
PRUŽNOST   A   PEVNOST
5) Namáhání tahem
 Namáhání tahem   je způsobeno dvěma silami působícími na těleso na jeho konci (druhá

síla je v horní desce uchycující součást), obě síly musí
ležet na společné nositelce kolmé k rovině řezu (vyzna-
čený  čtyřúhelník),  musí  být  stejně  velké,  opačné  ori-
entace a působit ven z tělesa.

 Při porušení  soudržnosti  součásti  namáhané tahem by
se části tělesa oddalovaly, tudíž v součásti vzniká  nor-

málové napětí a vypočte 
S
F=σ , kde F [N] je zatěžující

síla a S [m2] je plocha průřezu součásti.
 Při zatížení  tahovými silami se těleso prodlužuje a

deformace   tělesa  namáhaného  tahem  se  nazývá
prodloužení.

 Prodloužení   neboli prosté prodloužení je rozdíl mezi
délkou zatížené součásti  l1 a délkou nezatížené součásti  l0 (původní délka), pak platí
vztah ∆  l = l  1 – l0.

 Často se používá poměrné prodloužení, což je poměr prostého  prodloužení a původní

délky součásti 
0l
l∆=ε , kde ∆  l   [m] je prosté prodloužení a l0 [m] je původní délka sou-

části.
 Základním principem pevnostních výpočtů při namáhání tahem je, že provozní napětí

v tahu musí být vždy menší nebo rovno dovolenému napětí v tahu.

 Pevnostní podmínka v     tahu   má tvar DS
F σσ ≤= , kde σ [Pa] je provozní napětí v tahu,

σD [Pa] je dovolené napětí v tahu, F [N] je zatěžující tahová síla a S [m2]  je plocha ne-
bezpečného průřezu součásti.

 Nebezpečný průřez   je nejmenší nebo nejvíce zatížený průřez součásti a v nebezpečném
průřezu je největší napětí v součásti.

 Kontrolní výpočet   při namáhání tahem posuzuje zda provozní napětí v tahu dané sou-

části je menší nebo rovno napětí dovolenému v tahu DS
F σσ ≤= .

 Výpočet únosnosti   při namáhání tahem umožňuje stanovit maximální přípustnou sílu,
kterou je možné danou součást zatížit, pak F ≤ S . σD.

 Návrhový výpočet   při  namáhání  tahem stanovuje  velikost  průřezu zatížené součásti

(většinou ze vzorce rovnou vyjadřujeme rozměry průřezu) 
D

FS
σ

≥ , kde σD [Pa] je na-

pětí dovolené v tahu.
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