InĪynieria ĝrodowiska

INĩYNIERIA PROCESOWA
(üwiczenia obliczeniowe)
Tematyka: SEDYMENTACJA

Zad. 1. OkreĞliü ĞrednicĊ zastĊpcza oraz wspóáczynnik sferycznoĞci dla cząstek izometrycznych
(ziaren, krysztaáów itp.) o ksztaácie: a) szeĞcianu o boku a; b) prostopadáoĞcianu o bokach a, b=2a, c=3a;
c) walca o Ğrednicy d=a i wysokoĞci 2d. Dokonaü przykáadowych obliczeĔ dla wartoĞci a= 1 mm.
Zad. 2. OkreĞliü ĞrednicĊ zastĊpczą cząstki ciaáa staáego o gĊstoĞci 2450 kg/m3, jeĪeli masa tysiąca
takich cząstek wynosi 1,3 g. Wyznaczyü siáĊ oporu oĞrodka wodnego dla takiej cząstki, przy jej prĊdkoĞci
opadania 2,5 mm/s.
Zad. 3. Obliczyü prĊdkoĞü opadania pojedynczych cząstek pyáu piasku o Ğrednicy 0,02 mm w
nieruchomym powietrzu o temperaturze 30 oC. Jak zmieni siĊ ta prĊdkoĞü, jeĪeli temperatura powietrza
wzroĞnie do 150 oC? GĊstoĞü cząstek pyáu wynosi 2650 kg/m3.
Zad. 4. Obliczyü ĞrednicĊ kulistych ziaren cząstek ciaáa staáego o gĊstoĞci 2550 kg/m3, opadających z
prĊdkoĞcią 0,1 m/s w wodzie o temperaturze 20 oC. Jak zmieni siĊ ta Ğrednica, jeĪeli gĊstoĞü cząstek
zmniejszy siĊ dwukrotnie a ich prĊdkoĞü opadania pozostanie bez zmiany?
Zad. 5. Obliczyü ĞrednicĊ najwiĊkszych cząstek kredy o gĊstoĞci 2710 kg/m3, które bĊdą unoszone w
pionowej rurze klasyfikatora hydraulicznego przez strumieĔ wody páynący do góry z prĊdkoĞcią 0,2 m/s.
Przyjąü kulisty ksztaát cząstek. Czy Ğrednica rury tego aparatu ma wpáyw na to zjawisko?
Zad. 6. Obliczyü jak zmieni siĊ prĊdkoĞü opadania w wodzie ziarenek piasku o Ğrednicy 0,5 mm, jeĪeli
temperatura wody wzroĞnie z 10 do 90 oC. Cząstki piasku przyjąü jako kuliste, a jego gĊstoĞü 2650 kg/m3.
Wyniki obliczeĔ porównaü z opadaniem cząstek szeĞciennych o takiej samej objĊtoĞci i gĊstoĞci co ziarenka
piasku.
Zad. 7. Obliczyü jak dáugo trwa opadanie kulistej cząstki ciaáa staáego o Ğrednicy 60 Pm na gáĊbokoĞü
1 m, w zbiorniku wypeánionym wodą o temperaturze 20 oC. Jak zmieni siĊ czas opadania, jeĪeli temperatura
wody wzroĞnie o 60 K.
Zad. 8. Obliczyü wymiary najmniejszych szeĞciennych krysztaáków ciaáa staáego o gĊstoĞci 2163
kg/m3, które bĊdą opadaü w powietrzu o temperaturze 20 oC ruchem burzliwym. Porównaü wyniki obliczeĔ
dla opadania cząstki kulistej w takich samych warunkach.
Zad. 9. Obliczyü minimalną i maksymalną ĞrednicĊ cząstek piasku opadających ruchem laminarnym
w roztworze wodnym gliceryny (50 % mas.) o temperaturze 40 oC. Powtórzyü obliczenia dla cząstek cementu.
Zad. 10. Obliczyü ĞrednicĊ najmniejszych cząstek zanieczyszczeĔ o gĊstoĞci 3500 kg/m3, osiadających
na spodzie kanaáu spalinowego o przekroju kwadratowym wysokoĞci 2 m i dáugoĞci 16 m, jeĪeli Ğrednia
liniowa prĊdkoĞü przepáywu gazu wynosi 0,5 m/s, jego gĊstoĞü 0,8 kg/m3, a wsp. lepkoĞci 0,03 mPa·s.
Zad. 11. Przez poziomy kanaá (koryto) klasyfikatora hydraulicznego przepáywa woda o temperaturze
20 C z prĊdkoĞcią 0,1 m/s. WysokoĞü warstwy cieczy w korycie wynosi 0,5 m. àącznie z wodą do aparatu
wprowadzane jest rozdrobnione ciaáo staáe, które w trakcie przepáywu przez kanaá opada na jego dno i jest
stamtąd odbierane poza aparat. OkreĞliü dáugoĞü koryta, konieczną do tego, aĪeby w strumieniu wody
wypáywającej z klasyfikatora nie byáy obecne kuliste cząstki ciaáa staáego o Ğrednicy 0,5 mm i gĊstoĞci 2000
kg/m3.
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