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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. 
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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 jsou p edevším: 

• 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). 

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

Výhody jsou  : 

• 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. 

• 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 ). 
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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).   

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. 

Moderní spoje 

Moderní spoje lze d lit na mechanické a lepené. Mechanické spojovací prost edky jsou asto 
kolíkového typu. To znamená, spoj je vytvo en pomocí štíhlého ocelového spojovacího 
prost edku a d eveného prvku.  

Spoje lze mezi sebou vzájemn  kombinovat viz obrázek obr. 2.1, 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.  

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.  
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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).  

Obr. 2.1: Ocelový kombinovaný spoj 

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. Toto lze docílit pomocí numerických komplexním test  nebo pomocí fyzikálních 
zkoušek (zde je ovšem nutné provést více test  , ale tento zp sob testování je nejpr kazn jší).  
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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 . 

      



Numerické modelování vybraných spoj  d ev ných konstrukcí 

12

4 Zvolené metody zpracování 

4.1  Modelování d eva 

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. 

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. 



Numerické modelování vybraných spoj  d ev ných konstrukcí 

13

−−

−−

−−

=

xy

zx

yz

zz

yy

xx

xy

zx

yz

zy

yz

x

xz

z

zy

yx

xy

z

zx

y

yx

x

xy

zx

yz

zz

yy

xx

G

G

G

EEE

EEE

EEE

σ

σ

σ

σ

σ

σ

νν

νν

νν

ε

ε

ε

ε

ε

ε

2

1
00000

0
2

1
0000

00
2

1
000

000
1

000
1

000
1

    (4.1)

ijijij EE νν =          (4.2)

xzzyyxzxyzxy νννννν =         (4.3)

021 222 ≥−−−−
x

z
xzyzxy

x

z
xz

y

z
yz

x

y
xy E

E

E

E

E

E

E

E
νννννν      (4.4)

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 n kterých prom nných zatížení 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 

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, 
jak s ohledem na pokles pevnosti, tak i pokles tuhosti a zvýšení deformací v pr b hu 
životnosti konstrukce. 
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4.2  Kritéria plasticity a porušení 

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 v [43]. 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. 
4.2 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.  

Obr. 4.2: Pracovní jednoosý diagram d eva tah – tlak 

Na obrázku obr. 4.2 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.  
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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         (4.5)

Kde : 
 - Celková energie systému.  [J]  

( ) Ω=Π dW
V

i ε           (4.6)                                    

- Potenciální energie deformace. [J] 

Ω

Ω−−=Π dpudvXu T

V

T
e          (4.7)                                                            

- Potenciální energie vn jších sil. [J] 

( ) ( ) ( )002

1
εεεεε −−= DW T

        (4.8) 

- Hustota deforma ní energie  [Jm-3]  (pro lineárn  pružný materiál, kde D 
[Nm-2]   je matice tuhosti a  [-] je pom rné protažení). 

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          (4.9)                                                  

                                     
Položením variace funkcionálu energie rovnu nule, získáme vztah (4.10), tento postup 
vede na Ritzovu metodu. 
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Ω+= dpudvXudv TTTT δδσδε       (4.10)                                                  

P ehled vztah  MKP : 

.min=Π+Π=Π ei         (4.11)

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

( )ei Π+Π=Π δδ          (4.12)

Variace celkové energie, kde : 

dvDdv
V

T

V

T
i εεσε ==Π

2

1

2

1
       (4.13)

- Energie vnit ních sil. 

Ω−=Π
Ω

rdprdvX T

V

T
e         (4.14)

- Energie vn jších sil. 

Ω−−=Π
Ω

rdprdvXdvD T

V

T

V

T εε
2

1
      (4.15)

- Celková energie je sou et energie vnit ních a vn jších sil v integrálním tvaru. 

rFrKr TT −=Π **
2

1
        (4.16)

- 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          (4.17)

- 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 (4.17) 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. 4.3: Kone ný prvek st nový PLANE42  [43] 

Na obrázku obr. 4.3 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.  

Obr. 4.4: Kone ný prvek sko epina SHELL43 [43] 

Dalším kone ným prvkem použitelným p i vytvá ení model  d evo - ocelových spoj  je 
sko epinový prvek SHELL43 viz obrázek obr. 4.4. 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. 

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.  
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Obr. 4.5: Kone ný prvek objemový SOLID45 [43] 

SOLID186 obrázek obr. 4.6 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 viz obrázek obr. 4.5.  

Obr. 4.6: Kone ný prvek objemový SOLID186 [43] 

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 v této 
práci použité rozeznáváme prutové (CONTAC52) a plošné (CONTA174 a TARGE170). 
Prutové kontaktní prvky mohou být použity u objemových kone ných prvk , sko epin, st n a 
prut . Plošné kontakty jsou rozd leny na pár skládající se z cílové plochy a kontaktní plochy.  
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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]. 

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 
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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 
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. 
4.7, který je porovnáván s modelem vytvo eným pomocí objemových prvk . 
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Obr. 4.7: Hustota sít  na prutovém a objemovém kone ném prvku  

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 
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 
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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 
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 . 
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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 
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. 4.8: 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. 4.8. 
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 
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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. 

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. 4.9 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. 4.9 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. 4.9: 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. 4.9 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. 4.9 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. 

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.  
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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 
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 
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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 
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. 

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 
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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 [44] a 
z n j byl pak po odlad ní vytvo en 3D objemový model v ANSYS [43]. 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.      

V dalším textu je z uvedených ešených úloh popsán druhý ešený p íklad - numerický model 
kombinovaného  spoje 
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5.1  Porovnání numerické analýzy 3D spoje s reálnou zkouškou 
kombinovaného spoje 

5.1.1 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 [43]. 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 [44], 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. 5.1: Detail zkušebního spoje Obr. 5.2: 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 [44] a analytickým ešením pomocí silové metody.   

Detail fyzicky testovaného kombinovaného spoj vid t na obrázku obr. 5.1 : 

 - lepené lamelové d evo (LLD) t ídy SA, tvo í hmotu spoje i celé konstrukce profil je 
dán profilem 90/220 mm 
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 - 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. 5.2, obr. 5.3, obr. 5.4 a obr. 5.5. Obrázek obr. 5.3 je vytvo en 
v CAD systému a slouží jako schéma pro návrh sít  a m že být použit jako sou ást výrobní 
dokumentace. 

5.1.2 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. 5.1: Vstupní data do numerických model

V tabulce tab. 5.1 je nastavení ortotropie pro lepené lamelové d evo a p ehled normových 
pevnostních a tuhostních vlastností pro t ídu lepeného lamelového d eva GL24h. 

5.1.3 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. 5.3: Detail zkoušeného fyzického modelu v CAD 
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Obr. 5.4: Detail kone n -prvkové sít
500 

Obr. 5.5: Detail kone n -prvkové sít
test 7.2  

Na obrázcích obr. 5.4 a obr. 5.5 vidíme srovnání r zných hustot sítí pro ešený model 
kombinovaného spoje. První sí  obr. 5.4 je sí  s nejv tší hustotou d lení.. S touto sítí byl 
proveden pouze jeden srovnávací výpo et. Sí  na obr. 5.5 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. 5.4 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. 5.6: Detail fyzického modelu po 
tahové zkoušce a1 

Obr. 5.7: Detail fyzického modelu po 
tahové zkoušce a2 

Na obrázku obr. 5.6 a obr. 5.7 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. 5.2  (dobré výsledky a snesitelná výpo etní náro nost). 
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obr. 5.8:  Posun v ose x ux = 4 mm sí  507 

obr. 5.9: Posun v ose x ux = 4 mm sí  507 

Deformace na obrázku obr. 5.6, obr. 5.7 a obr. 5.8, obr. 5.9 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. 5.10:  LLD sí  507 hlavní nap tí σ3 obr. 5.11: LLD sí  507 hlavní nap tí σ1

obr. 5.12: LLD sí  507 nap tí σx obr. 5.13: LLD sí  507 smyková nap tí σyx

Maximální tlaková nap tí se pohybují v okolí spoje cca - 70,0 MPa viz obr. 5.10. 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 
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d eva, tak i materiálu skelných vláken. Nap tí v tahu zde dosahují hodnoty + 56,0 MPa viz 
obr. 5.11 podle normy maximální únosnost cca 30,0 MPa. Nap tí ve smyku zde jsou na 
hodnot  16 MPa viz obr. 5.13 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 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 5.5. Je to d ležité pro ov ení podobných 
tuhostních charakteristik spolu se sítí 507. 

Obr. 5.14: LLD sí  test7.2 nap tí σ3
Obr. 5.15: LLD sí  test7.2 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. 5.16: Graf závislosti tahové síly na vynucené deformaci 
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Pracovní diagramy oceli
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Obr. 5.17: Použité pracovní diagramy oceli pro kone n  prvkové modely 

Na obrázku obr. 5.16 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. 5.17 
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.  

5.1.4 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. 5.27.  

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

• 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), 
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• 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. 5.18: Schéma profil  na p íhradové konstrukci 

Obr. 5.19: 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 
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). 
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Obr. 5.20: Pr hyb v ose y uy = 50,548 mm – bez prokluz   

Obr. 5.21: Pr hyb v ose y uy = 66,90 mm - prokluzy 

Obr. 5.22: Pr hyb v ose y uy = 58,85 mm 

Obr. 5.23: Posun v ose x ux = 
14,98 mm 

Deformace vlivem prokluzu ve spojích je u prutového modelu viz obrázek obr. 5.21 vyšší než 
pro modelu ANSYS viz obrázek obr. 5.22, 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. 5.23 vidíme 
vodorovný posun podpory je to zp sobeno natažením a nato ením spodního  pr b žného pásu 
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.  
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5.1.5 Detaily spoj  v programu ANSYS. 

Obr. 5.24: Detail kone n  prvkové 
sít  – pata p íhrady 

Obr. 5.25: Detail spoj pásu 
s diagonálou a táhlem

Obr. 5.26: Celkový pohled na 
p íhradovou konstrukci 

Obr. 5.27: Detail v míst  napojení 
táhel

Obr. 5.28: Hlavní nap tí S1 cca 500,0 
MPa ocelový spoj - táhlo 

Obr. 5.29: Hlavní nap tí S3 cca -
640,0 MPa ocelový spoj - pata

Na obrázcích obr. 5.24 - obr. 5.29 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. 
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5.1.6 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 . 

5.1.7 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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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 náro ných 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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