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1.Opakování základních vztahů – pevné látky 

 

Napětí v materiálu                       = 
 

 
 

Hookův zákon                               = E   

                                                                                                                                               Laue Max     

                                                                                                                                  www.techmania.cz/edutorium 

  
Teplotní délková roztažnost              l = l1      
 

Teplotní objemová roztažnost pev. látek           V = V1 3       

Teplotní objemová roztažnost  kapalin              V = V1       

 

 

 

 

2.Test – viz. příloha 

 

 

3. Úlohy 

 

 

1. Přímý ocelový drát je upevněn mezi dvěma pevnými svorkami při teplotě 100  C. Jaké 

je  normálové napětí v drátu, jestliže teplota drátu klesne na 20  ?  Modul pružnosti 

v tahu oceli je E = 200 GPa, mez pružnosti 0,33 GPa, součinitel teplotní délkové 

roztažnosti 1,2 . 10-5 K-1. 

 

 

 

 



2. Kabina výtahu se pohybuje ve směru svisle vzhůru. Na niti upevněné u stropu kabiny 

je zavěšeno těleso o hmotnosti 100 g. S jakým zrychlením se může kabina pohybovat, 

aby se nit o průměru 1 mm nepřetrhla? Mez pevnosti v tahu niti je 2 MPa. 

 

 

 

3. Ocelový nosník hmotnosti 100 kg je zavěšen ve vodorovné poloze na třech drátech 

stejné délky a průřezu. Krajní lana jsou mosazná  (  E = 110 GPa ), prostřední ocelové  

( E = 220 GPa ). Jakou silou jsou napínány jednotlivé dráty? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Železnou konev o objemu 10 litrů naplníme petrolejem při teplotě 5  . Jaký objem 

petroleje vyteče, když dáme konev do místnosti o teplotě 20  ?   petroleje je        

10-3 K-1. Zvětšení objemu konve neuvažujeme. 

 

 

5. Odměrný skleněný válec má při teplotě 20  vnitřní objem 500 cm3. Jaký bude objem 

při teplotě 70 ? Teplotní součinitel délkové roztažnosti skla 8 . 10-6 K-1. 

 

 

 



 

4. Výsledky  

         Test:  viz. příloha 

         Úlohy: 1)  n = 0,19 GPa 

                      2) a   5,9 m s-2 

                      3) mosazné 250 N, ocelový 500 N 

                      4)  U = 0,15 l 

                       5) U = 500,6 cm3 

 

 

  


