MPa, které nep esahuje pevnostní možnosti d eva 24 – 40 MPa. Na snímku obr. 

5.69 jsou smyková nap tí v hodnot σxy cca 2,8 MPa, kde skute ná pevnost ve smyku pro 

tento typ smrkového d eva je cca 4 – 6 MPa. Tedy, namáhání tlakem rovnob žn  s vlákny a 

namáhání ve smyku nevedlo k porušení skute ného prvku a nevedlo ani k divergenci 

numerického modelu.   

5.3.6 Model geometrie D10-10-2 

Zkušební spoj D10-10-2 je složen z rostlého d eva, ocelových kolík , desky ze skelných 

vláken a vlepenou d evot ískovou deskou mezi dv  d ev né ásti viz obrázek obr. 5.71. 

Obr. 5.71: Výkres geometrie spoje D10-10-2 
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Obr. 5.72: Pracovní diagram spoje D10-10-2 fyzikální + numerický test 

Tento typ spoje je podobný jako p edešlé dva typy, jedná se o dvou - st ižný spoj se dv ma 

spojovacími mechanickými prost edky kolíkového typu. Rozdíl je p edevším v tlouš ce 

d ev ných ástí, zde jsou nejsiln jší, celková síla d eva je cca 188 mm viz obr. 5.71. Kolíky 

zde jsou o pr m ru Ø10 mm. Nastavení podle index a a b je stejné jako v p edchozích 

typech spoj . Pro numerický test D10-10-2 3 NV4 byla zvolena hranice modulu pružnosti 

skelných vláken EGFK = 12 GPa. Ale jak je vid t, nejvíce se blíží k pr b hu skute né zkoušky 

test D10-10-2 a NV1. Tento výsledek je dosažen tím že pro index a je fuk = 360 MPa pro ocel.  

Pro tento pevnostní typ oceli plastizují kolíky. Spoj te e, ale ve skute ném testu se poruší 

d evo tahem kolmo na vlákna. V tomto p ípad  by muselo být v nastavení pro anisotropní 

zpevn ní zadána vysoká hodnota te ného modulu pružnosti cca 70 – 90% ve sm ru kolmém 

na vlákna což je cca 700 MPa a pevnost d eva v tomto sm ru na hodnotu cca 2 – 3 MPa. 

Obr. 5.73: Spoj D10-10-2 po tahové 
zkoušce

Obr. 5.74: Spoj D10-10-2  
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Na obrázku obr. 5.74 je snímek zkušebního spoje D10-10-2 druhé série. Po od ezání jedné 

ásti je vid t deformace kolík  viz obr. 5.74. Pro tento spoj a vyhodnocení výsledk  je t eba 

doplnit numerické testy více než jedním fyzikálním testem. Jedno fyzikální m ení není 

pr kazné a nelze s ním porovnávat korektn  matematické modely.   

Tento spoj byl také porušen tahovou silou kolmo na vlákna. K ehké porušení d ev né ásti je 

vid t na obrázku obr. 5.72 znázorn né ervenou barvou k ivky skute ného testu D10_10_2-1. 

5.3.7 Model dvou - st ižného spoje ( 5 kolík , 1 GFK plotna ) 

Zkušební spoj D8-10-5 a D10-10-5  je složen z rostlého d eva, ocelových kolík , desky ze 

skelných vláken a vlepenou d evot ískovou deskou mezi dv  d ev né ásti viz obrázky obr. 

5.75 a obr. 5.76. Tento spoj je osazen více spojovacími prost edky což by mohlo vést k jeho 

duktiln jšímu chování. 

Obr. 5.75: Výkres geometrie spoje         
D8-10-5

Obr. 5.76: Výkres geometrie spoje        
D10-10-5

D8_10_5-1

D8_10_5-2

D10_10_5-1

D10_10_5-2

D8-10-5 a NV2

D10-10-5 a NV2

D8-10-5 b NV1

D10-10-5 b NV2

Obr. 5.77: Pracovní diagram spoje D8-10-5 a D10-10-5 fyzikální + numerický test 
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Na obrázku obr. 5.77 jsou dv  fyzikální zkoušky spoje D8-10-5 a dv  fyzikální zkoušky spoje 

D10-10-5. Numerické zkoušky byly provedeny pro materiálové nastavení viz tabulky tab. 5.3 

až tab. 5.9. V p ípad  indexu a byly použity tabulky tab. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 a tab. 5.8 tzn. byla 

použita normou stanovená hodnota meze pevnosti oceli fuk = 360 MPa viz obrázek obr. 5.55 a 

modul pružnosti skelných vláken EGFK  = 30 GPa. 

V p ípad  indexu b byly použity tabulky tab. 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 a tab. 5.9. Pro nam enou 

hodnotu  fuk = 530 – 550 MPa  viz obrázek obr. 5.55 a s použitím snížené hodnoty modulu 

pružnosti skelných vláken cca EGFK = 23 GPa bylo dosaženo dobré shody s fyzikálním testem. 

Na t chto fyzikálních testech je vid t „lepší“ chování spoje (plastizace kolík  je již z eteln jší 

 vyšší duktilita spoje (5.7)  vyšší bezpe nost p i p etížení).  

Obr. 5.78: Spoj D8-10-5 po tahové 
zkoušce

Obr. 5.79: Spoj D8-10-5

Obr. 5.80: Spoj D8-10-5 po tahové 
zkoušce

Obr. 5.81: Spoj D8-10-5

Obr. 5.82: Spoj D10-10-5 po tahové 
zkoušce

Obr. 5.83: Spoj D10-10-5
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Na obrázku obr. 5.79 a obr. 5.83 je snímek zkušebního spoje D8-10-5 a D10-10-5 první série. 

Po od ezání jedné ásti je vid t deformace kolík . V p ípad  spoje D8-10-5 viz obrázky obr. 

5.78 a obr. 5.80, 5.81 vedlo k selhání spoje porušení ve d evní hmot  (p í ná tahová nap tí 

v okolí kolík ). Ocelový spoj zde dob e plastizuje, vykazuje duktilní chování viz obrázek obr. 

5.77. Ty samé záv ry platí i pro spoj D10-10-5 s tužším spojovacím prvkem v ohybu. 

5.3.8 Model ty  - st ižného spoje (2 kolíky, 2 GFK plotny) 

Zkušební spoj D8-12-2 a D10-20-2 je složen z rostlého d eva, ocelových kolík , desky ze 

skelných vláken a vlepenou d evot ískovou deskou mezi t i d ev né ásti viz obrázek obr. 

5.84 a obrázek obr. 5.85.  

Obr. 5.84: Výkres geometrie spoje D8-12-2 Obr. 5.85: Výkres geometrie spoje D10-20-2

Obr. 5.86:  Pracovní diagram spoje D8-12-2 a D10-20-2 fyzikální + numerický test 

Na obrázku obr. 5.86 je jedna fyzikální zkouška spoje D8-12-2 a jedna fyzikální zkouška 

spoje D10-20-2 (nebylo provedeno více fyzikálních test ). Numerické zkoušky byly 
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provedeny pro materiálové nastavení stejné jako v p edchozích p ípadech viz model D8-10-5

a model D10-10-5. U t chto numerických model D8-12-2 a D10-20-2 bylo dosaženo dobré 

shody s fyzikálním testem viz obrázek obr. 5.86. Na obrázku obr. 5.86 je vid t zlatá k ivka 

reprezentující numerickou zkoušku D8-12-2 b NV2. P i tomto numerickém testu byl výpo et 

ukon en pro ztrátu stability tažené GFK desky ze skelných vláken viz obrázek obr. 5.84.Toto 

vybo ení by v reálných podmínkách nenastalo, protože by se deska op ela o vnit ní st ny 

d ev né ásti spoje a tažená ást GFK desky je navíc pevn  vázána deformací vyvozenou 

testovacím strojem. V numerickém modelu nebyly tyto vnit ní líce d eva osazeny kontaktními 

prvky (nebyl p edpoklad vybo ení). V numerickém modelu z ejm  došlo k prokluzu GFK 

desky po ocelových kolících, což vedlo k ztrát  stability GFK desky a tím k p erušení iterace 

a následné divergenci výpo tu doprovázeným vybo ením GFK desky. 

Obr. 5.87: Spoj D10-20-2

Obr. 5.88: Spoj D10-20-2 po tahové 
zkoušce

Obr. 5.89: Spoj D8-12-2 po tahové 
zkoušce

Obr. 5.90: Spoj D8-12-2

Na obrázcích obr. 5.87 a obr. 5.90 je snímek zkušebního spoje D10-20-2 a  D8-12-2 druhé 

série. Po od ezání jedné ásti je vid t deformace kolík  na spoji D8-12-2 viz obrázek obr. 

5.89. V p ípad  spoje D10-20-2 vedlo k selhání spoje porušení ve d evní hmot  (velká 

smyková nap tí, pop ípad  p í ná tahová nap tí v okolí kolík  – rozštípání d eva) viz obrázek 

obr. 5.88. Pro tento spoj a zhodnocení výsledk  je t eba doplnit numerické testy více než 

jedním fyzikálním testem. 
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5.3.9 Vyhodnocení výsledk  numerických test

Pokud se má numerický model p iblížit k hodnotám z fyzikálních test , musí se model 

sestavit za pomoci kontaktních prvk  s vhodn  nastavenými hodnotami normálových tuhostí 

a pop ípad  po áte ních prokluz . Nastavení t chto hodnot je závislé na tuhosti jednotlivých 

materiál  spojených t mito kontaktními prvky.  

D ležitou roli zde hraje i zkušenosti s volbou sít  a nastavení t chto parametr  z p edchozích 

model . Pro správný pr b h deformace v okolí spoj  (kontakt ) je nutné také nastavit 

anisotropní chování (zpevn ní) d eva. Na této volb  materiálových konstant také zna n

závisí kvalita dosažených výsledk .  

Problémem je ovšem volba t chto fyzikálních hodnot, lze je získat pom rn  obtížn . 

Vzhledem ke d evu, jako p írodnímu materiálu, jsou jejich vlastnosti odlišné mezi 

jednotlivými vzorky, p í inou jsou suky a nehomogenity. Každý konstruk ní prvek je 

originál. 

Pro výpo et takto namáhaných spoj , kdy fyzikální test jde až do oblasti porušení, musí být i 

model po ítán geometricky nelineárn  a ocel v etn  d eva musí být uvažovány jako materiály 

s fyzikální nelinearitou. P i výpo tu velkých deformací, jež kontaktní prvky CONTAC52 

nepodporují (pokud je jich v modelu dosaženo, výpo et nemusí konvergovat), je nutné zvolit 

jiný typ kontaktních prvk  (SURFACE to SURFACE - TARGE170 + CONTA174). Tyto 

kontaktní prvky podporují velké deformace a nevyžadují p ímou sí  kone ných prvk  viz 

obrázek obr. 5.56, kde je znázorn na geometrie a uspo ádání uzl  pro zadání kontaktních 

prvk  CONTAC52. 

5.3.10 Záv r 

Po vyhodnocení výsledk  na 3D objemovém modelu v ANSYS a hodnot nam ených na 

skute né konstrukci bylo zjišt no, že pro zachování reálných hodnot nap tí a deformací, musí 

být spoj modelován s využitím kontaktních prvk  a ocelová tak i d ev ná ást konstrukce 

musí být po ítána fyzikáln  nelineárn . Pokud zahrneme do výpo tu také velké deformace 

teorii druhého ádu, tak m žeme výsledek zp esnit, ale také se nám m že ztížit stabilita 

výpo tu, numerický model nemusí konvergovat. P i dodržení t chto postup , s p ihlédnutím 

k nastavení parametr  pro kontakty a materiály, bylo dosaženo pom rn  dobré  shody se 

skute nými testy. V místech kde kon í fyzikální test náhlým zlomem (není dosaženo duktility 

spoje, bylo zjišt no na zkušebních vzorcích porušení tahovou silou kolmo na vlákna, což 

vedlo k rozštípnutí d ev ného prvku. Pro lepší náhled a kvalitn jší srovnání je t eba provést 

více fyzikálních test  jednotlivých typ  spoj  a v numerickém modelu použít p esn jší 

hodnoty fyzikálních konstant, p edevším u d ev né ásti konstrukce. Ta je totiž velmi citlivá 

na porušení v tahu a ve smyku, pracovní v tev d ev ného prvku pro tyto druhy namáhání 

vykazuje k ehký lom.  
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5.4  Tuhost výztužného panelu vodorovn  namáhaného osam lou silou 

5.4.1 Úvod 

Tato kapitola se zabývá numerickou studií ur ení vodorovné tuhosti výztužného panelu 

z OSB/3 desek tlouš ky 12 mm, pro nosnou konstrukci tvo ící difúzn  otev enou skladbu, 

výztužný panel je situován z interiéru. 

Studie je ešena jako numerická, tedy výsledkem jsou výstupy matematického modelování 

dané konstrukce. Tento výztužný panel byl kontroln  po ítán podle normy DIN 1052 a EC5.  

Pro zjišt ní orienta ních tuhostních charakteristik, deformací a sil je proveden také ru ní 

výpo et na základ  p edpokladu lineárního chování materiálu a spoj  za pomocí statických 

rovnic rovnováhy a teorie pružnosti. P i modelování výztužného panelu bylo pro p ehled 

v dané problematice p ihlédnuto k numerickým model m v [24] a [25].  

Dále jsou popsány tyto t i varianty provedeného výpo tu : 

A) Numerický model detailu ešený v programu ANSYS. Je vytvo en pln  3D 

kone n -prvkový model s uvážením nelineárního chování materiálu, ortotropie 

d eva a OSB/3 panelu. 3D model je po ítán fyzikáln  a geometricky 

nelineárn . U 3D modelu v ANSYS je zohledn na kontaktní povaha p ípoj , to 

znamená, objeví se zde jednostranné t ecí vazby. Model je zat žován 

krátkodobým  zatížením (vodorovnou silou). Je sledována deformace a nap tí 

na detailu a ve spoji. Pro tento detail bude vykreslen pracovní diagram 

znázor ující tuhost výztužného panelu pro jeden spoj. Získané výsledky slouží 

jako ukázka hodnot vodorovných tuhostí tohoto typu výztužného panelu pro 

tento typ spoje, pro krátkodobé zatížení bez uvážení cyklického zat žování. 

B) Ru ní p epo et tuhostí a sil podle norem a podle teorie pružnosti slouží jako 

odborný odhad a zjednodušená kontrola výstupních hodnot z numerických 

model  (ANSYS, SCIA). Tento postup je také vhodný pro v tšinu praktických 

výpo t , kdy asové hledisko je nutným faktorem pro optimalizaci náro nosti 

výpo tu. Mnohdy je také ru ní kontrola jedinou možností jak odhadnout 

chování konstrukce a naladit tímto zp sobem numerické modely. 

C) Numerický model v programu SCIA slouží jako kontrola pro ru ní výpo et. 

Byl vytvo en jako 2D sko epinový model s použitím prutových prvk . 2D 

model je materiálov  isotropní a  ortotropní, s p ihlédnutím k jednostranným 

vazbám, prokluz m ve spojích (dle DIN 1052) a je po ítán geometricky 

nelineárn . Výsledkem zde jsou reakce ve vn jších vazbách a pr b h sil na 

spojích („smykový tok“ ve spojích) a kone ná tuhost pro zadanou zat žovací 

vodorovnou sílu. 
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Je t eba podotknout, že každý numerický test by m l být dopln n fyzikálním testem. Bez 

reálných hodnot ze zkoušek je numerické modelování cenným náhledem na chování 

konstrukce, ale je nutno ho vždy ov it fyzikálními testy. 

5.4.2 Matematický 3D detail spoje v programu ANSYS 

Obr. 5.91: Schéma numericky testovaného h ebíkového spoje 

Na obrázcích obr. 5.91 jsou vid t schémata z numerického testu plošné výztužné st ny. Na 

horním levém obrázku vidíme 3D objemový model ásti výztužné st ny, jde o vyjmutou ást 

na které je testována tuhost h ebíku Ø2.8 mm pro r zné sm ry namáhání a nastavení 

tuhostních charakteristik. Na pravém horním obrázku je výsledek z numerického výpo tu, 
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konkrétn  jde o deformaci a pr b h nap tí na spojovacím prvku, h ebíku Ø2.8 mm. Poslední 

spodní schéma je výkresová dokumentaci k provedení tohoto spoje s popisem jeho geometrie. 
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Obr. 5.92: Graf numerických tuhosti h ebíkového spoje podle ANSYS 

Na grafu obr. 5.92 je znázorn na tuhost pro h ebík t ídy pevnosti oceli S355 Ø2.8 mm délky 

40 mm, který spojuje OSB/3 desku o síle 12 mm s ezanými d ev nými trámky C24 60/140. 

Na grafu obr. 5.92 je svislou árkovanou úse kou zobrazena pevnost h ebíku Ø2.8 mm podle 

DIN 1052 a erchovanou úse kou pevnost h ebíku ve smyku pro fu,k = fy,k = 355 MPa. 

V tomto stavu h ebík pln  plastizuje. Sice není dosaženo porušení h ebíku Ø2.8 mm cca 

1,262 kN, ale spoj je natolik v plastickém stavu, že již není schopen p enášet další zatížení. 

Vodorovná plná úse ka o hodnot  0,838 MNm-1 p edstavuje tuhost proti posunutí podle 

normy DIN 1052. 

Na grafu je n kolik k ivek, k ivky s ozna ením indexem „L“ jsou tuhosti pro zat žování 

rovnob žn  s vlákny a „R“ je zat žování kolmo na vlákna. Podle výpo tu tuhostí podle DIN 

1052 a EC5 se pro kolíkové spoje tohoto pr m ru neuvažuje zm na tuhosti s ohledem na 

orientaci síly ke vlákn m. Podle numerického testu je ale tuhost závislá na orientaci síly ke 

sm ru vláken d eva.  

U každého testu uvedeném na obrázku obr. 5.92 je ocel po ítána jako fyzikáln  nelineární 

(pružno-plastická). K ivka s ozna ením L_lin je tuhost rovnob žn  s vlákny pro ortotropní 

d evo t ídy C24 a OSB/3. Je zde vid t, že h ebík za íná siln  plastizovat. Další k ivky 

s indexem „L“ jsou pro r zné varianty ortotropního d eva t ídy C24 a OSB/3 s r znými 

parametry fyzikální nelinearity. M žeme zde pozorovat na r zných k ivkách L_N závislost 

tuhosti nejen na ocelovém h ebíku, ale také na plastizaci okolí d ev ného prvku a OSB. Tyto 

výpo ty nevedou na siln  duktilní chování spoje. Numerický model je citlivý na p ekro ení 
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nastavení plastizace v lokálních bodech a proto nedojde k pokra ování grafu, jeho další 

plastizaci spoje, ale výpo et je ukon en - diverguje, i když u reálného spoje by zat žování 

pokra ovalo dál (d evo se lokáln  otla í - poruší, ale spoj má stále ur itou tuhost, nedojde k 

porušení celku), skute ný spoj bude zat žován až do úplné plastizace ocelového spoje. 

K ivka s ozna ením R_lin je tuhost kolmo na  vlákna pro ortotropní d evo t ídy C24 a OSB/3. 

Je zde vid t, že h ebík za íná siln  plastizovat. Další k ivky s indexem „R“ jsou pro r zné 

varianty ortotropního d eva t ídy C24 a OSB/3 s r znou fyzikální nelinearitou. M žeme zde 

pozorovat na r zných k ivkách R_N závislost tuhosti nejen na ocelovém h ebíku, ale také na 

plastizaci okolí d ev ného prvku a OSB/3. Tyto grafy op t nevedou na siln  duktilní chování 

spoje, ale jsou blíže ke k ivce L_lin, protože tuhost kolmo na vlákna je menší vlivem 

ortotropních vlastností d eva. Dosahuje se zde menších lokálních nap tí než pro zat žování 

rovnob žn  s vlákny.  

Numerický model je také citlivý na p ekro ení nastavení plastizace v lokálních bodech a proto 

nedojde k pokra ování grafu - plastizace spoje, ale výpo et je ukon en, i když u reálného 

spoje by zat žování pokra ovalo dál (d evo se lokáln  otla í-poruší, ale spoj má stále ur itou 

tuhost, nedojde k porušení celku), skute ný spoj bude zat žován až do úplné plastizace 

ocelového spoje, stejn  jako v p edchozím testu p i zat žování rovnob žn  s vlákny. 

Z grafu obr. 5.92 je vid t. že rozdíl mezi L_lin a R_lin,  R_lin je cca 1,25 násobek L_lin. Je to 

zp sobeno ortotropním vlastnostmi d eva (rozdílnými moduly pružnosti pro rovnob žný sm r 

cca 10,0 GPa a kolmý sm r cca 0,9 GPa zat žování). 

Normová charakteristická tuhosti modulu prokluzu h ebíku Ø2.8 mm má hodnotu Kser = 

0,838 MNm-1. Tato hodnota je nejblíže ke k ivce R_lin  1,70 MNm-1. Pokud p ihlédneme 

k cyklickému zat žování a nep esnostem p i provád ní atd. dá se konstatovat, že normová 

hodnota tuhosti proti posunutí se blíží spíše k hodnot  pro zat žování kolmo na vlákna. 

Tuhosti pro numerické modely vycházejí obecn  vyšší a to z d vodu, že se neuvažuje 

cyklické zat žování (otla ování, plastické deformace spoj ). Pom r krátkodobých tuhostí 

jednost ižného spoje v posunutí podle matematických model  bez p ihlédnutí k otla ování 

d eva a OSB panelu se dá vyjád it tímto vztahem Kser = (1,7+2,1)/2 = 1,9 MNm-1. Tato 

hodnota je tedy 2,0 až 2,5 násobkem charakteristické tuhosti v posunutí podle DIN 1052 

KserDIN  = 0,838 MNm-1.  
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5.4.3 Ru ní výpo et výztužného panelu 

Obr. 5.93: Geometrie a zatížení výztužného panelu 

Obr. 5.94: Schéma geometrie výztužného panelu

Na obrázku obr. 5.94 vidíme schéma geometrie výztužného panelu, které použijeme pro 

výpo et reakcí ru ním výpo tem. Pro výpo et reakcí použijeme levou ást obrázku, kde jsou 
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všechny vazby dokonale tuhé. Úloha je jednou staticky z vn jšku neur itá a to vodorovnou 

vazbou v ose x. Z p edpokladu stejného posunutí spodního kotevního prahu t ídy eziva C24 

60/140 se dá íci, že vodorovné reakce stejné. Úloha p edstavuje v principu konzolu, kde 

vetknutí po délce nahrazuje dvojice sil v rozích panelu. Druhý obrázek vpravo je pro 

dokreslení p edstavy, že vazby ve skute nosti nejsou dokonale tuhé, ale jsou to pružné vazby 

se svou tuhostí, které lze dopo ítat na základ  rovnic pružnosti (p edpokládáme lineární 

chování materiálu, platí Hook v zákon). 

Výpo et reakcí podle schématu obr. 5.94 vztah (5.8) : 
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Reakce byly vypo teny na základ  t ech statických podmínek rovnováhy. 

Výpo et únosností h ebík  Ø2.8 mm na jeden st ih ve sloupech t ídy eziva C24 60/140 a 

vodorovných žebrech t ídy eziva C24 60/140 podle DIN 1052. 

Rk1 = fh,1,k*d*t1/(2+ )*((2* *(1+ )+4* *(2+ )*My,k/(fh,1,k*d*t1
2))0,5- )  = 0,538 kN 

My,k = 0,3*fu,k*d2,6  = 0,3*510*2,82,6      = 2224,8 Nmm 

fh,1,k = 65*d-0,7*t1
0,1 = 65*2,8-0,7*120,1       = 40,534 Nmm-2  

fh,2,k = 0,082* k*d-0,3 =  0,082*350*2,8-0,3     = 21,073 Nmm-2  

 = fh,2,k/fh,1,k = 40,534/21,073      = 0,520  

Hodnota únosnosti h ebíku Ø2.8 mm je stanovena podle DIN 1052 na 0,538 kN. Tato 

hodnota byla spo tena pro jeden vztah dle DIN 1052, obecn  se musí vy ešit všechny normou 

dané vztahy a z nich vybrat minimální únosnost h ebíku. Výše uvedený vztah je vybrané 

minimum z t chto vztah  a jejich hodnot. Jde o charakteristickou hodnotu, nejsou použity 

sou initele materiálu ani t ídy prost edí atd. Hodnota únosnosti je uvažována pro jeden st ih 

ocel - d ev ný prvek t ídy eziva C24 60/140. 

Výpo et únosností h ebík  Ø4 mm na jeden st ih ve sloupech t ídy C24 60/140 DIN 1052. 

Rk2 = 20,5*(2*My,k*fh,1,k*d)0,5       = 1,305 kN 

My,k = 0,3*fu,k*d2,6 = 0,3*510*42,6      = 5624,027 Nmm 

fh,1,k = 0,082* k*d-0,3= 0,082*350*48-0,3     = 18,934 Nmm-2  
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Hodnota únosnost h ebíku Ø4 mm je stanovena podle DIN 1052 na 1,305 kN. Tato hodnota 

byla spo tena pro jeden vztah dle DIN 1052, obecn  se musí vy ešit všechny vztahy  a z nich 

vybrat minimální únosnost h ebíku. Výše uvedený vztah je vybrané minimum z t chto vztah

a jejich hodnot. Jde o charakteristickou hodnotu, nejsou použity sou initele materiálu ani t ídy 

prost edí atd. Hodnota únosnosti je uvažována pro jeden st ih ocel – d ev ný prvek t ídy 

eziva C24 60/140. 

Nutný po et h ebíku do sloupk  t ídy eziva C24 60/140 : 

nh3 = Rt/Rk1= 25/0,538 =  47 h ebík   Ø2.8 mm   ocel S355 

Nutný po et h ebíku do sloupk  t ídy eziva C24 60/140 p es ocelovou kotvu : 

nh2 = Rt/Rk2 = 25/1,305 =  20 h ebík   Ø4 mm   ocel S355  

Nutný po et h ebíku do vodorovných žeber C24 60/140 je : 

nh = Fv/Rk1 = 12,5/0,538 =  24 h ebík   Ø2.8 mm   ocel S355 

H ebíky mají ješt  cca 25 % rezervu únosnosti do porušení, proto je použito pro sloupky a 

ocelové kotvy 16 h ebík  Ø4 mm. D vodem je proveditelnost a skrytost ocelového spoje.

Obr. 5.95: Deformace ve sm ru 

vodorovné osy x - vazby po celé délce

Obr. 5.96: Deformace ve sm ru 

vodorovné osy x - vazba v rozích

Deformace ve vodorovné ose x od síly Fv = 12,5 kN v horním žebru. Na obrázku obr. 5.95 

vlevo je znázorn na deformace pro tuhé podep ení v ose z, takto podep ená výztužná deska 

v reálné konstrukci není. U reálné konstrukce je uchycena pružn  v místech napojení na 

tahové a tlakové kotvy v rozích. Vpravo na obrázku obr. 5.96 je výztužná deska uchycena 
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v rozích. Skute ná konstrukce se svýma vn jšíma vazbami je n co mezi t mito limitními 

p ípady. Podle zjišt ných deformací na modelu s neposuvnou hranou pro sílu F = 12,5 kN 

v ose z ux,max  = 11,051 mm a pro model s vazbami v rozích s deformací ux,max = 12,234 mm se 

dá konstatovat, že pro oba zvolené modely je deformace podobná a ru ní výpo et deformace 

podle teorie pružnosti silovou metodou je v dobré shod  s numerickými modely. 

Numerické modely byly po ítány v ANSYS jako ortotropní a  geometricky nelineární (pro 

sko epinu a objemový kone ný prvek, na obrázcích je výsledek na sko epinovém kone ném 

prvku, objemový prvek dával obdobné výsledky deformací). 

Když byla do úvahy vzata též geometrická nelinearita, nebylo zjišt no výrazné zv tšení 

deformací. Pouze takto uložená výztužná deska o síle 12 mm je velmi citlivá na p í né 

zatížení a excentrické zatížení (v takovém p ípadu m že pro limitní vodorovnou sílu dojít ke 

ztrát  stability výztužné st ny).  
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Vzorec (5.9) popisuje výpo et deformace konzoly silovou metodou odvozenou pro pruty. Jde 

o vodorovnou deformaci od vodorovné síly na horním okraji výztužné desko - st ny OSB/3. 

Tato úloha svou geometrií se již nedá považovat za prutovou. Ale na základ  srovnání 

výsledk  na sko epinách s ru ním výpo tem, je možno deformace od posouvajících sil 

(zkosení) a ohybových moment  (nato ení) po ítat jako na prutech i pro tento výztužný panel 

podle teorie pružnosti a základních rovnic statiky.

Takto spo tená deformace je v dobré shod  s numerickou hodnotou viz obrázky obr. 5.95 a 

obr. 5.96. Tento výsledek nám dovoluje používat inženýrská zjednodušení p i výpo tu 

deformací výztužného panelu, který má charakteristiky st ny, ale lze jej pro tento p ípad 

okrajových podmínek, geometrie a zatížení po ítat jako prutový prvek : 

• OSB/3 materiálové charakteristiky podle SN EN 13986 (podle SN EN 12369-1), 

• 12 mm síla materiálu výztužného panelu, 
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• I. t ída použití, 

• kmod   = 1 sou initel délky trvání zatížení  (standardn  0,9), 

• M  = 1 sou initel pro materiál   (standardn  1,3). 

Tyto hodnoty sou initel  budou použity také pro C24 rostlé ezané d evo. 

OSB/3 panel má pro r zný smysl zat žování (kolmo na rovinu desky a v rovin  desky) r zné 

materiálové charakteristiky. Dále se musí uvážit orientace ástic, št pek v povrchové vrstv  a 

síla panelu. Orientace ástic v povrchové vrstv  má význam pro tuhosti, pro E a G moduly 

pružnosti. 

Pro sko epinový 2D a objemový 3D model byly zvoleny tyto tuhostní a pevnostní 

charakteristiky (OSB/3 a RD C24 rostlé d evo). 

Tyto hodnoty tab. 5.10 pro model v ANSYS byly p evzaty z literatury Engineering Structure 

[24]. Hodnoty pro OSB/3 byly porovnány s hodnotami podle DIN 1052 a byly vzaty pro 

ortotropní matematický model. 

RD - rostlé d evo Výztužná deska Jednotkyindex Ortotropní 
vlastnosti C24 OSB/3 

1 Ex 10500 3800 [MPa] 
2 Ey 900 2600 [MPa] 
3 Ez 500 130 [MPa] 

   
4 xy 0,370 0,184 [ - ] 
5 yz 0,430 0,312 [ - ] 
6 xz 0,470 0,364 [ - ] 

  
7 Gxy 750 1080 [MPa] 
8 Gyz 39 50 [MPa] 
9 Gxz 720 50 [MPa] 

Tab. 5.10: Vlastnosti použité v matematických modelech ANSYS 

Pevnostní vlastnosti budou uvažovány pouze v charakteristických hodnotách podle DIN 1052. 

Tyto hodnoty jsou ale samoz ejm  menší než fyzikální hodnoty porušení jednotlivých 

materiál . Tato skute nost nebude pro ru ní výpo et brána do úvahy, pouze u matematického 

modelu s uvážením fyzikální nelinearity bude použita hodnota meze pevnosti vyšší, je to 

zp sobeno vlivem plastizace (p erozd lení sil) nad mezí kluzu (neplatí pro k ehké porušení -

tah, tah kolmo na vlákna, áste n  smyk). Charakteristická hodnota bude v matematických 

modelech brána jako mez kluzu. 
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Rostlé d evo 
charakteristické 

hodnoty 

Hodnoty 
pevnosti 

Výztužná deska 
charakteristické 

hodnoty 

Hodnoty 
pevnosti 

Jednotky index Pevnostní 
vlastnosti 

Zatížení 
podle 

smyslu 
C24 OSB/3 12mm 

1 fm,k Ohyb 24,0 60 16,4 18,8 [MPa] 
2 fc,90,k Tlak 2,5 4 10,0 15 [MPa] 
3 fv,k Smyk 2,5 3 1,0 2 [MPa] 

3.4 ft,90,k Tah 0,4 2 1.0 2  
4 fm,k Ohyb 24,0 60 9.4 16.8 [MPa] 
5 ft,k Tah 14,0 40 9.4 12 [MPa] 
6 fc,k Tlak 21,0 34 15.4 20 [MPa] 
7 fv,k Smyk 4,0 7 6.8 8 [MPa] 
8 k Hustota 350 350 550 550 [kgm-3] 

Tab. 5.11: Vlastnosti použité v matematických modelech ANSYS a pro ru ní kontrolu 

Pro tah kolmo na vlákna viz tab. 5.11, který se chová velmi k ehce, je hodnota pevnosti cca 

5x vyšší než charakteristická. Je to p edevším proto, že tato vlastnost je velmi složit

zachytitelná ve výpo tu a její hodnota nabývá r zných velikostí, podle r zných faktor  (d evo 

je p írodní materiál se všemi výhodami, ale také pro technické využití s ur itými nevýhodami 

- nehomogenní vlastnosti a  už v podob  mechanických vlastností, nebo vnit ní geometrie, 

suky atd.). Meze pevnosti jsou zvoleny odborným odhadem. 

Výpo et deformací a tuhosti pomocí ru ního výpo tu : 

Zjednodušující p edpoklady : 

• materiál je bez imperfekcí, 

• platí Hook v zákon (fyzikální linearita), 

• deformace neovlivní p erozd lení vnit ních sil (geometrická linearita), 

• materiál je homogenní, isotropní, 

• zatížení se zv tšuje tak, že nevyvodí dynamické ú inky, 

• geometrie je zjednodušena na osy, nejsou zde excentricity zatížení ani vazeb, 

• nejsou uvažovány po áte ní prokluzy ve spojích (dokonalý po áte ní kontakt), 

• tla ená a tažená strana budou mít stejné deformace ve svislé ose (teoretický 

p edpoklad), 

• zatížení je krátkodobé, nejsou uváženy cykly, prost edí, t ídy použití I. 

Postup výpo tu spo tení deformací v nazna ených sm rech : 

• deformace ve vodorovném sm ru se získá se tením jednotlivých p ísp vk  od 

jednotlivých komponent, které spolu vytvá ejí výztužný panel OSB/3, 

• posun ocelové kotvy vlivem ohybu u chemické kotvy , 
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• natažení sloupku 60/140 C24 a OSB/3 , 

• prokluz h ebík  Ø4 mm tahové kotvy pro sloupek 60/140 C24 a natažení ocelového 

plochého prvku , 

• prokluz h ebík  Ø2.8 mm pro sloupek 60/140 C24 a OSB/3 , 

• skosení a nato ení OSB/3 panelu , 

• prokluz h ebík  Ø2.8 mm pro vodorovné trámky 60/140 C24 a OSB/3 , 

• stla ení vodorovného trámku C24 a OSB/3 , 

• prokluz chemických kotev Ø12 mm , 

• t ení mezi spodním prahem trámku 60/140 C24 má sou initel klidového t ení  = 0,4 

(beton - d evo), neuvažuje se v ru ním výpo tu (brán ní vodorovné deformaci). 

Suma svislých deformací (sou et jednotlivých deformací) : 
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1) Deformace 1z p edstavuje svislou deformaci ohybov  deformovaného kotvení chemické 

kotvy  pro plochou ocel. 

1z = Fv*h/lb*le
3/ (3*Esteel* Isteel) = 12500*2,5/1,25*0,033/(3*210*109*1/12*0,06*0,0123) = 

0,1245 mm 

2) Deformace 2z p edstavuje svislou deformaci nataženého sloupku 60/140 C24 a OSB/3 

panelu. 

2z=Fv*h/lb*h/(3*EC24*AC24)+Fv*h/lb*h/(3*ExOSB*AxOSB)=12500*2,5/1,25*2,5/(3*10,5*109*0

,06*0,140)+12500*2,5/1,25*2,5/(3*3,8*109*0,012*0,80) = 0,807 mm 

3) Deformace 3z p edstavuje svislou deformaci od prokluzu h ebík  Ø4 mm spojující 

OSB/3 panel se svislým žebrem 60/140 C24 a svislou deformaci od protažení ploché oceli. 

Kser = k12
1,5*d0,8/25 = ((350*550)0.5)1,5*40,8/25 = 1114,374 Nmm-1  

Kser - p edstavuje tuhost proti posunutí na jeden st ih pro nep edvrtaný h ebík Ø4 mm podle 

DIN 1052 
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3z = Fv*h/lb*(nh2*Kser)+Fv*h/lb*lsteel/(3*Esteel2*Asteel2) = 12500*2,5/1,25/(16*1,114*106) + 

12500*2,5/1,25*0,470/(3*210*109*0,05*0,006) = 1,465 mm 

4) Deformace 4z p edstavuje svislou deformaci od prokluzu h ebík  Ø2.8 mm spojující 

OSB/3 panel se svislým žebrem 60/140 C24. 

Kser = k12
1,5*d0,8/25 = ((350*550)0,5)1,5*2,80,8/25 = 837,74 Nmm-1 

Kser - p edstavuje tuhost proti posunutí na jeden st ih pro nep edvrtaný h ebík Ø2,8 mm podle 

DIN 1052. 

4z = Fv*h/lb*(nh3*Kser) = 12500*2,5/1,25/(45*0,837*106) = 0,664 mm 

Suma vodorovných deformací (sou et jednotlivých deformací) : 
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5) Deformace 1x p edstavuje vodorovnou deformaci od ohybu a 2x p edstavuje 

vodorovnou deformaci od posouvající síly, smyku (zkosení) viz rovnice (5.9). 

6) Deformace 3x p edstavuje vodorovnou deformaci od prokluzu h ebík  Ø2.8 mm 

spojujících horní a dolní okraj OSB/3 panelu s vodorovnými žebry 60/140 C24. 

Kser = k12
1,5*d0,8/25 = ((350*550)0,5)1,5*2,80,8/25 = 837,74 Nmm-1     

Kser - p edstavuje tuhost proti posunutí na jeden st ih pro nep edvrtaný h ebík Ø2,8 mm podle 

DIN 1052 

3x = 2*Fv/ (nh*Kser) = 2*12500/(25*0,87374*106) = 1,1445 mm 

7) Deformace 4x p edstavuje vodorovnou deformaci stla ených vodorovn  spojovaných 

žeber 60/140 C24 a OSB/3 panelu. 

4x=2*Fv*lb/(3*EC24*AC24)+2*Fv*lb/(3*EyOSB*AyOSB)=2*12500*1,25/(3*10,5*109*0,06*0,14

0)+2*12500*1,25/(3*2,6*109*0,012*0,60) = 0,674 mm 
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8) Deformace 5x p edstavuje vodorovnou deformaci od prokluzu chemických kotev Ø12 

mm, spojující OSB/3 panel jako celek s vodorovnou železobetonovou konstrukcí. 

Kser = k
1,5*d/20 = 3501,5*12/20 = 3928,74 Nmm-1  

Kser - tuhost proti posunutí na jeden st ih pro p esný svorník, kolík Ø12 mm podle DIN 1052 

5x = Fv/ (ns*Kser) = 12500/(2*3,928*106) = 1,591 mm 

Výsledná suma vodorovných deformací a svislých deformací (svislé deformace zp sobí 

deformaci také ve vodorovném sm ru, tato deformace bude mít ozna ení  zx). 
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tg  = z/(lb/2) 

tg  = zx/h 

z/(lb/2) = zx/h 

zx = z *h/(lb/2)=3,06*2,5/(1,25/2) = 12,240 mm 

Hodnota vypo tené tuhosti výztužného panelu OSB/3 12 mm 1250/2500 ve vodorovném 

sm ru podle ru ního výpo tu.  
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Ve výše uvedeném vztahu (5.13) je vypo ítána tuhost výztužného panelu OSB/3 o síle 12 mm 

jednostrann  p ipojeného pomocí h ebík  Ø2.8 mm k žebr m z hranolk  t ídy eziva C24 

60/140. Hranolky t ídy eziva C24 60/140 jsou potom p ipojeny pomocí h ebík  Ø4 mm k 

ocelovému profilu z ploché oceli a ten je p ipojen chemickou kotvou do spodní 

železobetonové konstrukce. U železobetonové konstrukce se p edpokládá dostate ná únosnost 

a tuhost, tak aby neovlivnila výše provedený výpo et.  

V praxi bývá toto místo, kotvení vrchní d ev né panelové konstrukce, do železobetonové 

podkladní konstrukce asto opomíjeno. Ke kolizím pak dochází v místech napojení tahových 

sloupk  do betonové konstrukce základu. Pro chemické kotvení jsou požadovány pom rn

velké rozestupy od chemických kotev a také zna né vzdálenosti od namáhaných okraj

betonové konstrukce. Betonová konstrukce je vyhotovena v tšinou bez konzultace 

s projektantem horní stavby a i v p ípad , že je komunikace mezi profesemi efektivní, tak 

náhlé zm ny v projektu v tšinou znemožní efektivní, rozumný návrh na sebe navazujících 

konstrukcí. U atypických staveb je proto výhodné mít kompletní dokumentaci se všemi spoji. 
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5.4.4 Numerický výpo et  výztužného 2D panelu v programu SCIA 

Numerický model ve SCIA je 2D sko epinový model spojený prutovými prvky. Jsou zde 

zohledn ny pružné vazby, jednostranné vazby a geometrická nelinearita. Panel OSB/3 musel 

být spo ítán ve SCIA jako ortotropní. Tato volba musí být zatrhnuta ve volb  okna pro 

materiálové charakteristiky a geometrii. Pokud tento panel nebude po ítán jako ortotropní, tak 

SCIA nebude uvažovat pro skosení od posouvající síly správný smykový modul, který je cca 

2x menší než Young v modul pružnosti. Možností je také nastavit moduly pružnosti p ímo.  

Obr. 5.97: Nap tí na OSB/3 panelu 

Na obrázcích obr. 5.97 jsou nap tí na OSB/3 výztužném panelu. První obrázek v levém 

horním rohu p edstavuje normálové nap tí σx, které je rovnob žné se spodní hranou panelu. 

Druhý obrázek v pravém horním rohu p edstavuje normálové nap tí σy, které je rovnob žné 

se svislou hranou panelu. Zde je vid t ohybové namáhání na konzole (dvojice sil je 

realizována ve sloupcích, panel je smýkán), nap tí v tlaku a tahu dosahuje hodnot cca 8 MPa 

(charakteristická hodnota pevnosti v tahu podle DIN 1052 je ft,k  = 9,4 MPa a v tlaku fc,k = 15,4 

MPa). Spodní dva obrázky p edstavují smykové nap tí σxy+ a σxy-, hodnoty smykových nap tí 
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dosahují velikosti cca 1,50 MPa (charakteristická hodnota podle DIN 1052 je fv,k  = 6,8 MPa) 

mimo lokality zp sobené hustotou sít , geometrií a lokálním, uzlovým vnesením osam lé 

síly. Panel byl tedy navrhován na maximální využití spoj  a výztužné desky v 

charakteristických hodnotách, je nutné dodat, že fyzikální únosnost celku je ješt  cca 1,5 až 

2x vyšší (zde, ale nejde už o pružnou oblast, panel a spoje jsou nevratn  poškozeny).      

Obr. 5.98: Deformace OSB/3 panelu - axonometrie 

Na obrázcích obr. 5.98 jsou deformace na OSB/3 panelu. První obrázek v levém horním rohu 

p edstavuje deformaci svislou uz = (+3,0 mm a -2,1 mm), které je rovnob žné se svislou 

hranou panelu. Druhý obrázek v pravém horním rohu p edstavuje deformaci kolmou na 

rovinu panelu uy = (+3,1 mm a -2,1 mm). T etí obrázek p edstavuje deformaci vodorovnou ux

= -27,3 mm a -1,3 mm), které je rovnob žné se spodní hranou panelu. tvrtý obrázek 

znázor uje idealizovanou p edstavu o deformaci panelu (zkosení). 
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5.4.5 Záv r 

Výsledné tuhosti proti posunutí výztužného panelu :

1

1

458,0
0273,0

12500

468,0
0267,0

12500

−

−

Σ

Σ

==
∆

=

==
∆

=

MNm
Fv

K

MNm
F

K

SCIA
SCIA

Fv

v
Fv

     (5.14) 

Hodnoty podle vztahu (5.14) jsou pro numerický model a ru ní výpo et shodné na cca 97,8 

%. To znamená, že výztužnou tuhost panelu lze ur it s dostate nou p esností ru ním 

výpo tem. Tyto tuhosti byly ur eny za p edpokladu normových prokluz  podle DIN 1052. 

Pokud bychom vzali do úvahy vyšší tuhosti spojovacích prost edk  získaných podle ANSYS 

graf obr. 5.92 pro krátkodobé, necyklické zatížení, dostali bychom tuhost o n co vyšší cca 

0,593 MNm-1. Velký vliv na výslednou tuhost proti posunutí pro všechny modely zde hraje 

zkosení panelu OSB/3, tedy jeho smyková tuhost Gxy = 1080 MPa. 

Byly také vyzkoušeny dv  r zné hustoty proh ebíkování v krajních sloupech (50 a 100 mm). 

Na modelu v programu SCIA bylo zjišt no lineární chování tuhosti na hustot

proh ebíkování. Je t eba dodat, že hustota h ebík  pr m ru Ø2.8 mm po 50 mm je již tém

limitní jak z pohledu provád ní tak i pevnostního. Vyšším po tem spojovacích prost edk

tohoto typu nedocílíme vyšší tuhosti proti posunutí. Citlivým místem se naopak stane kotvení 

velkých sil do spodní konstrukce. Mimo to, lokální vnášení sil u podpor je na hranici normové 

pevnosti jednostranného OSB o síle 12 mm. 

Numerický model nám dává pom rn  výstižný zp sob popisu chování konstrukce pro silové, 

nebo deforma ní zatížení. A díky získaným dat m (síly a deformace), m žeme získat tuhostní 

charakteristiky také pro jinou sestavu výztužných panel . Tímto zp sobem lze ur it s dobrou 

p esností pot ebné fyzikální veli iny pot ebné pro další výpo ty. 
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5.5  Numerická analýza 3D lepené lamelové konstrukce trojkloubového rámu s 
táhlem - ást 1. 

Práce je zam ena na numerické modelování a analýzu ocelových spoj  u d ev né lepené 

lamelové konstrukce. Hlavním tématem lánku ásti 1. je popis a zhodnocení deformací na 

kontaktních plochách mezi d ev nou ástí konstrukce a ocelovými spojovacími prost edky.  

Sekundárním cílem v ásti 1. bylo vyhodnocení konstrukce jako celku (srovnání kone n -

prvkového prutového modelu s objemovým kone n -prvkovým modelem spolu s ru n

provedenou kontrolou). Typy spoj  a tuhostmi je pojednáváno v pracích [33] a [26]. 

Obr. 5.99: Detail vrcholového spoje Obr. 5.100:  Rám - b žné pole 

5.5.1 Úvod 

Cílem tohoto p ísp vku ásti 1. je porovnání dvou p ístup  k modelování a analýze spoj  u 

d ev né lepené lamelové konstrukce s ocelovými mechanickými spojovacími prost edky. Jde 

o dva kone n -prvkové modely s r zným stupn m složitosti a zjednodušení.  

Hlavní motivací pro vytvo ení t chto model  je popis p erozd lení deformací mezi 

jednotlivými ástmi d ev né a ocelové konstrukce. Text byl rozd len na dv  nezávislé ásti, 

které jsou spolu svázány spole ným cílem, získat p ehled  o chování t chto spoj . 

Pomocnou ástí textu je analýza konstrukce jako celku. Byly zde sledovány p edevším ú inky 

p enosu vn jšího zatížení do konstrukce a do vn jších vazeb (porovnávání velikosti a sm ru 

deformace se zjednodušenými modely). Na základ  výpo tu prutového 3D modelu, bude pro 

ú ely výkladu vybrán z kombinací podle EC zat žovací stav, který vyvolá v konstrukci 

maximální vnit ní síly. Tento zat žovací stav bude aplikován na 3D model v programu 

ANSYS a porovnáván se zjednodušeným kontrolním ru ním výpo tem a zp tn  s 

numerickým modelem v programu SCIA (prutový 3D model). 
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5.5.2 Etapy modelování 

Pracovní postup tvorby model  byl rozd len na t i etapy. V  první etap  byl vytvo en 3D 

prutový model konstrukce ve SCIA a spo ítán na zatížení a kombinace dle norem EC. 

V druhé etap  byl  model rozd len na jednotlivé vzájemn  funk n  propojené ásti, následn

spo ítán a navržen ru ním výpo tem na základ  statických podmínek rovnováhy a 

zjednodušených p edpoklad  (lineární vztah mezi deformací a nap tím + symetrie p enosu sil 

a p edpoklad rovnom rného zatížení na jednotlivé spoje). A ve t etí etap  byl model, na 

základ  p edešlých model , vytvo en jako objemová kone n  prvková konstrukce v ANSYS.    

    

5.5.3 Popis modelu 

Jde celkem o t i navzájem provázané p ístupy k ešení a modelování nosné konstrukce 

trojkloubového rám s táhlem. 

• Ru ní zjednodušený výpo et (kontrolní postup pro dva numerické modely). 

• 3D model ve SCIA [44] (prostorový prutový fyzikáln  a geometricky nelineární 

model). 

• 3D model v ANSYS [43] (objemové prvky SOLID45 s kontaktními prvky), tento 

model je pro výpo tovou náro nost zjednodušen na výb r b žného rámu mimo 

ztužidlové pole, model je po ítán s kontaktními prvky ve všech spojích a také jako 

fyzikáln  a geometricky nelineární úloha. 

5.5.4 Popis statického p sobení  

Jedná se zde o rám který je nosnou sou ástí sportovní haly tvercového p dorysu cca 37x44,8 

s výškou ve h ebeni 13,57 m, s osovou vzdáleností jednotlivých polí 5,60 m a s vetknutými 

sloupy výšky 8,40 m po obvod  obrázek obr. 5.100. St ešní rovina má sklon cca 12°, jde o 

sedlovou st echu. Rám je tvo en d ev nými lepenými lamelovými nosníky profilu 1300x200 

mm z lamel pevnostní t ídy GL28c. Ve vrcholu se rám spojuje pomocí ocelového kloubu 

(ocelové sva ované prvky S355) a v patách je rám svázán ocelovým táhlem profilu pr m ru 

Ø55 mm S355 viz ukázka sít  na 3D objemovém modelu obr. 5.99.  

Tento konstruk ní celek (lepené nosníky a ocelové spoje tvo í trojúhelník) je uložen na 

vetknutých železobetonových sloupech. Prostorovou stabilitu st ešní nosné konstrukce 

zajiš ují ocelové tažené k íže ve st ešní rovin  obrázek obr. 5.101, které jsou p ipojeny do 

sloup  a p es okapový vyztužený lem jsou dovedeny do štítové st ny. Nosníky jsou uloženy 

na hlavách sloup  obrázek obr. 5.106 a obr. 5.111, na jednom konci neposuvn  a  na druhém 

formáln  kluzn , ale v obou sm rech, u reálné konstrukce, je jejich neposuvnost (pružná 

vodorovná vazba) zajišt na t ením mezi uložením nosníku a konstrukcí sloup  (d evo-ocelová 

plotna - neoprenová deska – beton, fc = 0,2 - klidový sou initel t ení mezi vrstvami).  
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Konstrukce haly byla zat žována podle EC (sníh - SN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 a vítr 

SN EN 1991-1-4:2007,  zatížení stavebními konstrukcemi je uvažováno SN EN 1991-1-

1:2004) a návrh byl proveden u d ev né ásti konstrukce podle SN 73 1702 mod DIN 

1052:2004. D vodem výb ru normy SN 73 1702 mod DIN 1052:2004 na posouzení 

jednotlivých ástí d ev né konstrukce je to, že tato norma vychází z n mecké normy DIN 

1052, kde jsou velmi dob e propracované p ístupy k ešení praktických problém  navrhování 

d ev ných konstrukcí. 

Pro modelování této úlohy v prost edí ANSYS byly vybrány kone né prvky SOLID45, 

SHELL63 a plošné kontaktní prvky CONTA174 a TARGE170. Úloha byla ešena jako 

fyzikáln  (plasticita) a geometricky nelineární (velké deformace). Model byl zat žován silov

do uzl  a zatížení bylo zadáváno p ír stkov . Prvek SHELL63 byl použit pro nastavení a 

vytvo ení sít  kone n  prvkového modelu (ve výpo tu není uvažován - je použit jen ve fázi 

tvorby modelu). 

TYP d eva GL28c [MPa]  [MPa] 

ohyb fm,g,k 28,0   

tah ft,0,g,k 16,5 Ex
11600 

tah ft,90,g,k 0,5 Ey
900 

tlak fc,0,g,k 24 Ez
500 

tlak fc,90,g,k 2,7 PRXy
0,47 

smyk fv,g,k 2,5 PRYz
0,25 

E0,mean,g 12600 PRXz
0,37 

E0,05,g 1050 Gxy
720 

E90,mean,g 390 Gyz
39 

E90,05,g 325 Gxz
790 

Gmean,g 720   

G05,g 600   

g,k 380 [kgm-3]  

Tab. 5.12: Hodnoty materiálových konstant d ev né ásti konstrukce 

V uvedené tabulce tab. 5.12 jsou materiálové konstanty použité pro výpo et a zp tnou 

orienta ní kontrolu fyzikálních limit  výpo tových pevností materiál  konstrukce (meze 
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platnosti úlohy). Ze získaných sil modelu SCIA m žeme použitím pr ezových charakteristik 

vypo ítat nap tí na jednotlivých prvcích a porovnat je p ímo s nap tím u 3D modelu ANSYS 

(zde v ANSYS je možné sledovat všech šest složek nap tí a samoz ejm  také deformace, 

které jsou dob e porovnatelné s prutovým modelem SCIA (ob  varianty MKP program

vycházejí z deforma ní varianty metody kone ných prvk ) výstupem ešení jsou deformace a 

z nich se pak z p etvo ení dopo ítávají silové veli iny u prutového modelu SCIA a nap tí u 

objemových kone ných prvk  ANSYS.  

5.5.5 Prutový výpo etní model v programu SCIA 

Nejprve se budeme v novat deformacím a silám na 3D modelu v programu SCIA. Na 

axonometrickém pohledu obr. 5.101 je znázorn na geometrie a vn jší vazby zadané na 

konstrukci haly. Jde o celkovou koncepci výpo tu konstrukce jako 3D prutového modelu 

s exentricitami s nelineárním nastavením (konstruk ní nelinearita, plastické chování po 

dosažení pevnosti v tahu a geometrická nelinearita - teorie II. ádu). 

Obr. 5.101 SCIA - geometrie a vn jší vazby 3D modelu konstrukce haly 

Stav P ípoj Uzel
Hz

[kN]
Hx

[kN]
Vz

[kN]
Mx

[kNm]
My

[kNm]
Mz

[kNm]

NC41 FC7 N160 -0,19 -685,52 2,51 0,00 0,11 0,02 

NC57 FC4 N196 0,20 -360,69 40,80 0,00 -0,74 -0,16 

Tab. 5.13: SCIA - síly ve vrcholových p ípojích 
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Obr. 5.102: SCIA - vnit ní síly My :  

kombinace NC41
Obr. 5.103: SCIA - vnit ní síly N :  

kombinace NC41

Prut Stav 
dx

[mm] 
N 

[kN] 
Vy

[kN] 
Vz

[kN] 
Mx

[kNm] 
My

[kNm] 
Mz

[kNm] 
B95 NC41 189,361 -777,18 -2,69 162,38 8,85 -44,56 6,46 

Tab. 5.14: SCIA - vnit ní síly:  LLD nosníky 

Prut Stav 
dx

[mm] 
N 

[kN] 
Vy

[kN] 
Vz

[kN] 
Mx

[kNm] 
My

[kNm] 
Mz

[kNm] 
B207 NC41 17302,860 655,78 -0,01 1,38 0,00 0,19 0,00 

Tab. 5.15: SCIA - vnit ní síly N:  Ocelové táhla 

Pro lepší  p edstavu o chování konstrukce jsou zde p iloženy obrázky s výstupem vnit ních sil 

obr. 5.102 a obr. 5.103. V tabulce tab. 5.13 jsou uzlové síly ve vrcholu. Jde o síly p sobící ve 

vrcholovém kloubu. Na tyto síly je vrcholový ocelový kloubový spoj dimenzován.  

Na obrázcích obr. 5.102 a obr. 5.103 jsou vnit ní síly na nosnících d ev né lepené lamelové 

konstrukce, jde o hlavní návrhové vnit ní síly, ohybový moment v rovin  rámu My [kNm] a 

normálovou sílu N [kN]. V tabulce tab. 5.14 je uveden p ehled globálních vnit ních sil pro 

ešenou kombinaci NC41. Tyto síly je možno d lit p íslušnými pr ezovými charakteristikami 

a dostat tím nap tí na prvcích prutu a tyto hodnoty pak orienta n  srovnávat pro pat i nou 

kombinaci NC41 s hodnotami na 3D modelu ANSYS. Spolu s kontrolou deformací je to 

užite né srovnání obou p ístup  k modelování konstrukce a jejího návrhu (u prutového 

modelu podle daných norem a u 3D modelu ANSYS podle nap tí ).  

V 3D modelu  SCIA bylo ocelové táhlo zoptimalizováno na pr m r Ø55 mm (projeví se to 

p edevším na deformacích rámu a mírn  také ve vnit ních silách - tato odchylka, ale není již 

tak zásadní, je možno ji zanedbat - neprojeví se zásadn  do vnit ních sil). Tato zmínka 
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ohledn  pr m ru táhla je d ležitá proto, že v modelu v ANSYS bylo táhlo ponecháno prvotn

navržené a to o pr m ru Ø60 mm.  

V tabulce tab. 5.15 jsou uvedeny vnit ní síly na táhle, je zde vid t, že pro kombinaci NC41

musí korespondovat síla v táhle se silou ve vrcholu viz. tab. 5.13. Rozdíl v hodnotách je 

zp soben tím že konstrukce se chová jako 3D prostorový rám a také tím, že v této kombinaci 

pro prutový model je obsažen i vítr, který zp sobuje malou nesymetrii ve vnit ních silách viz 

obrázek obr. 5.104. P i porovnávání deformací a nap tí na prutovém modelu v programu 

SCIA a modelu v programu  ANSYS dojdeme k mírným, ale ne zásadním odchylkám.  

Tyto rozdíly, odchylky mezi modely jsou zp sobeny : 

Model v ANSYS je po ítán sice jako 3D model, ale jde o výb r rámu mimo ztužidlové pole 

obrázek obr. 5.106 - model ANSYS je uvažován jako rovinný rám (vliv vazeb z navazujících 

konstrukcí není pln  zahrnut, nechová se jako prostorov  ztužená konstrukce), což vede 

odchylkám oproti modelu ve SCIA, který se chová jako provázaná prostorová prutová 

konstrukce. 

Do modelu v ANSYS byl vnášen vítr pouze na st ešní rovinu viz obrázek obr. 5.104 

kombinace NC41 (sloupy v ANSYS nejsou zatíženy od v tru). 

5.5.6 Výpo etní model v programu ANSYS 

Ve 3D numerickém modelu pro ANSYS je použit kone ný prvek SOLID45 pro vytvo ení 

celé geometrie konstrukce a 2D sko epinový kone ný prvek SHELL63 pro sí ování kone n

prvkového modelu. Dále je zde  použit kontaktní prvek CONTA174 a kontaktní prvek 

TARGE170. Tyto kontaktní prvky slouží k vytvo ení jednostranných, kluzných vazeb 

v místech kde je tomu tak i u reálné konstrukce ( epové spoje, uložení, kolíky atd.).  

Takto vytvo ený model za pomocí kontaktních prvk  a využití „pružno-plastického“ 

pracovního chování u d eva (uvažována je také ortotropie d eva) a oceli (fyzikální nelinearita) 

m že p i dobrém nastavení parametr  modelu (kvalita sít  kone ných prvk , normálové 

tuhosti u kontakt  a zp sob zat žování modelu atd.) vést k pom rn  dobrým výsledk m 

(deformací a nap tí) a k reálnému náhledu na deformování konstrukce jako celku, tak i 

v míst  spoj  a tím k získání náhledu o reálném p erozd lení tuhostí a deformací (viz p íklad 

deformace vrcholového spoje) obrázek obr. 5.112.  

Nap tí bývá u takto velké úlohy zkresleno kvalitou sít  atd. Pro vykreslení p esn jší odezvy 

nap tí na kontaktních prvcích by musel být proveden p esn jší model co se tý e kvality sít  a 

souvisejících parametr  nastavení. V zásad  jsou ale nap tí na modelu ANSYS se srovnáním 

s nap tím na ru n  spo teném modelu v dobré shod , jak velikostí tak i v oblastech výskytu 

p edpokládaných lokálních extrém .  

V rámci tohoto lánku nešlo o vystižení pr b hu a velikosti nap tí na kontaktních plochách, 

ale více o zmapování deformací na spojích. Mimo to, výpo tová náro nost této úlohy je již na 

hranici rozumného asu pro získání kvalitn jších hodnot výsledk . Zvyšováním kvality sít
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(výpo tového asu) by nebylo efektivní s porovnání s asem a rozdílem hodnot v nap tí na 

kvalitn jší síti a hodnot nap tí na p vodní, mén  husté síti. 

5.5.7 Volba zat žovacích stav  pro model v programu ANSYS 

Byl sestaven kompletní model v programu SCIA a podle [15], [16] a [17] zat žován. Z takto 

vytvo ených kombinací zatížení byly vybrány a zhodnoceny ty kombinace, které vyvolají 

v jednotlivých navrhovaných ástech konstrukce maximální vnit ní síly. Vybranou kombinací 

NC41 pak byl zatížen 3D model v programu ANSYS obr. 5.104 a obr. 5.105. 

Ze zjednodušených ru ních propo t  a výstupu z kombinací podle programu SCIA vychází 

tyto možnosti pro návrh p ípoj  této konstrukce.  

• kombinace ve které je ocelové táhlo maximáln  namáháno osovou silou, 

• kombinace ve které je maximální svislá reakce ve vrcholovém kloubovém  spoji, 

• kombinace ve které je maximální vodorovná síla ve vrcholovém kloubovém spoji. 

T mto p edpoklad m podle bod  a), b) a  c) odpovídají kombinace NC41 a  NC57 obr. 5.104 

a obr. 5.105. Kombinace NC41 obr. 5.104 vyvolá maximální tah v ocelovém táhle a 

maximální tlak ve vrcholovém spoji vodorovnou silou Hx. tab. 5.13, 5.14 a tab. 5.15. 

Kombinace NC57 vyvolá maximální svislou sílu Vz ve vrcholovém spoji (toto namáhání vede 

k otá ení kloubové vrcholového spoje). 

Obr. 5.104: SCIA - zat žovací stav NC41 Obr. 5.105: SCIA - zat žovací stav NC57 

Pro model v programu ANSYS byly vybrány dva zat žovací stavy obr. 5.104 a obr. 5.105

(vycházejí z kombinací z modelu SCIA, tyto dva zat žovací stavy jsou porovnávány se 

zjednodušeným ru ním výpo tem podle rovnic (5.24), (5.25) a (5.26), ale bez uvážení v tru 

na sloupy a vlivu obvodového ztužení, rám pro zjednodušený ru ní výpo et p i uvážení 

poddajnosti sloup  je staticky ur itý viz obrázek obr. 5.100. Výpis pro síly ve vrcholu dává 

hodnoty sil viz tab. 5.13  a vnit ní síly pro LLD nosníky tab. 5.14. 
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Zjednodušený popis vnit ních sil na vybraných kombinacích :  

Kombinace NC41 obsahuje - nejv tší síla v táhle 655,78 kN, nejv tší vodorovná síla ve 

vrcholu  Hx = 685,52 kN a k ní p íslušná svislá síla Vz = 2,51 kN, maximální podporové 

reakce Ra = 309 kN a Rb = 300 kN (nesymetrický vítr na st eše) viz obr. 5.104.

Kombinace NC57 obsahuje nejv tší svislou sílu Vz ve vrcholu, z toho plynoucí nejv tší 

namáhání vrcholového spoje na otá ivý moment, svislá síla Vz = 40,80 kN a k ní p íslušná 

vodorovná síla Hx = 360,69 kN, podporové reakce Ra = 207 kN a Rb = 122 kN (nesymetrický 

vítr na st eše) viz obr. 5.105. 

5.5.8 3D model v programu ANSYS – model rámu 

Model je vytvo en v prost edí programu ANSYS. Model byl pro vysokou náro nost na 

výpo etní as a odlad ní daného problému zjednodušen na b žné pole. Toto zjednodušení je 

výhodné pro snadn jší zadání okrajových podmínek a zatížení do uzl . Scházející vazba 

kolmá na m kkou rovinu rámu je zohledn na neposuvnými vn jšími vazbami umíst nými 

v místech rozp r, které u skute né konstrukce ztužují tuto rovinu do ztužidlových polí a dále 

do základ  a štítové st ny.    

Obr. 5.106: Detail kone n -prvkové sít

táhlo +d ev ná  lepená lamelová konstrukce

Obr. 5.107: Detail kone n -prvkové sít

táhlo 

Výše zobrazené výse e z 3D modelu ANSYS jsou detaily jednotlivých zp sob  uchycení 

ocelových prvk  k lepené lamelové d ev né konstrukci. P edevším je na t chto obrázcích 

ukázán spoj mezi elní ocelovou deskou a d ev nou ástí konstrukce obrázek obr. 5.106, 

kontaktní spoj je v kroužku v levé ásti obrázku a dále je zde zobrazeno napojení ocelového 

táhla pr m ru Ø60mm (ve SCIA Ø55mm po optimalizaci) na ocelový kus s úchyty obr. 5.106 

a obr. 5.107 v kroužku. Ocelové táhlo má na svém konci ocelový plát, který se zasune do 

ocelového kusu kontaktn  p ipojeného na d ev ný lepený prvek a spojí se pomocí epu. 
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Obr. 5.108: Normálové nap tí σx

podéln  s vlákny, kombinace NC41 

Obr. 5.109: Normálové nap tí σy

kolmo na vlákna, kombinace NC41 

Obr. 5.110: Smykové nap tí σxz, 

kombinace NC41 

Obr. 5.111:  Uložení nosníku na 

železobetonové konstrukci - deformace 

uy, kombinace NC41 

5.5.9 Porovnání výsledk

Srovnání hodnot nap tí získaných v programu ANSYS a hodnot reakcí a vnit ních sil z 

programu SCIA a ze zjednodušené ru ní kontroly ukážeme v grafické podob  obrázky obr. 

5.108, 5.109 a obr. 5.110. Tyto obrázky p edstavují nap tí ve sm ru rovnob žn  s vlákny, 

kolmo na vlákna a smykové nap tí na 3D modelu ANSYS. Podle zjednodušené rovnice (5.24)

a výsledk  z programu SCIA pro nelineární kombinaci NC41 dostáváme reakci Ra v hodnot

cca 309 kN z ehož plyne nap tí v tlaku sigma rovnající se hodnot  cca Ra/A = 309000/0,086 

= 3,59 MPa. Plocha A je rovna A = b*lb = 0,2*0,43 = 0,086 m2. Hodnota lb je vzata podle DIN 

1052. Takto získané nap tí je ve shod  s nap tím zobrazeným na obr. 5.109, hodnota v 

kroužku je cca 3,4 až 4 MPa v tlaku kolmo na vlákna. Nap tí které je schopen prvek p enést 

podle DIN 1052 je fc, ,d (pevnost v tlaku kolmo na vlákna je cca 3,40 MPa). Nap tí  v tlaku 

kolmo k vlákn m d lené únosností d eva v tlaku se pak rovná 117,6 %. Byla tedy  p ekro ena 

hodnota únosnosti d eva v tlaku kolmo k vlákn m podle normy o cca 18 %.  

Výsledek numerického testu je pom rn  v dobré shod  s p edpoklady normy, prvek je 

v otla ení pln  využit, musí se posílit (vlepované závitové ty e, pop . vruty s celým závitem, 

které zajistí zvýšení únosnosti v tlaku). Obrázek obr. 5.108 znázor uje tlakové nap tí 
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rovnob žn  s vlákny v míst  otla né kontaktní ocelové plotny, detail je zakroužkován. Tato 

kontaktní roznášecí deska vnáší tlakovou sílu cca 656,0 kN od táhla do d evní hmoty. Nap tí 

v tlaku zde dosahuje v míst  okraj  d eva cca 12,2 MPa. Jde o lokální zvýšení nap tí v tlaku 

vlivem deformace ocelové plotny a tím zvyšování otla ování d eva. Také zde hraje roli ostrý 

p echod v geometrii d eva, hrana (což má vliv na kvalitu numerického výpo tu), ale toto 

zvýšení se dá o ekávat a je v mezích výpo tových únosností d eva cca 16,6 MPa v tlaku. 

Obrázek obr. 5.110 ukazuje ší ení smykového nap tí. V kroužku jsou kladné hodnoty 

smykových nap tí, které dosahují hodnot cca 2,87 MPa. V míst  kde se lepený lamelový 

nosník v míst  uložení otá í (vzniká zde lokální extrém jak v nap tí kolmo na vlákna, tak i ve 

smykovém nap tí) viz obr. 5.110 se nachází smykové nap tí v záporných hodnotách cca 3,51 

MPa. Co se tý e zhodnocení deformací, tak ve sm ru osy x je u výstup  z programu ANSYS 

posun ve sm ru vodorovném 23 mm sm rem doprava, pravého sloupu a 33 mm doleva, 

levého sloupu, pro kombinaci NC41. Podle SCIA je vodorovná deformace této nelineární 

kombinace NC41 ux = 50,20 mm.  

Rozdíl je zp soben : 

• ve 3D modelu SCIA je prostorový model ztužen také ve st ešní rovin , což zmenšuje 

deformace sloup  p enesením jejich deformací do tuhých štítových st n, 

• zanedbáním v tru na sloupy pro model ANSYS. V principu, ale sm r a velikost 

deformací odpovídající p edpoklad m.  

Deformace ve svislém sm ru je u ANSYS modelu cca 120 mm a u SCIA modelu cca 139 

mm. Shoda je vzájemn jší oproti deformaci ve sm ru osy x. Rozdíl je v tomto p ípad

zp soben tím, že podle normy pro výpo et podle teorie II. ádu snižujeme Eo modul pružnosti 

u modelu SCIA hodnotou gama rovnající se 1,3.  Modul pružnosti pro výpo et podle II. ádu 

E se rovná modul pružnosti Eo d lený  gamou. Z toho vyplívá nižší tuhost lepené lamelové 

konstrukce u modelu v programu SCIA a tím vyšší deformace pro tento prutový model. 

Obr. 5.112: Deformace vrcholový spoj:  

kombinace NC41

Na obrázku obr. 5.112 je pro tento 3D rám zobrazeno p enesení deformací na všechny prvky 

ocelové spoje a dále pak do lepené lamelové konstrukce, kolíky jsou již v plastickém stavu 
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pop . za ínají plastizovat. Svislá síla Vz je dva ády nižší než vodorovná síla Hx viz tab. 5.13, 

konstrukce je v tomto stavu, jako celek více m n  zatížena symetricky - maximální 

vodorovná síla Hx ve vrcholu a minimální, tém  nulová síla svislá Vz.  

Na obrázku obr. 5.112 je uvedena n kolikanásobn  p enásobená deformace kolíkového spoje, 

slouží pro informaci o sm ru a pom ru deformace v i p vodnímu nezdeformovaného stavu. 

Tlaková hlavní nap tí na kolících pro kombinaci NC41 jsou cca na 486,0 MPa. 

Podle p vodním p edpokladu u zjednodušeného ru ního návrhu se o ekávalo, že ocelová 

vrcholová otla ná plotna p ebírá celou vodorovnou sílu Hx a tu vnáší p es kontakt do d ení 

hmoty. Ale v tomto modelu je spoj natolik tuhý (sva ená plotna pro kolíky s otla nou 

plotnou), že síla Hx se p erozd lí jak na otla ení p es ocelovou plotnu do d eva, tak i na 

kolíkový spoj. To znamená ur ité zp esn ní náhledu na spoj jako celek.  

Pro úplnost je ješt  nutné dodat informace o modelování a okrajových podmínkách  pro tento 

numerický model v programu ANSYS: 

• kolíky pr m ru Ø20 mm a vývrt byl namodelován 21 mm, 

• odstup elní plotny od ela d eva modelován hodnotou 0,0 mm. 

U reálné konstrukce jsou nep esnosti v osazení, a  už kolík  (v tší vývrt), nebo zv tšený 

odstup elní plotny od ela d eva v hodnotách i n kolika mm. Tyto vlivy nebyly modelovány. 

Ale dá se usoudit z výše uvedených informací, že v p ípad  menších nep esností se kolíkový 

spoj zdeformuje do stavu, kdy se elní plotna dostane do kontaktu se d evem. P edpokladem 

je samoz ejm  malý odstup této elní plotny od ela d eva (což musí  být u reálného 

provedení zkontrolováno). V každém p ípad  se ale kolíky deformují a dostávají tím 

dodate né namáhání. áste ným ešením tohoto problému je navržení bu  tak p esného 

provedení spoje, aby nedocházelo k nep edpokládaným deformacím, nebo provedení 

kolíkového spoje s v tší mírou duktility (ocelový kolík za ne plastizovat, zmírní se lokální 

namáhaní  d eva v oblasti spoje, p edevším složky nap tí tahu kolmo na vlákna). 

5.5.10 Záv r 

Po srovnávacích výpo tech se dá konstatovat pom rn  dobrá shoda deformace konstrukce na 

silovém zatížení (v rámci naší p edstavy o deformaci, nebyl proveden fyzikální test).  

Pro daný spoj s odlad nými materiálovými vlastnostmi a kontaktními prvky, se pr hyb dané 

konstrukce blíží spo tené hodnot  za pomocí vytvo ených model  (kone n -prvkový prutový 

model a kone n -prvkový objemový model). 

Nap tí v oblastech spoj  jsou v rámci hustoty a kvality sít  v mezích únosnosti d eva. Nap tí 

na hlavních prvcích jsou tém  shodná s nap tím zjišt ným podle SCIA na prutovém modelu. 
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5.5.11 Podrobnosti k ru nímu výpo tu 

Vzorce a ozna ení použitých výraz  pro ru ní výpo et : 

R = r2/rmax   - rameno otá ení     (5.15) 

FM = M/R = (Vz*e1)/R - síla na kolík od momentu     (5.16) 

FV = Vz/n    - síla na kolík od posouvající síly   (5.17) 

FN = N/n = >    - síla na kolík od normálové síly   (5.18) 

P edpoklady : 

Tuhá ocelová plotna  p ebírá normálovou sílu (reáln  tomu tak není, ást p ebírají i kolíky, 

jsou kontaktn  v tlaku tuze spojeny s d ev nou konstrukcí p es vnit ní ocelovou plotnu ve 

které jsou ukotveny viz obr. 5.99 a obr. 5.112). 

 = arctg(FV/FM)          (5.19) 

Fvv =  (Fv
2 + FM

2)0,5          (5.20) 

K  = ns* Ki,u,mean*Ri
2         (5.21) 

Ki,u,mean = 2/3*Kser         (5.22) 

Kser  = k
3/2*d/20 = 7407,564 Nmm-1   pro m = 1,0     (5.23) 

Ra = g1*l*3/8 + g2*l/8        (5.24) 

Ft = g1*l2/16/h + g2*l2/(16*h)        (5.25) 

VZL = Ra - g1*l/2         (5.26) 

Vztahy (5.24),(5.25) a (5.26) platí pro rovnom rné zatížení, bez uvážení vlivu v tru tzn. 

pouze pro svislé rovnom rné zatížení. Jsou to srovnávací výstupy reakcí vn jších vazeb a 

vnit ních sil pro kontrolu s modelem v programu SCIA a modelem v programu ANSYS. 

M    - moment, který vyvozuje síla ve vrcholu  Vz p sobící na ep [kNm] 

Vz    - síla ve vrcholu         [kN] 

e1     - excentricita  p sobení Vz k bodu otá ení cca 0,070 m   [m] 

n   - po et kolík  ve spoji        [-] 

R   - rameno otá ení       [m] 

   - úhel mezi vlákny LLD a hlavním táhlem, sklon 12°    [ ° ] 

   - výslednice úhlu mezi FM a FV      [ ° ] 

d   - pr m r kolíku, pro tento spoj je d = 20 mm     [m] 

h   - velikost ocelové plotny ve vrcholu h = 480 mm     [m] 

k   - hustota d eva LLD cca 380  kgm-3     [kgm-3] 
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ns   - st ižnost spoje, v tomto p ípad  je to 2x st ižný spoj    [ - ] 

Ra   - reakce v míst  podpory bod a       [kN] 

Ft   - síla v táhle          [kN] 

VZL    - posouvající síla ve vrcholu z leva      [kN] 

Fvv   - výsledná síla na nejvzdálen jší kolík     [kN] 

g1   - rovnom rné svislé spojité zatížením, levá ást    [kNm-1] 

g2   - rovnom rné svislé spojité zatížení, pravá ást    [kNm-1] 

l   - rozpon podpor, osová vodorovná vzdálenost 36,120 m   [m] 

Kser   - tuhost proti posunutí        [MNm-1] 

Ki,u,mean - tuhost proti posunutí        [MNm-1] 

K    - tuhost rota ní         [MNmrad-1] 

Fk,d,90   = 28,30 kN  -  charakteristická hodnota únosnosti kolíku 

pr m ru Ø20 mm pod úhlem 90° (podle DIN 1052) 

Fk,d,0   = 41,00 kN  -  charakteristická hodnota únosnosti kolíku 

pr m ru Ø20mm pod úhlem 0° (podle DIN 1052) 

Fk,d,20   = 38,94 kN  -  charakteristická hodnota únosnosti kolíku 

pr m ru Ø20mm pod úhlem 20° (podle DIN 1052) 

K I   = 2,70 MNmrad-1  -  orienta ní teoretická rota ní tuhost ocelového 

spoje pro I. MSÚ 

K II  = 4,00 MNmrad-1  -  orienta ní teoretická rota ní tuhost ocelového 

spoje pro II. MSÚ 

5.5.12 Numerická analýza 3D vrcholové ásti spoje lepené lamelové   
konstrukce - ást 2. 

Tento lánek voln  navazuje na p ísp vek na p edchozí ást 1. V tomto textu se analýza 

numerického modelu soust edí na tuhostní charakteristiky a deformace vybrané ásti 

vrcholového spoje.  

Cílem bylo zmapovat chování spoje p i zat žování podle kombinací z p edešlého modelu ást 

1. (konstrukce jedné vazby rámu). A také p i zat žování spoje na hranici jeho fyzikální 

únosnosti. Tyto výstupy jsou pak vyneseny v grafech v textu dále. 
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Obr. 5.113: Geometrie + vn jší vazby : vrcholový spoj 
Obr. 5.114: Deformace spoje 

5.5.13 Úvod 

P ísp vek se zabývá porovnání dvou p ístup  k modelování a analýze spoj  u d ev né lepené 

lamelové konstrukce s ocelovými mechanickými spojovacími prost edky. 

Hlavním tématem je zjišt ní a popis p erozd lení deformací na kontaktních plochám mezi 

jednotlivými ástmi d ev né a ocelové konstrukce a zjišt ní tuhosti jednotlivých spoj

(vrcholový ocelový kloubový spoj s kolíky). Na tuhostech v p ipojení mezi elní ocelovou 

plotnou a d ev ným lamelovým prvkem závisí p erozd lení sil na mechanické spojovací 

prost edky viz dokreslující obrázky obr. 5.113 a obr. 5.114, které znázor ují násobn

zv tšenou deformaci spoje. 

5.5.14 Model 3D v programu ANSYS - vrcholová ást 

V této ásti ást 2. se voln  navazuje na výsledky z p edešlého modelu. Numerický model 3D 

rámu v ásti 1. m l za cíl ov it vnesení vn jšího zatížení z kombinace NC41 do svých ástí. 

Model tohoto rámu v ásti 1. byl pak porovnán s výsledky z prutových model  a hodnocen. 

Výstupem pak bylo zjišt ní pom rn  p esného p erozd lení nap tí na modelu ANSYS 

v porovnání s modelem SCIA. To vedlo k záv ru, že zjednodušené postupy výpo tu nap tí na  

jednotlivých ástí této konstrukce jsou v dobré shod  se získanými hodnotami nap tí na 3D 

modelu v ANSYS a umož uje poté pokra ovat v detailn jších výpo tech na složit jších a 

propracovan jších detailech konstrukcích. 

Následný model vrcholové ásti byl sestaven pro p esn jší zjišt ní pr b hu deformací pro 

kombinaci NC57 a NC57 + n*5. Model konstrukce je použit z p edešlého modelu rámu. Byla 

vzata ást a ta byla zat žována po krocích silovým zatížením. Vn jší vazby na tomto modelu 
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vrcholového spoje viz schéma obr. 5.113 jsou na konci LLD prutu simulovány jako vetknutí 

(neposuvné vazby ve všech sm rech ) a zatížení po krocích je situováno na ep viz. pravý 

obrázek obr. 5.115 Kombinace NC57 je kombinace kde se vyskytuje maximální svislá síla, 

která má snahu otá et kloubovým spojem. Na tomto modelu bylo zjiš ováno jaké deformace, 

síly budou vneseny do kolíkového spoje a jak se bude spoj jako celek chovat. 

Kombinace NC57 + n*5 pak je vykonstruovaná zat žovací kombinace, která má nastínit 

chování vrcholového spoje pro  výjime ný p ípad zatížení, kdy dojde ke zvyšování svislé síly 

Vz, zatímco vodorovná složka z stane konstantní. Význam tohoto testu je pouze v ov ení 

chování modelu pro limitní zp soby namáhání (hodnoty silových namáhaní pro tuto variantu 

zat žování jsou na hranici únosnosti fyzického spoje). Pro reálné konstrukce tohoto typu 

nemohou  pro b žný zp sob užívání a zat žování nastat.   

Obr. 5.115: Detail vrcholového spoje + kombinace  NC57 + n*5  

Po výb ru jednotlivých kombinací a zjednodušeným ru ním ov ením tohoto výb ru zatížení 

je z 3D numerického modelu rámu v ANSYS vybrán vrcholový spoj, který je po krocích 

zat žován uzlovými silami. Na této vybrané ásti konstrukce je pak sledována deformace a 

tuhost spoje p i zmín ných kombinacích (NC57 a NC57 +  n*5).  

Postup zat žování vrcholové ásti spoje kombinací NC57 + n*5 se skládá ze dvou cykl . 

V prvním cyklu je ep obrázek obr. 5.115 zat žován hodnotu svislé síly Vz od 0 kN do 40,20 

kN a vodorovnou složkou Hx od 0 kN do 360,78 kN.  Ve stavu kdy je konstrukce zatížena 

t mito silami v plných hodnotách se hodnota svislé síly Vz za ne zvyšovat od hodnoty cca 

20,0 kN až na cca 353,30 kN, zatímco vodorovná síla z stává na cca Hx = 360,78 kN. 

Vzhledem ke zjišt ným tuhostem spoje podle DIN 1052 a hodnotám zjišt ným na 

numerickém modelu, byly provedeny dodate n  ješt  dva modely. D vodem bylo zp esn ní 

hodnot rota ních tuhostí vrcholového spoje a kontrola t chto hodnot prost ednictvím více 

numerických test . U obou t chto model NC 07 a NC 08 byla vynechána vodorovná síla Hx. 

a u posledního modelu NC 08 byla ješt  odstran na otla ná plotna na ele d eva. Cílem u 
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t chto numerických test  bylo porovnání vlivu vodorovné síly Hx a elní otla né ocelové 

plotny na stabilitu vrcholového kloubového spoje a jeho rota ní tuhosti. 

Zmín ná data získaná v programu v ANSYS budou srovnávána s p edpoklady I. – IV., které 

vychází ze zjednodušeného p edpokladu o chování spoje. Tyto zjednodušené p edpoklady 

uvažují okrajové podmínky v rámci zachování lineárních vztah  (materiál a deformace) :  

I. vodorovná síla je celá p enášena p es tlakový kontakt d evo - ocelová 

plotna, 

II. svislá síla je áste n  p enášena prost ednictvím t ení mezi kontaktem 

d evo - ocelová plotna sou initel t ení v klidu je dán hodnotou  = 0,2, 

III. ocelové kolíky se zapojí do tuhosti ve chvíli, kdy momentová podmínka 

rovnováhy k okraji ocelové plotny nebude v rovnováze (moment od 

stabilizující vodorovné síly Hx k okraji ocelové plotny bude roven, nebo 

menší jak moment od svislé síly Vz k tomuto bodu), 

IV. nato ení konstrukce ve spoji se skládá ze dvou složek (nato ení ve spoji - 

rota ní tuhost spoje a nato ení konstrukce LLD jako celku – deformace 

od ohybu spolu se smykovým p etvo ením konzoly). 

Na levém obrázku obr. 5.115 je nakreslena zjednodušená geometrie zkoumané vrcholové ásti 

spoje. Na pravém obrázku obr. 5.114 je znázorn na deformace a vychýlení vrcholu spoje. Je 

zde z etelné zatla ení a oto ení spoje v oblasti kontaktu spoje se d ev nou ástí konstrukce. 

Obr. 5.116: ANSYS - deformace ásti vrcholového 

spoje  NC57 + n*5  
Obr. 5.117: ANSYS - deformace 

ocelového vrcholového spoje  

NC57 + n*5  
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Pro kombinaci NC57 je spoj namáhán prost ednictvím sil Hx = 360,68 kN a Vz = 40,80 kN. 

Pro tento stav, který je obsažen v reálné kombinaci NC57, jsou deformace i síly v normou 

daných oblastech (více mén  v pružných oblastech, mimo kolíkový spoj - podle normy má 

spoj být duktilní, takže se ur itá p etvárnost, m kkost ocelového spoje vyžaduje, zabrání se 

tak lokálnímu vnášení velkých sil do “m k ího“ d eva a možnosti roznesení sil na další 

spojovací prost edky ve skupin ). Nap tí na kolících je cca 374,0 MPa a u d ev né ásti 

konstrukce je tlakové nap tí cca 22,0 MPa rovnob žn  s vlákny. P i této volb  sít  a 

okrajových podmínkách nejsou ale hodnoty nap tí na prvcích zcela pr kazné, ale drží se 

v mezích p ijatelných p edpoklad .  

Na obrázcích obr. 5.116 a obr. 5.117 je spoj pro kombinaci NC57 +  n*5 již zat žován svislou 

silou Vz jež nabývá hodnot od 0 do 353,30 kN a je zatížen také vodorovnou konstantní silou 

Hx = 360,68 kN. Zde vidíme, že kolíky jsou již na 648 MPa v tlakovém nap tí a spoj ocelové 

ásti se znateln  odchyluje od ela d ev né konstrukce obrázek obr. 5.116. Oproti 

zjednodušenému p edpokladu zde již není celá plocha v p evažujícím kontaktu ocel-d evo, ale 

vlivem svislé síly cca 353,0 kN se ocelová plotna deformuje a za íná znateln ji namáhat také 

kolíkový spoj jak od svislé složky Vz tak i od vodorovné složky Hx .  

Pokud použijeme zjednodušené vztahy rovnic (5.15) - (5.23) z p edchozího lánku ást 1., tak 

dostáváme výslednou sílu na nejvzdálen jší kolík Fvv = (FV2 + FM2)*1/2 = cca 51 kN. Tato síla 

je již mimo meze pro únosnost kolíku (reálný kolíkový spoj má pro b žné výpo ty pro 

krátkodobé zatížení ješt  cca 50% rezervu proti normou udávaným hodnotám, ale uvedených 

648 MPa v nap tí v tlaku je na hranici reálného použití kolíku. Nam ené hodnoty meze 

únosnosti pro kolík jsou cca 540 – 670 MPa v t chto hodnotách ocel zcela plastizuje bez 

rezervy). Úhel mezi vektory sil od momentu a posouvající síly je  = arctg(FV/FM) = 60° (pro 

tento p ípad jsou zde zavedeny zjednodušení ohledn  p erozd lení sil, zachování t žiš , 

pružném chování atd). Pokud výslednou hodnotu úhlu graficky porovnáme s obrázkem obr. 

5.117, konkrétn  kolík , dojdeme k záv ru, že sm r a do jist  míry i velikost deformace 

odpovídá p ibližn  spo tené hodnot  = 60°. V tomto p ípad  má posouvající síla již 

rozhodující vliv na deformaci kolíkového spoje. Ale je zde vid t také vodorovná deformace 

od momentu zp sobeného svislou Vz. 

Pro ilustraci  uvedeme vy íslení momentové podmínky rovnováhy k hornímu okraji ocelové 

plotny viz vztahy zde : 

M1 = Hx*h/2  = 360,68*0,480/2   =  85,56 kNm    (5.27) 

M2 = Vz*e1 = 353,30*0,07   =  24,73 kNm    (5.28) 

Pro M1 > M2 – nedojde k otá ení ocelové vrcholové plotny (kolíky by m ly p enášet 

teoreticky pouze sílu Vz – Vft = t ecí síla která je rovna Hx*  což je cca 360*0,2 = 72,0 kN). 

Ale jak je vid t, vzájemná provázanost tuhostí konstrukce a jejích jednotlivých ástí se natolik 



Numerické modelování vybraných spoj  d ev ných konstrukcí 

132

ovliv uje, že kolíkový spoj je již od samého po átku namáhán také posouvající silou a jejím 

otá ivým ú inkem. Z dosažených výsledk  je možno sestavit orienta ní rota ní tuhost spoje. 

Zjednodušená hodnota získaná pouze pro kolíkový spoj podle (5.21) K II = 4,0 MNmrad-1  je 

ale opravdu pouze orienta ní, ve skute nosti se zapojí do tuhosti i elní ocelová plotna a do 

rovnováhy se zapojí z ejm  i síla Hx (v tomto p ípad  má mírn  stabilizující charakter). 

Obrázek vlevo na obr. 5.116 znázor uje výsledky na kontaktních plochách. T i pole rozsahu 

barev p edstavují status dotyku kontaktních ploch, barva v levé ásti p edstavuje blízký 

kontakt, prost ední barva p edstavuje proklouzávání a barva v pravém dolním rohu znamená 

dotyk ploch kdy je kontakt  jednozna ný, v tomto míst  jsou plochy v plném kontaktu. Na 

obrázku obr. 5.117 vpravo vidíme nap tí v tlaku na lepené lamelové konstrukci podéln

s vlákny cca 9,0 MPa. Tento obrázek p edstavuje ást d ev né konstrukce. V levém horním 

kroužku vidíme tlakovou zónu od elní otla né ocelové plotny. V dolním pravém kroužku je 

patrné, jak síla ve spodních kolících vzniklá od momentu zp sobeným svislou silou Vz se 

snaží rozev ít spoj sm rem ven od vnit ní ocelové plotny. Dle p íslušných norem se tyto místa 

musí opat it svorníky pop ípad  vruty s celým závitem (musí se sepnout tahem namáhaná 

oblast). Z obrázk  obr. 5.116 a obr. 5.117 je vid t že kontaktní plocha ocel-d evo ustupuje 

sm rem nahoru se zv tšováním svislé síly Vz, což je ve shod  s p edpoklady. 

Geometrie ocelového spoje je uvedena na obrázku obr. 5.115, rota ní tuhost je spo tena z této 

geometrie bez uvážení vlivu tuhosti ocelové elní plotny. Tuhosti byly brány bez z etele na 

dobu p sobení a bezpe nostní sou initele, jde tedy o orienta ní krátkodobé charakteristické 

hodnoty. 

Obr. 5.118: Tuhost vrcholového spoje  NC57 + n*5  

Obrázek obr. 5.118 p edstavuje postupné zat žování spoje dle kombinace NC57 + n*5. V tev 

grafu znázor uje tuhost spoje. Náhlý skok v oblasti nato ení cca 1,10*10-3 až 1,20*10-3 je 

zp soben zm nou v zatížení (Hx z stává v plné hodnot  360,69 kN  a svislá síla Vz za ne 

nar stat od hodnoty cca 20 do 353 kN).  
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Obr. 5.119: Tuhost vrcholového spoje  NC57 + n*5  

Obrázek obr. 5.119 p edstavuje postupné zat žování spoje dle kombinace NC57 + n*5. V tev 

grafu znázor uje p ímo rota ní tuhost spoje v závislosti na nato ení. V tomto grafu je použito 

pro p ehlednost místo ozna ení NC57 + n*5 ozna ení NC57a. V ásti grafu od nato ení 

6,10*10-5 do cca 1,20*10-3 vidíme tém  konstantní rota ní tuhost. Je to zp sobeno velkou 

vodorovnou silou Hx a relativn  zanedbatelnou svislou silou Vz, tato oblast náleží kombinaci 

NC57 (reálná kombinace ze zat žovacích stav  podle normy ve SCIA). V dalších krocích 

zat žování je vid t postupný nár st rota ní tuhosti až do bodu na vodorovné ose cca 2,4*10-3. 

Po dovršení tohoto bodu již rota ní tuhost klesá. Z ejm  je to zp sobeno plastizací kolíkového 

spoje a otla ováním d eva. Pro tuto deformaci je ale svislá síla již mimo meze reálného 

nár stu - tato ást v tve je již jenom teoretická.  

Nato ení bylo uvažováno tak, že byly m eny rozdíly hodnot posunu na ose x horních a 

dolních bod  na ocelové otla né plotn . Výsledná hodnota rozdílu horních a dolních  posun

v ose x pak byla pod lena vzdáleností t chto bod  na ose z (výška ocelové plotny). Od tohoto 

nato ení pak byl ode teno nato ení lepené lamelové konstrukce jako celku. Kde toto nato ení 

bylo po ítáno jako nato ení na konzole viz obr. 5.113 pomocí integrálu Vz*x*1/(EI)dx + 

Hx*h*x/l*1/(EI)dx = Vz*l2/(2EI) + Hx*h*l2/(2*EI). Tento vztah vyjad uje nato ení na konci 

konzoly od síly na konci (Vz a Hx). 
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Obr. 5.120: Tuhost vrcholového spoje  NC57 + n*5 zatížení pouze silou Vz 

Obrázek obr. 5.120 p edstavuje postupné zat žování spoje dle kombinace NC07. V tev grafu 

znázor uje p ímo rota ní tuhost spoje v závislosti na nato ení. Tento graf vznikl  na 

konstrukci zat žované pouze svislou silou Vz. Síla Vz byla dopo tena do hodnoty cca 347,0 

kN. Rota ní tuhost se dá spo ítat jako K  = M/ . Podle tohoto vztahu dosahuje spoj 

maximální rota ní tuhosti cca 35,0 MNmrad-1 a kon í na cca 17,43 MNmrad-1. Pro poslední 

kroky iterace a dosažení svislé síly cca 347,0 kN je ocelová deska již tém  bez kontaktu se 

d evem a po d ev né konstrukci už jen tém  klouže. Ocelová plotna, ale p esto spoj mírn

stabilizuje. Spoj tedy vykazuje mírn  vyšší rota ní tuhost než spoj bez vlivu otla né elní 

ocelové plotny. Nato ení bylo uvažováno tak, že byly m eny rozdíly hodnot posunu na ose x

horních a dolních bod  na ocelové otla né plotn . Výsledná hodnota rozdílu horních a dolních  

posun  v ose x pak byla pod lena vzdáleností t chto bod  na ose z (výška ocelové plotny). Od 

tohoto nato ení pak byl ode teno nato ení konstrukce lepené d ev né lamelové konstrukce 

jako celku. Kde toto nato ení bylo po ítáno jako nato ení na konzole viz obrázek obr. 5.113 

pomocí integrálu Vz*x*1/(EI)dx = Vzl
2/(2EI). Tento vztah vyjad uje nato ení na konci 

konzoly od síly na konci konzoly Vz. 
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Obr. 5.121: Tuhost vrcholového spoje  NC57 + n*5 zatížení pouze silou Vz 

Poslední obrázek obr. 5.121 p edstavuje postupné zat žování spoje dle kombinace NC08. 

V tev grafu znázor uje p ímo rota ní tuhost spoje v závislosti na nato ení. Tento graf vznikl  

na konstrukci zat žované pouze svislou silou Vz. Síla Vz byla dopo tena do hodnoty cca 347 

kN. Rota ní tuhost se dá spo ítat jako K  = M/ . Podle tohoto vztahu dosahuje spoj 

maximální rota ní tuhosti cca 45,0 MNmrad-1 a kon í na cca 12,71 MNmrad-1. Tento spoj, 

mimoto že je zat žován pouze svislou silou Vz, je uvažován bez spolup sobení kontaktní 

ocelové plotny na ele d eva. Spoj vykazuje vyšší rota ní tuhost v po átcích zat žování než 

spoj s vlivem kontaktní elní ocelové plotny. P i dalším zat žování se již ale v tev rota ní 

tuhosti rychleji blíží k hodnot  cca 12,71 MNmrad-1. Je to zp sobeno z ejm  tím, že 

v posledních fázích deformace spoje zde není ocelová kontaktní plotna, která by zm nila 

deformace ve spoji a tím mírn  zvýšila rota ní tuhost spoje. Nato ení bylo uvažováno tak, že 

byly m eny rozdíly hodnot posunu na ose x horních a dolních bod  na ocelové otla né 

plotn . Výsledná hodnota rozdílu horních a dolních  posun  v ose x pak byla pod lena 

vzdáleností t chto bod  na ose z (výška ocelové plotny). Od tohoto nato ení pak byl ode teno 

nato ení lepené d ev né lamelové konstrukce jako celku. Kde toto nato ení bylo po ítáno 

jako nato ení na konzole viz obrázek obr. 5.113 pomocí integrálu Vz*x*1/(EI)dx = 

Vzl
2/(2*EI). Tento vztah vyjad uje nato ení na konci konzoly od síly na konci (Vz). 
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5.5.15   Záv r 

Zmín né rota ní tuhosti jsou jen nástinem reálných hodnot, které je nutno podpo it fyzikálním 

testem. Dle normy DIN 1052 se pro tento spoj dostáváme na hodnotu rota ní tuhosti K II = 

cca 4,0 MNmrad-1 pro druhý mezní stav. Obecn  jsou rota ní tuhosti spo tené pomocí 

numerických metod vyšší než konzervativn  vypo tené podle norem. U numerických model

není zohledn n asový faktor, kolísání vlhkosti, nep esnosti p i provedení spoje a cyklické 

namáhání spoje (snižování tuhosti spoje), což vede ke vyšším hodnotám než udává norma. Je 

proto nutné každý numerický model doplnit fyzikálním testem. Na tomto základ  je pak 

možné naladit numerický model blíže k reálné odezv  konstrukce na zatížení. Po 

srovnávacích numerických výpo tech se dá konstatovat pom rn  dobrá shoda deformace 

konstrukce v závislosti na silovém zatížení (v rámci naší p edstavy o deformaci, nebyl 

proveden fyzikální test).  

Hodnota maximální síly, kterou by bylo nutné dosáhnout pro porušení stability elní 

kontaktní desky, co se tý e ztráty plošného kontaktu s podkladní d ev nou konstrukcí, je 

mnohem vyšší, než hodnota síly v ocelovém spoji epu vzniklá b žným zatížením konstrukce 

dle norem (b žný provoz konstrukce).   

V rámci používání kontaktních prvk  je t eba vzít v úvahu vliv okrajových podmínek, hustoty 

sít  a její kvalitu, dále pak nastavení parametr  kontaktních prvk , zejména pak nastavení 

jejich normálové tuhosti. Normálová tuhost má p ímý vliv na výsledné hodnoty nap tí 

v kontaktu v detailu spoje. Použití kontaktních prvk  m že vést k reáln jšímu vystižení 

deformací a tím i nap tí na posuzovaném modelu. V tšina spoj  u d ev ných konstrukcí je 

kontaktní povahy se t ením, takže použití jednostranných vazeb bývá nezbytné pro správné 

vystižení chování detailu spoje. 
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6 Shrnutí získaných výsledk

Po shrnutí získaných dat z experiment  a jejich ov ení pomocí numerických model , 

sou asných platných norem a zjednodušených ru ních postup , lze konstatovat vhodnost 

dvojího p ístupu (fyzikální testy dopln né o numerické modely r zné složitosti a výstižnosti) 

p i ešeních úloh stavební mechaniky p i modelování konstruk ních detail . Laboratorní testy 

jsou velmi nákladné a asov  náro né, optimalizace cestou reálných test  je velmi náro ná, dá 

se íci, pro praxi zna n  obtížná.  

Zde dostává hlavní slovo dnes stále siln jší výpo etní technika se sofistikovanými nástroji v 

podob  MKP model , které jsou schopny relativn  v krátkém ase za malé vstupní náklady 

najít optimální ešení, pop ípad  se k n mu p iblížit. Když je nalezeno nejvýhodn jší ešení 

konkrétního problému, pak se m že p istoupit k vytvo ení fyzikálního modelu, který je potom 

odzkoušen a potvrdí (nebo také poodhalí nedostatky v numerickém modelu) spo tené 

výsledky. Nutnou podmínkou pro efektivní numerické modelování je krom  kvalitního 

softwaru a hardwarového vybavení a dat vstupujících do numerických model , také hlubší 

znalost fyzikálních vztah  v dané oblasti, materiál  a numerických metod na kterých pracují 

zvolené programy (kvalita popisu fyzikálního d je, kterým disponuje program). Zna ný vliv 

na celkový obraz získaných výsledk  z matematického modelu má kvalita modelu po stránce 

geometrické, jak p esn  jsme schopni vystihnout geometrické detaily (to má návaznost na 

kvalitu sít  kone ných prvk ) a p echody materiál , hrany jednotlivých ástí a nelinearity. 

Nezbytnou sou ástí výbavy každého, kdo analyzuje konkrétní fyzikální problém pomocí 

numerických model , je zkušenost s tímto modelováním a zkušenost se skute nými 

fyzikálními testy. Samotná analýza spo tených dat je v obecném p ípad  velmi obtížná, 

neobejde se bez znalostí obor  mechaniky a pružnosti, protože bez t chto znalostí a vzájemn

provázaných vztah  není možné od sebe od - separovat matematicky zkreslené výsledky na 

složitých nelineárních modelech. 

V práci byly ešeny vybrané p ípady spoj  d ev ných konstrukcí. Bylo ukázáno, že v 

uvedených p ípadech je možné, a vhodné, použít numerický model na bázi kone ných prvk

k dopln ní a k áste nému nahrazení nákladných fyzikálních zkoušek atypických 

konstruk ních detail . 

Byly vybrány a uvedeny pot ebné teoretické p ístupy (použití kontaktních prvk , vhodné typy 

nelineárních model  materiálu) a na p íkladech bylo ukázáno konkrétní použití t chto 

p ístup , v etn  uvedení pot ebných vstupních dat. Bylo také ukázáno na problémy, omezení 

a nutná zjednodušená, která jsou také demonstrována v praktických p íkladech. 
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7 Možné sm ry dalšího vývoje 

Další sm r výzkumu v této oblasti bude zam en p edevším : 

• Zahrnutí nejistot vstupních dat prvk  na bázi d eva do numerického modelu. 

• Automatizace posudku prostorových výpo etních model . 

• Optimalizace spoj  konstrukcí na bázi d eva. 

• Modelování kompozitních konstruk ních detail  (d evo-beton, d evo-ocel, d evo-

skelné vlákno). 

• Využití kontaktních prvk  u globální konstrukce (optimalizace výpo tového modelu). 

• Rozvoj numerických model  pro více podlažní budovy. 

• Aplikace dynamiky na komplexn jší konstrukce na bázi d eva. 

• Návrh metodiky pro vytvo ení numerického modelu na fyzikální test (reálnou 

konstrukci). 
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