INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Z PRZEDMIOTU MECHANIKA PŁYNÓW
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WSTĘP
Każde ćwiczenie stanowi odrębną całość. Podano numer, tytuł i cel ćwiczenia, podstawy teoretyczne,
wymagane wiadomości, opis stanowiska pomiarowego, wykonanie ćwiczenia i opracowanie
wyników.
Podstawą zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest: obecność na wszystkich zajęciach, przygotowanie się
do każdych zajęć, wykonanie badań laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych
badań i pozytywne ich zaliczenie przez prowadzącego zajęcia, a także - pozytywna ocena
z kolokwiów zaliczeniowych.
Poprawnie wykonane sprawozdanie powinno zawierać:
1. podpisaną stronę tytułową,
2. cel ćwiczenia,
3. rysunek stanowiska pomiarowego,
4. opracowanie wyników pomiarowych w formie tabeli wraz z przykładowym obliczeniem dla
jednej serii pomiarowej,
5. opracowanie wyników w formie wykresów,
6. wnioski z przeprowadzonego ćwiczenia.
Sprawozdania należy wykonać ręcznie, na papierze kancelaryjnym.
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ĆWICZENIE I
BADANIE LEPKOŚCI PŁYNU NA WISKOZYMETRZE HÖPPLERA
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem lepkości płynu oraz metodami służącymi do jej
pomiaru.
2. Podstawy teoretyczne
Lepkość (tarcie wewnętrzne) to zdolność płynu do przenoszenia naprężeń stycznych w czasie ruchu
względnego sąsiednich warstw płynu.
Lepkość przejawia się w powstawaniu naprężeń stycznych w płynie. Naprężenia te są wynikiem
przekazywania pędu przez cząsteczki z warstwy płynu o większej średniej prędkości do warstwy
sąsiedniej o mniejszej średniej prędkości i odwrotnie. Warstwa szybsza zwiększa prędkość wolniejszej
warstwy płynu, a wolniejsza hamuje ruch warstwy szybszej.
Naprężenia styczne powstające w płynie będą tym większe, im większe im większa będzie różnica
prędkości pomiędzy warstwami płynu.
Prawo tarcia wewnętrznego tzw. hipoteza Newtona jest to zależność naprężeń stycznych
(w przepływie jednowymiarowym) od prędkości płynu – a dokładniej od prędkości odkształcenia.
Newton stwierdził, że naprężenie styczne  jest proporcjonalne do gradientu prędkości
prędkości odkształcenia postaciowego  
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gdzie:
  naprężenia styczne,
  prędkość odkształcenia postaciowego,
  współczynnik lepkości dynamicznej.
Miarą lepkości są jej współczynniki:
- dynamicznej  ,
- kinematycznej  .
Współczynnik lepkości dynamicznej  jest wprost proporcjonalny do naprężeń stycznych
i odwrotnie proporcjonalny do gradientu prędkości:
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Współczynnik lepkości kinematycznej  określony jest następującą zależnością:




.


(3)

Jednostki dynamicznego współczynnika lepkości:
- w układzie SI -  N  s / m 2 lub  kg / m  s ,




- w układzie technicznym -  kG  s / m    9,81kg / m  s,
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gdzie: 1kG  9,81kg  m / s 2 .
Jednostki kinematycznego współczynnika lepkości:
- w układzie SI -  m 2 / s ,









- w układzie technicznym -  m 2 / s .
Lepkość płynu jest funkcją rodzaju płynu, temperatury i ciśnienia. Zależność lepkości od ciśnienia jest
nieznaczna i zazwyczaj pomijana. Natomiast zależność lepkości od temperatury jest różna dla cieczy i
gazów. W praktyce lepkość cieczy określa się za pomocą wiskozymetrów.

3.




Zakres wymaganych wiadomości
hipoteza Newtona,
miary lepkości płynu,
jednostki lepkości.

4. Opis stanowiska pomiarowego
Stanowisko pomiarowe do badania lepkości płynu składa się z wiskozymetru Höpplera i termostatu.
Pomiar polega na zmierzeniu czasu opadania kulki umieszczonej w szklanym cylindrze wypełnionym
badaną substancją. Cylinder znajduje się w szklanym naczyniu, które zaopatrzone jest w króćce
służące do podłączenia termostatu. Średnica wewnętrzna cylindra nieznacznie przekracza średnicę
kulki. Kulka opadając toczy się po ściance cylindra. Naczynie szklane stanowi łaźnię wodną i służy do
utrzymania odpowiedniej temperatury podczas pomiaru.
Pomiar dokonuje się przy zadanej temperaturze badanej cieczy. Czas opadania kulki zależy od
lepkości cieczy. Pomiar czasu opadania można powtarzać wielokrotnie, obracając przyrząd o 1800.
Tabela 1. Własności kulek będących na wyposażeniu stanowiska
Stała kulki
Średnica kulki
 mPa  cm 3 
Numer kulki
k
D [mm]





g



Gęstość materiału
kulki
ρ1 [g/cm3]

1

15,806

0,0154

2,2222

2

15,597

0,10764

2,2208

3

15,588

0,1166

8,1253

4

15,283

0,515

8,1268

5

14,001

6,762

7,6571

6

11,003

34,97

7,6232

Zdjęcie stanowiska pomiarowego pokazano na rysunku 1, schemat wiskozymetru Höpplera na
rysunku 2.

Rys. 1. Widok stanowiska pomiarowego

Rys.2. Schemat wiskozymetru: 1 – śruba poziomująca, 2 – liberka, 3 – śruba zaciskowa, 4 –
podstawka, 5 – pierścień pomiarowy dolny, 6 – króćce połączeniowe termostatu, 7 – termometr, 8 –
płaszcz wodny, 9 – cylinder pomiarowy wypełniony badaną cieczą, 10 – nakrętka mocująca
termometr, 11 – nakrętka zamykająca cylinder pomiarowy, 12 – kulka szklana, 13 – pierścień
pomiarowy górny
5. Wykonanie ćwiczenia
 zmierzyć lepkość oleju dla różnych temperatur,
 wyniki pomiarów umieścić w tabeli wyników pomiarów, której przykład przedstawiono w
tabeli 2,
 wykonać wykres η = f (T),
 naszkicować stanowisko pomiarowe,
 przeprowadzić dyskusję błędów.
Tabela 2. Wyniki pomiarów
Temperatura
cieczy w
wiskozymetrze
T
Lp.
T [K]

6. Opracowanie wyników

Czas opadania
kulki

Dynamiczny współczynnik lepkości
η

τ
[s]

[mPas]

[Pas]

Dynamiczny współczynnik lepkości wylicza się wg następującego wzoru

   1   2  k ,

(4)

gdzie:
η – dynamiczny współczynnik lepkości, [ mPa  s ],
τ – czas opadania kulki pomiędzy kreskami zaznaczonymi na rurce, [s],
ρ1 – gęstość materiału kulki, [g/cm3],
ρ2 – gęstość badanej cieczy - oleju, [g/cm3],
ρ2 = 0,867 [g/cm3 ]

 mPa  cm 3 
.
g



k – stała kulki, której wartość zależy od rodzaju i średnicy kulki, 
Literatura:
Szewczyk H.: Mechanika płynów – ćwiczenia laboratoryjne
Szydłowski H.: Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa 1989
Prosnak W.: Mechanika płynów cz. 1

ĆWICZENIE II
WYZNACZANIE WSPÓLCZYNNIKA STRAT MIEJSCOWYCH PRZEPŁYWU
POWIETRZA W RUROCIĄGU ZAKRZYWIONYM
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest wyznaczanie współczynnika strat miejscowych przepływającego powietrza w
rurociągu zakrzywionym.
2. Podstawy teoretyczne
Podczas przepływu cieczy rurociągiem, następują przemiany, którym towarzyszą straty energii
objawiające się spadkiem ciśnienia w rurociągu. Poza stratami jakie występują na całej długości
przewodów prostoosiowych lub łagodnie zakrzywionych o niezmiennym przekroju mogą wystąpić
straty miejscowe związane z nagłym zwiększeniem lub zmniejszeniem przekroju, nagłymi zmianami
kierunku ruchu (załamania lub zagięcia rurociągu o małym promieniu krzywizny). Szczególnym
przypadkiem są straty występujące przy wyjściu płynu ze zbiornika lub przewodu o większym
przekroju do rozpatrywanego odcinka rury. Również różnego rodzaju zawory, zasuwy itp. stanowią
źródła strat miejscowych.
Równanie Bernoulliego dla linii prądu 1-2 ma postać:

 pU 12
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 pU 22
2
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(1)

gdzie:
 p – gęstość powietrza, [kg/ m3],
U – prędkość przepływającego płynu w rurociągu, [m/ s2],
p – ciśnienie, [Pa]
ξ - współczynnik strat miejscowych, [-].
Przekształcają wzór [1] otrzymujemy wyrażenie na współczynnik strat miejscowych:



p1  p 2  c  g  h1 h1


 c  g  h2 h2
 pU 2

(2)

2
3. Zakres wymaganych wiadomości
 straty ciśnienia na długości i miejscowe przy przepływie płynu przez rurociąg,
 ciśnienie statyczne, ciśnienie dynamiczne i ciśnienie całkowite,
 równanie Bernoulliego dla przepływu rzeczywistego.
4. Opis stanowiska pomiarowego
Schemat stanowiska pomiarowego został przedstawiony na rysunku 1. Układ ten służy do określenia
współczynnika strat miejscowych przepływającego powietrza w rurociągu zakrzywionym. Ciśnienie
dynamiczne - p d mierzone jest w części tłocznej rurociągu manometrem cieczowym z rurką pochyłą.

Rys.1. Schemat stanowiska pomiarowego






5. Wykonanie ćwiczenia
naszkicować stanowisko pomiarowe,
dla różnych wydatków przepływu powietrza zmierzyć ciśnienia h1 i h2,
wyniki pomiarów umieścić w tabeli pomiarowej, której przykład przedstawiono w tabeli nr 1,
wyniki przedstawić w formie wykresu ξ = f(Re),
wyciągnąć wnioski z przeprowadzonego ćwiczenia.

Tabela 1. Tabela wyników

Lp.

Wysokość cieczy w
mikromanometrze z
pochyłą rurką
h1

Wysokość cieczy w
mikromanometrze z
pochyłą rurką
h2

Liczba Reynoldsa

Współczynnik strat
miejscowych

Re

ξ

[mm]

[mm]

[-]

[-]

6. Opracowanie wyników
Obliczyć ciśnienie dynamiczne przepływającego powietrz w rurociągu, jego gęstość w temperaturze
otoczenia oraz liczbę Reynoldsa,

pd  n   a  g  h2

(3)

 pU 2

pd 

(4)

2

p 
Re 

pb
R T
Ud



(5)
(6)

gdzie:
pd – ciśnienie dynamiczne [Pa]
pb – ciśnienie barometryczne [Pa], pb =1 bar = 105 Pa
R – indywidualna stała gazowa [J/(kg deg)], R=287 J/(kg deg)
T – temperatura, [K],
Re – liczba Reynoldsa [-],
U – prędkość przepływającego płynu w rurociągu, [m/ s2],
d – średnica rury [m],
d = 0,07 m,
ν - lepkość kinematyczna, [m2/s]
n – współczynnik pochyłu rurki manometrycznej, np. 1:2, 1:5 …
Współczynnik lepkości kinematycznej ν powietrza w zależności od temperatury przedstawiono w
tabeli poniżej
t [°C]
0

ν [m2/s]
13,3 ·10-6

10
20
30

13,9 ·10-6
15,1 ·10-6
16,0 ·10-6

Gdy wartość temperatury otoczenia nie została zamieszczona w tabeli, wtedy współczynnik lepkości
kinematycznej powietrza należy obliczyć z twierdzenia Talesa.

Literatura:
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Prosnak W.: Mechanika płynów cz. 1

ĆWICZENIE III
CECHOWANIE MANOMETRU NACZYNIWEGO O RURCE POCHYŁEJ
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania manometru naczyniowych o pochyłej rurce i
mikromanometru kompensacyjnego Ascania.
2. Podstawy teoretyczne
Pomiary niskich ciśnień (kilka mm H2O ) wykonuje się za pomocą manometrów z pochyłą rurką,
których ideę pomiarową pokazano na rys.1., schemat przedstawiono na rys.2. Wysokość słupa cieczy
h oblicza się ze wzoru

h  h1  h2  l  sin   l


F1
F 
 l   sin   1   l  C ,
F2
F2 


(1)

gdzie:
l - jest długością mierzoną słupa cieczy,
F1 , F2 - są polami przekroju rurki pochyłej i naczynia,
C - jest stałą wskazująca przełożenie mikromanometru.
 - pochylenie rurki jest zmieniane w celu zwiększenia czułości przyrządu.
Do grupy bardzo dokładnych mikromanometrów zaliczamy mikromanometr kompensacyjny Askania,
widok ogólny przedstawiony na rys.3., a zasadę działania na rys. 4. Mikromanometr składa się z
naczyń ruchomego i nieruchomego połączonych elastycznym przewodem. Naczynie ruchome jest
podnoszone i opuszczane bardzo precyzyjnie za pomocą śruby mikrometrycznej z dokładnością do
0,01 mm. Jeżeli na lustro cieczy w obu naczyniach będzie działało takie samo ciśnienie  p1  p2  to
poziom cieczy jest w położeniu zerowym, a ostrze podwodne dotyka lustra cieczy i obraz jest taki jak
na rys.4 szczegół A. Jeżeli ciśnienia nie są równe p1  p 2 poziom cieczy w naczyniu opadnie i





ostrze wynurzy się. Pomiar ciśnienia p1 polega na podniesieniu naczynia ruchomego do takiej
wysokości, przy której ostrze ponownie zetknie się z lustrem wody w naczyniu. Miarą ciśnienia jest
pionowe przesunięcie naczynia ruchomego.

Rys. 1. Mikromanometr z rurką pochyłą, sposób odczytywania wskazań mikromanometru

Rys. 2. Schemat mikromanometru z pochyłą rurką: 1 - zbiornik pomiarowy, 2 – podstawa, 3 – szklana
rurka pomiarowa 4 – ramie mikromanometru, 5 – uchwyt, 6 – prowadnica wskaźnika, 7 – poziomica,
8 – ramię służące do zamocowania rurki pomiarowej pod odpowiednik kątem, 9 – śruba do
poziomowania, 10 – otwór służący do napełniania przyrządu cieczą, 11 – kurek regulujący poziom
cieczy w punkcie zerowym, 12 – kurek rozdzielczy

Rys. 3. Mikromanometr Askania: 1, 2 – dwa naczynia wypełnione częściowo cieczą manometryczną,
3 – giętki przewód, 4 – wypukła soczewka, 5 – stożkowe ostrze, 6 – śruba mikrometryczna, 7 –
głowica śruby mikrometrycznej, 8 – podziałka na śrubie mikrometrycznej stanowiąca noniusz
podziałki pionowej, 9 – skala pionowa [mm], 10, 11 – wskaźniki skali odpowiednio poziomej i
pionowej, 12 – śruba poziomująca, 13 – poziomica, 14 – śruba służąca do zerowania mikromanometru

Rys. 4. Zasada działania mikromanometry Askania: A – obraz w lusterku
3. Zakres wymaganych wiadomości
 ciśnienie, ciśnienie absolutne, nadciśnienie , podciśnienie, jednostki ciśnienia,
 przyrządy do pomiaru ciśnienia, budowa i zasada działania .
4. Opis stanowiska pomiarowego
Stanowisko pomiarowe składa się z mikromanometru kompensacyjnego Askania, (rys.3.) oraz
manometru z rurką pochyłą (rys. 2.). Manometry te są podłączone do zbiornika z powietrzem, który
jest ustalane ciśnienie podczas wykonywania doświadczenia Dodatkowo na statywie znajduje się
kolba z wodą, którą umieszcza się na zadanym poziomie w celu sprawdzenia wysokości ciśnienia.
Odczytów ciśnienia dokonuje się równocześnie z obu manometrów.









Lp.

5. Wykonanie ćwiczenia
naszkicować stanowisko pomiarowe,
sprawdzić zestawienie układu i szczelność połączeń,
ustawić dowolne ciśnienie i odczytać wskazania obu manometrów,
powtórzyć pomiary dla innych ciśnień,
zmienić pochylenie rurki i powtórzyć pomiary,
odczyty zapisać w tabeli wyników pomiarów, której przykład przedstawiono w tabeli 1,
wykonać wykres pp = f (pk),
wyciągnąć wnioski i przeprowadzić dyskusję błędów.

Tabela 1. Wyniki pomiarów
Wysokość cieczy
Ciśnienie w
w
mikromanometrze
mikromanometrze
kompensacyjnym
kompensacyjnym
hk [mm]
pk [N/m2]

Wysokość cieczy
w
mikromanometrze
z pochyłą rurką
hp [mm]

Ciśnienie w
mikromanometrze
z pochyłą rurką
pp [N/m2]

Błąd
bezwzględny

pk  p P

Błąd
względny

pk  p p
pk

6. Opracowanie wyników
Obliczyć ciśnienie na podstawie odczytanych wysokości ciśnień hk i h p

pk   w  g  hk
p p  n  a  g  hp
gdzie:
pk - ciśnienie w mikromanometrze kompensacyjnym, [N/m2],
ρw – gęstość cieczy manometrycznej – wody, [kg/m3],
hk - wysokość cieczy w mikromanometrze kompensacyjnym, [mm],
pp - ciśnienie w mikromanometrze z pochyłą rurką, [N/m2],
n – położenie rurki mikromanometru (np., 1:2, 1:5)
ρa – gęstość cieczy manometrycznej - alkohol [kg/m3],
hp - wysokość cieczy w mikromanometrze z pochyłą rurką [mm]
Literatura:
Werszko D.: Podstawy podstawowych znamion termodynamicznych, skrypt Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław, 1973.
Szewczyk H.: Mechanika płynów – ćwiczenia laboratoryjne
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ĆWICZENIE IV
CHARAKTERYSTYKA KRYZY
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenie jest poznanie zasady działania i budowy mierniczej zwężek oraz wyznaczenie
współczynnika przepływu zwężki pomiarowej.
2. Podstawy teoretyczne
Zmianę ciśnienia podczas przepływu płynu przez kryzę przedstawia poniższy rysunek.
p2

p1
A

UB

UC

dr

D

UA

d

płyn

C

B

C

B

A
p1
pA
p2

pA-pC

pC
pB

Rys.1. Schemat kryzy i rozkład ciśnienia przy przepływie przez kryzę
Od przekroju A-A przed kryzą zauważa się już wpływ kryzy na przepływ. Struga przepływającego
płynu zwęża się, prędkość jej wzrasta. Minimum przewężenia ma struga w przekroju B-B za kryzą
wskutek bezwładności płynu. Następnie struga rozszerza się i w dostatecznej odległości od kryzy w
przekroju C-C wypełnia cały przekrój rurociągu, a prędkość strugi jest równa prędkości płynu przed
kryzą. W wyniku nieodwracalności procesu (dyssypacji energii) strata ciśnienia strugi związana z
przepływem przez kryzę jest trwała i wynosi p A  pC .
Równanie Bernoulliego i prawo ciągłości strugi dla rozważanego odcinka przewodu z kryzą wygląda
następująco:

PA   a

  U A2

2
U A  S A  U B  SB ,

 PB   B

  U B2
2



  U B2
2

,

(1)

gdzie:

 A ,  B - współczynniki Coriolisa w przekroju A-A i B-B,
 - współczynnik strat na odcinku A-B odniesiony do prędkości UB,

S A , S B - pola przekrojów strugi.
Stosunek pola przekrojów: S B (najmniejsze pola powierzchni przekroju strugi) i S o (pole otworu
kryzy) nazywamy współczynnikiem kontrakcji (zwężenia):

K

SB
So

(2)

K  0,60  0,78 dla kryz,
dla dysz.
K  1,0
Stosunek pola otworu kryzy do pola przewodu, zgodnie z normą PN–M-53950, nazywamy modułem
zwężki:

m

Fo  d 
 
FA  D 

2

.

(3)

Podstawiając równania (2) i (3) do równania ciągłości (1) otrzymamy

U A  K  m U B .

(4)

Przekształcając równanie Bernoulliego (1) oraz uwzględniając nie pokrywanie się punktów odbioru
ciśnienia  p1 , p2  z punktami PA , PB  otrzymamy wzór na prędkość

UB 

gdzie  

K 

 B     A  K 2  m2

2





 p1  p2 

(5)

PA  PB
oznacza bezwymiarowy parametr.
p1  p 2

W wzorze (5) współczynnik występujący przed pierwiastkiem z różnicy ciśnień nazywamy
współczynnikiem przepływu kryzy



K 

 B     A  K 2  m2

.

(6)

Strumień objętości cieczy określa więc wzór

2
 p1  p2 
V    Fo 



(7)

Przekształcając powyższy wzór otrzymamy wzór na liczbę przepływu

V


F0

2



 p1  p2 

,

(8)

który może służyć do eksperymentalnego jej wyznaczenia. Gdzie F0 to pole przekroju poprzecznego
kryzy F0 

d 2
4

, d  3mm .

Reasumując powyższe rozważania widzimy, że na współczynnik przepływu kryzy
 mają wpływ:
- nierównomierność rozkładu prędkości w przewodzie i kryzie  A ,  B  ,

- stopień zwężenia strugi m, K  ,
- strata ciśnienia   ,

- usytuowanie odbioru ciśnienia   ,
pierwsze trzy wymienione wielkości zależą od liczby Reynoldsa.
3.





Zakres wymaganych wiadomości
równanie Bernoulliego,
zwężki pomiarowe i ich rodzaje,
przepływ płynu przez kryzę,
wielkości charakterystyczne zwężek pomiarowych.

4. Opis stanowiska
Schemat stanowiska pomiarowego został przedstawiony na rys. 2. Układ ten składa się z odcinka rury
na której zamontowano kryzę. W skład stanowiska pomiarowego wchodzą także dwie szklane rurki
służących do obliczania spadku ciśnienia przed i za kryzą. Układ zasilany jest wodą ze zbiornika i
tłoczony za pomocą pompy. Do układu podłączony jest rotametr wskazujący wydatek przepływającej
cieczy w l/h.
Kanał
przelewowy

A

D

Dd

Rurki
pomiarowe

Hh1
Hh2
A
1
rotametr

2

Pompa

Szklana rurka
z zamontowaną kryzą

Zbiornik

Rys. 2. Schemat stanowiska pomiarowego
5.




Wykonanie ćwiczenia
naszkicować stanowisko pomiarowe,
naszkicować kryzę w przewodzie i spodziewany rozkład ciśnienia,
przeprowadzić pomiary wielkości fizycznych i wyniki umieścić w tabeli pomiarowej.

Tabela 1. Tabela pomiarowa

V
Lp.



l/h

m3 s

h1

h2

p1  p2

U

Re



mm

mm

N m2

m s

-

-

wykonać wykres zależności   f Re oraz porównać tę zależność z krzywą   f Re, m
dla zwężek odpowiedniego typu (PN-M-53950).

6. Opracowanie wyników
Strata ciśnienia strugi związana z przepływem przez kryzę jest trwała i wynosi p1  p2

p1  p2    g  h1  h2 

(9)

Prędkość przepływającego płynu w rurociągu można obliczyć wykorzystując zależność (10):

U 

V
F

(10)

gdzie:
F- powierzchnia rury [m2]

F

  D2
4

(11)

D –średnica rury [m], D=0,017 m
Liczbę Reynoldsa wyliczamy:

Re 

U d



(12)

gdzie:
Re – liczba Reynoldsa [-],
U – prędkość przepływającego płynu w rurociągu, [m/ s],
d – średnica rury [m]
 - lepkość kinematyczna, [m2/s].
Lepkość kinematyczną należy odczytać dla odpowiedniej temperatury z tabeli nr 1.
Tabela 2. Kinematyczny współczynnik lepkości wody w zależności od temperatury
Temperatura [K]
270
280
290

1
1,425
1,060

Współczynnik lepkości kinematycznej wody  10 6 [m2/s]
2
3
4
5
6
7
8
1,789
1,725
1,670
1,615
1,565
1,516
1,385
1,354
1,306
1,272
1,239
1,206
1,142
1,033
1,006
0,985
0,965
0,935
0,916 0,8986

9
1,486
1,102
0,8685

Liczbę przepływu oblicza się z równania 8,

V


F0

poprzecznego kryzy F0 

d 2
4

2



 p1  p2 

. Gdzie F0 to pole przekroju

, d  3mm .

Literatura
1. Szewczyk H. (red), Bechtold Z., Jesionek K., Jędryszek J., Jeżowiecka-Kabsch K., Wójs K.,
Zabdyr J., Mechanika płynów. Ćwiczenia
2. Werszko D., Pomiary podstawowych znamion termodynamicznych, Wrocław, 1973
3. PN-M-53950

ĆWICZENIE V
POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA STRAT PRZEPŁYWU NA DŁUGOŚCI. ZASTOSOWANIE
PRAWA HAGENA – POISEULL’A
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenie jest zapoznanie się z prawem Hagena-Poiseull’a oraz określenie spadku ciśnienia
cieczy na długości przewodu i współczynnika start liniowych λ.
2. Podstawy teoretyczne
W przewodach występują straty proporcjonalne do długości przewodu przy jego niezmiennym
przekroju. Są one nazywane stratami liniowymi.
Dla przepływów laminarnych możemy skorzystać z prawa Hagena-Poiseull’a w celu określenia
liniowej starty ciśnienia.
Prawo Hagena-Poiseull’a opisuje zależność wydatku V cieczy przepływającej ruchem laminarnym
przez prostą gładką rurkę o przekroju kołowym, od spadku ciśnienia p między dwoma przekrojami
rury, od średnicy rury d , od odległości L między przekrojami oraz od lepkości dynamicznej  .
Zależność tę opisuje wzór (1) będący ścisłym rozwiązaniem równania Naviera-Stokesa dla przepływu
laminarnego w rurze o przekroju kołowym

  p  d
V 
128   L

4

(1)

gdzie:
V - wydatek przepływającej cieczy [ l/h],
p - spadek ciśnienia [N/m2],
d – średnica rury [m],
 - lepkość dynamiczna [Pas],
L – długość rury [m].
Zależność (1) można przekształcić do postaci (2) wprowadzając liczbę Reynolds’a:

Δp  λ

L ρ  U2

d
2

(2)

gdzie:
 - jest współczynnikiem strat liniowych [-].
Wielkość

L
można traktować jako współrzędną bezwymiarową wzdłuż osi przewodu. Jak widać
d

straty ciśnienia są proporcjonalne do długości względnej przewodu.
Dla przepływu laminarnego wartość współczynnika strat liniowych określa się na podstawie wzoru
(3). Dla przepływów turbulentnych zastosowanie mają formuły empiryczne.

64
Re
U d
Re 





gdzie:
Re – liczba Reynoldsa [-],
U – prędkość przepływającego płynu w rurociągu, [m/ s],
d – średnica rury [m]
 - lepkość kinematyczna, [m2/s].
Lepkość kinematyczną należy odczytać dla odpowiedniej temperatury z tabeli nr 1.

(3)
(4)

Tabela 1. Kinematyczny współczynnik lepkości wody w zależności od temperatury
Temperatura [K]
270
280
290

Współczynnik lepkości kinematycznej wody   10 6 [m2/s]
2
3
4
5
6
7
8
1,789
1,725
1,670
1,615
1,565
1,516
1,385
1,354
1,306
1,272
1,239
1,206
1,142
1,033
1,006
0,985
0,965
0,935
0,916 0,8986

1
1,425
1,060

9
1,486
1,102
0,8685

Prędkość przepływającego płynu w rurociągu można obliczyć wykorzystując zależność (5):

U 

V
F

(5)

gdzie:
F- powierzchnia rury [m2]

F

 d2

(6)

4

Przekształcając wzór (2) otrzymamy zależność na współczynnik strat liniowych:








p

L  U

d
2

(7)

2

3. Zakres wymaganych wiadomości
ciśnienie, jednostki oraz przyrządy do jego pomiaru,
natężenie przepływu objętościowe i masowe,
prawo Hagena-Poiseull’a i straty przepływu na długości,
przepływ laminarny i burzliwy.

4. Opis stanowiska pomiarowego
Schemat stanowiska pomiarowego został przedstawiony na rys. 1. Układ ten składa się z odcinka rury
o długości L, średnicy d oraz dwóch szklanych rurek służących do obliczania spadku ciśnienia p.
Układ zasilany jest wodą ze zbiornika i tłoczony za pomocą pompy. Do układu podłączony jest
rotametr wskazujący wydatek przepływającej cieczy w l/h.

h

rotametr

d

L

pompka

zbiornik
wody

Rys.1. Schemat stanowiska pomiarowego





5. Wykonanie ćwiczenia
naszkicować stanowisko pomiarowe,
zmierzyć wielkości geometryczne: L, d,
z odpowiednich tabel lub wykresów dla danej temperatury wody T określić jej gęstość ρ
lepkość dynamiczną η,




dla różnych wydatków V (różnych ustawień zaworu dławiącego) zmierzyć i obliczyć wielkości
według tabeli pomiarowej, której przykład przedstawiono w tabeli nr 2.





sporządzić wykres Δp = g( V ),
sporządzić wykres λ = f(Re) i porównać go z wykresem Nikuradsego,
wyciągnąć wnioski i przeprowadzić dyskusję błędów.



Tabela 2. Wyniki pomiarów
Wydatek
przepływu


Lp.

V
[l/h]

[m3/s]

Różnica
wysokości płynu
w rurkach
Δh
[mm]

[m]

Różnica
ciśnienia

Prędkość
przepływu
płynu

Liczba
Reynoldsa

Δp

U

Re

[N/m2]

[m/s]

[-]

Współczynnik
strat liniowych
λ
[-]

6. Opracowanie wyników
Wartość ciśnienia obliczamy wykorzystując wzór (8):

p    g  h

(8)

gdzie:
p - różnica ciśnienia, [N/m2],
ρ – gęstość cieczy, [kg/m3],
h - różnica wysokości płynu w rurkach, [mm],
g – przyspieszenie ziemskie, [m/ s2],
Prędkość przepływającego płynu należy obliczyć z zależności (5), wartość liczby Reynoldsa ze wzoru
(4) a współczynnik start liniowych ze wzoru (7).
Literatura:
1. Puzyrewski R.: Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki
2. Prosnak W.: Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów

ĆWICZENIE VI
BADANIE POMPY ODŚRODKOWEJ - I
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem pompy odśrodkowej oraz wyznaczenie
charakterystyki pompy.
2. Podstawy teoretyczne
Pompa jest to maszyna robocza służąca do podnoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy lub
przetłaczania cieczy z przestrzeni o ciśnieniu niższym do przestrzeni, o ciśnieniu wyższym. Działanie
pompy polega na wytworzeniu różnicy ciśnień pomiędzy stroną ssącą a stroną tłoczną elementu
roboczego pompy (tłoka, przepony, wirnika).
W zależności od budowy elementu roboczego, pompy dzielimy na:
 pompy wyporowe o zasysaniu dawkowanym np. pompa tłokowa,
 pompy wirowe o zasysaniu ciągłym np. pompa odśrodkowa.
Pompy wyporowe służą do wytwarzania wysokich ciśnień roboczych znajdują w niewielkie
zastosowanie w przetwórstwie rolno-spożywczym (homogenizatory).
Natomiast pompy wirowe ze względu na swe zalety (prosta i niezawodna konstrukcja, uniwersalizm w
zastosowaniu do różnych cieczy) charakteryzują się rozległym zastosowaniem zarówno w liniach
produkcyjnych jak również do realizacji funkcji pomocniczych.
3.








Zakres wymaganych wiadomości
wydatek masowy i objętościowy cieczy,
równanie Bernoulliego dla przepływu idealnego i rzeczywistego,
budowa i zasada działania rotametru,
budowa i zasada działania pompy odśrodkowej,
równanie maszyny wirnikowej (równanie Eulera), rozkład prędkości na łopatkach wirnika,
charakterystyka przepływu rzeczywistego dla pompy,
użyteczna wysokość podnoszenia - H u ,



moc pobierana przez pompę - N e ,



moc użyteczna dla pompy - N u ,



charakterystyka dla pompy i rurociągu, punkt współpracy.

4. Opis stanowiska
Stanowisko pomiarowe zbudowane jest z pompy wodnej (rysunek 1), rotametru i watomierza.

Rys. 1. Stanowisko do badania pompy wodnej








5. Wykonanie ćwiczenia
naszkicować stanowisko pomiarowe,
sprawdzić zestawienie układu i szczelność połączeń,
ustawić dowolną wartość przepływu cieczy na rotametrze,
powtórzyć pomiary dla innych wartości przepływu,
odczyty zapisać w tabeli wyników pomiarów, której przykład przedstawiono w tabeli
wyznaczyć charakterystyki:
 zależność użytej wysokości podnoszenia pompy od wydatku H u  f V





zależność mocy pobranej przez pompę od wydatku N e  f V



 zależność sprawności ogólnej pompy od wydatku  o  f V 


wyciągnąć wnioski i przeprowadzić dyskusję błędów.

Wyniki pomiarów i obliczeń umieścić w tabeli pomiarowej.
Tabela 1. Tabela pomiarowa
Lp.

ps

V

pt
2

MN/m

2

kG/cm

2

N/m

3

Hu

Nu

N el

Ne

o

m

W

W

W

-

3

m /h

m /s

`

6. Opracowanie wyników
Użyteczną wysokość podnoszenia i moc użyteczną pompy oblicza się ze wzorów:

Hu 

pt  p s
m ,
g

(1)

gdzie pt , p s - odpowiednio ciśnienia na tłoczeniu i ssaniu pompy,

N u    V  H u  g

(2)

sprawność ogólną pompy ze wzoru:

o 

Nu
Ne

(3)

Rzeczywista moc pobrana przez pompę w zależności od wydatku

N el   el N e
gdzie:  el - to sprawność silnika elektrycznego,  el  60%
Literatura
1. Mieszkowski M. – Pomiary cieplne i energetyczne, WNT, Warszawa 1985

(4)

ĆWICZENIE VII
BADANIE POMPY ODŚRODKOWEJ - II
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem pompy odśrodkowej oraz wyznaczenie
charakterystyki tej pompy.
2. Podstawy teoretyczne
Pompa jest to maszyna robocza służąca do podnoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy lub
przetłaczania cieczy z przestrzeni o ciśnieniu niższym do przestrzeni, o ciśnieniu wyższym. Działanie
pompy polega na wytworzeniu różnicy ciśnień pomiędzy stroną ssącą a stroną tłoczną elementu
roboczego pompy (tłoka, przepony, wirnika).
W zależności od budowy elementu roboczego, pompy dzielimy na:
 pompy wyporowe o zasysaniu dawkowanym np. pompa tłokowa,
 pompy wirowe o zasysaniu ciągłym np. pompa odśrodkowa.
Pompy wyporowe służą do wytwarzania wysokich ciśnień roboczych znajdują w niewielkie
zastosowanie w przetwórstwie rolno-spożywczym (homogenizatory).
Natomiast pompy wirowe ze względu na swe zalety (prosta i niezawodna konstrukcja, uniwersalizm w
zastosowaniu do różnych cieczy) charakteryzują się rozległym zastosowaniem zarówno w liniach
produkcyjnych jak również do realizacji funkcji pomocniczych.
Budowę pompy wirowej przedstawiono na rys. 1. Składa się ona z obudowy 1, wirnika 2
i zespołu napędowego 3. Zespół napędowy stanowi silnik elektryczny wraz ze sprzęgłem elastycznym.
W uszczelnionych od komory roboczej łożyskach osadzony jest wał na którym zainstalowany jest
wirnik zaopatrzony w dwie tarcze wewnątrz których znajdują się profilowane łopatki. Ilość i kształt
łopatek wynika z praw hydromechaniki. Między obudową a wirnikiem umieszczone są uszczelnienia.
Korpus pompy wirowej odśrodkowej ma otwór wlotowy usytuowany osiowo oraz tzw. dyfuzor, tj.
kanał zbiorczy rozszerzający się, zakończony otworem wylotowym. Wirnik (1), zwykle o poziomej
osi obrotu, umieszczony jest w spiralnym korpusie (2). Dopływ cieczy (3) jest osiowy, zaś odpływ (4)
promieniowy. Przepływ cieczy przez wirnik jest promieniowy.

Rys.1. Budowa pompy wirowej odśrodkowej [1]
Zasada działania pompy wirowej polega na przekazywaniu energii kinetycznej przez łopatki
obracającego się wirnika cząstkom cieczy - przyspieszając ich ruch. Różnica prędkości poruszających

się cząstek cieczy między wylotem i wlotem wirnika generuje różnicę ciśnień, która zapewnia ciągłość
pracy pompy.
Pompa nie jest urządzeniem technicznym samodzielnym. W celu realizacji zadania musi być
zaopatrzona w zbiornik „dolny”, rurociąg ssący, rurociąg tłoczny oraz zbiornik „górny”.
Taką instalację nazywamy układem pompowym.
Dobór pompy do określonych potrzeb zależy od jej następujących parametrów:
 wysokości ssania Hs,
 wysokości tłoczenia Ht,
 wydajności pompy Q.
3.








Zakres wymaganych wiadomości
wydatek masowy i objętościowy cieczy,
równanie Bernoulliego dla przepływu idealnego i rzeczywistego,
budowa i zasada działania rotametru,
budowa i zasada działania pompy odśrodkowej,
równanie maszyny wirnikowej (równanie Eulera), rozkład prędkości na łopatkach wirnika,
charakterystyka przepływu rzeczywistego dla pompy,
charakterystyka dla pompy i rurociągu, punkt współpracy.

4. Opis stanowiska
Stanowisko pomiarowe (rys.2) składa się z pompy wirnikowej podłączonej do autotransformatora
regulowanego, watomierza, który pozwala sprawdzić jaką moc pobiera silnik zamontowany przy
pompie, silnik napędzający pompę wirnikowa. W skład stanowiska wchodzi także rotametr
podłączony do zbiornika z wodą oraz dwa manometry do pomiaru ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu.

Rys. 2. Widok stanowiska pomiarowego








5. Wykonanie ćwiczenia
naszkicować stanowisko pomiarowe,
sprawdzić zestawienie układu i szczelność połączeń,
ustawić dowolną wartość przepływu cieczy na rotametrze,
powtórzyć pomiary dla innych wartości przepływu,
odczyty zapisać w tabeli wyników pomiarów, której przykład przedstawiono w tabeli
wykonać wykresy zależności H  f V , N  f V ,   f V ,
wyciągnąć wnioski i przeprowadzić dyskusję błędów.





Wyniki pomiarów i obliczeń umieścić w tabeli pomiarowej.



Tabela 1. Tabela pomiarowa
Lp.

ps

V

pt
2

N/m

2

N/m

3

m /h

3

m /s

H

Np

Ns



m

W

W

%

6. Opracowanie wyników
Teoretyczną wysokość cieczy z otwartego zbiornika można obliczyć na podstawie wzoru:

H

pt  p s
h
g

(1)

gdzie:
h - wysokość podnoszenia [m],
pt - ciśnienie w przewodzie tłoczącym [Pa],
ps - ciśnienie w przewodzie ssącym [Pa],
 - gęstość [kg/m3].
Wydajność pompy określa się bezpośrednio przy pomocy przepływomierzy lub pośrednio przy
pomocy zwężek.
Moc użyteczną pompy oblicza się z zależności:

N p    g  H  V

(2)

gdzie:

V - wydatek przepływu [m3/s]
Sprawność ogólną pompy oblicza się ze wzoru:



Np
Ns

100%

(3)

gdzie:
η - sprawność ogólna pompy [%],
Np - moc użyteczna pompy [W],
Ns - moc silnika napędowego pompy [W].
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ĆWICZENIE VIII
BADANIE WENTYLATORA ODŚRODKOWEGO
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem wentylatora odśrodkowego oraz
wyznaczenie charakterystyki badanego wentylatora.
2. Podstawy teoretyczne
Wentylatory to maszyny przepływowe, służące do przetłaczania i sprężania czynników gazowych.
Sprężenie czynnika jest konieczne dla pokonania oporów sieci przewodów, przez które czynnik jest
przetłaczany.
Elementem przekazującym energię czynnikowi przetłaczanemu jest wirnik wentylatora. W zależności
od budowy wirnika (kierunku przepływu czynnika przez wirnik) można wentylatory podzielić na dwie
zasadnicze grupy:
 wentylatory odśrodkowe,
 wentylatory osiowe.
Biorąc pod uwagę wytwarzany spręż wentylatory podzielić można na trzy grupy:
 niskoprężne  pc < 1000 N/m2,
 średnioprężne  pc < 1000  3000 N/m2 ,
 wysokoprężne  pc < 3000  10000 N/m2 ,
W grupie wentylatorów odśrodkowych można rozróżnić trzy rodzaje wentylatorów różniących się
budową wirnika:
 z wirnikiem o łopatkach prostych (promieniowych)
 z wirnikiem o łopatkach zgiętych wprzód (w kierunku ruchu wirnika)
 z wirnikiem o łopatkach zgiętych wstecz (przeciwnie do kierunku ruchu wirnika).
Różnice konstrukcyjne wentylatorów w decydujący sposób wpływają na ich zastosowanie.
Podstawowymi wielkościami, które określają przydatność wentylatora są: wydatek oraz wytwarzany
spręż.
Najistotniejszymi wielkościami z punktu widzenia eksploatacji wentylatorów są: wydatek V [m3/s],
spręż wentylatora pc [N/m2] oraz sprawność ogólna η0. Wydatek wentylatora jest to objętość lub
masa czynnika zassanego w jednostce czasu, odniesioną do warunków na ssaniu, lub warunków
umownych. Spręż wentylatora jest to ilość energii przekazywanej przez wirnik wentylatora
przetłaczanemu czynnikowi, oraz nadania energii kinetycznej odpowiadającej wydatkowi.
W ćwiczeniu badaniom poddany jest wentylator odśrodkowy niskoprężny.
3. Zakres wymaganych wiadomości
 wydatek masowy i objętościowy,
 równanie Bernoulliego dla przepływu idealnego i rzeczywistego,
 ciśnienie statyczne, dynamiczne i całkowite,
 budowa i zasada działania wentylatora odśrodkowego,
 równanie maszyn wirnikowych (równanie Eulera),
 spręż i moc wentylatora,
 charakterystyka wentylatora i rurociągu.
4. Opis stanowiska pomiarowego
Schemat stanowiska do badania charakterystyki wentylatora odśrodkowego dla dwóch wariantów
dławienia: na tłoczeniu – „a” i na ssaniu – „b” przedstawiono na rys.1.

Rys.1. Stanowisko do badania wentylatora odśrodkowego
Natężenie przepływu powietrza - V określane jest pośrednio przez pomiar ciśnienia dynamicznego p d w części tłocznej rurociągu. Spręż wentylatora - p mierzony jest manometrem cieczowym z
rurką pochyłą, który określa różnicę ciśnień statycznych za i przed wentylatorem (rurociąg tłoczny i
ssący ma tę samą średnicę - d ). Do celów ćwiczeni wykorzystywana będzie jedynie część tłoczna.








5. Wykonanie ćwiczenia
naszkicować stanowisko pomiarowe,
sprawdzić zestawienie układu,
ustawić dowolną wartość przepływu powietrza w rurociągu,
powtórzyć pomiary dla innych wartości przepływu,
odczyty zapisać w tabeli wyników pomiarów, której przykład przedstawiono w tabeli
wykonać wykresy zależności p  f V , N u  f V ,



 

wyciągnąć wnioski i przeprowadzić dyskusję błędów.

Tabela 1. Wyniki pomiarów i obliczeń

Lp.

h1
mm

p

N m2

h2
mm

pd

wm

Re

w

V

Nu

N m2

ms

-

ms

m3 s

W

6. Opracowanie wyników
6.1. Określić spręże i wydatki powietrza wywołane pracą wentylatora przy różnych
stopniach zdławienia



spręż oblicza się jako różnicę ciśnień całkowitych na tłoczeniu i ssaniu. Dla jednakowych
średnicach kanałów, ssącego i tłoczącego, spręż można obliczyć jako różnicę ciśnień
statycznych na tłoczeniu i ssaniu:

p  pct  pcs  pt  ps  h1  c  g

(1)

gdzie:

h1 – różnica wysokości cieczy manometrycznej,
 c – gęstość cieczy manometrycznej.


Wydatek powietrza oblicza się pośrednio przez pomiar ciśnienia dynamicznego na tłoczeniu w
osi kanału (rys. 2), które wynosi:

pd  pct  pt  h2   c  g

(2)

gdzie h2 jest wysokością cieczy manometrycznej.


Zmierzona różnica wysokości cieczy manometrycznej w ramionach manometru i obliczone
ciśnienie dynamiczne pozwala obliczyć prędkość maksymalną wm w osi kanału ( rys.2):
rozkład prędkości
w rurociągu

d

w
wm

Rys.2. Rozkład prędkości powietrza w rurociągu

wm 

2  pd

(3)

p

gdzie  p jest gęstością powietrza,
prędkość średnią w w zależności od stopnia turbulencji ( Re 

wm  d



,  - lepkość

kinematyczna powietrza ) określamy na podstawie załączonego wykresu na rys.3:
w 1.0
wm

0.9
0.8
0.7

Rekr yt= 2320



przepływ turbulentny

0.6
0.5
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4.0
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lg Re

Rys.3. Zależność stosunku prędkości średniej do maksymalnej od liczby Reynoldsa [1]



wydatek powietrza obliczamy ze wzoru:

V  w  F

(4)

gdzie F jest polem przekroju poprzecznego kanału.
6.2.

Dla każdego stopnia zdławienia obliczyć moc użyteczną wentylatora:

N u  V  p
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ĆWICZENIE IX
OKREŚLANIE WYDATKU ZA POŚREDNICTWEM POMIARU ROZKŁADU PRĘDKOŚCI
– WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA CORIOLISA
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie profili prędkości płynu w zamkniętym przewodzie o przekroju
kołowym i wykorzystanie uzyskanych danych do określenia natężeń przepływów.
2. Podstawy teoretyczne
Rozpatrujemy przepływ powietrza
o przekroju kołowym o średnicy d.

wydatku

objętościowym

V

w

przewodzie

U

dr
d

o

dr
r

r
0

0

Rys.1. Przepływ osiowosymetryczny w kanale cylindrycznym
Dla przepływu osiowosymetrycznego wydatek objętościowy obliczamy ze wzoru:
- wydatek elementarny
dV  2  rdr  U ,
- wydatek całkowity przez przekrój poprzeczny przewodu

(3)

d
2

V  2  U  rdr

(4)

0

gdzie U jest prędkością lokalną płynu w badanym przekroju rurociągu w odległości r od jego osi.
Obliczenie wydatku dokonamy metodą graficzną sporządzając wykres funkcji podcałkowej U  r
(rys.2 a), a następnie planimetrując pole ograniczone tym wykresem.

U3 r

U r

F2

F1

d 2

d 2

a)
b)
Rys.2. Graficzne przedstawienie wydatku (a) i energii (b)
Oznaczają przez F1 pole wykresu, a przez C1 stałą wynikającą z doboru skali na obu osiach,

V  2  F1  C1

(5)

Opierając się na rozkładzie prędkości U  U r  , który określamy wcześniej, możemy również
obliczyć dalszą wielkość integralną (całkową), która charakteryzuje przepływ w badanym przekroju, a
mianowicie energię kinetyczną rzeczywistą:
d
2

E rz      r  U 3 dr

(6)

0

gdzie  jest gęstością płynu.
Całkę w powyższym wzorze rozwiązujemy graficznie w podobny sposób jak przy obliczaniu wydatku
(rys. 2b):
(7)
Erz      F2  C2
W równaniu Bernoulliego dla cieczy rzeczywistej występuje współczynnik Coriolisa α wyrażający
stosunek rzeczywistej energii kinetycznej strumienia płynu do energii kinetycznej pozornej. Energię
kinetyczną pozorną odnosimy do prędkości średniej U :

Ep 
gdzie U 

  V  U 2
2

,

(8)

4  V
.
 d2

Współczynnik Coriolisa α po prostych przekształceniach można obliczyć według wzoru:
d
2



E rz

Ep

d 4  U 3 r  dr
0
3

(9)

 d2



64  U  r  dr 
0




Określenie zarówno wydatku objętościowego V jak i współczynnika Coriolisa  sprowadza się
zatem do pomiaru rozkładu prędkości U r  .
3. Zakres wymaganych wiadomości
 równanie Bernoulliego,
 natężenie przepływu płynu,
 ciśnienie dynamiczne, statyczne i całkowite,
 rurki spiętrzające i inne przyrządy do pomiaru prędkości płynu,
 profil prędkości płynu w rurociągu dla przepływu laminarnego i turbulentnego,
 współczynnik Coriolisa.
4. Opis stanowiska pomiarowego
Schemat stanowiska pomiarowego przedstawia rys.1.

pc

powietrze

U
d

r
0

p
hd


c

Rys. 1. Układ pomiarowy
Stanowisko pomiarowe służy do pomiaru lokalnego ciśnienia dynamicznego strumienia powietrza,
którego wartość obliczamy według wzoru:
Pd   c  g  hd
(1)
gdzie  c jest gęstością cieczy manometrycznej, a hd jej wysokością.
Lokalną prędkość strumienia płynu określa wzór:

U

2  Pd

(2)

p

5.





Wykonanie ćwiczenia
naszkicować stanowisko pomiarowe,
wyniki pomiarów umieścić w tabeli pomiarowej (tab.1)
obliczyć pole powierzchni wykresów,
obliczyć E rz i E p za pomocą wzorów (7) i (8) oraz współczynnik Coriolisa ze wzoru (9).



dla wydatku V wykreślić na papierze milimetrowym następujące zależności:
U  f1 r  , U  r  f 2 r  , U 3  r  f 3 r 

Tabela 1. Tabela pomiarowa
Lp.

r

Pd

U

U r

U3 r

[m]

[N/m2]

[m/s]

[m/s · m]

[m3/s3 · m]

6. Opracowanie wyników
Obliczyć:

2  Pd

- lokalną prędkość strumienia płynu U 

p

,

d
2

- współczynnik Coriolisa  

gdzie:

E rz

Ep

d 4  U 3 r  dr
0





64  U  r  dr 
0



d
2





3

,

c

- gęstość cieczy manometrycznej kg / m 3 ,

p

- gęstość powietrza w temperaturze otoczenia kg / m 3 .
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ĆWICZENIE X
BADANIE STRUMIENIA SWOBODNEGO
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest określenie kształtu strumienia swobodnego przepływającego powietrza,
dokonanie pomiaru ciśnienia dynamicznego oraz określenie prędkości przepływającego powietrza w
przestrzeni strumienia swobodnego.
2. Podstawy teoretyczne
Strumień swobodny powietrza jest to struga powstająca w wyniku wypływu powietrza z dyszy do
otwartego pomieszczenia.
Strumienie powietrza można podzielić na:
- swobodne, rozwijające się w ośrodku powietrznym będącym w stanie względnego bezruchu, w
przestrzeni nieograniczonej lub
- póło graniczone, rozwijające się wzdłuż przegród tworzących pomieszczenie.
Ze względu na temperaturę powietrza w strumieniu rozróżniamy strumienie:
- nieizotermiczne (temperatura strumienia jest różna od temperatury powietrza w pomieszczeniu),
- izotermiczne (temperatura strumienia jest taka sama jak temperatura powietrza w pomieszczeniu).
Ze względu na ukształtowanie strugi rozróżniamy strumienie płaskie, osiowo-symetryczne oraz
promieniowe.
W ćwiczeniu badany jest izotermiczny, swobodny strumień powietrza wypływający z okrągłego
nieosłoniętego otworu nawiewnego.
Strefy strumienia powietrza nawiewanego:
W strumieniu powietrza nawiewanego można wyróżnić cztery strefy (rys. 1.) charakteryzujące się
następującymi właściwościami:
I – strefa początkowa - prędkość osiowa nie ulega zmianie, długość tej strefy wynosi około czterech
wymiarów charakterystycznych nawiewnika. W strefie tej można wyróżnić jądro (rdzeń) strumienia,
w którym, w osi strumienia, utrzymuje się prędkość początkowa.
II – strefa przejściowa - powstaje charakterystyczny dla strumieni swobodnych rozkład prędkości w
przekroju poprzecznym. Długość tej strefy uzależniona jest od konstrukcji nawiewnika.
III – strefa podstawowa - tutaj następuje proporcjonalny spadek prędkości osiowej w stosunku do
odległości od wylotu.
IV – strefa dominującego wpływu sił lepkości, w której prędkość osiowa szybko maleje i strumień
przestaje poruszać się w sposób uporządkowany w jakimś kierunku. W większości przypadków
granicę tę wyznacza prędkość 0,2 ms –1 nazywana prędkością zamierania.

Teoretyczna granica
strumienia
Wyczuwalna granica
strumienia
Jądro strumienia

umax
d
Teoretyczny biegun
strumienia
Powietrze
wtórne
I

II

(2-3d)

(2d)

III
(7d)

IV
(1d)

Rys. 1. Układ stref przepływu w swobodnym izotermicznym strumieniu powietrza wypływającym z
okrągłego, nieprzesłoniętego otworu nawiewnego [1].
Parametry strumienia
Najważniejszymi parametrami opisującymi strumień powietrza nawiewanego są prędkość powietrza w
jego osi oraz temperatura powietrza w odległości x od nawiewnika. W wyniku działania sił lepkości,
turbulencji przepływu oraz indukcji powietrza z pomieszczenia wraz z odległością od nawiewnika
maleje prędkość osiowa cząsteczek powietrza w strumieniu.
3. Zakres wymaganych wiadomości






ciśnienie statyczne, dynamiczne, całkowite w przepływającym strumieniu płynu,
podział strumieni powietrza,
parametry strumienia,
strefy strumienia powietrza nawiewanego.

4. Opis stanowiska
Stanowisko doświadczalne składa się ze zbiornika sprężonego powietrza do którego dostarczane jest
powietrze przez wentylator. Na górnej powierzchni płaskiej zbiornika znajdują się wymienne dysze o
określonym kształcie, które można otwierać/zamykać w zależności od wykonywanego pomiaru.
Pomiar ciśnienia dynamicznego dokonuje się za pomocą rurki Pitota. Na rysunku 2 przedstawiono
budowę stanowiska doświadczalnego do pomiaru strumienia swobodnego przepływającego powietrza.

Rys. 2. Widok stanowiska pomiarowego
5.




Wykonanie ćwiczenia
naszkicować stanowisko pomiarowe,
wyniki pomiarów umieścić w tabeli pomiarowej (tab.1),
sporządzić wykres prędkości w osi strumienia swobodnego w zależności od
położenia u0  f ( y) ,




sporządzić wykres prędkości u w wybranej płaszczyźnie poziomej,
narysować kształt strumienia swobodnego.

Tabela 1. Tabela pomiarowa
Lp.

y

x

pd

u0

[m]

[m]

[N/m2]

[m/s]

6. Opracowanie wyników
Ciśnienie dynamiczne, wykorzystując manometr z rurką pochyłą, należy obliczyć ze wzoru:

pd   p ghd  p 

pb
R T

(2)

gdzie:
pb – ciśnienie barometryczne powietrza,
p – gęstość powietrza,
R – indywidualna stała gazowa powietrza, R=287 J/(kg deg)
T – temperatura powietrza, [K],
Prędkość powietrza w osi strumienia swobodnego wynosi

u0 

2 pd

p

(3)
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ĆWICZENIE XI
WYZNACZANIE STAŁEJ FILTRACJI OŚRODKA POROWATEGO
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowym prawem rządzącym przepływem płynu przez
materiał porowaty oraz eksperymentalną metodą wyznaczania współczynnika przepuszczalności.
2. Podstawy teoretyczne
Przepuszczalność materiałów porowatych to zdolność do przepuszczania płynu pod działaniem
różnicy ciśnień, którą określa współczynnik przewodności hydraulicznej K (stałej filtracji). Wartość
współczynnika przewodności hydraulicznej zależy od struktury materiału porowatego i własności
płynu.
Henry Darcy badał przepływ wody przez materiały porowate. Podstawowa postać równania Darcy jest
następująca

U  Ki

(1)

H
L

(2)

gdzie:
U - prędkość filtracji [m/s],
i – gradient hydrauliczny [-]

i

Jedną z postaci prawa Darcy, którą wykorzystujemy w tym ćwiczeniu jest taka gdy rozważamy
poziomy przepływ dowolnej cieczy przez porowatą warstwę (rys. 1).

Rys. 1. Poziomy przepływ cieczy przez warstę porowatą
W takim przypadku wysokość hydrauliczna H1 przed złożem porowatym i za złożem H2 są następujące

H1 

p
p1
 z1 , H 2  2  z 2
g
g

(3)

Ponieważ z1  z 2 różnica wysokości hydraulicznych jest następująca

H 
Zatem prędkość przepływu jest następująca

U

3. Zakres wymaganych wiadomości
 prawo Darcy,
 prędkość filtracji,

p1  p 2 p

g
g

K p
g L

(4)

(5)




przewodności hydraulicznej,
przepuszczalność.

4. Opis stanowiska
Schemat stanowiska pomiarowego został przedstawiony na rys. 2. Układ ten składa się z odcinka rury
w której na określonym odcinku o długości L umieszczono materiał porowaty – kulki szklane o
średnicy d. W skład stanowiska pomiarowego wchodzą także dwie szklane rurki służące do mierzenia
spadku ciśnienia przez warstwę materiału porowatego. Układ zasilany jest wodą ze zbiornika za
pomocą pompki. Wydatek przepływającej cieczy w l/h mierzony jest za pomocą rotametru. W celu
stabilizacji ciśnienia przepływającej wody zastosowano kanał przelewowy.

Rys. 2. Schemat stanowiska pomiarowego
5. Wykonanie ćwiczenia
 naszkicować stanowisko pomiarowe,
 przeprowadzić pomiary wielkości fizycznych i wyniki umieścić w tabeli pomiarowej.
Tabela 1. Tabela pomiarowa

V
Lp.

l/h

m3 s

H1

H2

p

U

K

mm

mm

N m2

m s

m s





wykonać wykres zależności H  f V .

6. Opracowanie wyników
Strata ciśnienia strugi przez materiał porowaty wynosi

p    g  H1  H 2 

(6)

Prędkość przepływającego płynu w rurociągu można obliczyć wykorzystując zależność (7):

U

V
F

(7)

gdzie:
F- powierzchnia rury [m2]

F

  D2
4

(8)

D –średnica rury, D = 0,027 m
d - średnica szklanej kulki d = 1,5mm
Współczynnik stałej filtracji ośrodka porowatego po przekształceniu równania (5) wynosi

K  UL

g
p

(9)
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