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Abstract 

There is a significant possibility of improving the load bearing capacities calculated according to the 

existing European Standards of spatial connections with thin walled steel nailing plates. Therefore, 

research has been called to improve this state of the art. The paper presents an experimental study on 

three versions of angle brackets where the results from full scale experiments are compared to 

different calculation procedures. 
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ÚVOD 

mezera 

Prostorové přípoje dřevostaveb za pomoci tenkostěnných ocelových elementů, aneb kování, pozvolna 

vytěsňují tradiční tesařské přípoje. Jejich hlavní výhodou je, že téměř neoslabují průřezy spojovaných 

dřevěných prvků. Dalšími výhodami jsou možnost jejich provádění na stavbě a možnost přímého 

napojení dřevěných prvků na ocelové či betonové konstrukce. Jedním z nejpoužívanějších prvků pro 

přípoje za pomoci kování jsou tenkostěnné ocelové úhelníky, viz obr. 1. 
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Obr. 1: Prostorový spoj za pomoci úhelníku 
Fig.1: Spatial joint by a steel angle 

mezera 

Pro přípoje za pomoci kování je typická značná poddajnost. Před dosažením únosnosti spoje vzniknou 

velké plastické deformace. Toto chování je příznivé, protože lze pouhým okem rozpoznat přetížené 

spoje a včas podniknout kroky k zamezení hrozícího kolapsu. 

mezera 

Únosnost přípojů provedených za pomoci kování je složité určit výpočtem. Není k dispozici ani žádný 

postup, který by měl oporu v normách. Jediným oficiálním dokumentem jsou technické předpisy 

(Technical Reports) vydávané institucí EOTA (European Organisation for Technical Approvals), 

v nichž je uveden plastický výpočet únosností těchto přípojů. Tento výpočet únosnosti ale nelze 

zobecnit, protože většina vstupních hodnot je určena experimentálně. Hlavním cílem autorovy 

disertační práce je proto připravit univerzální výpočet bez nutnosti experimentálního určování 

vstupních hodnot. Dalším cílem práce je sestavení zjednodušeného numerického výpočetního postupu 

podle teorie pružnosti. Výsledky výpočtů budou porovnány  s experimentálně zjištěnými únosnostmi. 

mezera 
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EXPERIMENTY 

mezera 

Během posledních dvou let bylo autorem vykonáno 25 zkoušek dle EOTA TR16 [1] pro stanovení 

únosnosti zkoušených úhelníků. První soubor zkoušek (10) byl vykonán na nejmenším vyráběném 

úhelníku (BV/Ú 05-21 - starý). Druhý soubor zkoušek (5) byl vykonán na vylepšené verzi úhelníku 

(05-21 - nový, posunuty otvory pro hřebíky, zvýšen prolis). Třetí soubor zkoušek (10) byl vykonán 

rovnou na navrhované vylepšené verzi největšího vyráběného úhelníku (05-23). Při vyhodnocení 

experimentů byly použity celkem čtyři předpisy: Charakteristická hustota byla určena dle EC 0, 

příloha D [2] a její hodnota byla redukována dle EOTA TR 16 [1] a dle ISO 8970[3]. Výsledná 

charakteristická hodnota únosnosti byla určena dle EN 14358 [4] a hodnota byla následně přepočítána 

na dřevo třídy C24 dle EOTA TR16 [1]. Schéma experimentů je na obr 2. 

mezera 

 
 

Obr. 2: Schéma experimentů 
Fig.2: Test set up 

 

Jednotlivé únosnosti přípojů za pomoci úhelníků byly určeny na základě dvou limitů: porušení vzorku 

nebo maximálního přetvoření 15 mm. 
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Tab.1: Vyhodnocení naměřených hustot souborů vzorků dřeva 
Table 1: Evaluation of measured densities of timber specimens 

 

 Počet vzorků Průměr Směrodatná odchylka Charakteristická hustota 

05-21 - starý 10 447,9 kg/m3 32,1 kg/m3 386,3 kg/m3 

05-21 – nový 5 424,2 kg/m3 23,6 kg/m3 369,1 kg/m3 

05-23 10 454,5 kg/m3 22,7 kg/m3 410,8 kg/m3 

 

Při porovnání hodnot z tabulky 1 s tabulkovou hustotou dřeva dle EN 338 třídy pevnosti C24 

(ρmean=420kg/m3, ρk=350kg/m3) je zřejmé, že použité dřevo bylo výrazně vyšší kvality, než je potřeba 

pro splnění požadavků pro požadovanou třídu pevnosti.  

mezera 

Kvůli vysoké hustotě vzorků a nízké kovariaci naměřených hodnot vyšly hodnoty únosností 

zkoušených úhelníků relativně nízké, viz tabulka 2. 
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Tab.2: Vyhodnocení naměřených únosností 
Table 2: Evaluation of measured load-bearing capacities 

 

 Průměr Směrodatná 

odchylka 

Charakteristická 

únosnost 

Převedeno na dřevo 

třídy C24 

05-21 - starý 10,784 kN 1,082 kN 8,537 kN 8,006 kN 

05-21 – nový 17,323 kN 1,143 kN 9,511 kN 9,418 kN 

05-23 31,001 kN 1,094 kN 17,569 kN 16,237 kN 

mezera 

VÝPOČTY 

mezera 

Výsledky experimentů byly porovnány se dvěma analytickými modely.  

mezera 

Prvním z nich je pružný model vystihující chování úhelníků před vznikem plastických kloubů, viz 

obr.3. Jedná se o jednoduché posouzení momentové rovnováhy v rohu úhelníku. Síly na hřebíky jsou 

limitovány jejich únosností a velikost ohybového momentu je limitována momentovou únosností 

úhelníku.  

  
Obr. 3: Pružný analytický model 

Fig.3: Analytical elastic model 

mezera 

Druhým je plastický model vystihující chování úhelníků po vzniku plastických kloubů, viz obr.4. 

Plastický model je převzat z EOTA TR 17 [6]. V něm je únosnost přípoje stanovena jako součet 

únosností úhelníku při vzniku dvou plastických kloubů a hřebíků namáhaných na vytažení. 

mezera 

      
Obr. 4: Plastický analytický model 

Fig.4: Analytical plastic model 

mezera 

Oba výše zmíněné výpočetní postupy byly aplikovány na zkoušené úhelníky a výsledky jsou shrnuty 

v tabulce 3. 

mezera 
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Tab.3: Vypočítané únosnosti celého přípoje 
Table 3: Calculated load bearing capacities of angle brackets 

 

 Pružný Plastický Experimenty 

05-21 - starý 6,356 kN 4,037 kN 8,006 kN 

05-21 – nový 7,560 kN 8,074 kN 9,418 kN 

05-23 17,952 kN 19,762 kN 16,237 kN 

 

Z výsledků je zřejmé, že plastický postup může vést k vyšším hodnotám únosností přípojů. Je však při 

něm potřeba správně odhadnout polohu plastických kloubů a roznos sil na jednotlivé hřebíky, což je 

obtížné. Například u tvaru úhelníku před optimalizací (05-21 – starý), ve skutečnosti vychází jedna 

řada hřebíků do plastického kloubu. V plastickém modelu jsou však hřebíky rozlišovány na před a za 

plastickým kloubem, a proto není do celkové únosnosti úhelníku vůbec tato řada započítána, ač 

prokazatelně určitou část zatížení přenáší. Proto v tomto případě únosnost vypočítaná dle plastického 

modelu vychází nižší než dle pružného modelu. Ten je v porovnání s plastickým výpočetním 

modelem, díky své jednoduchosti, nejen atraktivnější pro použití v praxi, ale i bezpečnější, což je vidět 

například u největšího úhelníku (05-23), kdy je únosnost vypočítaná podle plastického modelu výrazně 

vyšší, než experimentálně zjištěná. 

mezera 

Dalším způsobem určení únosnosti přípoje je použití numerického modelu styčníku. V tuto chvíli 

probíhá ladění modelů v programu Abaqus CAE. Výsledky budou prezentovány v příštím čísle 

sborníku. 

 

ZÁVĚR 

mezera 

V příspěvku jsou prezentovány výsledky dvou výpočetních postupů únosnosti tenkostěnných 

ocelových úhelníků. Ty jsou následně porovnány s výsledky experimentálně zjištěných hodnot 

únosností. Z výsledků je zřejmé, že oba výpočetní postupy jsou použitelné, avšak je v nich prostor pro 

zlepšení. Tím je například přesnější určení principu roznosu zatížení mezi jednotlivé spojovací 

prostředky nebo přesnější výpočet místa ohybu ocelového plechu úhelníku. Rozvoji obou výpočetních 

postupů a parametrické studii na numerických modelech budou věnovány následující dva roky studia. 

Výsledky byly dosud prezentovány na konferenci v Pécs (Maďarsko, říjen 2013), v 

článku v recenzovaném časopise Stavebnictví (únor 2014), ve sborníku konference ve Volyni (Česko, 

duben 2014) a na konferenci v Praze (Česko, květen 2014). Připravovanými výstupy jsou příspěvek 

v recenzovaném sborníku konference WCTE a článek v impaktovaném časopise Wood Research. 

Hlavním cílem je však vývoj a certifikace konkurenceschopného kování, které bude vyrábět společnost 

BOVA Březnice.  
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