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ЧИСТО УСУКВАНЕ: 
(Метод на сечението, статично определими греди) 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМОТО НАТОВАРВАНЕ 

УСЛОВИЕ: 
 

За показаният на схемата вал: 
1. Да се построят диаграмите на вътрешните усилия; 
2. Да се определи допустимото натоварване (𝑚𝑚𝑥𝑥 = ?); 
3. Да се начертаят диаграмите на напреженията в 

застрашените сечения; 
4. Да се пресметне завъртането на крайното ляво спрямо 

крайното дясно напречно сечение. 
 
Дадено е:  𝑀𝑀 = 𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿/2;  𝐿𝐿 = 0,2 m;  𝐷𝐷 = 0,07 m;  𝑑𝑑 = 0,8𝐷𝐷;  

  𝜏𝜏доп = 75 MPa; 𝐺𝐺 = 0,81. 1011Pa. 

РЕШЕНИЕ: 

I. Опорни реакции 
∑ 𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0: 𝑀𝑀𝐴𝐴 + 𝑀𝑀 − 𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿 = 0; 
  𝑀𝑀𝐴𝐴 = 𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿 − 𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿/2 = 𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿/2. 

II. Вътрешни усилия - валът има три участъка 

I участък,  лява част, 𝑥𝑥∈[0;  𝐿𝐿], →: 
∑ 𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0: 𝑀𝑀𝑥𝑥1 + 𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0; 
  𝑀𝑀𝑥𝑥1 = −𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 -права линия; 
  𝑀𝑀𝑥𝑥1(𝑥𝑥 = 0) = 0; 𝑀𝑀𝑥𝑥1(𝑥𝑥 = 𝐿𝐿) = −𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿. 

II участък,  дясна част, 𝑥𝑥∈[4𝐿𝐿;  9𝐿𝐿], ←: 
∑ 𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0: 𝑀𝑀𝑥𝑥2 + 𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 0. 
  𝑀𝑀𝑥𝑥2 = −𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿/2 − 𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿/2 = −𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿 = const. 

IIІ участък,  дясна част, 𝑥𝑥∈[0;  4𝐿𝐿], ←: 
∑ 𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0: 𝑀𝑀𝑥𝑥3 + 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 0. 

   𝑀𝑀𝑥𝑥3 = −𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿/2 = const. 
 
 
 

III. Вид съпротива 
Във всички участъци само 𝑀𝑀𝑥𝑥 ≠ 0. Валът е подложен на чисто усукване. 

IV. Застрашени сечения  
Застрашено е най-дясното сечение от първи участък (сечение 𝐵𝐵, ляво), с max 𝑀𝑀𝑥𝑥 = −𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿. 
Сеченията от ІІ участък също са подложени на max 𝑀𝑀𝑥𝑥, но имат по-голяма площ. 

V. Застрашени точки в застрашените сечения 
При чисто усукване в кръгови напречни сечения, застрашени са точките от периметъра на 
застрашените сечения. 
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VI. Допустимо натоварване 
𝛼𝛼 = 𝑑𝑑/𝐷𝐷 = 0,8; 

�max 𝜏𝜏ус� =
|max 𝑀𝑀𝑥𝑥|

𝑊𝑊𝐶𝐶1
≤ 𝜏𝜏доп;   

𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿. 16
𝜋𝜋𝐷𝐷3(1 − 𝛼𝛼4)

≤ 75. 106;   

𝑚𝑚𝑥𝑥 ≤
𝜋𝜋. 0,073�1 − 0,84�. 75. 106

0,02.16
= 14 910,82 Nm/m. 

Приемам 𝑚𝑚𝑥𝑥 = 14 900 Nm/m. 

VII. Диаграми на напреженията в застрашените сечения 
Действителни стойности на максималните напрежения в сечение 𝐵𝐵, ляво: 

�max 𝜏𝜏ус� =
|max 𝑀𝑀𝑥𝑥|

𝑊𝑊𝐶𝐶1
=  

𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿. 16
𝜋𝜋𝐷𝐷3(1 − 𝛼𝛼4)

= 14900.0,2.16
𝜋𝜋. 0,073(1 − 0,84)

= 74 945 559 Pa = 74,95 MPa. 

 

 

VIII. Завъртане на крайното ляво спрямо крайното дясно сечение 

𝜑𝜑 = 𝜑𝜑1 + 𝜑𝜑2 + 𝜑𝜑3 = �
𝑀𝑀𝑥𝑥1
𝐺𝐺𝐼𝐼𝐶𝐶1

𝑑𝑑𝑥𝑥 +
𝑀𝑀𝑥𝑥2𝐿𝐿2
𝐺𝐺𝐼𝐼𝐶𝐶2

+
𝑀𝑀𝑥𝑥3𝐿𝐿3
𝐺𝐺𝐼𝐼𝐶𝐶3

𝐿𝐿

0

; 

𝜑𝜑 =
32. 𝑚𝑚𝑥𝑥

𝐺𝐺𝜋𝜋𝐷𝐷4(1 − 𝛼𝛼4) � −𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 +
−𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿. 5𝐿𝐿. 32

𝐺𝐺𝜋𝜋𝐷𝐷4 +
−𝑚𝑚𝑥𝑥𝐿𝐿. 4𝐿𝐿. 32

2. 𝐺𝐺𝜋𝜋𝐷𝐷4 ;

𝐿𝐿

0

 

𝜑𝜑 = − 32.14900. 0,22

0,81. 1011. 𝜋𝜋. 0,074 �
1

2(1 − 0,84)
+ 5 + 4

2� = −0,02449 rad = −0,02449 180
𝜋𝜋

= −1,4°. 

max 𝜏𝜏ус = 74,95 MPa 

𝑀𝑀𝑥𝑥1 < 0 

𝐶𝐶 
𝑦𝑦 

𝑧𝑧 

74,95 MPa 

Сечение 𝐵𝐵, ляво: 
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