INĩYNIERIA PROCESOWA
(üwiczenia obliczeniowe)

InĪynieria ĝrodowiska

Tematyka: WNIKANIE i PRZENIKANIE CIEPàA
Zad. 1. Przewodem rurowym o Ğrednicy wewnĊtrznej 32 mm przepáywa woda z prĊdkoĞcią Ğrednią
1,2 m/s. Obliczyü wspóáczynnik wnikania ciepáa od cieczy do Ğcianki rury przy zaáoĪeniu, Īe Ğrednia
temperatura wody wynosi 30 oC. W jakim stopniu zmieni siĊ wspóáczynnik wnikania ciepáa, jeĪeli prĊdkoĞü
przepáywu cieczy zwiĊkszy siĊ dwukrotnie, a jej Ğrednia temperatura wynosiü bĊdzie 60 oC.
Zad. 2. Przy zaáoĪeniu, Īe Ğrednia prĊdkoĞü przepáywu wody wynosi 1,2 m/s, okreĞliü jak zmieni siĊ
odpowiedni wynik zad.1, jeĪeli ksztaát przekroju poprzecznego rurociągu bĊdzie kwadratowy.
Zad. 3. Olej o Ğredniej temperaturze 80 oC przepáywa rurociągiem o Ğrednicy wewnĊtrznej 35 mm
i dáugoĞci 15 m. Olej przepáywa ze Ğrednią prĊdkoĞcią 0,5 m/s. Wyznaczyü wspóáczynnik wnikania ciepáa od
oleju do Ğcianki rury przy zaáoĪeniu, Īe Ğrednia temperatura Ğcianki rury wynosi 60 oC. Znane są wáaĞciwoĞci
oleju w temperaturze 80 oC: U=840 kg/m3, cp=1,926 kJ/(kgK), K=0,233 Pas, O=0,179 W/(mK).
Zad. 4. Dla sytuacji jak w zad.3, okreĞliü stratĊ ciepáa do otoczenia. Wiadomo przy tym, Īe rurociąg
wykonano z rury stalowej o gruboĞci Ğcianki 2,5 mm, a wspóáczynnik wnikania ciepáa do otoczenia
o temperaturze 25 oC wynosi 12 W/(m2K).
Zad. 5. Rozpatruje siĊ páaszczowo-rurkowy wymiennik ciepáa o Ğrednicy wewnĊtrznej páaszcza 800
mm, w którym umieszczono 211 rurek o wymiarach dzug= 38u2,5 mm. W przestrzeni miĊdzyrurkowej
wymiennika przepáywa powietrze z prĊdkoĞcią Ğrednią 18 m/s, a Ğrednia temperatura powietrza w tej
przestrzeni wynosi 140 oC. Wyznaczyü wspóáczynnik wnikania ciepáa do zewnĊtrznej powierzchni rurek.
Zad. 6. Przez przestrzeĔ rurkową pionowego wymiennika ciepáa przepáywa 13 m3/h wody. Wkáad
rurkowy wymiennika skáada siĊ z 61 rurek o Ğrednicy dzug= 32u2,5 mm i wysokoĞci 1,25 m. ĝrednia
temperatura wody wynosi 50 oC, a temperatura wewnĊtrznej Ğcianki rurek 25 oC. Obliczyü wspóáczynnik
wnikania ciepáa od wody do rurek w przypadku gdy:
a) woda wypeánia caákowicie ich przekrój poprzeczny;
b) woda spáywa cienką warstewką po wewnĊtrznej powierzchni rurek.
Zad. 7. Obliczyü temperaturĊ wewnĊtrznej powierzchni páaszcza wymiennika ciepáa oraz temperaturĊ
zewnĊtrznej powierzchni izolacji cieplnej pokrywającej páaszcz wiedząc, Īe Ğrednia temperatura páynu we
wnĊtrzu wymiennika wynosi 80 oC, a temperatura otaczającego wymiennik powietrza atmosferycznego 10 oC.
GruboĞü stalowej Ğcianki páaszcza wynosi 5 mm, gruboĞü warstwy izolacji 50 mm. Wspóáczynnik wnikania
ciepáa w kierunku Ğcianki páaszcza aparatu wynosi 330 W/(m2K), a z powierzchni zewnĊtrznej izolacji do
otoczenia 10 W/(m2K). Wspóáczynnik przewodzenia ciepáa izolacji 0,12 W/(mK), stali 45 W/(mK).
Zad. 8. ĝciana budynku wykonana z maszynowo formowanej cegáy czerwonej jest ocieplona warstwą
ze styropianu i obustronnie otynkowana. Wiedząc, Īe gruboĞü Ğciany wynosi 35 cm, warstwy styropianu 5 cm,
a kaĪdej z warstw tynku 2 cm, wyznaczyü gáĊbokoĞü przemarzania Ğciany (t=0 oC) przy zaáoĪeniu, Īe warstwa
izolacji ciepáochronnej znajduje siĊ albo po zewnĊtrznej stronie Ğciany, albo po jej stronie wewnĊtrznej.
Temperatura na zewnątrz budynku wynosi 15 oC, wewnątrz budynku 22 oC, wspóáczynnik wnikania ciepáa
na zewnątrz budynku 10 W(m2K), wewnątrz budynku 15 W(m2K).
Zad. 9. ProstopadáoĞcienny aparat, wykonany z blachy stalowej o gruboĞci 5 mm, jest od zewnątrz
zaizolowany warstwą weány mineralnej o gruboĞci 50 mm. Temperatura páynu wypeániającego aparat wynosi
125 oC, natomiast otaczającego powietrza 15 oC. Obliczyü temperaturĊ zewnĊtrznej powierzchni izolacji jeĪeli
wiadomo, Īe wspóáczynnik wnikania ciepáa po stronie páynu wynosi 2100 W(m2K), zaĞ po stronie otoczenia
izolacji 12 W(m2K). Wyznaczyü stratĊ ciepáa do otoczenia, jeĪeli wiadomo, Īe wymiary podstawy stalowego
aparatu wynoszą aub= 1,4u1,9 m, a jego wysokoĞü 3,4 m.

