
PRUŽNOST   A   PEVNOST
8) Namáhání tlakem a smykem
 Namáhání tlakem   je způsobeno dvěma silami působícími na těleso

na jeho konci (druhá síla je ve spodní desce uchycující součást), obě
síly musí ležet na společné nositelce kolmé k rovině řezu (vyzna-
čená kružnice), musí být stejně velké, opačné orientace a působit do
tělesa.

 Při  namáhání  tlakem  vzniká  normálové  napětí a  vypočte  se  ze

vztahu 
S
F

t =σ , kde F [N] je zatěžující síla a S [m2] je plocha průře-

zu součásti.
 Kontrolní výpočet   při namáhání tlakem posuzuje zda provozní napě-

tí v tlaku dané součásti je menší nebo rovno napětí dovolenému v tlaku Dtt S
F σσ ≤= .

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

 Návrhový výpočet   při namáhání tlakem stanovuje velikost průřezu zatížené součásti

Dt

FS
σ

≥ , kde σDt [Pa] je napětí dovolené v tlaku.

 Namáhání smykem nebo střihem   je způsobeno dvěma silami působí-
cími na těleso v rovině řezu, přičemž obě síly musí ležet na společné
nositelce ležící  v rovině řezu, musí být stejně velké a působit  proti
sobě směrem do tělesa.

 Deformací  tělesa  namáhaného  smykem  je  posunutí  průřezu  nebo
zkosení deformované vrstvy.

 Při  namáhání  smykem vzniká  tečné  napětí a  vypočte  se  ze  vztahu

S
F

S =τ , kde F [N] je zatěžující síla a S [m2] je plocha průřezu sou-

části.
 Kontrolní výpočet   při namáhání smykem posuzuje zda provozní napětí ve smyku dané

součásti je menší nebo rovno napětí dovolenému ve smyku Dss S
F ττ ≤= .

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

 Návrhový výpočet   při namáhání smykem stanovuje velikost průřezu zatížené součásti

Ds

FS
τ

≥ , kde τDs [Pa] je napětí dovolené ve smyku.

 Zvláštním případem namáhání smykem je střihání materiálu, kdy musí dojít k přestři-
žení materiálu, pak střižná síla musí v materiálu způsobit napětí, které je větší než je
mez pevnosti ve smyku.
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