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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono pewne problemy związane z interpretacją zasady de Saint- 
-Venanta i wynikającą stąd konieczność poprawnego jej wykorzystywania w praktyce 
projektowej. Okazuje się, że we współczesnych zagadnieniach inżynierskich (wzmacnianie 
istniejących konstrukcji, np. belek mostowych przez doklejenie dodatkowej warstwy z ma- 
teriałów kompozytowych) występują problemy, w których rozwiązaniu nie można pominąć 
wnikliwej analizy skutków wykorzystania zasady de Saint-Venanta. Zasady tej nie wolno 
stosować jako „załatwiającej problem” szczególnie w tych zagadnieniach, gdy nie jest łatwe 
otrzymanie właściwego rozwiązania ścisłego bądź numerycznego. 
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A b s t r a c t  

This paper presents certain problems connected with interpretation and correct utilization of 
the Saint-Venant’s principle. As exemplified by solid beam bending, in which imposed a self-
balanced load on the lateral surface, demonstrate existence of internal forces that approach 
infinity. From the mathematical point of view this problem can describe by distribution. 
Possibility of failure of the construction depending on imposed load is also shown. 
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Oznaczenia 

My =Mo – moment zginający względem osi y 
b, h, b0, h0, b1, h1 – wymiary przekroju poprzecznego pręta litego (b, h), przed 

wzmocnieniem (b0, h0), części przekroju lub wzmocnienia 
(b1, h1) 

l – długość pręta  
εx, σx,τzx – odkształcenia liniowe, naprężenia normalne i styczne 
u, w, w1 – funkcje przemieszczeń 
A, Iy, A0, Iy0, A1, Iy1, Iyw – charakterystyki geometryczne przekroju poprzecznego 

pręta litego (A, Iy,), przed wzmocnieniem (A0, Iy0), części 
przekroju lub wzmocnienia (A1, Iy1) oraz przekroju wzmoc- 
nionego (Iyw) 

N(x), M(x) – siły przekrojowe 
N1(x), N2(x), M1(x), M2(x) – siły przekrojowe dla części podzielonego pręta 
E, E0, E1 – moduł Younga materiału konstrukcji i wzmocnienia 

1. Wstęp 

Treść zasady de Saint Venanta jest dobrze znana i nie ma żadnych problemów z in- 
tuicyjnym potwierdzeniem jej słuszności. Jednak w zastosowaniach technicznych często 
występują problemy, których rozwiązanie nie jest zadawalające. Okazuje się bowiem, że  
w niektórych przypadkach konstrukcji znajdują się słabe punkty, które prowadzą do 
rozwoju uszkodzeń i – niezauważone – mogą być przyczyną poważnych awarii. Szeroko 
znany jest problem odklejania się płytek w promach kosmicznych, którego nie udało się 
konstruktorom rozwiązać i w konsekwencji był on jednym z czynników, który doprowa- 
dził do całkowitego zaniechania budowy tych konstrukcji. Podobne zagadnienie występuje 
w przypadku wzmacniania belek mostowych na drodze doklejenia dodatkowej warstwy  
z materiałów kompozytowych. 

Wydaje się, że jedną z propozycji rozwiązania niektórych problemów może być 
reinterpretacja zasady de Saint Venanta i uściślenie założeń, przy których możliwe jest 
poprawne jej stosowanie. 

2. Zasada de Saint Venanta 

Zacytujmy tekst zasady de Saint Venanta, znany z kursu wytrzymałości materia- 
łów: Jeżeli układ sił przyłożonych do ciała sprężystego na powierzchni małej w stosun- 
ku do powierzchni całego ciała zastąpimy układem sił statycznie mu równoważnym, to  
w punktach tego ciała dostatecznie odległych od miejsca przyłożenia sił różnice w na- 
prężeniach, odkształceniach i przemieszczeniach, pochodzących od obu przypadków ob- 
ciążenia, są dowolnie małe (Barre de Saint-Venant, 1855). 

W historii teorii sprężystości znane są kolejne uściślenia tej zasady dokonywane przez: 
Boussinesqa (1885), Misesa (1945), Sternberga (1954). Te propozycje wprowadzają do- 
datkowe założenia, uściślenia – takie, aby rozszerzyć możliwość jej stosowania także dla 
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cienkich płyt lub powłok oraz prętów cienkościennych. Rozszerzenie zakresu zastosowa- 
nia zasady de Saint Venanta na odkształcenia skończone i materiały inne niż liniowo 
sprężyste zaproponował Goodier (1937). Natomiast Hoff (1945) zwrócił uwagę, że zasadę 
de Saint Venanta można stosować tylko w takich przypadkach, gdy spełnione są odpo- 
wiednie założenia (gdy istnieją warunki do jej zastosowania) – gdy istnieje droga sił 
wewnętrznych do wzajemnego równoważenia się w małych odległościach od obszaru 
przyłożenia samozrównoważonego obciążenia zewnętrznego. Jako kontrprzykład pokazał 
powolne zanikanie układu obciążenia samozrównoważonego w kratownicy przestrzennej  
i pręcie cienkościennym o przekroju ceowym. 

 

 
Rys. 1. Ilustracja zasady de Saint Venanta 

Fig. 1. Illustration of de Saint Venant principl 
 
We współczesnych podręcznikach teorii sprężystości możemy znaleźć następujące 

brzmienie tej zasady [1]: 
Odkształcenia wywołane w ciele układem obciążeń statycznie równoważnych zerowej 

sile i zerowemu momentowi i działających na niewielkiej części jego powierzchni mogą być 
zaniedbane w odległościach porównywalnych z wymiarami liniowymi miejsca obciążonego. 

W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia istotnych 
różnic w rozwiązaniach zginanych prętów litych, gdy jedynie na powierzchniach ścianek 
poprzecznych wprowadzimy dodatkowe obciążenie samozrównoważone. Spełniając w ten 
sposób najbardziej wyrafinowane, znane z naukowej literatury założenia dotyczące za- 
stosowania zasady de Saint Venanta (dla litego pręta zachodzi pewność istnienia drogi sił 
wewnętrznych do wzajemnego równoważenia się w małych odległościach od obszaru 
przyłożenia samozrównoważonego obciążenia zewnętrznego), wykazano istnienie sił wew- 
nętrznych dążących do nieskończoności, które z matematycznego punktu widzenia moż- 
na opisać dystrybucją. W rezultacie pokazano, że od sposobu obciążenia przyłożonego do 
konstrukcji zależy możliwość jej nieuniknionego zniszczenia. We wnioskach podano 
warunki, jakie musi spełniać obciążenie, aby nie spowodować „wymuszonego zniszcze- 
nia”; wynika z nich konieczność uwzględniania odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, 
które muszą być zapewnione w praktycznym projektowaniu inżynierskim – zarówno 
nowych konstrukcji, jak i przy wzmacnianiu istniejących. 

3. Sformułowanie zadania w celu reinterpretacji zasady de Saint Venanta 

W celu wydobycia istotnej informacji zawartej w zasadzie de Saint Venanta, prze- 
prowadźmy prosty eksperyment myślowy i poprzyjmy go ścisłym rozwiązaniem ma- 
tematycznym. Przedmiotem naszych rozważań uczyńmy znane zarówno z kursu wy- 
trzymałości materiałów, jak i teorii sprężystości, zagadnienie czystego i prostego zgina- 
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nia pręta wspornikowego. Niebudzącym żadnych wątpliwości jest stwierdzenie, że – na 
mocy zasady de Saint Venanta – rozwiąznia przedstawionych zadań na rys. 2a, 2b oraz  
2e–2h są identyczne; ugięcia belek przedstawionych na rys. 2c i 2d są czterokrotnie 
powiększone względem poprzedniego rozwiązania. 

 

 
Rys. 2. Przypadki czystego i prostego zginania belki litej i rozciętej 

Fig. 2. Pure and simple bending cases for integral and slit beam 
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Kolejne fragmenty rysunku oznaczają: 
a) wspornik obciążony na ściankach poprzecznych w sposób ciągły, statycznie rów- 

noważny momentowi skupionemu Mo: qo= 6Mo/(bh2), 
b) wspornik obciążony momentem skupionym Mo, 
c) wspornik podzielony płaszczyzną poziomą na dwie części obciążony dwoma mo- 

mentami skupionymi o wartościach: M1 = Mo/2, 
d) wspornik podzielony obciążony dwoma liniowo rozłożonymi obciążeniami ciągłymi 

statycznie równoważnymi dwom momentom skupionym M2 = Mo/2: q1 = 12 Mo/(bh2) = 
= 2qo, 

e) wspornik podzielony obciążony dwoma liniowo rozłożonymi obciążeniami ciągłymi 
oraz dwiema siłami skupionymi: q2 = 2qo; N2 = –N1 = 3Mo/(2h) – układy obciążeń  
są statycznie równoważne dwom momentom skupionym o wartościach Mo/2, 

f) wspornik podzielony obciążony dwoma momentami skupionymi o wartościach Mo/2  
i dwiema siłami skupionymi N1 i N2 (cały układ obciążeń jest statycznie równoważny 
momentowi skupionemu Mo): M3 = Mo/2; N2 = –N1 = 3Mo/(2h), 

g) wspornik podzielony obciążony dwoma momentami skupionymi o wartościach M4  
i dwiema siłami skupionymi N1 i N2 przyłożonymi w środkach masy obydwu części 
belki (cały układ obciążeń jest statycznie równoważny momentowi skupionemu Mo):  
M4 = Mo/8; N2 = –N1 = 3Mo/(2h), 

h) wspornik podzielony obciążony obciążeniami ciągłymi (cały układ obciążeń jest 
statycznie równoważny momentowi skupionemu Mo): q3 = q4 = qo/2; q5 = qo. 
Postawmy następujący problem, bardzo prosty, jednak ukazujący istotę ważnego za- 

gadnienia z punktu widzenia zastosowań technicznych. 
Niech powyższy wspornik (rys. 2a, 2b) wykonany z pręta o przekroju litym, zosta- 

nie rozcięty wzdłuż osi pręta (rys. 2c, 2d) i ponownie połączony w wyniku sklejenia  
(rys. 2e–2h). Jaką wytrzymałością musi charakteryzować się klej, aby belka nadal pra- 
cowała jako lita? Dla ustalenia uwagi przyjmijmy, że przekrój pręta jest prostokątem  
o szerokości b i wysokości h oraz, że przedzielony jest płaszczyzną równoległą do osi y  
w połowie wysokości na dwa prostokąty b × h/2. 

Dane zadania testowego: wspornik zginany w sposób prosty (M(x) = Mo = const), 
przekrój pręta jest prostokątem b × h, długość wspornika – l. Z kinematycznych warun- 
ków brzegowych wynika, że w każdym poniższym zadaniu stałe całkowania są równe zeru. 

Przemieszczenia pionowe dla wspornika o momencie bezwładności przekroju po- 
przecznego: Iy = bh3/12 (rys. 2a, 2b): 

 

EIyw(x) = –Mo x
2/2 

 
Wyznaczmy przemieszczenia pionowe wspornika rozciętego płaszczyzną poziomą, 

dzielącą przekrój poprzeczny na dwa prostokąty b × h/2, I1y = bh3/96 = Iy/8 (rys. 2c, 2d). 
Każdy ze wsporników obciążony jest momentem na ściankach poprzecznych o wartości  
M1 = Mo/2. Wobec tego każdy z nich dozna takich samych przemieszczeń pionowych: 

 

EIy1w1(x) = –M1x
2/2 

 
Wynika stąd, że po rozcięciu ugięcia wspornika wzrosną 4-krotnie. 
Równocześnie punkty należące do części górnej i dolnej w płaszczyźnie podziału 

doznają przemieszczeń poziomych o przeciwnych zwrotach. 
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Przemieszczenia poziome punktów górnej powierzchni należących do części dolnej 
wynoszą: 

 

us(x) = w1’(x)h/4 = –M1hx/(2EIy1) 
 

Stąd różnica przemieszczeń punktów części górnej i dolnej w płaszczyźnie środko- 
wej wynosi: 

 

∆(x) = 2us(x) = M1hx/(EIy1) 
 

Z zasady de Saint Venanta wynika, że obciążenie wspornika litego (przed rozcięciem) 
dwoma momentami M1 (jak w zadaniu przedstawionym na rys. 2c, gdyby pręt nie był 
rozcięty) nie wpłynie na wielkości ugięć. Stąd zasadne pozostaje pytanie – jakie siły należy 
przyłożyć w punktach podziału, aby rozcięty pręt zachowywał się jak lity? Niemal 
oczywiste staje się inne pytanie: Czy różnicę przemieszczeń w płaszczyźnie środkowej 
można zniwelować przez wprowadzenie naprężeń stycznych, które mogłyby być prze- 
niesione np. przez połączenie klejone? Jednak odpowiedź powinna, a nawet musi brzmieć – 
„nie”, bowiem każda z części byłaby zginana momentem różnym od stałego, co natych- 
miast wynika z oczywistych zasad redukcji. 

 

 

Rys. 3. Deformacja belki: a) rozciętej; b) po sklejeniu w płaszczyźnie rozcięcia 
Fig. 3. Deformation of: a) slit beam; b) connected beam 

4. Rozwiązanie zagadnienia 

Siły przekrojowe w pręcie podzielonym (przy przyjęciu występowania różnych od zera 
naprężeń stycznych w płaszczyźnie podziału): 
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Odkształcenia liniowe εx punktów powierzchni dolnej przyporządkowanej części  
górnej belki wynoszą: 
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W belce litej, o nie podzielonym przekroju, odkształcenia w tych punktach są toż- 
samościowo równe zeru. Ponieważ po sklejeniu rozciętej belki jej własności mają być 
identyczne jak belki litej przed rozcięciem, więc odkształcenia εx muszą być również 
tożsamościowo równe zeru. Stąd: 
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Powyższa zależność określa dystrybucję. 

5. Dystrybucja 

Ostatnia zależność jest spełniona dla każdej współrzędnej x ∈ (0,l) wtedy i tylko wtedy, 
gdy funkcja τzx(ξ) będzie reprezentowana przez dystrybucję o wartości ∞ w punkcie x = l. 
Innymi słowy otrzymaliśmy przykład dystrybucji, której interpretacja jest następująca. 

W belce litej, obciążonej na ściance poprzecznej układem sił równoważnym dwom 
parom o wartościach Mo/2 występują w każdym punkcie belki (nie tylko na płaszczyźnie  
z = 0) naprężenia styczne równe zeru z wyjątkiem przekroju x = l, w którym te naprężenia 
osiągają wartość ∞ w punktach o współrzędnej z = 0. Wartość całki: 
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określa siłę podłużną przyłożoną w punktach ścianki poprzecznej o współrzędnych  
(x = l; y = 0, z = 0 ± dz). Jeżeli belkę litą podzielimy na dwie części wzdłuż osi pręta, 
wówczas siły N1 i N2, przyłożone są do każdej z nich. Ponieważ działają wzdłuż jednej 
prostej, więc – potraktowane jako działające na pręt lity – tworzą układ równoważny 
zerowemu. 

Bezpieczne przeniesienie tych sił – zarówno przez pręt lity jak i złożony z dwóch części 
sklejonych wzdłuż osi pręta – możliwe jest tylko dzięki specjalnemu rozwiązaniu kon- 
strukcyjnemu, o czym będzie mowa w dalszej części opracowania. 
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6. Obliczenia numeryczne 

Wykorzystując zaawansowane metody numeryczne (siatki samoadaptacyjne w meto- 
dzie elementów skończonych – [5]), uzyskano jakościowe potwierdzenie analitycznego, 
dystrybucyjnego rozwiązania powyższego zadania1 (do rozwiązania numerycznego przy- 
jęto schemat przedstawiony na rys. 2d, ale bez płaszczyzny rozcięcia). Wyniki przed- 
stawione są na rys. 4, na którym pola w kolorze niebieskim określają największe wartości 
naprężeń stycznych τzx. Oczywiście, jak w każdym rozwiązaniu numerycznym, uzyska- 
nie wartości nieskończonej (dystrybucji) jest niemożliwe, stąd wyniki te należy inter- 
pretować jedynie jako jakościowe potwierdzenie rozwiązania analitycznego. 

 
a) b) 

     
Rys. 4. Rozkład naprężeń stycznych w otoczeniu punktu, w którym przyłożone jest nieciągłe 

obciążenie zewnętrzne 
Fig. 4. Shear stress distribution at point of loading 

 
 
 

                                                           
1 Obliczenia numeryczne zostały wykonane w Zakładzie Metod Obliczeniowych w Mechanice  

w Instytucie Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej przez  
dr. hab. inż. Witolda Cecota oraz mgr inż. Martę Serafin. 
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7. Pękanie – zniszczenie 

Chociaż na mocy zasady de Saint Venanta możemy powiedzieć, że rozwiązania w obu 
typach rozważanych zadań są identyczne z rozwiązaniem zagadnienia czystego zginania  
za wyjątkiem punktów należących do bliskiego otoczenia ścianki poprzecznej bezpośred- 
nio obciążonej, to jednak nadal pozostaje do rozwiązania ważny problem. Bowiem na- 
prężenia styczne w punktach ścianki poprzecznej osiągają wartość ∞. Oczywiście nie 
istnieje materiał mogący przenieść takie „idealne” ścinanie. Podobnie – nie ma kleju, 
którym można by bezpiecznie połączyć rozciętą wcześniej belkę. Zawsze w takiej sytuacji 
nastąpi uszkodzenie powodujące utratę ciągłości materiału w punktach, w których ob- 
ciążenie jest nieciągłe (w naszym zadaniu dla z = 0). Począwszy od przekroju x = l zacz- 
nie rozwijać się szczelina, której wierzchołek będzie przesuwał się coraz głębiej – teo- 
retycznie nie ma możliwości zatrzymania rozwoju tej szczeliny, bo nie istnieje klej prze- 
noszący naprężenia τzx(ξ) = ∞. Pozostaje jedynie tak zmienić konstrukcję, aby obciążenie 
zostało bezpiecznie przekazane na belkę. Służą temu odpowiednie rozwiązania kon- 
strukcyjne. 

8. Reinterpretacja i propozycja uściślenia założeń zasady de Saint Venanta 

W wyniku powyższych rozważań nasuwa się wniosek, że w celu zapewnienia efektów, 
których zaistnienia spodziewamy się zgodnie z treścią zasady de Saint Venanta, nie 
wystarczą założenia o równoważności układów sił (czyli że układy sił można zmieniać 
przez dodawanie układów samozrównoważonych) ani założenia dotyczące wielkości po- 
wierzchni, na której dokonywana jest ta zmiana. Konieczne są dodatkowe założenia: 
– układy samozrównoważone nie mogą mieć charakteru obciążeń nieciągłych, co wyklu- 

cza także występowanie w nich sił skupionych (to nie stanowi w praktyce żadnego 
problemu, bowiem obciążenia ściśle skupione nie występują w zagadnieniach prak- 
tycznych). Jeżeli obciążenie jest jednak nieciągłe (granice lewo- i prawostronnne mają 
różne wartości), wówczas sposób jego przyłożenia do powierzchni ciała musi być 
pośredni przez odpowiednią „poduszkę”, której sztywność i połączenie z ciałem wy- 
magają odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjnego, 

– powierzchnia ciała, na której dokonywana jest zmiana obciążenia, nie może być  
wklęsła, 

– największy wymiar liniowy wielkości tej powierzchni ograniczony jest wielkością 
wypukłego obszaru objętościowego (zbliżonego kształtem do części kuli), którego część 
powierzchni zewnętrznej pokrywa się z powierzchnią, na której następuje zmiana ob- 
ciążenia i która nie zawiera punktów nienależących do wnętrza ciała. Jeżeli we wnętrzu 
tego obszaru zawarte są części ciała o różnych własnościach (np. konstrukcje warstwo- 
we, zespolone itp.), wówczas połączenie na granicach poszczególnych ciał musi mieć 
charakter zespolenia, tzn. o takich własnościach, które zapewniają bezpieczne prze- 
niesienie wszystkich sił wewnętrznych (występowanie defektów w postaci szczeliny lub 
nieciągłości materiałowej uniemożliwia bezpośrednie zastosowanie hipotezy de Saint 
Venanta). 

Sformułowanie powyższych założeń jest konieczne, aby wyjaśnić przyczyny, dla 
których w powyższym przykładzie nie jest spełniona teza zasady de Saint Venanta. Można 
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je również z powodzeniem zastosować w przypadku wzmocnienia belki przez doklejenie 
warstwy nośnej wzdłuż tworzących pręta, która powoduje nieciągłą zmianę wymia- 
rów przekroju poprzecznego. Wówczas końcową ściankę warstwy doklejanej należy po- 
większyć o pole przekroju poprzecznego w miejscu zmiany, a rozkład sił wewnętrznych 
potraktować jako obciążenie zewnętrzne. 

Założenia te są również wystarczające, aby zakwalifikować stosowanie zasady de Saint 
Venanta w niektórych typach konstrukcji (wydłużone kratownice przestrzenne, pręty 
cienkościenne) jako niewłaściwe w rozumieniu prezentowanym przez Hoffa; nie są speł- 
nione „warunki do jej zastosowania” [1]. Zasada de Saint Venanta jest spełniona, gdy 
zmiany w sposobie obciążenia ograniczone są do powierzchni płaskiej ścianki czołowej 
pojedynczego pręta (w przypadku kratownic) lub części jednej półki przekroju cienko- 
ściennego. Propozycję założeń umożliwiających zastosowania tezy zasady de Saint Ve- 
nanta dla zmian obciążeń dotyczących całej ścianki poprzecznej pręta cienkościennego 
przedstawił Piechnik w pracach [2, 4]. 

Potwierdzenia konieczności spełnienia powyższych założeń można dopatrywać się  
w przyczynach niektórych awarii budowlanych lub elementów maszyn, w których de- 
cydował sposób obciążenia konstrukcji. 

Tak uściślone założenia zasady de Saint Venanta podkreślają również potrzebę 
wnikliwego projektowania wszelkiego rodzaju więzów, węzłów łączących poszczególne 
elementy, zmiany kształtu (np. przekroju belek) oraz miejsc i sposobu przekazywania 
obciążeń na konstrukcję. Innymi słowy – inżynier projektant musi być przede wszystkim 
dobrym konstruktorem. 

9. Rozwiązania konstrukcyjne 

W rozważanych zadaniach (pręt lity i rozcięty) na ściance obciążonej jak na rys. 2c–2h 
konieczne jest wykonanie „głowicy” bezpiecznie przenoszącej ścinanie siłami N1 i N2. 
Może to być element konstrukcyjny o odpowiednio dużej sztywności i wytrzymałości  
(np. blacha stalowa o odpowiednio dobranej grubości dla wzmacnianej belki betono- 
wej) przyklejony do ścianek czołowych. W tym przypadku klej musi przenieść napręże- 
nia rozciągające o maksymalnej wartości 
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Okazuje się, że w takim przypadku wytrzymałość kleju wzdłuż powierzchni przecięcia 
belki litej może być minimalna (klej w tym przypadku nie przenosi naprężeń stycznych 
rozwarstwiających ani żadnych innych sił wewnętrznych). 

Podobne zjawiska występują zarówno w przyrodzie, jak i w obiektach budowlanych czy 
elementach maszyn. Konieczne jest zastosowanie takich rozwiązań konstrukcyjnych, które 
służą bezpiecznemu przekazywaniu obciążeń zarówno bezpośrednio przyłożonych do 
konstrukcji, jak i pośrednio, przez inne elementy konstrukcyjne. Przykładem może być 
konstrukcja węzła kratownicy, stosowana od przeszło 100 lat, w której „idealny przegub” 
zostaje zastąpiony „węzłem sztywnym”. Jest tu coś z geniuszu myśli ludzkiej, bowiem 
teoretyczne rozwiązanie kratownicy o przegubach idealnych jest bardzo bliskie rozwiązaniu 
odpowiedniej ramy o węzłach sztywnych. 
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Innym przykładem może być wzmacnianie belek poprzez doklejenie na powierzchni 
górnej lub dolnej warstwy kompozytu lub materiału o korzystniejszych parametrach od 
materiału belki. Wzmacnianą konstrukcję należy potraktować jako zespoloną. Należy przy 
tym określić rozkład naprężeń stycznych w połączeniu oraz wartość siły podłużnej, 
występującej już w końcowych przekrojach doklejanego elementu, jako całkę z dystrybu- 
cji będącej wynikiem konsekwentnego stosowania uściślonych założeń zasady de Saint 
Venanta. Postępując podobnie jak w przykładzie zaprezentowanym w punkcie 3, można 
wykazać, że dla belki o wzmocnionym przekroju poprzecznym przedstawionym na rys. 5, 
zginanej stałym momentem Mo, do końców przyklejanej taśmy powinna być przyłożo- 
na siła rozciągająca o wartości: 
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Rys. 5. Wzmocniony przekrój poprzeczny belki 

Fig. 5. Beam cross-section strenghtened 
 

Dla wzmacnianej belki o przekroju prostokątnym, gdy przyklejana warstwa wzma- 
cniająca jest na tyle cienka, że można utożsamić środki masy przekroju początkowego  
i wzmocnionego, siłę tę można obliczyć z uproszczonego wzoru: 
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Siłę tę należy przekazać w wyniku specjalnego zastosowania rozwiązania kon- 
strukcyjnego. Przykład takiego rozwiązania przedstawiony jest na rys 6. 

 

 
Rys. 6. Przykład rozwiązania konstrukcyjnego 

Fig. 6. An example of structural solution 
 

Elementy mocujące (np. pręty stalowe przymocowane do zbrojenia głównego belki, 
kołki rozporowe), muszą być obliczone z warunku bezpiecznego przeniesienia określonej 
wyżej siły N1. 

Znakomitym przykładem bezpiecznego przeniesienia sił z elementu – który można 
określić jako pręt – na konstrukcję masywną jest „utwierdzenie” drzewa w gruncie. Sy- 
stem korzeni stanowi sieć poprzeplatanych w różnych kierunkach „lin”, zapewniających 
przede wszystkim takie przekazywanie na grunt momentu zginającego od wiatru, aby nie 
powstawały koncentracje naprężeń podobne do opisanych wyżej za pomocą dystrybucji.  
W tym przypadku okazuje się, że bardzo rzadko następuje zniszczenie pnia drzewa przez 
jego rozłupanie zaczynające się od korzeni (i zmniejszenie w ten sposób nośności na 
zginanie). Najczęściej przy silnym wietrze następuje albo wyrwanie drzewa z korzenia- 
mi, albo złamanie pnia w odległości od korzeni znacznie przekraczającej średnicę pnia,  
co wskazuje na właściwe „zrealizowanie” przez naturę problemów, które w technice 
określone są treścią zasady de Saint Venanta. 

10. Wnioski 

Projektowanie inżynierskie wymaga nie tylko zastosowania odpowiednich algoryt- 
mów służących do właściwego doboru materiałów konstrukcyjnych i wymiarów elemen- 
tów konstrukcji, ale również właściwych rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających 
bezpieczną realizację wykonania konstrukcji i jej eksploatacji w warunkach rzeczywistych. 
Bardzo często owe rozwiązania konstrukcyjne nie są obliczane, a ich dobór polega na 
zastosowaniu odpowiednich przepisów wynikających z doświadczenia inżynierskiego. 
Wszystko jest w porządku, gdy to doświadczenie jest właściwie rozpoznane i zastosowane. 
Jednak projektant musi zawsze wiedzieć, o co chodzi. 
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W nowych zagadnieniach wynikających z konieczności zmiany warunków pracy 
istniejących konstrukcji mogą zdarzyć się przypadki jeszcze mało przebadane. Koniecz- 
ne są rozwiązania teoretyczne, które z kolei wymagają odpowiednich założeń. Niewłaści- 
we założenia muszą prowadzić do błędów. Wydaje się, że prezentowana praca, której istotą 
jest reinterpretacja zasady de Saint Venanta, pozwala na właściwe – i co ważniejsze – 
krytyczne zastosowanie rozwiązań znanych, w stosunku do których „zaokrąglenia” na 
mocy pobieżnego powoływania się na powszechnie znaną i w wielu zagadnieniach z po- 
wodzeniem stosowaną w praktyce zasadę de Saint Venanta – może prowadzić do istotnych 
błędów. Wystarczającym przykładem może być opisywany wyżej sposób wzmacniania 
belek nośnych przez doklejanie warstw z pominięciem analizy wpływu sił podłużnych, 
które winny występować od samych końców tych warstw. Brak wprowadzenia takiej siły 
jest powodem odklejania się warstw wzmacniających. Ewidentną przyczyną takiego 
uszkodzenia są niewłaściwie przyjęte założenia, a nie wady materiałowe czy wykonaw- 
cze [3]. 
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