XXXVI OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Zawody III stopnia

Zadania dla grupy mechaniczno-budowlanej
Zadanie 1
Fragmentem pewnego budynku jest belka stropowa obustronnie sztywno zamocowanaw
przeciwlegªych pionowych ±cianach. Dªugo±¢ belki jest równa l i jest ona równomiernie obci¡»ona ci¦»arem q (rys.1a). Podczas prac modernizacyjnych okazaªo si¦, »e cz¦±¢ ±cian, w których
zamocowana jest belka, nale»y rozebra¢, aby wykona¢ je na nowo. Na czas tych prac belk¦
podparto na tymczasowych podporach (rys.1b).

Rys.1a.
Rys.1b.
Nale»y odpowiedzie¢ na dwa pytania.
1. W jakiej odlegªo±ci x od ko«ców belki nale»y j¡ podeprze¢, aby maksymalne momenty
zginaj¡ce MA (nad podpor¡ A) i MC (w ±rodku rozpi¦to±ci ±rodkowego prz¦sªa belki)
byªy sobie równe (rys.2b)?
2. W jakiej odlegªo±ci x od ko«ców belki nale»y j¡ podeprze¢, aby maksymalne momenty
zginaj¡ce MA (nad podpor¡ A) i MC (w ±rodku rozpi¦to±ci ±rodkowego prz¦sªa belki)
nie przekraczaªy maksymalnej warto±ci momentu zginaj¡cego wyst¦puj¡cego wtedy, gdy
belka byªa obustronnie zamocowana w ±cianach?
Uzyskane wyniki nale»y skomentowa¢.
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Rys.2a.

Rys.2b.

Uwagi dodatkowe
a) Wykres momentów zginaj¡cych oraz ekstremalne warto±ci momentów zginaj¡cych w belce
obustronnie zamocowanej podano na rys.2a.
b) Belka po podparciu na podporach tymczasowych i cz¦±ciowej rozbiórce ±cian zmienia swój
schemat statyczny z obustronnie utwierdzonej na swobodnie podparty, dwuwspornikowy.
Takie schematy wraz z podaniem wzorów na momenty zginaj¡ce s¡ w ka»dym poradniku.

Nie wolno jednak korzysta¢ z gotowych wzorów, nale»y je wyprowadzi¢.

c) Wszystkie schematy statyczne oraz obci¡»enia wyst¦puj¡ce w zadaniu s¡ w peªni symetryczne. Symetryczny i staªy na caªej dªugo±ci belki jest równie» jej przekrój poprzeczny
(mo»e to by¢ np. dwuteownik).
d) Jedyn¡ dan¡ potrzebn¡ do rozwi¡zania zadania jest dªugo±¢ belki l. Rozwi¡» zadanie na
liczbach ogólnych, stosuj¡c oznaczenia podane na rys.1a, a nast¦pnie wylicz warto±ci x
jako odpowied¹ na pytania 1 i 2, przyjmuj¡c l = 10 m.
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Zadanie 2
K¡t klina zmierzono za pomoc¡ dwóch waªeczków pomiarowych jak na rys.1 i uzyskano
nast¦puj¡ce wymiary: A i B . Waªeczki pomiarowe s¡ wykonane z du»¡ dokªadno±ci¡, a ich
±rednice wynosz¡ d1 i d2 .
W rozwi¡zaniu nale»y:
{ wyprowadzi¢ wzór na k¡t i obliczy¢ nominaln¡ warto±¢ k¡ta nom ,
{ obliczy¢ tolerancj¦ T k¡ta oraz jego odchyªki: górn¡ 2 i doln¡ 1,
{ wymiar tolerowany k¡ta zapisa¢ w postaci nom 2 .
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Dane liczbowe: A = 30  0; 005 , B = 80  0; 005 , d1 = 10 0; 005 , d2 = 50 0; 005 .

Rys.1

3

Autor:
J. Jezierski
Koreferent: J. Bzowski

Zadanie 3
Jedna ze ±cian sali gimnastycznej zostaªa zaprojektowana w postaci tzw. muru pruskiego
tj. konstrukcji drewnianej wypelnionej materiaªem budowlanym, którym w tym przypadku byª
mur z cegªy (fragment muru na rys.1). Przed rozpocz¦ciem budowy celem zwi¦kszenia ilo±ci
±wiatªa w sali zaprojektowano w murze kwadratowe okienka o charakterystycznym wymiarze
s (fragment muru na rys.2). Konstrukcja drewniana zostaªa wykonana z identycznych belek o
przekroju kwadratowym o grubo±ci g. Odlegªo±¢ pomi¦dzy osiami belek pionowych i poziomych
wynosi d. Grubo±¢ muru jest równa grubo±ci belek.
Zadanie:
{ Obliczy¢ dokªadnie powierzchnie elementów powtarzalnego fragmentu ±ciany,
{ Obliczy¢ o ile procent zwi¦kszy si¦ strata ciepªa przez mur w wyniku zainstalowania w
nim okienek.
Dane liczbowe: d = 1 m, g = 0; 25 m, s = 0; 5 m
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wspóªczynnik przewodzenia ciepªa dla drewna d = 0; 16 W= m  K ,





wspóªczynnik przewodzenia ciepªa dla muru ceglanego c = 0; 62 W= m2  K ,


2
wspóªczynnik przenikania ciepªa okien Uok = 2; 6 W= m  K ,
opory przejmowania ciepªa po obu stronach muru Rsi = 0; 13 i Rse = 0; 04 m2  K=W.

Rys.1
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Rys.2
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