INĩYNIERIA PROCESOWA
(üwiczenia obliczeniowe)

InĪynieria ĝrodowiska

Tematyka: PRZEWODZENIE CIEPàA
Zad. 1. Stosując metodĊ parametrów zredukowanych, wyznaczyü wspóáczynnik przewodzenia ciepáa
oraz ciepáo wáaĞciwe mieszaniny gazów o skáadzie objĊtoĞciowym: 20% CO2, 30% N2, 50% CH4.
Temperatura gazów 500 oC, ciĞnienie 4,5 MPa.
Zad. 2. Wykorzystując zaleĪnoĞü Sutherlanda, w oparciu o kilka wartoĞci temperatury z zakresu
(50y550) oC, sporządziü wykres przedstawiający zaleĪnoĞü wspóáczynnika przewodzenia ciepáa od
temperatury dla powietrza suchego. Oznaczyü na wykresie wybrane wartoĞci tego wspóáczynnika, wynikające
z danych zawartych w Tablicach do obliczeĔ procesowych [1].
Zad. 3. RóĪnica temperatury miĊdzy wewnĊtrzną i zewnĊtrzną powierzchnią wielowarstwowej Ğciany
páaskiej wynosi 65 K. Wyznaczyü Ğredni wspóáczynnik przewodzenia ciepáa takiej Ğciany, jeĪeli straty
cieplne wynoszą 2400 W. Wymiary Ğciany: dáugoĞü 4 m, wysokoĞü 3 m, gruboĞü 0,25 m.
Zad. 4. ĝcianĊ pieca o gruboĞci 700 mm wykonano z cegáy szamotowej pokrytej na zewnątrz warstwą
izolacji. Temperatura wewnĊtrznej powierzchni pieca wynosi 930 oC, zaĞ spadek temperatury na caáej
gruboĞci páaskiej Ğciany wynosi 850 K. OkreĞliü najwiĊkszą temperaturĊ izolacji, jeĪeli jej gruboĞü wynosi:
a) 100, b) 200, c) 300 mm. Wsp. przewodzenia ciepáa: cegáa szamotowa 1,32; izolacja 0,16 W/(mK).
Zad. 5. Zbiornik prostopadáoĞcienny wykonano z blachy stalowej o gruboĞci 12 mm. Jego Ğcianka jest
od wewnątrz wyáoĪona warstwą z cegáy kwasoodpornej o gruboĞci 50 mm, zaĞ na zewnątrz jest pokryta
warstwą izolacji ciepáochronnej o gruboĞci 80 mm. Pomijając konwekcyjny ruch ciepáa, okreĞliü:
a) straty cieplne z powierzchni 1 m2 Ğciany, jeĪeli temperatura páynu przechowywanego w zbiorniku wynosi
200 oC, a temperatura otoczenia izolacji 25 oC;
b) wewnĊtrzną temperaturĊ powierzchni stalowej zbiornika.
Wspóáczynnik przewodzenia ciepáa: cegáa kwasoodporna 0,85; stal 45,1; izolacja 0,14 W/(mK).
Zad. 6. Rurociąg wykonany z rury stalowej zaizolowano warstwą materiaáu ciepáochronnego
o gruboĞci 70 mm. Na podstawie pomiarów wyznaczono róĪnicĊ temperatury 200 K, miĊdzy wewnĊtrzną
i zewnĊtrzną powierzchnią izolacji. Obliczyü straty cieplne z powierzchni rurociągu, jeĪeli: a) Ğrednica
zewnĊtrzna rury wynosi 108 mm, a jej dáugoĞü 25 m; b) Ğrednica zewnĊtrzna rury wynosi 278 mm, a jej
dáugoĞü 55 m. Porównaü wyniki obliczeĔ z sytuacją, gdy gruboĞü rury w obu przypadkach wynosi 4 mm,
a róĪnica temperatury 200 K odnosi siĊ do sumarycznej gruboĞci Ğcianki rury i izolacji.
Wspóáczynnik przewodzenia ciepáa: stali 50,5; izolacji 0,05 W/(mK).
Zad. 7. Wymiary cylindrycznego páaszcza aparatu wynoszą: Ğrednica wewnĊtrzna 1000 mm, gruboĞü
6 mm, dáugoĞü 2,5 m. W celu zabezpieczenia páaszcza przed dziaáaniem gorących gazów spalinowych, jego
powierzchniĊ wewnĊtrzną wyáoĪono warstwą szamotową o gruboĞci 50 mm. Miedzy tą warstwą a páaszczem
stalowym umieszczono dodatkowo warstwĊ izolacji cieplnej o gruboĞci 10 mm. W tych warunkach straty
cieplne do otoczenia z powierzchni zewnĊtrznej páaszcza wynoszą 18,5 kW. Wyznaczyü: a) temperaturĊ
wewnĊtrznej powierzchni páaszcza, jeĪeli temperatura spalin wynosi 700 oC; b) straty cieplne z tak okreĞlonej
páaskiej Ğcianki páaszcza aparatu. Porównaü wyniki obliczeĔ (konwekcyjny ruch ciepáa pominąü).
Wspóáczynnik przewodzenia ciepáa: materiaá szamotowy 1,35; izolacja 0,16; stal 45 W/(mK).
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