INĩYNIERIA PROCESOWA
(üwiczenia obliczeniowe)

InĪynieria ĝrodowiska

Tematyka: CHARAKTER I OPORY PRZEPàYWU PàYNÓW (cz. 1)
Zad. 1. Wyprowadziü równania okreĞlające zastĊpczą ĞrednicĊ hydrauliczną dla kanaáów o przekroju:
koáowym, kwadratowym, prostokątnym i pierĞcieniowym, oraz dla tzw. ukáadu páaszczowo-rurkowego, tj. dla
przekroju utworzonego przez rurĊ (páaszcz) o Ğrednicy wewnĊtrznej Dw i wzdáuĪnie umieszczony w jej
wnĊtrzu pĊczek n rurek o Ğrednicy zewnĊtrznej dz.
Zad. 2. Rurociągiem o Ğrednicy wewnĊtrznej 100 mm doprowadza siĊ do pewnego aparatu 1000 kg/h
powietrza o temperaturze 50 oC, przy nadciĞnieniu 200 kPa. Obliczyü Ğrednią prĊdkoĞü przepáywu powietrza
w rurociągu, oraz strumieĔ objĊtoĞciowy i gĊstoĞü strumienia masy gazu dostarczanego do aparatu. StrumieĔ
objĊtoĞciowy przeliczyü na warunki normalne.
Zad. 3. Jak zmienią siĊ wyniki zad.2, jeĪeli parametry robocze powietrza wynosiü bĊdą odpowiednio:
temperatura 200 oC, nadciĞnienie 2,4 MPa. OkreĞliü charakter przepáywu gazu w rurociągu.
Zad. 4. Przez rurociąg o Ğrednicy wewnĊtrznej 50 mm przepáywa 200 kg/h páynu o temperaturze 20 oC,
pod Ğrednim ciĞnieniem 150 hPa. OkreĞliü charakter przepáywu dla: a) powietrza; b) wody; c) 50 %. roztworu
wodnego gliceryny. Czy zmieni siĊ charakter przepáywu páynu, jeĪeli rurociąg koáowy zostanie zastąpiony
kanaáem o przekroju kwadratowym 2500 mm2.
Zad. 5. Rurociągiem o Ğrednicy wewnĊtrznej 72 mm przepáywa 4500 kg/h wody zanieczyszczonej
kwasem mrówkowym. Udziaá molowy kwasu wynosi 15 %, a temperatura mieszaniny 20 oC. OkreĞliü
charakter przepáywu mieszaniny. Sprawdziü, jaki wpáyw na wynik zadania bĊdzie miaáa zmiana ksztaátu
przekroju poprzecznego rurociągu z koáowego na kwadratowy przy zaáoĪeniu, Īe prĊdkoĞü przepáywu cieczy
pozostaje bez zmian.
Zad. 6. Rurociągiem o Ğrednicy wewnĊtrznej 206,4 mm dopáywa do komory dennicy páaszczoworurkowego wymiennika ciepáa ciecz z prĊdkoĞcią 0,95 m/s. W rurkach, które mają wymiar dzug=16u1,8 mm,
prĊdkoĞü przepáywu wynosi 1,85 m/s. Obliczyü caákowitą liczbĊ rurek w wymienniku. Jak zmieni siĊ liczba
rurek, jeĪeli wymiennik bĊdzie dwubiegowy (dwudrogowy)?
Zad. 7. Prostoosiowym poziomym rurociągiem, wykonanym z fabrycznie nowych rur o Ğrednicy
wewnĊtrznej 230,3 mm, przetáacza siĊ 650 m3 wody cháodzącej w ciągu godziny. Temperatura wody wynosi
20 oC. O ile ciĞnienie na wlocie do rurociągu powinno byü wiĊksze od ciĞnienia na wylocie, jeĪeli dáugoĞü
rurociągu wynosi 280 m.
Zad. 8. Rurociągiem, wykonanym z gáadkich stalowych rur o wymiarach dzug=76,1u3,2 mm
przetáacza siĊ 20000 kg/h cieczy o gĊstoĞci 900 kg/m3 i wsp. lepkoĞci 15 mPas. OkreĞliü moc pompy wirowej
zasilającej poziomy prostoosiowy rurociąg o dáugoĞci 80 m.
Zad. 9. Przez poziomy prostoosiowy kanaá wentylacyjny o przekroju prostokątnym, doprowadzane
jest do hali fabrycznej powietrze o temperaturze 25 oC. DáugoĞü kanaáu wynosi 125 m, a jego wymiary
poprzeczne wynoszą aub= 80u120 mm. Jaki strumieĔ powietrza jest w stanie przetáoczyü wentylator, jeĪeli
nadciĞnienie na króücu táocznym wentylatora wynosi 3000 Pa?
Zad. 10. Wentylator zasila prostoosiowy odcinek rurociągu o przekroju koáowym i dáugoĞci 17,5 m.
Jaka powinna byü Ğrednica rurociągu, by przy nadciĞnieniu 2000 Pa mierzonym na króücu táocznym
wentylatora, moĪna byáo przetáoczyü 1500 m3/h powietrza o temperaturze 55 oC?
Zad. 11. Jakie nadciĞnienie naleĪy utrzymaü na króücu táocznym pompy zasilającej rurociąg
o Ğrednicy wewnĊtrznej 100 mm i dáugoĞci 150 m, aby woda o temperaturze 60 oC przepáywaáa w nim
z prĊdkoĞcią Ğrednią 0,85 m/s. Rurociąg jest prostoosiowy i poziomy, a chropowatoĞü jego Ğcianki wynosi
0,05 mm.
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