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Anotace diplomové práce  

Cílem této práce je vypracovat studii snadno smontovatelného šroubového přípoje pro duté 

profily, které jsou konstrukčním prvkem určeným zejména pro lehké konstrukce, jako 

například schodiště, přístřešky nebo fasádní stěny. Z důvodu venkovní užití musíme uvažovat 

i s povrchovou úpravou (pozinkování). 

Nejdříve se vytvořila studie přípoje pro návrh vhodnosti otvoru k vybranému šroubu. 

Následně se ověřila únosnost výpočtem podle platných norem. Vybrané návrhy se 

vymodelovány pomocí MKP modelů v programu ANSYS. Na závěr se přípoje prověřily i 

experimentálním ověřením na únosnost v tahu. 

 

Klíčová slova: experiment, přípoje, duté profily, metoda konečných prvků, šrouby, únosnost, 

povrchová úprava 

Počet stran: 61 

 

Annotation of bachelor thesis: 

The aim of this work is to study of easily assemble screw connections for hollow sections, 

which are the design elements especially designed for lightweight structures, such as 

staircases porches and stone walls. Because outdoor use must consider is coated (galvanized). 

First connections created study design suitability to the selected screw hole. Then verify 

the bearing capacity calculation in accordance with applicable standards. Selected proposals 

are modeled using MKP models in ANSYS. At the conclusion of the study the connections 

and experimental verification on the tensile resistance. 

 

Key words: experiment, connections, hollow sections, finite element method, bolts, strength, 

surface finish. 
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Seznam použitého značení: 

As          plocha jádra šroubu                                                           [m
2
] 

Bp,Rd      návrhová únosnost v tahu při protlačení                           [kN] 

E           modul pružnosti v tahu a tlaku                                          [Nmm
-2

] 

Ft,Ed       návrhová tahová síla ve šroubu                                         [kN] 

Ft,Rd       návrhová únosnost v tahu při přetržení                             [kN] 

G           modul pružnosti ve smyku                                                [Nmm
-2

] 

 

 

d           průměr šroubu                                                                    [mm] 

dm         menší ze středních průměrů hlavy šroubu nebo matice     [mm] 

fu          mez pevnosti                                                                       [Nmm
-2

] 

fub         mez pevnosti šroubu                                                           [Nmm
-2

] 

fy          mez kluzu                                                                            [Nmm
-2

] 

fyb         mez kluzu šroubu                                                                [Nmm
-2

] 

k2         koeficient zohledňující zapuštěnou šroubu                          [-] 

kt          regulační koeficient                                                             [-] 

t            tloušťka desky                                                                     [mm] 

tp           menší tloušťka z desek                                                        [mm] 

 

 

α          součinitel délkové tepelné roztažnosti                                 [K
-1


součinitel spolehlivost materiálu                                         [kNm
-3

] 

ρobjemová hmotnost                                                              [kg m
-3
 

υ          součinitel příčné deformace v pružné oblasti                      [-] 
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1. ÚVOD 

Ocelové konstrukce se hojně využívají pro svoji vysokou pevnost a lehkost oproti 

betonovým prvkům. Jejich užití je hlavně u štíhlých lehkých prvků. Výhoda oceli je i v její 

relativně snadné rekonstrukci a recyklaci. Průmyslová výroba nám zaručuje přesnost a 

vysokou kvalitu. Avšak její největší nevýhoda je nutnost protikorozních úprav, odolnost proti 

požáru či tepelná vodivost. 

 Ocel lze upravovat několika způsoby pro dosažení požadovaných vlastností, například 

legováním, válcováním a tažením. Fyzikální vlastnosti oceli jsou charakterizovány 

návrhovými konstantami: 

Objemová hmotnost ρ = 7 850 kg/m
3
 

Modul pružnosti v tahu a tlaku E = 210 000 N/mm
2
 

Modul pružnosti ve smyku G = 81 000 N/mm
2
 

Součinitel příčné deformace v pružné oblasti υ = 0,3 

Součinitel délkové tepelné roztažnosti α = 12 · 10
-6  

K
-1

 

Tab. 1 –  Fyzikální veličiny 

Mechanické vlastnosti oceli jsou závislé na způsoby výroby a chemickým složením. Měří 

se pomocí zkušební tyče. Nejdůležitějšími vlastnostmi pro navrhování je mez kluzu a mez 

pevnosti. Mez kluzu je takové napětí, při kterém již dochází k trvalým deformacím na celé 

délce tyče a mez pevnosti je napětí, při kterém se tyč začne deformovat v lokálním místě: 

Jmenovité hodnoty meze kluzu fy a meze pevnosti fu konstrukčních ocelí podle EN10025-2 

Značka oceli 

Jmenovitá tloušťka prvku t (mm) 

t  ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm 

fy [N/mm
2
] fu [N/mm

2
] fy [N/mm

2
] fu [N/mm

2
] 

S 235 235 360 215 360 

S 275 275 430 255 410 

S 355 355 510 235 470 

S 450 440 550 410 550 

Tab. 2 – Mez kluzu a mez pevnosti 
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V dnešní době jsou užívány pro spojování ocelových konstrukcí spoje šroubové, třecí a 

spoje svarové. Tradiční nýtové spoje jsou v dnešní době nahrazovány spoji šroubovými. Právě 

šroubové spoje jsou nejrozšířenější pro jejich snadnou a rychlou montáž, demontáž a možnost 

výstavby v jakémkoliv ročním období. Dnes je jejich výhodou i přesná výroba otvorů, kdy 

ruční zakreslování děr při vrtání pomocí šablon, bylo nahrazeno řízenými automaty s menší 

výrobní tolerancí (0,05 mm). Používají se všude tam, kde potřebujeme spojit dvě a víc 

součástí a zároveň je kdykoliv dle potřeby zase rozpojit a přitom je nepoškodit.  

Šroub se skládá z hlavy a dříku, ten je dále složen ze závitu. Pro stavební spojovací 

šrouby se běžně vyrábějí metrické závity (značíme jako M d). Tento druh závitů má 

trojúhelníkový tvar (úhel profilu je 60°) a nejčastěji se jedná o hrubý závit.  

Ocelových šroubů se vyrábí široká škála typů s různými pevnostmi. Nejběžnějším typem 

ve stavební praxi je šroub se šestihrannou hlavou, dalšími typy jsou např. s hlavou 

čtyřhrannou, půlkulovou nebo i čočkovitou. Každý šroub má své značení dle příslušné normy 

a to je jak podle ČSN tak i ISO a DIN. Právě DIN (Deutsche Industrie-Norm) je nejběžnějším 

označení při vyhledávání typů šroubů. Pro navrhování užíváme mechanických vlastností jako 

je mez kluzu a mez pevnosti: 

Jmenovité hodnoty meze kluzu fyb a meze pevnosti fub pro šrouby 

Třída šroubů 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 

fyb [N/mm
2
] 240 320 300 400 480 640 900 

fub [N/mm
2
] 400 400 500 500 600 800 1000 

Tab. 3 – Mez kluzu a mez pevnosti šroubů 

Nejběžnějšími průměry šroubů jsou d = 8, 10, 12, 16, 20, 24, 27, 30 mm. Jejich plocha jádra 

AS je: 

Průměr šroubu d (mm) 8 10 12 16 20 24 27 30 

Plocha jádra šroubu As (mm
2
) 36,6 58 84,3 157 245 353 459 561 

Tab. 4 – Plocha jádra šroubů 
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2. STUDIE PŘÍPOJE 

V této kapitole se chceme zaměřit na podmínky pro návrh spoje pro venkovní užití se 

snadnou montáží – z vnější strany. To lze docílit tím, že by se šroub „zaháknul“ do vhodného 

otvoru podle tvaru jeho hlavy. Stěžejní bude velikost plochy na hlavě šroubu, která bude 

přenášet zatížení do základního materiálu přípoje. Z toho důvodu, bude nutné najít vhodnější 

typy šroubů, než jsou běžné šrouby pro spojování ocelových konstrukcí. Pro ověření této 

teorie je potřeba vypracovat studii pro různé typy šroubů, které jsou dostupné na trhu. Tento 

přípoj se bude navrhovat na únosnost v tahu. 

 

Obr. 1: Přípoj (detail a řez) [15] 

 

2.1.    Povrchová úprava 

Uvažujeme-li užití konstrukce ve venkovním prostřední, musíme navrhnout povrchovou 

úpravu. Pro náš přípoj upřednostňujeme použitím žárového zinkování nad náročným 

natíráním již hotové konstrukce. Výhody jsou: nízká cena a nízké udržovací náklady, dlouhá 

životnost, kvalita provedení a možnost povlaku i v obtížně přístupných místech.  

 

2.2.  Typy šrouby 

K výběru vhodných šroubů bylo použito katalogů na internetových stránkách výrobců, 

kde se porovnávaly jejich výrobní pevnosti a jejich tvary. Po prostudování možných šroubů, 

bylo zvoleno jako hlavní kritérium velikost hlavy šroubů, respektive velikost kontaktních 

ploch. Mezi vybrané typy šroubů pro studii patří: 
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 Šrouby s hlavou T a se čtyřhranem 

označen jako ČSN 021343 a DIN 186 

 

Obr. 2 : Šroub s T hlavou a čtyřhranem [17] 

 

 Šrouby s hlavou T a dvěma nosy 

označen jako ČSN 021341 a DIN 188 

 

Obr. 3 : Šroub s T hlavou [17] 

 

 Přesné otočné šrouby s okem 

označen jako ČSN 021167 a DIN 444 

 

Obr. 4 : Přesný otočný šroub s okem [11] 
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 Šrouby s velkou zaoblenou hlavou a čtyřhranem 

označen jako ČSN 021319 a DIN 603 

 

Obr. 5 : Šroub se zaoblenou hlavou a čtyřhranem [16] 

 

 

 Šrouby hrubé se šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce 

označen jako ČSN 021308 a DIN 7990 

 

Obr. 6 : Hrubé šrouby se šestihrannou hlavou [12] 

 

 Skoba s metrickým závitem 

 

Obr. 7 : Skoba[14] 
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2.3.   Další varianty připojení 

Jako alternativa tohoto přípoje se jeví tavné vrtání, kdy se vyvrtá díra a materiál je 

vytlačována na opačnou stranu konstrukce (obr. 7), jako lem pro větší tloušťku prvku. Je to 

vhodné pro docílení větší únosnosti závitu. Úskalím tohoto systému je jeho povrchová úprava 

a tloušťka základního prvku pro dostatečnou únosnost. Pro provedení pozinkování se musí do 

vyvrtaného otvoru zašroubovat šroub, který je poté vyšroubován. Závit se tím zbytečně 

opotřebovává. 

 

Obr. 8 : Tavné vrtání [10] 

 

Další alternativou můžou být hmoždinky Hollo-Bolt od firmy Lindapter (obr. 8), které se 

skládají z těla hmoždinky, šroubu a kónické matice. Pomocí momentového klíče se utahuje 

šroub, kónická matice se zatahuje a hmoždinka se otevírá. 

 

Obr. 9 : Hmoždinka [13] 
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Dále se používá například ve Spojených státech závitových trnů či šroubů pro slepé 

šroubování nebo v Japonsku přivařených matic 

 

2.4.  Vybrané přípoje pro další návrh 

Po zvážení všech možných faktorů, byly vybrány dva typy šroubů. Mezi důležitými 

parametry při výběru přípoje, byla volba pevností a velikostí šroubů na trh, poměr velikosti 

hlavy k průměru dříku nebo schopnost zajištění šroubu v otvoru proti dalšímu pootočení při 

šroubování - k tomu byly vybrány šrouby se čtyřhranem a šrouby s nosy.  

Poslední a významnou vlastností přípoje byla snadná montáž. Té by bylo docíleno 

vhodným tvarem otvoru, do kterého by se hlava šroubu zvenčí zasunula a následně pootočila 

či posunula do polohy, kde by bylo bráněno v přetáčení. 

 

2.4.1.  Šroub s T hlavou  

Tento typ šroubů (DIN 188 s dvěma nosy, případně DIN 186 s čtyřhranem) se vyrábí 

v běžných pevnostech 4.6, 5.6, 6.8 a 8.8 s velikostí šroubů M 8 - M 80. Jeho výhoda je 

robustnější hlava oproti druhému typu šroubu a velká variabilita velikosti. Výrobní tolerance 

těchto šroubů je, kde: 

 

Obr. 10 : Šroub DIN 188 
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Obr. 11 : Šroub DIN 186 

 

 

a 

[mm] 

b 

[mm] 

k1=k 

[mm] 

ds 

[mm] 
As  

[mm] 

d  

[mm] 
min max min max min max min max 

M8 17,10 18,90 7,25 8,75 5,10 5,90 7,42 8,58 36,60 8 

M10 20,00 22,00 9,25 10,75 6,55 7,45 9,42 10,58 58,00 10 

M12 25,00 27,00 11,10 12,90 7,25 8,75 11,30 12,70 84,30 12 

M16 29,00 31,00 15,10 19,90 9,60 11,40 15,30 16,70 157,00 16 

Tab. 5 – Velikosti šroubů DIN 188 a DIN 186 

Vhodný otvor k nasunutí hlavy pro tento druh šroubů je: 

 

Obr. 12 : Otvor pro šroub DIN 188 a i DIN 186 
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Tabulka minimálních rozměrů otvorů pro tento přípoj je: 

 
c 

[mm] 

e 

[mm] 

M 8 19,50 9,50 

M 10 22,50 11,50 

M 12 27,50 13,50 

M 16 31,50 20,50 

Tab. 6 – Velikosti otvoru pro šroub DIN 188 a 186 

Vhodný způsob nasunutí tohoto šroubu do otvoru je poměrně jednoduchý, stačí hlavu 

nasunout a pootočit: 

 

Obr. 13 : Nasunutí hlavy šroubu 

 

Obr. 14 : Pootočení šroubu 
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Obr. 15 : Finální pozice šroubu 

 

2.4.2.  Šroub s půlkulatou hlavou 

Tento typ šroubů (DIN 603 s čtyřhranem) se vyrábí v pevnostech 4.6, 5.6, 6.8 a 8.8 

s velikostí šroubů M 5 – M 16. Výhodou tohoto typu šroubu je jeho velká plocha hlavy, avšak 

za menší nevýhodu oproti předešlému typu bych považovala tloušťku hlavy šroubu. Výrobní 

tolerance těchto šroubů, kde: 

 

Obr. 16 : Šroub DIN 603 

 

 

d2 

[mm] 

b 

[mm] 

k 

[mm] 

k1 

[mm] 

ds 

[mm] 
As  

[mm] 

d  

[mm] 
min max min max min max min max min max 

M8 19,35 20,65 7,42 8,58 4,12 4,88 4,40 5,60 7,78 8,00 36,6 8 

M10 23,35 24,65 9,42 10,58 4,62 5,38 5,40 6,60 9,78 10,00 58,0 10 

M12 29,35 30,65 11,30 12,70 6,05 6,95 7,25 8,75 11,73 12,00 84,3 12 

M16 37,20 38,80 15,30 19,70 8,05 8,95 11,1 12,90 15,73 16,00 157 16 

Tab. 7 – Velikosti šroubů DIN 603 
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Vhodný otvor k nasunutí této hlavy je: 

 

Obr. 17 : Otvor pro šroub DIN 603 

 

Tabulka vhodných minimálních rozměrů k tomuto otvoru je: 

 

a1 

[mm] 

a2 

[mm] 

e 

[mm] 

c 

[mm] 

M 8 18,50 29,00 9,50 21,00 

M 10 22,50 35,00 11,50 25,00 

M 12 27,50 43,00 14,00 31,00 

M 16 35,50 55,50 18,00 40,00 

Tab. 8 – Velikosti otvoru pro šroub DIN 603 
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Vhodný způsob nasunutí tohoto šroubu do otvoru je ještě jednoduší, hlava šroubu se 

zasune do otvoru a posune: 

                         

Obr. 18 : Nasunutí hlavy šroubu 

 

Obr. 19 : Finální pozice šroubu 

 

2.5. Úprava otvorů 

V předešlé kapitole, jsme stanovili minimální rozměry děr. Teď musíme ještě zohlednit 

koncentraci napětí v rozích otvorů. Tomu můžeme zabránit dvěma způsoby.  

V prvním případě zaoblením kraje otvorů. 

                 

Obr. 20 : Zaoblení krajů 
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A to o minimální poloměr 5 mm pro prostředí EXC2 a EXC3 a o minimální poloměr 10 mm 

pro prostředí EXC3. 

V druhém případě, můžeme uvažovat se zaoblením hran. Z rovné hrany vytvoříme půlkruh 

přímo při vrtání otvoru. 

 

Obr. 21 : Zaoblení hran 
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3. STATICKÝ VÝPOČET 

Pro statický výpočet únosnosti jednotlivých typů šroubů budeme nejprve tento výpočet 

počítat jako klasický šroubový spoj. Teprve po provedení výpočtu bude následovat přibližný 

odhad pro stanovení součinitele, který nám zohlední jak netradiční tvary hlavy šroubů, tak i 

nestandardní otvory. 

 

Šroubové spoje zařazujeme do kategorií [9] dle způsobu namáhání: 

 Do první skupiny patří šroubové spoje namáhané na smyk: 

- kategorie A – spoje namáhané na střih a otlačení 

- kategorie B – třecí spoje odolné proti prokluzu v mezním stavu použitelnosti 

- kategorie C – třecí spoje odolné proti prokluzu v mezním stavu únosnosti 

 

 Do druhé skupiny patří šroubové spoje namáhané tahem: 

- kategorie D – nepředepnuté spoje 

- kategorie E – předepnuté spoje 

 

Pro návrh našeho přípoje uvažujeme šroubové spoje zatížené tahem, tj. působení silových 

účinků je kolmo k rovině šroubového přípoje. Konkrétné [9] jako Kategorie D – Nepředpjaté 

šroubové spoje.  

 

Obr. 22 : Šroub namáhaný tahem 
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Tato kategorie se posuzuje na únosnost šroubu a na protlačení hlavy šroubu materiálem, 

který spojujeme: 

 pro únosnost v tahu při přetržení šroubu: 

Rd,tEd,t FF                                                             (1) 

 pro únosnost v tahu při protlačení: 

Rd,pEd,t BF                                                            (2) 

 

Pro návrh děr, nám norma [9] udává, že můžu použít velikosti děr pro šrouby přesných 

(standardních), nadměrných a prodloužených rozměrů. Avšak jejich užití ve vzorcích se 

zohledňuje pouze pro posouzení na únosnost v otlačení pro kategorii A, B a C a to jako: 

- v nadměrných otvorech 0,8 násobkem únosnosti v otlačení šroubů v obyčejných 

otvorech; 

- v prodloužených otvorech 0,6 násobkem únosnosti v otlačení šroubů v obyčejných 

otvorech. 

Naše nestandardní velikosti děr zohledníme obdobně. Použijeme součinitel, který nám 

bude udávat, o kolik by se měla únosnost redukovat. 

 

3.1. Únosnost v tahu při přetržení šroubu 

Únosnost v tahu především závisí na průřezové ploše jádra šroubu a na pevnosti materiálu 

šroubu. Návrhová únosnost jednoho šroubu v tahu se pak stanoví jako 

 

2

2

M

sub
Rd,t

Afk
F


                                                     (3) 

 

kde    k2      je       koeficient zohledňující zapuštěnou hlavu šroubu, 

          fub              mez pevnosti šroubu, 

          As              plocha jádra šroubu, 

          γM2            součinitel spolehlivosti materiálu. 



  VŠB - TUO, FAST   Diplomová práce       

            

  KATEDRA KONSTRUKCÍ                          25                                 PETRA MÜLLEROVÁ 

 

 

Obr. 23 : Tah při přetržení 

 

3.2. Únosnost v tahu při protlačení 

Únosnost v tahu při protlačení hlavy šroubu nebo matice je hlavně závislá na menší 

z tloušťek desek (trubky) a jejich pevnosti. Návrhová únosnost při protlačení v tahu se pak 

stanoví jako 

2

60

M

mpu

Rd,p

dtf,
B




                                                   (4) 

 

kde    dm      je       menší ze středních průměrů kružnice hlavy šroubu nebo matice, 

          fu                mez pevnosti základního materiálu, 

          tp                menší z tloušťek desky pod hlavou šroubu nebo matice. 

 

          

Obr. 24 : Tah při protlačení 
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3.3.  Výpočet únosnosti vybraných přípojů 

Pro oba typy přípoje, provedeme výpočet jejich únosností na tah a porovnáme je i se 

standardními typy přípoje. Jejich porovnáním vyhodnotíme únosnost těchto vybraných 

přípojů a případně je upravíme regulačními součiniteli. 

 

3.3.1 Výpočet únosnost při přetržení  

Pro tento typ výpočtu nerozhoduje druh šroubu. Únosnost je závislá pouze na pevnosti a 

průměru šroubu. 

 

- Příklad na únosnost šroubu M 8 s pevností 4.6: 

pro výpočet (3) uvažujeme šroub bez zapuštěné hlavy kde je součinitel k2 = 0,9 , 

součinitel materiálu γM2 = 1,25, plocha jádra šroubu M 8 As = 36,6 mm
2
 a  pevnost 

šroubu fub = 400 MPa 

 

kN,N,
,

,,Afk
F

M

sub
Rd,t 5410810540

251

63640090

2

2 





  

 

Tabulka výsledných únosností šroubů pro ostatní velikosti šroubů s pevnosti 4.6: 

 

Šroub M d M 8 M 10 M 12 M 16 

As [mm
2
] 36,6 58 84,3 157 

Ft,Rd [kN] 10,54 16,70 24,28 45,22 

Tab. 9 – Výsledná únosnost 

 

Tyto hodnoty (tab. 9) platí i pro pevnost 4.8, protože vstupující vlastností je mez pevnosti, 

které je jak pro pevnost 4.6, tak pro pevnost 4.8 shodná. 
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Srovnání výsledných únosností šroubů v tahu pro vybrané pevnosti materiálu: 

Šroub M d M 8 M 10 M 12 M 16 

As [mm
2
] 36,6 58 84,3 157 

Ft,Rd [kN] 

Pevnost 4.6 10,54 16,70 24,28 45,22 

Pevnost 5.6 13,18 20,88 30,35 56,52 

Pevnost 6.8 15,81 25,06 36,42 67,82 

Pevnost 8.8 21,08 33,41 48,56 90,43 

Tab. 10 – Únosnost šroubů v tahu 

 

 

Graf 1 : Graf únosnosti v tahu 

 

Pro tento výpočet není rozhodující tvar šroubu. Vstupuje zde pouze plocha jádra, a ta je jak 

pro šroub s T – hlavou, tak pro šroub s půlkulatou hlavou totožná. Rozhodujícím prvkem pro 

tento výpočet je pevnost materiálu. Ani nestandardní velikost otvoru neovlivní výpočet. 
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3.3.2 Výpočet únosnost při protlačení  

 Nejprve provedeme výpočet pro šroub se šestihrannou hlavou a standardním otvorem pro 

následné srovnání. 

 

Šroub M d M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 

dm [mm] 15,1 18,3 20,45 25,85 32,3 38,8 44,15 49,55 

Tab. 11 – Velikosti dm pro šestihranný šroub 

 

- Příklad na únosnost šroubu M 8: 

pro výpočet (4) pro protlačení hlavy šroubu uvažujeme tloušťku desky tp= 5 mm, 

pevnost materiálu fu = 360 MPa (ocel S235), součinitel materiálu γM2 = 1,25 a průměr 

hlavy šroubu dm= 15,1 mm 

 

kN,N,
,

,,dtf,
B

M

mpu

Rd,p 99404740986
251

11553606060

2








  

 

Tabulka výsledných únosností pro protlačení hlavy šroubů pro ostatní velikosti šroubů: 

 

Šroub M d M 8 M 10 M 12 M 16 

Bp,Rd [kN] 40,99 49,67 55,51 70,17 

Tab. 12 – Protlačení pro šestihranný šroub 

 

 Další výpočet provedeme pro šroub s půlkulatou hlavou s otvorem ve tvaru klíčové dírky. 

 

Šroub M d M 8 M 10 M 12 M 16 

dm [mm] 20 24 30 38 

Tab. 13 – Velikosti dm pro šroub DIN 603 
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- Příklad na únosnost šroubu M 8: 

pro výpočet (4) pro protlačení hlavy šroubu uvažujeme tloušťku desky tp= 5 mm, 

pevnost materiálu fu = 360 MPa (ocel S235), součinitel materiálu γM2 = 1,25 a průměr 

hlavy šroubu dm= 20 mm 

 

kN,N,
,

,dtf,
B

M

mpu

Rd,p 29547254286
251

2053606060

2








  

 

Tabulka výsledných únosností pro protlačení hlavy šroubů pro ostatní velikosti šroubů: 

 

Šroub M d M 8 M 10 M 12 M 16 

Bp,Rd [kN] 54,29 65,14 81,43 103,14 

Tab. 14 – Protlačení pro DIN 603 

 

 Poslední výpočet provedeme pro šroub s T – hlavou s otvorem obdélníkovým otvorem. 

V předešlých výpočtech jsme počítali s půdorysným tvarem hlavy jako s kruhem. Zde 

máme tvar obdélníka. Při bližším prozkoumání výpočtu (4) zjistíme, že průměr hlavy je 

vynásobený hodnotou π, což nám dává obvod kruhu, tj. kritický obvod. Z toho předpokladu 

nám vyplývá, že k výpočtu budeme potřebovat půdorysné rozměry stran obdélníku dm1 a dm2 

pro výpočet kritického obvodu.  

 

Šroub M d M 8 M 10 M 12 M 16 

dm1 [mm] 18 21 26 30 

dm1 [mm] 8 10 12 16 

Tab. 15 – Velikosti dm1,2 pro šroub DIN 188 

 

- Příklad na únosnost šroubu M 8: 
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pro výpočet (4) pro protlačení hlavy šroubu uvažujeme tloušťku desky tp = 5 mm, 

pevnost materiálu fu  = 360 MPa (ocel S235), součinitel materiálu γM2 = 1,25 a 

rozměry hlavy šroubu dm1 = 18 mm, dm2 = 8 mm 

 

kN,N,
,

)(,)dd(tf,
B

M

mmpu

Rd,p 9344044928
251

2818536060260

2

21








  

 

Tabulka výsledných únosností pro protlačení hlavy šroubů pro ostatní velikosti šroubů: 

 

Šroub M d M 8 M 10 M 12 M 16 

Bp,Rd [kN] 44,93 53,57 65,66 79,49 

Tab. 16 – Protlačení pro DIN 188 

 

Všechny výpočty byly provedeny pro shodný základní spojovaný materiál, proto je můžeme 

porovnat v grafu: 

 

Graf 2 : Graf pro protlačení 
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Z grafu je patrné, že únosnost šroubu s půlkulatou hlavu, by měla být výrazně vyšší jak pro 

běžný šestihranný šroub. Ovšem výška hlavy je mnohem menší a je zde riziko deformace 

okraje hlavy šroubu. Proto je potřeba správně zohlednit i tuto skutečnost. Pro šroub 

s půlkulatou hlavou s výrazně nižší výškou hlavy navrhuji redukční součinitel zohledňující 

tvar hlavy kt=0,75. Pro šroub s T-hlavou, kde část hlavy je mírně zkosená, navrhuji kt=0,85. 

 

Tabulka únosností pro protlačení hlavy šroubů pro šroub s půlkulatou hlavou: 

 

Šroub M d M 8 M 10 M 12 M 16 

Bp,Rd
I
 [kN] 

původní hodnota 54,29 65,14 81,43 103,14 

upravená kt = 0,75 40,72 48,86 61,07 77,36 

Tab. 17 – Redukovaná únosnost DIN 603 

 

Tabulka únosností pro protlačení hlavy šroubů pro šroub s T - hlavou: 

 

Šroub M d M 8 M 10 M 12 M 16 

Bp,Rd
I
 [kN] 

původní hodnota 44,93 53,57 65,66 79,49 

upravená kt = 0,85 38,19 45,53 55,81 67,56 

Tab. 18 – Redukovaná únosnost DIN 188 
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Graf 3: Redukovaný graf pro protlačení 

 

Nesmíme opomenout i velikost otvoru, respektive fakt, že hlava šroubu se neopírá po 

celém obvodu. Proto navrhuji i zde použít redukční součinitel. Volím hodnotu ko  = 0,6 ,která 

je shodná s hodnotou pro prodloužené otvory spojů namáhaných na smyk. 

 

Tabulka únosností pro protlačení hlavy šroubů s půlkulatou hlavou: 

 

Šroub M d M 8 M 10 M 12 M 16 

Bp,Rd
II

 [kN] 
původní hodnota 54,29 65,14 81,43 103,14 

upravená ko = 0,60 24,43 29,31 36,64 46,42 

Tab. 19 – Nová redukovaná únosnost DIN 603 

Tabulka únosností pro protlačení hlavy šroubů s T - hlavou: 

 

Šroub M d M 8 M 10 M 12 M 16 

Bp,Rd
II

 [kN] 
původní hodnota 44,93 53,57 65,66 79,49 

upravená ko = 0,60 22,91 27,32 33,49 40,54 

Tab. 20 – Nová redukovaná únosnost DIN 188 
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Graf 4: Nový redukovaný graf pro protlačení 

 

3.3.3 Zhodnocení únosnosti přípoje 

Při navrhování přípoje musí být splněni obě podmínky a to únosnost v tahu při přetržení 

šroubu (1) a únosnost v tahu při protlačení (2).  Únosnost přípoje je závislá na zvoleném typu 

šroubů, jeho pevnosti a velikosti.  Je potřeba zvážit všechny tyto kritéria při výběru přípoje. 

Následný graf nám dá přehled rozhodujících vlastností při výběru typu a velikosti přípoje 

namáhaného na tah: 
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Graf 5: Graf únosnosti přípoje 

 

Z grafu je patrné, že při zvolení šroubu s pevností 4.6, bude právě jeho nízká mez pevnosti 

rozhodující při poškození přípoje. U použití šroubů M 8 všech pevností a M 10 kromě 

pevnosti 8.8, by mělo dojít opět k porušení pouze šroubu. Při výběru šroubu M 12 už může 

docházet k porušení protlačením. 

Ale jak již bylo dříve napsáno, při výpočtu byl použit odhad pro stanovení regulačních 

součinitelů. Důležitým nástrojem pro potvrzení nebo vyvrácení tohoto odhadu bude až 

experiment.
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4. MODEL ANSYS 

V této kapitole se zaměříme na numerický model přípoje pomocí MKP. Konkrétně na 

šroub 188 -  M 12, v trubce S 235 tl. 5mm o výšce 100 mm.   Podle výpočtu by mělo dojít jak 

k porušení šroubu, tak k deformacím trubky. Tvar a velikosti otvoru budou dle návrhu 

z kapitoly 2.4 a k tomu ještě vytvoříme model se standardním kruhovým otvorem. 

Model šroubu byl z důvodu napojení dříku k hlavě, resp. kvůli vznikajícím ostrým úhlům 

při síťování, vymodelován jako kříž se zaoblenými náběhy: 

 

Obr. 25: Model šroubu 

 

Model trubky je sestrojen jako válec, který se posléze rozřezal na jednotlivé úseky, pro 

lepší síťování. V blízkosti otvoru kde předpokládáme deformaci, je hustší síť, naopak 

v místech, kde nepředpokládáme deformace (např. u krajů nebo na opačné straně než je 

otvor), byla síť jemnější: 

 

Obr. 26: Model přípoje - kruhový otvor 
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Obr. 27: Model přípoje se sítí - oválný otvor 

 

4.1.  Výpočet  

Trubka byla po horním a dolním obvodu vetknutá a zatěžování bylo zadáno posunem. Pro 

kruhový otvor to byl posun ve směru uz = 3 mm a pro oválný otvor, kde předpokládáme s jeho 

větší deformací, tedy i posunem, uz = 4 mm.  Deformacím ve zbylých směrech bylo bráněno.  

Pracovní diagramy pro šrouby uvažujeme jako bilineární, s vyznačenou hodnotou 0,9fub, 

tedy 90% meze pevnosti. Stejně tak uvažujeme pracovní diagram trubky.  

 

Graf 6: Graf pracovního diagramu oceli 
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  Přípoj šroub M 12 typ DIN 188 pevnosti 4.6 (0,9fub = 360 MPa), kruhový otvor 

Deformace trubky a šroubu v konečném čase: 

 

 

Obr. 28: Deformace na kruhovém otvoru a šroubu 

 

Dřík šroubu se posunul o celé 3 mm, hlava se zdeformovala a přiblížila tvarem trubky. 

Deformace na trubce jsou do 1 mm. 
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Obr. 29: Napětí při prvním zlomu v zatěžování 

 

 Přípoj šroub M 12 typ DIN 188 pevnosti 8.8 (0,9fub = 540 MPa), kruhový otvor 

Deformace trubky a šroubu v konečném čase: 

 

Obr. 30: Deformace u kruhového otvoru 
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Obr. 31: Deformace na šroubu 

 

 

Obr. 32: Deformace na trubce-boční pohled 

Šroub s minimálními deformacemi. Trubka se deformuje na vnitřní straně vybočením o 3 

mm. Celková oblast deformační zóna na trubce je výrazněji větší než v prvním případě. 
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Srovnání vybraných pevností pro shodný otvor a velikost šroubu: 

 

Graf 7: Výsledný graf pro kruhový otvor 

 

Z grafu je patrné, že při pevnosti 4.6 dojde k porušení vlivem právě nízké pevnosti. Zato 

pevnosti 6.8 a 8.8 se již blíží ke stejným výsledkům. Dochází zde k výraznějšímu porušení 

otvoru v trubce. 
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 Přípoj šroub M 12 typ DIN 188 pevnosti 4.6 (0,9fub = 360 MPa), oválný otvor 

Deformace trubky a šroubu v konečném času: 

 

 

 

 

Obr. 33: Deformace na oválném otvoru a šroubu 

 

Deformovaná oblast okolo otvoru je jednou tak větší než u kruhového. Trubka v kritickém 

místě vybočila o 2 mm. 
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Obr. 34: Napětí při prvním zlomu v zatěžování 

 

 Přípoj šroub M 12 typ DIN 188 pevnosti 8.8 (0,9fub = 540 MPa), oválný otvor 

Deformace trubky a šroubu v konečném čase: 

  

Obr. 35: Deformace na oválném otvoru 

 

Trubka v kritickém místě vybočila až o 4 mm. Na šroubu jsou minimální rozdíly 

v deformacích. 
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Obr. 36: Napětí při prvním zlomu v zatěžování 

 

Srovnání vybraných pevností pro shodný otvor a velikost šroubu: 

 

Graf 8: Výsledný graf pro oválný otvor 

Únosnost přípoje se vlivem velkého otvoru snižuje. Pro hodnoty pevností šroubu 6.8 a 8.8 je 

s minimálním rozdílem. 
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4.2. Vyhodnocení 

Tvar šroubu i velikost otvoru ovlivní únosnost přípoje více, než jsme odhadovali. Dle 

numerického modelu je výsledná únosnost až poloviční. Nesmíme ale zapomínat, že jsme 

použili pouze bilineární pracovní diagram, nikoliv diagram blížící se reálnému chování ocele.  

 

Graf 9: Výsledný graf pro oválný otvor 

Rozdíl mezi kruhovým otvorem a oválným otvorem činí až třetinu únosnosti. Oválný otvor 

se mnohem rychleji deformuje, což je i následkem umístění šroubu.  V našem modelu uvažuje 

šroubu v nejhůře možném místě, tj. uprostřed. 
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5. EXPERIMENT 

Cílem našeho experimentu bylo zjistit skutečnou únosnost přípoje a ověřit, zda náš odhad 

regulačních koeficientů se přibližoval reálnému stavu. Numerický model nám dal výsledky 

simulující skutečný stav, nicméně tento model je závislý na vhodném zasíťování a i správném 

nastavení modelu.  

 

5.1.   Příprava  

Jako základní materiál pro experiment jsme nechali vyrobit trubky o tloušťce stěny 5 mm a 

průměrem 140 mm, do kterých byly vyrobeny otvory pro nasunutí námi vybraných šroubů. 

Otvory jsou vždy v sadě po 5 kusech, pro případ protlačení hlavy šroubu. Všechny trubky 

jsou bez povrchové úpravy. 

 

Obr. 37: Trubky 

 

K provedení samotného experimentu bylo zapotřebí vytvořit pomocnou trubku 

s navařeným prutem pro uchycení.  
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Obr. 38: Uložení do stroje 

Tato trubka je většího průměru, než jsou základní trubky pro experiment a to proto, aby se 

do ní mohly bez problémů nasunout. Kromě navařeného prutu je zde i otvor pro prostrčení 

šroubu do otvoru v základní trubce o rozměrech 42 mm x 42 mm. Průměr trubky je 170 mm a 

tloušťka 7 mm. 

   

Obr. 39: Pomocná trubka 

Základní trubky byly vytvořeny ve dvou variantách – trubka A a trubka B. Každá trubka 

má na sobě tři sady otvorů.  
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V první trubce - A jsou otvory podobné klíčovým dírkám ve dvou velikostech a to pro 

šrouby DIN 603 M 8 a M 10. Dále zde jsou oválné otvory pro šroub typu DIN 188/186 M 10. 

 Druhá trubka - B má opět jednu sadu oválných otvorů, ale pro šroub většího průřezu, DIN 

188/186 M 12. Pak jsou zde ještě dvě sady kruhových otvorů, pro porovnání deformací 

šroubů s půlkruhovou hlavou, opět velikosti DIN 603 M 8 a M 10. 

 

 

Obr. 40: Trubky A a B 

 

Navařený prut je upevněn v horních čelistech stoje. Do pomocné trubky se vloží základní 

trubka a to zkoušeným otvorem dolů. Spodem se provleče zkoušený šroub a zafixuje do 

požadované polohy v základním materiálu pomocí dolních čelistí. 

 

Obr. 41: Vložený šroub 
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5.2.   Provedení 

Rychlost zatěžování pro ocel je dána v rozmezích 3-30 MPa/s, pro náš experiment 

uvažujeme s rychlostí 10 MPa/s. Pro šrouby M 8 to je 0,5 kN/s, pro M 10 je to 0,79 kN/s a M 

12 má 1,13 kN/s. Měření začínalo vždy od 1 kN. 

 

Obr. 42: Provedení experimentu 

 Zatěžování na trubce A 

Zde budeme provádět sady: 

1 - šroub s půlkulatou hlavou M 8 s otvorem ve tvaru malé klíčové dírky,  

2 - šroub s půlkulatou hlavou M 10 s otvorem ve tvaru velké klíčové dírky, 

3 – šroub s T-hlavou M 10 s malým oválným otvorem  

 

- Šroub typu DIN 603 M 8 – otvor malá klíčová dírka 

Typ pevnosti tohoto šroubu je 4.6, kdy únosnost šroubu je Ft,Rd = 10,54 kN, fyb = 240 

N/mm
2 

a fub = 400 N/mm
2
. Plocha jádra je As= 36,6 mm

2
. Hodnota meze kluzu a pevnosti je 

pro daný průměr šroubu Fyb = 8,78 kN a Fub = 14,64 kN.
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Graf 10: Graf DIN 603 M 8 - klíčová dírka 

 

První šroub byl původně upevněn nevhodnými čelistmi, ihned po začátku zatěžování se 

začal vysouvat. Byla provedena náprava a šroub se mohl opět použít. Otvor nebyl porušen a 

hlavy šroubů téměř bez porušení. 

 

 

Obr. 43: Porušení stran šroubu 
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Obr. 44: DIN 603 M 8 - klíčová dírka 

 

- Šroub typu DIN 603 M 10 – otvor velká klíčová dírka 

Typ pevnosti tohoto šroubu je 4.8, kdy únosnost šroubu je Ft,Rd = 16,70 kN, fyb = 320 

N/mm
2 

a fub = 400 N/mm
2
. Plocha jádra je As= 58 mm

2
. Hodnota meze kluzu a pevnosti je pro 

daný průměr šroubu Fyb = 18,56 kN a Fub = 23,2 kN. 

 

 

Graf 11: Graf DIN 603 M 10 - klíčová dírka 
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U této sady začala z trubek odpadávat rez, která zapříčinila nerovnosti v posazení hlavy 

šroubu do otvoru. Nelineární průběh v grafu je důsledkem sedání hlavy šroubu. Poprvé se 

objevují i deformace hlavy šroubu. 

 

 

 

Obr. 45: DIN 603 M 10 - klíčová dírka 

 

- Šroub typu DIN 186 M 10 – otvor malý oválný 

Typ pevnosti tohoto šroubu je 4.6, kdy únosnost šroubu je Ft,Rd = 16,70 kN, fyb = 240 

N/mm
2 

a fub = 400 N/mm
2
. Plocha jádra je As= 58 mm

2
. Hodnota meze kluzu a pevnosti je pro 

daný průměr šroubu Fyb = 13,92 kN a Fub = 23,20 kN. 
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Obr. 46: DIN 188 M 10 - oválný otvor 

 

 

Graf 12: Graf DIN 186 M10-oválný otvor 

 

Zde začaly být patrné deformace hlavy šroubu, které nám snižují únosnost tohoto typu 

šroubu.  Otvory trubek bez deformace. 
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 Zatěžování na trubce B 

Zde budeme provádět sady: 

4 - šroub s půlkulatou hlavou M 8 s malým kruhovým otvorem,  

5 - šroub s půlkulatou hlavou M 10 s velkým kruhovým otvorem 

6 – šroub s T-hlavou M 12 s velkým oválným otvorem  

 

- Šroub typu DIN 603 M 8 – otvor malý kruhový 

Typ pevnosti tohoto šroubu je 4.6, kdy únosnost šroubu je Ft,Rd = 10,54 kN, fyb = 240 

N/mm
2 

a fub = 400 N/mm
2
. Plocha jádra je As= 36,6 mm

2
. Hodnota meze kluzu a pevnosti je 

pro daný průměr šroubu Fyb = 8,78 kN a Fub = 14,64 kN. 

 

Graf 13: Graf DIN 603 M8-kruhový otvor 

 

 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

0 2 4 6 8 10 12 14 

za
tě

žo
v
a
cí

 s
íl

a
 [

k
N

] 

deformace [mm] 

DIN 603 M 8 - kruhový otvor 

1-šroub 2-šroub 3-šroub 

4-šroub 5-šroub únosnost šroubu 

mez kluzu mez pevnosti 



  VŠB - TUO, FAST   Diplomová práce       

            

  KATEDRA KONSTRUKCÍ                          54                                 PETRA MÜLLEROVÁ 

 

 

 

Obr. 47: DIN 603 M8-kruhový otvor 

 

Otvor neporušen a hlavy šroubu opět bez známek porušení. 

 

- Šroub typu DIN 603 M 10 – otvor velký kruhový 

Typ pevnosti tohoto šroubu je 4.8, kdy únosnost šroubu je Ft,Rd = 16,70 kN, fyb = 320 

N/mm
2 

a fub = 400 N/mm
2
. Plocha jádra je As= 58 mm

2
. Hodnota meze kluzu a pevnosti je pro 

daný průměr šroubu Fyb = 18,56 kN a Fub = 23,2 kN. 
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Graf 14: Graf DIN 603 M10-kruhový otvor 

 

  

Obr. 48: DIN 603 M10-kruhový otvor 

 

Otvor neporušen, jen lehké porušení hlavy od nerovnosti oproti druhé sadě. Na začátku 

nelineární průběh, kvůli sedání hlavy v nerovném povrchu. 
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- Šroub typu DIN 186 M 12 – otvor velký oválný 

Typ pevnosti tohoto šroubu je 4.6, kdy únosnost šroubu je Ft,Rd = 24,28 kN, fyb = 240 

N/mm
2 

a fub = 400 N/mm
2
. Plocha jádra je As= 84,3 mm

2
. Hodnota meze kluzu a pevnosti je 

pro daný průměr šroubu Fyb = 20,32 kN a Fub = 33,72 kN. 

 

Graf 15: Graf DIN 186 M12-velký oválný otvor 
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Obr. 49: DIN 188 M12-oválný otvor 

 

Zde začala být poškozeny otvory v trubce. Z vnější strany se vyboulily a z vnitřní se otiskl 

tvar hlavy šroubů. Deformace hlavy šroubu byli nejvíc zřetelné ze všech sad. Větší rozptyl 

výsledných deformací byl způsoben nestejným uložením v otvoru. Když byl šroub ve střední 

části, trubka se více deformovala. 

 

 Pro porovnání jsme provedli tuto sadu ještě jednou, ale v neporušené sadě otvorů tvaru 

velké klíčové dírky. 

 

- Šroub typu DIN 186 M 12 – otvor velká klíčová dírka 

Typ pevnosti tohoto šroubu je 4.6, kdy únosnost šroubu je Ft,Rd = 24,28 kN, fyb = 240 

N/mm
2 

a fub = 400 N/mm
2
. Plocha jádra je As= 84,3 mm

2
. Hodnota meze kluzu a pevnosti je 

pro daný průměr šroubu Fyb = 20,32 kN a Fub = 33,72 kN. 
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Graf 16: Graf DIN 186 M12-klíčová dírka 

  

 

Obr. 50: DIN 186 M12-klíčová dírka 
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Zde byli největší rozdíly ve velikostí deformací hlavy a deformací otvorů trubky. Z celé 

sady byla jen jedna lehce zřetelná deformace otvoru. 

 

 Na závěr jsme vyzkoušeli šestihranný šroub pevnosti 8.8 do otvoru klíčové dírky. 

 

Graf 17: Graf šestihranný M12-klíčová dírka 

 

 

Obr. 51: Šestihranný šroub 
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Obr. 52: šestihranný šroub-klíčová dírka 

 

Při tomto experimentu projel šroub zkoušeným otvorem. Hlava šroubu se jen povrchově 

poškodila. Velikost zatížení nepřesáhla únosnost šroubu. 

 

5.3.  Porovnání 

Nejdříve provedeme porovnání na protlačení. Rozdíly mezi kruhovým otvorem a otvorem 

tvaru klíčové dírky. Poté porovnáme pevnosti přípoj u šroubů velikosti M 10. Šrouby DIN 

603 jsou v otvoru klíčové díry a šrouby typu DIN 186 v oválném otvoru. Závěrem srovnáme 

únosnost šroubů DIN 186 M 12 ve dvou typech otvorů (tj. oválný otvor a klíčová dírka). 
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- Šrouby DIN 603 M 8 v otvorech tvaru klíčové dírky a standardní kruhový 

 

Graf 18: Graf DIN 603 M 8 

 

Je vidět, že rozdílný tvar otvoru, neměl na tento šroub vliv. To samé platí i pro šrouby 

velikosti DIN 603 M 10. 
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- Šrouby M 10 typu DIN 186 v oválném otvoru a DIN 603 v otvoru klíčové dírky 

 

 

Graf 19: Graf M 10 

 

Únosnost přípoje pro šroub DIN 186 s oválnou dírou se již snižuje, na rozdíl od šroubu 

typu DIN 603 s dírou ve tvaru klíčové dírky. 
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- Šrouby M 12 typu DIN 186 v oválném otvoru a v otvoru klíčové dírky 

 

Graf 20: Graf DIN 603 M 8 

Zde je patrný rozdíl ve výběru otvoru. Oválný otvor se průměrně více zdeformoval a to až 

o 2 mm. 

 

5.4. Vyhodnocení 

Experiment se vždy opakoval 5krát, proto jsou jeho výsledky pouze orientační. Šrouby 

typu DIN 603 velikosti M 8 a M 10 mají stejnou únosnost pro oba typy otvorů. U šroubů typu 

DIN 186, by bylo vhodné snížit únosnost už při přetržení šroubu. Únosnost u typu M 12 

pevností 4.6 je nižší pro otvor jak tvaru klíčové dírky, tak oválného tvaru. Výsledné 

deformace jsou součty všech posunů, co vznikají na přípoji. Jsou způsobeny nedostatečným 

utažením čelistí, pružnými deformacemi větší trubky a navařeného prutu, trvalými 

deformacemi trubky s otvory a protažením šroubu. Pro přesnější vyhodnocení, by bylo 

potřeba mít trubku s navařeným prutem z pevnější oceli a lépe zajisti utažení čelistí. 
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6. POROVNÁNÍ METOD 

Pro porovnání se použil přípoj se šroubem DIN 188 M 12, který se osadil do základního 

materiálu - trubky. Ta má průměr d = 140mm, tloušťku 5 mm a je z oceli S 235. 

 

Pomocí statistického výpočtu nám vyšli dvě hodnoty pro stanovení únosnosti přípoje, a to 

únosnost při přetržení šroubu a při protlačení: 

Šroub M d M 12 

Bp,Rd
II

  [kN] 
původní hodnota 65,66 

upravená ko = 0,60 33,49 

Ft,Rd [kN] 24,28 

Tab. 21 – statický výpočet únosnosti 

Tyto hodnoty porovnáme s výslednými hodnotami z numerického modelu ANSYS a 

experimentu: 

 

Graf 21: Porovnání 
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Statický výpočet nám dal hodnoty větší než je reálný stav. Navržený odhad snížení 

únosnosti byl příliš malý. Je potřeba stanovit nové hodnoty regulačních součinitelů. Hodnota 

meze pevnosti při experimentu je okolo 31 kN, pro numerický model to je 25 kN a 20 kN. Po 

použití součinitele spolehlivosti materiálu (γM2 = 1,25) se dostáváme na hodnoty pro 

experiment 24,8 kN a pro numerický model na 20 kN a 16 kN.  

Získání přesnějších hodnot u numerického modelu lze docílit pomocí vložení reálného 

pracovního diagramu, stanoveného experimentálním měřením vybraného šroubu. Pomocí 

toho experimentu, by se dalo následně lépe vyhodnotit námi provedený experiment, který by 

byl potřeba opakovat více pokusy (min 50). Až po tomto vyhodnocení, by se dali určit přesné 

hodnoty regulačních součinitelů. 
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo vytvořit studii pro nový spoj u dutých profilů. Najdete zde 

vyhodnocení pro různé modelové situace a závěrečné doporučení pro další práce na toto téma. 

Prvotní odhad součinitelů se nepotvrdil, je potřeba vytvořit nový, nejlépe na základě 

experimentu, kde by se měřilo i napětí.   

Tato práce se dá použít jako podklad pro následnou disertační práci. 
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