
7. WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁOśONA -  ZGINANIE ZE SKRĘCANIEM 

7.1. Dla drąŜonego wału skręcanego i zginanego, 
pokazanego na rys.7.1, dobrać średnicę D 

stosując hipotezę [
max
τ ]. Dane: P, a, D/d=2, k. 

 
 
 
 
 

                   Rys.7.1 

7.2. Dla wału skręcanego i zginanego, 
pokazanego na rys.7.2, dobrać średnicę d 

stosując hipotezę [ fφ ].Dane: P, a, k. 

                   Rys.7.2 

7.3. Stalowy wał przekładni pasowej, pokazany na rys.7.3, obciąŜony jest siłami 
naciągów pasów. Naciągi poziome koła I wynoszą P1 i P2=P1/2 natomiast 

pionowe koła II wynoszą T1 i T2=T1/2. Stosując hipotezę [
max
τ ] obliczyć zmienna 

wzdłuŜ osi wału średnicę d=d(x). Dane: P, L, a/L=c/L=1/4, D1/L=1/2, D2/L=1, k. 

 

Rys.7.3 

7.4. Obliczyć średnicę d wału drąŜonego z nasadzonymi kołami zębatymi, 

obciąŜonego jak na rys.7.4, stosując hipotezę [ fφ ]. Dane: P, P1/P2=0.8, b, 

b/a=3/2, D3/b=2/3, D2/b=4/3, D1/b=0.8, d1/d=0.6, α=750.  

 

Rys.7.4 

7.5. Pręt pryzmatyczny o przekroju eliptycznym posiada dospawany idealnie sztywny 
wysięgnik, rys.7.5.  

a) Stosując hipotezę H-M-H 
obliczyć wartość siły P jaka 
moŜe być przyłoŜona na 
końcu wysięgnika, 

b) Dla obliczonej wartości siły P 
dobrać średnicę d pręta 

Rys.7.5 



kołowego. Porównać pola powierzchni obu przekrojów. 
Dane: L, k, a/b=5/3, a/L=1/20, c/L=1/4. 

7.6. Stalowy pręt o przekroju kwadratowym o boku a 
posiada kształt półkola o promieniu R. Jeden z 
końców utwierdzono a drugi obciąŜono siłą P, rys.7.6. 
Obliczyć największe napręŜenie zastępcze wg 
hipotezy T-G w przekrojach B oraz C pręta. 
Wyznaczyć przemieszczenie pionowe punktu A. 
Dane: P, a, R, E, ν .  

 

                                                                                          Rys.7.6 

7.7. Rozcięty pierścień kołowy o promieniu R i przekroju kołowym o średnicy d 
obciąŜono w przekrojach przeciętych siłami P o przeciwnych zwrotach, rys. 7.7. 

Korzystając z hipotezy [
max
τ ] wyznaczyć średnicę d przekroju oraz obliczyć 

pionowe rozchylenie rozciętych końców pręta. Dane: P, R, k, E, ν .  

 

Rys.7.7 

7.8. Pręt o długości L i o przekroju 
skrzynkowym obciąŜony jest i zamocowany jak 
na rys. 7.8. Obliczyć dopuszczalną siłę P jaką 
moŜna obciąŜyć ten układ zakładając, Ŝe 
L=200t, b=300t. Dane: t, k. 

 

                     Rys.7.8 

 

7.9. Stosując hipotezę H-M-H dobrać średnicę d 
prętów połączonych i obciąŜonych jak na 
rys.7.9. Dane: P, L, k. 

                                                                                                           Rys.7.9 

7.10. Wyznaczyć dopuszczalną wartość siły P działającej na ramę pokazaną na 
rys.7.10. Przekrój prętów ramy jest kwadratem o boku a. Dane: L, a/L=0.1, 
b/L=0.6, ν .  

 

Rys.7.10 


