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Tentamen i Hållfasthetslära och maskinelement för I3 (TME061), 2020-06-03 
 
Tid: 0830 – 1230 + 30 minuter för inskanning av lösningar     Lokal: Distans 
 
Lärare: Lennart Josefson tel 7721507, email: lejo@chalmers.se 
 
Hjälpmedel: alla utom hjälp från annan person 
 
Lösningar: Anslås på kurshemsidan 2020-06-04 
  
Granskning: Tentamensgranskning kan ske 2020-06-15 via e-mail.  
 
Betygslista: skickas in senast 2020-06-25 
 
Poängbedömning: Maximal poäng på tentamen är 25 poäng. För att få poäng 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. 
Om hjälpmedel används vid lösning av problem skall referens och sidhänvisning anges. 
 
Betygsgränser: 
  0-11   poäng: underkänt 
12-15 poäng: betyg 3 
16-19 poäng: betyg 4 
20-25 poäng: betyg 5 
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Uppgift 1 (5 poäng) 
Två linjärt elastiska stänger, med elasticitetsmodul E och tvärsnittsarea A, är ledat förenade med 
två stela ok enligt figuren. Oken belastas med två krafter P verkande på avståndet d/4 från den 
undre stången. Beräkna hur mycket lastangreppspunkternas avstånd ökas.  

 

 

Uppgift 2 (5 poäng) 
Figuren visar ett tryckkärl med sfäriska gavlar. Tryckkärlet har ytterdiametern 800 mm och 
godstjockleken 10 mm, och är utsatt inre övertryck p [MPa]. Den cylindriska väggen i 
tryckkärlet har tillverkats genom att svetsa plåten längs en helix som bildar 25 ° med en 
vertikal linje. Hur stort övertryck p kan man ha i tryckkärlet om normalspänningen σ i 
svetsen (vinkelrät mot svetsriktningen) inte får vara större än 200 MPa? 
 

 
 

Uppgift 3 (5 poäng) 
En stång med rektangulärt tvärsnitt skall belastas med en pulserande kraft, som skall variera 
mellan P = 0 och P = Pmax i tiden enligt den vänstra figuren nedan. Stången är gjort av ett 
material med brottgränsen σu = 900 MPa (brottgränsen kallas ibland σB). Stångens yta är 
maskinbearbetad (den är inte gjuten). Vid geometriändringen, radien ρ = 4 mm, har man byggt in 
en i tiden konstant tryckspänning σt = - 300 MPa. Bestäm maximal kraftamplitud Pa hos den 
pålagda pulserande kraften som kan tillåtas om stången inte skall gå sönder vid radien ρ där den 
konstanta tryckspänningen finns (risk för utmattning) efter ett ändligt antal lastcykler.   
Ledning: Använd Smith -Watson-Topper korrigering för medelspänning. 
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Uppgift 4 (5 poäng) 
Texten visar en berättelse från romartiden. 
 

 
 
Förklara med hjälp av balkteori (och snittstorheter som tvärkraft och böjmoment) varför 
stenkolonnen går sönder vid mittstödet när ett tredje stöd används. Antag att stenkolonnen är en 
balk som belastas av sin (jämnt utbredda) egentyngd Q [N], och att den är lagd på tre stöd som 
tillåter rotation (ledad infästning enligt Lundh s 68). 
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Uppgift 5 (5 poäng) 
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