
PRUŽNOST   A   PEVNOST
9) Příklady namáhání tahem, tlakem a smykem
 Příklad: Táhlo dle obrázku z materiálu 11 423 přenáší stálou tahovou osovou sílu

40  kN.  Proveďte  pevnostní
kontrolu dané součásti, jestliže
míra bezpečnosti je 3, rozměr a
= 40 mm, b = 20 mm, c = 11
mm, d = 20 mm a e = 200 mm. 

[Výsledek: Rm = 420 MPa, σD = 140 MPa Sd = 400 mm2, Sc = 360 mm2, σ =
111,1 MPa, vyhovuje].

 Příklad: Navrhněte  průměr  táhla  z  materiálu  11  500
zatíženého silou 25 000N, jestliže napětí dovolené v tahu
daného materiálu je 150 MPa.

[Výsledek: d´ = 14,57 mm, volím d = 16 mm].
 Příklad: Vypočtěte o  kolik se prodlouží  válcová část

táhla z materiálu 11 500, jestliže táhlo zatížíme statickou
silou F = 16000 N. Průměr válcové části táhla je  12 mm  a
její  délka  je 200 mm. Pro daný materiál napětí dovolené v tahu je 150 MPa, mez
úměrnosti v tahu je 210 MPa a modul pružnosti v tahu je 2.105 MPa.

[Výsledek: ∆l = 0,1415 mm].
 Příklad: Proveďte pevnostní kontrolu ocelové bezešvé trubky z materiálu 11 423

(napětí dovolené v tlaku je 120 MPa) o vnějším průměru 102 mm a tloušťce stěny 5
mm, jestliže trubka je v ose zatížena statickou tlakovou si-
lou 240 000 N.

[Výsledek:  σt =  157,5  MPa  <  120  MPa,  nevy-
hovuje].

 Příklad: Proveďte pevnostní  kontrolu ve smyku ocelo-
vého kolíku o průměru 10mm a délce 22mm z materiálu 11
600 (napětí dovolené ve smyku je 120 MPa), jestliže kolík
ve spoji dle obrázku je zatížen statickou silou 7 500 N.

[Výsledek: τs = 95,5 MPa < 120 MPa, vyhovuje].
 Příklad: Vypočtěte  jak velkou míjivou silou  může být

zatížen ocelový kolík o průměru 16 mm a délce 36 mm z mate-
riálu 11 600, jestliže napětí dovolené ve smyku je 100 MPa.

[Výsledek: F = 643398 N].

 Příklad: Vypočtěte  střižnou  sílu  potřebnou  k vystřižení
kruhové podložky o průměru 40 mm z plechu o tloušťce 2 mm,
jestliže mez pevnosti ve střihu je 320 MPa.

[Výsledek: F = 80425 N].
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