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Podstawy obliczeń inżynierskich 2 – projekt 

Ćwiczenie 6 – Bezpieczeństwo konstrukcji, rozciąganie i ściskanie 
 

Wstęp teoretyczny 
 

Projektując konstrukcje, takie jak np. aparatura procesowa, należy zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji  
w warunkach eksploatacji, z uwzględnieniem możliwości wystąpienia zdarzeń losowych oraz przy założeniu 
odpowiedniego bufora bezpieczeństwa. Jeśli obciążenie eksploatacyjne (opisane np. przez naprężenie 
eksploatacyjne 𝜎𝑒  lub siłę eksploatacyjną 𝑃𝑒 ) przekroczy wartość dopuszczalną, to konstrukcja może przestać 
spełniać swoje podstawowe zadania, a także może ulec zniszczeniu. Takie obciążenie niszczące może 
w szczególności spowodować nadmierne przemieszczenia sprężyste, odkształcenia plastyczne, wyboczenia, pękanie. 

Najbardziej ogólny warunek na bezpieczeństwo konstrukcji, czyli na maksymalne naprężenie eksploatacyjne 
𝜎𝑒 lub siłę eksploatacyjną 𝑃𝑒, ma następującą postać: 

 𝜎𝑒 ≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 =
𝜎𝑛 

𝑛
 (1) 

 𝑃𝑒 ≤ 𝑃𝑑𝑜𝑝 =
𝑃𝑛 

𝑛
 (2) 

Wynika z niego, że wartości eksploatacyjne (𝜎𝑒 , 𝑃𝑒) nie mogą przekroczyć wartości dopuszczalnych 

(𝜎𝑑𝑜𝑝, 𝑃𝑑𝑜𝑝), które równe są wartościom niszczącym (𝜎𝑛 , 𝑃𝑛) podzielonym przez odpowiedni współczynnik 

bezpieczeństwa (𝑛), którego wartość zależy od rodzaju zastosowanego materiału, typu i przeznaczenia konstrukcji 
oraz od jakości wykonania. Typ naprężenia niszczącego lub siły niszczącej zależy od charakteru danej konstrukcji – 
inaczej będą one zdefiniowane dla pręta obciążonego siłą rozciągającą, a inaczej dla wału obciążonego momentem 
skręcającym. Można również zdefiniować w alternatywny sposób kryteria bezpieczeństwa, np. poprzez wskazanie 
maksymalnego odkształcenia liniowego 𝜀𝑑𝑜𝑝 dla konstrukcji. 

Dla prostego stanu rozciągania łatwo można zdefiniować warunek bezpieczeństwa w oparciu o granicę 
plastyczności 𝑅𝑒  (𝜎𝑛 = 𝑅𝑒 ). Dla złożonych stanów naprężenia opracowano tzw. hipotezy wytrzymałościowe (ang. 
yield criteria), które wprowadzają uniwersalną miarę wytężenia materiału, czyli stopnia obciążenia materiału 
w stosunku do jego wytrzymałości. W oparciu o hipotezy wytrzymałościowe można obliczyć dla danego złożonego 
stanu naprężenia tak zwane naprężenie zredukowane 𝜎𝑟𝑒𝑑, które odpowiada naprężeniu normalnemu 
w hipotetycznym stanie czystego rozciągania jednowymiarowego, w którym wytężenie materiału jest takie samo jak 
w rzeczywistym układzie analizowanym. Poprzez wyznaczenie naprężenia zredukowanego 𝜎𝑟𝑒𝑑 można oszacować 
dla złożonego stanu naprężenia, jak blisko granicy bezpieczeństwa znajduje się stan konstrukcji. Poniżej 
przedstawiono dwie najczęściej stosowane obecne hipotezy wytrzymałościowe: 
 

Nazwa hipotezy Coulomba-Treski (Hipoteza 𝝉𝒎𝒂𝒙) Hubera-Misesa-Hencky’ego (hipoteza HMH) 

Opis hipotezy Hipoteza maksymalnych naprężeń 

stycznych 
Hipoteza energii czystego odkształcenia postaciowego 

Miara wytężenia 

materiału 
Maksymalne naprężenie styczne 𝜏𝑚𝑎𝑥 Energia właściwa czystego odkształcenia podstaciowego 

Wyrażenie na 

naprężenie 

zredukowane 𝜎𝑟𝑒𝑑 

2 𝜏𝑚𝑎𝑥 √
1

2
[(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦)2 + (𝜎𝑥 − 𝜎𝑧)2 + (𝜎𝑦 − 𝜎𝑧)2] + 3(𝜏𝑥𝑦

2 + 𝜏𝑥𝑧
2 + 𝜏𝑦𝑧

2) 

W przypadku prętów obciążanych siłą ściskającą należy również wykluczyć możliwość wystąpienia 

wyboczenia (buckling), tzn. utraty stateczności pręta. Zakładając, że pręt jest obciążony w zakresie stosowalności 

prawa Hooke’a, możemy obliczyć silę krytyczną 𝑃𝑘𝑟  dla wyboczenia sprężystego ze wzoru Eulera: 

 𝑃𝑘𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼𝑦

𝑙𝑠
2  (3) 

gdzie 𝐸 to moduł Young’a, 𝐼𝑦 to centralny moment bezwładności przekroju pręta (area moment of inertia), a 𝑙𝑠 to tzw. 

długość wyboczeniowa pręta, która zależy od sposobu mocowania końców pręta (w przypadku pręta podpartego 

swobodnie na jego końcach jest ona równa długości pręta 𝑙, a dla pręta unieruchomionego na obydwóch końcach 

wynosi 0,5 𝑙). W poniższej tabeli zestawiono wartości 𝐼𝑦 dla najbardziej typowych przekrojów prętów: 

 

Kształt 

pręta 

Pręt okrągły lity 

(średnica 𝐷) 

Pręt okrągły rurowy 

(średnica 𝐷 oraz 𝑑) 

Pręt kwadratowy lity 

(bok 𝐻) 

Pręt kwadratowy rurowy 

(bok 𝐻 oraz ℎ) 

𝐼𝑦 𝜋𝐷4

64
 

𝜋(𝐷4 − 𝑑4)

64
 

𝐻4

12
 

(𝐻4 − ℎ4)

12
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W niektórych przypadkach mogą wystąpić w konstrukcji naprężenia termiczne wynikające z rozszerzalności 

termicznej materiału, z którego została wykonana konstrukcja. Zmiana długości pręta pod wpływem rozszerzalności 

termicznej jest dana wzorem: 

 𝐿 = 𝐿0(1 + 𝛼∆𝑇) (4) 

gdzie 𝐿 to długość pręta w temperaturze T, wynikające z rozszerzalności termicznej, 𝐿0  to długość początkowa pręta 

w temperaturze referencyjnej T0, 𝛼 to współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej, a  ∆𝑇 = T − T0  to różnica 

temperatur. Należy również pamiętać o tym, że zmiana temperatury obok odkształceń termicznych może spowodować 

również zmianę wytrzymałości samego materiału. 

 

Poniżej przedstawiono algorytm prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych dla prostego pręta poddanego działaniu 

wyłącznie sił rozciągających i ściskających: 

1. Naszkicowanie pręta ze wszystkimi siłami skupionymi i ciągłymi oraz z dogodnym układem współrzędnych 
(np. oś 𝑥 zgodna z osią pręta). 

2. Uwolnienie od więzów. 
3. Wyznaczenie siły rozciągającej/ściskającej 𝑃(𝑥) w funkcji współrzędnej osiowej 𝑥 pręta. 

4. Wyznaczenie naprężenia 𝜎(𝑥) w funkcji współrzędnej osiowej 𝑥 pręta (uwaga: przekrój może być zmienny). 
5. Wyznaczenie odkształcenia liniowego 𝜀(𝑥) w funkcji współrzędnej osiowej 𝑥 pręta. 

6. Wyznaczenie przemieszczenia 𝑢(𝑥) w funkcji współrzędnej osiowej 𝑥 pręta (przez całkowanie 𝜀(𝑥)). 
7. Sprawdzić ew. warunki bezpieczeństwa konstrukcji. 

 

Zadania 

 

1. Wyznaczyć naprężenia zredukowane 𝜎𝑟𝑒𝑑 według hipotezy 𝜏𝑚𝑎𝑥 oraz HMH dla następujących przypadków: 

a) Jednokierunkowe rozciąganie,   b) stan czystego ścinania (2D), 

c)  naprężenia płaskie,    d) hydrostatyczne rozciąganie/ściskanie, 

e) 𝜎1 = 70 MPa, 𝜎2 = 30 MPa, 𝜎3 = −20 MPa, f) 𝜎𝑥 = 5 MPa, 𝜎𝑦 = 25 MPa, 𝜏𝑥𝑦 = 10 MPa. 

2. Wyznaczyć ze wzoru Eulera siłę krytyczną dla wyboczenia pręta (𝑙𝑠 = 𝑙) o następujących właściwościach: 

a) Długość 𝐿 = 1 m, przekrój okrągły rurowy (𝐷 = 0,02 m, 𝑑 = 0,015), materiał: stal (E = 200 GPa), 

b) Długość 𝐿 = 1 m, przekrój okrągły lity, masa całkowita i materiał pręta tak jak dla pręta z części a). 

3. Wyznaczyć dla ciała izotropowego współczynnik objętościowej rozszerzalności termicznej 𝛽 w funkcji 𝛼. 

4. Stalowy sześcian (E = 200 GPa, 𝜈 = 0.3 , 𝛼 = 10-5 K-1) o długości a został w temperaturze T = 298 K włożony 

między dwie równoległe nieruchome ściany bez luzu. Następnie został podgrzany do temperatury T = 450 K. 

Wyznaczyć naprężenia panujące w sześcianie, wymiary końcowe oraz względny wzrost objętości. 

5. Dla pionowych prętów, zamocowanych do sufitu (𝑥 = 0) za ich górny koniec, przedstawionych w poniższej tabeli, 

wyznaczyć 𝑃(𝑥), 𝜎(𝑥), 𝜀(𝑥), 𝑢(𝑥). Wykonać odpowiednie wykresy. Zaniedbać wpływ ciężaru pręta na 

naprężenia. 

Pręt a b c d 

Materiał stal (E = 200 GPa) stal (E = 200 GPa) stal (E = 200 GPa) stal (E = 200 GPa) 

Długość [m] 1 2 3 5 

Średnica [m] 0.01 0.02 (na dł. 1m) 
0.01 (na dł. 1m) 

0.02 (na dł. 2m) 
0.01 (na dł. 1m) 

0.04 (na dł. 3 m) 
0.01 (na dł. 2 m) 

Siły skupione 
𝑃𝑖(𝑥) 

𝑃1(0,2) = 50 N 
𝑃2(1) = 1000 N 

𝑃1(2) = 700 N 𝑃1(3) = 500 N 𝑃1(1,5) = 500 N 

𝑃2(4) = 800 N 

Siły ciągłe 

𝑞𝑖(𝑥𝑝; 𝑥𝑘) 

− 𝑞1(0; 1) = 100 N/m 𝑞1(1; 2,5) = 300 N/m 𝑞1(1; 2) = 200 N/m 
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