INĩYNIERIA PROCESOWA
(üwiczenia obliczeniowe)

Kierunek: InĪynieria ĝrodowiska

Tematyka: REPETYTORIUM (przenoszenie pĊdu, cz.1)
Zad. 1. Mieszanina gazów o skáadzie objĊtoĞciowym: 30 % CO2, 20 % N2, 50 % SO2, przepáywa
rurociągiem koáowym o staáym przekroju poprzecznym. Jej temperatura wynosi 500 K, a ciĞnienie w
rurociągu 2,3 MPa. OkreĞliü jak zmieni siĊ prĊdkoĞü przepáywu mieszaniny, jeĪeli w wyniku dogrzania jej
temperatura zwiĊkszyáa siĊ o 200 K, a ciĞnienie nie ulegáo zmianie. Czy zmienią siĊ opory przepáywu?
Ozn.
Tkr , [K]
Pkr , [MPa]

Parametry skáadników mieszaniny w warunkach krytycznych:
N2
CO2
304
126
7,4
3,4

SO2
430
7,9

Zad. 2. Rurociągiem o Ğrednicy 250 mm przepáywa powietrze pod ciĞnieniem 1 bar, przy Ğredniej
temperaturze 77 oC. Na pewnym odcinku rurociągu temperaturĊ zwiĊksza siĊ do wartoĞci 177 oC, a ciĞnienie
do 2,5 bar. Sprawdziü, czy zmienia siĊ charakter przepáywu powietrza na tym odcinku. Wskazówka: strumieĔ
masowy m= const.
Zad. 3. Okrągáą rurą o przekroju poprzecznym 314 mm2 przepáywa 1,5 m3/h roztworu wodnego,
zawierającego 25 % mas. alkoholu etylowego. Temperatura roztworu wynosi 45 oC. OkreĞliü charakter
przepáywu cieczy oraz obliczyü: a) prĊdkoĞü przepáywu; b) strumieĔ masowy; c) gĊstoĞü strumienia masy.
Czy zmieni siĊ charakter przepáywu roztworu, jeĪeli rurĊ okrągáą zastąpi siĊ kwadratową o takim samym polu
przekroju poprzecznego?
Zad. 4. 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. 5. Prostym rurociągiem koáowym o przekroju 1256 mm2 przesyáa siĊ ciekáą mieszaninĊ
(roztwór), zawierającą wodĊ i jednakowe iloĞci dwóch innych cieczy, których áączny udziaá masowy wynosi
50 %. Temperatura roztworu wynosi 60 oC, przy której podstawowe wáaĞciwoĞci dodanych do wody cieczy są
nastĊpujące:
ciecz pierwsza: U=1150 kg/m3, K=30 mPas, M=78 kg/kmol,
ciecz druga: U=800 kg/m3, K=15 mPas, M=28 kg/kmol.
OkreĞliü moc pompy przetáaczającej roztwór w iloĞci 12 m3/h poziomym odcinkiem rurociągu o dáugoĞci
75 m. Jak zmieni siĊ moc pompy (przy sprawnoĞci Kog=0,75), jeĪeli rurociąg koáowy zostanie zastąpiony
kanaáem kwadratowym o takim samym polu przekroju poprzecznego co rurociąg.
Zad. 6. Gaz dopáywa do cyklonu kanaáem o poprzecznym przekroju kwadratowym 0,04 m2. Jaka
powinna byü Ğrednica rury na wylocie z cyklonu, aby liczba Reynoldsa nie zmieniáa siĊ po przejĞciu gazu
przez cyklon? ZmianĊ ciĞnienia i temperatury pominąü.
Zad. 7. 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. 8. 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. 9. 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.

