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PRZYKŁADOWY TEST Z MECHANIKI DREWNA
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Punkty
1. Wytrzymałość doraźna to:
A
współczynnik proporcjonalności między odkształceniem jednostkowym a wywołującym je naprężeniem
B
współczynnik równy stosunkowi odkształceń liniowych poprzecznych do odkształceń liniowych wzdłużnych
C
stosunek wytrzymałości materiału do jego gęstości
D
wytrzymałość określona na drewnie o dowolnej wilgotności
2. Materiał częściowo sprężysty i częściowo plastyczny (model Maxwella), to taki w którym:
A
odkształcenie jest niezależne od czasu działania siły (po jej odjęciu natychmiast powraca do pierwotnego kształtu)
B
odkształcenie jest proporcjonalne do czasu działania siły i jest trwałe
C
pod wpływem działania siły nastąpi natychmiastowe odkształcenie, a następnie powolne nieodwracalne płynięcie
D
pod wpływem działania siły stopniowo narasta odkształcenie sprężyste, aż do osiągnięcia pełnej wartości
3. W zakresie odkształceń częściowo odwracalnych przy obciążeniach statycznych drewno najlepiej opisuje:
A
model Hooka
B
model Vigota
C
model Maxwella
D
model Newtona
4. Smozrywalność drewna sosnowego bez wad jest:
A
zdecydowanie nisza od smozrywalności aluminium
B
nieco niższa od samozrywalności aluminium
C
równa samozrywalności aluminium
D
wyższa od smozrywalności aluminium
5. Zredukowana liczba Poissona dla drewna wynosi ok:
A
0,1
B
0,2
C
0,3
D
0,4
6. W uproszczeniu obciążenie statyczne to takie obciążenie gdzie:
A
siła narasta od wartości 0 do maksymalnej w czasie poniżej 0,1 s
B
siła narasta od wartości 0 do maksymalnej w czasie kilku sekund
C
siła narasta od wartości 0 do maksymalnej w czasie kilku-kilunastu minut lub jest niezmienne w czasie
D
siła narasta i maleje w sposób cykliczny
7. Proporcjonalne zwiększanie wymiarów próbek drewna podawanych próbie ściskania wzdłuż włókien:
A
powoduje zmniejszanie się wytrzymałości drewna
B
nie ma wpływu na wytrzymałość drewna
C
powoduje niewielkie zwiększanie się wytrzymałości drewna
D
powoduje radykalne zwiększanie się wytrzymałości drewna
8. Przy próbie ściskania wzdłuż włókien „sprasowanie” (odkształcenie włókien na powierzchniach czołowych próbki):
A
jest typowe dla drewna gęstego
B
jest typowe dla drewna absolutnie suchego
C
jest typowe dla drewna porowatego i mokrego
D
jest typowe dla drewna z uszkodzeniami desorpcyjnymi
9. Zdrowe sęki:
A
powodują wyraźny wzrost wytrzymałości drewna na ściskanie wzdłuż włókien
B
powodują niewielki wzrost wytrzymałości drewna na ściskanie wzdłuż włókien
C
nie wpływają na wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż włókien
D
powodują zmniejszenie wytrzymałości drewna na ściskanie wzdłuż włókien
10. Wytrzymałość na zgniecenie całkowite drewna liściastego w poprzek włókien:
A
jest taka sama przy działaniu siły w kierunku stycznym i promieniowym
B
jest większa przy działaniu siły w kierunku stycznym w porównaniu do siły działającej w kierunku promieniowym
C
jest mniejsza przy działaniu siły w kierunku stycznym w porównaniu do siły działającej w kierunku promieniowym
D
jest większa lub mniejsza lub równa przy działaniu siły w kierunku stycznym – decyduje gatunek
11. Zjawisko karbu:
A
polega na koncentracji naprężeń przy nagłej zmianie przekroju (krzywizn powierzchni)
B
polega na pojawianiu się jednorodnego rozkładu naprężeń w miejscach występowania krzywizn powierzchni
C
polega na relaksacji naprężeń wewnętrznych w miejscach wykonania nacięć (karbów)
D
polega na skręcaniu się materiału w wyniku działania momentu skręcającego
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12. Drewno wczesne w porównaniu do drewna późnego:
A
zwykle wykazuje niższą wytrzymałość na rozciąganie
B
zwykle wykazuje taką samą wytrzymałość na rozciąganie
C
zwykle wskazuje wyższą wytrzymałość na rozciąganie
D
zależność jest niejednoznaczna (uzależniona od gatunku drewna)
13. 25% udział powierzchniowy sęków w przekroju próbki:
A
powoduje zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien od ok. 10 do ok. 20 %
B
powoduje zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien od ok. 20 do ok. 30 %
C
powoduje zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien od ok. 30 do ok. 40 %
D
powoduje zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien od ok. 40 do ok. 60 %
14. Przy zginaniu istnieje duże prawdopodobieństwo ścięcia (rozwarstwienia) próbki:
A
jeżeli jej długość jest co najmniej 48-krotnie większa od wysokości
B
jeżeli jej długość jest co najmniej 24-krotnie większa od wysokości
C
jeżeli jej długość jest 12-krotnie większa od wysokości
D
jeżeli jej długość nie przekracza 6-krotność wysokości
15. Klasa wytrzymałościowa iglastej tarcicy budowlano-konstrukcyjnej C20 oznacza gwarantowaną wytrzymałość na:
A
rozciąganie wzdłuż włókien równą 20 MPa
B
zginanie statyczne równą 20 MPa
C
ściskanie wzdłuż włókien równą 20 MPa
D
ściskanie w poprzek włókien równą 20 MPa
16. Badanie wytrzymałości na ścianie według polskiej normy PN-D-04105:1979 normy przeprowadza się:
A
tylko w płaszczyźnie promieniowej
B
tylko w płaszczyźnie stycznej
C
w płaszczyźnie promieniowej lub stycznej
D
w płaszczyźnie poprzecznej
17. Wytrzymałość na ścinanie może ulec zwiększeniu przy obecności w próbkach drewnianych:
A
zgnilizny
B
chodników owadzich
C
zawiłego układu włókien
D
sinizny
18. Przy użyciu maszyny Amslera określa się wytrzymałość na zginanie dynamiczne drewna:
A
wykorzystując pomiar twardości Janki
B
wykorzystując pomiar twardości Brinella
C
wykorzystując pomiar twardości Krippla
D
bez korzystania z pomiaru twardości
19. Wytrzymałość na rozłupanie to:
A
najniższa ze wszystkich wytrzymałości drewna
B
wytrzymałość po względem wartości pośrednia między ścinaniem a przecinaniem
C
wytrzymałość po względem wartości pośrednia między ściskanie w poprzek i wzdłuż włókien
D
najwyższa ze wszystkich wytrzymałości drewna
20. Giętkość drewna to:
A
podatność drewna na odkształcenia sprężyste
B
podatność drewna na odkształcenia plastyczne
C
podatność drewna na zgniot
D
podatność drewna na obróbkę termiczną
20. Nawiercony otwór na końcu klinowego wcięcia w próbce do badania wytrzymałości na rozłupanie służy do:
A
pewnego zamocowania próbki
B
ograniczenia zjawisko karbu
C
zmniejszenia siły tarcia
D
poprawy walorów estetycznych
22. Wymień cztery przykłady elementów drewnianych narażonych na ścieranie:
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