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Podstawy obliczeń inżynierskich 2 – projekt 

Ćwiczenie 7 – Skręcanie 
  

Wstęp teoretyczny 
 
Zjawisko skręcania pręta może być rozpatrywane dla czterech podstawowych typów geometrii pręta: 

• przekrój kołowy pełny lub pierścieniowy, 

• przekrój zwarty, niekołowy (np. trójkątny, kwadratowy, prostokątny, …), 

• przekrój cienkościenny otwarty (np. rura kwadratowa), oraz 

• przekrój cienkościenny zamknięty (np. teownik). 
Opis matematyczny zjawiska skręcania zostanie przedstawiony dla pierwszego przypadku (przekrój kołowy), 
a następnie zostanie uogólniony dla pozostałych trzech przypadków. 
 
Najważniejsze wzory dotyczące skręcania prętów kołowych pełnych lub pierścieniowych zostały zestawione 
w poniższej tabeli wraz z wzorami do opisu rozciągania pręta w celu ukazania analogii w opisie tych odkształceń. 

 
Tabela 1. Analogie w opisie skręcania i rozciągania 

 Skręcanie Rozciąganie 

Miara odkształcenia całkowitego 
(odkształcenie jednorodne na całej 

długości pręta) 
𝜑 =

𝑀𝑆𝐿

𝐺𝐼0

 𝛥𝐿 =
𝑃𝐿

𝐸𝐴
 

Miara odkształcenia na jednostkę 
długości pręta (odkształcenie lokalne) 𝜃 =

𝜑

𝐿
=

𝑀𝑆

𝐺𝐼0

 휀 =
𝛥𝐿

𝐿
=

𝑃

𝐸𝐴
 

Miara odkształcenia całkowitego 
(w funkcji odkształcenia lokalnego) 𝜑(𝑥) = ∫ 𝜃(𝑥)𝑑𝑥

𝑥

0

 𝑢(𝑥) = ∫ 휀(𝑥)𝑑𝑥
𝑥

0

 

Opis symboli 𝜑 – kąt skręcenia 
𝑀𝑆 – moment skręcający 

𝐿 – długość pręta 

𝐺 – moduł Kirchhoffa 

𝐼0 – biegunowy moment bezwładności 

𝜃 – jednostkowy kąt skręcenia 
 

𝛥𝐿 – wydłużenie pręta 

𝑃 – siła rozciągająca 

𝐿 – długość pręta 
𝐸 – moduł Younga 

𝐴 – pole przekroju poprzecznego 

휀 – odkształcenie liniowe 

𝑢 – przemieszczenie 

 
Występujące w przekroju poprzecznym pręta maksymalne naprężenia styczne oblicza się ze wzoru: 

 𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑆

𝑊0

 (1) 

gdzie 𝑀𝑆 to moment skręcający, a 𝑊0 to wskaźnik wytrzymałości pręta na skręcanie. Dla prętów kołowych wartość 
naprężenia stycznego w przekroju poprzecznym jest proporcjonalna do odległości od środka ciężkości przekroju, 
a   zatem jest maksymalna na zewnętrznym obwodzie przekroju. Wartości 𝐼0 oraz 𝑊0 dla prętów kołowych 
i pierścieniowych obliczyć można ze wzorów z poniższej tabeli: 
 

Tabela 2. Wartości 𝐼0 oraz 𝑊0 dla prętów kołowych i pierścieniowych 
Pręt okrągły lity 

(średnica 𝐷) 
Pręt okrągły rurowy 
(średnica 𝐷 oraz 𝑑) 

𝐼0 =
𝜋𝐷4

32
 𝑊0 =

𝜋𝐷3

16
 𝐼0 =

𝜋(𝐷4 − 𝑑4)

32
 𝑊0 =

𝜋(𝐷4 − 𝑑4)

16𝐷
 

 
Poniżej przedstawiono algorytm prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych dla prostego pręta poddanego działaniu 
wyłącznie momentów skręcających: 

1. Naszkicowanie pręta ze wszystkimi momentami oraz z dogodnym układem współrzędnych. 
2. Uwolnienie od więzów. 
3. Wyznaczenie momentu wypadkowego 𝑀𝑆(𝑥) w funkcji współrzędnej osiowej 𝑥 pręta. 

4. Wyznaczenie biegunowego momentu bezwładności 𝐼0(𝑥) przekroju w funkcji współrzędnej osiowej 𝑥 pręta. 

5. Wyznaczenie jednostkowego kąta skręcenia 𝜃(𝑥) w funkcji współrzędnej osiowej 𝑥 pręta. 
6. Wyznaczenie kąta skręcenia 𝜑(𝑥) w funkcji współrzędnej osiowej 𝑥 pręta (przez całkowanie 𝜃(𝑥)). 

7. Wyznaczenie naprężeń stycznych 𝜏𝑆(𝑥, 𝑟). 
8. Sprawdzenie ew. warunków bezpieczeństwa konstrukcji (dopuszczalne naprężenia styczne oraz 

dopuszczalny jednostkowy kąt skręcenia).  
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W przypadku skręcania prętów zwartych niekołowych można wyznaczyć zastępczy moment bezwładności przekroju 

poprzecznego 𝐼𝑆 lub zastępczy wskaźnik wytrzymałość na skręcanie 𝑊𝑆, które można stosować w miejsce 𝐼0 oraz 

𝑊0 we wzorach obowiązujących dla prętów kołowych: 
 

Tabela 3. Wartości 𝐼𝑆 oraz 𝑊𝑠 dla prętów zwartych i niekołowych 
Kształt 
pręta 

Pręt kwadratowy 
(bok 𝑎) 

Pręt prostokątny 
wąski 

(wysokość ℎ oraz 

szerokość 𝑏) 

Pręt trójkątny 
(trójkąt równoboczny 

o boku 𝑎) 

Pręt sześciokątny 
(sześciokąt foremny o boku 𝑎) 

𝐼𝑆 
0,140𝑎4 

ℎ𝑏3

3
 

𝑎4

46,2
 0,115𝑎4 

𝑊𝑆 
0,208𝑎3 

ℎ𝑏2

3
 

𝑎3

20
 0,18𝑎3 

 
Dla prętów cienkościennych zamkniętych i otwartych zastępcze wartości 𝐼𝑆 oraz 𝑊𝑆 oblicza się z następujących 
wzorów: 
 

Tabela 4. Wartości 𝐼𝑆 oraz 𝑊𝑠 dla prętów cienkościennych zamkniętych i otwartych 
Pręt cienkościenny zamknięty (rura cienkościenna) Pręt cienkościenny otwarty 

𝐼𝑆 =
4𝐹2

∮
𝑑𝑠
𝛿

 𝑊𝑆 = 2𝐹𝛿𝑚𝑖𝑛 𝐼𝑆 =
𝑠𝛿3

3
 𝑊𝑆 =

𝑠𝛿2

3
 

gdzie 𝐹 to pole zawarte wewnątrz linii środkowej przeprowadzonej w połowie grubości ścianki rury, ∮
𝑑𝑠

𝛿
 to całka 

okrężna z odwrotności grubości ściany po obwodzie rury, 𝛿 to grubość ścianki rury lub profilu otwartego, a 𝑠 to długość 
obwodu rury lub przekroju profilu otwartego. Jeśli pręt cienkościenny zamknięty ma odcinkami stałą szerokość 
w przekroju poprzecznym, to wartość całki okrężnej można wyznaczyć na podstawie poszczególnych odcinków 
o długości 𝑠𝑖 oraz szerokości 𝛿𝑖 z następującego wzoru: 

 ∮
𝑑𝑠

𝛿
= ∑

𝑠𝑖

𝛿𝑖

 (2) 

 
Zadania 
 
1. Korzystając z hipotezy wytrzymałościowej HMH wyznaczyć granicę plastyczności materiału 𝑅𝑒𝜏 wyrażoną jako 

graniczne naprężenie ścinające, która stanowi podstawę do sformułowania kryterium bezpieczeństwa dla 
skręcania, jeśli znana jest „zwykła” granica plastyczności materiału wynosząca 𝑅𝑒. 

2. Silnik elektryczny o mocy 50 kW i obrotach 300 obr/min napędza maszynę za pośrednictwem wału o długośc i 
3 m i średnicy 40 mm (moduł Kirchhoffa wynosi 80 GPa, a granica plastyczności wynosi 200 MPa). 
a) Wyznaczyć maksymalne naprężenie styczne, jednostkowy i całkowity kąt skręcenia. 
b) Sprawdzić warunki bezpieczeństwa konstrukcji: naprężenie dopuszczalne (przyjmując współczynnik 

bezpieczeństwa 𝑛 = 3) oraz maksymalny jednostkowy kąt skręcenia 𝜃𝑚𝑎𝑥 = 1°/m. 
3. Wyznaczyć wykresy dla momentu skręcającego, maksymalnego naprężenia stycznego, jednostkowego kąta 

skręcenia i całkowitego kąta skręcenia dla pręta o przekroju kołowym, zamocowanego jednostronnie do ściany 
(𝑥 = 0): 

a) długość 𝐿 = 3𝑙, średnica 𝑑, momenty 𝑀1 = 𝑀 dla 𝑥 = 𝑙, 𝑀2 = −5𝑀 dla 𝑥 = 2𝑙, 𝑀3 = 2𝑀 dla 𝑥 = 3𝑙. 
b) długość 𝐿 = 4𝑙, średnica 2𝑑 w przedziale od 𝑥 = 0 do 𝑥 = 2𝑙, a 𝑑 dla pozostałej części pręta, momenty 𝑀1 =

3𝑀 dla 𝑥 = 𝑙, 𝑀2 = −2𝑀 dla 𝑥 = 4𝑙. 
4.  Zaprojektować wał o długości 𝐿, służący do przenoszenia momentu 𝑀𝑆, jeśli dopuszczalne naprężenie ścinające 

w materiale wynosi 𝑅𝑒𝜏, dla następujących kształtów przekrojów: 

a) przekrój kołowy  b) przekrój pierścieniowy (d = 0.8 D) c) przekrój kwadratowy lity 

d) przekrój rurowy kwadratowy (h = 0.8 H) e) ceownik mający kształt przekroju jak połowa przekroju z punktu d. 
Porównać masy wałów dla pięciu zaproponowanych geometrii. 
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