XLIII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Zawody II stopnia

Zadania dla grupy mechaniczno-budowlanej
Zadanie 1
Do izolacji pªaskiej ±ciany komory spalania zastosowano podwójn¡ izolacj¦ { pierwsza warstwa jest wykonana z materiaªu odpornego na wysokie temperatury o wzgl¦dnie niskiej przewodno±ci cieplnej 1 , oraz druga z materiaªu o du»o lepszej izolacyjno±ci (du»o mniejsze 2 )
ale o ograniczonym zakresie temperatury pracy (dopuszczalna temperatura tdop ). Temperatura ±ciany niezaizolowanej wynosi t0. Po zaizolowaniu temperatura zewn¦trznej powierzchni nie
mo»e by¢ wy»sza ni» tp. Temperatura otoczenia wynosi tot.
Wyznaczy¢ grubo±ci obu warstw izolacji oraz stosunek g¦sto±ci strumienia ciepªa przy zastosowanej izolacji do g¦sto±ci strumienia ciepªa pªyn¡cego z komory bez izolacji (stopie« redukcji
strumienia ciepªa). Poda¢ t¦ warto±¢ w %.
Uwzgl¦dni¢ przepªyw ciepªa z powierzchni zewn¦trznych do otoczenia o temperaturze tot
na drodze promieniowania i przejmowania (wspóªczynnik przejmowania ciepªa ). Zaªo»y¢, »e
powierzchnie maj¡ wªa±ciwo±ci ciaªa czarnego.
Dane:
t0 = 700 C, tp = 40 C, tdop = 250 C, tot = 25 C,
1 = 0; 5 W/(mK), 2 = 0; 05 W/(mK),
= 10 W/(m2K),  = 5; 67  10 8 W/(m2K4 )
Autor:
Maciej Jaworski
Koreferent: Jacek Bzowski

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 wyburzania fragmentu modernizowanego starego budynku powstaªy dwie sytuacje
pokazane na rys. 1 { sytuacja I i sytuacja II . Na górnej kondygnacji zostaªy odsªoni¦te belki, oparte na dwóch przeciwlegªych ±cianach, a na dolnej kondygnacji { belki jednostronnie
utwierdzone w jednej ze ±cian. Górne belki mo»na traktowa¢ jako swobodnie podparte o rozpi¦to±ci teoretycznej l, górne za± { jako wspornikowe, o wysi¦gu równym równie» l. Rozstaw
belek wzdªu» budynku w obu kondygnacja jest równy d. W trakcie wykonywania prac powstaªa
potrzeba umieszczenia na belkach »elbetowej pªyty o wymiarach 2l  2 d  a, w sposób pokazany
na rys.1.
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Rys.1. Rozmieszczenie belek w budynku
Nale»y obliczeniowo wykaza¢, która z belek (swobodnie podparta czy wspornikowa) powinna
wykazywa¢ wi¦ksza no±no±¢ przy warunku nie przekroczenia normalnych napr¦»e« granicznych
przy zginaniu o warto±ci k. Rodzaj materiaªu belek nie jest potrzebny do rozwi¡zania zadania.
Miernikiem no±no±ci belek jest wska¹nik wytrzymaªo±ci W ich przekroju poprzecznego, który
na caªej dªugo±ci belek jest staªy.
Dane liczbowe: l = 3 m; d = 2 m; a = 0; 25 m; ci¦»ar wªa±ciwy »elbetu = 2; 4kN/m3 .
Autor:
Wojciech Radomski
Koreferent: Jacek Bzowski
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Zadanie 3
Wzdªu» stalowej obr¦czy o promieniu r (rys.1) ze±lizguje si¦ bez tarcia z zerow¡ pr¦dko±ci¡
pocz¡tkow¡ w punkcie D kamie« o masie m. Do kamienia przymocowana jest ni¢ spr¦»ysta
o wspóªczynniku spr¦»ysto±ci k. Ni¢ drugim ko«cem przymocowana jest na staªe w punkcie
A, a jej dªugo±¢ w stanie swobodnym równa jest AB . Obliczy¢ k¡t przy którym suma siª
dziaªaj¡cych od kamienia na obr¦cz b¦dzie równa zero.

Rys.1. Kamie« na spr¦»ystej nici zsuwaj¡cy si¦ po obr¦czy
Dane:
r = 1 m, k = 100 N/m, m = 10 kg, g = 9; 81 m/s2.
Autor:
Jacek Bzowski
Koreferent: Maciej Jaworski
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