XXXVIII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Zawody II stopnia

Zadania dla grupy mechaniczno-budowlanej
Zadanie 1
Elementem budynku, poddawanego gruntownej modernizacji, byªa zamurowana obustronnie
stalowa belka o przekroju dwuteowym o rozpi¦to±ci l, do której w sposób trwaªy podwieszony
byª w ±rodku jej rozpi¦to±ci ci¦»ar P (Sytuacja I - rys.1a). Przekrój belki byª tak dobrany, »e
maksymalne napr¦»enia od zginania  ci¦»arem P nie przekraczaªy dozwolonej warto±ci k i jednocze±nie jej maksymalne ugi¦cie nie przekraczaªo dozwolonej warto±ci fmax = l=200. Podczas
prac modernizacyjnych nale»aªo usun¡¢ po obu stronach górn¡ cz¦±¢ muru, nie usuwaj¡c jednak
belki i obci¡»aj¡cego j¡ ci¦»aru (Sytuacja II - rys.1b).

Rys.1a

Rys.2b

Mªody technik stwierdziª, »e skoro przekrój belki ani jej rozpi¦to±¢ nie ulegªy zmianie, to
ci¦»ar P mo»e pozosta¢ tak»e nie zmieniony, natomiast bardziej do±wiadczony in»ynier stwierdziª, »e przed usuni¦ciem górnej cz¦±ci muru nale»y zredukowa¢ ci¦»ar P tak, aby zachowane
zostaªy warunki dotycz¡ce nie przekroczenia warto±ci k oraz fmax.
Który z nich miaª racj¦?
Aby to wykaza¢ wystarczy dysponowa¢ podstawowym budowlanym poradnikiem technicznym.
Patronem honorowym OWT jest Minister Gospodarki.
Partnerami medialnymi OWT sa:
- Przegl¡d Techniczny,
- Przegl¡d Mechaniczny.
Sponsorami XXXVIII OWT sa:
- Grupa Kapitaªowa PSE Operator SA,
- Fundacja PGNiG im. Ignacego ukasiewicza,
- Instytut Mechnizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
- Stowarzyszenie In»ynierów i Techników Przemysªu Materiaªów Budowlanych.
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Analiz¦ mo»na przeprowadzi¢ na liczbach ogólnych.
Ci¦»ar wªasny stalowej belki mo»na pomin¡¢. Mo»na przyj¡¢, »e w Sytuacji II belka jest
podparta na kraw¦dziach muru (por. rys.1b).
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Zadanie 2
W murze zamocowana jest póªokr¡gªa prowadnica o promieniu r
(rys.1). Wzdªu» prowadnicy mo»e ±lizga¢ si¦ bez tarcia ci¦»arek C
o wadze P . Do ci¦»arka doª¡czona jest spr¦»ysta gumowa linka o
staªej sztywno±ci k. Linka zamocowana jest w punkcie D odlegªym
o l od punku B . Linka mo»e przesuwa¢ si¦ bez tarcia, jej dªugo±¢
w stanie nierozci¡gni¦tym wynosi l.

Zadanie
l

Obliczy¢ siª¦ nacisku, jaki wywiera ci¦»arek na prowadnic¦ w miejscu okre±lonym k¡tem ' na rys.1. Zaªo»y¢, »e ci¦»arek zacz¡ª zsuwa¢ si¦ od punktu A po prowadnicy bez pr¦dko±ci pocz¡tkowej.

Dane liczbowe

P = 20 N, r = 1 m, k = 30 N/m, ' = 50 .

Rys.1
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Zadanie 3
Korzystaj¡c z dost¦pnych informacji oszacowa¢ zmian¦ sprawno±ci cieplnej pieca do przygotowywania ciepªej wody u»ytkowej (CWU), na powierzchniach którego osadziªa si¦ sadza (po
stronie spalin) oraz kamie« (po stronie wody).
Przyj¡¢, »e powierzchnia wymiany ciepªa (pªaszcz wodny otaczaj¡cy komor¦ spalania) zbudowana jest z pªaskich, »eliwnych ±cian o grubo±ci 5 mm o przewodno±ci cieplnej
z = 45 W/(m K).
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Wspóªczynnik przejmowania ciepªa po stronie wody wynosi 300 W= m K , natomiast








po stronie spalin 50 W= m2 K .
W pocz¡tkowym okresie eksploatacji temperatury czynników byªy nast¦puj¡ce: temperatura
wody na wlocie do pieca 20 C, na wylocie 60 C; maksymalna temperatura spalin (temperatura
spalania) 1200 C, temperatura spalin na wylocie do komina 150 C.










2

Wielko±¢ i parametry warstw osadów: sadza { grubo±¢ 2 mm, przewodno±¢ cieplna
0; 5 W/(m K); kamie« kotªowy { grubo±¢ 0; 5 mm, przewodno±¢ cieplna 1; 0 W/(m K).
Zaªo»y¢, »e moc cieplna kotªa pozostaje bez zmian, tzn. uzyskuje si¦ taki sam przyrost
temperatury wody.
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