
 

 
                           Únosnost táhel Macalloy  dle českých technických norem 
 
 Systém táhel  Macalloy je navržen tak, aby v mezním stavu únosnosti došlo nejdříve 
k porušení průřezu táhla v závitové části tyče před porušením ostatních částí systému.  
Návrhová únosnost táhel vychází z řady testů na skutečných výrobcích. Tyto testy byly 
provedeny v souladu s přílohou „Y“ ČSN P ENV 1993-1-1/94 a byly vyhodnoceny podle 
přílohy „Z“ této normy.  
 Návrhová únosnost, stanovená podle původních britských podkladů,  vychází 
z hodnoty parciálního součinitele  bezpečnosti gR2  = 1.25.  Vzhledem k nižší úrovni hodnot 
součinitelů zatížení gf  podle českých norem  doporučujeme použít hodnotu gR2  = 1.30.  
Únosnost táhel Macalloy N u,Rd  je pro jednotlivé průřezy uvedena v tabulce 1.  Vzhledem 
k tomu, že poměr  fu  gmo  / (fy  gR2 ) má  v případě táhel Macalloy   hodnotu 1.17 (což je méně 
než nejmenší součinitel zatížení gf, min = 1,20), nemůže dojít v mezním stavu použitelnosti 
k plastifikaci.  
 Pro některé modely konstrukcí však může být výjimečně požadavek plně elastického 
působení (i lokálního) i v mezním stavu únosnosti. Pro tyto případy je hodnota návrhové 
únosnosti N el,Rd  dána v tabulce 1.   
  

Tab. 1 
 
V případě použití táhel Macalloy jako části šroubového spoje (tj spoje, kde není 

rozdělení sil na jednotlivé prvky zcela jednoznačné nebo tam kde jsou užity i jiné nosné 
komponenty než ze systému Macalloy )  je třeba  užít parciální součinitel bezpečnosti pro 
šrouby gMb = 1.45 a únosnost stanovit ze vztahu  

N u,Rd = 0.9 Anet  fu / gMb  > Nsd       (1) 
 
V případě použití táhel Macalloy jako kotevních šroubů  je únosnost dle vztahu (1) navíc 
redukována součinitelem bb, který se zatím uvažuje podle  ČSN 73 1401/98 hodnotou 0,80. (4) 

N u,Rd = bb 0.9 Anet  fu / gMb  > Nsd                 (2) 
 

gmo   - parciální součinitel bezpečnosti,   uvažuje se hodnotou 1,15 (resp. pro stanovení 
hodnoty N el,Rd hodnotou 1.10)  

gm2  - parciální součinitel bezpečnosti,  uvažuje se hodnotou 1, 30 
d  - nominální průměr průřezu (mm) 
A - plocha průřezu, vypočtená z nominální průměru průřezu d, viz tab. 1 
Anet - plocha oslabeného průřezu závitem podle BS 3580 podle tab. 1 
fy - mez kluzu materiálu  Macalloy S460 , pro celý rozsah  profilů uvažovaná hodnotou 

460 N/mm2 
fu - mez pevnosti materiálu  Macalloy S460 , pro celý rozsah profilů uvažovaná hodnotou  

610 N/mm2 

Závit M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 M76 M85 M90 M100
d 

(mm)
9 11 15 19 22 28 34 39 45 52 60 72 82 87 97

Anet 

(mm2)
54 79 150 234 339 541 793 1090 1434 1982 2616 3818 4867 5505 6895

N u,Rd

(kN)
N el,Rd

(kN)

2583

2303

3235

2884829 1095 1596 2035

2283

22,7 32,7 62.7 98.2 142 226 331 455 600

673 930 1228 1791159 254 372 51225,4 36,9 70,0 110,0


