
Przykłady rozkładu naprężenia stycznego w przekrojach belki zginanej nierów-
nomiernie (materiał uzupełniający do wykładu z wytrzymałości materiałów I, opr. Z. Więckowski, 11.2018)
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pozwala wyznaczyć uśrednioną względem szerokości przekroju b na poziomie y wartość naprężenia
stycznego wywołanego siłą poprzeczną Ty. We wzorze tym symbol So

z jest momentem statycznym
części pola przekroju belki znajdującej się poniżej poziomu y. Rozkład pionowej składowej napręże-
nia (τxy) wzdłuż szerokości przekroju jest zbliżony do równomiernego tylko w przypadku przekroju
belki w kształcie wąskiego prostokąta. W przypadku innych przekrojów jest on istotnie różny od
równomiernego i powinien być wyznaczony na gruncie teorii sprężystości (w przypadku sprężystych
własności materiału belki). Poniżej przedstawione są rozkłady stanu naprężenia stycznego w kilku
przypadkach przekrojów belki. Otrzymano je, rozwiązując opisujące stan naprężenia równanie róż-
niczkowe Poissona, analitycznie lub numerycznie.

Belka o przekroju kołowym

Składowe naprężenia stycznego można wyrazić następująco (np. [1,2]):

τxy =
3 + 2 ν

8 (1 + ν)

T

I

(
r2 − y2 − 1− 2 ν

3 + 2 ν
z2
)

(1)

τxz = −
1 + 2 ν

4 (1 + ν)

T

I
y z, (2)

gdzie T = Ty oznacza siłę poprzeczną, I – moment bezwładności przekroju względem osi centralnej,
ν – liczbę Poissona, y i z – współrzędne, odpowiednio, pionową i poziomą, r – promień przekroju
poprzecznego belki. Pole naprężenia zilustrowano na rys. 1.

Rysunek 1: Pole naprężenia stycznego w przekroju kołowym belki, ν = 0.3

Wyrażenie (1) wskazuje, że pionowa składowa naprężenia nie jest stała ze względu na zmienną z.
Na rys. 2 pokazano przebieg wartości tej składowej naprężenia wzdłuż poziomej średnicy przekroju
oraz średnią jej wartość (względem szerokości przekroju) obliczoną za pomocą wzoru Żurawskiego.



Rysunek 2: Rozkład naprężenia wzdłuż poziomej średnicy przekroju: rozwiązanie (1)–(2) – kolor
czerwony, wzór Żurawskiego – kolor niebieski, ν = 0.3

Różnice pomiędzy obydwoma rozwiązaniami nie są wielkie: ich względne wartości są równe: 7.7 %
w przypadku wartości minimalnej oraz 3.8 % w przypadku wartości maksymalnej.

Belka o przekroju prostokątnym

Pole naprężenia w przypadku przekroju prostokątnego można przedstawić analitycznie w postaci po-
jedynczego lub podwójnego szeregu Fouriera (np. [1,2]). Równanie Poissona opisujące ten rozkład
można rozwiązać również jedną z metod przybliżonych. Poniżej przedstawiono rozwiązanie uzy-
skane metodą elementów skończonych w przypadku przekroju o stosunku wymiarów boków b/h
równego 3/2, który nie może być traktowany jako wąski prostokąt. Oznacza to, że należy się spo-
dziewać rozkładu pionowej składowej naprężenia istotnie odbiegającego od równomiernego.

Na rys. 3 i 4 przedstawione są wykresy w postaci izolinii składowych, odpowiedni poziomej i pio-
nowej w górnej połowie przekroju (wykorzystano symetrię rozwiązania). Na rysunkach widoczna
jest również siatka elementów trójkątnych wykorzystana w obliczeniach. Na rys. 3 można zauważyć

Rysunek 3: Składowa pozioma naprężenia stycznego w przekroju prostokątnym, ν = 0.3

dwa punkty występowania ekstremalnych wartości składowej poziomej naprężenia na górnej kra-
wędzi przekroju. Z rys. 4 wynika, że rozkład składowej pionowej naprężenia wzdłuż osi obojętnej
przekroju daleko odbiega od równomiernego (różnica rzędnych przekracza wartość 30 %).

Pole naprężenia w postaci wykresu wektora naprężenia stycznego przedstawiono na rys. 5. Rów-
nież na tym wykresie można zauważyć istotnie odchylony od równomiernego rozkład naprężenia τxy
wzdłuż osi obojętnej przekroju.

2



Rysunek 4: Składowa pionowa naprężenia stycznego w przekroju prostokątnym, ν = 0.3

Rysunek 5: Wykres wektora naprężenia stycznego w przekroju prostokątnym, ν = 0.3

Belka o przekroju dwuteowym

Rozważono przekrój dwuteowy o kształcie zilustrowanym na rys. 6. Pole naprężenia stycznego wy-
znaczono metodą elementów skończonych [3]. Z uwagi na podwójną symetrię przekroju w oblicze-
niach rozważono tylko jego prawą górną ćwiartkę.

Rysunek 6: Przekrój dwuteowy

Wykresy poziomej i pionowej składowych stanu naprężenia przedstawione są na rys. 7. Na ry-
sunku pokazana jest również obliczeniowa siatka elementów trójkątnych wykorzystana w analizie.
Widoczne jest wyraźne spiętrzenie naprężenia w otoczeniu wklęsłego naroża przekroju. Siatka ele-
mentów w otoczeniu tego naroża została zagęszczona w celu uzyskania wyższej dokładności roz-
wiązania przybliżonego. Wykres wektora pola naprężenia oraz przebieg składowej pionowej wzdłuż
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trzech przekrojów pionowych są pokazane na rys. 8. Można zauważyć, że wartości naprężenia τxy

Rysunek 7: Przekrój dwuteowy, wykres lewy: składowa pozioma naprężenia, wykres prawy: skła-
dowa pionowa naprężenia, ν = 0.3

mają w przybliżeniu rozkład równomierny względem współrzędnej z oraz wartości bliskie tym, które
otrzymuje się ze wzoru Żurawskiego tylko w części środnika dostatecznie oddalonej od półki, czyli
gdy y ∈ [−1.5, 1.5].
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Rysunek 8: Przekrój dwuteowy, rysunek lewy: pole naprężenia, rysunek prawy: wykresy rozkładu
składowej pionowej naprężenia wzdłuż przekrojów pionowych, z = 0 (oś symetrii), z = 0.5 (prawa
ściana środnika) oraz z = 1 półka przekroju, ν = 0.3
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