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Indexy na označovanie veličín

Pre sily:

1,2,3
X, y,z
A,B,C
G
kr
N
T

Pre napätia:

t
d
o
k
s
c
D
red

podľa poradia
v danej osi
v danom bode
gravitačná
kritická
normálová
trecia, priečna

ťahom
tlakom
ohybom
krútením
strihom
únavou
dovolené
redukované

Príklady označovania indexmi:

FAx

Fly

Fx
MA
t»:
i==

sila v bode A, v smere osi x
zložka sily 1 v smere osi y
výsledná sila v smere osi x
moment vzhľadom na bod A
súčet síl na osi x od prvej po n-tú
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PREBII.V.R
Učebnica ja spracovaná v dvoch celkoch - mechanika a strojárska technológia, podľa platných učebných

osnov.
Učivo sa začína časťou Mechanika, vysvetlením základných pojmov, zaoberá sa statikou a pružnosťou a pev-

nosťou. V preberanej látke sú uvádzané aj konkrétne príklady, ktoré možno rozšíril" na hodinách cvičení.
Odporúčame používal" Príklady a úlohy z mechaniky (autori Turek a Haluška) alebo Mechanika - učebný text
pre 1. ročník SPŠ odbor TiS, prípadne tematické zošity Mechanika - statika a Mechanika - pružnosť a pevnosť,
učebnice pre l. a ll. ročník odboru strojárstvo (autori Micháliková a Daniš).

Pri vysvetľovaní a riešení úloh je potrebné pracoval" so strojnickymi tabuľkami. Odporúčame Strojnícke tabul'-
ky pre SPŠ strojnícke (autor Vávra).

V druhej časti spracovaného učiva je technologická čast; ktorej úlohou je oboznámil" žiakov s technológiou
výroby surového železa, ocele, liatin a s druhmi iných materiálov používaných v strojárstve. Je pre žiakov prvým
priblížením strojárskej problematiky. Učivo je vhodné na cvičeniach dopíňal" výberom materiálov s poukázaním
na vhodnosť ich použitia na rôzne spôsoby namáhania, možné spôsoby tepelného spracovania a pod.

Po prebratí učiva ucelenej časti je zaradené zhrnutie učiva a otázky s úlohami i s námetmi na uvažovanie
ktoré sú označené podkladovým obdlžnikom. Od základného učiva sa motivujúce, vysvetľujúce a doplnajúce
učivo líši tlačou - kurzívou. Y obrárkoch; v ktorých riešime pôsobenie síl a ich dôsledky, sú prvotné sily označe-
né modrou farbou, a sily, ktoré Z nich vyplynú, červenou farbou. Pri označovaní ocelí podľa STN 42 0002 uvá-
dzame v zátvorke aj označenie podľa EN 1027-1.

Na prácu v časti Mechanika budú potrebné rysovacie pomôcky, uhlomer, farebné ceruzky a kalkulačka.
Rozsah a náročnosť sú volené tak, aby zodpovedali zameraniu daného odboru.

Autori
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t: MECIIANlKA
Obsah a členenie mechaniky
Mechanika patrí medzi najstaršie vedné disciplíny. Jej základné princípy, aj keď len zo skúsenosti, museli

poznať už v staroveku. Bez nich by ťažko zrealizovali velké stavby, ktoré poznáme z histórie (napr. v Egypte,
Babylone, starej Číne, Grécku či v Ríme). Prvé vedecké základy mechaniky položili Gréci; aj názov mechani-
ka pochádza z gréckeho slova mechané - nástroj, stroj.

V 15. a 16. storočí posunuli poznatky v oblasti mechaniky Leonardo da Vinci, Mikuláš Kopernik, Giordano
Bruno, v 16. a 17. storočí Johannes Kepler, Galileo Galilei a zakladateľ klasickej mechaniky Isaac Newton
(1643 - 1727).

Zo Slovákov sa v minulosti mechanikou a jej aplikáciami zaoberal vedec a technik Samuel Mikovíni (1700-
1750), člen Pruskej akadémie vied, profesor matematiky, mechaniky a hydrauliky, riaditeľ banskej školy v
Banskej Štiavnici. Bol autorom originálneho lisu a významných banských strojov a stavebných diel. K rozvoju
mechaniky prispel aj ďalší vedec slovenského pôvodu Aurel Stodola (1859 - 1942), ktorý bol profesorom na
Vysokej škole techniky v ZUrichu.

Mechanika je stále vo vývoji. Delí sa z rôznych hľadísk, napr. podľa spôsobu skúmania (teoretická, technic-
ká, experimentálna), podľa predmetu skúmania atď.

Z hľadiska výučby mechaniky v strednej odbornej škole si mechaniku rozdelíme podľa predmetu skúmania:

MECHANIKA

TUHÝCH TELIES PODDAJNÝCH TELIES

PEVNÝCH TELIES PROSTREDIA

STATIKA

HYDROMECHANIKA

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ TERMOMECHANIKA

KINEMATIKA AEROMECHANIKA

DYNAMIKA

Tab. 1.1

Statika - zaoberá sa skladaním, rozkladaním alebo rovnováhou vonkajších síl pôsobiacich na teleso.
Kinematika - zaoberá sa časovým priebehom mechanického pohybu bez ohľadu na pôsobiacu silu, napr. tvar

dráhy, rýchlosť a pod.
Dynamika - zaoberá sa vzťahmi medzi časovým priebehom pohybu a silami pôsobiacimi na teleso, napr.

odstredivá sila, zrýchľujúca sila.
Pružnosť a pevnosť - zaoberá sa vnútorným namáhaním, únosnosťou a deformáciami súčiastok pri ich

zaťažení silami.
Hydromechanika - zaoberá sa javmi pôsobiacimi v kvapalinách.
Termomechanika - zaoberá sa prenosom a premenou tepelnej energie a jej využitím.
Aeromechanika - zaoberá sa javmi vo vzdušinách a pohybom telies v nich.

::.----
------------------------------
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1.STATIKA
Každé teleso sa skladá z hmotných častíc, ktoré považujeme za hmotné body. Hmotný bod je také malé tele-

so, že jeho hmotnosť môžeme zanedbať Telesá sa samostatne vyskytujú veľmi zriedkavo. (Stôl stojí na podlahe,
nástenka visí na klinci, tašku nesieme v ruke ... ). Telesá v mieste spojenia pôsobia na seba navzájom silami.
Nazývame ich väzbové sily.

Keďje spojených viac telies ako tri, hovoríme o sústave telies. Napríklad bicykel sa skladá z rám u, kolies,
reťaze atd:

Keď je pohybom jedného telesa sústavy vyvolaný pohyb ostatných telies, hovoríme o mechanizme (napr.
prevody).

Aby sme pochopili činnosť strojov až po jednotlivé súčiastky, aby sme vedeli navrhnúť ich rozmery a zabez-
pečiť ich upevnenie, musíme vedieť vypočítať veľkosť síl a smer ich pôsobenia. To je jedna z dôležitých úloh
statiky.

1.1. Sila a jej určenie
Sila je teda vyjadrením mechanického pôsobenia jedného telesa alebo okolitého prostredia (vzduch, kvapali-

na, gravitačné pole, magnetické pole) na druhé teleso. Ako už vieme z fyziky, sila je vektor.

veľkost

smer a orientácia

pôsobisko

Obr. 1.1

Sila je jednoznačne určená: - pôsobiskom,
- veľkosťou,
- orientáciou a smerom.

Je teda vektorovou veličinou.

Bod, v ktorom sila pôsobí na teleso, sa nazýva pôsobisko sily. V rovine ho určujeme v pravouhlej súradnico-
vej sústave pomocou súradníc x a y, v priestore pomocou súradníc x, y, z.

Vefkosť sily znázorňujeme dlžkou úsečky. Jej jednotkou je N (newton).

F=m.a, [F] = kg . m . S-2 = IN

Smer a orientácia sú v rovine určené uhlom, ktorý sa meria od kladného smeru polosi x proti smeru pohybu
hodinových ručičiek. Nazýva sa smerový uhol.

Smer je určený vektorovou priamkou (letecká trasa Bratislava - Praha).
Orientácia je určená šípkou (lietadlo letí z Prahy do Bratislavy).

Na základe toho, čo sme sa doteraz naučili, sila v rovine je jednoznačne určená:

ôsobisko

F x, ,a, ~

smer a orientácia ~

Na grafické znázornenie použijeme mierku síl mF'
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Napríklad: Sila F = 500 N.
Chceme ju znázorniť úsečkou 50 mm.
Zvolíme mierku síl mp' 10 mm ~ 100 N.

~ znamená: je úmerné

Príklad 1

Znázomite sily: F) (-20, -30, 30°, 40 N)
F 2 (-10, 10, O°,30 N)

F 3 (20, -30, 300°, 10 N)

F 4 (-30, -10, 200°, 20 N)

Zvolíme mierku mF: 10 mm ~ 10 N
Riešenie (obr. 1.2):

-x

11---
1

1

30'

1

1

F1 1
1300'

--~3

+x

Poznáme vonkajšie a vnútorné sily. Vonkajšie sú vyvolané inými telesami alebo vonkajšími príčinami (náraz
auta, hmotnosť bremena, záťaž snehu a pod.), vnútorné sú myslené, pôsobia vnútri telesa a sú v rovnováhe s von-
kajšími silami. Oboznámime sa s nimi v časti o pružnosti a pevnosti.

Tiažová sila

+y

o

-y

Obr. 1.2

FG=m.g [N]

Poznáme ju už z fyziky. Je spôsobená zemskou príťažlivosťou.

g - gravitačné zrýchlenie, g = 9,81 m. S·2,

m - hmotnosť telesa [kg].

Akcia a reakcia

Newtonov zákon akcie a reakcie je vám iste
známy zo základnej školy.

Nesieme v ruke kufor s hmotnosťou m = 15 kg
(obr. 1.3). Kufor pôsobí na našu ruku silou

FG = m . g = 150 N
Keď máme kufor udržať (aby bol v rovnováhe),

musíme vyvinúť silu

F = 150 N (uvažujeme g = 10 m . S·2)

FG
Obr. 1.3

----~/
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Sila na vektorovej priamke

Zamyslime sa nad nasledujúcimi problémami.

Čo si myslíte, bude sila F vo vlečnom lane lode Z obr. 1.8 závisieť od d{žky lana?
Čo si myslíte, bude výsledok zápasu v preťahovaní Ianom iný, keď sa chlapci rormiestnia v iných vzdialenos-

tiach (obr. 1.JO z časti 1.2.1)?
Tie isté sánky ťahá nízky človek (obr. l.4a) a vysoký človek (obr. l.4b). Je sila F rôzna alebo rovnaká (tren ie

zanedbávame) ?

a) b)
Obr. 1.4

Čo si myslíte, bude sila F vo vlečnom lane rovnaká, keď lano predlžime (obr. 1.5 a, b)?

a)

F

b)

Obr. 1.5

Z uvedených poznatkov nám vyplynula veľmi dôležitá definícia:
Silu (pôsobisko sily) môžeme posúvať po vektorovej priamke, jej účinok sa tým nemení. Vektorová priamka

(smer sily) je určená smerovým uhlom. Je to myslená priamka prechádzajúca silou.

Zhrnutie:
Sila je mechanické pôsobenie telesa na teleso. Je to vektor. Je určená pôsobiskom, smerom s orien-

táciou a veľkosťou.
Pôsobisko sily je určené súradnicami v pravouhlej súradnicovej sústave.
Orientácia je určená šípkou. Smer je určený smerovým uhlom, ktorý sa meria od kladného smeru osi x

z pôsobiska sily proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
Veľkosť sily je znázornená úsečkou. Jej jednotkou je newton, označenie N.
Sila je určená: F (x, y, a, veľkosť sily vN).
Tiažovú silu vyvoláva zemská príťažlivosť. Jej velkosť závisí od hmotnosti a gravitačného zrýchlenia.

Označujeme ju FG.
Každá sila - akcia, vyvolá rovnako veľkú, opačne orientovanú silu - reakciu.
Silu môžeme posúvať po vektorovej priamke, jej účinok sa tým nemení.
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Otázky, úlohy a úvahy:

1. Vymenujte základné jednotky sústavy SI.
2. Čo musíme poznať, aby sme znázomili úplný obraz sily?
3. Ako vyjadrujeme graficky velkosť sily?
4. Aké sú silové pôsobenia, keď sa opriete rukou o stenu? Znáromite graficky.
5. Pôsobí akcia a reakcia na to isté teleso?
6. Čo je newton? Odvoďte ho.
7. Vypočítajte tiažovu silu vašej osoby.
8. Znázomite graficky sily

Ff (50, 20, 3(J', 400 N)

F2(0, -JO, 18(J', 200N)

F3 (-JO, -20, 23(J', 300 N)

Nezabudnite vyjadriť mF .
9. Rovnaký vozík jeden človek tlačí, druhý ťahá (obr. 1.6). Keď zanedbáme trenie, bude sila v obidvoch

prípadoch rovnaká? Odôvodnite.

Obr. 1.6

1.2. Sústavy síl
Tak ako sa málokedy vyskytujú telesá samostatne, aj vonkajšie sily málokedy pôsobia jednotlivo. Na sústavu

telies aj na samostatné telesá pôsobia obyčajne sústavy síl. Napn1clad tiažová sila telesa, sila vetra, tiažová sila
snehu atď.

V rovine môžu sily pôsobiť:

- na jednej priamke (obr. 1.7a),
- v spoločnom pôsobisku (obr. 1.7b),
- sily neprechádzajú jedným bodom (všeobecná rovinná sústava síl, obr. 1.7c).

Keď sústava síl pôsobí v priestore, hovoríme o priestorovej sústave síl.

F1
F2

~

••
F2

001(

F3

c)

F1

a) b)

Obr. 1.7
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Skladanie síl - výsledná sila. rozklad síl

Už vieme, že sily sa málokedy vyskytujú samostatne. Keď chceme určiť ich konečný výsledok na teleso, musí-
me vedieť určiť výslednú silu. Výsledná sila nahrádza účinok jednotlivých síl, z ktorých vznikla. Dostaneme ju
skladaním síl. Budeme ju označovať E;

Napríklad:
Loď po rieke ťahá dva vlečné člny. Potrebujeme vedieť, aká veľká sila pôsobí na lano za loďou (obr. 1.8).

Obr. 1.8

Niekedy je potrebný opačný úkon - účinok jednej sily potrebujeme rozdeliť do viacerých smerov. Tento úkon
nazývame rozklad síl.

Napríklad:
Potrebujeme vedieť veľkosť síl v lanách závesu lampy (obr. 1.9).

Obr. 1.9

1.2.1. Sústava síl na jednej vektorovej priamke

Predstavme si športovú disciplínu alebo hru preťahovanie Ianom (obr. 1.10).

II. SKUPINA l. SKUPINA

Obr. 1.10

Sily pôsobia na jednej vektorovej priamke (lano) opačným smerom.
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Výsledná sila l. skupiny chlapcov:

F] = F] + F2 + F3 (obr. 1.10)

(Je to situácia, ako keby troch chlapcov nahradil jeden dospelý muž so silou za všetkých troch chlapcov.)

Výsledná sila II. skupiny chlapcov:

(obr. 1.10)

Výsledná sila celej sústavy bude pôsobiť v smere väčšej sily (zvíťazí silnejší dospelý muž).

F; = F] + (-FIT) (obr. 1.11)

Obr. 1.11

Po dosadení:

Pre výslednú silu síl pôsobiacich na jednej vektorovej priamke všeobecne platí:

- keď sily pôsobia v rovnakom smere, výsledná sila je ich súčtom,
- keď majú opačný smer, spočítame ich a ich smer rozlíšime znamienkom.

Matematické vyjadrenie výslednej sily:

F; = t F, = F] + F2 + ... + F;
Í=I

L (suma) - písmeno gréckej abecedy, znamená algebrický súčet

t znamená - spočítať sily od jednej až po n-tú silu
1=1

Príklad 2

Vyriešte graficky aj výpočtom výslednú silu sústavy

F] (20, 10, O°, 10 N)

F2 (40, 10, O°,20 N)

F3 (-10, 10, 180°,20 N)

mF: 10 mm ~ 10 N (obr. 1.12)

o

y

F3 F1 F2
•• I - h ~h-, •

I I I

I I I X

Obr. 1.12

~------
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Grafické riešenie:

Postupujeme tak, že ku koncovému bodu sily pripojíme začiatočný bod ďalšej sily. Na poradí nezáleží.
Vytvoríme tzv. silový obrazec Výsledná sila sústavy spája začiatok prvej sily s koncom poslednej. Odmeriame
jej veľkosť, prepočítame ju podľa mierky

r, = 10 mm ~ 10 N

Smer sme dostali uzavretím silového obrazca (začiatok výslednej sily je ten istý ako začiatok prvej sily. Jej
koniec je tam, kde končí posledná zo spočítavaných síl). V našom prípade a = O°.

Na súradnici x nezáleží, lebo už vieme, že silu môžeme po vektorovej priamke posúvať, y-ová súradnica je rov-
naká ako pri čiastkových silách. Výsledná sila musí pôsobiť na tej istej vektorovej priamke.

r; (O, 10, O°, 10 N)

Matematické riešenie:

r, =:t P, = F] + F2 + (-F3) = 10 N + 20 N - 20 N = 10 N
1=1

Výsledok je kladný, smer výslednej sily je rovnaký ako smer síl F1 a F2' teda o, = O".

Určite ste si všimli, že riešenie sústavy síl na jednej vektorovej priamke výpočtom je oveľa rýchlejšie, jedno-
duchšie a presnejšie ako grafické riešenie, ktoré je však názornejšie.

Rovnováha síl na jednej vektorovej priamke

Predstavme si, že ani jedna zo skupín chlapcov na obr. 1.13 nedokázala pretiahnuť lano cez rozhodujúcu čiaru.
Čo to znamená? Znamená to, že skupiny chlapcov sú rovnako silné. Vyjadríme sa odborne - skupiny sú v rov-
nováhe.

Matematické riešenie:
Fr = r«
F; = Fr + (-Fn) = O

Sústava síl je v rovnováhe, keď je výsledná sila sústavy nulová: F; = O.
Pri grafickom znázornení je obrazec síl uzatvorený. Tam, kde sa začína prvá sila, končí sa posledná

(šípky nadväzujú na seba).

Sústavu síl, ktorá nie je v rovnováhe, môžeme do stavu rovnováhy dostať pridaním sily, ktorá má rovnakú veľ-
kosť, ale opačný smer ako výsledná sila sústavy. Nazývame ju rovnovážna sila.

V príklade, ktorý sme použili (obr. 1.10), by to znamenalo, že do slabšej II. skupiny príde chlapec, ktorý bude
lano ťahať silou F6 = F; (obr. 1.13).

Obr. 1.13

Silové pomery budú:

F6 + F4 + Fs = F1 + F2 + F3
F6 = F1 + F2 + F3 - F4 - Fs
F6 =F;
0= F; - F6
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Zhrnutie:
Vonkajšie sily väčšinou nepôsobia osamotene, ale ako sústava síl.
V rovine sú sústavy síl:

- na jednej priamke,
- v spoločnom pôsobisku,
- neprechádzajú jedným bodom (všeobecná rovinná sústava síl).

Účinok sústavy síl môžeme pomocou skladani a síl nahradiť jednou silou, ktorú nazývame výsledná
sila.

Naopak, účinok jednej sily môžeme nahradiť viacerými silami. Nazývame to rozklad sily.
Výsledná sila sústavy síl na spoločnej vektorovej priamke je algebrickým súčtom síl sústavy.

F; = t F, = F
J

+ F2 + ... + F;
1=1

Za kladný smer zvykneme považovať kladný smer osí x a y v pravouhlej súradnicovej sústave. Spojené
sily sústavy narysované v mierke vytvárajú silový obrazec, ktorý vznikne tak, že ku koncu prvej sily pri-
pojíme začiatok druhej sily atď. Výsledná sila má začiatok tam, kde sa začína prvá sila, a koniec tam,
kde sa končí posledná sila.

Ak F; = O, sústava síl je v rovnováhe. Silový obrazec je uzavretý.

Otázky, úlohy a úvahy:

1. Aké sústavy síl sa môžu v rovine vyskytnúť?
2. Čo je výsledná sila?
3. Čo je rozklad sily?
4. Čo je silový obrazec?
5. Čo je rovnováha sústavy síl?
6. Ako vyzerá uzavretý obrazec síl?
7. Ako uvediete do rovnováhy nerovnovážnu sústavu síl?
8. Kde bude pôsobisko výslednej sily sústavy síl, ktoré pôsobia na jednej vektorovej priamke?
9. Ako určíme smer pôsobenia F; pri matematickom riešení?

1.2.2. Rovinná sústava síl so spoločným pôsobiskom

V statike najčastejšie riešime situácie, keďpotrebujeme mať sústavu síl v rovnováhe. Aby sme vedeli určiť rov-
novážnu silu, musíme poznať výslednú silu sústavy síl. Už vieme, že sústava síl bude v rovnováhe, keď výsledná
sila F; = O.

Napríklad:
Na stlpe, ktorý je na betónovom podstavci, sú upevnené dve laná (obr. 1.14):

F1

Obr. 1.14
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V lanách pôsobia sily Ff a F2• Potrebujeme vedieť, akou veľkou silou F musíme upevniť stlp, aby sa ťahom síl
Ff a F2 neprevrhol (obr. 1.15).

F

Obr. 1.15

Najskôr vyriešime výslednú silu F; ktorá nahradí sily sústavy Ff a F2• Silou F, ktorá má rovnakú veľkosť, ale
opačný smer ako výsledná sila F; uvedieme stlp do rovnováhy.

Riešenie tejto a podobných úloh môžeme robiť rýchlejším, ale menej presným grafickým výpočtom alebo pres-
nejším matematickým výpočtom. Najprv si ukážeme riešenie výslednej sily sústavy s dvoma silami.

Dve navzájom kolmé sily

Určenie výslednej sily graficky:
- z daných síl zastavíme rovnobežník. Uhlopriečka, ktorá prechádza spoločným pôsobiskom obidvoch síl, je

výsledná sila F; (obr. 1.16).

Obr. 1.16

Určenie výslednej sily výpočtom:

Výslednú silu vypočítame pomocou Pytagorovej vety, pretože ide o pravouhlý trojuholník.

Smerový uhol av určíme pomocou niektorej z goniometrických funkcií.
Napríklad:

F
tg av = F

2

1

Zopakujme si goniometrické funkcie: b
c

Z pomeru pomocou tabuliek alebo kalkulačky určíme veľkosť uhla av.

. bsma =- c
acos a =- c

tg a b acotg a= b a
a Obr. 1.17
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Dve rôznobežné sily

Výslednú silu určíme graficky podobne ako pri kolmých silách (rovnobežník - uhlopriečka, obr. 1.18).

Obr. 1.18

Na to, aby sme vedeli vypočítať výslednú silu dvoch rôznobežných síl, sa musíme naučiť rozklad sily do dvoch
kolmých smerov.

V mechanike pracujeme stále v pravouhlej súradnicovej sústave, ktorej osi x, y, Z sú na seba kolmé. Poznáte
ju Z technického kreslenia. Preto aj sily rozkladáme do smerov kolmých na seba. Pomocou Pytagorovej vety
vieme vypočítaťjej zložky a pomocou goniometrickýchfunkcií uhly.

Rozklad sily do dvoch kolmých smerov

Poznáme silu F, jej smerový uhol a a osi pravouhlej súradnicovej sústavy x a y, ktoré sú na seba kolmé.

Určenie zložiek sily F graficky (obr. 1.19):

y

F

a
o x

Obr. 1.19

V koncovom bode sily F vedieme rovnobežky so smermi x a y, ktoré v daných smeroch vytvoria úseky F,
a Fy nazývané zložky sily F.

Určenie zložiek sily F výpočtom:

Z pravouhlého trojuholníka (obr. 1.20a) vypočítame pomocou goniometrickej funkcie kosínus zložku sily Fx:
F

cos cx=-;-

F; = F. cos a

F .L Fy

a
O Fx x O x

a) b)

Obr. 1.20

yy
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Zložku Fy vypočítame pomocou goniometrickej funkcie sínus (obr. 1.20b):
. Fy

SlD a =-
F

Fy = F . sin a

Druhú zložku sily môžeme vypočítať aj pomocou Pytagorovej vety:

F2=F2+F2
x y

Príklad 3

Vypočítajte a graficky skontrolujte výslednú silu dvoch na seba kolmých síl:

F
J

( O, O, O°,5 000 N)
F2 (O, O, 90°, 3 000 N)
mF: 1000 N ~ 10 mm (obr. 1.21)

o F,
Obr. 1.21

x

F/=F/+F22
F v = -JS 0002 + 3 0002

r; = 5830 N
F2tg av = F

J

3000N
tg av = 5 000 N

tg av = 0,6
av = 30,96°

y.L- ~

Výsledná sila - riešenie výpočtom: F; (0,0, 30,96°; 5 830 N) (obr. 1.21),
- riešenie graficky: F; (0,0, 30°, 5 850N).

Príklad 4

Vypočítajte a graficky skontrolujte velkosti na seba kolmých zložiek sily F (O, O, 30°, 350 N)
Zvolíme mF: 100 N ~ 1 cm (obr. 1.22).

o x

r, = F. sin a
Fy= 350 N . sin 30°
Fy = 350 N . 0,5
r, = 175 N
F; = F. cos a
F; = F . cos 30°
F; = 350 N . 0,866
P, = 303,1

y

a

Obr. 1.22

Velkosti zložiek sily F - riešenie výpočtom: F; = 303,1 N, Fy = 175 N,
- riešenie graficky: F, = 300 N, Fy = 180 N.

Všimnite si rozdiel vo výsledkoch medzi grafickým riešením a riešením výpočtom (aj v príklade 3). Nepres-
nosti vznikajú rôznou presnosťou grafických pomôcok aj rysovanim, pri výpočtovom riešení zaoknihľovanim.
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Sústava niekoľkých rôzno bežných síl so spoločným pôsobiskom

Určenie výslednej sily graficky (obr. 1.23):

y

x

Obr. 1.23

Sily rysujeme za sebou tak, že zachovávame veľkosť, smer a orientáciu (na poradí nezáleží). Spojením síl
dostaneme neuzavretý (otvorený) silový mnohouholník, ktorého chýbajúca strana je hľadan á výsledná sila.
Šípka výslednej sily smeruje proti šípkam síl sústavy.

Určenie výslednej sily výpočtom:
Kvôli názornosti si musíme sily načrtnúť (nie rysovať).
Postupujeme takto:

l. Rozložíme všetky sily do dvoch smerov na seba kolmých, čiže do smeru osi x a y.
2. Vypočítame výslednú silu na osi x a y - Fx a F; (sú to sily na jednej vektorovej priamke).
3. Z výslednej sily na osi x a z výslednej sily na osi y vypočítame výslednú silu sústavy Fv(jej veľkosť a uhol).

Ukážeme si to na pn1dade najprv všeobecne (bez čísel).

Príklad 5

Vyjadrite veľkosť výslednej sily sústavy dvoch síl F) a F2 (obr.1.24a):

o x
Obr.1.24a

1. Rozložíme sily do smeru osí x a y (obr. 1.24b):

Obr.1.24b
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sin al = Fly , z toho Fly = F I . sin al
FI
Fix hcos al = ~' z to o FIx = F I . cos a)

Podobne: F 2y = F 2 . sin UZ

F 2x = F 2 . COS UZ

2. Vypočítame výslednú silu na osi x a osi y (obr. 1.24c):

F2x X

Fx = Fix + F2x
r, = Fly + F2yo

Obr. 1.24c

3. Z výsledný ch síl Fx a F; vypočítame výslednú silu E; (obr. 1.24d):

y

Fv

Fy

o Fx x

Obr. 1.24d

Je to výsledná sila síl F) a F2•

Príklad 6

Vypočítajte výslednú silu síl

FI (O, 0, 60°, 20 N)
F2 (0, 0, 180°,30 N), obr. 1.25

y

x

y

F1y

F2

-x O F1X x

Obr.1.25b

-x

Obr.1.25a
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VelK:osťsíl v smere osi x: VelK:osťsíl v smere osi y:

Fix = Fl' cos al = 20 N . cos 60° = 10 N
F2x = F 2 = 30 N

Fly = Fl' sin al = 20 N . sin 60° = 17,32 N
F2y = O

Výsledná sila na osi y:Výsledná sila na osi x:

Fx = -F2 + Fix = -30 N + 10 N = -20 N Fy = Fly = 17,32 N

Znamienko mínus znamená, že sila má smer osi -x.

Velkosť výslednej sily (obr. 1.25c ):

F; =,j F/ + F/ =,j 202 + 17,322 = 26,46 N

Záporné znamienko sily Fx znamenalo len jej smer. veľkosť sily nemôže byť záporná.

Smerový uhol výslednej sily (obr.1.25c):

Doplnkový uhol ~ = ay - 90°
ay= ~+90°

A Fx 20
tgl-'=T=1732= 1,154,

y ,

ay = 49,11° + 90° = 139,11°

z toho ~ = 49,11°

Výsledná sila: r; (O, O; 139,11°; 26,46 N)

y

F

Fy

av

-x
Fx O x

Obr. 1.25c

Rovnováha silovej sústavy

Rovinná sústava síl je v rovnováhe vtedy, keď výsledná sila F; = O.Keď to neplatí, sústavu uvedieme do rov-
nováhy pridaním sily, ktorá má rovnakú velkosť ako výsledná sila, ale opačný smer. Je to rovnovážna sila

V grafickom znázomení bude silový rnnohouholník rovnovážnej sústavy uzavretý (obr. 1.26).

F

F

Obr. 1.26
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Zhrnutie:
Výslednú sústavu síl so spoločným pôsobiskom riešime grafickým spôsobom pomocou silového mno-

houholník:a.
Výsledná sila tvorí chýbajúcu stranu otvoreného mnohouholníka. Začiatok má tam, kde má začia-

tok prvá sila, koniec tam, kde končí šípka poslednej sily mnohouholníka.
Pôsobisko výslednej sily je to isté ako pôsobisko síl, ktoré ju tvoria.
Sústava síl je v rovnováhe, keď výsledná sila Fv = O.
V grafickom znázomení musí byť obrazec síl, ktoré sú v rovnováhe, uzavretý (všetky šípky síl nadvä-

zujú na seba).
Pri rozklade síl postupujeme opačne ako pri riešení výslednej sily. Zo známych smerov a sily, ktorú chce-

me rozložiť, vytvoríme silový obrazec.
Pri riešení výslednej sily a rozklade sily výpočtom využívame goniometrické funkcie a Pytagorovu vetu.
Výslednú silu sústavy síl so spoločným pôsobiskom riešime výpočtom takto:
1. Rozložíme všetky sily do dvoch na seba kolmých smerov (osi x ay).
2. Vypočítame výsledné sily v smere osí x a y: F x a F v-
3. Z Pytagorovej vety vypočítame Fv ="'J Fx2 + F/.
4. Smerový uhol výslednej sily av vypočítame pomocou niektorej z goniometrických funkcií.

Otázky, úlohy a úvahy:

l. Sú stÍpy na volejbalovom ihrisku nejakým spôsobom upevnené? Z hľadiska statiky vysvetlite prečo.
2. Aké vzťahy Z matematiky použijeme pri výpočte výslednej sily sústavy síl so spoločným pôsobiskom?
3. Skúste nájsť vo vašom okolí príklad, na ktorom by ste mohli aplikovať riešenie síl pôsobiacich v jed-

nom pôsobisku.
4. Kde má pôsobisko výsledná sila síl so spoločným pôsobiskom?
5. Kde má pôsobisko výsledná sila v obrazci síl pri grafickom riešení?
6. Aký musí byť silový obrazec rovnovážnycli síl?

7. Rozložte silu F (O, 0, 135°, 2 N) do smeru osi x a y.
8. Vypočítajte výslednú silu sústavy síl:

r, (1, l, OO, 4 N),

F2 (l, l, 45°, 5 N),

F3 (1, l, 1800,2 N).

9. Uvedie sústavu síl z predchádzajúceho príkladu do rovnováhy.
10. Zaujímavé je znázornenie rozkladu sily F pôsobiacej na klin, ktorý vniká do materiálu (obr. 1.27). Pri

rovnako veľkej zarážacej sile F sú jej zložky F, a F2 pôsobiace na boky klina (akcia a reakcia) veľmi
rozdielne. Rozhodnite, ktorý klin použijete pri mäkkom a ktorý pri tvrdom materiáli.

60' 20'

F F

Obr. 1.27
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1.3. Pôsobenie sily na teleso

Skôr ako sa naučíme riešiť výslednú silu všeobecnej rovinnej sústavy síl, musíme si vysvetliť pôsobenie sily
na teleso.

Sila môže teleso:

1. posúvať- vyvolá posuvný účinok: 2. otáčať - vyvolá otáčavý účinok:

Obr. 1.28 Obr. 1.29

3. deformovať - vyvolá deformačný účinok:

F

pôvodnýtvar

'-r-+-_I---+--.J/tvar po deformácii

/ I \
, I I
I l I I I
\ I : I /'
\ I I

////////~//J77 /7/

Obr. 1.30

Posuvný a deformačný účinok sily je vyjadrený velkosťou pôsobiacej sily.

Otáčavý účinok sily

F~

Obr. 1.31 Obr. 1.32

krútiaci moment
kolmé rameno

[Mk] = N . m (newtonmeter)
[rk] = m

Otáčavý účinok sily vzhľadom na bod alebo os otáčania vyjadrujeme momentom sily vzhľadom na bod alebo
na os. Veľkosť momentu sa rovná súčinu sily a kolmého ramena vzhľadom na bod (os).



26

Moment sily vzhľadom na bod. ktorý leží na rovnobežke s vektorovou priamkou sily

B
F

A

MA = F. rk

MB = F. rk

Mc = F. rk
c

Obr. 1.33

Momenty sily vzhľadom na všetky body priamky, ktorá je rovnobežná s vektorovou priamkou sily, sú
rovnaké

Spomeňte si na definíciu z časti 1.1. Silu môžeme po vektorovej priamke posúvať, jej účinok sa tým nemení.

Moment sily vzhľadom na bod. ktorý leží na vektorovej priamke

F~~------------~.~---
rk = O

A

Obr. 1.34

MA = F . rk = F . O = O

Moment sily vzhľadom na ľubovoľný bod jej vektorovej priamky sa rovná O.

Aké je kolmé rameno rk sily od bodu A? Je nulové. Súčin nuly a sily je nula.

Príklad 7

Vypočítajte moment sily, keď poznáte:
F= 300 N
ex = 50°
l = 0,8 m

a.
/

F

Obr. 1.35

sin ex

F, h=y,zto o

F
= _Y z tohoF '
=0

F, = F. cos 50° = 300 N . 0,642 = 192,6 Ncos ex

Fy = F. sin 50° = 300 N . 0,766 = 229,8 N

MFy = Fy . l = 229,8 N . 0,8 = 183,8 Nm
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1.3.1. Dvojica síl

Všimnite si silové pomery na volante auta (obr. 1.36) alebo na vratidle závitníka (obr. 1.37).

Obr. 1.36 Obr. 1.37

F

F

Obr. 1.38

Dvojica síl je tvorená dvoma silami, ktoré sú:
- rovnako velké,
- opačne orientované,
- majú rovnobežné vektorové priamky.

Rameno dvojice rk je kolmá vzdialenosť medzi vektorovými priarnkami síl.

Pôsobenie dvojice síl na teleso:

1. posuvné pôsobenie - výsledná sila dvojice síl Fv = F - F = O.
Dvojica síl preto nemá na teleso posuvné pôsobenie.

2. otáčavé pôsobenie - moment dvojice síl sa rovná súčinu sily a ramena dvojice.

Zmysel otáčania (doľava, doprava) nazývame zmysel momentu.
Označujeme ho podľa dohody:

+
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1.3.2. Redukcia momentu

Redukcia momentu znamená nahradenie jedného momentu pôsobiaceho na teleso druhým momentom, ktorý
má na teleso rovnaký otáčavý účinok. Platí teda: moment pred redukciou sa rovná momentu po redukcii
(obr. 1.39).

0Q- ~

M1 ~f7; ~
t--------------------~ F 1

Pred redukciou: MI = FI . l

MJ=Mz

Po redukcii: Mz = Fz· II

Obr. 1.39

Príklad 8

Vypočítajte veIkosť sily Fz na páke (obr. 1.40), keď chceme, aby moment MJ na prvej páke bol rovnaký ako
moment Mz na druhej páke. FJ = 300 N, II = 0,6 m, lz = 0,35 m.

~ ~
11

F2

~ ~
12

MI =FI' II = 300 N . 0,6 = 180 Nm

MI=Mz

M2 = Fz 12, z toho F 2 = ~z

F = 180 Nm = 51428 N
2 0,35 m '

Obr. 1.40

Aby bol moment rovnaký, sila Fz musí byť 514,28 N.

1.3.3. Momentová veta

Keď na teleso pôsobí viac síl, ktoré vyvolávajú moment, výsledný moment vzhľadom na určitý bod dostane-
me algebrickým sčítaním všetkých momentov:

Mv = tMi = FI . rl + Fz· r2 + ... + Fn . r n>=1

Tento vzťah sa nazýva momentová veta.

Moment výslednej sily alebo výsledný moment silovej sústavy sa rovná algebrickému súčtu momentov
všetkých síl sústavy, ktoré pôsobia na teleso.Vypočítaných ich vzhľadom na jeden spoločný bod.

Vieme, že výsledná sila sústavy nahrádza účinok síl pôsobiacich na sústavu.
Preto aj výsledný moment sústavy síl vzhľadom na bod je súčin výslednej sily a kolmého ramena vzhľadom

na tento bod:
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Príklad 9

Vypočítajte výsledný moment na páke (obr. 1.41).

Mi" F2= 200 N

'?jf7;
03 m f F,=300 N08 m

Obr. 1.41

Mv = I.M; =MI + (-Mz) = FI' rl + (-Fz· rz)
i=1 .

Mv = 300 N . 0,8m + (-200 N . 0,3m)
Mv = 240 Nm - 60 Nm
Mv = 180 Nm

Výsledný moment je 180 Nm.
Pretože má kladné znamienko, páka sa bude otáčať proti smeru hodinových ručičiek.

Príklad 10

Vypočítajte výsledný moment na páke (obr. 1.42).

F1= 2 kN 0,3 m

08 m

Obr. 1.42

Silu Fz rozložíme do dvoch na seba kolmých smerov. Zaujíma nás len jej kolmá zložka, ktorá vyvoláva
moment:

Fzy = Fz . sin 60°

F Zy = 3 kN . sin 60°

Výsledný moment:

Mv = I.M; = -FI . 0,8m + Fzy . 0,3m = -0,82 kNm = -820 Nm
1=1

Velkosť výsledného momentu je Mv = 820 Nm.

Záporné znamienko určuje zmysel jeho otáčania. Výsledný moment je záporný, páka sa bude otáčať v smere
hodinových ručičiek.

Silu F2 nemusíme rozkladať. Môžeme vypočítať jej kolmé rameno vzhľadom na bod otáčania.
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Výsledný moment potom bude (obr. 1.43):

60'

0,3 m

Mv = tMi= -FI• 0,8 m + F2• r
1=1

r = 0,3 m . sin 600

Mv = - F1 .0,8 m + Fz. 0,3 m. sin 600 = -820 Nm

08m

Obr. 1.43

Príklad 11

Overte, či moment silovej dvojice je súčin sily a kolmého ramena dvojice (obr. 1.44).

F
~ 7;

ba

.. rk >

F

M =F.a+F.b
M = F(a + b)
M = F. rk

Os otáčania je v strede ramena rk'

Obr. 1.44

1.3.4. Rovnováha momentov

Iste je vám známy princíp váženia na závesných ramenových váhach (obr. 1.45).

aa

Obr. 1.45

Vážené množstvá majú rovnakú hmotnosť, keď:

m, = m i]. g (obidve strany rovnice vynásobíme gravitačným zrýchlením)
m,.g=m2·g
Fo, = FG2 l. a (obidve strany rovnice vynásobíme ramenom a)
Fo, . a = FG2. a
M, =M2

alebo Mv = tMj = O
1=1

Teleso je v rovnováhe, keď sa výsledný moment síl vzhľadom na os otáčania rovná nule.
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Zhrnutie:

Moment sily vzhľadom na pevný bod otáčania je súčin sily a kolmého ramena:

M= F. r [Nm]

Moment je viazaný na bod a pôsobí súčasne s posuvným účinkom sily. Je teda vzhľadom na rôzne body
roviny rôzny.

Silová dvojica sú dve rovnobežné, rovnako veľké, ale opačne orientované sily.
Moment silovej dvojice je súčin sily a ramena dvojice (kolmej vzdialenosti síl).
Moment silovej dvojice je voľný, nemá posuvný účinok. Môžeme ho v rovine posúvať aj otáčať, je vždy

konštantný.
Moment výslednej sily sústavy vzhľadom na bod sa rovná algebrickému súčtu momentov jej zložiek

- momentová veta:

Mv=tM.
i=l l

Výsledný moment vzhľadom na bod je súčin výslednej sily a kolmého ramena:

Mv= Fv· rk

Teleso je v rovnováhe (neotáča sa), keď je výsledný moment síl vzhľadom na os otáčania nulový:

Mv=tM. =0
i=l I

Otázky, úlohy a úvahy:

1. Aký účinok má sila na teleso?
2. Ako by ste znázornili silové pomery na volante auta, keď ho vodič drží len jednou rukou?
3. Prečo nie je kl'učka uprostred šírky dvier? Odôvodnite matematicky.

Prečo majú deti nosiť školské tašky na chrbte a nie v ruke? Prečo sú obľúbené plecniaky, keď zane-
dbáme výhodu voľných rúk (obr. 1.46)?

5. Prečo nám pri nosení nákupov môžu byť vzorom africké ženy (obr. 1.47)?
6. Keď nevládzete otvoriť ťažkú bránu a pomôžu vám dvoja kamaráti, ktorú definíciu ste využili?
7. Keď ťaháte dvere za kl'učku zvonka a spolužiak zvnútra, dvere sa neotvára jú. Aké pomery momentov

nastali? Vyjadrite matematicky.
8. Prečo keď otvárate dvere v postavení ako na obr. 1.48, musíte vyvinúť väčšiu silu, ako keď stojíte pria-

mo oproti dverám?
9. Ktorá Z detských hojdačiek na obr. 1.49 je v rovnováhe? Prečo je rozdielny pôžitok z hojdania, keď sa

hojdá otec s dieťaťom a keď sa hojdajú dve deti? Zdôvodnite a znárornite graficky.
10. V akej vzdialenosti rl má byť umiestnená sila F]>aby bola páka na obr. 1.50 v rovnováhe?

·v
Obr. 1.48Obr. 1.46 Obr. 1.47
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r2 = 30 mm

Obr. 1.49 Obr. 1.50

1.4. Všeobecná silová sústava

V sústave síl s rôznymi pôsobiskami, ktorú nazývame aj všeobecná sústava síl, sú sily rômobežné aj rovno-
bežné. Pri rôrnobežnych. sústavách síl niekedy vieme určiť výslednú silu. Využívame pritom poznatok, že sily
môžeme posúvať po vektorovej priamke. Zistíme najprv výslednú silu F, a F2 - Fl. 2' Zo sily Fl, 2 a sily F3 zistíme
ďalšiu výslednú silu Fl, 2, 3' Takto postupujeme až ku konečnej výslednej sile.

Nie vždy máme spoločný bod vektorových priamok na pracovnej ploche (v zošite). Pri rovnobežnycn silách sa
táto metóda vôbec nedá použiť. Preto sa naučíme jednoduchý spôsob grafického určovania výslednej sily pomo-
cou vláknového obrazca.

1.4.1. Určenie výslednej sily rovnobežných síl graficky

Zakladá sa na princípe rozkladu síl do dvoch zložiek. Keďže pri riešení nie je dôležitá velkosť zložiek, ale len
ich smer, používame pre nich výraz vlákna. Vlákna sa stretávajú v jednom bode - póle P. Jeho polohu si zvolí-
me ľubovoľne.

Postup je nasledovný (obr. 1.51):

1. Vedľa sústavy síl vyriešime výslednú silu sústavy (obrazec síl). Pri rysovaní zachovávame rovnobežky
a mierku síl so sústavou síl.

2. Zvolíme si ľubovoľný bod - pól P.

3. Spojíme ho so začiatkom a s koncom všetkých síl. Kreslíme vlákna. Treba si uvedomiť, že silu F) tvoria
vlákna O a 1, silu F2 vlákna 1 a 2 atď.

4. Rovnobežky s vláknami nakreslíme do obrázka sústavy síl. O (nu1té) vlákno nakreslíme do ľubovoľného
bodu na vektorovú priamku sily F), vlákno 1 do toho istého bodu, pretože silu Ft tvoria vlákna O a 1 (dotýkajú
sa jej vo vláknovom obrazci). V bode, kde pretína vlákno 1 silu F2' nakreslíme rovnobežku s vláknom 2 (silu F2
tvoria vlákna 1 a 2). Takto postupujeme ďalej.

5. Výslednú silu tvoria vlákna O a 3. Preto v bode, kde sa na obrázku sústavy síl tieto vlákna pretínajú, nary-
sujeme rovnobežku s výslednou silou F y z vláknového obrazca.

Už vieme, že silu môžeme po vektorovej priamke posúvať, preto pôsobisko F; môžeme posunúť na niektorú
z oSÍ, aby sme mohli zapísať súradnice sily.
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Príklad 12

Zistite graficky výslednú silu sústavy síl:

Ft (10, 50, 270°, 15 N)
F2 (15, 40, 270°, 20 N)
F 3 (40, 55, 270°, 10 N)
me : 1 N ~ l mm (obr. 1.5l)

y

F3

F1
OF1

F2

Fv F2
P

O 2 2

3 3
F3

O X

Obr. 1.51

Výsledná sila r; (19, O, 270°, 45 N)

Uvedomte si, že sily do vláknového obrazca musíte kresliť v takom poradí, ako nasledujú v obrázku sú-
stavy síl.

Určenie výslednej sily rovnobežných síl výpočtom.

Pri riešení použijeme vedomosti, ktoré sme sa už naučili:

Výsledná sila rovnobeinycb síl sa rovná algebrickému súčtu jednotlivých síl:

Fv= tP
i=1 l

Výsledný moment sústavy síl vzhľadom na bod sa rovná algebrickému súčtu momentov síl sústavy vzhľadom
na ten istý bod.

Výsledný moment sústavy vzhľadom na určitý bod sa rovná súčinu výslednej sily sústavy síl a jej kolmej vzdia-
lenosti vzhľadom na bod otáčania:

Mv=Fv·rk
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Príklad 13

Vypočítajte výslednú silu sústavy síl z príkladu 12:

F, (10, 50, 270°, 15 N)

F2 (15, 40, 270°, 20 N)

F3 ( 40, 55, 270°, 10 N), obr. 1.52

y
X3

F1

F2 tF3

O X1
X

l--------'--
X2

k-- Xv

Fv

il

Obr. 1.52

Postup:

1. Vypočítame velkosť výslednej sily:

r; = ~FiY

F; = F, + F2 + F3 = 15 N + 20 N + 10 N = 45 N

2. Vypočítame výsledný moment sústavy (najjednoduchšie je to vzhľadom na začiatok pravouhlej súradnico-
vej sústavy).

Mv=±M
i=1 I

Mv = F, . x, + F2 . X2 + F3 . X3 = 15 N . 10 mm + 20 N . 15 mm + 10 N . 40 mm

Mv = 850Nmm

3. Mv = E; . Xv; v tejto rovnici je neznáma len súradnica x výslednej sily.

Xv = Mv = 850 Nmm = 1888 mm
F; 45 N '

Výsledná sila t; (18,88; O, 270°, 45 N).
Iste ste si všimli, že sme sa zmyslom otáčania momentu nezaoberali. V tomto prípade je smer otáčania jed-

noznačný, lebo všetky sily aj ich momenty majú rovnaký smer.
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1.4.2. Určenie výslednej sily rôznobežných síl graficky

Metódu riešenia výslednej sily pomocou vláknového polygónu môžeme použiť aj pre rôznobežné sily.

Príklad 14

Zistite graficky výslednú silu sústavy síl

FJ (-5, 20, zoo: 2 N)
F2 (10, -5, zar, 3 N)
F3 ( 20, 10, so: 1N)
mF: 10 mm ~ 1N (obr. 1.53)

y

~===?=~P (pól)

x

vláknový obrazec

Obr. 1.53

r; (-3, 0, zor. 3,4 N)

1.4.3. Rovnováha silovej sústavy

Učili sme sa, že sústava síl je v rovnováhe, keď je výsledná sila nulová:

Fv=O

Teda teleso, na ktoré pôsobí sústava síl, je v rovnováhe (nehýbe sa), keď F; = O.

Výsledný moment sústavy síl vzhľadom na bod:

Mv= r., rk

Keď F v = 0, musí platiť aj

My=O

V časti 1.2.2 sme dokázali, že keď Fy= 0, musí aj pre jej zložky platiť Fx = ° a Fy= O.

Podmienky rovnováhy silovej sústavy sú:

i:r,= 0,
i=1

tFYi = 0,
i=1

n

LM=O
i=l I

V praxi riešime pomocou podmienok rovnováhy najčastejšie väzbové sily.

Telesá, ktoré sa dotýkajú s druhými telesami tak, že sú podopreté alebo zavesené, alebo inak spojené, sú
.nevoľné" - viazané. Vzájomné spojenie spôsobuje obmedzenie - viazanie pohybu. Napr. dlážka viaže pohyb
stola, klinec v stene pohyb obrazu, ložisko podopiera hriadeľ. .. Podopretia, uloženia alebo závesy zachytávajú
vonkajšie sily a vyvolávajú väzbové sily opačného smeru a velkosti. Pri riešení rovnováhy telies nahrádzame
účinok podpôr väzbovými silami.
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1.5. Nosníky, väzby, väzbové sily

Nosníky sú telesá, ktoré majú malý prierez vzhľadom na svoju dlžku. Sú to napríklad traverzy, hriadele, páky,
konzoly, mosty, ramená žeriavov a pod. (obr. 1.54, 1.55, 1.56, 1.57).

Obr. 1.54 Obr. 1.55

ozubené kolesá
(zaťažujúce sily)

d
lOŽiSkO

(väzba)

Br=~~~__~----~--~----~==~

Obr. 1.56

1.5.1 Druhy uloženia nosníkov

F,
hriadel'
(nosník)

Obr. 1.57

Nosníky potrebujeme nejakým spôsobom upevniť. Podľa toho, aký pohyb, akú voľnosť im musíme umožniť,
zvolíme vhodné uloženie (upevnenie, väzby). Každé uloženie viaže nejaký pohyb (tab. 1.2).

V rovine má teleso tri stupne voľnosti. Môže sa pohybovať:
l. zľava doprava (sprava doľava),
2. zhora nadol (zdola nahor),
3. otáčať sa.
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Názov Značka Príklad uloženia s vyznačením pohybu Viaže pohyb

votknutie

uloženie profilového nosníka

klbové
~ F+-uloženie

FAy

uloženie kl'uky pedála

•• •• ;;
klbové x:-- t-posuvné 7,77;

uloženie
FAy

uloženie páky

Tab. 1.2

Konštruktér pozná pôsobenie vonkajších síl a funkčné potreby súčiastky. Podľa nich navrhne spôsob uloženia
(zachytenia vonkajších síl).

Pomocou statiky vypočíta veľkosť a smer väzbových síl. Z nich, pomocou pružnosti, pevnosti a technológie,
môže ďalej vypočítať potrebné rozmery a materiál súčiastok na uloženia.

1.5.2. Výpočet väzbových síl

Nosoík oa dvoch pod perách

Pri výpočte väzbových síl nosník najprv uvoľníme - nahradíme podpery väzbovými silami. Musíme vedieť
určiť druh uloženia (votknutie, kÍbové uloženie, kÍbové posuvné uloženie).

Zvolíme smer väzbových síl. Keď vypočítame väzbovú silu so záporným znamienkom, náš odhad bol
nesprávny. Príklad dopočítame a opravíme smer väzbovej sily.
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Príklad 15

Vypočítajte väzbové sily nosníka (obr. 1.58).

F
A

a) /

ba

tF

b) FAJ

c) tF

FAJ
Obr. 1.58

Rozbor:

d)----+-----~ B
/

t skutočnosť

Fsy

Nosník je uložený vo dvoch podperách. Podpera A viaže pohyb vo zvislom smere, podpera B vo zvislorn aj
vo vodorovnom smere (v skutočnosti pôsobí na nosník šikmo, tabulka 1.2). Väzby A a B nahradíme silami FAy'
Fsx, F SY. Je to uvoľnenie nosníka. Smer síl si zvolíme. V ďalšom výpočte overíme správnosť volby. Neznáme
väzbové sily vypočítame z podmienok rovnováhy.

Postup:

1. Uvoľníme nosník (odstránime väzby a nahradíme ich silami). Smer síl (prípadne momentov) zvolíme
(obr. 1.58 b). Vonkajšie sily zostávajú.

2. Napíšeme rovnice z podmienok rovnováhy:
Podmienka rovnováhy proti posunutiu v smere osi x:

ž»: = 0,
1=1 -r-: = °

Podmienka rovnováhy proti posunutiu v smere osi y:

Podmienka rovnováhy proti otáčaniu:

tMA=O,
i=l l

Fsy. (a + b) - F . a = °
Bod, vzhľadom na ktorý budeme počítať momenty na nosníku, si zvolíme. Volíme ho tak, aby bol výpočet čo

najjednoduchší. Znamienka síl a momentov dávame podľa dohody (smer polosí v pravouhlej súradnicovej sústa-
ve a zmysel momentov).

3. Z troch rovníc vypočítame postupne tri neznáme FAy' F Sx' Fsy.

Keď nám niektorá hodnota vyjde záporná, znamená to, že sme smer sily predpokladali nesprávne. V skutoč-
nosti má smer opačný. Vo výpočte ale pokračujeme so zápornou hodnotou (rovnice boli zostrojené na zvolený
smer). Konečný obrázok po výpočte nakreslíme správne (obr. 1.58 c).
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Príklad 16

Vypočítajte väzbové sily nosníka (obr. 1.59).

a) A

F1 = 630 N F2 = 850 N

B

75~ ~ 7;
a

b
c

b) r
F"I

c) r
F"t t

skutočnosť

FBy

Obr. 1.59

a = 0,78 m
b = 1,35 m
c = 2,4 m

I,Fix= O, -FBx= O (1)
i=1

Neznáme väzbové sily sú vyznačené červenou farbou. Už vieme, že sila FBx = O.

Z matematiky vieme, že Z jednej rovnice môžeme vypočítať len jednu neznámu.
Z rovnice (3)

F - Ft· a + F2• b = 630 N . 0,78 m + 850 N .1,35 m
By - c 2,4 m

FBy= 682,8 N

FBy dosadíme do rovnice (2):

FAy = Ft + F2 - FBy = 630 N + 850 N - 682,8 N

FAy = 797,2 N

Väzbové sily FBy a FAy sme vypočítali ako kladné, ich smer sme predpokladali správne.
FBx = O. Nakreslíme skutočnú situáciu síl (obr. 1.59 c).
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Príklad 17

Vypočítajte väzbové sily nosníka na dvoch podperách, zaťaženého šikmou aj zvislou silou (obr. 1.60).

/

a)
A~ ~ -T~~ -o

/

F, = 10 kN

1 m 1,5 m 2m

b) FAx
F~~

.• F"t t F,

-c:
F2x

c)
FAx ~'

;'J t F,

Obr. 1.60

skutočnosf

Z podmienok rovnováhy podľa postupu z príkladu 16 vyplýva (obr. 1.60b), že:

tF;x= O,
1=1

tF;y = O,
i=1

tMA=O,
i=1 I

Vypočítame zložky sily F2x a F2y:

F2x = F2 . cos 4SO= 14,14 kN
F2y = F2 . sin 45° = 14,14 kN

(1)

(2)

F) . l m - F2y . 2,5 m - FBy. 4,5 m = O (3)

Po dosadení do rovníc vypočítame:

z rovnice (l)
FAx = -F2x = -14,14 kN

z rovnice (3)

FBy =
Fl . 1m - F2y . 2,5 m

4,5 m
lOkN. lm-14,14kN. 2,5 m

4,5 mFBy =
FBy = -5,63 kN

z rovnice (2)
FAy = -F1 + F2y + FBy
FAy = -10 kN + 14,14 kN + (-5,63 kN)
FAy = -1,49 kN

Výsledok:
FAx = -14,14 kN, FBy = -5,63 kN, FAy = -1,49 kN, všetky sily majú opačný smer, ako sme
predpokladali.

Nakreslíme skutočnú situáciu (obr. 1.60 c).
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Kvôli úplnosti môžeme vypočítať veľkosť a smer väzbovej sily FA (obr. 1.61).

Obr. 1.61

FA =...JFA/ + FA/ = ...J14,142 + 1,492 = 14,22 kN

FA = 14,22 kN

tg~ = FAy = 1,49 = 0,105 ~ = 60

FAx 14,14

ex = 3600
- 60 = 3540

väzbová sila FA má veľkosť 14,22 kN a smerový uhol 354°.

Votknutý nosník
Votknutie viaže všetky tri stupne voľnosti (tab. 1.2).

Príklad 18

Vypočítajte väzbové sily nosníka (obr. 1.62).

F1 = 420 N
F2 = 300 N

"a) A~-,

0,5 m
0,8 m

F1 F2

b) G F"
MA FAy

c)

Obr. 1.62

Uvoľníme nosník.

Zvolíme smer FAx, FAyaj MA (obr. 1.62 bY.

skutočnosť
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Z podmienok rovnováhy vyplýva že:

tF;x = 0,
1=1

t»; = 0,
i=l

(l)

(2)
(3)tMA = 0, MA - Fl' 0,5 m - F2• 0,8 m = °

i=1

Z rovnice (2):
FAy=Ft+ F2= 420N+300N=nON

z rovnice (3):
MA = Ft . 0,5 m + F2 • 0,8 m

MA = 420 N . 0,5 m + 300 N . 0,8 m = 450 Nm

Výsledok:
FAx = 0, FAy = no N, MA = 450 Nm

Smery sily a momentu sme predpokladali správne (obr. 1.62 e).

Nosník S prečnievajúcim koncom

Príklad 19

Vypočítajte väzbové sily nosníka (obr. 1.63).

3=

0,8 kN F2 = 1 kN

A
,

B

&7 ~ 7;
1m 2m

2,5m 4m
6m

F 2 kN

a)

c) r
r F~F',

r skutočnosť

IF..

b)

Obr. 1.63

Uvoľníme nosník (obr. 1.63 by.
Z podmienok rovnováhy vyplýva, že:

i»; = 0,
i=1

ž»; = 0,
i=1

tMA=O,
i=1

-r-; = O

-F, - F2 - FA - F3 - F4 - Fsy = O

Ft . 2,5 m + F2• l m - F3 . 2 m - F4 . 4 m - F Sy • 6 m = °
(1)

(2)

(3)
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z rovnice (3):
F _ F] . 2,5 m + F2• 1 m - F3 . 2 m - F4 . 4m

By- 6 m

F - 0,8 leN . 2,5 m + 1 leN . 1 m - 2 leN . 2 m - 3 leN . 4 m
By- 6 m

FBy = -2,16 leN

z rovnice (2) po dosadení za FBy:

FA = -F, - F2 - F3 - F4 - FBy = -0,8 leN - 1 leN - 2 leN - 3 leN - (-2,16 leN)

fA = -4,64 leN

Výsledok:

FA = 4,64 leN - smeruje nahor, opačne, ako sme predpokladali.
FBx = O-mohli sme to predpokladať, pretože všetky sily majú smer osi y.
FBy = 2,16 leN - smeruje opačne, ako sme predpokladali.
Nakreslíme skutočné pôsobenie síl (obr. 1.63 c).

Zhrnutie:

Výslednú silu všeobecnej sústavy síl môžeme riešiť grafickou metódou pomocou vláknového obraz-
ca (v niektorej literatúre sa uvádza názov polygón).

Pri matematickom riešení použijeme momentovú vetu:

My = tM = Fy. r
i=1 l

Silová sústava je v rovnováhe, keď platí:

tFix = O, tFiY = O,
i=l i=l

tM.=O
i=l l

Nosníky sú telesá, ktoré majú malý prierez oproti dlžke (hriadele, mosty ... ).
Sú upevnené v podperách. Podpery im bránia v pohybe (viažu ho) a prenášajú vonkajšie sily do kon-

štrukcie (prípadne do zeme).
V podperách pôsobia väzbové sily (ako reakcie na vonkajšie sily).
Úlohou statiky je vypočítať väzbové sily, aby mohol konštruktér vypočítať pevnosť podpery a navrhnúť

materiál jej súčiastok (to je úloha pružnosti, pevnosti a technológie).
Pri výpočte väzbových síl postupujeme takto:
Uvoľníme nosník - uloženie nahradíme väzbovými silami, ktorých smer zvolíme.
Stanovíme tri rovnice - podmienky rovnováhy.
Vypočítame z nich väzbové sily. Keď budú mať záporné znamienko, ich smer je opačný, ako sme pred-

pokladali.

Otázky, úlohy a úvahy:

l. Aký smer bude mať výsledná sila rovnobežnycn síl?
2. Ktorú definíciu použijeme pri zisťovaní pôsobiska výslednej sily pri grafickom riešení všeobecnej silo-

vej sústavy?
3. Pomocou akej podmienky vyjadríme súradnicu výslednej sily rovnobeinycb síl?
4. Aké sú podmienky rovnováhy všeobecnej silovej sústavy?
5. Aké teleso sa nazýva nosník?
6. Čo je uloženie nosníka?
7. Čo je väzba?
8. Čo sú väzbové sily?
9. Prečo potrebujeme poznať väzbovč sily?

JO. Ako určíme ich smer?
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1.6. Ťažisko

Každé teleso sa skladá z velkého počtu hmotných bodov. Každý hmotný bod má svoju hmotnosť (spomeňme
si - množstvo hmoty vyjadrujeme hmotnosťou), ktorá sa prejavuje vplyvom zemskej príťažlivosti silou - tiažou
FG = m . g. Výsledná sila týchto tiaží, ktoré sú rovnobežné, je tiaž telesa:

FG = I.FG
i=l I

Vektorová priamka tejto výslednej sily prechádza ťažiskom a nazýva sa ťažnica.
Ťažisko homogénneho telesa je bod, ktorým prechádza výsledná sila - tiaž telesa, aj keď ho ľubovoľne otáča-

me. Pri súmemých telesách je ťažisko v priesečníku osí súmernosti.

V bežnom živote je veľmi veľa situácií, keď pracujeme s ťažiskom, a ani si to neuvedomujeme (upevňovanie
rôznych telies, najmä vešanie, rozmiestnenie nákladu na dopravné prostriedky a pod.). V strojárstvď'je pri nie-
ktorých strojoch a strojových súčiastkach presná poloha ťažiska veľmi dôležitá. Pri nesprávnom uložení vznikajú
odstredivé sily, ktoré zvyšujú chvenie a hlučnosť, a ložiská sa rýchlejšie opotrebujú.

Polohu ťažiska každého telesa môžeme zistiť pokusom, graficky alebo výpočtom.
Pretože poloha ťažiska každého homogénneho telesa je daná len jeho tvarom, hovoríme aj o ťažisku čiar a

plôch.

Teleso môže byť aj nehomogénne, napr. spojené z rôznych materiálov, ktoré majú rôznu mernú hustotu
p (kgm+).

1.6.1. Ťažisko čiar

Vychádzame z poznatku, že ťažisko úsečky leží v jej polovici (obr. 1.64).

T

l: 1/2 J
Obr. 1.64

.1

Pri riešení ťažiska zložených čiar postupujeme tak, že si čiaru najprv rozdelíme na približne rovnaké úsečky
(rovnako postupujeme aj pri krivkách). Čím sú úsečky kratšie, tým je riešenie presnejšie.

Každej úsečke určíme ťažisko. Do ťažiska zavedieme silu úmemú dÍžke úsečky:
r, ~ li

Zistíme výslednú silu týchto rovnobežných síl. Vektorová priamka výslednej sily je ťažnica. Ťažnica prechá-
dza ťažiskom. Keď to urobíme v dvoch smeroch, v smere osi x a y, získame priesečník ťažníc - ťažisko.

Pri grafickom riešení použijeme metódu vláknového obrazca.
Na určenie ťažiska výpočtom využijeme momentov ú vetu a poznatok, že výsledná sila prechádza ťažiskom.

Mv = I.Mi = F x . YT + F y . XT = I.Fix· Yi + I. Fiy . xi
i=1 i=l je ]

Fx - výsledná sila v smere osi x
F y - výsledná sila v smere osi Y
YT - súradnica y ťažiska
XT - súradnica X ťažiska

n I.FiX . Yi
čiže: F x .YT = L Fix. Yi, z toho YT = ...::i="-.1 --

i=1 Fx
n I. Fiy.Xi

F y .4 = L FiY. Xi, z toho XT = -,='=,,-1 --
i=) Fy
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Keďže sme zaviedli sily úmerné dÍžke úsečiek,

výsledná sila

kde
L = ~ li - dÍžka celej čiary
li - dÍžka jednotlivých úsečiek

Po dosadení:

YT =
L

tZx
i=l l. l

L

kde x; Yi je vzdialenosť ťažiska čiary li od začiatku súradnicovej sústavy (vzhľadom na ňu počítame
momenty).

Pravouhlú súradnicovú sústavu zvolíme tak, aby bol jej začiatok na ľavom dolnom bode čiary alebo osi
súmernosti (je to pre riešenie najjednoduchšie).

Príklad 20

Vypočítajte súradnice ťažiska zloženej čiary (obr. 1.65 a).

40

y

o
x

I 20

a) b)

Obr. 1.65 a,b

Zvolíme pravouhlú súradnicovú sústavu a čiaru rozdelíme na tri úsečky, ktorým vieme určiť ťažiská
(obr. 1.65b).

Do tažísk zavedieme sily v smere osí x a Y úmerné dÍžkam úsečiek (obr. 1.65 c).

Fix = Fly = FI ~ II = 20 mm

F2x = F2y = F2 ~ 12 = 30 mm

F3x = F3y = F3 ~ 13 = 40 mm

Výsledná sila v smere osí x a Y bude rovnaká:

Fx = F; = FI + F2 + F3 ~ II + 12 + 13 = L

L = 20 + 30 + 40 = 90 mm
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" F3

F2

Y T3
F1 F3

T2 F2~! ~

F1 X

o X T1

~
X2

X3

y

T

x
o

XT

c) d)

Obr. 1.65 c,d

Súradnice ťažiska z momentovej vety (obr. 1.65 c, d):
3

L l, . Xj II . Xl + 12 . X2 + 13 . X3 20 . 10 + 30 . 20 + 40 . 40
XT = i=1 L - -----L---- = 90

~ = 26,66 mm
3
L t, 'yj IJ • YI + 12 . Y2 + 13 . Y3 20. 0+ 30 . 15 + 40.30

---,,==1__ = = _
L L 90

YT = 18,33 mm

YT =

Ťažisko má súradnice T (26,66 mm; 18,33 mm), obr. l. 65d.

1.6.2. Ťažisko plôch

Ťažiská súmerných plôch ležia na ich osi. Najčastejšie sa vyskytujúce plochy poznáme z matematiky (obr. 1.66).

I
I:T .o------,------ --~1I
I
I

I

a/2 I
I

a

>

a

obdlžnik štvorec trojuholník

Obr. 1.66

Každú plochu, ktorej chceme zistiť ťažisko, sa snažíme rozdeliť na podobné plochy (obdlžnik, štvorec, rov-
noramenný trojuholník).

Nezabudnime, že ťažisko súmerných plôch leží na osi súmernosti. Nie vždy teda musíme riešiť výslednú silu v
obidvoch smeroch.

Pri zisťovaní ťažiska zložených plôch zavedieme do ťažiska čiastkových plôch sily úmerné ploche.
Zistíme polohu výslednej sily v smere osi x, výslednú silu v smere osi y.
V ich priesečníku leží ťažisko zloženej plochy.
Pri grafickom riešení môžeme opäť použiť vláknový obrazec, pri matematickom riešení momentovú vetu.
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Príklad 21

Zistite ťažisko plochy (obr. 1.67).
I

I
I 8I

~! I

40
x

y

o
Ll)

T (20 mm; 16,11 mm)
Súradnicu x nemusíme počítať, pretože súčiastka je v smere osi y súmerná. Ťažnica je v jej osi.

Telesá si rozdelíme na telesá, ktorým vieme určiťťažisko (hranol, kocka, ihlan ... ).
Do ťažísk zavedieme sily úmerné veľkosti objemov čiastkových telies.

Zhrnutie:

t». y.
i=l IX. I

YT= F '
X

XT> YT - súradnice ťažiska,
Fx = F; - výsledné sily v smere osi x a y.

Pri súmerných telesách leží ťažisko vždy na osi súmernosti.

o

Ťažisko nehomogénnych telies

Keďje teleso z nesúrodého materiálu (s rôznymi mernými hmotnosťami), čiastkovým telesám priradujeme sily
podľa hmotnosti, nie podľa objemu.

Ťažisko je bod telesa, ktorým prechádza výsledná sila tiažových síl jeho hmotných bodov.
Vektorová priamka výslednej sily je ťažnica.
Ťažisko leží na osi súmernosti.
Pri zisťovaní ťažiska čiary (plochy) si čiaru (plochu) rozdelíme na úsečky (známe matematické plochy), kto-

rým vieme určiť ťažisko. Do nich zavedieme v dvoch smeroch x a y sily úmerné dlžke čiary (veľkosť plochy).
Graficky pomocou vláknového obrazca nájdeme polohu výslednej sily v dvoch smeroch. V priesečníku

vektorových priamok Fx a Fv- ktoré sú zároveň ťažnice, leží ťažisko.
Pri matematickom riešení zvolíme pravouhlú súradnicovú sústavu (najvýhodnejšie je, keď je jej začiatok

v ľavom dolnom rohu) a použijeme momentovú vetu:

My = t»,= Fx. YT + Fy. XT = s»: Yi + t;«; xi
1=1 1=1 1=1

Obr. 1.67

P, ~Sl'
F2 ~ S2'

S 1 = 40 . 10 = 400 mrrr'
S 2 = 40 . 8 = 320 mrrr'
S = SI + S 2 = 400 + 320 = 720 mm"

SI . 5 + S 2 • 30 400 . 5 + 320 . 30
YT = S = = 16,11 mm

720

1.6.3. Ťažisko telies
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Otázky, úlohy a úvahy:

1. Prečo je pri rotujúcich telesách dôležité, aby bolo ťažisko v osi rotácie?
2. Ako sa nazývajú čiary prechádzajúce ťažiskom?
3. Ako by ste pri grafickom riešení polohy ťažiska dosiahli zvýšenú presnosť?
4. V kolkých smeroch musíte zisťovať polohu výslednej sily (ťažnicu) pri zisťovaní ťažiska telesa?
5. Na obr.l.68 vidíte zaujímavý držiak na víno vé fľaše. Na prvý pohľad sa zdá byť veľmi nestabilný. Čo

myslíte, na základe ktorého zákona ho zhotovili?

Obr. 1.68

6. Chcete zavesiť súbor predmetov na tyči podla obr. 1.69. Vypočítajte polohu upevnenia závesného
oka Xr.

60em

2Sem

Sem
F, =2N

F2 = 4N

F3 = 3 N

F4 = 1,5 N

20em

10em

Obr. 1.69
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1.7 Odpory trenia - pasívne odpory

Rozmýšľali ste už o tom, prečo sa zastaví kotúľajúca sa lopta? Prečo sánky ostanú stáť? Prečo sa pohybujú-
ce sa telesá zastavia, keď na ne prestane pôsobiť sila? Príčinou sú pasívne odpory alebo odpo ry tren ia.

Pasívne odpory sú sily, ktoré bránia vzájomnému pohybu dotýkajúcich sa telies.

Význam tohto odporu v prírode aj v technickej praxi je veľky. Trenie môže byť užitočné, ba priamo potrebné.
Niekedy však spôsobuje ťažkosti, je až škodlivé.

Napríklad: Na zľadovatených cestách rozsýpame škvaru, piesok a pod., aby vozidlá nedostali šmyk. Bez tre-
nia by sme nedokázali chodiť, nedal by sa prepravovať materiál na dopravníkoch. Na princípe tren ia sa valcu-
jú plechy a tvaruje železo. Základom činnosti spojok, bŕzd, trecích a remeňových prevodov je trenie.

Trenie v čapoch hriadeľov a ložísk je však nežiaduce. Trením vzniká teplo, ktoré uniká do okolia bez úžitku.
Energia vynaložená na premáhanie tren ia je stratená energia. Trenie v ložiskách strojov sa zmierňuje mazanim.
Keď nie je mazanie dostatočné, čapya ložiskové panvy sa rýchlo opotrebúvajú. Môže dôjsť až k zadretiu čapov
a vyradeniu stroja Z činnosti.

Podľa vzniku trenia v závislosti od pohybu rozoznávame:

Šmykové trenie - teleso sa šmýka po podložke (body dotykových plôch sa pohybujú).

Valivé trenie - jedno teleso sa valí po druhom.

Vláknové trenie - vyskytuje sa pri lanách a pásoch, ktoré sa šmýkajú po nehybnej ploche.

1.7.1. Šmykové trenie

Spravíme pokus (obr. 1.70):

F

F

Obr. 1.70

Pri rôznej tiaži bremena zisťujeme velkosť sily potrebnej na rovnomemý pohyb telesa.
Keď zväčšíme tiaž 2-krát, 3-krát, zistíme, že aj silu potrebnú na rovnomemý pohyb musíme zväčšiť 2-krát,

3-krát.

Zistenú skutočnosť dáme do pomeru:

F) F2 F v--=-- = oo. =--=konst.
FG) FG2 FG

Túto konštantu nazývame súčiniteľ šmykového trenia. Označujeme ju II (mí).
V staršej literatúre je označené f
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Po dosadení jednotiek

F [N]
Fo [N] = f..l - vidíme, že je to bezrozmerné číslo.

Závisí hlavne od:

- drsnosti dotykových plôch,

- ich materiálu,

- ich stavu (suché, mastné, ... ).

Keď chceme pn1clad v úvode zovšeobecniť, teleso uvoľníme (obr. 1.71).

F

/
FG

FN

F
FT

FG
Obr. 1.71

FT - trecia sila, ktorá pôsobí vždy proti pohybu medzi telesom a podložkou,
FN - väzbová sila (reakcia podložky). Je vždy kolmá na podložku.

Určíme podmienky rovnováhy:

tFx = 0,
i=l

Z rovníc vyplýva:

F=FT
FN=Fo

Po dosadení do vzťahu:

Vzťah

nazývame podmienka šmykového trenia.
Odpor trenia FT je priamo úmerný väzbovej sile, ktorá je kolmá na podložku (vyvoláva ju tiaž telesa). Teda

čím má teleso väčšiu hmotnosť, tým je trecia sila väčšia.
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Niektoré hodnoty šmykového trenia pri pohybe sú uvedené v tab. 1.3.

Materiál Stav trecích plôch Súčinitel' II

- neopracované alebo hrubo opracované,
suché až mokré 0,22 až 0,31

kov na kov
- hladko opracované 0,15 až 0,20

- hladko opracované, mierne mastené 0,12 až 0,15

- hladko opracované, výdatne mastené 0,03 až 0,08

kov na snehu a rade 0,02

ferodo, fíber na kove 0,40 až 0,70

- suché 0,28 až 0,70
koža na kove

- mastné 0,15 až 0,28

- na kameňoch 0,55

kamene alebo tehly - na tvrdej suchej zemi 0,65

- na mokrej zemi, blate 0,30

Tab. 1.3

Samozvernosť

Možno ste sa zamýšľali nad tým, prečo sa neuvoľni matica zo skrutky, prečo klin alebo kolik drží v otvore,
prečo sa sánky nepohnú z kopca pri malom sklone svahu?

Príčinou je samozvemosť.
Medzi telesom a podložkou pôsobí trecia sila FT a FN (reakcia podložky na tiaž. telesa Fc). Výsledná sila síl

FTa FNje sila FR(obr. 1.72).
Uhol medzi silou FRa FN nazývame treci uhol, označujeme ho <p [fí]. Keďje uhol naklonenej roviny menší

alebo sa rovná treciemu uhlu <p, platí samozvernosť, teleso sa nepohne (obr. 1.72).

ex ::;; <p - samozvernosť

Matematicky by sme mohli odvodiť, že súčiniteľ tren ia 11= tg <p.

Obr. 1.72
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Príklad 22

Akú velkú silu potrebujeme vyvinúť na utiahnutie bremena s hmotnosťou m = 20 kg po vodorovnej podlož-
ke, keď súčiniteľ trenia f.! = 0,15 (obr. 1.73)?

Vypočítame tiažovú silu:

FG = m . g = 20 kg . 10 ms' = 200 N

Uvoľníme teleso (obr. 1.73b).

Zostavíme podmienky rovnováhy:

a)

b)

n

LFx = O, F - FT = O (1)
i=1

n

LFy = O, FN-FG=O (2)
i=]F

Rovnice z podmienky rovnováhy
doplníme podmienkou šmykového
trenia:

Obr. 1.73 (3)

Z týchto troch rovníc vyjadríme silu F:
(3) dosadíme do (1)

F - u . FN = O

z (2): FN = FG dosadíme do predchádzajúcej rovnice:

F-f.!.FG=O

F = u . FG = 0,15.200 N = 30 N

Na posunutie bremena potrebujeme vyvinúť silu najmenej F = 30 N.

Príklad 23

Akú hmotnosť môže mať teleso, ktoré máme utiahnuť silou F = 200 N pod uhlom 60°, keď J1 = 0,2 (obr. 1.74).

a)

F = 200 N

60·

Uvoľníme teleso a rozložíme silu F do smeru
osí x a y.

F x = F . cos 60° = 200 N . 0,5 = 100 N

F y= F. sin 60°= 200 N . 0,866 = 173,2 N

Určíme podmienky rovnováhy a doplníme ich
podmienkou šmykového trenia:

I,F=O -FT+Fx=O (1)
i=l Xl

b)

/

Dosadíme (3) do (1):

-f.!. FN + F x =0

F N = Fx = 100 N = 500 N
f.! 0,2

tFYi=O -FG+FN+Fy=O

FT= f.!.FN

(2)

(3)

Obr. 1.74
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Z rovnice (2):
FG = FN + Fy = 500 N + 173,2 N = 673,2 N

Hmotnosť:

m = FG = 673,2 N = 67,32 kg
g 10 m . S·2

Silou podľa obrázka utiahneme teleso s menšou hmotnosťou ako 67,32 kg, pretože pri tejto hmotnosti nastá-
va rovnováha síl. Pohyb nastane až po porušení rovnováhy.

1.7.2. Valivé trenie

Čo myslíte, prečo sa pod ťažké bremená pri prepravovani dávajú valce (loďpri spúšťaní na vodu, premiest-
ňovanie ťažkycn kusov nábytku a pod.)? Príčinou je, že valivé trenie je oveľa menšie ako šmykové trenie.

Predstavme si valenie telesa na podložke (obr. 1.75).

Obr. 1.75

~
I
I

F

/

a) b)

Obr. 1.76

Keby boli podložka a valec dokonale tvrdé, nepružné, dotýkal by sa valec s podložkou len v povrchovej
úsečke valca. Tiaž telesa FG by bola v rovnováhe s väzbovou silou podložky F N (obr. 1.76a).

V skutočných podmienkach však dochádza k deformácii podložky. (Predstavme si valenie valca v mäkkej
hline alebo v snehu, obr. l.76b).

Dotyková plocha S je časťou povrchu valca a ťažisko vzájomného pôsobenia sa presúva o vzdialenosť ~ (ksí).
~ nazývame rameno valivého odporu [mm] alebo súčiniteľ valivého trenia.

Rameno valivého odporu sa zisťuje experimentálne. Závisí od akosti plôch, ich stavu, vlhkosti a pod.
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Moment, ktorý vyvoláva otáčanie (obr. l. 76b) , je:

M=F.r

Moment MYL = F N • ~ pôsobí proti otáčaniu a pri valení ho musíme prekonávať.
Nazýva sa moment valivého trenia.
Podmienka rovnováhy momentov (obr. l. 76b):

-F . r + FN.~ = O

Keďže IFNI = IF Gi, po dosadení

-F.r+FG.~ =0

F=FG.-~-
r

Pri valení (porušení rovnováhy) musí platiť

F.r > FN.~

F> FN.~
r

Z nerovnosti vyplýva, že na valenie je potrebná tým väčšia sila, čím väčšia je tiaž telesa ( I FNI = I FGi ),
rameno valivého odporu a čím je menší polomer valiaceho sa telesa.

Keď sa má teleso valiť, a nie šmýkať, musí byť splnená podmienka

FT> F - šmyková trecia sila musí byť väčšia ako sila, ktorá vyvoláva valenie.

Niektoré hodnoty ramena valivého odporu sú uvedené v tab. 1.4.

Druh materiálu Rameno valivého odporu Č, v mm

- pneumatiky na betónovej vozovke 1,5 až 2,5

- pneumatika na asfalte 2,5 až 4,5

- oceľové kolesá na oceľových kol'ajniciach 0,4 až 0,5

- kalená oceľ - kalená oceľ (ložiská) 0,001 až 0,005

Tab. 1.4

1.7.3. Vláknové trenie

V praxi sa s týmto trením stretávame napr. pri lanách a pásoch, ktoré sa šmýkajú po nehybnej valcovej plo-
che. Pri pásových brzdách je zasa nehybný pás a otáča sa kotúč, pri lanových a remeňových prevodoch sú doty-
kové body remeňa a remenice (kotúča) relatívne v pokoji.

Vnútorné sily v lane (obr. 1.77):

Fj +~Fj

Obr. 1.77
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Na výstupe lana je sila väčšia.
Nárast sily, ktorá je väčšia na výstupe lana, je znázomený graficky aj farebne (obr. 1.78 a, b).

F

spúšťanie

••

t

zdvíhanie-,

F

a) b)

Obr. 1.78

Matematik Leonhard Euler dokázal, že pri zdvíhaní

F= Fa. e~a
čiže

F >Fa

kde
e - základ prirodzených logaritmov 2,718 28 (Eulerovo číslo),
II - súčiniteľ šmykového trenia,
a - uhol opásania.

Celý výraz éa nájdeme v tabulkách. Závisí od uhla opásania, materiálu a stavu trecích plôch (je vždy väčší
ako 1).

Pri spúšťaní
1

F=Fa·- e~a
čiže

F < Fa

Niektoré hodnoty súčiniteľa vláknového trenia e~asú uvedené v tab. 1.5.

uhol opásania

90' 180' 270' 360'

hodnoty e~a

II= 0,1 1,17 1,36 1,61 1,81

II= 0,2 1,36 1,87 2,57 3,51

Tab. 1.5
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Zhrnutie:
Sily, ktoré bránia vzájomnému pohybu dotýkajúcich sa telies, sú odpory trenia alebo pasívne odpo-

ry.
Rozlišujeme:

- šmykové trenie,
- valivé trenie,
- vláknové trenie.

Šmykové trenie - trecia sila pôsobí vždy proti pohybu: FT = ll. FN

Valivé trenie - sila potrebná na prekonanie trenia: F = FG . 5.-
r

Vláknové trenie - sila pri zdvíhaní bremena: F = FG . ellu

·1 . ,vť í b F F l- Sl a pn spus am remena: = G.~
e

Otázky, úlohy a úvahy:

l. Prečo je potrebné viesť motorové vozidlo na mokrej ceste opatrnejšie?
2. Kedy je väčšie nebezpečenstvo šmyku vozidla - na začiatku dažďa, keď sú prach a nečistoty pokrope-

né dažďom, alebo keď silno prší?
3. Vypočítajte hmotnosť telesa Z príkladu 23 v prípade, že ho budeme tlačiť, a nie ťahať (obr. 1.79).

Zdôvodnite, prečo sú hmotnosti rozdielne.
4. Čo myslíte, bude treba rôznu silu, keď budeme ťahať tehlu po rovnakej podložke podľa obr. 1.80? Svoje

rozhodnutie zdôvodnitel
5. Zdôvodnite, prečo má traktor hnané kolesá s veľkym priemerom.
6. Prečo na toboganoch (obr. 1.8l) tečie voda?

F
13 •

&Fr ~

F(/.

FG

Obr. 1.79 Obr. 1.80

Obr. 1.81
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2. NÁUKA O PRUŽNOSTI A PEVNOSTI
Je to mechanika poddajných telies. Budeme v nej zisťovať druh a velkosť deformácií telies, voliť vhodný mate-

riál a navrhovať rozmery súčiastok (dimenzovať).

Teleso môže byť zaťažené rôznymi silami.

K vonkajším zaťažujúcim silám patria tiaž telesa, jeho užitočné zaťaženie a pod. Napr. pri navrhovaní krovu
strechy musí projektant uvažovať hmotnosť krytiny, hmotnosť vrstvy snehu a silu vetra. Zaťažením sa každá
súčiastka hoci len nebadateľne deformuje.

Keby nebolo vnútorných síl, ktoré pôsobia medzi molekulami, porušila by sa celistvosť telesa. Vplyvom vnú-
torných síl má teleso schopnosť do určitej miery odporovať vplyvom vonkajších síl. Táto vlastnosť sa nazýva
pevnosť materiálu.

Rôzne materiály majú rôznu pevnosť. Aj ten istý materiál môže mať pri rôznych podmienkach rôznu pevnosť.
Závisí to od tvaru, teploty, spôsobu zaťaženia a pod. (napr. bavlnené lano v telocvični, na vlečenie auta, šnúra
na prádlo).

Pri danom zaťažení sa teleso deformuje tak dlho, kým nie sú vnútorné sily v rovnováhe s vonkajšími silami.
Keď po odľahčení teleso nadobudne pôvodný tvar, hovoríme o pružných deformáciách. Po prekročení tzv.

medze pružnosti nastávajú trvalé, plastické deformácie.

Keď vonkajšie sily premôžu vnútorné sily, poruší sa celistvosť, čiže pevnosť materiálu, súčiastka sa poškodí.

Na telese sledujeme podľa jeho zložitosti jeden alebo viac prierezov, v ktorých predpokladáme porušenie
celistvosti. Prierezom telies rozumieme rovinnú plochu, ktorá vznikne mysleným rezom telesa v určitom mies-
te (obr. 2.1, 2.2, 2.3).

priečny rez

Obr. 2.1

Obr. 2.2

prierezy nosníka
nerovnakého prierezu

Obr. 2.3

Jedno teleso, najmä keďmá zložitejší tvar, môže byť v rôznych prierezocli namáhané rôznymi druhmi namáha-
nia. Preto musíme hovoriť vždy o namáhani v určitom priereze, a nie o druhu namáhania telesa.
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2.1. Druhy namáhania

tF TLAK
S

~

sila pôsobí v osi, F CJd S
kolmo na prierez,

smerom do prierezu

~

LlI STRIH

sila pôsobí F "Cs SIU kolmo na os
a leží v priereze

Súčiastka
pred zafažením

S

Súčiastka
po zafažení

Poloha sily (momentu) Zafaženie Napätie Prierez
vzhl'adom na prierez (modul)

ŤAH

F S

S

F

sila pôsobí v osi,
kolmo na prierez,

smerom von z prierezu

Pôsobením vonkajších síl sa telesá vždy deformujú. Telesá sa ako celok pri ťahu naťahujú, pri tlaku stláčajú,
pri ohybe ohýbajú atď. Keď budeme tieto deformácie sledovať na malej čiastočke (elemente) telesa (obr. 2.4),
zistíme, že každá z týchto deformácii pozostáva len z dvoch zmien (obr. 2.5, 2.6):

1. z dlžkovej zmeny,

2. zo skosenia - zmeny pravouhlosti.

2.1.1. Druhy deformácií

OHYB
F

moment (F . r) pôsobí
kolmo na prierez

F

KRÚTENIE

moment (F . r) pôsobí
v priereze

Tab. 2.1
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element teleso

Obr. 2.4

~I

,,,,,
r,,,,,,,,

l--------rJ ,,,
:F

~ ,,,,

/

dlžková zmena skosenie

Obr. 2.5 Obr. 2.6

Predstavme si dva kusy textilnej gumy, ktoré majú rovnaký prierez, ale rôznu dlžku. Keď ich budeme naťaho-
vať rovnakou silou, dlhšia guma sa predlži viac ako krátka.

Aby sme zjednotili a upresnili dÍžkovú deformáciu, vylúčime vplyv pôvodnej dlžky telesa zavedením pojmu
pomerné predlženie - E (epsilon).

f...l
E=--

lo

f... - delta
f...1 = l - lo
lo - pôvodná dlžka
l - dÍžka po zaťažení (po deformácii)

Podobne:
pomerné posunutie (skos) - y (gama)

f...l
y=-

lo

E a y sú bezrozmerné čísla.

Príklad 24

Ťahadlo malo pôvodnú dlžku 2 m. Vplyvom zaťaženia sa predlžilo na dlžku 2,001 5 m. Aké je pomerné pre-
dÍženie? Aké je skutočné predlženie?

f...l
c-_-c- -

lo
l - lo = 2,001 5 - 2 = O000 75

lo 2 '

Pomerné predlženie E = 0,000 75.
Skutočné predlženie f...l = 1,5 mm.
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2.1.2. Napätie v priereze

Urobme pokus. Ťahajme si jednou rukou (vonkajšia sila) ukazovák druhej ruky. To, čo cítime vnútri ukazová-
ka, je napätie. Snažme sa tou istou silou ťahať malíček. Určite cítime väčšie napätie. Môžeme z toho usúdiť, že
veľkosť napätia závisí od velkosti plochy - od prierezu.

Môžeme to vyjadriť takto: Podiel vnútornej sily a prierezu, v ktorom sila pôsobí, sa nazýva napätie.

Vieme, že vnútornú silu vyvoláva vonkajšia sila. Keďje teleso v rovnováhe, vonkajšia a vnútorná sila majú
rovnakú absolútnu hodnotu I F I = I FR l.

Podľa toho, či sila pôsobí v priereze, alebo je na prierez kolmá, poznáme napätie (obr. 2.7a, b):
1. normálové cr - sila aj napätie sú kolmé na prierez (obr. 2.7a),
2. tangenciálne 't - sila aj napätie ležia v priereze (obr. 2.7b).

F

F

1: -leží v

a) b)
Obr. 2.7

Sila F kolmá na prierez vyvolá normálové napätie:

Fcr = - (sigma),
S

rozmer: N[cr] = -- = MParnrrr'

Rozmery súčiastok v strojárstve sa udávajú v mm. Preto pri výpočte pracujeme s jednotkou napätia

MPa = 1(f Pa = N 2' a nie so základnou jednotkou Pa = N2mm m

Sila F pôsobiaca v priereze vyvoláva tangenciálne napätie:

F
1: = - (tau),

S
rozmer: N[1:] = -- = MPa

mrrr'

Normálové napätie predstavuje väzbu, ktorá bráni časticiam telesa oddialiť sa od seba.
Tangenciálne napätie vyjadruje väzbu častíc, ktoré im bránia posúvať sa voči sebe.

Napätie má vždy smer vnútornej sily (obr. 2.8, 2.9).

~
~OII( _F ----jE---- --- _-------- _l F.

I

- teleso

OlI( FR jl F~.~

~

- rez F = FR
FR - vnútorná sila - reakcia
S - plocha

cr ~ jl F~._ - napätie

Obr. 2.8
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- teleso s vonkajšou silou F

- v myslenom reze

- napätie

Obr. 2.9

Napätie môže byť v priereze rozložené:

- rovnomerne (obr. 2.10):

s

.--..-F-r--------f,
SFE~d--~.- --------=

s F s F

fah tlak strih

Obr. 2.10

- nerovnomerne (obr. 2.11):

M .. . :3..neutrálna osC ao 1-E---~-----
neutrálna os

s

ohyb
I

krútenie

Obr. 2.11

Skutočné napätie: ťah. tlak. strih

Počítame ho vždy v určitom priereze S.
Pri ťahu, tlaku a strihu je napätie rozložené v priereze rovnomerne.
Napätie vyvolá výsledná vonkajšia sila, ktorá vyvolá vnútornú silu.
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Keďže

skutočné napätie v danom priereze bude

'h Fta : at =r F
tlak: ad = S ' Fstrih: 't =-

s S

Indexmi pri napätí označujeme druh namáhania:

t - ťah
d - tlak
s - strih
0- ohyb
k - krútenie

Príklad 25

Vypočítajte normálové napätie v kruhovom priereze s priemerom 30 mm, keď F = 10 kNo

F
a=--

S
1t J2 rt . 302

S = . u = = 706,85 mm?
4 4

a = 10 000 N = 14,15 MPa
706,85 mm"

Normálové napätie je 14,15 MPa.

Príklad 26

Vypočítajte skutočné strihové napätie v priereze, ktorý má tvar medzikružia, keď vnútorný priemer d = 30
mm, vonkajší priemer D = 50 mm, sila F = 25 kNo

Strihové napätie je tangenciálne - 'to Strihové napätie má index s - 'ts.

F
't =--

s S _ 1t. 30
2
= 1 256 mm"

4

25000 N
'ts = 1 256 mm2 = 19,9 MPa

Skutočné strihové napätie je 19,9 MPa.

Skutočné napätie: ohyb a krútenie

Pri ohybe a krútení je napätie rozložené nerovnomerne a deformáciu telesa spôsobuje moment.
Zaujíma nás najväčšie (maximálne) napätie, ktoré je v okrajových vláknach (najvzdialenejších od neutrálnej

osi).

Prierezový modul - Wo

Pri ohýbaní pravítka Z plexiskla (obr. 2.12) si môžeme vyskúšať, že v jednej rovine ho ohne me veľmi ľahko
(podľa obr. 2.12a), ale v druhej ho neohneme vôbec (obr. 2.12 b}.

0-------10
a) b)

Obr. 2.12
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Vidíme, že pri ohybe i pri krútení nemôžeme uvažovať len plochu prierezu S, ale aj jeho polohu a orientáciu
na rovinu ohybového momentu.

Takúto veličinu voláme prierezový modul v ohybe a označujeme ho Wo [mrrr'].
Pre najčastejšie používané prierezy ho nájdeme v strojníckych tabulkách.

Maximálne ohybové napätie v krajných vláknach prierezu:

Mo max -najväčší ohybový moment [Nmm],
Wo - prierezový modul v ohybe [mrrr'].

Nmm N
[ao] = 3 = --2 = MPa

mm mm

Napätie v krútení v obvodových vláknach kruhového alebo medzikruhového prierezu vypočítame:

Mkak = -- [MPa]
Wk

Mk - krútiaci moment [Nm, Nmm],
Wk - prierezový modul v krútení [nr', mm"].

Krútením nekruhových prierezov sa nebudeme zaoberať.

Prierezové moduly najčastejšie používaných prierezov sú uvedené v tab. 2.2.

..:.. približne sa rovná .

Profil Plocha Prierezový modul v ohybe Prierezový modul v krútení

lY
ve; b. h2

6
s: - - -~ b hI

Woy
h . b2

---
6

b

a

4

Tab. 2.2
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Príklad 27

Vypočítajte maximálne napätie v ohybe v obdlžníkovom priereze b = 5 mm, h = 40 mm. Ohybový moment
Mo = 10 Nm (obr. 2.13).

1. prípad:

w = h . b
2

= 40 . 52 = 1 333 3 mrrr'
ox 6 6 '

<J =o

b

Obr. 2.13

2. prípad:

<J =o

Obr. 2.14

Vidíme, že v 2. prípade je napätie oveľa väčšie a prierezový modul S-krát menší. Preto má ten istý obdÍžni-
kový prierez v 1. polohe osemkrát väčšiu únosnosť v ohybe.

Dovolené napätie

Naučili sme sa vypočítať napätie v určitom priereze, ktoré vznikne vplyvom účinku vonkajších síl.
Toto napätie nesmie prekročiť určitú hranicu, aby nevznikli trvalé deformácie alebo aby sa neporušila súdržno-
sť telesa.

Preto pri namáhaní súčiastok môžeme pripustiť len takú hodnotu napätia, ktorá zaručí bezpečnú prevádzku a
funkciu súčiastky. Takéto napätie sa nazýva dovolené napätie.

Dovolené napätie je najväčšie napätie, ktoré môžeme v určitom priereze, s prihliadnutím na kvalitu materiá-
lu a prevádzkové podmienky, pripustiť. Označujeme ho <JD a indexom druhu namáhania (<JDI - dovolené napä-
tie v ťahu).

skutočné napätie ~ dovo\enému napätiu

~ - menšie alebo sa rovná.
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2.2. Ťahová skúška

Pri výpočte dovoleného napätia vychádzame z mechanických vlastností použitého materiálu, ktoré sa zisťujú
pokusne. Medzu klzu a medzu pevnosti, ktoré budeme najviac potrebovať, zistíme z ťahovej skúšky.

Skúšobnú tyčku predpísaných rozmerov z materiálu, ktorého medze chceme zistiť, upneme do skúšobného
(trhacieho) stroja. Postupne ju zaťažujeme (naťahujeme), až kým sa nepretrhne. Zapisovacie zariadenie nám
zakreslí tzv. pracovný diagram, závislosť predlženia tyčky od sily.

Keď vydelíme hodnoty sily prierezom tyčkya predÍženie pôvodnou dÍžkou, dostaneme tzv. zmluvný diagram
(obr. 2.15). Na osi y je napätie, na osi x predÍženie.

F

cr
[MPa]

Ecr:

Q)cr:

F
S

tJ.l
-=10

lo
= cr,

P u - medza úmernosti
E medza pružnosti
K medza klzu
P medza pevnosti
Re - napätie na medzi klzu
Rm - napätie na medzi pevnosti
C - bod, v ktorom sa skúšobná tyčka

pretrhne

K

c

L\I
E=--

lo

Obr. 2.15

Medza úmernosti U - po ňu je závislosť napätia a predÍženie priamo úmerné.

Medza pružnosti E po jej prekročení nastávajú trvalé deformácie.

Medza klzu K pri nej sa skúšobná tyč predlžuje, aj keď sa napätie nemení, prípadne aj klesne.

Medza pevnosti P - najvyššie napätie, ktoré materiál vydrží.

Napätie na medzi klzu Re [MPa] - možno ho zistiť len pri húževnatých materiáloch.

Napätie na medzi pevnosti Rm [MPa].

Po prekročení medze pevnosti sa tyčka roztrhne.

Hodnoty Re a Rm, ktoré potrebujeme na
výpočet dovolených napätí, nájdeme pre
jednotlivé druhy materiálov v strojníckych
tabulkách.

Dovolené napätie budeme počítať z hodno-
ty Re. Pri krehkých materiáloch sa pri trhacej
skúške Re nedá určiť, preto použijeme hodnotu
Rm (obr. 2.16).

Priebeh ťahovej skúšky a číselné označova-
nie materiálu preberieme podrobnejšie v časti
Strojárska technológia a na cvičeniach.

P~-+------D

Ecr:

Obr. 2.16
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Miera bezpečnosti

Dovolené napätie pre húževnatý materiál:

Dovolené napätie pre krehký materiál:

Rm
C5D= -k- Materiál Miera bezpečnosti

mäkká oceľ k=1,7až2

kalená oceľ k = 2,5 až 4

liatina k=4až10

drevo k=6až12

k - rruera bezpečnosti, ktorá vyjadruje,
koľkokrát je dovolené namáhanie menšie
ako napätie na medzi klzu alebo na medzi
pevnosti. Závisí od druhu materiálu.
Nájdeme ju v strojníckych tabuľkách.

Miera bezpečnosti niektorých materiálov
je uvedená v tab. 2.3. Tab. 2.3

Priebeh zaťaženia:

Na veľkosť dovoleného napätia má veľký vplyv priebeh zaťaženia (obr. 2.17). Súčiastky môžu byť zaťažené
silou:

I - statickou II - prechodnou (miznúcou) III - striedavou

+

F F F

Obr. 2.17

Súčiastka zaťažená statickou silou vydrží dlhšie ako pri zaťažení prechodnou alebo striedavou silou.
Zohľadníme to súčiniteľom zaťaženia c.

Pre ostatné zaťaženia ho podľa materiálu nájdeme v strojníckych tabuľkách.

Súčiniteľ zaťaženia pre niektoré materiály je uvedený v tab. 2.4.

Súčinitel' zaťaženia c
Materiál

statické prechodné striedavé

oceľ triedy 11 343 až 11 500 CI = 1 Cn = 0,85 Cm = 0,65

zliatinové ocele CI = 1 cn=0,70 Cm = 0,45

sivá liatina CI = 1 Cn = 0,75 Cm = 0,50

Tab. 2.4
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Keď pri výpočte dovoleného napätia zohľadníme kvalitu materiálu, bezpečnosť aj spôsob zaťaženia, výsledný

vzorec je

Keď nie je pre materiál udané Re, počítame s Rm.

Pre najčastejšie používané materiály sú hodnoty dovolených napätí vypočítané a usporiadané podľa spôsobu
zaťaženia a namáhania v strojníckych tabuľkách.

2.2.1. Hookov zákon

Pri ťahu a tlaku je predlženie po určitú medzu priamo úmerné zaťaženiu. V diagrame ťahovej skúšky je táto
medza bod úmernosti U (obr. 2.18).

matematicky:

cr cr
_1_ = __ 2 = tg a,

El E2
z toho ~ = konšt. = E

E

~=E alebo
E

cr=E .E

[EJ = MPa = MPa
1

Obr. 2.18

E [MPa] - konštanta, modul pružnosti v ťahu a tlaku. Závisí od materiálu. Je uvedený v strojníckych tabulkách.
Pre ocele E = 2,1 . 105 MPa.

Keď dosadime do vzorca známe vzťahy
Fcr=-- S '

t...l
E=--

lo
dostaneme

L
E=!!...-= S

E M
lo

Predlženie je priamo úmerné sile a pôvodnej dlžke a nepriamo úmerné modulu pružnosti a prierezu. Keď sa
pozrieme do strojníckych tabuliek, uvidíme, že rozdiel hodnoty E je pre rôzne ocele malý. Z toho vyplýva, že
deformáciu môžeme podstatne ovplyvniť len prierezom.

F.10
= t...l. S '

z toho t...l= F. lo
E.S

Príklad 28

Oceľová kruhová tyč s priemerom d = 20 mm a dlžkou lmje zaťažená ťahovou silou F = 150 kNo

Vypočítajte:
a) napätie v tyči,
b) pomerné predlženie,
c) predlženie tyče.

cr = -..!!....- = _F_ = 4. 150 . 103 N ~ 478 ~ = 478 MPa
S 1[ • J2 1[ • 202 mm/ mm/

4

a)
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b) E=~ z toho,
E

E = ~ = 478 MPa = 0,002 28
E 2,1 . 105 MPa

fl.l
c) E = ~' z toho fl.l = E. lo = 0,002 28. 1m = 2,28 mm

Napätie v tyči a = 478 MPa, pomerné predlženie E = 2,28 . 103
, predlženie tyče fl.l = 2,28 mm.

Zhrnutie:
Náuka o pružnosti a pevnosti sa zaoberá deformáciami telies, dimenzovaním (navrhovaním) rozme-

rov súčiastok a návrhovaním materiálu z hľadiska pevnosti.
Teleso má schopnosť odolávať vonkajším silám vplyvom vnútorných síl - to je pevnosť materiálu. Keď

sú vonkajšie sily väčšie ako vnútorné, dôjde k porušeniu - prekročeniu pevnosti materiálu.
Deformácie môžu byť pružné a trvalé ( plastické).
Základné druhy namáhania sú:
ťah - sila pôsobí kolmo na prierez, smerom von z prierezu,
tlak - sila pôsobí kolmo na prierez, smerom do prierezu,
strih - sila pôsobí v priereze,
ohyb - moment pôsobí kolmo na prierez,
krútenie - moment pôsobí v priereze.
Deformácie pozostávajú z dlžkovej deformácie a zo zmeny pravouhlosti.
Dlžkovú deformáciu vyjadrujeme pomerným predlžením:

fl.l
E=--

lo
zmenu pravouhlosti - skos, pomerným posunutím:

fl.l
y=-

10
Napätie vnútri súčiastky vyvolávajú vonkajšie sily (princíp akcie a reakcie).
Napätie je podiel sily a plochy:

Fo' = --, rozmer:
S

Podľa smeru pôsobenia sily môžu byť napätia:
normálové - vyvolajú ich sily kolmé na plochu

Fa=-S
tangenciálne - vyvolajú ich sily pôsobiace v priereze

F
't=S

Teleso (súčiastka) môže mať v rôznych prierezoch rôzne skutočné napätie.
Dovolené napätie je najvyššie napätie v určitom priereze, ktoré materiál vydrží.
Vypočítame ho z hodnôt medze klzu (Re) alebo pri krehkých materiáloch z medze pevnosti (Rm). Tieto

hodnoty sa pre jednotlivé materiály zisťujú pomocou ťahovej skúšky z ťahového diagramu.

aD = Re . c pre húževnaté materiály
k

aD = :m . c pre krehké materiály

PredÍženie je priamo úmerné zaťaženiu po medzu úmernosti - Hookov zákon.

~ = E [MPa] - nájdeme v strojníckych tabuľkách podľa materiálu.
E

k = súčiniteľ bezpečnosti
c = súčiniteľ druhu zaťaženia
Nájdeme ich v strojníckych tabuľkách.
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Otázky, úlohy a úvahy:

1. Čo je úlohou pružnosti a pevnosti?
2. Čo je deformácia telesa?
3. Aké druhy deformácií poznáte?
4. Skúste nájsť príklady pre jednotlivé druhy deformácií.
5. Čo je napätie?
6. Aké druhy napätia poznáte podľa polohy sily k prierezu?
7. Je napätie v sučiastke rovnaké vo všetkých prierezoch?
8. Skúste prirovnať povolenie rodičov zotrvať na diskotéke do 22.00 h k dovolenému napätiu. Pomenujte

príchod domovo 21.30, o 22.00 a 22.20 h.
9. Čo je pomerné predlženie a prečo je dôležité?

JO. ČO sú Rm a Re?
11. Ako vypočítame dovolené napätie pre ocele (húževnatý materiál)?
12. Ako vypočítame dovolené napätie pre liatiny (krehký materiál)?
13. Vypočítajte napätie v priereze podľa obr. 2.19, keďF = 25 kN.

r68mm

Obr. 2.19

14. Vyskúšajte platnosť vzťahu 111 = F. S pri naťahovaní textilnej gumy rôznych prierezov.
IDE

15. Hriadeľv prevodovke automobilu je namáhaný statickým, prechodným alebo striedavým zaťažením?
16. Charakterizujte spôsob zaťaženia podlahy v telocvični, keďvám činka spadne na zem a keďju položí-

te pomaly.
17. Proti čomu sa "zabezpečujeme", keďpouživame súčiniteľ bezpečnosti?
18. Súčiastka z rovnakého materiálu je zaťažená rovnako vel'kou statickou, prechodnou a striedavou silou.

Pri ktorom zaťažení vydrží najdlhšie?
19. Porovnajte v strojníckych tabul'kách hodnoty dovolených napätí rôznych materiálov pri rôznych spô-

soboch namáhania.
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2.3. Namáhanie ťahom

Zopakujme si. Teleso je namáhané ťahom, keď sila pôsobí v jeho osi kolmo na prierez, smerom von z prie-
rezu.

Pevnostná rovnica:I-a-
t
-=----:;=--::;-a-

D
-[ I húževnaté materiály

krehké materiály

Pri praktických výpočtoch (aj pri ostatných namáhaniach) môže byť úloha zadaná troma spôsobmi:

1. Kontrolný výpočet. Poznáme silu a prierez a kontrolujeme, či súčiastka vyhovuje namáhaniu, čiže či sku-
točné napätie v určitom kontrolovanom priereze nie je väčšie ako dovolené napätie. Aby súčiastka vyhovovala,
musí platiť

2. Návrhový výpočet (dimenzovanie). Poznáme silu a materiál súčiastky, z ktorého si určíme aDt• Neznámy
je prierez, ktorého najmenšiu hodnotu vypočítame

z toho .:».
a Dt

3. Výpočet únosnosti. Poznáme prierez aj materiál (čiže aDt). Počítame maximálnu silu, ktorú súčiastka
unesie:

F <-s- - aDt, z toho

Príklad 29

Na dutej tyčke (rúrke) s vonkajším priemerom D = 10 mm a vnútorným priemerom d = 9 mm visí lampa
s hmotnosťou m = 5 kg. Tyčkaje z materiálu 11 373 (S235JRGl).

a) skontrolujte zaťaženie tyčky (kontrolný výpočet),
b) vypočítajte maximálnu hmotnosť, ktorú tyčka unesie (únosnost),
c) navrhnite priemer tyčky pre dané podmienky (návrhový výpočet), obr. 2.20.

Obr. 2.20



71

Najprv si vypočítame silu:

FG = m . g = 5 kg . 10 ms" = 50 N

prierez rúrky:

dovolené napätie:

S= rr. D2 rr. ef
--- =4 4

rr.92
---= 14,9 mm'

4

V strojníckych tabuľkách pre oceľ 11373 (S235JRG1) Re = 200 až 250 MPa, zvolíme Re = 200 MPa.
k = 1,7 až 2, zvolíme k = 2, pre statické zaťaženie c = l.

Potom = 200 . l = 100 MPa = 1OO ~2 mm

a) Kontrolný výpočet:

Porovnáme, či je skutočné napätie o, od skutočnej sily v priereze S menšie ako dovolené napätie.
Z pevnostnej rovnice

Fo, = -S- ::;(JOt

použijeme vzťah

pre náš prípad F 50N
(Jt= - = = 3,35 MPa

S 14,9 mrrr'

3,35 MPa < 100 MPa - vyhovuje

Dovolené napätie je väčšie ako skutočné, príklad s uvedeným zadaním hodnôt vyhovuje. Hmotnosť lampy
rúrka unesie.

b) Vypočítajte maximálnu silu, ktorú uvedená rúrka unesie (únosnost).

Pevnostná rovnica
, F
(Jt= -::; (JOt

S

F <
S-(JOt

F::; S . (JOt

F::; 14,9 mrrr' . 100 ~2
mm

F= 1490 N

Rúrka s vonkajším priemerom 10 mm a s vnútorným priemerom 9 mm z materiálu 11 373 (S235JRG 1)
unesie najväčšiu silu 1 490 N, čo je hmotnosť 149 kg.

c) Navrhnite vnútorný priemer rúrky pri zachovaní vonkajšieho priemeru D = lOmm, ktorý by stačil pre dané
podmienky (dimenzovanie). Návrh je predimenzovaný, rúrka by mohla mať tenšiu stenu a lampa by mala
menšiu hmotnosť.

Pevnostná rovnica

F <
S-(JOt

S::; 50N
100 MPa

S::; 0,5 mm"
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Prierez musí byť väčší alebo sa môže rovnať 0,5 mrrr'. Vonkajší priemer rúrky chceme zachovať D = 10 mm.
Z plochy vypočítame najmenší nutný priemer rúrky:

S~1t.Dz _ 1t.ď
4 4

d ~ JD2 - 16. S = 9,9 mm
4.1t

Lampu (obr. 2.20) s hmotnosťou 5 kg by udržala rúrka s vonkajším priemerom 10 mm a vnútorným prieme-
rom 9,9 mm z ocele 11 373 (S235JRGI).

Nebezpečný prierez

Keď budeme namáhať tvarovanú súčiastku, poruší sa v naj slabšom mieste. Tu je sústredené najväčšie napätie
a plocha prierezu je najmenšia (napr. zoslabenie plného prierezu otvorom, žliabkom a pod.). Takéto miesto na
súčiastke nazývame nebezpečný prierez.

Príklad 30

Tyč na obr. 2.21 je z materiálu II 500 (E295). Je zaťažená miznúcou silou F = 10 kNo Má štvorcový prierez
a = 15 mm a v strede je vyvŕtaný otvor s priemerom d = 3 mm.

Vypočítajte:

a) napätie v plnom priereze,

b) napätie v zoslabenom priereze,

c) určite, ktorý prierez je nebezpečný,

d) skontrolujte, či súčiastka vydrží.

d

eu F .~; S,eu ._
I

a

II
1F '- I I : :

~---l- -'l, : :i :
,~,/'')---------------=~17-=~-----------

Obr. 2.21

a) napätie v plnom priereze O"tl:

10.103 No" - = 44,44 MPa
tI - 225 mm"

b) napätie v zoslabenom priereze O"tz:

o" = 10. 10
3
N = 55 5 MPa

tZ 180 mrrr' '
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c) napätie:
<JtI = 44,44 MPa

<Jt2 = 55,55 MPa

<Jtl< <Jt2 - vyššie napätie je v mieste otvoru, tam je nebezpečný prierez

d) keď má tyč vydržať zaťaženie, musí platiť

(vyššie z napätí <Jtl a <Jt2 musí byť menšie ako <JDt )

Pre materiál II 500 (E295) zo strojníckych tabuliek:

Re = 250 až 290 MPa, zvolíme Re = 250 MPa
k = 2
eIl = 0,85

250 MPa
<JDI = . 0,85 = 106,25 MPa

2

<JOt = 106,25 MPa

<Jt2 = 55,55 MPa

Platí <Jt2 < <JDt - napätie v nebezpečnom priereze je menšie ako dovolené napätie, tyč zaťaženie vydrží.

2.4. Namáhanie tlakom

Zopakujeme si definíciu. Sila pôsobí v osi, kolmo na prierez, smerom do prierezu.

Pevnostná rovnica:
<JDd = <JDI

<JOd = 3 . <JOt

ocele - húževnaté materiály
liatiny - krehké materiály

Hodnoty dovoleného napätia pre najčastejšie používané materiály nájdeme v strojníckych tabuľkách.

2.4.1. Tlak na dotykovej ploche

Skúsme sa oprieť dlaň ou o lavicu. Vnútri ruky cítime napätie. Je to tlakové napätie <Jd• Medzi dlaňou a lavi-
cou pociťujeme tlak. Je to tlak v dotykovej ploche. Označujeme ho p.

V praxi sú súčiastky vždy spojené do funkčných celkov. Pôsobia na seba silou - "tlačia" sa navzájom. Keby
tlak v dotykovej ploche prekročil dovolenú hranicu, súčiastky by sa poškodili.

Z fyziky vieme, že tlak je sila pôsobiaca na plochu:

F
p=-~po

S

PD = <JOd pri súčiastkach, ktoré sa navzájom nepohybujú.

Pre súčiastky, ktoré sa navzájom pohybujú (ložiská), nájdeme PD v strojníckych tabulkách.

Dotyková plocha súčiastky je rovinná alebo zakrivená. Pri rovinnej ploche uvažujeme pri výpočte celú plo-
chu, pri zakrivenej ploche jej priemet do roviny kolmej na smer sily.



74

Pri porovnávaní skutočného a dovoleného tlaku musíme brať do úvahy dovolen Ý tlak obidvoch dotýkajúcich
sa súčiastok. Spoj bude vyhovovať vtedy, keď budú obidva dovolené tlaky väčšie ako skutočný tlak (obr. 2.22).

súčiastka 2

I
I.
},
J
I

-ŕ7":,/-;ŕV-""'t-----L-- - --- --------------

F

súčiastka 1

dotyková plocha medzi
telesom a podložkou

,,,,
,
I,

~ S

Obr. 2.22

~
Pn1dad31

Dotýkajú sa dve súčiastky. Skutočný tlak medzi nimi je P = 130 MPa (obr. 2.22).

- dovolený tlak súčiastky l (podľa jej materiálu) je PD! = 60 MPa,

- dovolený tlak súčiastky 2 je PD2 = 200 MPa.

Spoj nevyhovuje, lebo skutočný tlak P = 130 MPa je väčší ako dovolený tlak súčiastky l
PDl = 60 MPa, t.j. P> PDl - nevyhovuje.

Tlak na rovinnej dotykovej ploche

Pn1dad 32

Vypočítajte tlak na podložku, keď je dané:
F = l 000 N, a = 5 mm (obr. 2.23).

F~

P _ .E - l 000 N = 40 MPa
S 25 mm"

Obr. 2.23
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Tlak na oblej stykovej ploche

Tlak Fp =-5,Po
S

Priemet plochy S= d.1

Pri oblých stykových plochách pri výpočte tlaku uvažujeme priemet stykovej plochy do roviny kolmej na
zaťažujúcu silu (obr. 2.24).

F

Obr. 2.24

Pn1dad33

Dva plechy hrúbky s = 4 mm sú spojené 3 nitmi priemeru d = 20 mm (obr. 2.25). Vypočítajte tlak medzi nitmi
a plechom, keď F = 100 kNo

011II( F

F •• F
P = S' priemet plochy 1 nitu S, = d . s

S = 3 . d . s = 3 . 20 mm . 4 mm = 240 mm'

= 100. 10
3
N = 416 66 MPa

P 240 mnr' '

Tlak medzi nitmi a plechom bude 416,66 MPa.

Obr. 2.25

2.5. Namáhanie strihom

Namáhanie strihom vzniká, keď dve rovnako veľké sily opačného smeru pôsobia na spoločnej vektorovej
priamke, prechádzajú ťažiskom prierezu a ležia v priereze.

Pevnostná rovnica:

'tDS = 0,6 . Ciol

'tos = Ciol

pre ocele
pre liatiny

i - počet súčasne namáhaných prierezov
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Príklad 34

Kolíkový spoj (obr. 2.26) je zaťažený statickou silou F = 8 kNo Materiál kolíka je oceľ II 600 (E355). Aký
musí byť priemer kolíka, aby vydržal silu F?

s

F ••
.• F

d

Obr. 2.26

F
'ts = -. - :::::;'tDS

l . S

'tDS zo strojníckych tabuliek je 105 až 145 MPa, zvolíme 'tDS = 105 MPa.

i. S? ~ = 8000 N 2 = 76,l9 mrrr'
'tDS 105 N . mm-

i. S? 76,19 mm" pre kruhový prierez S = 1t . ď
4

. 1t. ď > 76 19 2
l. 4 - , mm

Kolík je strihaný len v jednom priereze i = l.

a> J 4. S = J 4 . 76,19 mm 2 = 9 85 mm
1t 1t'

Kolík musí mať väčší priemer ako 9,85 mm.

Príklad 35

Kolík (obr. 2.27) je namáhaný rovnakou silou a je z rovnakého materiálu ako v predchádzajúcom príklade.
Aký minimálny priemer musí mať?

F
.2 i = 2

i. S ? 76,19 mrrr', F-- = 76,19 mm"
'tDS

F • 2. 1t. ď ? 76,19 mrrr'
4

F
.• 2 d ? J 2. 76,~ mm 2 = 6,96 mm

d Zvolíme kolík s priemerom 7 mm.

Obr. 2.27

Pri namáhaní kolíka v dvoch prierezoch postačí minimálny priemer kolíka 7 mm.
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2.5.1. Prestrihovanie

Pri strihaní materiálu nožnicami alebo pri vystrihovaní súčiastok z plechu musíme porušiť súdržnosť materiá-
lu. Musíme prekročiť medzu pevnosti strihu materiálu, ktorý striháme. Bude platiť pevnostná rovnica

F
-zos= S > Rms Rms - medza pevnosti v strihu

Velkosť plochy, na ktorej sa musí materiál porušiť (obr. 2.28):

S = O. s

s - hrúbka plechu v mm
O - strihaný obvod v mm

O=7t.d

8=0. s

oo

7t.d

Obr. 2.28

Príklad 36

Vypočítajte velkosť strižnej sily na strihanie podložky (obr. 2.29), keď je z materiálu 11 378 (S235JO).

2,5

materiál 11 378 (S235JO) podľa strojníckych tabuliek:

Rm = 370 MPa
Rms= 0,8 . Rm = 0,8 . 370 = 296 MPaI ~

--~
oc')

t
t

30

SI = 7t. d. s = rt .15.2,5 = 117,8 mm"

S2 = 4 . 30 . 2,5 = 300 mm?

S = SI + S2 = 117,8 + 300 = 417,8 mrrr'

F
'tsmax = S > Rms

Obr. 2.29
F> S. Rms

F> 417,8 mm". 296 MPa

F> 123668,8 N

Sila potrebná na vystrihnutie súčiastky musí byť najmenej 123,669 kNo
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2.6. Namáhanie krútením

Budeme sa zaoberať len krútením kruhových prierezov.

neutrálna os

F

Obr. 2.30

Namáhanie krútením vzniká, keď dvojica síl (moment) pôsobí v kolmej rovine na os prúta. Napätie je tan-
genciálne, rozložené nerovnomerne. V neutrálnej osi súčiastky je nulové. Vlákna telesa sa skrúcajú v tvare skrut-
kovice s velkým stúpaním pod uhlom y. Bod A sa premiestni do bodu A'. Pri dlhých hriadeľoch musíme kon-
trolovať uhol ep (uhol skrútenia),

Pevnostná rovnica: I 'tk = ~ ::s;'tOk I 'tOk = 0,6 . (rOl

'tOk = (rOl

pre ocele
pre liatiny

Mk - krútiaci moment [Nmm]
Wk - prierezový modul v krútení [mrrr']

Príklad 37

Hriadeľ z ocele 12060 (Ie55) namáhaný Mk = 1 000 Nm, 'tOk = 80 MPa, má kruhový prierez. Vypočítajte jeho
priemer.

Pevnostná rovnica:

Mk
'tk = -- ::s;'tOk

Wk

MkWk~--
'tOk

Wk ~ 1000. 10
3

Nmm = 12500 mnr'
80 N. mm"

Pre kruhový prierez platí:

Wk ~ l .d3 = 0,2 . d3

5

d~~ 5. Wk

d ~ ~ 5 . 12 500 mrrr'

d ~ 39,68 =40 mm

Kvôli bezpečnosti zvolíme priemer hriadeľa 40 mm.
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Závislosť momentu od výkonu a otáčok

Pri výpočte hriadeľov s kruhovým prierezom býva udávaný prenášaný výkon vo [W] a otáčky v [S-l]. Do pev-
nostnej rovnice pre krútenie potrebujeme krútiaci moment Mk' Použijeme tieto základné vzťahy z fyziky:

Práca: A= F. s [A] = J = N . m

Výkon: p_A_F.s [PJ =
N.m =W-----

S-lt t

Rýchlosť: v=OO.r [vj e rn i s"

Uhlová rýchlosť: oo=2.1t.n [oo] = S-l

Otáčky: n [n] = S-l

P = ~ = F. s = F. v = F. OO. r = Mk' oo
t t

PMk=-,
oo

rozmer:

Príklad 38

Hriadeľ s kruhovým prierezom z materiálu 12060 (IC55), spôsob namáhania III, prenáša výkon P = 5,5 kW
pri otáčkach n = 12 S-l. Vypočítajte jeho priemer.

Mk'tk = -- ~ 'tOk
Wk

Mk = -P_ = __ P__ = 5,5. 10
3

W = 73 Nm
OO 2 . 1t . n 2 . rt . 12 S-l

Zo strojníckych tabuliek pre 12 060 (lC55): 'tOk= 50 MPa

Wk ~ Mk = 73. 10
3

Nm~ = 1 460 mrrr'
'tOk 50 N . mm-

Pre kruhový prierez:
l

Wk=-·ď
5

d ~ ~ 5 . Wk = ~ 7 300 mrrr' = 19,39 =20 mm

Priemer hriadeľa je 20 mm.

2.7. Namáhanie ohybom

Namáhanie ohybom vznikne vtedy, keď je moment kolmý na prierez.
Najčastejšie sú takto namáhané konštrukčné prvky - nosníky. Nosník má priečne rozmery oveľa menšie ako

dÍžkové. Sú to napríklad hriadele, páky, čapy. (Časť 1.5 - odporúčame si ju celú zopakovať.)

Budeme sa zaoberať len tzv. priamym ohybom, ktorý vzniká, keď sily ležia v jednej rovine, ktorá prechádza
osou nosníka.

Pri namáhaní ohybom vznikajú aj strihové sily.
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Predstavme si pravítko, ktoré pridržíme na okraji lavice a na jeho prečnievajúci koniec zavesíme závažie
(obr. 2.31):

.. a
V mieste A vznikne strihová sila rovnako
velká ako FG, ale opačného smeru - FA.

Sila FG bude pôsobiť na bod A momentom

V mieste A vznikne moment opačného zmyslu

-MA =FG. a

aFA~--------~----------~

Obr. 2.31

Keď však budeme na koniec pravítka pôsobiť
momentom (obr. 2.32)

M=F.a

M, (ŕ--------------r"t" F. a

v mieste B vznikne len moment M B rovnako
veľký ako M, ale opačného zmyslu. Nebude tam
žiadna strihová sila. Hovoríme tomu čistý ohyb.

Obr. 2.32

Napätie pri ohybe je v priereze rozložené nerovnomerne - obr. 2.33 (učili sme sa to v časti 2.1.1).

ťahané vlákna

neutrálna vrstva

Obr. 2.33
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Vieme, že napätie má smer vnútorných síl. Keď je moment kolmý na prierez, aj napätie je kolmé na prierez
(je normálové - cr).

Druhy nosníkov a spôsob zaťaženia

Podľa uloženia rozoznávame tri základné druhy nosníkov:

- votknutý (obr. 2.34),

- na dvoch podperách (obr. 2.35),

- s previsnutým koncom (obr. 2.36).

•._-~
votknutý

Obr. 2.34

~ ~Y---T--l--Y
tF1

F2

na dvoch pod perách

Obr. 2.35

s previsnutým koncom

Obr. 2.36
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Podľa zaťaženia môžu na nosník pôsobiť:

- osamelé sily (obr. 2.34, 2.35, 2.36, 2.37),
- silová dvojica (obr. 2.38),
- spojité bremeno (obr. 2.39).

, : ---- .. =r: -------~- tr!
i F"I F,i iB~ __~t í ~

777: 777:
Obr. 2.37

F

F

Obr. 2.38

A..1l..
777:

qrnnn
Obr. 2.39

Maximálny ohybový moment. priečne sily

Skôr ako použijeme pri výpočte pevnostnú rovnicu na ohyb, musíme vedieť, čo je maximálny ohybový
moment Mo max a kde pôsobí.

Na vyriešenie velkosti maximálneho ohybového momentu musíme poznať všetky vonkajšie sily. Nosník
musíme uvoľniť a vypočítať velkosť väzbových síl (časť 1.5.2).

Keď na vyriešenie týchto síl vystačíme s podmienkami statickej rovnováhy

t Fix = O,
i=l

t Fiy = O,
i=l

tM=O
i=l I

hovoríme o staticky určitých nosníkoch.
Dá sa dokázať, že velkosť ohybového momentu v ľubovoľnom priereze nosníka vypočítame ako algebrický

súčet momentov všetkých síl pôsobiacich vpravo alebo vľavo od tohto prierezu vzhľadom na uvažované miesto.
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Znamienková dohoda pri ohýbaní nosníka (obr: 2.40):

8
Obr. 2.40

Strihové sily, ktoré sme spomínali v predchádzajúcej časti, vyvolané silami kolmými na os nosníka, nazýva-
me priečne sily. Velkosť priečnej sily v ľubovoľnom priereze nosníka vypočítame ako algebrický súčet všetkých
vonkajších síl vpravo alebo vľavo od prierezu.

Znamienková dohoda priečnych síl (obr. 2.41):

Obr. 2.41

Platí pravidlo, že najväčší ohybový moment pôsobí v
tom priereze, kde priečna sila mení znamienko alebo je
nulová.

Priebeh ohybových momentov a priečnych síl sa dá
znázorniť graficky.

Keď je obrazec momentov nad nulovou čiarou, považujeme moment za kladný, keď je pod čiarou, za zápor-
ný (obr. 2.43, 2.44, 2.45).

2.7.1. Pevnostná rovnica pre ohyb

Mo max [Nmm] - maximálny ohybový moment, ktorý sme si vysvetlili v predchádzajúcej časti
Wo [rnrrr'] - prierezový modul v ohybe (časť 2.1.2) - nájdeme ho v strojníckych tabulkách.

Pre kruhový prierez Wo == 0,1 d3 (tabuľka 2.2)
(Jo skutočné ohybové napätie v počítanom priereze
(JDo - dovolené napätie v ohybe (určíme ho podľa materiálu)

0,7. Rm
(JDo =---. c

k

Deformácie pri ohybe

F Pri úplnom riešení nosníka sa okrem návrhu prierezu
a jeho tvaru zisťuje aj velkosť deformácie pri plnom
zaťažení.

Deformáciu určí priehyb y a uhol sklonu ohybovej
čiary a.

Pre rôzne druhy nosníkov sú vzorce na výpočet prie-
hybu a uhla sklonu v strojníckych tabulkách.

-,

F

Obr. 2.42
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2.7.2. Votknutý nosník

Príklad 39

Oceľový nosník kruhového prierez u z ocele II 500 (E295) je zamurovaný do steny. Jeho dížka 1 = 3 m. Na jeho
konci je zdvíhacia kladka, ktorá zdvihne najťažšie bremeno m = 500 kg. Navrhnite priemer nosníka. (obr. 2.43).

Postup:
1. Vypočítame tiažovú silu FG.
2. Uvoľníme nosník a z podmienok rovnováhy vypočítame väzbové sily.
3. Nakreslíme skutočný smer väzbových síl a momentov.
4. Nakreslíme priebeh priečnych síl a momentov.
5. Z materiálu vypočítame (JDo.

6. Vypočítame Mo max-
7. Vypočítame priemer nosníka.

Riešenie: volíme mF: 1 000 N é: 2 mm
ml: 1 m é: 20 mm

1. Sila FG = m . g = 500 kg . 10 m . S·2

FG = 5 000 N = 5 kN

\ A

~
~;:

1=3 m

It

FAy

x = 1 mx

~ x

FAy

~
~FTy r- F x

x ~
/~x

ol r-E
o f--.-1

::2: VV
V

vV
//

/'

Obr. 2.43

2. Po uvoľnení nosníka počítame väzbové sily:

FAy = FG= 5 kN

MA= -FG. 1= -5 kN . 3m

MA= -15 kNm

Smer MA sme volili nesprávne.

3. skutočnosť

FG 4. priebeh priečnych síl

priebeh ohybových momentov
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5. Dovolené napätie (volíme miznúci spôsob zaťaženia):

aoo = 0,7. Rm
. Cn

k

0,7.500 MPaaoo = ------.0,85 = 148,75 MPa
2

6. Maximálny ohybový moment je v mieste votknutia. Vypočítame ho ako súčet momentov z jednej strany
vzhľadom na miesto votknutia. KeĎŽe máme len jednu silu, bude platiť:

Mo max= Fo· 1=5000 N . 3 m = 15000 Nm = 15 .106 Nmm

7. Prierezový modul:

M 15.106NmmWo~ omax=
aoo 148,75N . mm'

Zo strojníckych tabuliek pre kruhový prierez platí:

. 1 3Wo=-·d,
10

d ~ ~1O. Wo = ~1 008,4 . 103 = 100 mm

Nosník v danom príklade musí mať priemer prierezu väčší ako 100 mm.

Na tomto príklade si overíme konštatovanie z časti 2.7, že velkosť ohybového momentu v ľubovoľnom prie-
reze nosníka vypočítame ako algebrický súčet momentov všetkých síl pôsobiacich vpravo alebo vľavo od tohto
prierezu vzhľadom na uvažované miesto.

Presvedčme sa, že veľkosť ohybového momentu v reze x - x bude rovnaká pri výpočte z jednej a z druhej
strany.

Sprava:
M, = -Fo. x = -5 kN .1 m = -5 kNm

Zľava:
M, = FAy (l- x) - MA = 5 kN . 2 m - 15 kNm = -5 kNm

Vidíme, že pravidlo platí.
Vidíme tiež, že M, < Momax.
Priečna sila FT = FAy = Fo je rovnaká po celom priereze.

Priebeh ohybových momentov predstavuje plochu trojuholníka. Veľkosť momentu od Mo = O na konci nosní-
ka úmerne rastie až po miesto votknutia.

Príklad 40

Vypočítajte maximálny ohybový moment a veľkosť priečnych síl votknutého nosníka a znázornite ich grafic-
ky (obr. 2.44). F, = 500 N, F2 = 700 N, 1= 2 m, a = 1,2 m.

Postup:

1. Uvoľníme nosník.
2. Vypočítame väzbové sily a neznámy moment.
3. Znázorníme graficky priebeh priečnych síl a momentov.
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ztohoFAy=FI+F2= 1200N

MA = F2.l + Fl' a = 700 N . 2 m + 500N .1,2 m

MA= 2 000 Nm

Moment vyšiel kladný, smer sme predpokladali
správne.

Grafické znázornenie vidíte na obrázku.

F2 FTI =Fl

Riešenie: volíme ms: 1000 N ~20 mm
ml: 1 m~25 mm

;; A

~ a
~ I-,

F1

FAx A••
~

A FAy
(jj

FT2

FT1
F1if

x ~)u:
'"E
N ~ V
o

/~~
///

vvV /
- /

VV
V

x
'"E
o /V~

-

M

C
Mo max

Obr. 2.44

Moment MA zachytáva maximálny ohybový moment

alebo MA + Momax = O

2000 Nm + (-2 000 Nm) = O

2.7.3. Nosník na dvoch pod perách

Nosník zaťažený osamelými silami

Príklad 41

Po uvoľnení nosníka počítame väzbové sily:

FT2 = F2

Mol max = -F) . a = -500 N . 1,2 m = -600 Nm

Mo2max= -F2. l = -700 N . 2 m = -1400 Nm

Mo max = - Mol max - Mo2max= -2 000 Nm

Nosník (obr. 2.45) je zaťažený statickou silou F = 3 kN.
Má kruhový prierez a je z materiálu 12 060 (Ie55).
Vypočítajte velkosť priemeru v najviac namáhanom mieste a v mieste x-x.
Jeho dlžka je udaná v mm.
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Postup:

1. Uvoľníme nosník:.

2. Vypočítame väzbové sily.

3. Zistíme miesto Mo max'

4. Vypočítame Mo max'

5. Z pevnostnej rovnice vypočítame d v mieste max. ohybového momentu.
6. Vypočítame Mx•

7. Vypočítame dx.

m-: l 000 N ~ 10 mm
ml: l mm~ l mm

F = 3 kN

Riešenie:

1. Uvoľníme nosník:.

B
2. t r, = O,

i=l

300 150

FAx~-~--4-------~----~

F

/

F B • 450 - F . 300 = O

= 3 kN . 300 mm = 2 kN
450 mm

Obr. 2.45

F _ F. 300
B - 450

FAy = F - FB = 3 kN - 2 kN = l kN

3. Priečne sily menia znamienko pod silou F.
Je to miesto, kde je najväčší ohybový moment.

4. Mo max = FB • 150 = 2 kN . 150 mm

Mo max = 300 kNmm = 300 Nm

aDo = 170 MPa

w > Mo max = 300 . 10
3

N~ = l 764,7 mrrr'
o - aDo 170 N . mm-

Pre kruhový prierez platí:

W == _1_. d3
o 10

~/-- 3
d ~,,10 . Wo = 'v 10 . l 764,7 mm" = 26,03 == 30 mm

6. Mx=FAY .100mm= 1 kN . 100 mm = 100 Nm

7 M, 100 . 10
3

Nmm = 588,23 mm'
. Wox ~ -cr;:- = 170 N . mm-2

dx ~ ~10 . Wox = ~1O . 588,23 = 18,05 == 20 mm

V mieste najväčšieho ohybového momentu je potrebný priemer nosníka 30 mm, v mieste x - x postačí len
20 mm.
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Nosník zaťažený spojitým bremenom

Pri presných výpočtoch, keď uvažujeme hmotnosť nosníka, ktorý má rovnaký prierez, alebo pri inom rovno-
mernom zaťažení po celej dÍžke nosníka (vrstva snehu), hovoríme o spojitom bremene Fq- Uvažujeme, že
pôsobí v strede (v ťažisku) nosníka (obr. 2.46) alebo môžeme počítať aj s merným zaťažením q. Je to zaťaženie
na 1 m dÍžky nosníka.

Fq=T' N
[q] =--=N. m'

m

r, =q. 1

Obr. 2.46

Maximálny ohybový moment pôsobí v strede nosníka a je

_ q. 12

Momax--8-

Nájdeme ho v strojníckych tabuľkách.

Príklad 42

Navrhnite profil l nosníka uloženého na dvoch podperách, dlhého 3 m, z ocele 11 373 (S235JRG 1), zaťaže-
ného statickým spojitým bremenom 2,5 kNm·J

•

q. P 2,5 . 103 Nm·J • 32 rrr'
Mo max= -8- = 8 = 2 812,5 Nm = 2,812 5 kNm

0,7. Rm
(JOo= k . c

Rm pre oceľ 11 373 je 370 až 450 MPa,

volíme: Rm = 400 MPa.
k=2
c=l

(JOo= 0,7 ~ 400 = 140 MPa

(J =o

Zo strojníckych tabuliek je najbližší väčší prierezový modul pre profil l - WO = 34,2 crrr', l 100 STN 42 5550.

Pre profil l uložený stojato vyhovuje tyč: l 100 STN 42 5550.

Pre profil l uložený ležato vyhovuje tyč: l 200 STN 42 5550.



/ 89

2.7.4. Nosníky s premenlivým prierezom

Ako sme si mohli všimnúť pri kreslení priebehu ohybových momentov a konkrétne aj v riešených príkladoch
39 a 41, velkosť ohybového momentu nie je rovnaká v každom priereze:

M; < Mo max aj priemer dx < d

Bolo by neekonomické navrhnúť celú dížku nosníka s rovnakým prierezom. Spotrebovali by sme zbytočne
veľa materiálu a nosník by mal väčšiu hmotnosť.

Z týchto dôvodov sa vyrábajú nosníky

- s odstupňovaným priemerom (obr. 2.47):

tE3------1~-
Obr. 2.47

-EEf------~-

- nosníky obdlžníkového prierezu so stálou výškou (obr. 2.48):

Obr. 2.48

-[[-EEE-3-3:3--ffi·
I I

- nosníky obdlžníkového prierezu so stálou šírkou (obr. 2.49):

F

Obr. 2.49

F
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Zhrnutie:

Pevnostné rovnice sú základné rovnice na výpočty v náuke o pružnosti a pevnosti.
Pomocou nich:

- navrhujeme rozmery (dimenzujeme),
- navrhujeme materiál,
- robíme pevnostnú kontrolu.

Nebezpečný prierez je miesto na súčiastke namáhanej ťahom, v ktorom je sústredené napätie a najväčšie
riziko poškodenia (obyčajne je to najmenší prierez).

Pri kontrole tlaku medzi súčiastkami, ktoré sa dotýkajú, musí byť najmenší z dovolených tlakov väčší
ako skutočný tlak medzi súčiastkami.

Pri prestrihovaní materiálu sa musíme dostať nad medzu pevnosti (musíme materiál porušiť).
Pri výpočte nosníkov namáhaných ohybom musíme zistiť miesto na nosníku, v ktorom je najväčší ohy-

bový moment Mo max. Podľa neho navrhujeme najväčší rozmer alebo kvalitu materiálu.

Spôsob namáhania Pevnostná rovnica Dovolené namáhanie Druh materiálu
a, or

Re
húževnatéaDt =-- . c

F k
ŤAH at =-- :s; aDtS

Rm krehkéaDt = -k- . c

aDd = aDt húževnaté
TLAK F :s; aDdad= --

S
aDd = 3 . aDt krehké

'"CD,= 0,6. aDt húževnaté

STRIH '"C=~ :s; '"CD,
s S

'"CD, = aDt krehké

'"CDk = 0,6. aDt húževnaté
KRÚTENIE Mk :s; '"CDk'"Ck=--

Wk

'"CDk = aDt krehké

OHYB a = Momax < a aD? = 0,7. aDt húževnatéo W
o

- Do

TLAK
F keď sa súčiastkyV DOTYKOVEJ P=- s PD PD = aDt

PLOCHE S nepohybujú

PRESTRIHOVANIE F < Rm, Rm, =0,8. Rm húževnaté'"C =--
s S

Tab. 2.5
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Otázky, úlohy a úvahy:

1. Definujte namáhanie ťahom, tlakom, strihom, ohybom a krútením.
2. Aký je rozdiel medzi namáhaním tlakom a tlakom v dotykových plochách?
3. Vyjadrite dotykovú plochu súčiastok podľa obr. 2.50.

RJ'40

~F
I

RJ'20

Obr. 2.50

4. Prečo je rozdiel v PD pri súčiastkách. ktoré sa nepohybujú a ktoré sa pohybujú? Kde budú nižšie dovo-
lené tlaky v dotykových plochách?

5. Po ktorú medzu namähania sa dostávame pri strihaní látky na šaty?
6. Vyjadrite plochu, na ktorej bude súčiastka Z obr. 2.51 vystrihnutá.

40 8

Obr. 2.51

7. Aké napätie je pri ťahu, tlaku, strihu, ohybe a krútení (normálové alebo tangenciálne)?
8. Čo je neutrálna os pri namáhaní krútením a ohybom?
9. Aké je napätie na neutrálnej osi?

10. Ktorý zo spôsobov namáhania volíme pri hriadeľoch namáhaných krútením?
ll. Môže byť nosník namáhaný osamelou silou aj spojitým bremenom odrazu? Skúste uviesť príklad.
12. Čo sú priečne sily?
13. Ako by ste postupovali, keby ste mali vypočítať priehyb nosníka?
14. Prečo pri namáhaní ohybom počítame s prierezovym modulom, a nie s plochou?
15. Prečo zhotovujeme nosníky s nerovnakým prierezom?
16. Akú plochu vytvára priebeh ohybových momentov pri nosníku na dvoch podperách zaťaženeho osa-

melou silou?
17. Kde je Mo max pri votknutom nosníku?

18. Kde je Mo = Opri votknutom nosníku?
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2.8. Zložené namáhanie

Strojové súčiastky sú často zaťažené vonkajšími silami tak, že v niektorom priereze vznikajú dve aj viac napä-
tí. Ak jedno napätie výrazne prevláda nad druhými, zmenšíme jeho dovolené napätie. Ostatné, menšie napätia
si nevšímame.

Pri presnejších výpočtoch môžu nastať dve skupiny prípadov:

l. Všetky namáhania sú buď normálové, alebo tangenciálne. V tom prípade vypočítame výsledné napätie ako
algebrický súčet napätí. Vypočítané maximálne napätie dosadíme do pevnostnej rovnice. Aby súčiastka vyho-
vovala, musí platiť

alebo

2. Súčiastka je namáhaná v sledovanom priereze normálovým aj tangenciálnym napätím, čo je častý prípad
pri hriadeľoch: krútenie r a ohyb (J.

Kombinované namáhanie cr + cr alebo l' + l'

Príklad 43

Konštruktér navrhol nosník (obr. 2.52) so štvorcovým prierezom a
F = 12 kN, a = 60°, 1 = 70 mm. Materiál 12060 (leSS).

Skontrolujte, či vyhovuje prierez.

30 mm, zaťažený statickou silou

I
I

í
I

- _.- _1__ - _ co
1
i
1

F

ťahané 1

tlačené 2

+

-CJmin

ťah + ohyb výsledné napätie

Obr. 2.52

F, = F . sin a = 12 kN . 0,866 = 10,39 kN
Fy = F . cos a = 12 kN . 0,5 = 6 kN

spôsobuje ťah
spôsobuje ohyb

Pre vlákno l musí platiť:

(Jl = (J + (J = ~ + Mo max ~ (JDt
x y S W

o
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Pre vlákno 2 musí platiť:

Vlákno 1:

aj
Wo pre štvorcový prierez je

6

10 390 N
a I = -3-0-=-2-mm-----,2°-+

Fy. l
a3

6
6 . 6 000 N . 70 mm

303 mrrr'

al = 11,54 + 93,33 = 104,87 MPa

aDt pre 12060 (IC55) volíme zo strojníckych tabuliek 135 MPa.

a I < aDt - vyhovuje

V1ákno 2:

a2 = Fx _ Mo max = 11,54 - 93,33 = -81,79 MPa
S w,

aDd pre 12060 (IC55) volíme zo strojníckych tabuliek 135 MPa.

a2 < aDd - vyhovuje

Prierez nosníka vyhovuje, pretože platí al < aDt a a2 < aDd'

Kombinované namáhanie a + 't

Hriadele, ktoré prenášajú otáčky a súčasne nesú súčiastky (napríklad ozubené kolesá, remenice obr. 2. 53), sú
namáhané ohybom aj krútením. Ohyb má normálové napätie a, krútenie tangenciálne napätie 'to

Obr. 2.53
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Na výpočet takto namáhaných súčiastok sa používa viac teórií pevnosti. Ukážeme si jednu z nich.

Napätie o" a 't nahradíme jedným, tzv. redukovaným napätím O"red'

Pevnostná rovnica bude:
Mo red < ~

- vDo
Wo

O"red =

Mo red - redukovaný ohybový moment zohľadňujúci krutový aj ohybový moment:

Mo red = -VMo2 + 0,75 . (aB' Mk)2

aB - Bachov opravný súčiniteľ.

Jeho hodnoty závisia od materiálu a spôsobu zaťaženia. Napríklad pre oceľ II 600 (E 355) sú:

aB = 0,6 - striedavý ohyb a statické krútenie
aB = 0,8 - striedavý ohyb a miznúce krútenie
aB = l - striedavý ohyb a striedavé krútenie

Príklad 43

Vypočítajte priemer hriadeľa, ktorý je namáhaný striedavým ohybom a statickým krútením, ak je dané Mo =
50 Nm, Mk = 40 Nm, O"DoIII = 80 MPa.

Pevnostná rovnica:

Mored <
O"red = --- - O"DoIIIw,

W > 56740 Nmm = 709,25 mm"
0- 80 N. mm"

Pre kruhový prierez zo strojníckych tabuliek platí:

Wo == 0,1 . d3

d > ~ Wo =- 3 0,1
~ 709,25 mm3

. 0,1 = 19,21 mm - 20 mm

Priemer hriadeľa je 20 mm.

2.9. Stabilita tvaru súčiastky

Dlhé štíhle súčiastky pri namáhaní tlakom (v smere pozdlžnej osi smerom do prierezu) strácajú svoju stabili-
tu tvaru, vybočujú. Vzniknuté napätie je pritom niekoľkokrát menšie ako dovolené napätie v tlaku.

Takéto namáhanie sa nazýva vzper.
Hranica medzi výpočtom súčiastok namáhaných tlakom a vzperom je daná veľkosťou tzv. štíhlostného pomeru.

A=_l_
jmin

(lambda)

- dlžka prúta [ml
jmin - polomer kvadratického momentu prierezu [mm]
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. - J ...lmÍ!l.
1min - S

JnUn - najl?enší kvadratický moment prierezu [mm"],
nájdeme ho v strojníckych tabulkách

S - plocha prierezu [rnrrr']

Keď A < 20, súčiastka je namáhaná tlakom,
A > 20, súčiastka je namáhaná vzperom.

Pri vzpere je dôležitá kritická sila Fkr' Je to sila, pri ktorej je súčiastka na hranici svojej tvarovej stálosti (niečo
ako "dovolené" napätie). Skutočná zaťažujúca sila musí byť menšia ako Fkr:

F=~
k

k - súčiniteľ bezpečnosti (pozor, iný ako pri výpočte dovolených napätí)

Napr. pri vzperách prútových konštrukcií
pri ojniciach spaľovacích motorov
pri ojniciach piestových čerpadiel

k=2až3
k = 7 až 15
k = 20 až 40

Kritickej vzpernej sile zodpovedá kritické napätie:

Toto napätie je niekoľkokrát menšie ako medza pevnosti v tlaku.

Pri súčiastkach namáhaných vzperom (A> 20) je výpočet iný v oblasti tzv. pružného vzperu (Euler) a nepruž-
ného vzperu (Tetmayer).

Hranicu medzi nimi udáva štíhlostný pomer.

Jeho hodnoty podľa strojníckych tabuliek sú:

nelegovaná oceľ Am = 90 až 105
pružinová oceľ Am = 60
sivá liatina Am = 80
drevo Am = 100

Keď A > Am, počítame podľa Eulera,
A < Am, počítame podľa Tetmayera.

Výpočet vzpier podľa Eulera

Musí platiť 20 < A > Am'

Z tabuliek:

E - modul pružnosti v ťahu [MPa = N . mm"]
JnUn - najmenší kvadratický moment prierezu [mm"]
l red - redukovaná dÍžka prúta [mm]
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Redukovaná dlžka prúta závisí od upevnenia koncov súčiastky (obr. 2.54). Rozoznávame štyri druhy upev-
nenia koncov súčiastky, vždy s inou redukovanou dížkou:

Koniec A votknutý
Koniec B voľný

Príklad 45

Koniec A kÍbový
Koniec B kÍbový

Koniec A votknutý
Koniec B kÍbový

Koniec A votknutý
Koniec B votknutý

c\j-'--7"7"-'+'-~--1I
....2

A
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\
I
I
\
\
I
\
\
\
\
\
\
\

"
Eulerové rovnice
F _ n2

. E . Jmin
kr - 4. [2 '

B

II

r:::::
O
II

....2

//.A
A A/

n2• E· J .F - mm
kr - 05. [2 ',

F _ n2
. E . Jmin

kr - 0,25. [2

Obr. 2.54

Ojnica kľukového mechanizmu motora prenáša tlakovú silu F = 28 kNo Jej dížka l = 2,4 m, priemer d = 60
mm. Zistite, či ojnica vyhovuje (obr. 2.55).

Obr. 2.55
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Rozbor: Ojnica jednočinného kľukového mechanizmu je uloženie kÍb - kÍb.
Pre ojnice motorov k = 7 až 15.

Riešenie: Musíme zistiť, v ktorej oblasti vzperu sa nachádzame.

A=_1_
i.;

- 60 = 15 mm- 4

A > 20, súčiastka je namáhaná vzperom.
A = 160 a Am = 90 až 105 pre ocele.
A > Am, čiže nachádzame sa v oblasti pružného vzperu, budeme počítať podľa Eulera.

Pre uloženie kÍb - kÍb platí:
(pre oceľ E = 2,1 . 105 MPa)

2 2 05 N ·2 60
4

4rt . ,1.1 .mm. rt . 64 mm
2 4002 mm2 = 228 797,48 N

Súčiniteľ bezpečnosti

k = Fkr =
F

228797,48 = 8 17
28000 '

- vyhovuje

Výpočet vzpier podľa Tetmayera

Keď 20 < A < Am, počítame podľa Tetmayerovej teórie vyjadrenej vzťahom overeným v praxi:

(Jkr = a - b . A
(Jkr = a - b . A + C • A 2

pre ocele
pre sivú liatinu

(Súčinitele a, b, c sú v strojníckych tabulkách.)

Príklad 45

Ojnica motora z ocele 11 500 (E295) má dlžku 1 = 300 mm, prierez S = 570 mrrr', J = 11 . 104 mm". Sila na
piest F = 27,5 kNo

Vypočítajte bezpečnosť.

Riešenie:
Musíme zistiť namáhanie ojnice a druh vzperu (pružný, nepružný).

11 .104mm4

570 mm2 = 13,89 mm

A = 300 = 21,6,
13,89

Riešenie bude pokračovať v oblasti nepružného vzperu.
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Pre oceľ platí:

(Jkr = a - b . A
(Jkr = 335 - 0,62 . 21,6
(Jkr = 321,61 MPa

Kritická sila

a = 335 MPa
b = 0,62 MPa - v strojníckych tabulkách

Fkr = S . (Jkr = 570 . 321,6 = 183,3 kN

Bezpečnosť

k = Fkr = 183,3 kN = 666
F 27,5 kN '

Bezpečnosť ojnice podľa zadania je 6,66 (pre ojnice spaľovacích motorov je požadovaná bezpečnosť k = 7
až 15).

2.10. Kmitavé namáhanie

Dynamické alebo cyklické kmitavé namáhanie je také, pri ktorom sa sila mení od maxima po minimum a pra-
videlne sa opakuje (obr. 2.56).

+cr +T

-o -T

pulzujúci

miznúci

čas t

striedavý nesúmerný

Obr. 2.56

Všetky výpočty, ktoré sme doteraz robili, vychádzali z dvoch predpokladov:

Materiálové napätia (Re, Rm) boli získané trhacou skúškou, pri ktorej zaťaženie plynulo menilo svoju velkosť.
Pri iných druhoch zaťaženia sme zavádzali opravné súčinitele.

Skúšky sa robili na tyčiach s normalizovanými rozmermi (velkosť, tvar, kvalita opracovania).

V praxi majú súčiastky iný tvar ako skúšobná tyč. Zápichy, osadenia a podobné tvary spôsobujú zmenu roz-
loženia napätí. Žiadny materiál nie je ideálne rovnomerný (homogénny). Napätie nie je všetkými kryštálmi pre-
nášané rovnomerne, niektoré sú zaťažené viac, iné menej. Na rozloženie napätia v priereze vplýva aj drsnosť
povrchu a tepelné spracovanie. Napätie nie je už rozložené rovnomerne ani lineárne (časť 2.1.2).

Uvedené skutočnosti spôsobujú, že dynamicky namáhané súčiastky (zuby ozubených kolies, hriadele) sa zlo-
mia, aj keď nedošlo k prekročeniu medze pevnosti.

Je to tzv. únavový 10m, ktorý sa dá rozoznať voľným okom. Aj pri húževnatých materiáloch má 10m povrch
ako krehký materiál.

Povrch lomu má dve časti (obr. 2.57) - únavovú časť, lesklú, s miestom vzniku trhliny na povrchu,
- samotný 10m, ktorý je drsný.
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Skúška materiálu na únavu.

trhlina

10m
trhlina

únavová časť

10m

únavová časf

Obr. 2.57

Na vzorkách skúšaného materiálu zisťujeme na skúšobných strojoch medzu únavy. Opakovanou skúškou sa
zostrojí tzv. Wählerova krivka (obr. 3.9, str. 109), ktorá ukáže, pri akej amplitúde zaťaženia vydrží skúšaný mate-
riál nekonečný počet cyklov. To je medza únavy (Je

Medza únavy (Je je najväčšia amplitúda napätia, pri ktorej materiál vydrží nekonečný počet cyklov.
Bližšie sa o tom budeme učiť v časti Strojárska technológia.

Na základe skúšok boli pre uhlíkové ocele zistené tieto hodnoty:

(Jet = 0,32 Rm - striedavý ťah - tlak

(Jco = 0,43 Rm - striedavý ohyb

'tek = 0,25 Rm - striedavé krútenie

Pri iných ako striedavých cykloch sa zisťuje medza únavy zo Smithovho diagramu, ktorý je zostrojený pomo-
cou Wôhlerovej krivky. Na medzu únavy má vplyv:

- tvar súčiastky,
- velkosť súčiastky,
- stav povrchu súčiastky.

Tvar súčiastky

Keď narysujeme na súčiastku sieť (obr. 2.58), pri naťahovaní súčiastky zistíme, že sieť sa najviac zdeformuje
v okolí zoslabeného prierezu. Teda napätie je tu skoncentrované najviac, nie je rozložené rovnomerne. Vplyv
konštrukčných vrubov na medzu únavy vyjadruje súčiniteľ ~.

crskut = ~ . O'rovnomeme

~ c
F F••

dl \}

Obr. 2.58
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Veľkosť súčiastky

Praktickými pokusmi sme dokázali, že medza únavy sa znižuje pri súčiastkach väčších ako je skúšobná tyč
(má priemer 10 mm). Toto zníženie zohľadňuje súčiniteľ

(epsilon)

Stav povrchu súčiastky

Keď je povrch súčiastky menej kvalitný ako leštený povrch skúšobnej tyče, medza únavy sa znižuje.
Vyjadruje to súčiniteľ

Ep < 1

Hodnoty Ern a Ep nájdeme v odbornej literatúre.
Hodnoty ~ odčítame z grafov v odbornej literatúre.

Dynamická miera bezpečnosti

Pri statickom zaťažení pre mieru bezpečnosti platilo

Re
(JOt=-k- , z toho

Dynamická bezpečnosť pri striedavo súmernom cykle pri ťahu bude

k _ (Jtc' Ern.E p
d-

~ . (Jtp

(Jtc - medza únavy v ťahu
(Jtp - max. hodnota namáhania pri prevádzkovom cykle

Dynamickú mieru bezpečnosti volíme v medziach 1,5 až 2.

Zhrnutie:

V prevádzke sa málokedy vyskytujú súčiastky, ktoré sú namáhané len jedným druhom namáhania (len
ťahom, len strihom ... ). Pri bežných výpočtoch zohľadníme ďalšie namáhanie znížením dovoleného napätia
alebo bezpečnosti (v strojníckych tabuľkách si môžeme vybrať hodnoty od - do).

Pri presných výpočtoch sa vyskytujú dve možnosti:
- napätia sú rovnaké: buď normálové, alebo tangenciálne. Maximálne hodnoty algebricky spočítame

a vo výpočtoch uvažujeme túto hodnotu,
- napätia sú normálové aj tangenciálne. Najčastejšie sú to ohyb a krútenie. Použijeme niektorú z teó-

rií pevnosti a vypočítame redukované napätie a redukovaný moment.
Pevnostná rovnica bude

Mo red < (J
- Dow,

Pri namáhaní dlhých a štíhlych súčiastok môže dôjsť k nestabilite súčiastky. Často sa to stáva pri namáha-
ní tlakom. Takéto namáhanie sa nazýva vzper. Výpočet sa líši podľa toho, či je súčiastka v oblasti pružného
alebo nepružného vzperu.

. '_ dlžka prúta
Rozhoduje o tom štíhlostny pomer A - l k dr . k 'h .po omer va abc e o momentu pnerezu
k medznému Am, ktoré je pre rôzne materiály určené strojníckymi tabuľkami.
Pri' pružnom vzpere A > Am použijeme Eulerovu metódu výpočtu, pri nepružnom vzpere A < Am

Tetmayerovu metódu výpočtu.
Únava je jav, pri ktorom sa materiál porušuje skôr, ako napätie dosiahne medzu pevnosti. Je spôsobená

nehomogénnosťou materiálu a zoslabením prierezu rôznymi tvarovými úpravami. Medza únavy (Je a 'te je
najväčšia amplitúda napätia, pri ktorej materiál vydrží nekonečný počet cyklov.
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Otázky, úlohy a úvahy:

1. Ako zohľadníme zložené namáhanie pri pribliinych výpočtoch súčiastok?
2. Ako postupujeme pri kontrole alebo pri návrhu súčiastok pri zloženom namáhaní, keď sú napätia rov-

norodé (normálové alebo tangenciálne)?
3. Aký tvar majú súčiastky, pri ktorých sa vyskytuje namáhanie vzperom?
4. Čo nastáva pri namáhaní vzperom pri prekročení kritickej sily?
5. Vezmite si dlhé celuloidové pravítko a skúšajte ho tlačiť z obidvoch strán. Ako sa prejaví vaše pô-

sobenie?
6. Čo je únava materiálu?
7. Ako určíme medzu únavy materiálu?
8. Určte, ako sú namáhané súčiastky kladnice na označených miestach, obr. 2.59.

6

F

Obr. 2.59

(Správne odpovede: 1. tlak, 2. ťah, 3., 5. strih, 4. ťah, 6. tlak v dotykových plochách, 7. kombinova-
né namáhanie ťah - ohyb.)
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II. SrR8.1ÁRSIUl rEcIIN8LlÍlilA
Na úvod si vysvetlíme niektoré pojmy.

Technika (z gréckeho slova techné - vedomosti a zručnosti v remeselnej aj umeleckej práci) je súhrn histo-
ricky sa rozvíjajúcich ľudských činností, pracovných postupov a výrobných prostriedkov (nástroje, stroje a zaria-
denia) založených na aplikácii vied. Človek využíva v súčinnosti so svojimi fyzickými a duševnými silami
pomocou techniky prírodné bohatstvo, produkuje výrobky a premieňa energie.

Strojárstvo je komplex priemyselných odborov vyrábajúcich stroje, zariadenia, výrobné celky, náradia a pod.
pre všetky odvetvia hospodárstva. Strojárska výroba je zameraná prevažne na kovové výrobky.

Výrobný proces je súhrn činností, počas ktorých sa pracovné predmety premieňajú na výrobok. Základom je
pracovný proces, ktorý je doplnený prírodným procesom (fyzikálnym, chemickým, biologickým ... ).

Technologický proces je činnosť potrebná na požadované technologické spracúvanie materiálu alebo vý-
robku.

3.1. Rozdelenie technológie

Technológia sa zaoberá materiálmi, ich skúšaním, nástrojmi, strojmi, prostriedkami a metódami používaný-
mi pri spracovaní kovov.

TECHNOLÓGIA

TECHNOLÓGIA VÝROBY KOVOV

METALURGIA ŽELEZNÝCH KOVOV

METALURGIA NEžELEZNÝCH KOVOV

PRÁŠKOVÁ METALURGIA

HUTNíCKA VÝROBA POLOVÝROBKOV

Tab. 3.1

STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA

ODLIEVANIE

TVÁRNENIE

ZVÁRANIE A SPÁJKOVANIE

TEPELNÉ SPRACOVANIE

OBRÁBANIE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

MONTÁŽ
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Technológia výroby kovov sa zaoberá spracovaním surovín na polotovar a jeho vlastnosťami - metalurgiou,
teda výrobou železných a neželezných farebných kovov a ich spracovaním (tvárnením) na polotovary (tyčový
materiál, rúry, plechy).

Strojárska technológia sa zaoberá výrobou polotovarov zlievaním, tvárnením, nerozoberateľným spájaním
kovov (zváraním, spájkovaním, lepením), tepelným spracovaním (zmenou vnútornej štruktúry materiálu), obrá-
baním, povrchovými úpravami a montážou.

3.2. Technické materiály

V strojárstve sa používajú tieto základné technické materiály:

oceliarske
zlievarenské

LIATINA

sivá
biela

aCEL

oceľ na tvárnenie
oceľ na odliatky

TECHNICKÉ MATERIÁLY

olovo
meď
cín

zinok a i.

LAHKÉ

hliník
horčík a i.

Tab. 3.2

Aby sme mohli v praxi materiály vhodne používať, musíme poznať ich vlastnosti. Konštruktér môže vhodnou
volbou materiálu dosiahnuť vyhovujúce vlastnosti a pevnosť súčiastok pri únosných nákladoch. Napr. skrutky
z titánu by nehrdzaveli, mali by vysokú únosnosť, ale vzhľadom na ich vysokú cenu by boli nepredajné.

Niekedy jedna typická vlastnosť kovu prevláda (hliník je ľahký, meď vodivá, bronz nehrdzavie), ale väčšinou
pri volbe rozhoduje viac vlastností súčasne (napr. ľahký a pevný, tvárny a nehrdzavejúci).

Vlastnosti technických materiálov rozdeľujeme do štyroch skupín:

). t' - fyzikálne vlastnosti,

- chemické vlastnosti,

- mechanické vlastnosti,

- technologické vlastnosti.



105

3.3. Fyzikálne vlastnosti

Poznáte ich už z fyziky. Dôležité vlastnosti sú:

1. hustota - pomer hmotnosti k objemu. Označujeme ju p [ró].

mp=V-

m [kg] - hmotnosť
V [m3

] - objem

Tam, kde je potrebné znižovať hmotnosť výrobku, pouzivame materiály s menšou hustotou. Napr. pn
lietadlách sa používa hliník a jeho zliatiny, pri automobiloch F1 horčíkové a titánové zliatiny.

2. teplota topenia a tuhnutia - bod, pri ktorom látka mení skupenstvo.

Materiály rozdeľujeme na

- ľahkotopiteľné (cín 237 DC, olovo 327 DC)
- ťažkotopiteľné (železo l 527 DC, volfrám 3 380°C)

Tieto teploty sú dôležité pre zlievarenstvo, pokovovanie atď.

3. tepelná rozťažnosť, zrnrštenie - zväčšenie alebo zmenšenie objemu a dlžky vplyvom tepelnej rozťažnosti.

4. tepelná vodivosť - v praxi sa využíva dobrá tepelná vodivosť hliníka a medi napr. na výrobu chladičov auto-
mobilov.

5. elektrická vodivosť - meď a hliník majú ô-krát menší odpor ako železo. Vyrábajú sa z nich elektrické
vodiče. Materiály sa delia na vodiče, nevodiče (izolanty) a polovodiče (vodičmi sú len za určitých podmienok).

6. magnetické vlastnosti - zisťuje sa správanie materiálov v magnetickom poli.

3.4. Chemické vlastnosti

Učili ste sa ich v chémii. Najdôležitejšie sú:

1. odolnosť proti chemikáliám,
2. odolnosť proti korózii - v praxi je veľmi dôležitá; ťažko sa zisťuje, lebo ju ovplyvňuje veľmi veľa okolností.

3.5. Mechanické vlastnosti

V prvej časti predmetu strojníctvo - v náuke o pružnosti a pevnosti, sme sa učili o namáhaní súčiastok ťahom,
tlakom, strihom, ohybom a krútením. Tieto namáhania väčšinou pôsobia ako kombinácie dvoch a viacerých jed-
noduchých namáhaní.

Aby materiál súčiastok mohol odolávať namáhaniu, musí mať určité mechanické vlastnosti. Sú to najmä: pev-
nosť, tvrdosť, húževnatosť a i.

Na mechanické vlastnosti má veľký vplyv teplo. Pri vyšších teplotách sa mení kryštalická štruktúra, a tým aj
vlastnosti. Preto sa materiály skúšajú za tepla aj za studena podľa ďalšieho použitia.

Väčšina mechanických skúšok sa robí na vzorkách, ktoré sú zhotovené zo skúšaného materiálu. Skúšky sú
normalizované (ich priebeh aj vyhodnotenie).

Keď sa vzorka alebo skúšaná súčiastka poruší, hovoríme o deštrukčných skúškach (trhanie tyčky, ohýba-
nie ). Chyby vo výrobkoch alebo spojoch obyčajne hľadáme nedeštrukčnými skúškami (ultrazvukom, rôntge-
nom ).
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3.5.1. Skúšky pevnosti

Vieme už, že medza pevnosti Rm je najvyššie napätie,
ktoré súčiastka vydrží bez poškodenia (časť 2.2 - odporúča-
me zopakovať si ju).

Skúška ťahom

Robí sa na trhacom stroji (obr. 3.1).
Skúšobné tyčky zo skúšaného materiálu majú normalizo-

vané rozmery (obr. 3.2).
Stroj zakreslí diagram priebehu skúšky (obr. 3.3).

Najdôležitejší údaj je napätie na medzi pevnosti Rm alebo na
medzi kIzu Re (obr. 3.5). Okrem nich sme sa stretli s napätím
na medzi úmernosti au. Po toto napätie platí Hookov zákon,
určujeme z neho modul pružnosti E. Napätie na medzi pruž-
nosti aE je dôležité pre tvárnenie. Pri trvalých deformáciách
(napr. ťahaní nádob) sa musíme dostať nad jeho hodnotu.
Trhacou skúškou zisťujeme aj pomerné predlženie E, ťažnosť
(pomerné predlženie v %) a zúženie (zmenu prierezu).

--
Obr. 3.2

Obr. 3.1

I I I I

I I I I

o"o
~I-----

I I I I

Tvary diagramov skúšky pevnosti v ťahu rôznych materiálov vidíte na obr. 3.4:

! ~I I

~ ++--1' I• , !- !t- I, -tr
-' i'.I ,

J ! I !
I I I l I , :\

I ! l
:

I l I ii - I , ,
l I ir ! I ,

~

-J-i

I A I ! i I

LtII I I
11- f----- c-

I
- - --l

I

• • • • • • • I I I I I • • • • • • • • •

Obr. 3.3
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hliníková
zliatina

meď

horčíková zliatina
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Obr. 3.4
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Obr. 3.5

Skúška tlakom

Skúšobné teliesko má tvar valčeka (kovy), alebo kocky (kameň, betón, drevo ... ), obr. 3.5. Medza pevnosti
v tlaku sa udáva len pre krehké materiály. Pre ocele, ktoré sú tvárne, sa nedá určiť presne (tab 2.5, Zhrnutie, za
časťou 2.7).

Skúška ohybom

Používa sa pri krehkých materiáloch (pri húževnatých sa tyč neporuší). Meriame prehnutie tyče až do oka-
mihu, kým sa tyč neprelomí alebo trvalo nedeformuje (obr. 3.6).

Obr. 3.6

Skúška krútením

Pružiny, hriadele a drôty, ktoré budú namáhané krútením, sú kontrolované na pevnosť v krútení. Sú skrúcané,
kým sa na ich povrchu neobjavia trhlinky.
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3.5.2. Skúšky tvrdosti

Tvrdosť je odpor materiálu proti vnikaniu cudzích telies.
Najčastejšie sa používa vtláčacia skúška. Do skúšanej vzorky alebo do súčiastky vtláčame veľmi tvrdé teleso

(guľôčku, kužeľ, ihlan). Meradlom je hlbka, plocha alebo dÍžka uhlopriečky. Tvrdosť vyjadrujeme ako bezroz-
merné číslo, udávame len spôsob merania alebo stupnice.

Tvrdosť podľa Brinella - označenie HB (obr. 3.7a).
Meradlom tvrdosti je priemer vytlačenej jamôčky. V tabuľkách podľa priemeru vtlačku d a veľkosti použitej

sily odčítame zodpovedajúcu tvrdosť.
Označenie HB 210 (číslo z tabuliek).

~F

a) b) c)

Obr. 3.2

Tvrdosť podľa Vickersa - označenie HV (obr. 3. 7b).
Do skúšaného materiálu vtláčame diamantový ihlan so štvorcovou základňou. Mikroskopom zisťujeme dlžky

uhlopriečok, z ktorých vypočítame aritmetický priemer. V tabulkách odčítame podľa aritmetického priemeru
v závislosti od veľkosti sily tvrdosť. Skúška je veľmi presná.

Tvrdosť podľa Rockwella - označenie HR (obr. 3.7 c).
Do materiálu vtláčame diamantový kužeľ alebo oceľovú guľôčku. Meriame rozdiel hlbky vtlačku medzi

dvoma stupňami zaťaženia (aby sme vylúčili inú tvrdosť povrchu ako jadra). Skúška je ľahká, rýchla, vtlačky sú
malé. Normalizované sú tri skúšky: HRA, HRE, HRe.

3.5.3. Skúška húževnatosti materiálu

Húževnatosť je opakom krehkosti. Je to schopnosť materiálu pohltiť mechanickú energiu. Vrubovú húžev-
natosť zisťujeme na Charpyho kladive (obr. 3.8).

Kladivo zdvihneme do začiatočnej polohy vo výške hl, ktorá je daná dorazom. Po uvoľnení narazí kladivo na
skúšobnú tyčku, prerazí ju v mieste vrubu a pokračuje vo svojej dráhe. Odmeriame výšku jeho vychýlenia h2.

Na prerazenie skúšobnej tyčky sa spotrebovala práca (hl> h2).\

Z veľkosti tejto práce, ktorú odpočítame na prístroji, vypočítame vrubovú húževnatosť:

A
R----- -

So

Fa - tiaž kladiva
So - plocha skúšobnej tyčky vo vrube
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začiatočná poloha
kladiva

stupnica
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V časti pružnosť a pevnosť sme sa učili o únave materiálu (časť 2.10 Kmitavé namáhanie). Súčiastkanamáha-
ná cyklickým, striedavým namáhaním sa môže porušiť skôr, ako napätie vyvolané záťažou prekročí medzu pev-
nosti. Hranica je medza únavy.

Jej zistenie sa robí na špeciálnych skúšobných strojoch. Musíme mať pripravených viac rovnakých tyčiek zo
skúšaného materiálu.

Tyčky začneme zaťažovať
meniacim sa napätím tesne
pod medzou klzu. Odpočí-
tame počet cyklov, ktoré
tyčka vydrží. Hodnotu na-
nesieme do diagramu (obr.
3.9, bod. 1). Znížime napä-
tie, opäť zaťažíme ďalšiu
tyčku a odpočítame počet
cyklov, pri ktorých sa poru-
šila (bod 2). Postupne takto
dostaneme tzv. Wôhlerovu
krivku, ktorá je od určitého
napätia skoro rovnobežná
s osou. Toto napätie nazýva-
me medza únavy o.. Pri za-
ťažení týmto napätím vydrží
skúšaný materiál neobme-
dzený počet cyklov.

stojan -------1----

3.5.4. Skúška únavy materiálu

at
[MPa]

400

300

200
: 2----1-----------1

::::L:::""'T"""""

Obr. 3.8

100

""""""""",,'-0
5

dráha kladiva

F

skúšobná tyč ka

"""""""'+""""""""""'~ 6 - tyč nepraskla
ae (medza únavy) ,

o 6 . 106 7· 106

počet cyklov [Hz]

Obr. 3.9
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3.6. Technologické vlastnosti

Tieto vlastnosti súvisia s ďalším spracovaním materiálu a sú veľmi dôležité. Nedajú sa vyjadriť vo fyzikálnych
veličinách. Zisťujú sa skúškami, ktoré napodobňujú praktické podmienky.

Uvedieme niektoré z nich.

3.6.1. Tvárnitel'nosf

Materiál určený na kovanie, valcovanie, lisovanie a pod. musí mať dobrú tvárniteľnosť. Tvámiteľný materiál _
má schopnosť pretvorenia tvaru bez porušenia celistvosti počas pôsobenia vonkajších síl.

Zisťujeme ju za tepla aj za studena podľa ďalšieho použitia.

Skúška lámavosti

Je to najprísnejšia skúška udaná výrobcom v materiálových listoch. Vzorku skúšaného materiálu zaťažujeme
až do vzniku trhlín alebo zlomenia (obr. 3.10). Používa sa na zistenie tvámiteľnosti aj zvárateľnosti.

F

overovaná strana

F

F
Obr. 3.10

Skúška drôtu (plechu) striedavým ohybom (obr. 3.11)

Udáva odolnosť drôtu (plechu) proti striedavému ohýbaniu ako počet ohybov skúšobnej vzorky až do vytvo-
renia trhlín.

začiatočná poloha
voľného konca drôtu

1.ohyb

2.ohyb

3.ohyb

Obr. 3.11
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Skúška hlbokoťažnosti (obr. 3.12)

Na skúšku plechov do hrúbky 2 mm sa často používa Erichsenova skúška. Do plechu vtláčame tŕň, kým
nevznikne v priehlbine trhlina. Hlbokoťažnosť plechu vyjadruje híbka jamky h, tvar a smer trhlinky. Touto
skúškou zisťujeme, či je plech vhodný na ťahanie nádob (hrncov, nábojníc, vaní. .. ), ako aj kvalitu povrchových
náterov.

s
skúšaný plech

fažník - tŕň

F

h

Obr. 3.12

Skúšky rúrok (obr. 3.13)

Rúrky sa stláčajú (obr.3.J3a), lemujú (obr. 3.J3b) a roztláčajú (obr. 3.J3c), až kým sa neobjavia trhlinky.

F
F tF

Ikuže!'ový I platňa Itŕň I ---+---
oce!' I

kuže!'ový I
F tŕň I

i
skúšaná

rúrka
skúšaná

F rúrka

skúšaná
neželezný kov rúrka

% %

F

a) b) c)

Obr. 3.13
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Skúška kujnosti (obr. 3.14)

Na skúšobnej tyči 1 sa postupne robia tieto operácie: dierovanie 2, sekanie 3, rozširovanie 4, ohýbanie 5
a kovanie 6. Po každej operácii sa kontroluje, či na tyči nevznikli trhlinky.

3.6.2. Zváratel'nosť

1 3 2 4 5

6

Obr. 3.14

Je to schopnosť materiálu vytvoriť z viacerých častí nedeliteľný celok. Skúšaný materiál sa zvarí a zvar sa pod-
robí rôznym skúškam (pevnosti, húževnatosti, lámavosti atď.).

Zvárateľnosť môže byť podľa normy zaručená, podmienene zaručená, dobrá a ťažká, čo je ovplyvnené množ-
stvom uhlíka C (pri zaručenej zvárateľnosti je do 0,2 %).

3.6.3. Zlievatel'nosť

Zlievateľnosť je súhrn zlievarenských vlastností: tekutosť, zabiehavosť, taviteľnosť, pohlcovanie plynov,
zmršťovanie. Tekutosť sa zisťuje skúškou zabiehavosti, pri ktorej sa zisťuje, ako ďaleko zatečie naliaty kov (zlia-
tina) v špirálovitom kanáliku, kým stuhne. Napn1dad roztavená meďje hustá, takže v špirále nezatečie tak ďale-
ko ako mosadz alebo bronz. Preto sa na odlievanie vodovodných armatúr používa mosadz, sochy a zvony sa
odlievajú z bronzu.

3.6.4. Obrábatel'nosť

Vyjadruje možnosť oddeľovať z materiálu triesku, jej správanie k nástroju (priľnavosti a rezný odpor materiá-
lu. Zisťuje sa rezná rýchlosť, pri ktorej sa otupí sústružnícky nôž za určený čas. Materiály sú zaradené do tried
obrobiteľnosti.

3.7. Defektoskopické skúšky

Kontrolujú sa nimi povrchové a vnútorné chyby bez porušenia materiálu. Je veľa spôsobov, ako sa dajú zisťo-
vať povrchové chyby (napr. voľným okom, lupou, mikroskopom ... ), závisí to od dôležitosti výrobku.

Kapilárne skúšky (obr. 3.15)

Používajú sa na zviditeľnenie jemných povrchových chýb.
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Na skúšaný povrch nanesieme vhodnú látku (petrolej, fluorescenčnú alebo farebnú kvapalinu), obr. 3.l5b. Po
asi 20 minútovom pôsobení ju opláchneme a usušíme (obr. 3.l5)c. Povrch posypeme plavenou kriedou. Táto
nasaje tekutinu, ktorá ostala v trhlinách, a vykreslí obraz trhliny (obr. 3.l5d). Povrch sledujeme v tme (fluores-
cenčnú látku) alebo pri ultrazvukovom svetle.

a) b) c) d)

Obr. 3.15

Magnetoinduktívne skúšky (obr. 3.16)

Používajú sa pri magnetických materiáloch na zisťovanie povrchových chýb.
V predmete vytvoríme magnetické pole. Magnetické siločiary sa v miestach trhlín deformujú (obchádzajú trh-

linu). Keď predmet polejeme olejom, v ktorom sú železné piliny, zachytia sa tieto v miestach magnetických
pólov, čiže v mieste chýb.

skúšaný
materiál

priečne (kruhové)
magnetické pole

skúšaný materiál
'v ~ (tvori kotvu elektromagnetu)

pozdlzne _ _ _
magnetické pole ~ CJ

nn ...-----"h,...-l--....,

transformátor
vn L...---f- ••....••.........,--'

Obr. 3.16

Ultrazvukové skúšky (obd.18)

Slúžia na zistenie vnútorných chýb súčiastok.
Najr<?zšírenejšia je odrazová metóda. Do kontrolovaného predmetu vysielame ultrazvukové impulzy (obr.

3.17).

2- ~

3

1
//~4

"""'~ 5
' •....

l - rozhranie dvoch prostredí

2 - zdroj ultrazvukového vlnenia

3 - ultrzvuková vlna vychádzajúca
zo zdroja

4 - časť odrazenej ultrazvukovej
vlny

5 - časť ultrazvukovej vlny, ktorá
sa na rozhraní prostredia láme a
šíri sa ďalej v druhom prostredí

Obr. 3.17
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odozva vysielaných impulzov

vy

<,
sielač a prijímač

~

11 O 99
/ \ I I

/výrobok

odozva chyby ~

O 9 9l, • I I

Obr. 3.18

Prežiarovacie skúšky (obr. 3. J 9)

Iste ste už boli u lekára na štítkovaní alebo na rontgene. Podstata skúšok chýb materiálu je podobná. Ak je
zmenená hustota materiálu, na negatíve (filme) sa to prejaví ako tmavšie miesto. Predmet ožarujeme rôntgeno-
vým žiarením alebo žiarením gama. Obidve sú zdraviu škodlivé, preto je dôležité dodržiavať pri nich bezpeč-
nostné predpisy.

elektróny 30 kV 800 kV
5 mA 20 mA

katóda
katódové žiarenie
4 V 12 V
1 A 5 A

chybal ~rbnlgenové žiarenie

, _~ skúšaný materiál

film s obrazom chyby

Obr. 3.19
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Zhrnutie:

Technológia sa zaoberá výrobou kovov, ich skúšaním, ako aj prostriedkami a metódami používanými na
ich spracovanie (stroje, nástroje, spôsoby obrábania a spracovania kovov).

Použitie kovov závisí od ich fyzikálnych, chemických, mechanických a technologických vlastností.

Hlavné fyzikálne vlastnosti sú:
- hustota,
- teplota tavenia,
- tepelná rozťažnosť,
- tepelná vodivosť,
- elektrická vodivosť,
- magnetické vlastnosti.

Hlavné chemické vlastnosti sú:
- odolnosť proti chemikáliám,
- odolnosť proti korózii.

Hlavné mechanické vlastnosti sú:
- pevnosť,
- tvrdosť,
- húževnatosť,
- únava.

Pevnosť materiálu - napätie na medzi pevnosti Rm - zisťujeme skúškou ťahom.

Tvrdosť materiálu - odolnosť proti vnikaniu cudzích telies - zisťujeme skúškami podľa Brinella,
Vickersa alebo Rockwella.

Húževnatosť - schopnosť materiálu pohltiť mechanickú energiu - zisťujeme na Charpyho kladive.

Medzu únavy materiálu (Je - materiál pri nej vydrží neobmedzený počet cyklov cyklického (strieda-
vého) namáhania - zisťujeme na skúšobných strojoch. Výsledkom je Wôhlerova krivka.

Hlavné technologické vlastnosti sú:
- lejateľnosť, skúšame tekutosť a zabiehavosť kovu,
- tvárnosť, schopnosť materiálu udržať si tvar daný vonkajšími silami.

Skúšame:
-lámavosť,
- ťažnosť,
- kujnosť,
- zvariteľnost, schopnosť materiálu tvoriť nedeliteľný celok,
- obrobiteľnosť, možnosť oddeľovania trie sky.

Skúšky na vyhľadávanie vnútorných aj vonkajších kazov nazývame defektoskopické skúšky.
Niektoré z nich sú:

- na vyhľadávanie povrchových kazov - kapilárna skúška,
- magnetoinduktívna skúška,

- na vyhľadávanie vnútorných kazov - ultrazvuková skúška,
- prežiarovacie skúšky.
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Otázky, úlohy a úvahy:
1. Čo je obsahom technológie?
2. Aké technické materiály poznáte? Uvedie príklady.
3. Vymenujte fyzikálne a chemické vlastnosti kovov.
4. Vymenujte mechanické vlastnosti kovov.
5. Vymenujte technologické vlastnosti kovov. Uvedie príklady.
6. Čo znamená značka HB + číslo, HRe + číslo, HRA + číslo?
7. Čo zisťujeme trhacou skúškou?
8. Nakreslite diagram trhacej skúšky.
9. Čo je cyklické namáhanie?

10. Čo je (Je?

ll. Ako by ste definovali zvariteľnosť?
12. Ako sa zisťuje kvalita zvarových spojov dôležitých tlakových zariadení?

3.8. Kovové materiály

3.8.1. Technické zliatiny železa

Železo Fe sa v prírode nevyskytuje. Je viazané v železnej rude.
Čisté železo je také tvárne, že z neho môžeme vyvalcovať fóliu tenšiu ako cigaretový papier, je tepelne aj elek-

tricky vodivé, dá sa zvárať, ale aj tak je pre strojárstvo nepoužiteľné. Je veľmi mäkké, má malú pevnosť.
Preto ho pridávaním uhlíka C, kremíka S~mangánu Mn a ďalších tzv. legujúcich prvkov spracúvame na tech-

nické železo alebo na technické zliatiny železa. Rôznymi prísadami, kovmi aj nekovmi, ich rôznymi pomermi
a rôznym spracovaním získame technické železo rozličnej kvality. Najdôležitejšie rozdelenie je podľa množstva
uhlíka, ktorý ovplyvňuje dôležité vlastnosti technického železa - húževnatosť a tvárnosť.

---1 oceliarske E

---1 zlievarenske II

---1 oceľ na tvárnenie [

---1 oceľ na odliatky I

---1 sivá !

---1 biela •

rl SUROVÉ ŽELEZO ilI!ii'-----f
'-- ---'ľlliw

LIATINA

ŽELEZNÉ OCE!:.
I

Tab. 3.3

3.8.2. Výroba surového železa

Surové železo je základnou surovinou na výrobu liatiny a ocele.
Vyrába sa zo železnej rudy vo vysokej peci (obr. 3.20). Vysoká pec je komplex zariadení na úpravu rudy, pali-

va, ohrev vzduchu a spracúvanie vedľajších produktov vysokej pece i hlavného produktu - surového železa.
Samotná vysoká pec je oceľová konštrukcia znútra vymurovaná ohňovzdomým murivom. Je uzavretá uzáve-

rom, ktorý umožňuje plniť ju a súčasne zabraňuje úniku plynu do ovzdušia. Pri dne má odpichový otvor na suro-
vé železo, vyššie je otvor na vypúšťanie trosky.
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Vsádzku vysokej pece tvoria:

- železná ruda,
- palivo,
- troskotvorné prísady,
- vzduch (na podporu horenia).

Železná ruda obsahuje asi 40 % železa a 60 % hlušiny. Pred zavážaním do vysokej pece ju musíme upraviť:
rozdrviť, presušiť, prípadne triediť a pod.

Ako palivo do vysokej pece sa používa koks, ktorý má tieto tri funkcie:
l. Horením dáva potrebné teplo.
2. Dezoxiduje železo (odoberá kyslík).
3. Pridaním uhlíka znižuje vysoký bod tavenia železa z 1 528°C na 1 147°C.

Na vytvorenie trosky, ktorá chráni železo pred spálením a oxidáciou, sa používa vápenec a iné prvky, ktoré
nazývame troskotvorné prísady.

Na podporu spaľovania a zlepšenie horenia sa do pece vháňa horúci vzduch, ktorý sa zohrieva v 3 - 4
Cowperových ohrievačoch. Horúci vzduch sa do pece vháňa pomocou dúchadiel cez 8 - 16 fúkačov. Ohrievače
sú vykurované plynom z vysokej pece.

Vysoká pec sa zaváža zvrchu výťahom. Kvapky surového železa vytekajú z rudy a zhromažďujú sa dole v nis-
teji. Na povrchu surového železa pláva troska, ktorá ho chráni.

Vypúšťa sa v 5-hodinových intervaloch odpichom do panvy. V panvách sa dopravuje do oceliarne na ďalšie
spracovanie alebo sa z nich vypúšťa na lejacie pole, kde tuhne na tzv. bochníkyalebo platne.

kychtový plyn
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Hlavným produktom vysokej pece je surové železo.
Vedľajšími produktmi sú vysokopecný plyn a vysokopecná troska. Plyn sa používa na vyhrievanie

Cowperových ohrievačov alebo po očistení na pohon plynových turbín.
Troska je po spracovaní vhodný stavebný materál.

Prehľad výroby a spracovania železa a ocele

palivo - koks

!
vysokopecný

plyn vysoká
pec

[

surové železo

troska '--_...OJ -----1
W miesič

rq~~~~JdaG>!
martinsk~ c=Jbpec O O O O

r(Ii)

fľJL

~
troska konvertor

W

Ukokila

konvertorová
ocel'

(ingoty)

elektrooceľ
(ingoty)

martinská
ocel'

(ingoty)

Obr. 3.21
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3.8.3. Liatiny

Liatiny sú zliatiny železa a uhlíka, ktorého v nej býva asi 3 %, a ďalších prvkov (kremík Si, mangán Mn, fos-
for P).

Druhy liatin:
sivá,
biela.

Zo sivej liatiny sa vyrába liatina s guľôčkovým grafitom, v staršej literatúre sa stretnete s názvom tvárnená
alebo očkovaná liatina.

Z bielej liatiny sa vyrába temperovaná liatina.

Sivá Hatina

Vyrába sa pretavením surového železa v kuplovni (obr. 3.21). Do kuplovne sa zaváža koks, tehličky surového
železa, oceľový šrot a legujúce prísady (kovy, ktoré ovplyvňujú kvalitu). Pretavením sa zníži obsah uhlíka na
3 %, pridáva sa kremík, čím vzniká sivá liatina.

Kremík spôsobí pomalšie ochladzovanie, čo umožní vylúčenie uhlíka v podobe grafitu medzi kryštálmi žele-
za (obr. 3.22).

kryštál Fe

lupienkový grafit

Obr. 3.22

Sivá liatina má schopnosť tlmiť rázy a chvenie, preto sa používa na výrobu stojanov obrábacích strojov a sta-
vebných súčiastok.

Označenie: 4 2 2 4 X X

hutníctvo T T L pevnosť v ťahu v desiatkach MPa

sivá liatina

(Napríklad sivá liatina 42 2430 má Rm = 300 MPa.)
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Biela Hatina

Vyrába sa podobne ako sivá, ale legujúcou prísadou je mangán. Uhlík sa nestačí vylúčiť a zostáva viazaný
v karbide železa (Fe3C), ktorý je veľmi tvrdý. Táto tvrdosť sa napríklad využíva pri odlievaní valcov na výrobu
papiera.

Označenie: 42 25XX

Temperovaná Hatina

Získava sa žíhaním (temperovaním) bielej liatiny.
Temperovaním sa rozloží Fe3C na grafit C a železo
Fe. Grafit sa vyskytuje v menších zrnách, takže
neporušuje súdržnosť kryštálov železa (obr.3.23 J.
Temperovaná liatina je mäkšia, čiastočne tvárna,
odolná proti korózii. Vyrábajú sa z nej napríklad mon-
tážne kľúče, háky a súčiastky do poľnohospodárskych
strojov.

Temperovanie je ohriatie na určitú teplotu, často
v atmosfére vplývajúcej na vlastnosti liatiny, a zotr-
vanie na nej určitý čas.

Označenie: 42 25XX

Liatina s 2ufôčkovým 2rafitom (tvárna - očkovaná Hatina)

Vyrába sa zo sivej liatiny pridaním horčíka (očkovadla), ktoré spôsobí, že pri chladnutí sa medzi kryštálmi
železa začnú vylučovať drobné zrnká grafitu, ktoré výrazne zlepšia vlastnosti liatiny (obr. 3.24 J. Odliatky sú
pevné, dobre sa obrábajú, odolávajú korózii a vysokým teplotám. Tvárnou liatinou sa dajú nahradiť niektoré
oceľové odliatky a kované výrobky.

Označenie: 42 23XX

Obr. 3.24

gul'ôčky grafitu
kryštál Fe
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Zhrnutie:
V strojárskom priemysle sa používajú dve skupiny materiálov:

- kovové - technické železo a neželezné kovy,
- nekovové - organického alebo anorganického pôvodu.

Najdôležitejším materiálom pre strojárstvo sú zliatiny železa s ostatnými kovmi - technické zliatiny
železa.

Železo získavame zo železnej rudy vo vysokej peci. Vsádzka do vysokej pece je: železná ruda, koks,
troskotvorné prísady a horúci vzduch. Produkty vysokej pece sú: surové železo, troska, vysokopecný
plyn. Surové železo nie je vhodné na samostatné použitie. Spracúva sa ďalej na Hatinu alebo na oceľ. Ocele
majú obsah uhlíka do 2,14 %, liatiny nad 2,14 % C.

Liatina sa vyrába v kuplovni. Vsádzka je: surové železo, šrot, koks, prísady a legujúce prvky.
Druhy: - sivá Hatina - 3 % C, ktorý je vylúčený vo forme guľôčok, má schopnosť pohlcovať chvenie

a rázy, označenie 42 24XX
- biela Hatina - vytvorí sa karbid železa, je tvrdá, označenie 422SXX,
- tvárna, očkovaná - zo sivej liatiny, grafit sa vylúči v podobe guľôčok, označenie 42 23XX,
- temperovaná - z bielej liatiny, karbid sa rozloží na grafit a železo, označenie 42 2SXX.

Otázky, úlohy a úvahy:

l. Ktoré technické zliatiny železa poznáte? Aký prvok je významný pri ich rozlišovani?
2. Čo sa dodáva do vysokej pece?
3. Čo je produktom vysokej pece?
4. Aké druhy liatin poznáte?
5. Vysvetlite rozdiel medzi sivou a bielou liatinou.
6. V strojníckych tabuľkách. zistite použitie tvárnej liatiny.
7. Vysvetlite podľa obr. 3.25 rozdiel v pevnosti materiálu podľa tvaru a polohy grafitu. Na obr. 3.25a je

oceľ, na obr. 3.25b liatina, na obr. 3.25c uhlík vylúčený v podobe doštičiek grafitu, na obr. 3.25d
guľôčkový grafit.

lupienkový grafit
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b) c)

Obr. 3.25

d)

8. Nachádza sa na Slovensku vysoká pec? Je vo vašom okolí kuplovňa? Aký je ich vplyv na životné pro-
stredie?

(7, s. 103) "V hutníckych prevádzkach - vysoké pece, oceliarne, zlievarne, je veľkým problémom prach. Teplota okolo l 600°C, pri
ktorej sa tavia kovy vo vysokých peciach, spôsobuje, že sa mnohé látky (aj kovy) odparujú a na chladnejších miestach tuhnú na mikro-
skopické čiastočky prachu. Keby sa tento prach nezachytával, predstavoval by tento úlet až 20 % výroby surového železa. Prach obsa-
huje asi SO % zlúčenín železa, až 20 % oxidu kremičitého, ďalej oxidy mangánu, hliníka, horčíka a ďalšie zlúčeniny.

V súčastnosti existujú výkonné elektrofiltre, zavádzajú sa stále modernejšie technológie, takže prašnosť je podstatne znížená.
V dôsledku veľkého obsahu balastných zložiek v dovážaných surovinách (rudy Fe, Mn, Ni, bauxit) a prevahy energeticky náročných

technológií metalurgia u nás veľmi výrazne poškodzuje všetky zložky prostredia. Ovzdušie je znečisťované únikmi plynov CO, COz, S02'
As prašnými úletmi kovov, veľký objem má aj tuhý odpad - troska. Ovzdušie aj vody poškodzuje výroba koksu, predovšetkým prachom
pri manipulácii s uhlím a pri hasení koksu; fenoly, arzény, oleje, amoniak, a kyselina sírová sa dostávajú do tzv. pracích vôd."

(7, s. 105) "Na zlepšenie ochrany životného prostredia boli do priemyslu vložené značné sumy peňazí zo štátneho rozpočtu a zo Štát-
neho fondu životného prostredia. K zlepšeniu situácie prispievajú aj aktivity niektorých podnikov a organizácií, napr. Asociácia priemy-
selnej ekológie na Slovensku (ASPEK), Asociácia priemyslu a ochrany prírody (APOP) a i.

Výrobkom, ktoré neohrozujú životné prostredie ani v priebehu výroby, ani pri spotrebe, udeľuje MŽP každoročne na obdobie troch
rokov právo používať označenie Enviromentálne vhodný výrobok. Dostali ho napr. niektoré izolačné materiály, na výrobu ktorých sa
používajú odpady, niektoré chemické látky -lepidlá, náterové látky, tmely, textilné výrobky apod."
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3.8.4. Ocele

Vyrábajú sa zo surového železa, obsah uhlíka môže byť max. 2,14 % (bežné ocele ho majú pod 0,3 %). Proces
premeny surového železa na oceľ sa nazýva skujňovanie. Jeho podstatou je znižovanie obsahu uhlíka, kremíka,
mangánu, síry a fosforu.

Skujňovanie sa uskutočňuje:
1. v konvertoroch,
2. v plameňových peciach (martinská pec),
3. v elektrických peciach (v oblúkový ch alebo indukčných) - najkvalitnejšia oceľ.

Výroba ocele v konvertoroch (obr. 3.26)

Do konvertora sa naleje surové železo, legujúce prísady a v pracovnej polohe sa do otáčajúceho konvertora
fúka kyslík. Celý proces trvá asi 15 minút.

Týmto spôsobom sa získava oceľ triedy 10 s nezaručeným chemickým zložením

odsávanie t
plynov

,
f

f
f /

f /, / ./

\'Ä~/

vypúšťanie ocele r<----

Výroba ocele v martinských peciach (obr. 3.27)

Obr. 3.26

Znižuje sa v nich obsah uhlíka oxidáciou kyslíkom, ktorý je viazaný v oceľovom šrote. Do pece sa zaváža
surové železo a oceľový šrot. Privádza sa tam zmes zemného plynu a vzduchu, ktorá sa predtým zohriala v kan á-
likovom murive. V nisteji sa dosiahne teplota 1 700°C. Počas tavby sa stále odoberajú vzorky, takže sa týmto
spôsobom získavajú nízkolegované ocele triedy 11 až 16 so zaručeným chemickým zložením.

vsádzací otvor

oceľ

spaliny

Obr. 3.27
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Výroba ocele v elektrických oblúkových peciach (obr. 3. 28)

V peci sa pomocou elektrického oblúka horiaceho medzi uhlíkovými elektródami roztavuje oceľový šrot.
Teplota je až 3 000 "C. Spáli sa fosfor a síra. Pridávajú sa legujúce prvky a získavajú sa kvalitné legované ocele
triedy 17 až 19

oeel' II t-oo'
I
I

elektródy

Obr. 3.28

3.8.5. Rozdelenie ocele

Oceľ je zliatina železa s uhlíkom a ostatnými prvkami a prísadami. Podmienkou je, že obsah uhlíka nie je
väčší ako 2,14 %.

Ocele rozdeľujeme podľa STN 42 0002 na :

nelegované nelegované

legované legované

rýchlorezné

Tab. 3.4
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Z tabulky vidíme, že ocele rozdeľujeme:

- podľa spôsobu spracovania na tvárnené ocele, ktoré dodáva hutný priemysel v tvare rôznych tvárnených
polovýrobkov (plechy, tyče, rúry, profily atď.), a ocele na odliatky, ktoré sa spracúvajú zlievarenskou technoló-
giou,

- podľa použitia na konštrukčné a nástrojové,

- podľa chemického zloženia na nelegované, ktoré obsahujú okrem uhlíka max. obsah jednotlivých prvkov,
a zliatinové - legované, ktoré obsahujú jeden alebo viac legujúcich prvkov.

Označovanie tvárnených ocelí

Označujeme ich päťmiestnym základným číslom a dvoma doplnkovými číslami.

základná značka, označenie oceleJ
---

IX XXX

trieda ocele JJ
význam je odlišný pri jednotlivých triedach

r doplnkové čísla

XX

TL stupeň pretvárnenia (deformacie)

Ľ stav ocele (tepelné spracovanie)

(11, s. 257) "Medzinárodné (európske) rozdelenie a označovanie ocelí sa od vyššie uvedeného odlišuje a definujú ho normy STN EN
10027-1 (značky ocelí, základné symboly) a STN ECISS IC 10 (prídavné symboly). Základné symboly sú určené podľa použitia a cha-
rakteristických vlastností alebo podľa chemického zloženia.

Základný symbol podľa použitia a mechanických alebo fyzikálnych vlastností tvorí písmeno označujúce použitie ocele (S - na
oceľové konštrukcie, P - na tlakové nádoby, L - na potrubia, E - na strojové súčiastky, B - na výstuž do betónu, H - plechy a pásy val-
cované za studena z ocelí s vyššou pevnosťou, T - plechy a pásy na obaly, D - ostatné plechy a pásy) a číselný znak udávajúci minimálnu
hodnotu vybranej vlastnosti (napr. pri oceli ach S, P, L, E, B, H - minimálna hodnota medze klzu v MPa, pri oceliach Y, R - min. hod-
nota medze pevnosti v ťahu v MPa a pod.)

Napr. E360 - oceľ na strojové súčiastky s min. hodnotou medze klzu 360 MPa,
R0900 - koľajnicová oceľ s medzou pevnosti v ťahu min. 900 MPa.

Základný symbol sa podľa chemického zloženia zostavuje pre jednotlivé skupiny ocelí nasledovne:

- nelegované ocele (okrem automatových) so stredným obsahom Mn menším ako 1%, písmeno C (uhlíková oceľ), stonásobok obsa-
hu uhlíka, prídavný symbol.

Pn1clad: C35E - uhlíková oceľ so stredným obsahom uhlíka 0,35 % a predpísaným max. obsahom síry.

- nelegované ocele so stredným obsahom Mn ~ 1 %, nelegované automatové ocele a legované ocele (okrem rýchloreznej) so stred-
nými obsahmi jednotlivých legujúcich prvkov do 5 %: stonásobok strednej hodnoty obsahu uhlíka, chemické značky prísadových
prvkov, násobky stredných obsahov prísadových prvkov oddelené spojovníkom ( obsahy Cr, Co, Mn, Ni, Si, W sa násobia koefi-
cientom 4, obsahy AI, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr koeficientom 10, obsahy Ce, N, P, S koeficientom 100 a obsah bóru koefi-
cientom 1 000), prípadne prídavné symboly.

Pn1dad: oceľ 20MnCr4-2 obsahuje O % Mo, l % Va , 2 % C, l % Mn a 0,5 % Cr, oceľ 100Cr6 obsahuje 1% C a 1,5 % Cr.

- legované ocele (okrem rýchlorezných) s obsahom najmenej jedného legujúceho prvku ~ 5 %: písmeno X, stonásobok strednej hod-
noty obsahu uhlíka, chemické značky prísadových prvkov, stredné obsahy prísadových prvkov zaokrúhlené na najbližšie vyššie
číslo, oddelené spojovníkom.

Pn1clad: oceľ X5CrNi18-1O obsahuje 0,05 % C, 18 % Cr a 10 % Ni.

- rýchlorezné ocele: písmená HS, obsahy prísadových prvkov v poradí W, Mo, V, Co, oddelené spojovníkom.

Príklad: rýchlorezná oceľ HS2-9-1-8 je rýchlorezná oceľ s 2 % W, 9 % Mo, l % V a 8 % Co."

Porovnanie označenia niektorých ocelí podľa STN a EN je v prílohe učebnice.
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Označovanie ocelí na odliatky

Označujeme ich šesťmiestnym číslom:
4226XX
4227XX
4228XX
4229XX

Označovanie od 26 do 29 je postupnosť od nelegovaných až po vysokolegované oceľoliatiny.
Používajú sa na odlievanie.
Spomeňte si na označovanie liatin v časti 3.7.3: 42 23XX, 42 24XX, 42 25XX.

Triedy ocelí

Podľa slovenskej technickej normy STN delíme tvárnené ocele do tried. V označení tvárnených ocelí je to
prvé dvojčíslie.

10, 11, 12
13, 14, 15
16
17
19

- nelegované ocele, ich vlastnosti určuje obsah uhlíka
- nízkolegované zliatinové ocele
- nízko- a strednolegované zliatinové ocele
- stredno- a vysokolegované zliatinové ocele
- nástrojové ocele

Ocele triedy 10 - nemajú zaručené chemické zloženie, ale majú zaručenú pevnosť v ťahu.

oceľ 10 373
Druhé dvojčíslie 37 + O znamená 370 MPa je to napätie na medzi pevnosti Rm.

Ocele triedy 11 - majú zaručené chemické zloženie aj pevnosť v ťahu.

oceľ 11 523 Rm = 520 MPa

Ocele triedy 12 - nelegované konštrukčné ocele so zaručeným chemickým zložením. Pri oceliach triedy 12
až 16, vyjadruje tretie číslo súčet prísadových prvkov okrem uhlíka, ktorého obsah v desatinách percenta vyjad-
ruje štvrté číslo.

oceľ
oceľ

12010
12050

0,1 % C
0,5 %C

vhodná na cementovanie a kalenie
vhodná na priame kalenie

Ocele triedy 13 - legované mangánom a kremíkom. Používajú sa na výrobu pružín.

Ocele triedy 14 - legované chrómom, prípadne mangánom a kremíkom. Používajú sa na cementovanie a
kalenie.

oceľ 14220 obsahuje 0,2 % C, môže sa cementovať aj kaliť

Ocele triedy 15 - legované chrómom a molybdénom, čím sa zvyšuje pevnosť, prekaliteľnosť a žiarupevnosť;
sú dobre zvariteľné. Používajú sa na výrobu kotlov.

Ocele triedy 16 -legované chrómom a niklom. Sú to najkvalitnejšie ocele na zošľachťovanie.

Ocele triedy 17 - legované chrómom, niklom a mangánom. Podľa chemického zloženia sú žiaruvzdorné alebo
žiarupevné, prípadne koróziivzdorné (nehrdzavejúce).

Napn1dad: oceľ 17 024 obsahuje 13 % chrómu, je nehrdzavejúca kaliteľná. Je vhodná na výrobu nožov.
oceľ 17 231 obsahuje 18 % chrómu, 8 % niklu, je nehrdzavejúca

Ocele triedy 19 - nástrojové ocele, ktoré sa používajú na výrobu nástrojov; pracujú za studena i za tepla
(zápustky). Ocele 19 8XX sú rýchlorezné, nestrácajú mechanické vlastnosti pri vysokých teplotách.
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Zhrnutie:

Oceľ je zliatina železa a uhlíka (do 2,14 %) a ďalších prvkov, ktoré sa dostali do nej pri výrobe (Mn,
S, Si, Cu). Okrem týchto prvkov obsahujú niektoré ocele úmyselne pridané, tzv. legujúce prvky (Cr, W,
Mo, V, Ni), ktoré zlepšujú jej vlastnosti.

Oceľ sa vyrába zo surového železa. Výroba ocele (skujňovanie) prebieha v martinských peciach, kon-
vertoroch (ocele bežnej akosti) alebo v elektrických peciach (ocele presného chemického zloženia).

Ocele rozdeľujeme: - podľa spôsobu spracovania na
- tvárnené ocele
- ocele na odliatky

- podľa použitia na
- konštrukčné
- nástrojové

- podľa chemického zloženia na
- nelegované
-legované
- zliatinové

Podľa STN sa ocele rozdeľujú do deviatych tried: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Ocele triedy 10 - 12 sú konštrukčné nelegované ocele.
Ocele triedy 13 - 17 sú konštrukčné legované ocele.
Ocele triedy 19 sú nástrojové ocele.
Ocele sa označujú základným päťmiestnym číslom a doplnkovým dvojmiestnym číslom. Prvé dvojčíslie

udáva triedu ocele, ďalšie čísla závisia od triedy ocele. Doplnkové čísla udávajú stav ocele po tepelnom
spracovaní a stupeň pretvárnenia (valcované za tepla, za studena ...).

10XXX.XX
Ocele určené na odlievanie - oceľoliatiny, sa označujú ako liatiny šesťmiestnym číslom (pozri časť 3.7.3).

Druhé dvojčíslie označuje druh oceľoliatiny.

4226XX

Otázky, úlohy a úvahy:
l. Čo je oceľ?
2. Z čoho sa vyrába?
3. V akých zariadeniach sa vyrába?
4. Čo sa deje pri skujňovaní ocele?
5. Ktorým spôsobom výroby sa vyrába najkvalitnejšia oceľ?
6. Pri ktorom spôsobe výroby ocele sa používa železný šrot? Zdôvodnite to.
7. Charakterizujte triedy ocelí.
8. Čo sú ušľachtilé ocele?
9. Ako sa rozdeľujú ocele podľa chemického zloženia?

10. Čo znamená lego vanie ocelí a ktorými prvkami sa uskutočňuje?
ll. Zistite v strojníckych tabuľkách. použitie ocelí tried 14 a 17.
12. Aké vlastnosti musí mať oceľ na výrobu chirurgických nástrojov? Z ktorej triedy ocele by ste ich

navrhli?
13. Oceľ ktorej triedy by ste navrhli na zhotovenie vystuže do betónu?
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3.8.6. Neželezné kovy a ich zliatiny

Neželezné kovy je súhrnný názov pre všetky čisté kovy okrem železa. K špecifickým vlastnostiam, vďaka kto-
rým majú velký technický význam, patria vysoká elektrická a tepelná vodivosť (meď, hliník), malá špecifická
hmotnosť (hliník, horčík, titán), vysoká teplota topenia (volfrám), špeciálne fyzikálne vlastnosti, odolnosť proti
korózii a pod.

Neželezné kovy sa najčastejšie rozdeľujú podľa hustoty (hranicou je hustota 5 000 kg.m"), často aj podľa tep-
loty tavenia.

I neželezné kovy II
I

-eeee.

podl'a hustoty ~I I podl'a teploty tavenia l
" -'

I I I I
nízka vysoká

ľahké p n (- do 600"C) stredná (vyššia než pri Fe)
Li, Mg, Be, AI, Ti < 5000 kg. m'3 < fažké ! Zn, Cd, Sn, Pb, Mn, Cr, Ni, Cu Ti, Zr, V, Nb,

Sb, Bi, Li, In Cr, Mo, W, Ta
."n!0

Tab. 3.5

Podľa STN sa delia na:
- tvárnené, z ktorých sa vyrábajú polotovary v tvare plechov, tyčí, drôtov, rúrok a pod.,
- lejárske, ktoré sa používajú na výrobu odliatkov.

Označovanie neželezných kovov

základná značka ješeSťmieSl

42XXXX XX
trieda noriem - hutníctvo ---=r-~ TITL

3 - ťažké, 4 - ľahké ~ Ľ poradové číslo

tvárne: O, 2, 4, 6,8; lejárske: 1,3,5, 7, 9 skupina neželezných kovov

~ spôsob tepelného spracovania

11spôsob odlievania

o niektorých dôležitých neželezných kovoch a ich zliatinách používaných v strojárstve si povieme niečo
bližšie.

Meď a jej zliatiny

Meď je dobrým vodičom elektrického prúdu a tepla, je odoln á proti poveternostným vplyvom.

Najčastejšie sa používajú jej zliatiny: - meď so zinkom, ktorá sa nazýva mosadz,
- meď s cínom, ktorá sa nazýva bronz.

Mosadze
Tvárnené mosadze obsahujú asi 65 % Cu a vyrábajú sa z nich plechy, pásy, tyče, drôty. Mosadzné spájky sa

používajú na spájkovanie pásových píl, liatiny apod. Vďaka dobrej chemickej stálosti sa z nich vyrábajú chla-
diče, lopatky parných turbín, nábojnice a pod.

Z lejárskych mosadzí sa odlievaním vyrábajú vodovodné armatúry.
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Bronzy

Podľa pridávaných prvkov sa bronzy rozdeľujú na: cínové (8 - 20 % Sn), olovené (33 % Pb), hliníkové
(lO % Al) a niklové (40 % Ni).

Majú vysokú odolnosť proti korózii. Majú široké použitie podľa druhu prídavného kovu, napr. cínové bronzy
sa používajú na výrobu ložiskových puzdier (obr. 3.29), armatúr, vretien ventilov, kolies čerpadiel a pod.
Olovené bronzy znesú vysoké tlaky a rýchlosti, preto sú vhodné na výrobu panví ložiskových. Hliníkové
bronzy sú odolné proti kyselinám a lúhom, používajú sa preto v chemickom priemysle na výrobu armatúr, výfu-
kových ventilov motorov apod. Niklové a mangánové
bronzy sú najmä odporové materiály používané v
elektrotechnike.

Obr. 3.29

Zliatiny hliníka

Hliník má dobrú tepelnú a elektrickú vodivosť, je mäkký a tvárny (obr. 3.30), odolný proti korózii, nemagne-
tický, dobre sa obrába. Tieto dobré vlastnosti sa dosahujú prísadovými prvkami i tepelným spracovaním. Jeho
najdôležitejšou vlastnosťou je nízka hmotnosť (až dve tretiny čistej hmotnosti lietadla tvorí hliník).

Často používané tvárnené zliatiny hliníka sú:
- dural (Al + Cu + Mg), využívaný v letectve, v športe (napr. lyžiarske palice),
- (Al + Cu + Ni), používaný na výrobu výkovkov, piestov spaľovacích motorov, ojníc,

Známe lejárske zliatiny hliníka sú:
- silumín (Al + Si),
- elektrón (Al + Mg), používaný v letectve

a v automobilovom priemysle.

Obr. 3.30
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Spekané kovy

Tieto materiály sa vyrábajú metódou nazývanou prášková metalurgia (zaužívaná skratka PM), teda lisova-
ním kovových práškov. Materiál ostáva pri spekaní úplne alebo čiastočne v tuhom stave. Vyrábajú sa tak
súčiastky s novými vlastnosťami. Táto metóda sa uplatňuje pri výrobe drobných, tvarovo zložitých a rozmerovo
presných súčiastok. Medzi najrozšírenejšie a najdôležitejšie výrobky patria spekané karbidy používané na výro-
bu rezných nástrojov a puzdier klzných ložísk, ktoré vďaka pórovitosti spekaných kovov majú dobré mastiace
vlastnosti.

Hlavné prednosti práškovej metalurgie sú, že možno:
- spájať kovy snekovmi,
- spracovať ťažkotopiteľné kovy,
- spájať ľahkotopiteľné kovy s kovmi s vysokou teplotou topenia,
- vyrobiť veľmi čisté kovy (v elektrotechnike),
- vyrobiť pórovité súčiastky (filtre, samomastiace ložiská),
- vyrobiť rezné doštičky zo spekaných karbidov,
- vyrobiť žiaruodolné materiály.

Oceľové prášky tvoria triedu 18. Teplota spekania je asi 900 Ge.
Výrobky PM patria v súčasnoti medzi" ekonomicky efektívne" výrobky. Ich cena v porovnaní so súčiastkami

vyrábanými trieskovým obrábaním je až o 25 - 50 % nižšia. Patrí medzi bezodpadové technológie, výstupom je
už hotový výrobok. Pri výrobe je až 50 % úspora energie a na mzdách sa ušetrí až 75 %. Ročný index rastu PM
výroby je 5 %. Najvyšší odber výrobkov PM má automobilový priemysel, napr. európske a japonské auto má 6
kg súčiastok PM, americké 14 kg.

Spekané karbidy

Základom je prášok karbidu volfrámu a karbidu titánu. Ich spojenie umožňuje kobalt, ktorý zabezpečuje
potrebnú pevnosť a húževnatosť. Zloženie, označovanie a použitie je stanovené normou. Vďaka svojej vysokej
tvrdosti a odolnosti proti opotrebeniu sa používajú na rezné hrany nástrojov.

Keramické materiály

Sú to karbidy ťažkotopiteľných kovov (titánu, zirkónu, chrómu), a to buď čisté, alebo s prísadou grafitu a rôz-
nych kovov: Dajú sa vyrobiť len práškov ou metalurgiou. Sú veľmi tvrdé a krehké, vzdorujú opotrebeniu. Tieto
vlastnosti sa upravujú prísadami kovov aj nekovov.

Čisté keramické materiály sa používajú na výrobu rezných doštičiek nástrojov, zlúčené s grafitom (uhlík) sú
veľmi dobrým materiálom na obloženie spojok a bŕzd pre veľmi výkonné stroje a prepravné mechanizmy (lie-
tadlá, električky). Sú to vhodné kontaktné a magnetické materiály pre elektrotechniku. Začínajú sa používať aj
v spotrebnom priemysle na výrobu čepelí nožov, krájačov zeleniny a rôznych čističov ovocia (obr. 3.31).

Obr. 3.31
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3.9. Nekovovémateriály

Prírodné zdroje kovových materiálov sú obmedzené. vývoj
v oblasti materiálov ide prudko dopredu vo vývoji plastov. Keď sa
poobzeráte okolo seba, vidíte viac výrobkov z plastov ako z kovov. V
roku 1986 predstihla svetová výroba plastov produkciu všetkých
kovov.

Plasty sú v porovnaní s kovmi lacnejšie, odolné proti korózii,
dobre spracovateľné, majú malú hmotnosť. Úpravou a prísadami
môžeme výrazne meniť ich vlastnosti. Najväčším problémom spoje-
ným s plastickými látkami je spracovanie odpadu (sú veľmi stále,
odolné proti mikrobiálnemu rozkladu a pri spaľovaní vznikajú toxic-
ké látky).

Plasty sú organické zlúčeniny, ktoré sa skladajú z atómov uhlíka a
vodíka, ku ktorým pristupujú atómy ďalších prvkov, napr. chlóru,
fluóru, kyslíka a pod.

Výrobky z plastov najčastejšie vznikajú tvárnením a liatím. Tieto
veľmi hospodárne spôsoby výroby sú ďalšou prednosťou plastov a
umožňujú ich rozsiahle použitie. Polotovary, napr. dosky, fólie, gra-
nuly, rúrky, profily alebo výlisky, je možné ďalej tvarovať, zvárať,
lepiť a obrábať. (Príklad použitia plastov namiesto pozinkovanycb
alebo medených plechov vidíte na obr. 3.32.) Obr. 3.32

Podľa vplyvu tepla sa plasty delia na:
- plastoméry (starší názov termoplasty) - pôsobením tepla mäknú, ochladzovaním tvrdnú.
- duroméry (starší názov reaktoplasty) - pôsobením tepla sa vytvrdzujú, nenávratne prechádzajú do netavi-

teľného a nerozpustného tvaru.
- elastoméry - plasty deformovateľné malým napätím, ktoré sa rýchlo vracajú do pôvodných rozmerov. Majú

typickú kaučukovú pružnosť, vznikajú tzv. vulkanizáciou. Do tejto skupiny patria prevažne syntetické kaučuky.

Guma

Vyrába sa vulkanizáciou kaučuku pridávaním síry. Vlastnosti gumy závisia od množstva pridanej síry, pričom
platí, že čím guma obsahuje menej síry, tým je mäkšia. Napr. pridaním do 10 % S vzniká mäkká guma, ktorá sa
používa napr.: na výrobu duší do pneumatík. Pridaním síry sa stáva guma tvrdšou a odolnej šou proti opotrebe-
niu (napr. pneumatiky, dopravné pásy apod.). Pridaním až 50 % S vzniká tvrdá guma - ebonit.

Drevo

Používa sa ako konštrukčný materiál alebo ako surovina. Vlastnosti dreva závisia od druhu dreva, podmienok
rastu, veku i od sušenia. Drevo tlmí nárazy a vibrácie, je pružné. Nevýhodou je jeho nerovnomernosť štruk-
túry, zosychavosť, náchylnosť na hnilobu a vplyv kazov na pevnosť. Lahko sa obrába aj spája. Na technické
účely sa vyrábajú konštrukčné dosky, preglejky, latovky povrchovo upravené i neupravené. V strojárstve sa
drevo používa na výrobu modelov, šablón i ako konštrukčný materiál.

Sklo

Vyrába sa tavením kremičitého piesku, vápenca, sódy, skleného odpadu a prísad. Výrobky sa zhotovujú fúka-
ním, lisovaním, liatím a pod. Podľa prísad a spracovania sa rozlišujú rôzne druhy skiel:

- bezpečnostné sklo - používa sa najmä pri vozidlách a je buď vrstvené (len popraská), alebo tvrdené (roz-
padá sa na neškodné drobné úlomky). Niektoré sklá majú drôtenú sieť a používajú sa najmä v stavebníctve.

- konštrukčné sklo - je odolné proti chemikáliám, má hladký povrch. Používa sa na výrobu vodoznakov,
potrubí v potravinárskom a chemickom priemysle, svietidiel, v pneumatickej doprave, v optike a pod.

- nezamŕzajúce sklo - je čiastočne vodivé a zohrieva sa prechádzaním elektrického prúdu.
- sklené vlákno - odoláva zvýšenej teplote, je pružné. Používa sa ako elektroizolačný a tepelnoizolačný mate-

riál, využíva sa aj pri výrobe sklolaminátov.
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Technický porcelán

Je to keramická hmota bielej farby s malou pórovitosťou. Má dobré elektroizolačné vlastnosti, spracúva sa
liatím, lisovaním a vytláčaním. Výrobky sa sušia, glazúrujú a vypaľujú pri teplote až l 500°C. Má veľkú pev-
nosť v tlaku a dobre znáša kolísanie teplôt. Odoláva chemikáliám. Vyrábajú sa z neho elektrické izolátory,
nádrže na chemikálie, časti elektrických aj tepelných prístrojov.

Technická kameni na

Vyrába sa z keramických zernín sušením s glazúrovaním a vypaľovaním. Výrobky sú málo odolné proti zme-
nám teplôt, sú krehké, odolávajú však chemickým vplyvom. Používajú sa v chemickom prostredí v zdravot-
níctve a stavebníctve (kanalizačné rúry).

Zhrnutie:

Neželezné kovy rozdeľujeme najčastejšie podľa hustoty na: - ľahké do p < 5 000 kg . m',
- ťažké do p > 5 000 kg. m'.

Iné rozdelenie, ktoré je dôležité pri spracovaní, je podľa teploty topenia:
- s nízkou teplotou topenia (asi do 600 T) - mangán, berýlium, lítium, hliník, titán,
- so strednou teplotou topenia - mangán, chróm, nikel, meď,
- s vysokou teplotou topenia, väčšou ako pri železe (l 536 T) - titán, zirkón, vanád, niób, chróm,

molybdén, wolfrám, tantal.
Neželezné kovy označujeme šesťmiestnym základným číslom a dvoma doplnkovými číslami:

42XXXX. XX

Dvojčíslie zo štvrtej a piatej číslice určuje skupinu neželezných kovov (OOje čistá meď, 22 mosadz, 06
niklový bronz atď.).

Tretia a štvrtá číslica určujú skupinu neželezných kovov.
Najviac používané v strojárstve sú:

- zliatiny medi - mosadze a bronzy,
- zliatiny hliníka - duraly, elektróny a silumíny.

Dôležité materiály sú spekané kovy, ktoré vzniknú spečením práškových kovov. Spájajú vlastnosti kom-
ponentov. Takto sa dajú spojiť kovy s rôznymi teplotami topenia. Spekané karbidy wolfrámu a titánu sa
používajú na rezné doštičky nástrojov. Práškovou metalurgiou sa vyrábajú aj keramické materiály. Sú to
čisté karbidy ťažkotopiteľných kovov alebo s prísadami nekovov a ďalších kovov. Majú vysokú tvrdosť a
odolnosť proti opotrebeniu.

Nekovové materiály používané v strojárstve sú: plasty, drevo, guma, sklo, technická kamenina, tech-
nický porcelán.

Otázky, úlohy a úvahy:

l. Ktoré materiály patria medzi neželezne kovy?
2. Zostavte podľa strojníckych tabuliek poradie neželemycli kovov podľa teploty topenia a podľa mernej

hustoty.
3. Vysvetlite rozdiel medzi mosadzou a bronzom.
4. Aké vlastnosti má hliník?
5. Aké sú výhody práškovej metalurgie?
6. Čo sú spekané ka rbidy a keramické materiály?
7. Vymenujte nekovové materiály a uvedie ich použitie.
8. Zo svojho okolia vymenujte 10 výrobkov Z plastu.
9. Aké sú prednosti a nevýhody plastov?

---~./"
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POROVNANIE OZNAČENIA NIEKTORÝCH OCELí PODlA EN A STN

SKUPINA S - KONŠTRUKČNÉ OCELE

Podl'a EN 1027-1 Podl'a EN 1027-2 Značka podl'a STN

S185 1.0035 10000

S235JRG1 1.0036 11 373

S235JO 1.0114 11 378

S355JO 1.0553 11 523

SKUPINA E - OCELE NA STROJOVÉ SÚČIASTKY

Podl'a EN 1027-1 Podl'a EN 1027-2 Značka podl'a STN

E295 1.0050 11 500

E355 1.0060 11 600

E360 1.0070 11 700

SKUPINA P - OCELE NA TLAKOVÉ ZARIADENIA

Podl'a EN 1027-1 Podl'a EN 1027-2 Značka podl'a STN

P235GH 1.0345 11 368

P265GH 1.0425 11 418

P295GH 1.0481 13030

P355N 1.0562 11 503

SKUPINA X - LEGOVANÉ OCELE S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM JEDNÉHO LEGUJÚCEHO PRVKU 5 %

Podl'a EN 1027-1 Podl'a EN 1027-2 Značka podľa STN

X12Cr13 1.4006 17021

X30Cr13 1.4028 17023

X6Cr17 1.4016 17040

X5CrNi8-10 1.4301 17240

X6CrNiTi18-10 1.4541 17246,17247

X2CrNi19-10 1.4306 17249

X5CrNiMo17-12-2 1.4401 17346
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NELEGOVANÉ OCELE NA ZOŠLACHŤOVANIE
--

Podl'a EN 10083-2 Značka podl'a STN

IC22 12024

IC25 12030

IC30 12031

IC35 12040

IC40 12041

IC45 12050

IC50 12051

IC55 12060

IC60 12061

------
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Zoznam použitých značiek, veličín a symbolov

Značka Veličina Jednotka

O začiatok pravouhlej súradnicovej sústavy -

A práca J

CI' Cn, Cm súčiniteľ spôsobu namáhania -

D,d priemer m,cm, mm

do, lo pôvodný priemer, dlžka m,cm,mm

E modul pružnosti v ťahu MPa, Pa
e>L<X súčiniteľ vláknového trenia -

F sila N

FA akcia N

FN reakcia podložky N

FR reakcia N

FT trecia sila N

Fy výsledná sila N

r-: výsledná sila v smere osí x, y N

g gravitačné zrýchlenie m.s'

} polomer kvadratického momentu prierezu m,mm

J kvadratický moment prierezu m", mm"

k miera bezpečnosti -

L dlžka m

i: redukovaná dlžka m,mm

m hmotnosť kg

MA moment vzhľadom na bod A Nm,Nmm

Mk krútiaci moment Nm,Nmm

Mo ohybový moment Nm,Nmm

Mo red redukovaný ohybový moment Nm,Nmm

My výsledný moment Nm,Nmm
n

L súčet od 1 po n -
i=)

n otáčky S-l

o os rotácie -

P výkon W,kW

p tlak, tlak v dotykovej ploche MPa, Pa

q spojité bremeno Nm-1,Nmm-1
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Re meraním zistené napätie na medzi klzu MPa, Pa

Rm meraním zistené napätie na medzi pevnosti MPa, Pa

S plošný obsah rrr', mm?

t čas S

V objem telesa nr', mrrr'

Wk prierezový modul v krútení nr', mrrr'

w, prierezový modul v ohybe rrr', mnr'

XT súradnica X ťažiska m,mm

y súradnica y, priehyb cm, mm

a,~, y, uhly stupeň o

aB bachov opravný súčiniteľ -

!:!.l dlžková zmena mm

E pomerné predlženie mm

A štíhlostný pomer -

Am medzný štíhlostný pomer -

I-l súčiniteľ trenia -

~ rameno valivého odporu mm

p hustota kg. m'

o" normálové napätie MPa, Pa

O"e,1:e napätie na medzi únavy MPa, Pa

1: tangenciälne napätie MPa, Pa

<p trecí uhol, uhol skrútenia MPa, Pa

ú) uhlov á rýchlosť stupeň o, rad

- je úmerné rad. S-l

y pomerné skosenie -
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