
http://www.diva-portal.org

Postprint

This is the accepted version of a paper presented at Dřevostavby 2016.

Citation for the original published paper:

Jára, R., Ptáček, P., Pošta, J., Sejkot, P., Nechanický, P. et al. (2016)
Navrhování spojů dřevěných prvků za pomoci kování
In: VOŠ Volyně (ed.), Dřevostavby 2016 (pp. 187-189). Volyně

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-73338



NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ZA POMOCI KOVÁNÍ 

Robert Jára1, Petr Ptáček1, Jan Pošta1, Petr Sejkot1, Pavel Nechanický2, Petr Kuklík2, 

Klára Machalická3, Sigurdur Ormarsson4, Panagiotis Patlakas5 

1UCEEB, ČVUT, Třinecká 1024, 273 43  Buštěhrad 

2Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze 

3Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze 

4Linnaeus University, Växjö, Švédsko 

5Southampton Solent University, Southampton, Velká Británie 

 

 

Abstrakt 

Článek je zaměřen na řešení problematiky spojů dřevěných prvků za pomoci tenkostěnných 

ocelových elementů aneb kování, kde jako spojovací prvek jsou použity kolíkové spojovací 

prostředky. 
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1 Úvod 

V současnosti platné normy (Eurokódy) se problematice navrhování přípojů ocel-dřevo za 

pomoci kolíkových spojovacích prostředků věnují pouze okrajově. Postup v nich obsažený je vhodný 

především pro návrh kloubových přípojů v rovině s pravidelným rastrem spojovacích prostředků.  

V případě aplikace Eurokódu 5 [1] na návrh spoje dřevěných prvků namáhaného ohybovým 

momentem se výpočet stává velmi časově náročným, protože je potřeba provést posouzení každého 

spojovacího prostředku zvlášť. Proto je při návrhu takovéhoto přípoje vhodné použít specializovaný 

software, například TERETRON [2]. 

 
Obr. 1: Návrh přípoje namáhaného ohybovým momentem v programu TERETRON [2]. 

V případě nepravidelného rastru spojovacích prostředků či využití tvarovaných součástí 

z děrovaného ocelového plechu již Eurokódy podporu nenabízejí a odborná literatura [3], [4] se věnuje 

pouze několika málo takovým přípojům. Výzkum na ČVUT v Praze má za cíl tuto situaci změnit. 



  

2 Experimenty 

Ve spolupráci s firmou BOVA Březnice s.r.o. byly vybrány často používané přípoje dřevěných 

prvků za pomoci tvarovaných součástí z ocelového plechu s nepravidelně rozmístěnými otvory pro 

spojovací prostředky. Jejich chování pod zatížením bylo analyzováno za pomocí experimentů. Při nich 

byly přípoje zatěžovány vnější silou až do porušení, přičemž byl měřen rozvoj mezery mezi 

spojovanými prvky pro určení tuhosti zkoušených přípojů. 

 

 
Obr. 2: Přípoj dřevěných prvků za pomoci úhelníku při zatěžovací zkoušce. 

3 Analytické výpočetní modely 

Na základě výsledků ze zkoušek jsou určovány vhodné analytické výpočetní přístupy pro určení 

přibližných únosností typových přípojů. I přes to, že tyto výpočetní modely nezohledňují důležitou 

vlastnost těchto přípojů, kterou je vysoká duktilita, jsou velmi žádány pro potřeby projekční praxe. 

Nalezení jednoduchých výpočetních vztahů dobře vystihujících poměrně složité chování přípojů 

pod zatížením však není vždy reálné. Kvůli vysoké duktilitě přípojů je totiž redistribuce zatížení na 

jednotlivé spojovací prostředky rozdílná při různých hodnotách zatížení a současně se mění i velikosti 

ploch ocelových částí kování zatlačovaných do dřeva. K nalezení únosnosti přípoje tedy mnohdy 

vedou poměrně složité algoritmy a projektant má ručním výpočtem pouze možnost výsledný návrh 

posoudit (splnění podmínek rovnováhy, nepřesáhnutí kritických napětí apod.) 

 

 
Obr. 3: Analytický model úhelníku v přípoji dřevěných prvků při zatěžovací zkoušce. 

4 Numerické výpočetní modely 

Kromě analytických výpočetních modelů je během výzkumu zkoumána i vhodnost využití 

numerických simulací k předpovězení chování přípoje pod zatížením. Ta se zatím ukazuje být velmi 

vhodná, neboť pro získání modelu přípoje, jehož chování dobře odpovídá výsledkům ze zkoušek, stačí 



i relativně jednoduché modely, jako jsou například ortotropické dřevěné prvky spolu s plošnými 

ocelovými prvky a spojovací prostředky formou vztahu mezi skupinami uzlů ve spojovaných  prvcích 

definovaným zjednodušenými pracovními diagramy spojovacích prostředků v jednotlivých směrech. 

 

  
 

Obr. 4: Numerický model přípoje a porovnání jeho chování se skutečností 

5 Závěr 

Výzkum prováděný v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ve spolupráci se 

společností BOVA Březnice s.r.o. přináší porovnání mezi analytickými přístupy, numerickými 

přístupy a přístupy na základě laboratorních zkoušek pro určení únosnosti tenkostěnných ocelových 

tvarovaných elementů pro přípoje dřevěných prvků za pomoci kolíkových spojovacích prostředků. 

Při něm se numerický přístup ukázal být vhodnou alternativou ke kombinaci laboratorních 

zkoušek a analytických výpočtů. Ten má navíc výhodu, že umožňuje simulovat chování přípoje pod 

kombinací zatížení a odpadá tak nutnost používat další konzervativní analytické vzorce pro určení 

únosnosti přípoje zatíženého ve více směrech, jako je tomu u analytického či experimentálního 

přístupu. 
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