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5.1. Odkształcenia
Wszystkie ciała rzeczywiste pod wpływem działania sił zewnętrznych odksztaŁ
cają się, tzn, zmieniają swoj kształt lub wymiary_ Przykładami potwierdzającymi
to zjawisko mogą być np,: belka trampoliny uginająca się pod cięzarem skocz-
ka lub guma wydłużająca się pod wpływem siły rozciagającej. Niejednokrotnie
zmiany kształtu lub wymiarów są znikome i niezauważalne gołym okiem.

Jezeli pod wpływem obciązenia ciało odkształca się, a po odciązeniu wraca
dó swojej pierrryotnej postaci, to takie odkształcenie nazywa się odkształceniem
sprężystymjCiało zaś, które ma zdolność do powrotu do swoich pierwotnych
kształtów, ńazllwa się ciałem sprężystym.

Ciałarzeczywiste sąciałami plastycznymi, gdyz po odciązeniu zwykle pozosta-
ją w nich pewne odkształcenia, zwane odkształceniami trwałymi. Kazde ciało
rzeczywiste ma jednak taki zakres obciązenia, w którym po odciązeniu odkształce-
nia są tak małe, że można je pominąc, W tym zakresie ciało rzeczywiste można
traktowac jako spręzyste. Przykładem moze być tu wyginana linijka, ktora w pew-
nym zakresie obciązenia powraca do swojej pienruotnej postaci, a po przekrocze-
niu tego zakresu pozostaje odkształcona tnłale lub ulega zniszczeniu.

Podział obciążeń
W zalezności od sposobu działania na ciało obciązenia mozna podzielic na:

- rozciagające,
- ściskające,
- ścinające,
- skręcające,
- zginajape.

Każde z podanych obciązeń wywołuje inny rodzajodkształcenia ciała, na kto-
re oddziałuje.

Rozciągan ie. Przykład rozciagania pręta obciązonego dwiema rownym i siła-
mi lezapymi w jednej linii a przeciwnie zwróconymi do siebie przedstawiono
na rysunku 5.1. Pręt pod wpływem tych obciązeń wydłuza się, zmniejszając swo-
je wymiary poprzeczne - czyli rozciąga się.|Elementy pracujące na rozciąganie
to zwykle pręty i cięgna, np.: cięgna i linki sterujące pracą zespołow pojazdu,
łańcuchy, niektóre pręty kratownic itp.1
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odkształcenia

Przykład ściskania został zaprezentowany na rysunku 5.2 (ściska-
.akby odwrotnością rozciagania). Pręt jest obciązony dwiema równymi si-

ezącymi w jednej linii i zwróconymi do siebie. Pręt pod wpływem tych
n skraca się, przy czym zwiększają się jego wymiary poprzeczne, czyli
się: Elementy pracujące na ściskanie to np.: ściskane tłoczysko pompy

185

j, niektóre pręty kratownic.
, Układ sił przy ścinaniu pokazano na rysunku 5.3. Pręt jest obciązo-
równymi siłami przeciwnie zwróconymi do siebie, lecz nie lezącymina równymi siłami przeciwnie zwróconymi do siebie, lecz nie lezącymi

linii. Odległośc między liniami działania sił jest bardzo mała. Mozna po-
. że na przedstawiony pręt działa para sił o małym ramieniu. Siły dzia-
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_ : c i ny pachwinowe, zgrzeiny blachown ic.
{recanie. Układ sił powodujących skręcanie przedstawiono na rysunku 5.4.

na pręt próbują przesunąć jedną częśc pręta względem drugiej, czyli
pręt.:Elementami pracującymi na ścinanie są m.in,: nity, śruby, sworz-

pręta zostały przyłożone dwie pary sił o przeciwnych znakach lezą-

podpańego na jednej podporze pręta zostały przyłożone dwie siły.
5.5b do końca utwierdzonej belki została przyłożona siła. W obydwu

pod wpływem sił osie pręta i belki zostanązakrzywione, czyli pręt

5-1. Rozciąganie

:,aszczyznach prostopadłych do osi pręta. Pary sił obracająelementy prze-
:reta względem siebie wokoł osi pręta, czyli skręcają prętj Elementami

na skręcanie są głownie wały maszynowe Qlaz wałki napędowe
potocznie nazywane półosiami napędowymi, }

Przykłady zginania przedstawiono na rysunku 5.5. Na rysunku 5.5a
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Przykład. Trzeba określió, z jakiego materiału można wykonac śrubę mocuja.-
cąalternator do kadłuba silnika, a więc należy wyznaczyc napręzenia dopuszczal-
ne. Sruba jest narazona na ścinanie. Srednica otworu w podstawce, w ktorą ma
wchodzić śruba, jest znana (podawana przez producenta alternatora i nie moz-
na jej zmienió) d = 10 mm, a więc możemy wyznaczyc pole przekroju ścinanego
śruby S. Znamy ciężar alternatora i siłę naciąu paska, czyli siłę F = 120 N, Na-
szym zadaniem jest dobranie materiału śruby tak, aby w czasie pracy silnika nie
została ona zniszczon a (ścięta ). Do boru d o ko na my z tabel wytrzymałościowych
na podstawie wyznaczonych ze wzoru napręzeń dopuszczalnych na ścinanie Ę.
Sruba jest ścinana jednocześnie w dwóch przekrojach.

Najpierw wyznaczamy pole powierzchni ścinanego przekroju śruby:

S:'d' - n'102 .12 = 78.53 mm244
a następnie wyznaczamv napręzenia dopuszczalne na ścinanie, czyliokreślamy
rodzĄ koniecznego materiału na obliczany element:

Uwaga. Sruba jest ścinana jednocześnie w dwoch przekrojach, co uwzględ-
niamy mnoząc wyznaczone pola powierzchni pzez dwa:

,120 Nk,żż 78,53 mm2

k, > 0,76 MPa

Ztabel wytrzymałościowych dobieramy materiał spełniający tę nierówność, Na-
pręzenia w śrubie są bardzo niskie, więc nierowność spełni każda stal, dobiera-
my zatem najsłabszy materiał- jest nim stal S185 (St 0), dla której dopuszczalne
napręzeniaĄ=65MPa.

5.14. Zginanie

5.14.1. Podstawowe pojęcia zwaązane ze zginaniem

Obciązen ia zg inające występują w wielu elementach pojazdow samochodowych.
Najczęściej są na nie narazone osie i wały w silniku i mechanizmach napędo-
wych samochodu. Elementy narażone na odkształcenia zginające nazywa się
umownie (w trakcie obliczeń) belkami. Na rysunku 5.24 przedstawiono tzw, czy-
ste zginanie w belce.

Czyste zginanie zachodzi wtedy, gdy belka jest poddana działaniu dwóch par
sił o równych momentach, lecz przeciwnie zwróconych. Podobnie jak w przy-
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:= < mogą byc obciązone dwoma ro-
*,) ż-I obcia7eń: znanymi nam juzsiłami
ił,-: .nymi i tzw. obcia.zeniem ciągłym.
- 3 "a skupiona to obcia"zenie przyłożo-

- w jednym punkcie lub rozłozone
n bardzo małym odcinku.n bardzo małym odcinku.
ociążenie ciągłe to obciązenie rozło-
-3 :ownomiernie na znacznej długo_ Rys.5.24. Zginanie belki

D,zykładem obcia.zenia ciągłego dla wałka w skrzynce biegów jest jego
: ł:;, równomiernie rozłożony na całejjego długości, W budownictwie bardzo
--.s:3 podaje się przykład belkisufitowejobciązonej rownomiernie ułozonymi
-. - ż) cegłami.

, = 
-., sunku 5,25 przedstawiono przykłady obciązenia siłą skupioną wałka

ł :.T_, ^ce biegów oraz belki sufitowej obciązonej cegłami (obciązenie ciąłe).

r

Rys. 5.25, Przykłady obciązeń belek

}tĘżenie ciągłe oznacza się symboleffi q, ajego jednostką jest N/m. War-

ltc*owitej siły obciązającej pochodzącej od obciązenia ciągłego jest zalez-
lrr ilĘości belki l. lm dłuższa belka, tym całkowita siła obciązająca belkę

rĘłsza. Wa ńość całkowitej siły obciązającej poch od zącej od obciązen ia

lEo można wyznaczyc ze wzofu:
J, Q=ql (5.61)

=:enie ciagłe,
;: s: belki,
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