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  látek. 
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DEFORMACE 

Zpracoval: ing. Ivan Števula 



Vazby v pevných látkách 

 Iontová  

tvrdé, vysoká teplota tání, křehké, štěpné … 

 Vodíková 

nízká tepelná vodivost, křehký, plave na 

vodě. 

 Kovová 

elektr. a tepelná vodivost, lesk, kujnost a 

tažnost … 

 



Deformace pevného tělesa 

 Změna rozměrů a objemu – změna tvaru 

 Účinkem vnějších sil 

 

Deformace 

 Pružná (elastická) 

 Trvalá (tvárná, plastická) 

 

 



Deformace pevného tělesa 

5 jednoduchých deformací: 

 Tahem 

 Tlakem 

 Ohybem 

 Smykem 

 Kroucením 

 

V deformovaném pevném tělese vznikají síly 
pružnosti „ Fp “. 



Deformace pevného tělesa 

 Tahem 
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Deformace pevného tělesa 

 Ohybem 

 

 

 Smykem 

 

 

 Kroucením 
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Normálové napětí 





Teplotní roztažnost látek 

 Změna teploty – změna rozměrů 

 

Pevné těleso  

 Teplotní délková roztažnost (jeden z 

rozměrů) 

 Teplotní objemová roztažnost (změna 

objemu) 

 



Teplotní délková roztažnost 

Teplotní roztažností rozumíme změnu rozměrů 

pevného tělesa při změně jeho teploty. 

 Při teplotě t1 je délka tyče l1 

 

 

 

 Při teplotě t je délka tyče l 
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Teplotní délková roztažnost 

Základní vztahy: 

                                 ……. 

                                 ……. 

 

Výpočet změny délky: 

 

… je přímo úměrná její počáteční délce l1  a 
přírůstku její teploty Dt. 

( - součinitel teplotní délkové roztažnosti) 
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Teplotní objemová roztažnost 

          

              objem V1                                   objem V 
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Teplotní objemová roztažnost 

Základní vztahy: 

                                 ……. 

                                 ……. 

 

Výpočet změny délky: 

 

( - součinitel teplotní objemové roztažnosti) 
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