
PRUŽNOST   A   PEVNOST
2) Základní druhy namáhání
 Namáhání tahem   je způsobeno dvěma silami působícími na těleso na jeho konci, při-

čemž obě síly musí ležet na společné nositelce kolmé k rovině řezu, musí být stejně
velké, opačné orientace a působit ven z tělesa.

 Deformace při namáhání tahem je prodloužení.

 Pevnostní  podmínka  v  tahu  DS
F σσ ≤= ,  kde  σ

[Pa] je napětí v tahu, F [N] je zatěžující síla, S [m2] je plocha nebezpečného průřezu a
σD [Pa] je dovolené napětí v tahu.

 Namáhání tlakem   je způsobeno dvěma silami působící-
mi na těleso na jeho konci, přičemž obě síly musí ležet
na společné  nositelce  kolmé k rovině řezu,  musí  být
stejně velké, opačné orientace a působit směrem do tělesa.

 Deformace tělesa namáhaného tlakem se nazývá zkrácení.

 Pevnostní podmínka v tlaku Dtt S
F σσ ≤= , kde σt [Pa] je na-

pětí v tlaku, F [N] je zatěžující síla, S [m2] je plocha nebez-
pečného průřezu a σDt [Pa] je dovolené napětí v tlaku.

 Namáhání smykem (střihem)   je způsobeno dvěma silami na
společné  nositelce,  stejně  velkými,  působícími  proti  sobě
směrem do tělesa a ležícími v rovině řezu.

 Deformace tělesa namáhaného smykem se nazývá zkosení.

 Pevnostní  podmínka  ve  smyku  Dss S
F ττ ≤= ,

kde τt [Pa] je napětí ve smyku, F [N] je zatěžují-
cí síla, S [m2] je plocha nebezpečného průřezu a
τDs [Pa] je dovolené napětí ve smyku.

 Namáhání krutem   je způsobeno silovou dvojicí
ležící v rovině řezu (kroutícím momentem).

 Deformace tělesa namáhaného krutem se nazývá
zkrut, velikost se vyjadřuje úhlem zkroucení.

 Pevnostní podmínka v krutu Dk
k
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M ττ ≤= , kde τk [Pa] je napětí v krutu, Mk [Nm] je

zatěžující kroutící moment, Wk [m3] je modul průřezu v krutu (pro kruh Wk = 0,2 . d3) a
τDk [Pa] je dovolené napětí v krutu.

 Namáhání ohybem   je způsobeno silovou dvojicí ležící v
rovině kolmé na rovinu řezu (ohybovým momentem).

 Deformace tělesa namáhaného ohybem je průhyb.

 Pevnostní  podmínka  v  ohybu  Do
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M σσ ≤= ,  kde  σo

[Pa] je napětí v ohybu, Mo [Nm] je zatěžující ohybový moment, Wo [m3] je modul prů-
řezu v ohybu (pro kruh Wo = 0,1 . d3) a σDo [Pa] je dovolené napětí v ohybu.
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