
PRUŽNOST   A   PEVNOST
20) Složená namáhání z     normálových a tečných napětí  
 Vznikají-li při složeném namáhání normálová a tečná napětí, pak tato napětí nelze sčí-

tat ani algebraicky, ani vektorově!
 Při řešení těchto složených namáhání se pou-

žívají  různé  teorie  pevnosti  vycházející  z
principů dvouosého stavu napjatosti.

 Pro řešení  složeného namáhání je zavedeno
redukované  normálové  napětí,  které  má
stejné  účinky  jako  skutečné  zatížení  a  po-
rovnává se dovoleným normálovým napětím,
pak σred ≤ σD.

 Teorie pevnosti rovinné napjatosti:
1. - teorie maximálních normálových napětí

(platí  pro  materiály,  které  mají  stejné
napětí dovolené v tahu i ve smyku), kdy k porušení součásti dojde při složeném
stavu napjatosti, překročí-li maximální normálové napětí dovolenou hodnotu, pak
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2. - teorie největších poměrných deformací, kdy k porušení součásti dojde v důsledku
maximálního  poměrného  prodloužení,  které  překročí  hodnotu  poměrného
prodloužení  při  prostém  tahu  odpovídající  dovolenému  namáhání,  pak  redu-
kované napětí D
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3. - teorie  maximálních  smykových  napětí,  kdy  k porušení  součásti  dojde,  jestliže
maximální tečné napětí dosáhne takové hodnoty, při níž se materiál poruší v pros-
tém tahu a redukované napětí je D
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4. - teorie objemové hustoty deformační energie předpokládá, že k porušení součásti
dojde překročí-li tato energie určitou dovolenou hodnotu, pak redukované napětí
je D21
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5. - teorie objemové hustoty deformační energie změny tvaru předpokládá, že pro po-
rušení součásti je rozhodující deformační energie způsobující změnu tvaru sou-
části a k jejímu porušení dojde překročí-li tato energie určitou dovolenou hodnotu
a redukované napětí je D
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 V praxi  se  nejčastěji  používá  pátá  teorie,  pak  pro  redukované  napětí  při  složeném
namáhání ohyb a krut platí vztah D
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 Příklad: Proveďte pevnostní kontrolu průřezu tyče o průměru 50 mm zatížené ohy-
bovým momentem 1250 Nm a zatíženého kroutícím momentem 750 Nm, jestliže napě-
tí dovolené v ohybu je 180 MPa  a napětí dovolené v krutu je 110 MPa. [Výsledek: σo

= 101,6 MPa, τk = 30,6 MPa, σRED = 114,8 MPa < 180 MPa, vyhovuje].

Obrázek: Namáhání normálovými a tečnými napětími


