XLII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Zawody II stopnia

Zadania dla grupy mechaniczno-budowlanej
Zadanie 1
cianki przemysªowej suszarki s¡ wykonane ze struktury typu sandwich { mi¦dzy dwiema
blachami o grubo±ci ds znajduje si¦ warstwa izolacji o grubo±ci diz . Powietrze wewn¡trz suszarki
ma temperatur¦ Tw , wspóªczynnik przejmowania ciepªa na wewn¦trznych powierzchniach jest
równy w , dodatkowo na wewn¦trzne powierzchnie ±cianki suszarki oddziaªuje promieniowanie
od gor¡cych elementów znajduj¡cych si¦ w ±rodku { g¦sto±¢ tego strumienia jest równa qr .
Suszarka znajduje si¦ w pomieszczeniu o temperaturze T0. Ciepªo z zewn¦trznych powierzchni
suszarki odprowadzane jest do otoczenia na drodze konwekcji { wspóªczynnik przejmowania
ciepªa jest równy 0, oraz na drodze promieniowania { mo»na przyj¡¢, »e powierzchnia suszarki
oraz przedmiotów w otoczeniu maj¡ radiacyjne wªa±ciwo±ci ciaªa czarnego.
Okre±li¢ grubo±¢ izolacji, przy której temperatura zewn¦trznych powierzchni suszarki nie
przekroczy dopuszczalnej, ze wzgl¦dów bezpiecze«stwa, warto±ci Tdop .
Dane:
2
ds = 1 mm; Tw = 300 C; T0 = 25 C;
w = 30 W/(m K);
przewodno±¢ cieplna blachy s = 15 W/(m K);
przewodno±¢ cieplna izolacji iz = 0; 05 W/(m K);
T = 40 C, q = 100 W/m2;
dop

2
0 = 10 W/(m K);

r

staªa promieniowania ciaªa czarnego  = 5; 67  10 8 W/(m2K4).
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Patronem honorowym OWT jest Minister Gospodarki.
Organizatorem OWT jest Federacja Stowarzysze« Naukowo-Technicznych NOT.
Olimpiada jest nansowana ze ±rodków MEN.
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Zadanie 2
Podczas monta»u kuli o promieniu R na wysokiej wie»y o wysoko±ci H z samego szczytu
kuli zacz¡ª si¦ zsuwa¢ bez tarcia, po jej powierzchni mªotek, który nast¦pnie spadª swobodnie
u podstawy wie»y. Nieszcz¦±cia chodz¡ parami. Z tego samego miejsca na kuli o promieniu R
stoczyªa si¦ bez po±lizgu jednorodna mniejsza kula o promieniu r. Obliczy¢, w jakiej odlegªo±ci
od pionowej osi kuli o promieniu R znalazª si¦ po upadku mªotek, a w jakiej mniejsza kula.
Pomin¡¢ ewentualne pr¦dko±ci pocz¡tkowe spadaj¡cych obiektów, wymiary liniowe mªotka oraz
opór powietrza.
Dane:

R = 2 m,

H = 50 m,

r = 0; 25 m.
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Zadanie 3
Konstrukcj¦ monumentu tworzy betonowa kolumna zªo»ona z trzech walcowych kr¦gów
o wysoko±ci h ka»dy. Zewn¦trzna ±rednica ka»dego kr¦gu jest równa D, a wewn¦trzna { d
(rys.1). Walcowe kr¦gi ustawione s¡ pionowo jeden na drugim i poª¡czone zª¡czem ze specjalnej
zaprawy.
Na kolumnie ma by¢ ustawiony ci¦»ki pos¡g o ci¦»arze P . Z jakim najwi¦kszym mimo±rodem
mo»e by¢ ten pos¡g ustawiony na kolumnie, aby w zª¡czach mi¦dzy kr¦gami nie wyst¡piªo
rozci¡ganie? W obliczeniach nale»y uwzgl¦dni¢ ci¦»ar wªasny walcowych kr¦gów.
Dane liczbowe:
h = 2; 0 m, D = 0; 50 m, d = 0; 44 m, g¦sto±¢ betonu  = 24 kN/m3, P = 6 kN.
Wszystkie potrzebne do rozwi¡zania zadania wzory s¡ w ka»dym poradniku.
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