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TENTAMEN   
HÅLLFASTHETSLÄRA OCH MASKINELEMENT – TME061 

  

Tid 08.30–12.30 
Ansvarig lärare Jim Brouzoulis. Tel 772 2253 
Hjälpmedel  

‒ Formelsamling i hållfasthetslära, Tillämpad mekanik, Ekh, 
Hansbo och Brouzoulis (utan marginalanteckningar) 

‒ Valfri typgodkänd kalkylator 
  
Resultat Anslås senast 2017-09-04 på kurshemsidan 
  
Granskning Avdelningen för Material och Beräkningsmekanik:  

• 2017-09-04, kl. 12.00–12.30  

• 2017-09-05, kl. 12.30–13.00. 
  
Poängbedömning Varje uppgift kan ge fem poäng, d.v.s. max 25 poäng på 

tentamen och halva poäng delas ut. För att få poäng på en 
uppgift måste lösningen vara läslig och uppställda ekvationer 
klart motiverade. Vidare skall entydiga beteckningar användas 
och tydliga figurer ritas. Tänk på att kontrollera dimensioner och 
rimlighet i svaren. 

  
Betygsgränser 0 - 9.5p = underkänt 

10 - 14.5p = betyg 3 
15 - 19.5p = betyg 4 
20p – 25p = betyg 5 
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UPPGIFT 1 

 

a) Härled ångpanneformlerna för ett tunnväggigt cylindriskt tryckkärl med 

övertrycket 𝑝. (4.0p) 

b) För tryckkärlet i uppgift a, bestäm huvudspänningarna och tillhörande 

huvudspänningsriktningar (1.0p) 

 

Tryckkärlet har medelradien 𝑎 och väggtjockleken ℎ. 
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UPPGIFT 2 

Beräkna och rita tvärkraft- och momentdiagram för balken nedan. 

Extremvärden ska tydligt framgå. (5.0p) 
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UPPGIFT 3 

Balken nedan är belastad med en konstant utbredd last 𝑞  och har ett 

kvadratiskt tvärsnitt med sidlängd 𝑎. 

a) Utgå från balkens differentialekvation och härled utböjningsfunktionen 

𝑤(𝑥). (4.0p) 

b) Ta fram koordinaten �̅� där 𝑇(�̅�) = 0 (1.0p) 
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UPPGIFT 4 

Två stänger är ledat infästa i en stel balk som belastas med en punktlast. 

Beräkna den kritiska last, 𝑃kr, som strukturen kan bära med avseende på 

knäckning. (5.0p) 

Notera skillnaderna i elasticitetsmodul, tvärsnittsarea och yttröghetsmoment 

för de två stängerna. 
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UPPGIFT 5 

Spänningstillståndet i en punkt visualiseras nedan, där spänningarna är 

angivna i MPa. 

Beräkna samtliga huvudspänningar och huvudspänningsriktningar samt 

effektivspänningen enligt Tresca (5.0p) 

 

 






























