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Podstawy obliczeń inżynierskich 2 – projekt 

Ćwiczenie 11 – Obciążenia złożone 
 

Wstęp teoretyczny 
 
W praktyce inżynierskiej często występują pręty poddane obciążeniom złożonym, które charakteryzują się tym, że 

stanowią wypadkową co najmniej dwóch spośród podstawowych trzech typów obciążeń: 

• rozciąganie/ściskanie, 

• skręcanie, 

• zginanie. 

Obciążenia złożone charakteryzują się tym, że w analizie wytrzymałościowej konieczne jest rozważenie łącznego 

efektu występujących obciążeń. Istotne jest również to, że miejsca, w których występuje maksymalne wytężenie 

materiału, mogą odbiegać od typowych miejsc występujących w przypadku czystego rozciągania/ściskania, skręcania 

albo zginania. W przypadku rozpatrywania obciążeń wywołujących niewielkie, sprężyste odkształcenia w zakresie 

liniowym, można skorzystać z zasady superpozycji, a mianowicie rozpatrzyć osobno efekt rozciągania/ściskania, 

skręcania i zginania oraz z odpowiednimi rozkładami naprężeń w pręcie, a następnie dodać tensorowo te naprężenia. 

Obliczenia wytrzymałościowe prętów poddanych obciążeniom złożonym przeprowadza się zgodnie z poniższym 

algorytmem: 

1. Uwolnienie pręta od więzów. 

2. Wyodrębnienie z obciążenia złożonego efektów rozciągania/ściskania, skręcania i zginania. 

3. Analiza wytrzymałościowa każdego z tych efektów z osobna, w tym wyznaczenie rozkładów naprężeń. 

4. Wykorzystanie zasady superpozycji w celu uzyskania wypadkowego stanu naprężenia. 

5. Sprawdzenie bezpieczeństwa konstrukcji na podstawie hipotezy wytrzymałościowej w punktach krytycznych, 

w których wypadkowe naprężenia osiągają wartości ekstremalne. 

 

 
Zadania 

 

1. Mieszadło o masie 𝑚 jest napędzane silnikiem o mocy 𝑃 za pośrednictwem pionowego wału o średnicy 

𝑑 i długości 𝐿 (gęstość materiału ), osiągając prędkość kątową 𝜔. Wyznaczyć miejsce występowania 

maksymalnego wytężenia materiału w wale oraz obliczyć naprężenia zredukowane z hipotezy HMH. 

2. Do zakopanej w ziemi podpory pierścieniowej (średnice 𝐷 oraz 𝑑, górna krawędź podpory na wysokości 𝑧 = 0) 

ze stali jest przyspawany pionowy zbiornik o ciężarze Q,  wysokości 𝐻 oraz średnicy 𝐷. Na zbiornik działa boczny 

wiatr siłą uzależnioną od odległości od gruntu według wzoru: 𝑝 = 𝑎𝑧2 [N/m2]. Obliczyć naprężenia występujące 

w podporze oraz wyznaczyć maksymalne naprężenie zredukowane z hipotezy HMH. 

3. Na poziomy stalowy pręt (𝐸 = 200 GPa) o długości 𝐿 = 3 m i średnicy 𝑑 = 0.02 m przymocowany po lewej stronie 

poprzez sztywne przytwierdzenie do ściany (x = 0 m) działają następujące siły:  𝑃1 = 200 N pod kątem 45 do 

dodatniego kierunku x, przyłożona w punkcie x1 = 3 m oraz 𝑃2 = 400 N pod kątem 180 do dodatniego kierunku 

x, przyłożona w punkcie x2 = 1 m. Wyznaczyć maksymalne naprężenie zredukowane z hipotezy HMH oraz 

przesunięcie prawego końca pręta pod wpływem działającego obciążenia. 
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