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2. přednáška

OCELOVÉ KONSTRUKCE



1) Klasifikace podle tuhosti: 

- kloubové spoje

- tuhé spoje

- polotuhé spoje

2) Klasifikace podle únosnosti:                                 

- spoje s plnou únosností

- spoje s částečnou únosností

SPOJE

Základní klasifikace:



3) Klasifikace podle typu spoje: 

- svarové spoje

- nýtované spoje

- šroubované spoje

- kontaktní spoje

- ostatní spoje

- kombinace spojovacích prost ředků



základní druhy sva řování:

- tavné (spojované materiály ve stavu tekutém)

- svařování el. obloukem

- svařování plamenem

- svařování termitem

- tlakem ( stav t ěstovitý + tlak)  

- svařování el. odporem ( např.: na tupo,      

přeplátováním, p řivařování trn ů soupravou Nelson )

Svarové spoje



základní druhy sva řování:

- tavné (spojované materiály ve stavu tekutém)

- svařování el. obloukem

- svařování plamenem

- svařování termitem

- tlakem ( stav t ěstovitý + tlak)  

- svařování el. odporem ( např.: na tupo,      

přeplátováním, p řivařování trn ů soupravou Nelson )

Svarové spoje



Svařování elektrickým obloukem:

Svarové spoje

Ruční svařování



Svařování elektrickým obloukem:

Svarové spoje

Svařování v ochranné atmosféře (automatem): - CO2, Ar
(MIG, TIG, WIG)



Svařování elektrickým obloukem:

Svarové spoje

Svařování pod tavidlem (automatem): 



Svařování elektrickým obloukem: 

Svarové spoje

Technologie svařování elektrickým obloukem 



Svařování elektrickým obloukem:

Svarové spoje

Technologie svařování elektrickým obloukem 



Tupé svary :

Svarové spoje

Tupý svar s plným pr ůvarem

Tupý svar s částečným prova řením



Svařování elektrickým obloukem:

Svarové spoje

Průběh napětí ve svarech: 



Svařování elektrickým obloukem:

Svarové spoje

Svarová pnutí a deformace 



Svařování elektrickým obloukem:

Svarové spoje

Vady svar ů, kontrola svar ů, defektoskopie:
- vizuální hodnocení
- prášková magnetická metoda
- ultrazvuk
- rentgen



Návrh a posouzení svar ů dle EC3 (ČSN 73 1401):

Svarové spoje

Základní materiál:  - tažnost min. 15%



Návrh a posouzení svar ů dle EC3 (ČSN 73 1401):

Svarové spoje

Přídavný materiál:

Účinná výška svaru a:

Účinná délka svaru:          lwlwlwlw,ú  >  6 ,ú  >  6 ,ú  >  6 ,ú  >  6 . . . . aaaawwww

> 40 mm> 40 mm> 40 mm> 40 mm



Návrh a posouzení svar ů dle EC3 (ČSN 73 1401):

Svarové spoje

Účinná výška svaru a:



Návrh a posouzení svar ů dle EC3 (ČSN 73 1401):

Svarové spoje

Nejmenší doporučené účinné výšky koutových svarů:

3
4
5
6

do 10
11 až 20
21 až 30
31 a více

Nejmenší účinná výška
jednovrstvého ručního 

svaru
a

Největší tloušťka
spojovaných prvků

t (mm)



Posouzení koutových svar ů podle srovnávacího nap ětí:

Svarové spoje

1)

2)

(γMw = 1,50 ČSN)

γMw = 1,25 EC3



Návrh a posouzení svar ů dle EC3 (ČSN 73 1401):

Svarové spoje







Návrh a posouzení šroubových spoj ů:
kategorie šroubových spojů

Šroubové spoje



Návrh a posouzení šroubových spoj ů:
kategorie šroubových spojů

Šroubové spoje



Návrh a posouzení šroubových spoj ů:

kategorie šroubových spojů

Šroubové spoje

tah

smyk
Střih +otl. (všechny t ř. ŠR, bez řízeného utahování )
VP
VP

Tah a komb. tah + střih
VP

D
E

A
B
C



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401:
materiály:

Šroubové spoje



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401:

materiály:

Šroubové spoje



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401:

materiály:

Šroubové spoje

4.8 320 400

5.8 400 500

6.8 480 600

EC



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401:

Jmenovité vůle ve standardních dírách nesmí být větší:

Šroubové spoje



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401:

Rozteče děr:

Šroubové spoje



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401:

Rozteče děr:

Šroubové spoje





Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401:

Návrhové únosnosti:

1) Protla čení hlavy ŠR nebo matice

Šroubové spoje

γγγγ Mb = 1,25  EC3

ČSN



2) 

3) 

4) 

4.8, 5.8, 6.8 - EC



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401:

Návrhové únosnosti:

Šroubové spoje

5) Kombinace Tah + smyk

γγγγ Mb = 1,25  EC3

ČSN



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401:

Šroubové spoje



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401:

Páčení spojovacích prvků



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401:

Páčení spojovacích prvků

[mm]
b a

t

t

( te )



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle EC3:

Mechanismy porušení
pásnice / čelní desky



Návrh a posouzení šroubových spoj ů:

Mechanismy porušení
pásnice / čelní desky

tah

tlak

horizont.
smyk

vertikal.
smyk
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vertikal.
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Návrh a posouzení šroubových spoj ů:
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tlak

horizont.
smyk

vertikal.
smyk



Návrh a posouzení šroubových spoj ů:

Mechanismy porušení
pásnice / čelní desky

tah

tlak

horizont.
smyk

vertikal.
smyk



Mechanismy porušení - otlačení

kontaktní nap ětí 
při otla čení

vůle v 
otvoru



Mechanismy porušení                 

lokální tahové
napětí od p řitížení
silou Q

Deformace p řeplátovaného spoje s jedním šroubem (smykové a taho vé namáhání šroubu)



Mechanismy porušení

otla čení

smyková plocha

a) Smykové vytržení

b) Tahové porušení net-pr ůřezu



Mechanismy porušení

otla čení

smyková plocha

a) Smykové vytržení

b) Tahové porušení net-pr ůřezu



Spoje přenášející ohybový moment



Vyztužení stojiny sloupu



Spoje přenášející smyk



Připojení nosníku na nosník



Kritické oblasti připojovaných nosníků



Šroubový přípoj pomocí styčníkového plechu u příhradové 
konstrukce z úhelníků



Spojovací materiál



Spojovací materiál



Spojovací materiál



Spojovací materiál

e1

e1

p1

p1

e2
e2 p2



Vnit řní síly ve 
ŠR spojích



Vnit řní síly ve 
ŠR spojích





Vnit řní síly v 
hrubém ŠR spoji

osa otá čení



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401 (EC3):

Třecí spoje s vysokopevnostními šrouby:



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401 (EC3):

Třecí spoje s vysokopevnostními šrouby:

1,10

1,25

1,40

EC ČSN



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401 (EC3):

Třecí spoje s vysokopevnostními šrouby:

Součinitel t ření



Návrh a posouzení šroubových spoj ů dle ČSN 73 1401 (EC3):
Třecí spoje s vysokopevnostními šrouby:



Spojovací materiál pro VP
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Vnit řní síly ve 
VP spoji

n.o.

b

s



Vnit řní síly ve 
VP spoji

n.o.
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Konec prezentace


