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2.2

Dynamické
namáhanie
Viac ako 90% všetkých lomov a katastrofických poškodení súčiastok i celých konštrukcií v praxi vyvoláva únava
materiálu ako dôsledok dlhodobého premenného dynamického zaťažovania. Špe-

Obr. 36 Účinok dynamických síl na skrutkový spoj

32 | Dynamické namáhanie

cifikom skrutkových spojov je skutočnosť,
že sprievodným javom striedavého namáhania je pokles predpätia (obr. 36), ktorý
môže spôsobiť aj spontánne vyskrutkovanie matice.

americký závit
anaerobné lepidlo
anóda
aretačný (nastavovací) krúžok
asymetrický
austenit
austenitická oceľ
axiálny
axiálny, osový
bez vibrácií
beztrieskové opracovanie
bezzávitový
bimetalická korózia
bok závitu
brázdenie
bronz
brunírovanie
brúsenie
cementačná oceľ
cementovanie
chemická väzba
chrbát závitu
chróm
chromatovanie
chrómovanie
chrómovanie
čiastočné oduhličenie
čiernenie
deformácia
deformácia po kalení
deformačná práca
deliaca rovina

slovenčina

aмериканская резьба
анаэробный клей
анод
установочный буртик
асимметричный
аустенит
аустенитная сталь
осевой
аксиальный
невибрирующий
технология обработки без резания
безрезьбовой
биметаллическая коррозия
боковая поверхность резьбы
накатывание канавки
бронза
воронение, чернение (стали)
шлифование
цементированная сталь
цементирование
химическая связь
вершина профиля резьбы
хром
хромирование
хромирование
хромировать
частичное обезуглероживание
воронение
деформация
закалочная деформация
работа деформации
щель в месте реза

Ruština
filetage m américain
adhésif m anaérobien
anode f
bague f de calage
asymétrique
austénite m
acier m austénitique
axial, -e
axial, -e
non-vibrationnel, -le
façonnage m
sans filetage m
corrosion f bimétalique
flanc m de filet
moletage m
bronze m
brunissage m
meulage m
acier m de cémentation
cémentation f
valence f chimique
sommet m de filet
chrome m
chromatisation f
chromage m
chromage m
décarburation f partielle
noircissement m
déformation f
déformation f de trempe
travail m de déformation
plan m de séparation

Francúzština
amerikanisches Gewinde
anaerober Klebstoff
Anode e
Stellring r
asymmetrisch
Austenit
austenitischer Stahl
axial
axial
vibrationsfrei
spanlose Fertigung
gewindelos
bimetallische Korrosion
Gewindeflanke e
Furchen s
Bronze e
Brünieren s
Schleifen s
Einsatzstahl r
Einsatzhärten s
chemische Verbindung
Gewindespitze e
Chrom s
Chromatieren s
Verchromen s
Verchromen s
Abkohlung e
Schwärzen s
Dehnung e
Härteverzug r
Formänderungsarbeit e
Trennfuge e

Nemčina

Angličtina
american thread
anaerobic adhesive
anode
collar, fixing collar
asymmetrical
austenite
austenitic steel
axial
axial
vibration - free
non - cutting manufacturing
threadless
bimetallic corrosion
flank of thread
grooving
bronze
burnishing, blacking
sliding, grinding, polish
case-hardening steel
case - hardening
chemical bond
crest
chromium
chromate
chromium plating (coating)
chromium-plating
partly decarburization
blacking
deformation (distraction)
deformation due to hardening
deformation work
partition line
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