
PRUŽNOST   A   PEVNOST
16) Obrazce vnitřních statických účinků při ohybu
 Obrazec normálových sil   FN, obrazec posouvajících sil FT a  obrazec ohybových mo-

mentů MO. zobrazují průběh vnitřních statických účinků na nosníku.
 Průběh normálové síly na nosníku znázorňuje ob-

razec normálových sil  (FN), které z hlediska zob-
razení jsou otočeny o 90°.

 Průběh  posouvající  síly  na  nosníku  znázorňuje
obrazec posouvajících sil (FT),

 Průběh ohybového momentu na nosníku znázor-
ňuje obrazec ohybových momentů (MO).

 Mezi  obrazcem  posouvajících  sil  a  ohybových
momentů platí určité závislosti:
a) plocha  obrazce  posouvajících  sil  pro  řešený

průřez  je  přímo úměrná  velikosti  ohybového
momentu v daném místě;

b) maximální  ohybový  moment  je  v tom  místě
nosníku,  kde  posouvající  síla  je  rovna  nule
nebo  mění  své  znaménko  (což  je  znění
Schwedlerovy věty).

 Zvláštním případem řešení je nosník se spojitým za-
tížením (například vlastní  tíhou nosníku), kde zatí-
žení je dáno obrazcem spojitého zatížení.

 Ze spojitého zatížení q [N.m  -1  ]   , která udává zatížení
na jednotku délky nosníku, se určí výsledné zatížení.

 Pomocí  obrazců  vnitřních  statických  účinků  se při
pevnostních  výpočtech  nosníků  určuje  místo  s maximálním  ohybovým  momentem
(Mo,max).

 Kontrolní výpočet se provádí dle pevnostní podmínky v ohybu Do
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σo [Pa] je napětí ohybu,  Mo [Nm] je ohybový moment,  Wo [m3] je modul průřezu v
ohybu a σDo [Pa] je napětí dovolené v ohybu.

 Výpočet  únosnosti  při  ohybu  je  Dooo WM σ⋅≤ ,  kde  Wo [m3]  je  modul  průřezu  v
ohybu a σDo [Pa] je napětí dovolené v ohybu.

 Návrhový výpočet při ohybu je 
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≥ ., kde [Nm] je ohybový moment a σDo [Pa]

je napětí dovolené v ohybu.
 Pozor: moduly průřezu v ohybu nelze sčítat algebraicky ani vektorově, ale pro modul

průřezu v ohybu platí 
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o = , kde Jz [m4] je kvadratický moment průřezu a e [m] je

vzdálenost krajního vlákna průřezu od neutrální osy.
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