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ROLA EKSPERYMENTU W NAUCZANIU MECHANIKI 
BUDOWLI

STRESZCZENIE

W praktyce inżynierskiej, dla określonych zagadnień, stosuje się często zestaw sprawdzonych rozwiązań 
konstrukcyjnych. Tradycyjny sposób wyznaczania sił wewnętrznych opiera się wtedy na uproszczonych 
schematach, które zwykle nie oddają całej złożoności problemu. Przy każdej bardziej rozbudowanej ścieżce 
postępowania (związanej m.in. z analizami niesprężystymi) trudność polega nie tylko na zbudowaniu tej 
ścieżki postępowania, ale również na prawidłowej ocenie wiarygodności otrzymanego rozwiązania. Związane 
są z tym umiejętności, które wpierw trzeba docenić i rozwijać już w trakcie nauczania. Z powyższego, m.in. 
wypływa przedstawiony w pracy pomysł włączenia eksperymentu do nauczania mechaniki budowli. W pracy 
przedstawiono studenckie projekty dotyczące m.in. wyboczenia, przegubów plastycznych, czy lokalnej 
utraty stateczności elementów cienkościennych – realizowane w postaci eksperymentów rzeczywistych 
lub numerycznych. Projekty opisane w artykule potwierdzają, że są to zagadnienia kształcące i możliwe do 
zobrazowania w trakcie nauczania mechaniki budowli przy niewielkim stosunkowo nakładzie pracy i środków.

SŁOWA KLUCZOWE

mechanika budowli, eksperyment rzeczywisty i numeryczny, modele materiałowe, tworzenie modeli 
obliczeniowych
 
WPROWADZENIE

 Obszar poznawczy, przypisywany mechanice konstrukcji i uznawany za niezbędny w procesie 
kształcenia inżyniera budowlanego uległ współcześnie znacznym przekształceniom, z „rozmyciem” 
granic między mechaniką badanego układu, a projektowaniem konstrukcji. Skutkuje to ostatnio 
ograniczaniem przedstawianego studentom zakresu przedmiotu: mechanika budowli. 
Rozważmy, zatem metody analiz niezbędne w mechanice. Wyróżniamy wyraźnie dwie ścieżki: 
- pierwszą, reprezentującą postępowanie zgodne z metodami klasycznymi; (1), 
- drugą, odpowiadającą podejściu numerycznemu; (2).

 W postępowaniu klasycznym (1) obowiązują określone schematy analiz – utworzone dla 
wyróżnionych grup ustrojów, przy założeniach bazujących na obserwacjach i doświadczeniu. 
Jako wynik otrzymujemy analitycznie wyznaczane zależności określające przemieszczenia, 
odkształcenia i naprężenia w konstrukcji. Wprowadzane uproszczenia (np. o płaskości przekrojów 
w konstrukcjach prętowych), a także pomijanie efektów lokalnych zaburzeń (np. rzeczywistego 
wpływu warunków podparcia) powodują, że otrzymane rozwiązania mają charakter przybliżony. 
Wprowadzenie analiz numerycznych, zgodnie ze ścieżką (2), jako rozbudowanych metod analizy 
konstrukcji (przykładowo rys. 1) pozwala natomiast na:
- oszacowanie wpływu uproszczeń wprowadzanych w postępowaniu klasycznym na  
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 otrzymywane wyniki; przykładem może być porównanie rozwiązań otrzymywanych   
 z zastosowaniem klasycznej     
 metody przemieszczeń do rozwiązań bazujących na macierzowej metodzie przemieszczeń lub    
 metodzie elementów skończonych, a przede wszystkim na
- rozszerzenie zakresu analiz konstrukcji prętowych, prowadzonych tradycyjnie w ramach zajęć  
 z mechaniki o analizy konstrukcji powierzchniowych. 

 Wprowadzenie metody elementów skończonych w zakres przedmiotu mechanika budowli 
wiąże się z  koniecznością zdefiniowania pojęcia model obliczeniowy oraz umiejętnością jego 
budowy w sposób adekwatny do zagadnienia. Kolejno pojawia się wymóg zadeklarowania 
modelu materiału, liniowego lub nieliniowego, wynikający z zakresu, w jakim zagadnienie 
powinno być rozważane. Ustroje liniowe materiałowo i pracujące w zakresie małych odkształceń 
tworzą łatwo opisywalną klasę konstrukcji reprezentowanych modelami liniowej sprężystości. 
Nieliniowe zachowania wykazuje jednak większość stosowanych w budownictwie materiałów po 
przekroczeniu przez wielkości wewnętrzne w konstrukcji pewnych granicznych wielkości. Stąd 
potrzeba nabycia umiejętności właściwego stosowania rozbudowanych modeli materiałowych 
istotnych dla dużej klasy praktycznych zagadnień inżynierskich stosujących sprężysto-plastyczny 
opis zachowania materiału. Dodatkowy problem wiąże się z charakterem deformacji (geometrią 
deformacji) pracującej konstrukcji. Rozwiązywany problem może klasyfikować konstrukcję do grupy 
opisywanej modelami liniowymi lub nieliniowymi geometrycznie; gdzie do modeli liniowych 
zaliczymy wszystkie ustroje, w których odkształcenia i przemieszczenia są małe (a zależności 
między nimi zawierają tylko pierwsze pochodne przemieszczeń). Istnieją jednak zagadnienia, 
ważne w praktyce inżynierskiej, które znajdują się na pograniczu obu tych grup. Zawarte są tu 
zarówno problemy stateczności jak i zagadnienia kontaktowe. W obu tych przypadkach kształt 
badanego układu ulega pod wpływem obciążeń zmianom, które wpływają na wyznaczane 
wielkości wewnętrzne.
 Biorąc pod uwagę, że klasyczna mechanika budowli dotyczyła głównie konstrukcji prętowych 
i bazowała na liniowej sprężystości, adekwatne (i zgodne z powyższymi uwagami) tworzenie 
modeli obliczeniowych analizowanych układów nie jest wcale zadaniem prostym. Z powyższego, 
m.in. wypływa przedstawiony w pracy pomysł włączenia eksperymentu do nauczania mechaniki 
budowli.
 Autorzy artykułu przedstawili poniżej swoje doświadczenia związane z realizacją (w ramach 
przedmiotu mechanika budowli) projektów mających charakter:
A) eksperymentów rzeczywistych, przeprowadzonych na modelach wybranych konstrukcji, oraz
B) eksperymentów numerycznych stanowiących:
  B1) – „tło” badań dla eksperymentów typu (A),
  B2) – samodzielny problem badawczy, sformułowany jako zagadnienie o charakterze   
   inżynierskim.

Szczególnie interesujące okazały się, zdaniem autorów artykułu, eksperymenty typu (A), uczące: 
 - oceniać rolę tworzonego modelu w otrzymywanym rozwiązaniu,
 - konstruować odpowiednio warunki brzegowe,
 - dostrzegać i opisywać niesprężyste i nieliniowe zachowania badanego układu.
Eksperymentom tym poświęcono rozdział drugi.

Eksperymenty numeryczne, typu (B2), miały inny charakter. Zadaniem ich była próba odpowiedzi 
na pytania:
 - czy dla wstępnego rozpoznania zadanego problemu inżynierskiego można bezpiecznie użyć 
modelu obliczeniowego bazującego na liniowej sprężystości, oraz
 - jakimi kryteriami należy posłużyć się, aby odpowiedzieć na powyższe pytanie.
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Rys. 1. Modele numeryczne: a) zagadnienie kontaktowe, b) analiza drugiego rzędu, c) wyboczenie
Fig.1. Numerical models: a) contact task, b) second-order analysis; c) buckling analysis

1. Opis wybranych badań

 Eksperymenty zostały wykonane przez studentów 2 roku studiów inżynierskich. Celem 
każdego z nich było ukazanie nieliniowego zachowania konstrukcji w zakresie geometrycznym lub 
materiałowym. Rysunek 2 pokazuje etap przygotowania eksperymentów oraz badania wstępne.

Rys. 2. Praca przy budowie eksperymentalnych modeli
Fig. 2. Work on the construction of experimental models

Modele odwzorowywały rzeczywiste elementy konstrukcji. Studenci wykonywali między innymi: 
- kratownice drewniane; celem było doprowadzenie do zniszczenia kratownicy poprzez   
 wyboczenie wybranego elementu ściskanego (pasa lub krzyżulca),
- belki i płyty żelbetowe; celem było wykazanie nieliniowego zachowania konstrukcji z uwagi na  
 zarysowanie oraz uplastycznienie zbrojenia, 
- dwuteowniki papierowo - kartonowe; tematy obrazowały zagadnienie zwichrzenia oraz ogólnie 
 zachowanie się konstrukcji cienkościennych, np. pracę cienkiego środnika w blachownicy, 
 o dwuprzęsłowe belki stalowe o przekrojach klasy I i IV; celem było przedstawienie   
 zagadnienia redystrybucji momentów zginających, a także nieliniowości materiałowej – dla   
 przekrojów klasy I i geometrycznej – dla przekrojów klasy IV. 
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 Tematy były realizowane w grupach 4 osobowych. Warunkiem zaliczenia była publiczna 
prezentacja zagadnienia. Część eksperymentów niszczących była realizowana „na żywo” podczas 
ćwiczeń. 

1.1. Wyboczenie elementów kratownicy drewnianej

 Zadanie polegało na zaprojektowaniu kratownicy z cienkich listewek drewnianych według 
zadanych kryteriów geometrycznych (rys. 3). Kratownica miała przenieść ustalone obciążenie 
minimalne, a następnie ulec zniszczeniu w ściśle określony sposób, tj. poprzez wyboczenie 
ściskanego pasa lub słupka, w zależności od grupy projektowej. Przed przystąpieniem do obliczeń 
należało wykonać badania materiałowe – określić moduł sprężystości i wytrzymałość materiału. 
Otrzymane wyniki były porównywane z wartościami normowymi, co pozwalało na rozważenie 
efektu skali. 

 

  

Rys. 3. Model kratownicy drewnianej: a) badanie wyboczenia ściskanego słupka, b) badanie sztywności 
elementów drewnianych; c) wyboczenie z płaszczyzny ściskanych pasów kratownicy
Fig. 3. Model of the wooden truss: a) buckling of a compressed vertical member of the truss; b) test wooden 
elements stiffness; c) buckling out of plane of the compressed truss strips

 Obliczenia analityczne umożliwiały wyznaczenie obciążenia krytycznego i właściwy dobór 
przekrojów prętów z uwagi na wyboczenie. Pręty kratownicy były łączone w węzłach sztywnych. 
Powodowało to, że współczynnik długości wyboczeniowej w niektórych przypadkach był 
znacznie mniejszy od 1. W przypadku wyboczenia ściskanego słupka odpowiednie okazywało się 
przyjmowanie długości wyboczeniowej z płaszczyzny jako 1. W przypadku wyboczenia pasa grupy 
przyjmujące długość wyboczeniową równą 1 uzyskiwały znacznie większą nośność utworzonej 
kratownicy, aniżeli wynikałoby to z obliczeń. 
Ustalenie długości wyboczeniowej prętów kratownicy było równolegle przedmiotem 
eksperymentów numerycznych innej grupy studentów. 

1.2. Zachowanie się modelu płyty żelbetowej

 Tematem zadania było wykonanie dwóch kwadratowych płyt z betonu zbrojonego 
drutem, o różnych warunkach podparcia: pierwszej – podpartej przegubowo, jednostronnie  
(z możliwością oderwania) na całym obwodzie, drugiej – podpartej punktowo w narożach. Obie 
konstrukcje były obciążone obciążeniem rozłożonym (przez powierzchnię kołową) w środku ich 
rozpiętości. 
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 Podczas procesu obciążania rejestrowano ugięcia płyt, charakter zarysowania i ostateczny 
sposób zniszczenia. Eksperyment poprzedzały wstępne obliczenia, dla oszacowania obciążenia 
niszczącego i zaprojektowania odpowiedniej ilości zbrojenia; płyta o grubości 2 cm została 
zazbrojona drutem o średnicy 1 mm, o rozstawie 30 mm. 
Studenci skonstruowali stanowisko badawcze wraz z przyrządem do pomiaru ugięcia. 
W trakcie eksperymentu rejestrowano spadek sztywności wraz z powstawaniem pierwszych 
zarysowań płyty, pojawiających się przy wartości obciążenia zgodnej z obliczeniami. 
Zaobserwowano także zjawisko odrywania naroży. Rysy na powierzchni dolnej rozchodziły się 
promieniście od środka płyty, na powierzchni górnej w końcowej fazie obciążania pojawiły się 
rysy odcinające naroża. Proces obciążania konstrukcji został zarejestrowany w postaci wykresów 
siła - ugięcie. Zadania odzwierciedliły charakter pracy konstrukcji żelbetowych – rys. 4.

Rys. 4. Płyta żelbetowa: a) widok z boku; b) widok od spodu (widoczne zarysowanie)
Fig. 4. Reinforced concrete slab: a) side view; b) a bottom view (scratch are visible)

1.3. Zachowanie się modelu belki żelbetowej

 Zadanie polegało na wykonaniu belki żelbetowej. W każdej, z kilku grup, należało rozważyć 
inny problem, np. zachowanie się belki dwuprzęsłowej z uwagi na redystrybucję momentów nad 
podporą, lub ugięcia belki jednoprzęsłowej. Poniżej omówiono zadanie polegające na porównaniu 
ugięć modelu belki jednoprzęsłowej z ugięciem obliczonym na podstawie EC 2. Zagadnienie 
ugięcia elementów żelbetowych jest skomplikowane z uwagi na redukcję sztywności przekroju 
w chwili zarysowania betonu. Badanie zostało przeprowadzone na beleczkach żelbetowych  
o wymiarach b=0,1 m i h=0,025 m, zbrojonych drutem o średnicy 3 mm. Przebadane zostały dwie 
beleczki, każda z inną ilością zbrojenia. Celem zadania było m.in. przedstawienie wpływu ilości 
zbrojenia na wielkość ugięcia. Wymiary beleczek zostały dobrane w taki sposób, aby zbrojenie na 
ścinanie nie było konieczne; dlatego przyjęto dużą szerokość elementu. Badania wykonywane 
były przez studentów w warunkach domowych. Na rys. 5a widać stanowisko badawcze Obciążenie 
stanowiły butle z wodą. Ugięcie mierzono wykorzystując rozpiętą linkę pomiędzy podporami. 
Brak strzemion w znaczny sposób ułatwił produkcję beleczek, wystarczało ułożyć proste pręty na 
odpowiedniej wysokości i zalać formy mieszanką betonową (zaprawą cementowo – piaskową). 
Mimo znacznych uproszczeń w przeprowadzonym eksperymencie uzyskano dużą zgodność 
wyników ugięć z obliczeniami. Eksperyment pozwolił na zobrazowanie trudnego zagadnienia 
ugięć w konstrukcjach żelbetowych. Na rys. 5.b widać wykres siła – ugięcie, z widocznym spadkiem 
sztywności związanym z zarysowaniem przekroju. 
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Rys. 5. Eksperyment: a) belka żelbetowa, b) wykresy siła - ugięcie; wg EC 1992 – czerwony, badanie – niebieski
Fig. 5. Experiment: a) reinforced concrete beam, b) graph of force - deflection; acc. to EC 1992 - red, experiment 
- blue

1.4. Dwuteownik papierowo – kartonowy z cienkim środnikiem

 Celem zadania było pokazanie, w jaki sposób blachownica z cienkim środnikiem przenosi siły 
ścinające na podpory. Model blachownicy został wykonany z tektury (pasy i żeberka) oraz papieru 
(środnik), rys. 6 Do dwuteownika podwieszono obciążenie w środku rozpiętości. Cienki środnik  
w wyniku niewielkich naprężeń ściskających faluje i jest w stanie przenosić tylko rozciąganie. Siły 
ściskające są przenoszone przez pionowe żeberka; cały element pracuje jak kratownica. Wyraźnie 
widoczne jest pofalowanie przebiegające prostopadle do naprężeń ściskających. Aby ostatecznie 
potwierdzić przebieg sił w środniku studenci mieli za zadanie jego nacięcie. Na początku zgodnie 
z kierunkiem działania rozciągania, co zgodnie z założeniem nie spowodowało zniszczenia 
konstrukcji. Drugie nacięcie wykonane prostopadle do kierunku działania naprężeń rozciągających 
wywołało natychmiastowe zniszczeniem dwuteownika. Studenci wykonywali także dwuteowniki 
ze środnikiem falistym i z żeberkami z papieru o mniejszej sztywności na ściskanie.

Rys. 6. Modele dwuteownika: a) z oznaczonymi kierunkami naprężeń głównych w środniku, b) model zniszczony 
w wyniku nacięcia środnika
Fig. 6. I-bar models a) with marked directions of principal stresses in the web, b) model destroyed as a result 
of the cut of the web

1.5. Wpływ żeber usztywniających na zwichrzenie przekroju dwuteowego

 Zadanie polegało na wykonaniu oraz doprowadzeniu do zniszczenia 3 wariantów tekturowych 
modeli dwuteowników (dwuteownika bez żeberek usztywniających, z żeberkami otwartymi oraz 
z żeberkami zamkniętymi). 
 Wymiary belek dobrano tak, aby zniszczyły się na skutek zwichrzenia. Schemat statyczny 
to belka swobodnie podparta obciążona siłą skupioną w środku rozpiętości. Studenci mieli za 
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zadanie ocenić, jaki jest wpływ żeberek usztywniających na wartość obciążenia niszczącego. 
Na rys. 7 pokazane zostały zdjęcia belek przed zniszczeniem oraz w chwili zniszczenia. Widać 
wyraźnie obrót każdej z belek, co świadczy o zniszczeniu przez zwichrzenie. Największe obciążenie 
przeniosła belka z żeberkami zamkniętymi (0,41kN), najmniejsze natomiast belka bez żeberek 
(0,36kN). Z przeprowadzonego badania można wywnioskować, że żeberka w pewnym stopniu 
zwiększają odporność belki na zwichrzenie. 
 Aby zobrazować rolę żeberek usztywniających studenci przeprowadzili też prosty eksperyment 
numeryczny. Wykonane zostały powłokowe modele MES dwóch beleczek (bez żeber i z żebrami 
zamkniętymi). Do belek zostało przyłożone obciążenie momentem skręcającym w postaci pary 
sił w środku rozpiętości. O odporności elementu na zwichrzenie świadczy jego sztywność na 
skręcanie. Na rys. 8 widać, że obrót belek bez żeber jest większy. Żebra zamknięte zwiększają 
sztywność elementu na skręcanie. Przedstawiono mapy naprężeń normalnych wzdłuż osi belki 
(kolor czerwony – rozciąganie; niebieski – ściskanie). Można zauważyć, że w belce bez żeberek, 
pasy pracują niezależnie jako belki swobodnie podparte zginane w swojej płaszczyźnie. W belce 
żeberkami pasy współpracują ze sobą. Wprowadzenie żeberek skutkuje zmniejszeniem naprężeń 
w pasach, co w efekcie redukuje obrót belki. Doświadczenie pokazało studentom, na czym polega 
zjawisko zwichrzenia i w jaki sposób można je ograniczyć. W rzeczywistych konstrukcjach zwykle 
nie stosuje się żeberek zamkniętych celem ograniczenia zwichrzenia, ponieważ ich efektywność 
jest niewielka, korzystniej jest zastosować przykładowo przekrój o większej szerokości pasów. 
Analiza numeryczna pełni tu rolę uzupełnienia eksperymentu.

Rodzaj beleczki /
obciążenie niszczące

Belka przed obciążeniem Belka w chwili zniszczenia
(zwichrzenie)

Brak żeber

 Siła: 0,36 kN

Żebra otwarte

 

Siła: 0,38 kN

Żebra zamknięte

 

Siła: 0,41 kN

Rys. 7. Zwichrzenie dwuteownika tekturowego – opis w tekście
Fig. 7. Lateral torsional buckling of a cardboard I-beam – description in the text
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Deformacja belek w wyniku obciążenia parą sił Naprężenia normalne wzdłuż osi belek

Rys. 8. Numeryczny model dwuteownika – opis w tekście
Fig.  8. Numerical shell model of the I-beam – description in the text

1.6. Stalowa belka dwuprzęsłowa o przekroju klasy I

 Dwuprzęsłowa belka stalowa o przekroju klasy I poddana była próbie obciążenia. Studenci 
mieli za zadanie wykreślić zależność siła – przemieszczenie, skomentować otrzymane wyniki, 
porównując je z obliczeniami. Obserwacje dotyczyły zachowania konstrukcji w zakresie poza 
sprężystym. Uplastycznienie przekroju podporowego powoduje spadek sztywności układu, rys. 
9a. Kres pracy związany jest z kolejnym spadkiem sztywności, spowodowanym stopniowym 
uplastycznianiem się przekroju przęsłowego; (linią prostą zaznaczono zależność siła - ugięcie dla 
materiału sprężystego). Porównywano także wyniki eksperymentu z obliczeniami wykonanymi 
w oparciu o teorię nośności granicznej, rys. 10. Jedną z kombinacji było przyjęcie zamiast stali 
pręta aluminiowego. Na rys. 11 przedstawiono deformację przekroju podporowego i jego 
ostateczne zniszczenie poprzez pęknięcie. W projekcie ważne było przeprowadzenie wstępnych 
obliczeń wytrzymałościowych na podstawie, których dobierany był przekrój. Przyjęcie zbyt dużego 
przekroju skutkowało problemami przy realizacji obciążenia niszczącego. Ogólnie, studenci 
uzyskiwali zgodność wyników kresu pracy sprężystej w eksperymencie i obliczeniach. Nośność 
graniczna w przypadku eksperymentu była większa. Spowodowane to było przyjmowaniem 
w obliczeniach analitycznych modelu idealnie plastycznego z pominięciem wzmocnienia, 
które w przypadku zastosowanej stali S235 jest bardzo istotne. Zadanie, mimo swej prostoty 
było kształcące, pokazując jak duże mogą być rezerwy nośności wynikające z plastycznej pracy 
materiału. 

Rys. 9. Eksperyment: a) wykres siła – ugięcie, b) stanowisko badawcze
Fig. 9. Experiment: a) graph of force – deflection, b) test stand
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Rys. 10. Belka stalowa: a) schemat statyczny, b) przekrój pręta i rozkład naprężeń
Fig. 10. Steel beam: a) static scheme, b) cross-section of the rod and the stress distribution

 

Rys. 11. Profil aluminiowy: a) przekrój podporowy, b) pęknięcie nad podporą
Fig. 11.  Aluminum profile: a) supporting cross-section, b) crack over support

1.7. Stalowa belka dwuprzęsłowa o przekroju klasy IV

 W zadaniu tym przeprowadzona była próba obciążenia stalowych dwuprzęsłowych belek 
o przekroju ceowym klasy IV. Belki były ustawione w 2 położeniach, jak na rys. 12. W przekrojach 
klasy IV sztywność przekroju maleje wraz ze wzrostem poziomu naprężeń, natomiast nośność jest 
różna, w zależności od ustawienia przekroju. Zadanie staje się ciekawsze, gdy analizowana jest 
belka dwuprzęsłowa, ponieważ zniszczenie przekroju podporowego nie wiąże się z powstaniem 
mechanizmu, natomiast zniszczenie przekroju przęsłowego powoduje całkowitą utratę nośności. 
Z wykresów siła – ugięcie, otrzymanych po przebadaniu 2 belek, można odczytać, w którym 
momencie eksperymentu doszło do zniszczenia przekroju. Widać, że większe obciążenie zostało 
przeniesione przez belkę ustawioną w położeniu 1; pomimo, że jako pierwszy uległ zniszczeniu 
przekrój nad podporą środkową nie spowodowało to zamiany ustroju w mechanizm. W belce 
ustawionej w położeniu 2 jako pierwszy zniszczył się przekrój przęsłowy, co było równoznaczne 
z ostateczną utratą nośności (układ zamienił się w mechanizm). Eksperyment pokazuje, w jaki 
sposób zachowują się stalowe konstrukcje cienkościenne i czym jest lokalna utrata stateczności 
ścianek; na rys. 12 widać pofalowanie swobodnej krawędzi ceownika. Zadanie zostało wykonane 
w warunkach domowych, jako obciążenie posłużyły butle z wodą, pomiar ugięć odbywał się 
poprzez wykonywanie zdjęć uginającej się belki na tle papieru milimetrowego. 
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schemat statyczny            położenie 1      położenia 2

 

Rys. 12. Eksperyment: a) zależność siła – ugięcie dla dwóch położeń przekroju, b) lokalna utrata stateczności 
Fig. 12. Experiment: a) dependence force-deflection for sections shown in Figure, b) local buckling of the 
walls

2. Przykłady eksperymentów numerycznych

 Przykłady zawarte w rozdziale 1 dotyczyły zadań, które wymagały budowy modelu konstrukcji, 
wykonania badań (aż do zniszczenia), rejestracji oraz opisu przebiegu eksperymentu. Analizy 
obliczeniowe miały charakter pomocniczy – „wspierający” właściwe przygotowanie modelu 
konstrukcji oraz umożliwiający pełniejszą ocenę rezultatów badań.
Przykłady przedstawione poniżej stanowią dla większości studentów pierwsze zetknięcie się 
ze współczesnym procesem projektowania bazującym na analizach numerycznych. Zakres 
zagadnień, z którymi spotkali się już studenci 2 roku studiów jest dość szeroki. Niemniej świadome, 
prawidłowe budowanie numerycznych modeli obliczeniowych zarówno w celach badawczych, jak 
i projektowych jest wiedzą złożoną.
 Zadane projekty miały na celu pobudzić zainteresowanie studentów różnego typu 
zagadnieniami rzeczywistymi m.in. poprzez obserwację efektów otrzymywanych w analizach 
numerycznych. 

2.1. Ustroje powłokowe w analizie I i II rzędu na podstawie przewodów spalinowych

 Obliczenia numeryczne MES z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej są zagadnieniem 
skomplikowanym. Dostatecznie wcześnie nabyta umiejętność wykonywania takich obliczeń może 
jednak znacznie ułatwić zrozumienie zagadnień wyboczenia i pracy konstrukcji cienkościennych. 
W opisanym zadaniu należało porównać wyniki obliczeń przeprowadzonych na podstawie teorii 
I rzędu i teorii II rzędu (nieliniowość geometryczna). Przedmiotem analizy numerycznej był 
fragment konstrukcji kanałów spalin – rys. 13-15. W projekcie studenci zapoznali się ze sposobem 
modelowania konstrukcji powłokowych, oraz wstępnie poznali nowe metody obliczeniowe. 
Przy budowie modelu wykorzystano podwójną symetrię przekroju poprzecznego kanału oraz 
powtarzalność segmentów. Model obejmował pojedyncze żebro o przekroju teowym i fragment 
poszycia z blachy o rozpiętości równej rozstawowi żeber. Przyjęto obciążenie równomiernie 
rozłożone w kierunku prostopadłym do blachy poszycia, odpowiadające ciśnieniu wewnętrznemu 
w przewodzie. Po wykonaniu obliczeń porównano wielkości deformacji i rozkład naprężeń 
dla dwóch metod obliczeniowych: statyki liniowej i statyki z uwzględnieniem nieliniowości 
geometrycznej. Projekt poruszał bardzo zaawansowane zagadnienia konstrukcyjne jak praca 
membranowa cienkiej blachy poszycia, stateczność lokalną blachy współpracującej z żebrem – 
odwołując się do literatury przedmiotu.

Rys. 13. Obiekt rzeczywisty: a) kanały spalin EC Siekierki w Warszawie; b) kanały spalin w hucie Łaziska
Fig. 13. Real object: a) channels of flue gas, EC Siekierki in Warsaw, b) channels of flue gas, factory Łaziska
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Rys. 14. Model dla fragmentu kanału spalin – opis w tekście
Fig. 14. Fragmentary model for channel of flue gas – description in the text

Rys. 15. Analizy numeryczne: a) deformacja w wyniku obciążenia powierzchniowego (praca membranowa 
blachy), b) deformacja w wyniku obciążenia liniowego wzdłuż żebra 
Fig. 15. Numerical analysis: a) deformation as a result of surface load (membrane work), b) deformation due 
to the linear load along the rib

2.2. Długości wyboczeniowe prętów kratownic

 Przedmiotem zadania (nawiązującego do eksperymentów z rozdziału 1) było wyznaczenie 
długości wyboczeniowych prętów kratownicy na podstawie analizy wyboczeniowej konstrukcji. 
Wyniki zostały porównane z obliczeniami wg normy EC 1993. Długość wyboczeniowa prętów 
kratownicy zależy od sposobu połączenia prętów (połączenia przegubowe lub sztywne) oraz 
sztywności poszczególnych prętów. Studenci przeanalizowali ten problem dla różnej geometrii 
kratownic, dobranej tak, aby odpowiadała rzeczywistym konstrukcjom. Na rys. 16 pokazane 
zostały postacie deformacji wyboczeniowych kratownicy. Widać, że ulegający wyboczeniu pas 
wciąga do współpracy elementy sąsiednie. Współczynnik długości wyboczeniowej elementów 
kratownicy mieści się w przedziale 0,5÷1,0. Wartość tego współczynnika zależy nie tylko od 
geometrii kratownicy, ale także od obciążenia, ponieważ długość wyboczeniowa jest zależna od 
siły krytycznej. Wyniki dotyczyły wielu postaci wyboczeniowych, uporządkowanych w kolejności 
od najmniejszej wartości obciążenia krytycznego. Żądany był taki dobór przekrojów prętów, aby 
obciążenie krytyczne pasów i ściskanych krzyżulców było do siebie zbliżone. Wyboczenie prętów 
z płaszczyzny kratownicy nie było analizowane. Wykorzystując analizę wyboczeniową można 
zatem zaprojektować konstrukcję dokładniej, a dzięki temu taniej i bezpieczniej. Wykonywanie 
proponowanych analiz pozwala również na lepsze zrozumienie pracy konstrukcji, a co za tym 
idzie nabranie inżynierskiej intuicji. Obliczenia na podstawie normy są ważne, ale z pewnością nie 
kształtują tak wyobraźni jak analizy tego typu. 
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Rys. 16. Postacie deformacji wyboczeniowych dla dwóch typów kratownic
Fig. 16. Characters buckling deformation for two types of trusses

2.3. Konstrukcje gruntowo–powłokowe

 Liczna grupa zadań projektowych dotyczyła zagadnień kontaktowych pomiędzy budowlą  
a podłożem gruntowym. Studenci mieli odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu wykorzystując 
model sprężysty materiału można w sposób wiarygodny odwzorować rzeczywistą pracę konstrukcji 
współpracującej z podłożem gruntowym. 

Rys. 17. Konstrukcja gruntowo – powłokowa: a) model obliczeniowy, b) stan naprężeń w podłożu gruntowym
Fig. 17. Ground-shell structure: a) computational model (FEM mesh), b) stress state in the subsoil

 Zadania wykonywane były w płaskim stanie odkształcenia. Inżynier, nieposiadający specjalizacji 
geotechnicznej rzadko wykorzystuje w praktyce bardziej zaawansowane modele gruntowe, 
ograniczając się często do parametrycznego modelu Winklera. Wprowadzając jednak model 
powierzchniowy podłoża częstym problemem jest staje się wiarygodne określenie jego obszaru. 
Jako przykładowe zadanie z tej grupy tematów przestawiony został most gruntowo – powłokowy. 
Ocenić należało wpływ miąższości gruntu zasypowego na deformacje i rozkład naprężeń  
w gruncie. Na rys. 17 pokazano zastosowane modele obliczeniowe oraz przykładowe mapy 
naprężeń w gruncie. Uzyskiwane wyniki były interpretowane na bazie opisów zachowania 
rzeczywistych konstrukcji gruntowo-powłokowych wziętych z literatury przedmiotu.
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2.4. Konstrukcje warstwowe współpracujące z podłożem gruntowym

 Dla specjalizacji inżynierów drogownictwa przewidziana została odrębna grupa zadań 
polegająca na budowie modelu numerycznego drogi w płaskim stanie odkształcenia – 
w uproszczeniu pokazany na rys. 18. Model złożony był ze zmieniających się warstw konstrukcji 
nawierzchni współpracującej z podłożem gruntowym. 

 Rozważano następujące problemy, odpowiadające postępowaniu mechanistycznemu  
w projektowaniu konstrukcji drogowych:
- czy model sprężysty może służyć do opisu pracy materiałów tworzących badany układ,
- jaki wpływ na stan odkształceń i naprężeń otrzymywanych w warstwach konstrukcji ma geometria  
 wprowadzanego obszaru podłoża oraz jakie warunki brzegowe są zgodne z rzeczywistością, 
- w jaki sposób dobrać wielkość obciążenia zastępczego dla modelu w płaskim stanie odkształcenia
- jak zmieniająca się sztywność nawierzchni (zależna od pory roku) ujawnia się w postaci stanu  
 odkształceń i naprężeń w modelu.

Rys. 18. Fragment uproszczonego modelu układu konstrukcja drogowa-podłoże w płaskim stanie odkształcenia
Fig. 18. Fragment of a simplified model of the road structure-subsoil system in plane strain state

3. Podsumowanie

Celem wprowadzenia eksperymentalnych tematów projektowych było wzbudzenie ciekawości 
badawczej wśród studentów. Przemiany związane z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem 
analiz numerycznych MES w projektowaniu konstrukcji zachęcają do zastanowienia się nad rolą 
wykładowcy. Czy wystarczającym jest przekazywanie wiedzy teoretycznej, dotyczącej klasycznych 
metod postępowania, czy też należy w większym stopniu skupić się na „rozbudzeniu” takich 
potrzeb w przyszłych konstruktorach, aby po tę wiedzę sięgali sami. Wydaje się, że każdy z tych 
dwóch członów jest niezbędny. Rozwinięcie inżynierskiej intuicji wymaga jednak poświęcenia 
znacznie większej ilości własnego czasu na analizowanie rzeczywistych zagadnień i problemów, 
aniżeli czas przewidywany w programach nauczania; przykładowe pozycje polecane studentom 
zamieszczono w spisie literatury [1-5]. Autorzy artykułu uważają, że wprowadzenie takiego rodzaju 
projektów, jak tu zaproponowane może działać na studentów inspirująco. 
Dotychczas nie mieli możliwości zobaczenia na własne oczy, czym jest przykładowo wyboczenie, 
przegub plastyczny, czy lokalna utrata stateczności elementów cienkościennych. Projekty opisane 
w artykule potwierdzają, że jest to możliwe do zobrazowania niewielkim nakładem pracy 
i środków. Sądząc po poziomie wykonanych prac i aktywności w konsultacjach projekt cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem i w przyszłości powinien być rozwijany. 
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ROLE OF EXPERIMENTS IN TEACHING STRUCTURAL MECHANICS 

SUMMARY

The traditional method of determining the internal forces in the structure is usually based on the simplified 
schemes, which often do not reflect the complexity of the problem.
For each track of the more complicated procedure (example, the inelastic analyses) difficulty lies not only in 
the construction of the path of conduct, but also on the correct assessment of the reliability of the resulting 
solution. Therefore are required skills that need to appreciate and develop already in the process of teaching. 
From this It follows an idea to include into teaching of structural mechanics the experiments - real and 
numerical. The paper presents the student projects involving, among others, buckling, plastic joints, or local 
loss of stability of thin-walled components. The projects described in the article confirm that this is possible 
to depict the issues during the teaching of structural mechanics at a relatively small amount of effort and 
resources.
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