
8. WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁOśONA - ZGINANIE ZE ŚCINANIEM 

8.1. Belka stalowa o przekroju dwuteowym, wsparta przegubowo na obu końcach 
obciąŜona jest w środku siła skupioną P. Obliczyć napręŜenie osiowe, styczne 

xzτ  i xyτ , napręŜenie zredukowane wg hipotezy [ fφ ] oraz napręŜenia główne 
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,, σσσ  w punktach A, B, C, D, E, F środkowego przekroju belki pokazanej 

na rys.81. Dane P, L, t/L=1/20.  

 
Rys.8.1 

8.2. Stosując hipotezę H-M-H obliczyć największe napręŜenie zastępcze w belce 
przedstawionej na rys. 8.2. Dane: P, L, L/a=4. 

 

Rys.8.2 

8.3. Określić największe napręŜenie zastępcze wg hipotezy [ fφ ] i [
max
τ ] w statycznie 

niewyznaczalnej belce pokazanej na rys.8.3. Dane: q, L, a/L=1/10.  

 
Rys.8.3 

8.4. Belka wspornikowa o przekroju w kształcie dwuteownika i długości L obciąŜona 
jest siłą skupioną P. Określić optymalną zmianę szerokości półek b=b(x) z 
warunku równomiernego wytęŜenia przekroju wzdłuŜ osi belki. Obliczenia 
przeprowadzić dla hipotezy H-M-H przy załoŜeniu stałej wysokości przekroju 
h=const(x) i stałej grubości półek g=const(x). Przyjąć związek między grubością 
środnika i szerokością półek w postaci s(x)=δ b(x). Dane: P, L, δ=1/10, 
h/L=1/10, g/L=1/100, k. 

 
Rys.8.4 



8.5. Belka stalowa o przekroju kołowym (Rys.8.5) obciąŜona jest na swobodnym 
końcu siłą P. Wyznaczyć punkty, w których napręŜenie zastępcze wg hipotezy 
H-M-H osiąga maksymalną wartość. Dane: P, L, D/L=1/10.  

 
Rys.8.5 

8.6. Do drewnianej belki o długości 2L i o przekroju bd x hd przymocowany jest 
płaskownik stalowy o szerokości bs=bd i grubości hs. Wzmocnioną w ten sposób 
belkę podparto przegubowo na końcach i obciąŜono w środku siłą P. 
Wyznaczyć największe napręŜenie w drewnie i stali. Wyznaczyć siłę 
przypadającą na jednostkę długości belki jaką powinny przenieść wkręty łączące 
płaskownik stalowy z drewnianą belką. Dane: P, L, Es, L, bd=30, L/Hd=15, 
hd/hs=40, Es/Ed=20. 

8.7. Wyprowadzić wzór na napręŜenie xzτ  pochodzące od ścinania dla belki o 

przekroju prostokątnym o zmiennej wzdłuŜ osi szerokości b(x) i wysokości h(x), 
rys.8.7. 

 

Rys.8.7 


