
Copyright © 2013 доц. Николай Николов, Технически университет – София. Всички права запазени. Стр. 1 от 2 
Източник: http://smat.info 

МОНТАЖНИ И ТЕМПЕРАТУРНИ НАПРЕЖЕНИЯ –  
ЗАДАЧИ С ЕДИН ПРОБЛЕМЕН ВЪЗЕЛ 

ПОДРОБНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ 

 

I. Монтажни напрежения 
1. Съставя се еквивалентна система. 

1.1. Конструкцията се начертава в несглобено състояние.  
1.2. Монтажната неточност се означава с Δ. 
1.3. Двете точки на възела, който трябва да се сглоби, се свързват с права линия. Тя дава направле-

нието на необходимото преместване. 
1.4. В двете точки на възела се прилагат две сили S, насочени към свръзката. 

2. Необходимото взаимно преместване на двете точки от възела се изразява чрез теоремата на 
Кастиляно и се приравнява на монтажната неточност: 
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3. Намират се опорните реакции във функция на S. 

4. Вътрешни усилия и производни. 

4.1. Съставят се необходимите уравнения на вътрешни усилия във функция на S. 
4.2. Уравненията на вътрешните усилия се диференцират спрямо S. 

5. Замества се в уравнение (1); решава се буквено (1) и се получава S като израз. 

6. Пресмята се числената стойност на монтажната сила S. 

7. Пресмятат се монтажните напрежения.  

7.1. Построяват се ДВУ на цялата конструкция;  
7.2. Определят се застрашените сечения;  
7.3. Определят се застрашените точки;  
7.4. Пресмятат се монтажните напрежения в застрашените точки, породени от S. 

 

II. Температурни напрежения 
1. Съставя се еквивалентна система. 

1.1. Освобождават се връзките, които пречат на температурните деформации. 
1.2. Между двете точки на освободената връзка се получава разстояние, равно на температурната 

деформация. Това разстояние се означава като ΔLT. 
1.3. Двете точки на освободената връзка се свързват с права линия. Тя дава направлението на 

необходимото преместване. 
1.4. В двете точки на възела се прилагат две сили S, насочени към свръзката. 

2. Необходимото взаимно преместване на двете точки от възела се изразява чрез теоремата на 
Кастиляно и се приравнява на ΔLT: 
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3. Намират се опорните реакции във функция на S. 
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4. Вътрешни усилия и производни. 

4.1. Съставят се необходимите уравнения на вътрешни усилия във функция на S. 
4.2. Уравненията на вътрешните усилия се диференцират спрямо S. 

5. Замества се в уравнение (2); решава се буквено (2) и се получава S като израз. 

6. Пресмята се числената стойност на температурната сила S. 

7. Пресмятат се температурните напрежения.  

7.1. Построяват се ДВУ на цялата конструкция;  
7.2. Определят се застрашените сечения;  
7.3. Определят се застрашените точки;  
7.4. Пресмятат се температурните напрежения в застрашените точки, породени от S. 
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