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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Suchánek, M Vyhodnocení napjatosti a těsnosti šroubového spoje: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra pevnosti a 

pružnosti, 2014, 48 s. Vedoucí práce: Halama, R. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem napjatosti a těsnosti šroubového spoje 

s těsněním z expandovaného grafitu. Pro přípravek vyrobený za účelem stanovení 

utahovacího momentu odpovídajícího průsaku byl navržen test a následně byl i realizován. 

Na základě výsledků tohoto testu byly upraveny předpokládané výpočtové vztahy. Takto 

verifikovaný postup byl následně aplikován pro numerický výpočet tlakové nádoby 

s víkem. Všechny numerické výpočty byly provedeny metodou konečných prvků 

v programu Ansys 14.5. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

Suchánek, M. Stress Analysis and Tightness Evaluation of a Bolted Connestion: 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanics of Materials, 2014, 48 p. Thesis head: Halama, R. 

This thesis deals with the calculation of stress and tightness of bolted connection with 

gaskets made of graphite. For the product made to determine the tightening torque the leak 

test was designed and subsequently was also realized. Expected computational relations 

were adjusted based on the results of this test. The procedure was verified and 

subsequently applied for numerical calculation of the pressure vessel with cover. All 

numerical calculations were performed using the finite element program ANSYS 14.5. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Značka použité veličiny Jednotka Název veličiny 
P - Rozteč závitu 
d1 mm Jmenovitý průměr závitu 
d2 mm Střední průměr závitu 
d3 mm Nejmenší průměr závitu 
α ° Úhel profilu závitu 
lZ mm Délka závitu 
∆l mm Změna šířka těsnění 
l0 mm Původní šířka těsnění 
ψ ° Úhel stoupání závit 
φ ° Třecí úhel v závitu 
fM - Třecí součinitel pod maticí 
fZ - Třecí součinitel závitu 
Dd mm Vnitřní průměr podložky 
DSK mm Vnější průměr podložky 
DTM mm Třecí průměr pod maticí 
Sp mm2 Plocha, na kterou působí provozní tlak 
ST mm2 Plocha těsnění 
fZ‘ - Upravený třecí součinitel závitu 
Mu Nm Utahovací moment 
MTM Nm Třecí moment pod maticí 
MTZ Nm Třecí moment v závitu 
F0 N Osová síla šroubu 
FTZ N Třecí síla v závitu 
FTM M Třecí síla pod maticí 
Fv N Výsledná zátěžná síla 
FR N Radiální síla 
FN N Normálová síla 
Qmin MPa Minimální pracovní tlak těsnění 
pp MPa Provozní tlak 
púnik MPa Předpokládaný tlak úniku 
pmax MPa Maximální dovolený tlak 
Re MPa Mez kluzu 
Rm MPa Mez pevnosti v tahu 
σt MPa Tahové napětí 
τK MPa Smykové napětí v krutu 
ε - Poměrné prodloužení 
K1 - Součinitel zohledňující význam matice či šroubu 
Km - Součinitel zohledňující materiál šroubového spoje 
m - Faktor upravující provozní tlak 
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1. Úvod 

Důležitým parametrem přírubových spojů, tlakových či potrubních systémů, které nám 

zprostředkovávají průtok média nebo jeho uchovávání pod tlakem, je jejich těsnost. 

Těsnění zabraňují, v horším případě zmenšují, průnik kapalin nebo plynů mezi nedokonale 

upravenými stykovými plochami spojovaných částí. Nedokonalé utěsnění pak může 

způsobit různou řadu dalších problémů. Od poklesu přenosového tlaku až po samotné 

ztráty na objemu média, ať už je jím plyn či kapalina. Zvláště pokud pracujeme s médiem, 

které může ohrozit lidské zdraví nebo způsobit škodu na životním prostředí je zapotřebí, 

aby spoj fungoval dokonale. 

Pro parametry těsnění a jeho zkoušení existují české technické normy, které byly 

převzaty většinou z anglických. Těsnící materiály se pak třídí do různých skupin podle 

těsnících vlastností. Dnes máme spoustu typů těsnění a těsnících materiálů. Stále více se 

experimentuje s kombinací materiálů, jako například vkládání grafitových vláken do 

ocelových těsnění. Takto upravená těsnění se chovají značně nelineárně, což při 

konstrukčním návrhu spoje a také výpočtu za pomocí konečno prvkových softwarů 

způsobuje komplikace. 

1.1. Typy těsnění 

Těsnění můžeme dělit podle několika kritérií: 

1) Podle druhu namáhání: 

• statické – znemožňuje průnik média mezi nepohyblivými díly 

• plochá těsnění 

• tekuté nebo pastovité materiály 

• profilová těsnění 

• dynamické – znemožňuje průnik media mezi pohyblivými díly, není úplně 

dokonalé a může dojít k úniku média 

• kluzná těsnění 

• bezdotyková těsnění 
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2) Podle umístění: 

• v hlavním silovém toku 

• ve vedlejším silovém toku 

1.2. Nekovová těsnění 

Tady patří většina aplikovaných těsnění. K jejich výrobě je použita široká škála 

materiálů (gumy, umělé materiály, grafit, …), které se pro zlepšení vlastností mohou 

doplnit přídavnými vlákny. Těsnění se dodávají buď přímo v požadovaném rozměru, nebo 

je možné z desek vyřezat nejrůznější tvary. Použití je zcela různorodé. Od utěsnění 

jednoduchých částí jako jsou spoje vodovodů či potrubí až po složité aplikace v motorech 

aj. Na obrázku 1 jsou zobrazeny různé velikosti pryžových těsnění. [1] 

 

Obrázek 1 Nekovová těsnění [2] 

1.3. Kruhová plochá těsnění 

Sem řadíme rozmanitou řadu přírubových těsnění využitých k různým účelům viz 

obrázek 2. Jsou vyráběna z poddajných materiálů, chemicky odolných. Výhodou je cenová 

dostupnost a jednoduché určení mechanických vlastností, což usnadní výpočty při návrhu 

spojů. Problém nastává u jejich těsnících vlastností, které nedosahují vysokých hodnot. [1] 
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Obrázek 2 Plochá kruhová těsnění 

1.4. Hřebenová těsnění 

Tento druh těsnění se nejčastěji využívá u vysokotlakých a tepelně zatížených spojů. 

Skládají se ze dvou částí. Vnitřní pevná část hřebenového tvaru je převážně vyrobena 

z ušlechtilých kovů a dokáže vydržet vysoké tlaky, vidět lze na obrázku 3. Druhou část 

tvoří měkký těsnící materiál, který po obou stranách jádra umožňuje kvalitnější dosednutí 

těsnících ploch a také zabraňuje jejich poničení otlačením. [1] 

 

Obrázek 3 Hřebenová těsnění 

1.5. Spirálně vinutá těsnění 

Tato těsnění tvoří profilovaný ocelový pásek a plnivo. Schéma těsnění je zobrazeno na 

obrázku 4. Dokáží splnit těsnící nároky už za nízkých tlaků a mohou se použít ve velké 
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škále teplot i tlaků. Vnější kroužek zabraňuje uvolnění spirály a dá se použít jako středící. 

[1] 

 

Obrázek 4 Spirálově vinuté těsnění 

1.6. Těsnění s vlnitým kroužkem 

U těsnění s vlnitým kroužkem je těsnost zajištěna velkým stykovým tlakem na horní 

část vln i za nízkého utahovacího tlaku. Je kladen důraz na kvalitu povrchu a rovinnost 

přírub, protože dochází ke kontaktu dvou kovů. Prostory mezi stykovými plochami se 

vyplňují těsnícími šňůrami. [1] 

1.7. Těsnění RING-JOINT 

Těsnění, složená pouze z kovových částí, se využívají převážně v petrochemii a 

jaderné energetice. Aplikují se do míst s extrémními tlaky. Nejčastěji používaným 

materiálem k jejich výrobě je nerezová ocel či slitiny niklu. Opět se jedná o kontakt kovu 

na kov. Drážka se utěsní kroužkem, který se vlivem předpětí šroubového spoje trvale 

plasticky deformuje. Spoj může být jen omezeně krát rozpojen, kvůli částečné plastické 

deformaci přírubových drážek. Vysoká tuhost spoje umožňuje přenos velkého zatížení. 

Kroužky mohou mýt různé profily např. čočkový, kruhový či oválný, který je na 

obrázku 5. Kladen je důraz na vysokou přesnost dosedacích ploch a jakost povrchu. 

Parametry těsnění se zabývá norma DIN 2696 [3]. 
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Obrázek 5 Těsnění RING-JOINT 

1.8. Zkoušky těsnění 

Ke zkoušení těsnosti existuje česká technická norma ČSN EN 13555: Příruby a 

přírubové spoje - Parametry těsnění a zkoušení vztahující se na pravidla dimenzování 

přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním [4]. 

1.8.1. Těsnící parametry 

Jedná se o parametry těsnění, které jsou podstatné pro správný návrh šroubového 

spojení přírub. 

• Parametr těsnění Qsmax (gasket parameter Qsmax) – nejvyšší utahovací tlak, 

kterým je možno zatížit těsnění při zadaných podmínkách bez ztráty jeho 

vlastností či dokonce poničení. 

• Parametr těsnění Qmin(L) (gasket parametr Qmin(L)) – nejnižší utahovací tlak, 

který po montáži zajistí pro danou netěsnost L funkčnost těsnění. 

• Třída netěsnosti LN (tightness class LN) – množství netěsností, které může 

v dané třídě uniknout těsněním. Hodnoty uvedeny v tabulce 1. [4] 

Tabulka 1 Třídy těsnosti 

Klasifikace netěsnosti L1,0 L0,1 L0,01 

Specifické množství netěsnosti v ∙ ∙  ≤ 1,0 ≤ 0,1 ≤ 0,01 
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2. Navržení testu těsnosti 

Materiál zkoušeného těsnění je expandovaný grafit. Velmi přínosnou vlastnost 

zajišťuje svou strukturou. Po odlehčení dokáže do velké míry odpružit, čímž stále bude 

splňovat potřebnou těsnost značně delší dobu než kovové těsnění.  

Těsnost šroubového spoje záleží na velikosti těsnícího tlaku. Při utahování šroubu se 

postupně vymezuje prostor mezi kontaktními plochami šroubu, podložky, těsnění a 

přípravku, až dojde k úplnému kontaktu všech ploch. Dalším utahováním šroubu dojde 

k částečné deformaci, čímž se vyvodí předpětí ve šroubu. Předpětí zajistí stlačení těsnění 

do takové míry, aby při provozním tlaku byla zajištěna těsnost spoje. 

Norma ČSN 13 555 popisuje zkoušku těsnosti a zavadí hlavní parametry těsnění. Pro 

správnou funkci musí být těsnění nejprve stlačeno minimálním pracovním tlakem, aby se 

utěsnily skuliny v materiálu. Deformační test se provádí na speciálním stroji. Mezi dvě 

rovnoběžné desky, které mají stejnou kvalitu povrchu jako stykové plochy příruby, se 

umístí zkoušené těsnění. To se stlačuje a uvolňuje dle normy. Materiál se uvolňuje, 

z důvodu případné relaxace. Samotný test je pak velice časově náročný vzhledem k potřebě 

odlehčení a čekání na ustálení stavu. 

Navržený test je oproti normě zjednodušený vzhledem k dostupným možnostem. 

Připravený přípravek se podrobí testu pod tlakem. Těsnící šroub se utáhne utahovacím 

momentem a následně se bude spoj zatěžovat zvyšujícím se tlakem, až dojde k průsaku 

těsnění.  

Přípravek je nutno zkontrolovat, aby nedošlo k překročení únosnosti závitu dříve než 

k průsaku média. 

2.1. Výpočet utahovacího momentu 

Utahovací moment musí překonat třecí sílu v závitu a pod podložkou. Z obrázku 6 je 

vidět silové působení na závit. Utahovací moment je roven součtu třecího momentu pod 

maticí a třecího momentu na závitu. [5] 

= +          (1) 
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Obrázek 6 Silový poměr na závitu [5] 

2.1.1. Parametry závitu těsnícího šroubu M10 

Pro stanovení silového poměru na závitu je nutné znát jeho základní parametry. Jedná 

se o metrický šroub se základní roztečí. Úhel profilu závitu je 60°. Závit je jednochodý a 

bude mazán pastou, proto má třecí koeficient nízkou hodnotu. Tření pod maticí je klasický 

styk materiálu kov na kov [6]. Parametry závitu těsnicího šroubu M10 jsou následující: 

P = 1,5 

d1 = 10 mm 

d2 = 9,026 mm 

d3 = 8,160 mm 

α = 60° 

fz = 0,1 

fM = 0,12 

→ ř ě í	 	 á  

→ í 	 	 á  

→ ř í	 í 	 	 á  

→ ú 	 á í	 á  

→ ř í	ú 	 	 á  

= ∙ tan +          (2) 

Třecí moment pod maticí působí na středním poloměru stykové plochy podložky 

s hlavou šroubu a síla je přímo úměrná předpětí ve šroubu. Dále závisí na třecím 

součiniteli, který výrazně ovlivňuje použitý materiál a opracování obou ploch. 
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= ∙          (3) 

= ∙           (4) 

=           (5) 

Třecí moment v závitu odpovídá působení třecí síly v závitu na jeho středním 

poloměru. 

= ∙          (6) 

Třecí síla v závitu se liší podle typu závitu, značnou roli hraje úhel sklonu zubu. Třecí 

součinitel závitu je ovlivněn různými parametry, jako například, zda je závit mazán apod. 

V neposlední řadě odpovídá předpětí ve šroubu. 

= ∙ = ∙         (7) 

	 = tan =          (8) 

= tan = tan ,
° = 6,587°     (9) 

= tan ∙ = tan ,
∙ , = 3,028°     (10) 

Dosazení do vzorce (1) vztahů (3) a (6) 

= ∙ tan + ∙ + ∙ ∙      (11) 

+
4 = 16 + 10

4 = 6,5	 → ř í	 ě 	 ž  

Přepětí je počítáno s ohledem na normu. Pro zajištění správné funkce těsnění musí být 

stlačeno minimálním pracovním tlakem a ten je počítán jako násobek provozního tlaku. 

Násobek zvolen m=1,4. 

= ∙           (12) 

Pracovní tlak je vyvozen utažením matice. Působení předpětí na ploše těsnění. 

= => = ∙        (13) 

Dosazení vztahu (11) do vztahu (12). 

= ∙ ∙ = π ∙ ∙ 1,4 ∙ 10 = 1	715,31	     (14) 
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Dosazením do vztahu (11) lze provést následný výpočet potřebného minimálního 

utahovacího momentu pro provozní tlak 

= ∙ tan + ∙ 2 + ∙ ∙ +
4

= 1	715,31 ∙ tan 3,028 + 6,587 ∙ 9,026
2 + 1	715,31 ∙ 0,12 ∙ 16 + 10

4
= 2	649,35	 = 2,65	  

Z výše uvedených vztahů se přepočítá předpokládaný tlak, při kterém dojde k úniku 

média. Po úpravě vztahu (11) a (14) tedy 

ú =
∙ ∙ ∙ ∙

       (15) 

2.1.2. Tabulka měřících parametrů testu 

V tabulce 2 jsou uvedeny parametry pro provedení experimentu. 

Tabulka 2 Parametry testu na přípravku 

Měření 1. 
Utahovací moment 3 Nm 

Předpokládaný tlak při úniku 11,32 MPa 
 

2.1.3. Kontrolní výpočet únosnosti závitů 

Kvůli bezpečnosti při realizaci tlakové zkoušky na přípravku je nutné stanovit 

maximální tlak, který může být aplikován a nedojde k přestřižení závitů. Na obrázku 7 je 

schéma metrického závitu. 

 

Obrázek 7 Metrický závit 
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≤           (16) 

Vztah pro smykové napětí ve šroubovém spoji. 

= ∙ ∙ ∙ ∙          (17) 

Ve vzorci je nutné zohlednit, zda se jedná o smykové napětí ve šroubu nebo v matici. 

V obou místech se smykové napětí bude lišit. K tomuto účelu slouží součinitel K1. 

→ č 	 	 	 = 0,87, 	š 	 = 0,75 

Součinitel Km pak zohledňuje vliv materiálu použitého pro šroubový spoj. 

Podle poměru meze pevnosti šroubu a meze pevnosti matice se dosazuje hodnota 0,75 

nebo 0,6. 

	š
	

> 1,3         (18) 

= 0,75 

	š
	

< 1,3         (19) 

= 0,6 

Výsledná síla působící na šroub je součtem předpětí a síly vyvozené provozním tlakem 

na ploše konce těsnícího šroubu. 

= + ∙          (20) 

= ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
        (21) 

Úpravou vztahu (11) dostaneme toto 

=
∙ ∙

        (22) 

= 3237,226	 → předpětí ve šroubu po utažení 

2.1.4. Kontrola závitu přípravku s těsnícím šroubem 

Z poměrů mezí pevnosti materiálů se získá 

736
380 = 1,9 > 1,3 => = 0,75 

= 0,87 



- 20 - 

 

= 16	  

= 10	  

Dosazením do vztahu (21) pak  

= 4 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ −
=

235
4 ∙ ∙ 16 ∙ 10 ∙ 0,87 ∙ 0,75 − 3237,226

∙ 8,16
4

= 306,55	  

2.1.5. Kontrola závitu těsnícího šroubu 

Z poměrů mezí pevnosti materiálů plyne 

736
380 = 1,9 > 1,3 => = 0,75 

= 0,75 

= 16	  

= 10	  

Dosazení do vztahu (21). 

= 4 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ −
=

395
4 ∙ ∙ 16 ∙ 10 ∙ 0,75 ∙ 0,75 − 3237,226

∙ 8,16
4

= 471,99	  

2.1.6. Kontrola závitu přípravku s přívodní hadicí 

Hadice s přívodem média je pouze dotažena, nevzniká tudíž výrazně předpětí v závitu, 

se kterým by bylo nutné počítat. 

Z poměrů mezí pevnosti materiálů plyne 

380
380 = 1 < 1,3 => = 0,6 

= 0,87 

= 20	  

= 20	  

 

 



- 21 - 

 

S využitím vztahu (21) lze psát 

= 4 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
=

235
4 ∙ ∙ 20 ∙ 20 ∙ 0,87 ∙ 0,6

∙ 20
4

= 122,67	  

2.1.7. Kontrola závitu přívodní hadice 

Hadice s přívodem média je pouze dotažena, nevzniká tudíž výrazně předpětí v závitu, 

se kterým by bylo nutné počítat. 

Z poměrů mezí pevnosti materiálů plyne 

380
380 = 1 < 1,3 => = 0,6 

= 0,75 

= 20	  

= 20	  

Dosazení do vztahu (21) 

= 4 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
=

235
4 ∙ ∙ 20 ∙ 20 ∙ 0,75 ∙ 0,6

∙ 20
4

= 105,75	  

2.1.8. Kontrola maximálního tlaku na šroub 

Kontrola únosnosti závitu. Závit je namáhán kombinací tahu a krutu na závitu, proto je 

počítáno redukované napětí podle HMH hypotézy  

≥           (23) 

=           (24) 

Tahové napětí ve šroubu je dáno vztahem 

= ∙
∙           (25) 

Smykové napětí v krutu je dáno vztahem 

= ∙ ∙ ∙
∙          (26) 

Redukované napětí podle hypotézy HMH se následně vypočítá takto 

= + 3 ∙          (27) 
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Provozní tlak se projeví do tahového napětí šroubu, odkud lze vyjádřit maximální tlak 

na šroub 

= ∙ ∙
∙          (28) 

= − 3 ∙ − = 63,48	  

2.2. Výsledek tlakové zkoušky přípravku 

Při realizaci experimentu, byl těsnící šroub utažen utahovacím momentem 3,01 Nm. 

Následně bylo do přípravku přiváděno médium pod tlakem. Během testu, ale nebylo 

z důvodu velké časové náročnosti čekáno na případnou relaxaci materiálů. Tlak byl 

navyšován, ale nebyl ponechán delší dobu na stejné hodnotě, zda dojde už k malému 

úniku. K viditelnému selhání těsnosti došlo až při tlaku 19 MPa. 

Předpokládaný únik byl při překročení tlaku 11,3 MPa. Proto byl upraven koeficient m 

na hodnotu 1. Dále z důvodu viditelného proklouznutí podložky po těsnění při utahování 

šroubu byla provedena korekce třecího součinitele pod maticí, protože mezi těsněním a 

podložkou musí být tření menší než mezi hlavou šroubu a podložkou. Projevit se může i 

mazání závitu, kdy se pasta mohla dostat na kontaktní plochu a tím tření ještě snížit. 

Úpravou vztahu (11) a dosazením hodnot z experimentu byl třecí koeficient fM upraven 

na hodnotu 0,081. 

 

2.3. Deformační zkouška těsnění 

Firmou Continental Corporation byla provedena deformační zkouška těsnění až do 

úplného zničení. Z výsledků experimentu je na obrázku 8 vidět graf průběhu tlakové síly 

v závislosti na čase. 
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Obrázek 8 Graf závislosti síly na čase 

Graf můžeme rozdělit do tří částí, kde lze předpokládat lineární charakter působící síly 

viz obrázek 9. Soubor naměřených dat se podle toho upraví a křivky se proloží přímkou. 

Celá křivka zátěžné síly nebyla použita, neboť v oblasti od 2 do 2,5 vteřin je předpokládán 

značně nelineární průběh. 

Tímto se získá lineární průběh zatěžující síly. Z předpokladu, že se jedná o jednoosý 

napěťový stav (prostý tlak), ze vzorce je vypočteno napětí. Poměr stlačení k původní délce 

vyjadřuje poměrné prodloužení. [7] 
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Obrázek 9 Graf závislosti síly na čase s lineárním průběhem  

R2 je přesnost s jakou odpovídá přímka původní křivce. 

2.3.1. Pracovní diagram 

Pracovní diagram vyjadřuje závislost napětí na poměrné podélné deformaci. Opětovně 

se křivky proloží přímkami. Jejich směrnice udávají modul pružnosti v tlaku v daných 

oblastech poměrné deformace. Graf nezahrnuje křivky odlehčení materiálu. Test 

z časových důvodů nebyl prováděn s čekáním na odlehčení materiálu těsnění a ustálení 

stavu. Na obrázku 10 je patrné z rovnic přímek, jaký je v daných oblastech modul 

pružnosti. 

Fialovou barvou je znázorněn modul pružnosti nalezený v literatuře a použitý pro 

numerický výpočet. Přibližně odpovídá sklonem (tedy i modulem pružnosti) druhé oblasti 

grafu. 
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Obrázek 10 Graf závislosti napětí na poměrném prodloužení 

3. Přípravek 

3.1. Geometrický model 

Jak je patrné z obrázku 11, testovací přípravek je kulatina s vyfrézovanými plochami 

pro uchycení do svěráku a provrtanou dírou. Na jedné straně se do přípravku pod tlakem 

přivádí zkušební médium a z druhé je těsnící šroub s podložkou a těsněním 

z expandovaného grafitu. Součástí přípravku je také horní výusť, na které se realizovala 

zkouška vlivu velikosti těsnící plochy, jež není předmětem této práce. 
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Obrázek 11 Řez přípravku 

Pro zlepšení práce a urychlení výpočtu v MKP je geometrie značně zjednodušena. Je 

použita jen část přípravku v okolí těsnícího šroubu. V řezu zobrazena na obrázku 12. 

 

Obrázek 12 Řez upravenou geometrií přípravku 

Model je zjednodušen hlavně ve své geometrii, kdy k výpočtu slouží jen část 

přípravku, protože hlavní je oblast v okolí těsnění. Symetrie součásti a zatížení nebylo 

využito převážně z důvodu aplikace působení utahovacího momentu. Ten je přepočten na 

odpovídající předpětí ve šroubu. Následně předpětí musí být aplikováno na válcovou 

plochu, která při využití symetrie v modelu nebude. 
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3.2. Síť 

K vytvoření sítě je použito převážně šestistěnných prvků. Pro vytvoření souměrné a 

dobře navazující sítě jsou základní částí rozděleny pomocí řezů na menší části. Aby se pak 

tyto části chovaly znovu jako celek, jsou spojeny do skupin, což zajistí, že na stykových 

plochách se části vzájemně naváží pomocí uzlů. 

Celý šroub na obrázku 13 se skládá z 13 částí. Hlavním důvodem dělení je vytvoření 

pravidelné sítě. Nejdříve dělíme šroub na části podle průměrů. Závitová část má dále 3 

části, kvůli aplikaci okrajových podmínek. 

 

Obrázek 13 Síť těsnícího šroubu 

Přípravek je rozdělen do šestnácti částí, jak lze pozorovat na obrázku 14. Oproti 

šroubu, podložky a těsnění je jeho síť výrazně hrubší, protože průběh napětí a deformací 

tady není zásadní. Síť je nejjemnější v místě díry, kde působí tlak, směrem od středu se 

elementy zvětšují, aby se ušetřil výpočtový čas. 
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Obrázek 14 Síť přípravku 

Těsnění s podložkou jsou rozděleny znovu každé na 4 části. Mají díky skoro stejné 

geometrii, velmi podobnou síť. Stejná velikost elementů, jen podložka jich má méně. Na 

obrázku 15 je podložka v levé části. 

 

Obrázek 15 Síť podložky a těsnění 

3.3. Materiál 

Pro základní nastavení výpočtu bylo použito materiálových konstant nalezených 

v literatuře [8]. Pro přehlednost jsou uvedeny v tabulce 3.  
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Tabulka 3 Materiály přípravku 

Materiál Youngův modul 
Poissonova 
konstanta 

Hustota 

ČSN 17 335 200 GPa 0,3 8164 kg/m3 

ČSN 12 020.1 200 GPa 0,3 7860 kg/m3 
STN 17 022 200 GPa 0,3 7700 kg/m3 

Grafit 4,1 GPa 0,17 1600 kg/m3 
 

3.4. Okrajové podmínky 

Protože nejdůležitějším místem je okolí těsnění a není potřeba se detailně zabývat 

vlivem zatížení v objemu přípravku, je přípravek, jak je patrné z obrázku 16, uchycen jako 

vetknutí na protější straně od těsnícího šroubu. První dva průměry od šroubu jsou spojeny 

do jedné skupiny a zbytek přípravku pak do druhé, aby se chovaly jako celek. Mezi těmito 

skupinami je nastaven lepený kontakt. Ten zajištuje, aby se těleso chovalo po rozdělení 

zpětně jako celek. 

 

Obrázek 16 Uchycení přípravku 

Závit je pro zjednodušení modelu realizován lepeným kontaktem. Místo kontaktu 

odpovídá tuhostí přibližně šroubovému spoji. 

Vevnitř přípravku působí na stěny normálový tlak o velikosti 10 MPa, který odpovídá 

tlaku média. Je uvažováno, že médium pronikne závitem, proto je tlak umístěn i do 
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prostoru za ním. Tento prostor má v modelu tvar válce s dírou. Ve skutečnosti je tato část 

šroubu zaoblená, jedná se o výběh závitu. 

Stlačení podložky a těsnění z expandovaného grafitu utahovacím momentem je 

nastaveno pomocí předpětí ve šroubu. Toto předpětí se aplikuje na válcovou plochu, jak je 

možno vidět na obrázku 17. 

 

Obrázek 17 Předpětí ve šroubu 

Všechny stykové plochy těsnění mají nastaven třecí kontakt s nízkým koeficientem 

tření. Kontakty musí být definovány, aby se na těsnění přenášelo předpětí šroubu a zároveň 

mohl být kontrolován kontaktní tlak.  

3.5. Výsledky výpočtu 

Výpočet je proveden podle parametrů provedeného experimentu. Šroub je předepnut 

silou 1948,8 N, které odpovídá utažení šroubu utahovacím momentem 3,01 Nm. Zevnitř je 

aplikován tlak 19 MPa, který už je podle testu za hranicí, kdy dojde k selhání těsnícího 

spoje. 

3.5.1. Normálové napětí přípravku 

Na obrázku 18 je zobrazen průběh normálového napětí v řezu přípravku. Maximální 

napětí je na šroubu v místě změny průměru šroubu, protože zde hraje roli vrubový účinek. 

Ve skutečnosti je místo zaobleno a není tam tak ostrý přechod, tudíž bude napětí menší. 
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Obrázek 18 Průběh normálového napětí přípravku σx 

3.5.2. Ekvivalentní napětí přípravku 

Níže na obrázku 19 je vykreslen průběh ekvivalentního napětí v řezu přípravku. 

K maximálnímu napětí dojde opět v místě změny průměru šroubu, kvůli vlivu vrubu. 

 

Obrázek 19 Průběh ekvivalentního napětí přípravku 

3.5.3. Ekvivalentní napětí šroubu 

Průběh ekvivalentního napětí ve šroubu je vykreslen na obrázku 20. Maximální napětí 

je 118,2 MPa, dojde k němu na povrchu šroubu v místě změny průměru. Výraznou roli 

tady hraje vrubový účiněk, který zvyšuje napětí v tomto místě. Ve skutečnosti bude napětí 

díky zaoblení šroubu menší. Zvýšené napětí lze pozorovat také v oblasti aplikace předpětí 
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šroubu, protože je zde zavedena síla stahující šroub. Další vrubový účinek se projevuje 

v přechodu hlavy šroubu k hladkému dříku. 

 

Obrázek 20 Průběh ekvivalentního napětí těsnícího šroubu 

3.5.4. Ekvivalentní napětí těsnění 

Dále je na obrázku 21 ukázán průběh ekvivalentního napětí v těsnění. Maximální 

napětí je 15 MPa na vnitřním okraji těsnění u přípravku. Průběh po celé této ploše není 

stejný a pohybuje se od minimální hodnoty 11,6 MPa až do maximální. Na straně pod 

podložkou je napětí zhruba stejné. Na vnitřním obvodu je napětí zvýšené na hodnotu 12,76 

MPa, k vnějšímu obvodu klesá k 12,41 MPa a na vnějším obvodu je vyšší 13,25 MPa. 

 

Obrázek 21 Průběh ekvivalentního napětí těsnění 
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3.5.5. Deformace přípravku 

Maximální posuv je ve šroubu, který se deformuje vlivem předpětí. Přípravek má 

oproti ostatním částem velký rozměr a deformace v něm se pohybuje v hodnotách 10-4 mm. 

Obrázek 22 ukazuje průběh deformace v řezu přípravku. 

 

Obrázek 22 Deformace modelu 

3.5.6. Deformace šroubu 

Z obrázku 23 je patrné, že šroub se nejvíce deformuje v oblasti aplikace předpětí 

v jeho ose a to o přibližně 17 tisícin milimetru. Směrem k hlavě šroubu pak deformace 

postupně klesá. V místě závitu je aplikován lepený kontakt k přípravku, tak se zde šroub 

podle výpočtu deformuje jen nepatrně. 

 

Obrázek 23 Deformace těsnícího šroubu 
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3.5.6.1. Deformace těsnění 
Těsnění se nejvíce deformuje pod podložkou na vnitřním obvodu o hodnotu necelých 

15 tisícin milimetru viz obrázek 24. Průběh na obou bočních plochách pod podložkou i u 

přípravku není pak významně proměnný. 

 

Obrázek 24 Deformace těsnění 

3.5.7. Kontaktní tlak 

Na obrázku 25 je vykreslen průběh kontaktního tlaku mezi přípravkem a těsněním. 

Minimální hodnota tlaku je 15,3 MPa, maximální hodnota tlaku pak 28,1 MPa. 

 

Obrázek 25 Kontaktní tlak mezi přípravkem a těsněním 

Dále je zobrazen na obrázku 26 tlak na kontaktní ploše dříku šroubu a těsnění. Tento 

tlak je podstatně nižší. Nejmenší tlak je okolo 1,1 MPa. Tento minimální tlak je brán jako 

stěžejní vzhledem k průsaku média. Při provozním tlaku 19 MPa došlo k úniku kapaliny. 
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Poměr tohoto tlaku vzhledem k provoznímu tlaku bude později kontrolován u tlakové 

nádoby s víkem. 

 

Obrázek 26 Kontaktní tlak mezi dříkem těsnícího šroubu a těsnění 

Poslední kontrolovaný kontaktní tlak je mezi těsněním a podložkou. Maximální tlak je 

19,7 MPa. A po celé kontaktní ploše se pohybuje mezi hodnotami 19,1 až 19,7 MPa viz 

obrázek 27. 

 

Obrázek 27 Kontaktní tlak mezi podložkou a těsněním 

4. Přírubové spojení 

Materiálová data získaná z experimentu a ověřená pomocí MKP jsou použita pro 

výpočet v tlakové nádobě s víkem na obrázku. Stěžejní je místo s těsněním. 

Předpokládaným důležitým faktorem z prvního výpočtu je poměr minimální kontaktního 
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tlaku mezi těsněním a hladkým dříkem těsnícího šroubu k provoznímu tlaku. Tvar tlakové 

nádoby je zobrazený na obrázku 28. 

 

Obrázek 28 Tlaková nádoba s víkem 

4.1. Geometrický model 

Geometrický model použitý pro výpočet v MKP je značně zjednodušený. Protože je 

nádoba souměrná stejně jako zatížení, tak je toho využito. Využití symetrie sníží počet 

elementů a tím se podstatně zkrátí výpočet. Řešená oblast je opět část v okolí těsnění 

zbytek tlakové nádoby, není do modelu zahrnut a také je modelováno jen čtvrt horní části 

tělesa spojená s víkem viz obrázek  29. V modelu jsou odstraněna zaoblení a zkosení hran, 

protože to není pro výpočet podstatná oblast a na výsledek to nebude mít velký vliv. 

Šrouby a matice jsou také upraveny na základní geometrické tvary, aby mohla být 

vytvořena přesnější síť. 
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Obrázek 29 Upravená geometrie tlakové nádoby s víkem 

4.2. Síť 

Šrouby jsou tvořeny z šestistěnných elementů. Dělí se do 5 částí podle velikosti 

průměrů a střední část je dále rozdělena, aby mohlo být aplikováno předpětí šroubu na 

válcovou plochu a zároveň se předpětí neaplikovalo do místa změny průměru. 

Hlava šroubu spolu s maticí má čtyřstěnné elementy. Všechny části jsou spojeny do 

skupiny, aby se síť navázala pomocí uzlů a části se pak chovaly celistvě viz obrázek 30. 

 

Obrázek 30 Síť šroubového spoje 

Na obrázku 31 je těsnění čtvrtiny vykrojeného oválného tvaru. Síť je jednoduchá, 

tvořená elementy tvaru šestistěnů. 
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Obrázek 31 Síť těsnění 

Na víko nádoby a samotné těleso tlakové nádoby je k vytvoření sítě použito metody 

multizone. Nastaveno využití hlavně šestistěnných prvků. Víko je rozděleno geometrií do 

dvou částí. Těleso nádoby je ponecháno v jednom kuse, jak je patrné na obrázku 32. 

 

Obrázek 32 Síť tlakové nádoby s víkem 

4.3. Materiály 

Materiál tělesa a víka je z oceli 1.0619. Šrouby a matice z oceli 15 320. Těsnění je 
z expandovaného grafitu. Základní materiálové konstanty jsou popsány v tabulce 4. [8] 

Tabulka 4 Materiály tlakové nádoby s víkem 

Materiál Youngův modul 
Poissonova 
konstanta 

Hustota 

Ocel 1.0619 200 GPa 0,3 7800 kg/m3 
ČSN 15 320 200 GPa 0,3 7700 kg/m3 

Grafit 4,1 GPa 0,17 1600 kg/m3 
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4.4. Okrajové podmínky 

Na obrázku 33 je zobrazeno řešení uchycení modelu. V místech symetrie musí být 

zakázán pohyb tělesa ve směru normály k plochám. V místě rozdělení geometrie tělesa 

nádoby je aplikováno vetknutí.  

 

Obrázek 33 Uchycení geometrie 

Kontaktní místa lze vidět na obrázku 34. V místech dotyku hlavy šroubů a víka, stejně 

jako  v místech dotyku matic a tělesa nádoby, je definován třecí kontakt s třecím 

koeficientem 0,12, protože se jedná o styk materiálu kov na kov. 

Mezi těsněním a víkem, také jako mezi těsněním a tělesem, zaveden třecí kontakt 

s malým třecím koeficientem 0,01. 
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Obrázek 34 Kontaktní místa 

Obrázek 35 zobrazuje zatížení modelu. Na všechny vnitřní plochy je aplikován 

normálový provozní tlak o velikosti 4 MPa. Na válcové plochy šroubů je aplikováno 

předpětí 14 369 N. 

 

Obrázek 35 Předpětí šroubů a působení tlaku 
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4.5. Výsledky výpočtu 

Výpočet je proveden pro provozní sílu 4 MPa. Předpětí ve šroubech je 14 369 N. 

Utažení šroubů způsobuje, že se víko ohýbá a netlačí na těsnění celou svou dotykovou 

plochou. Na vnitřním okraji těsnění bude proto malý kontaktní tlak. Aplikace provozní síly 

tomuto jevu ještě více pomáhá a tlakem se víko snaží zvednout od těsnění. 

4.5.1. Normálové napětí tlakové nádoby 

Na následujícím obrázku 36 je vykreslen průběh normálového napětí v tlakové nádobě. 

Maximální tahové napětí 86,5 MPa vzniká uprostřed nádoby na horním okraji víka. 

V upravené geometrii tomu odpovídá vnitřní horní roh víka. Naopak minimální napětí 

83,6 MPa, tedy tlak je také ve víku, jen na jeho vnitřní straně. 

  

Obrázek 36 Průběh normálového napětí tlakové nádoby σx 

4.5.2. Ekvivalentní napětí tlakové nádoby 

Další obrázek 37 zobrazuje průběh ekvivalentního napětí tlakové nádoby. Maximální 

napětí je ve šroubu. 
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Obrázek 37 Průběh ekvivalentního napětí tlakové nádoby 

4.5.3. Ekvivalentní napětí šroubu 

Maximální ekvivalentní napětí ve šroubu 170,9 MPa je v místě mezi hlavou šroubu a 

dříkem. Zvýšené napětí v tomto místě je kvůli změně velikosti částí. Další místo s větší 

hodnotou napětí je znovu v místě změny průměru části. Celá strana šroubu blíže ke středu 

tlakové nádoby, na obrázku 38 zobrazená část šroubu, je více namáhána. 

 

Obrázek 38 Průběh ekvivalentního napětí šroubu 



- 43 - 

 

4.5.4. Ekvivalentní napětí těsnění 

Těsnění má oválný tvar. Z toho důvodu průběh napětí není souměrný, jak lze vidět na 

obrázku 39. Maximální napětí je na vnějším okraji těsnění na konci blíže středu tlakové 

nádoby. 

 

Obrázek 39 Průběh ekvivalentního napětí těsnění 

4.5.5. Deformace tlakové nádoby 

Jak je patrné z obrázku 40 nejvíce se deformuje těsnění. Na konci vzdálenějším od 

středu tlakové nádoby. 

 

Obrázek 40 Deformace tlakové nádoby 

4.5.6. Deformace šroubu 

Šroub se deformuje nejvíce na horní straně vzdálenější od středu tlakové nádoby, na 

obrázku 41 vlevo nahoře. Naopak nejméně v místě dotyku s tělesem nádoby. Předpětí 

šroubu způsobuje ohyb víka a tím se i nerovnoměrně deformuje šroub. 
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Obrázek 41 Deformace šroubu 

4.5.7. Deformace těsnění 

Těsnění se deformuje nejvíce ve směru od středu tlakové nádoby, na obrázku 42 levá 

část těsnění. Naopak na druhém konci je deformace velmi malá. 

 

Obrázek 42 Deformace těsnění 

4.5.8. Kontaktní tlak 

Kontaktní tlak mezi víkem a těsněním je důležitý z hlediska těsnosti spoje. Pokud by 

nevznikl žádný kontaktní tlak, došlo by k úniku média. Na obrázku 43 jde vidět, že po 

celém obvodu těsnění je tlak o minimální hodnotě 15 MPa, který utěsní spoj. Pokud by 

provozní tlak dále rostl až do stavu, kdy se víko nadzvedne od těsnění natolik, že 

požadovaný minimální kontaktní tlak bude překročen a dojde k průsaku média. 
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Obrázek 43 Kontaktní tlak mezi víkem a těsněním 

5. Srovnání numerické simulace 

Provedený test a numerický výpočet v programu Ansys 14.5 posloužil ke zjištění 

průběhu napětí a deformace částí experimentálního přípravku. 

Důležitým parametrem byly kontaktní tlaky v okolí grafitového těsnění. Utahovacím 

momentem byl zajištěn minimální pracovní tlak těsnění, který utěsní spoj. Předpokládaný 

únik média je v místě kontaktu těsnění s hladkým dříkem těsnícího šroubu. V tomto místě 

je minimální kontaktní tlak po aplikaci provozního tlaku 1,1 MPa. Protože došlo k úniku 

média, musí tlak v tomto místě být větší. Tímto se potvrdilo, že těsnění pro správnou 

funkčnost je potřeba stlačit, aby se utěsnily prostory v místech možného úniku. 

Předpětí šroubu působí přímo v ose těsnění. Základní předpoklad vychází ze silové 

rovnováhy předpětí šroubu a síly odpovídající pracovnímu tlaku. Numerický výpočet 

v kontaktu těsnění s podložkou ukazuje tlak 19 MPa, který odpovídá provoznímu tlaku při 

úniku média. 

Podle výsledku experimentu, kdy těsnění zachovalo svou funkčnost při vyšším 

provozním tlaku, než byl předpokládán, byl upraven součinitel m. Dále se upravil třecí 

koeficient pod maticí. Tento byl původně stanoven na hodnotu 0,12, ale experimentem 

bylo prokázáno, že je tření mezi podložkou a těsněním menší. Z toho důvodu bylo třeba 

vztah a tím i výsledný třecí moment pod maticí upravit. 

Upravený součinitel m byl použit pro výpočet předpětí šroubů tlakové nádoby. U 

tlakové nádoby je situace, ale trochu odlišná. Šrouby nepůsobí přímo v ose těsnění. 

Důsledkem toho se nerovnoměrně stlačuje celé těsnění a dochází k většímu stlačení na 

jeho vnějším okraji. 
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6. Závěr 

Bakalářská práce zahrnovala zejména návrh zkoušky těsnosti na základě analytických 

vztahů, ověření numerického výpočtu těsnosti spoje s grafitovým těsněním na přípravku 

pro realizaci experimentu a následnou aplikaci na přírubový spoj u tlakové nádoby s 

víkem. 

Deformační zkouška provedená na těsnění ověřila použité materiálové vlastnosti pro 

numerický výpočet v programu Ansys 14.5. Podle zkoušky modul pružnosti odpovídá 

hodnotě 3 916 MPa. Zkouška, ale nebyla prováděna s odlehčením. Po odlehčení by grafit 

mohl vykazovat větší odpor a tím by byl zvýšen i modul pružnosti. Protože hodnota 

vyhledaná v materiálových vlastnostech grafitu 4 100 MPa přibližně odpovídá provedené 

zkoušce, ve výpočtech byla uvažována tato hodnota. 

Pro experiment byl navržen následující postup. Těsnící šroub se utáhne utahovacím 

momentem. Po postupném zvyšování provozního tlaku bude kontrolováno, až dojde 

k selhání těsnícího spoje. 

Samotný návrh experimentu počítal po utažení těsnícího šroubu utahovacím 

momentem 3 Nm s tlakem při úniku o velikosti 11,3 MPa. K úniku média došlo až při 

tlaku 19 MPa. Z toho důvodu byl původní předpoklad upraven. Změnil se součinitel m 

z původní hodnoty 1,4 na 1. To znamená, že předpokládaný potřebný minimální pracovní 

tlak na těsnění musí odpovídat pracovnímu tlaku. Následně byl upraven i třecí koeficient 

pod maticí, aby korespondoval s výsledky experimentu. Tato úprava vychází ze zjištění, že 

při utahování těsnícího šroubu neprokluzovala hlava šroubu po podložce, ale podložka po 

těsnění, kde je tření menší. Mohlo to být zapříčiněno i vlivem mazací pasty, která byla 

použita na závit. 

Tlak se při testu zvyšoval postupně, ale nebylo čekáno z časových důvodů na ustálení 

stavu těsnění. Je možné, že by k malému úniku média mohlo dojít už při nižším tlaku. 

Podobně funkčnost těsnění by mohlo ovlivnit utažení, uvolnění a následné znovu utažení 

potřebným utahovacím momentem. 

Numerickým výpočtem metodou konečných prvků byly zjištěny průběhy napětí a 

deformací na přípravku. Nastavením okrajových podmínek stejných jako při experimentu 

byly spočítány pro těsnost stěžejní kontaktní tlaky. Nejnižší hodnota kontaktního tlaku je 
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v místě dotyku těsnění s hladkým dříkem šroubu. Tudy a následně pak mezi hlavou šroubu 

a podložkou je předpokládaný únik média. 

Funkce těsnění u tlakové nádoby je odlišná než u navrženého testovacího přípravku. 

Předpětí šroubu nestlačuje přímo těsnění. Šrouby jsou rozmístěny na vnějším okraji víka. 

To způsobuje, že těsnění není po celé ploše stlačováno stejně. Nejvíce je stlačeno na 

vnějším okraji, který je blíže šroubům. Naopak na vnitřním obvodu je těsnění stlačeno 

minimálně. Po aplikaci provozního tlaku se tento jev ještě zesílí. 

Znovu se vychází ze silové rovnováhy, kdy předpětí šroubů musí vyrovnat působení 

provozní síly. 

Pro numerický výpočet je geometrie tlakové nádoby značně zjednodušena. Zaoblení a 

zkosení hran je odstraněno. Je využito symetrie nádoby, umožňuje počítat pouze se 

čtvrtinou tlakové nádoby. Z důvodu zkrácení výpočtu je odstraněna i část tělesa. Pro 

přesnější výsledek, by měla být také uvažována. 

Numerickým výpočtem je zjištěn průběh napětí a deformací na tlakové nádobě. 

Řešenou oblastí je okolí těsnění. Nejdůležitějším je znovu kontaktní tlak mezi těsněním, 

víkem a tělesem tlakové nádoby. Z výpočtu vyplývá, že se těsnění nejvíce stlačí na svém 

vnějším okraji, kde nesmí kontaktní tlak klesnout pod hodnotu provozního tlaku. Naopak 

na vnitřním obvodu vlivem způsobu zatížení není žádný tlak. 
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