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Univerza v Ljubljani – FS & FKKT

Varnost v strojništvu 

doc.dr. Boris Jerman, univ.dipl.inž.str.

Govorilne ure: 

• med šolskim letom: srede med 9:00 in 11:30

• pisarna: FS - 414

• telefon: 01/4771-414

• boris.jerman@fs.uni-lj.si, (Tema/Subject: VDPN - ...)

Prosojnice izdelane po viru: Stropnik Jože, Šterk Peter, Juhart Karli: Statika: učbenik za mehaniko

Statične veličine prerezov

V delu mehanike, ki obravnava trdnost, so v rabi še tri 
fizikalne veličine, ki se nanašajo na težišče, velikost in obliko 
prereza. Te veličine so:

• statični moment prereza (ploskve) ali prvi moment prereza, 
S (uporabljali npr. pri določanju težišč ploskev),

[ S = A ⋅ r ]

• vztrajnostni moment ploskve ali drugi moment ploskve I,
[ I = A ⋅ r2 ]

• odpornostni moment ploskve W.
[ Enačba podana kasneje.]
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Statični moment ploskve

Opazujemo prerez s ploščino A in težiščem 
v izhodišču koordinatnega sistema yTzT. 
Ploščina se razdeli na n elementarnih 
ploskvic ∆Ai oz. dAi. 

Statični moment prereza okoli poljubno 
izbrane osi y in z je tedaj: 

Statični moment ploskve na njeno katerokoli težiščno os (npr. yT ali zT) je 
enak nič. Ta lastnost se uporablja za izračun težišča ploskev.

Prvi moment prereza oz. statični moment prereza.
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Vztrajnostni moment ploskve

Prerez s ploščino A in težiščem v 
izhodišču koordinatnega sistema se 
razdeli na elementarne ploskvice ∆Ai . 

Osni (aksialni) vztrajnostni moment 
ploskve glede na izbrano os je 
definiran kot vsota zmnožkov ploščin 
elementarnih ploskvic s kvadratom 
razdalj njihovih težišč od izbrane osi.
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Na čim več elementarnih ploskvic je razdeljen lik, tem 
natančnejši je rezultat; najbolje je, če število elementarnih 
ploskvic narašča preko vseh meja (n � ∞). Tedaj se lahko 
enačbo zapiše v obliki integrala:

Enota vztrajnostnega momenta ploskve je m4.

Vztrajnostni moment ploskve

�� = ∑ �	

 ∙  ∆Ai


	�� 				→ 				 �� = � �
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∙ dA

Izpeljite (a) približno in nato še (b) točno enačbo 
vztrajnostnega momenta pravokotnika z osnov nico a in 
višino h za njegovo težiščno os Y.

Rešitev (a): Pravokotnik razdelimo na štiri elementarne 
ploskvice s ploščinami a ⋅ h/4:

Primer

Če bi razdelili na 10 delov:
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Rešitev (b): Izračunamo integral:

Primer

DELO NA TABLO.

Kvadrat:

Krog:

Pogosto moramo izračunati vztrajnostni moment prereza 
glede na os, ki je vzporedna težiščni osi, vendar od nje 
oddaljena za razdaljo a:

Steinerjevo pravilo

Vztrajnostni moment za 
vzporedno os se izračuna 
tako, da se težiščnemu 
vztrajnostnemu momentu
prišteje zmnožek kvadrata 
razdalje med obema
osema in ploščine prereza.
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V gradbeništvu in strojništvu imajo nosilni elementi pogosto 
prereze, ki nimajo osnovne geometrijske oblike (na primer 
kvadrat, pravokotnik, krog), ampak so sestavljeni iz večih 
takih oblik. 

V takem primeru maramo ploskev razdeliti na osnovne 
geometrijske like, določiti skupno težišče in nato z 
upoštevanjem Steinerjevega pravila sešteti vztrajnostne 
momente vseh likov. 

Če ima prerez luknje, vztrajnostne momente manjkajočih 
delov odštejemo.

Vztrajnostni moment sestavljene 
ploskve

Prikazan je postopek računanja vztrajnostnega momenta 
sestavljenega prereza v primeru: 
a) da težišča posameznih likov ležijo na skupni težiščnici;
b) da težišča posameznih likov ležijo na skupni težiščnici, 

vendar je eden od likov luknja;
c) ko težišča posameznih likov ne ležijo na skupni težiščnici.

Vztrajnostni moment sestavljene 
ploskve

a)
b) c)
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Izračunajte vztrajnostna momenta prereza in sicer za 
vodoravno in navpično težiščno os. Mere na skici so v mm.

Primer (1/3)

Rešitev: Prerez je sestavljen iz dveh 
kvadratov in enega pravokotnika.

Lega skupnega težišča T sovpada s 
težiščem pravokotnika T2.

Skozi težišče potekata: 
- vodoravno os y in 
- navpično os z. 

Kotira se razdalji od osi y do T1 in T3.

Izračuna se ploščini:

Primer (2/3)

Z uporabo Steinerjevega pravila se 
izračuna vztrajnostni moment
glede na os y:

���1 =
���

�

= 833,3 mm4

���2 =
�∙���

�

= 9000,0 mm4
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Težiščna os pravokotnika (os yT2 skozi težišče T2) in skupna 
težiščna os celotnega prereza (os y skozi težišče T) sovpadata,
zato pri seštevanju vztrajnostnih momentov za pravokotnik ni 
treba upoštevati Steinerjevega pravila, ker je razdalja med 
osema enaka nič.

Primer (3/3)

Pri računanju vztrajnostnega momenta glede na os z vidimo, 
da le-ta deli prerez na dva simetrična dela. To pomeni, da 
težišča vseh treh elementarnih likov ležijo na tej osi z,
zato je skupni vztrajnostni moment kar vsota težiščnih 
vztrajnostnih momentov elementarnih delov (nikjer ni 
Steinerjevega prispevka):

Odpornostni moment ploskve

Kvocient osnega vztrajnostnega 

momenta ploskve I in 
oddaljenosti e najbolj oddaljene 
točke prereza od izbrane osi je 
osni odpornostni moment 

ploskve W glede na izbrano os. 

�� = ��� ��1, ��2
�� = ��� ��1, ��2

 � =
��
��

 � =
��
��

 �, � = �3
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Za pravokotni prerez sta osna odpornostna momenta:

Odpornostni moment ploskve

Za krožni prerez je odpornostni moment glede na obe osi enak:

POZOR! Odpornostnih momentov se ne sme seštevati ali odštevati!

 � =  � =
" ∙ #�

32

Odpornostni momenti posameznih prerezov so torej odvisni 
tudi od oddaljenosti med izbrano osjo (npr. yT) ter od te osi 
najbolj oddaljene točke.

Zaradi tega se odpornostnega momenta sestavljenih likov ne 
da izračunati kot vsota odpornostnih momentov elementarnih 
likov.

Vedno je potrebno najprej izračunati ustrezen vztrajnostni 
moment sestavljenega prereza, upoštevaje Steinerjev izrek, 
nato pa izračunati iskani odpornostni moment po enačbi:

Odpornostni moment ploskve

 �� =
���
��

POZOR! Odpornostnih momentov se ne sme seštevati ali odštevati!
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Polarni vztrajnostni in odpornostni 
momenti prereza

Polarni vztrajnostni moment

prereza se dobi tako, da se 
elementarne ploskvice prereza 
pomnoži s kvadrati razdalj 
njihovih težišč od koordinatnega 
izhodišča in se dobljene
zmnožke sešteje:

 Slednja enačba ne velja za tankostene prereze.
 oz. za vse prereze, ki imajo poudarjeno eno dimenzijo.

$% = �	

 + �	




Polarni vztrajnostni in odpornostni 
momenti prereza

Polarni odpornosti moment ploskve je razmerje polarnega 
vztrajnostnega momenta in oddaljenosti najbolj oddaljene točke 
ploskve od težišča:

� = ��� $%
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Izračunajte osni in polarni odpornostni moment prereza cevi 
premeroma D = 30 mm in d = 25mm.

Rešitev: Prerez cevi je krožni kolobar, določen razliko ploščin 
dveh krogov:

Primer (1/4)

Težišči obeh krogov sovpadata s težiščem kolobarja. Osna 
vztrajnostna momenta za posamezna kroga sta tedaj:

Osni vztrajnostni moment cevi je:

Primer (2/4)
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Pri izračunu osnega odpornostnega momenta upoštevamo, da 
je razdalja od težišča do najbolj oddaljene točke enaka 
e=R=D/2:

Primer (3/4)

 � =
��
�
=
��
'
=
2	��
(
=
2	

(
∙ " ∙
(4− #4	

64

 � =
"	

32
∙
(4 − #4	

(
=
"	

32
∙
304 − 254	

30
= 1372,4	��3

ali:

 � =
��
�
=
20586

15
= 1372,4	��3

Za obravnavani primer torej velja:

Polarni vztrajnostni moment se dobi kot vsota osnih 
vztrajnostnih momentov za dve med seboj pravokotni težiščni 
osi (z upoštevanjem, da sta osna vztrajnostna momenta za dve 
pravokotni težiščni osi v primeru kolobarja medsebojno enaka):

Polarni odpornostni moment dobimo iz polarnega 
vztrajnostnega momenta ob upoštevanju, da je e=R=D/2:

Primer (4/4)

�0 =
"

32
∙ 30� + 25� = 41172	���
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Izračunajte odpornostni moment prereza glede 
na vodoravno težiščno os. Mere so v cm.

Primer (1/3)

Rešitev: Najprej se določi težišče. 
Izbere se koordinatni sistem yz. 

Os z je simetrala prereza, zato je 
potrebno poiskati le koordinato zo, 
to je oddaljenost skupnega težišča 
od osi y. 

Ploščini elementarnih likov sta:

iskana koordinata pa:

Primer (2/3)

Določi se novo vodoravno os η skozi skupno težišče prereza. 
Os je vzporedna z osjo y. Izračuna se težiščna vztrajnostna 
momenta elementarnih likov glede na njuni težiščni osi y1 in y2:
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Določiti je potrebno razdalje težišč 
osnovnih likov od skupne težiščne osi 
(glej skico). Po Steinerjevem pravilu 
se izračuna skupni vztrajnostni 
moment za os η:

Primer (3/3)

Od vodoravne osi η je najbolj oddaljen spodnji rob. Ta
razdalja je enaka izračunani oddaljenosti težišča e=z0=6,63 cm. 
Odpornostni moment narisanega prereza je torej:

#

= 714,4 ∙ 10�	���
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