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ĮVADAS

2007─2008 metais LŽŪU įgyvendinamų projektų pagal BPD 
priemonę 1.5. „Darbo rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir 
studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ bei 2.4 priemonę 
„Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ lėšomis Vandens ūkio ir 
žemėtvarkos fakultetas iš pagrindų atnaujino Hidraulikos laboratoriją, 
jos įrangą ir metodines mokymo priemones. Čia pateikiamos bakalau-
ro studijų modulio „Hidraulika“ laboratorinių darbų 1 dalies užduotys 
ir metodinė medžiaga, pritaikyta darbui su naujais laboratorinių darbų 
stendais. Visą Hidraulikos laboratorinių darbų metodinę mokymo me-
džiagą numatoma patalpinti fakulteto interneto svetainėje.

Laboratorinių darbų tikslas ─ praktiškai susipažinti su svarbiau-
siais hidrauliniais reiškiniais, jų skaičiavimų ir panaudojimo metodais. 
Šiame leidinyje trumpai nagrinėjamos penkios Hidraulikos kurso te-
mos: dvi hidrostatikos ir trys hidrodinamikos. Kartu su teorijos žinio-
mis čia yra pateikiama metodinė medžiaga ir praktiniai patarimai 7 
laboratoriniams darbams. Atskirai 3 skyriuje aprašomas bazinis labora-
torinių darbų stendas ir jo naudojimo taisyklės.

Prieš kiekvieną laboratorinį darbą studentai privalo susipažinti su 
teorine to darbo dalimi ir jo atlikimo tvarka. Laboratoriniai darbai atlie-
kami pogrupiais, tačiau kiekvienas studentas individualiai užpildo labo-
ratorinių darbų žurnalą, atlieka skaičiavimus ir pateikia darbo išvadas. 
Laboratorinių darbų skaičiavimams atlikti turėtų būti naudojamas kalku-
liatorius arba nešiojamasis kompiuteris.

Laboratorinių darbų žurnalas po kiekvieno darbo pateikiamas dės-
tytojui, kuris patikrina laboratorinio darbo rezultatus ir pažymi be klaidų 
atliktą darbą. Už laboratorinius darbus studentai atsiskaito dėstytojo nu-
rodytu laiku individualiai juos apgindami.

Dirbant laboratorijoje reikia griežtai laikytis nustatytos tvarkos ir 
saugaus darbo taisyklių. Būtina saugoti ir tausoti laboratorijos įrangą 
ir stendus. Už tyčinį laboratorijų inventoriaus sugadinimą studentai at-
sako materialiai.



6

1. HIDROSTATINIS SLĖGIS
IR JO MATAVIMO BŪDAI

1.1. Teoriniai principai
Hidrostatinis slėgis skysčių ir dujų mechanikoje analogiškas kie-

tųjų kūnų gniuždymo normaliniams įtempiams. Jis lygus paviršiui S 
statmenos elementariosios jėgos dF ir tos jėgos veikiamo elementariojo 
ploto dS santykiui:

 dFp
dS

= . (1.1)

Jei jėga F plote S paskirstoma tolygiai, tai slėgis bet kuriame to 
paviršiaus taške lygus vidutiniam slėgiui ir skaičiuojamas paprasčiau:

 Fp
S

= . (1.2)

Slėgio vienetai. Hidrostatinis slėgis SI sistemoje matuojamas pas-
kaliais (1Pa=1N/m2), hektopaskaliais (1hPa), kilopaskaliais (kPa), me-
gapaskaliais (MPa). Slėgis kartais matuojamas ir kitais vienetais, pvz., 
techninėmis atmosferomis (1atm), barais (1 bar), skysčio stulpelio aukš-
čiu. Norint slėgį (p) paversti kurio nors skysčio stulpelio aukščiu (h), 
slėgis dalinamas iš skysčio specifi nio sunkio (γ):

 

p ph
g

= =
γ ρ ⋅

, (1.3)

arba atvirkščiai:

 p h g h= γ ⋅ = ρ ⋅ ⋅ ,  (1.4)

čia ρ ─ skysčio tankis;
 g ─ gravitacijos pagreitis.

Hidrotechnikoje slėgiui apibūdinti dažniausiai naudojamas vandens 
stulpelio aukštis: 1 metras vandens stulpelio aukščio pagal (1.4) lygtį yra 
lygus 1000 9,81 1 9810p g h Pa= ρ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = .

Naudojami ir kiti slėgio vienetai:
 gyvsidabrio stulpelio aukščio vienas milimetras vadinamas toru, 
jis lygus 133,32 Pa;
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 baras (1 bar = 100000 Pa = 100 kPa), milibaras (1 mbar = 100 
Pa);
 techninė atmosfera (1 atm = 1 kG/cm2 = 98100 Pa = 10 m van-
dens stulpelio aukščio);
 fi zikinė atmosfera (1at = 760 mm gyvsidabrio stulpelio aukščio = 
101325 Pa) ir kt.

Hidrostatinio slėgio rūšys. Slėgis gali būti absoliutusis (pilnuti-
nis), manometrinis arba vakuuminis. Absoliutųjį (pilnutinį) slėgį sudaro 
atmosferos slėgio (patm) ir manometrinio slėgio (pman) suma:

 abs atm manp p p= + . (1.5)

Hidrotechnikoje dažniausiai naudojamas manometrinis slėgis pman, 
o atmosferos slėgis (dar vadinamas barometriniu slėgiu) patm laikomas 
pastoviu ir lygiu 98100 Pa arba 98,1 kPa. Tokiu dydžiu manometrinis 
slėgis pman visuomet yra maženis už absoliutųjį (pilnutinį) slėgį pabs:

 man abs atmp p p= − . (1.6)

Jeigu absoliutusis (pilnutinis) slėgis yra mažesnis už atmosferos 
slėgį (pabs < patm), tai pman reikšmė yra neigiama. Tokia neigiama slėgio 
reikšmė hidrotechnikoje yra neparanki, todėl naudojamas vakuuminis 
slėgis pvak:

 vak atm absp p p= − .  (1.7)

Taigi, vakuuminis slėgis yra absoliutaus slėgio trūkumas iki atmos-
feros slėgio, o manometrinis ─ jo perteklius, viršijantis atmosferos slėgį. 
Iš (1.7) lygties matyti: kai absoliutus slėgis lygus nuliui, tada vakuuminis 
slėgis lygus atmosferos slėgiui, vadinasi, didžiausias vakuuminis slėgis 
negali būti didesnis už atmosferos slėgį.

Hidrostatinio slėgio matavimo prietaisai. Skysčių ir dujų absoliutu-
sis ir manometrinis slėgis matuojamas manometrais, vakuuminis slėgis ─ 
vakuummetrais, atmosferos slėgis ─ barometrais, slėgių skirtumas ─ dife-
renciniais manometrais. Jei vienas ir tas pats prietaisas skirtas manometrinio 
ir vakuuminio slėgio matavimams, jis vadinamas vakuummanometru.

Pagrindinė konstrukcinė manometro dalis yra jautrusis elementas ─ 
pirminis slėgio keitiklis. Jis transformuoja slėgį į patogesnį matuoti dydį 
(poslinkį, posūkį, jėgą) arba nuo slėgio pakinta pirminio keitiklio varža, 
talpa, induktyvumas, įtampa, elektrinių virpesių dažnis ir kt.). Pagal jau-
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triojo elemento veikimo principą slėgio matavimo prietaisai skirstomi į 
skystinius, deformacinius (mechaninius), stūmoklinius, elektrinius ir kt.

Paprasčiausias skystinis manometras yra pjezometras. Tai atviru 
galu vamzdelis, kuris prijungiamas tame taške, kuriame norima išma-
tuoti slėgį. Vamz delis (dažniausiai stiklinis) imamas ne mažesnio kaip 
10—12 mm skersmens, kad jame pasireiškiantys kapiliariniai reiškiniai 
būtų nereikšmingi.

Pjezometru betarpiškai išmatuojamas pjezometrinis (manometrinis) 
aukštis hp, o slėgis apskaičiuojamas pagal hidrostatikos formules.

1.1 pav. Slėgio matavimas pjezometru ir balansiniu prietaisu

Pavyzdžiui, jei skystis taške A prijungtame pjezometre pakilo į 
aukštį hp (1.1 pav.), tai manometrinis slėgis jame lygus

 ,manA pp g h= ρ ⋅ ⋅ ,  (1.8)

o absoliutusis (pilnutinis) slėgis lygus

 ,abs ,man atmA Ap p p= + . (1.9)
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Pjezometras patogus tuo, kad juo matuojamas dydis (skysčio stul-
pelio aukštis) yra natūralaus mastelio, todėl matavimo tikslumas yra di-
delis. Tačiau didesniam ne gu 20—30 kPa slėgiui matuoti jis netinka, nes 
reikia labai ilgo vamzdelio.

Jei skystis yra pusiausvirasis, tai slėgis taške A yra lygus slėgiui 
stūmoklio paviršiuje S (1.1 pav.). Kad stūmoklis liktų pusiausvirasis, jį 
turi veikti vertikali jėga F, kuri gali būti apskaičiuota pagal (1.2) lygtį. Ir 
atvirkščiai, veikiant pusiausvirąjį skystį jėgai F, paviršiuje S ir taške A 
susidarantis slėgis gali būti skaičiuojamas pagal (1.2) lygtį, o pjezome-
trinis aukštis hp turi atitikti (1.3) lygybę.

Šiame laboratoriniame darbe nagrinėjamo mechaninio spyruoklinio 
manometro schema pateikta 1.2 paveiksle. Jį sudaro korpusas A, lenktas 
tuščiaviduris vamz delis-spyruoklė B, kurio uždaras galas per svirtelių C 
ir krumpliaračių sistemą sujungtas su rodykle D.

1.2 pav. Mechaninis spyruoklinis manometras ir konstrukcijos schema

Prijungus atvirą vamzdelio galą prie taško, kuriame ma tuojamas 
slėgis p, vamzdelis-spyruoklė deformuojasi (tiesinasi) ir pasuka rodyklę, 
kuri graduotoje ska lėje parodo atitinkamą slėgį.
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Detaliau su spyruoklinių manometrų ypatybėmis galima susipažinti 
specialioje literatūroje arba internete, pvz., http://www.autotestas.lt/ma-
nometrai/spyruokliniai_manometrai.htm.
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1.2. Pirmasis laboratorinis darbas.
Mechaninio spyruoklinio manometro bandymai

Laboratorinio darbo užduotys:

1) susipažinti su mechaninio spyruoklinio manometro konstrukcija 
ir jo veikimo principu;

2) atlikti mechaninio spyruoklinio manometro patikrą ir pateikti iš-
vadas apie jo tikslumą;

3) nubraižyti histerezės kreivės grafi ką ir įvertinti slėgio matavimų pa-
klaidas dėl trinties, pasireiškiančios cilindro ir stūmoklio sienelėse.

1.2.1. Mechaninių spyruoklinių manometrų bandymų stendas

Mechaninių spyruoklinių manometrų bandymams yra naudojami paly-
ginti paprasti ir patikimi slėgio matavimo prietaisai. Vienas iš tolių ─ sunkio 
jėgos balansinis slėgio matavimo prietaisas ─ yra naudojamas ir šiame labo-
ratoriniame darbe (1.3 pav.). Jį sudaro ant stovo (1) pritvirtintas cilindras (2), 
į kurį įstatomas tiksliai nušlifuotas žinomos masės stūmoklis 3. Cilindras (2) 
apatinėje dalyje lanksčia žarnele (5) yra sujungtas su tikrinamuoju manome-
tru (7), įsukamu į manometro pagrindą (6). Oras iš manometro pagrindo (6) 
pašalinamas atidarius čiaupą (8) per lanksčią žarnelę (9).

1.3 pav. Mechaninių spyruoklinių manometrų patikros laboratorinis stendas
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Į cilindrą (2) pripylus skysčio, pvz., vandens, ir pašalinus iš siste-
mos orą, į cilindrą įstatomas vazelinu suteptas stūmoklis (3). Stūmoklis, 
veikiamas sunkio jėgos G, savo apatine dalimi spaudžia cilindre esantį 
skystį jėga, kuri skysčio ir stūmoklio sąlyčio paviršiuje S sudaro mano-
metrinį slėgį, apskaičiuojamą pagal lygtį:

 
man

Gp
S

= . (1.10)

Norint sistemoje manometrinį slėgį padidinti ant stūmoklio papil-
domai uždedami svarsčiai (4), o nuimant svarsčius slėgis sumažinamas.

Paskalio dėsnis ─ slėgio pokytis kuriame nors pusiausvirojo skys-
čio taške vienodu dydžiu perduodamas visiems kitiems to skysčio taš-
kams. Todėl tikrinamasis manometras, žarnele (5) sujungtas su apatine 
cilindro dalimi, turi rodyti atsiradusį manometrinį slėgį. Jei tarp stū-
moklio ir cilindro sienelių nepasireikštų trinties jėgos, o bandomasis 
manometras būtų pakankamai tikslus, tai sunkio jėgos G sudaromas 
slėgis pman ir manometro rodomas slėgis pM,man turėtų sutapti (neviršijant 
matavimų tikslumo ribų).

Stendo pagrindinės charakteristikos:
 cilindro skersmuo 28 mm;
 stūmoklio masė 0,495 kg;
 svarsčių masės: 0,5 kg ─ 1,0 kg ─ 2,5 kg ─ 5.0 kg.

1.2.2. Laboratorinio darbo metodika

Manometrų patikros stendas statomas ant tvirto horizontalaus pa-
viršiaus, o šalia stendo išrikiuojami kalibruotos masės svarsčiai. Bandy-
mai atliekami tokiais nuosekliais veiksmais:

1) iš cilindro (2) ištraukiamas stūmoklis (3) ir jo šlifuotas paviršius 
sutepamas vazelinu;

2) i cilindrą įpilama vandens ir, atsukus kranelį 8, iš sistemos išlei-
džiamas oras;

3) i cilindrą (2) įstatomas stūmoklis (3) ir įsitikinama, kad jis laisvai 
juda cilindre;

4) perskaitomi manometro rodmenys 0,01 bar tikslumu ( ,manmp ) ir 
užrašomi laboratorinių darbų žurnale (1 lent.);

5) stūmoklio masė (0,495 kg) užrašoma laboratorinių darbų žurnale;
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6) apskaičiuojamas manometrinis slėgis, kurį sudaro stūmoklio (be 
svarsčių arba su svarsčiais) sunkio jėga G, tolygiai paskirstyta 
kontakto su vandeniu paviršiuje S:

 
,man 2

4
G

G m gp
S d

⋅ ⋅
= =

π ⋅
, (1.11)

čia m ─ bendroji stūmoklio ir svarsčių masė;
7) manometru išmatuotas slėgis (bar) paverčiamas paskaliais (žr.1.1 sk.)
8) apskaičiuojama manometru išmatuoto slėgio santykinė paklaida:

 

,man ,man

,man
100%m G

p
G

p p
p

−
ε = ⋅ . (1.12)

9) ant stūmoklio dedamas 0,5 kg masės svarstis, ir bandymas karto-
jamas (p.4...p.8);

10) bandymai (p.4 ir p.8) kartojami dar 6 kartus, kiekvieną kartą ant 
stūmoklio uždedant po vieną papildomą svarstį, kurių masės yra 
atitinkamai tokios: 1 ─1,5 ─ 2,5 ─ 3,5 ─ 4,0 ─ 5,0 kg;

11) visi atlikti bandymai (p.4...p.10) kartojami atvirkštine seka nuo-
sekliai mažinant ant stūmoklio padėtų svarčių masę, o manometro 
rodmenis 0,01 baro tikslumu užrašant laboratorinių darbų žurnale;

12) atlikus bandymus iš cilindro (2) išimamas stūmoklis (3), o iš 
stendo išleidžiamas vanduo;

13) pagal gautus slėgio matavimo rezultatus nubraižomas histerezės 
kreivės grafi kas (1.4 pav.);

1.4 pav. Histerezės kreivės grafi kas
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8) užrašomos laboratorinio darbo išvados atsakant į tokius klausi-
mus:
1) kaip veikia bandomasis spyruoklinis manometras?
2) koks yra bandomojo spyruoklinio manometro tikslumas?
3) kas lemia manometrinio slėgio matavimų paklaidas?
4) kokios yra histerezės reiškinio priežastys?

1 lentelė. Bandymų duomenys ir skaičiavimų rezultatai 

Band.
Nr.

Išmatuota Apskaičiuota
svarsčio 

masė
kg

bendroji 
masė m

kg
pm,man
bar

pm,man
Pa

pG,man
Pa

santykinė 
paklaida εp

%
1 0 0,495
2 0,500 0,995
3 1,000 1,495
4 2,500 2,995
5 3,500 3,995
6 4,000 4,495
7 5,000 5,495
8 4,000 4,495
9 3,500 3,995
10 2,500 2,995
11 1,000 1,495
12 0,500 0,995
13 0 0,495

Išvados:
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2. PLOKŠČIĄ PAVIRŠIŲ VEIKIANČIO 
HIDROSTATINIO SLĖGIO ATSTOJAMOSIOS 

JĖGOS TYRIMAI

2.1. Teoriniai principai

Skysčio slėgis į kietą paviršių gali būti traktuojamas kaip slėgis ne-
tolygiai paskirstyto vektorių lauko, kuris patogiau skaičiuojamas pakei-
čiant koncentruota slėgio jėga. Ji vadinama atstojamąja slėgio jėga, arba 
tiesiog slėgio jėga.

Bet kokį paviršių veikiančią atstojamąją jėgą apibūdina trys para-
metrai: jėgos dydis, kryptis ir veikimo taškas, kuris hidraulikoje vadi-
namas slėgio centru. Apskaičiuoti slėgio jėgą ─ tai nustatyti tos jėgos 
dydį (modulį), jos veikimo kryptį ir padėtį erdvėje (slėgio centro padėtį). 
Šiame laboratoriniame darbe nagrinėjamas paprasčiausias taisyklingas 
simetrijos liniją turintis plokščias paviršius – stačiakampis ir jį veikianti 
hidrostatinio manometrinio slėgio atstojamoji jėga.

2.1.1. Atstojamosios slėgio jėgos dydis

Atstojamosios slėgio jėgos dydis (P) analitiškai yra apskaičiuoja-
mas kaip sandauga ─ slėgis nagrinėjamo panardinto paviršiaus sunkio 
centre (pC) padauginamas iš to paviršiaus ploto (S):

 CP p S= ⋅ . (2.1)

Jei skysčio paviršiuje veikia atmosferos slėgis (čia manometrinis 
slėgis lygus 0), tai manometrinis slėgis panardinto paviršiaus sunkio 
centre toks:

 ,manC Cp g h= ρ ⋅ ⋅ , (2.2)

čia ρ ─ skysčio tankis, vandens tankis 1000 kg/m3;
 g ─ gravitacinis pagreitis, lygus 9,81 m/s2;
 hC ─ panardinto paviršiaus sunkio centro gylis (skaičiuojamas ver-

tikalėje nuo vandens paviršiaus).
Atstojamąją slėgio jėgą skaičiuojant grafi niu-analitiniu būdu pir-

miausia yra nubraižoma slėgio epiūra ─ grafi kas, vaizduojantis slėgio pa-
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siskirstymą panirusiame paviršiuje. Slėgis epiūroje pavaizduojamas vek-
torių lauku (arba sloginiu), kiekvieno vektoriaus ilgis proporcingas slėgio 
dydžiui, o kryptis sutampa su slėgio veikimo kryptimi: ji yra statmena 
panardintam paviršiui ir nukreipta į jį. 2.1 paveiksle pavaizduota slėgio 
epiūra ─ trikampė prizmė. Prizmės taškuose 1─2 manometrinis slėgis yra 
lygus 0 (vektoriaus ilgis lygus 0), o taškuose 3─4 slėgis ir jį vaizduojantys 
vektoriaus ilgiai didžiausi. Vektorių galus jungianti prizmės pagrindo linija 
yra tiesė ─ slėgis tiesiškai priklauso nuo taško gylio h (žr. 2.2 lygtį). Tri-
kampės prizmės aukštis yra lygus panirusio paviršiaus pločiui b.

2.1 pav. Hidrostatinio slėgio atstojamosios jėgos grafi nio-analitinio skaičiavimo schema

Atstojamosios slėgio jėgos dydis (P) yra lygus slėgio epiūros tūriui:

 epP W= . (2.3)

2.1 pav. nagrinėjamu atveju slėgio jėga P yra lygi slėgio epiūros ─ 
trikampės prizmės ─ tūriui:
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2
P g H b= ρ ⋅ ⋅ ⋅ , (2.4)

čia H ─ panirusio stačiakampio paviršiaus žemutinės briaunos taškų (3 
ir 4) gylis;

 b ─ panirusio stačiakampio paviršiaus plotis.
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2.1.2. Slėgio jėgos kryptis

Atstojamoji slėgio jėga yra statmena panirusiam paviršiui ir į jį nu-
kreipta.

2.1.3. Slėgio centras

Taškas D, kuriame pridėta atstojamoji slėgio jėga P (žr. 2.1 pav.), 
vadinamas slėgio centru. Jei nagrinėjamas stačiakampio formos pavir-
šius yra vertikalioje plokštumoje, tai slėgio centro D padėtį api būdina šio 
taško gylis hD, kuris analitiškai skaičiuojamas pagal formulę:

 

0
D C

C

Ih h
h S

= +
⋅

, (2.5)

čia hC ─ panardinto paviršiaus sunkio centro gylis, 2.1 pav. pavaizduo-
toje schemoje jis lygus H/2;

 I0 ─ panardinto paviršiaus inercijos momentas apie horizontalią ašį, 
einančią per jo sunkio centą C.
Kai panardintas paviršius stačiakampis (2.1 pav.)

 

3

0 12
b HI ⋅

= . (2.6)

Slėgio jėgos atstojamosios (P) kryptis visada kerta slėgio epiūros 
sunkio centrą, todėl slėgio centro padėtį patogu nustatyti grafi niu-ana-
litiniu būdu. Jei slėgio epiūra turi simetrijos plokštumą, tai jos sunkio 
centras yra tos plokštumos ir slėgio epiūros susikirtimo paviršiaus sun-
kio centre (2.1 pav., s.c.). Nagrinėjamu atveju susikirtimo paviršius ─ 
statusis trikampis, kurio sunkio centras yra aukštyje H/3 nuo trikampio 
pagrindo, todėl slėgio centro gylis

 
2
3Dh H= . (2.7)

Slėgio centro padėtis nustatoma analogiškai ir tais atvejais, kai ne-
visiškai panardinta plokštuma yra pasvirusi. Pavyzdžiui, jei paviršius AB 
(2.2 pav.) yra stačiakampio formos, tai jį veikiančio hidrostatinio slėgio 
centras D1 yra nutolęs nuo taško B atstumu, kuris lygus trečdaliui trikam-
pės slėgio epiūros aukščio:
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 1

1
3BD ABl l= ,  (2.8)

arba

 1 1
1
3Dy h= . (2.9)

2.2 pav. Slėgio centro padėties skaičiavimų schema

Jei nagrinėjamas plokščias stačiakampio formos paviršius yra visiš-
kai panardintas vandenyje, pvz., paviršius BE (2.2 pav.), tai jį veikiančio 
hidrostatinio slėgio epiūra yra stačiosios trapecinės prizmės formos. Šiuo 
atveju slėgio centro padėtis gali būti nustatyta pagal formulę stačiosios 
trapecijos sunkio centro aukščiui skaičiuoti (2.3 pav.):

 

( )
( )

2
3

h b a
y

a b
⋅ + ⋅

=
⋅ +

. (2.10)
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2.3 pav. Trapecijos sunkio centro aukščio skaičiavimų schema

Pritaikius lygtį (2.10) hidrostatinio slėgio trapecijos formos epiūrai 
(2.2 pav.), galima nustatyti slėgio centro D2 padėties aukštį yD2:

 

2 1 2 1
2

1 2 1 2

( 2 ) ( 2 )
3 ( ) 3 ( )D

a g h g h a h hy
g h g h h h

⋅ ρ ⋅ ⋅ + ⋅ρ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
= =

⋅ ρ ⋅ ⋅ + ρ ⋅ ⋅ ⋅ +
. (2.11)

2.1.4. Ritinio paviršius veikiančio hidrostatinio slėgio 
atstojamosios jėgos

Šiame laboratoriniame darbe yra nagrinėjama vandens hidrostatinio 
slėgio jėga P, veikianti panirusį ritinio segmento plokščią stačiakampio 
formos paviršių (AB) ir matuojamas šios jėgos sukimo momentas MP 
apie ritinio ašį ─ tašką O (2.4 pav.).

2.4 pav. Ritinio segmentą veikiančių hidrostatinio slėgio jėgų skaičiavimų schema
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2.4 paveiksle pavaizduotus ritinio kitus panardintus paviršius AB ir 
BC (a) bei AE (b) taip pat veikia hidrostatinio slėgio jėgos P1 ir P2, tačiau 
jų kryptis yra radialinė (t.y. jos veikia spindulio kryptimi), todėl jų pečiai, 
taigi ir sukimo momentai apie tašką O, yra lygūs 0.

Hidrostatinio slėgio jėgos P petys t taško O atžvilgiu priklauso nuo 
slėgio centro (taško D) padėties. Jei stačiakampio formos paviršius AB 
yra dalinai paniręs (2.5 pav.), jį veikiančio slėgio epiūra yra trikampės 
prizmės formos, todėl slėgio centras D yra aukštyje h/3 nuo epiūros pa-
grindo taško B. Teoriškai jėgos P petys yra lygus:

 3
ht R= − .  (2.12)

2.5 pav. Iš dalies panardintą paviršių veikiančios slėgio jėgos sukimo momento skaičia-
vimų schema

Jei stačiakampio formos paviršius AB yra visiškai paniręs (2.6 
pav.), jį veikiančio slėgio epiūra yra trapecinės prizmės formos, todėl 
slėgio centras D yra tokiame pat aukštyje, kokiame yra ir trapecijos (t.y. 
slėgio epiūros) sunkio centras. Pritaikius (2.10) lygtį, gaunama:

 

( 2 )
3 ( )

AB B A
D BD

A B

l g h g hy l
g h g h

⋅ ρ ⋅ ⋅ + ⋅ρ ⋅ ⋅
= =

⋅ ρ ⋅ ⋅ + ρ ⋅ ⋅
. (2.13)
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2.6 pav. Visiškai panardintą paviršių veikiančios slėgio jėgos sukimo momento skaičia-
vimų schema

Vandens hidrostatinio slėgio atstojamosios jėgos P petys šiuo atve-
ju yra lygus:

 BDt R l= − .  (2.14)
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2.2. Antrasis laboratorinis darbas. Hidrostatinio slėgio 
atstojamosios jėgos tyrimai

Laboratorinio darbo užduotys:

1) eksperimentiškai nustatyti hidrostatinio slėgio, veikiančio iš da-
lies ir visiškai panardintą plokščią paviršių, atstojamosios jėgos 
pridėties taško (slėgio centro) padėties aukštį;

2) pagal hidrostatikos formules apskaičiuoti slėgio centro padėties 
aukščius;

3) teorinių skaičiavimų rezultatus palyginti su eksperimentų rezul-
tatais ir apskaičiuoti santykines paklaidas.

2.2.1. Laboratorinio darbo stendas

Hidrostatinio slėgio jėgos tyrimams skirtas stendas veikia nelygia-
pečių svirtinių svarstyklių pusiausvyros principu (2.7 pav.). Jį sudaro 
svirtis (1), ant kurios yra pritvirtintas tiriamasis ritinio segmentas (2), 
atsvaras (3) ir pakabinamas svarsčių laikiklis (4). Svirties atrama (5) 
yra tiriamojo ritinio ašyje, ji tvirtinama vandens rezervuaro (6) viršuti-
nėje dalyje. Vanduo iš rezervuaro išleidžiamas per rezervuaro šoninėje 
sienutėje įrengtą čiaupą (7).

Ilgasis svirties petys L = 285 mm, o trumpasis petys yra keičia-
mas nustatant svirties pusiausvyrą ─ pasukant atsvarą (3), užsuktą ant 
svirties (1) išsriegtosios dalies. Svirtis yra pusiausvira, kai jos apatinė 
briauna susilygina su žyma (8).

Ant rezervuaro pagrindo plokštės yra pritvirtintas sferinis guls-
čiukas (9), kuris naudojamas stendo horizontaliai padėčiai nustatyti 
ir kontroliuoti. Toks stendo gulsčiavimas atliekamas pasukant stendo 
pagrindo plokštės išsriegtas atramas (10) ir nustatant gulsčiuko bur-
buliuką į jo centą.

Vandens gyliui (h) rezervuare matuoti yra naudojama aukščių 
skalė ritinio segmento šone (11), jos „0“ atžyma yra žemiausiame 
ritinio segmento taške.
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2.7 pav. Laboratorinio stendo schema

Laboratorinio darbo stendui yra būtinas svarsčių komplektas, kuris 
laboratorijoje saugomas kartu su svarsčių laikikliu (2.8 pav.).

2.8 pav. Svarsčių laikiklis ir kalibruoti svarsčiai
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Laboratoriniame stende yra matuojamas hidrostatinio slėgio, vei-
kiančio plokščią vertikalų stačiakampio formos paviršių AB (2.5 ir 2.6 
pav.), atstojamosios jėgos (P) sukimo momentas apie atramos tašką 
(5). Šis sukimo momentas yra atsveriamas svirčiai esant pusiausvyros 
būklės ant svarsčių laikiklio pakabintais svarsčiais ir gali būti apskai-
čiuotas pagal tokią lygtį:

 P t G L⋅ = ⋅ ,  (2.15)

čia G ─ suminė svarsčių sunkio jėga (N).
Stendo geometrinės charakteristikos (2.7 pav.):
 tiriamojo ritinio segmento skerspjūvio (spindulio kryptimi) for-
ma stačiakampė;
 segmento pjūvio aukštis a = 100 mm;
 segmento plotis (statmenas lapo plokštumai) b = 70 mm;
 segmento vidinis spindulys 100r d mm= = ;
 segmento išorinis spindulys 200R a d mm= + = ;
 svirties ilgasis petys L = 285 mm.

2.2.2. Laboratorinio darbo metodika

Bandymai atliekami tokia tvarka:
1) laboratorinio darbo stendas pastatomas ant tvirto horizontalaus 

paviršiaus ir gulsčiuojamas į horizontalią padėtį;
2) ant svirties (1) plonojo galo pakabinamas svarsčių laikiklis (4) 

be svarsčių ir sukant atsvarą (2) nustatoma svirties pusiausvira ─ 
svirties apatinė briauna susilygina su žyma (8);

3) į rezervuarą įpilama tiek vandens, kad vandens lygis skalėje (11) 
pasiektų 10 mm žymą;

4) ant svarsčių laikiklio (4) sudedama tiek svarsčių, kad svirtis įgytų 
pusiausvyros būklę ─ jos apatinė briauna pasiektų žymą (8);

5) vandens lygis h ir suminė svarsčių masė m užrašoma laboratori-
nio darbo žurnale (2 lent.);

6) pagal hidrostatikos formulę (2.1) analitiniu arba grafi niu-analiti-
niu būdu pagal formulę (2.3) apskaičiuojama hidrostatinio slėgio, 
veikiančio plokščią vertikalų stačiakampio formos paviršių AB 
(2.5 ir 2.6 pav.), atstojamoji jėga (P);



25

7) iš lygties (2.15) gaunama formulė (2.16), pagal kurią apskaičiuo-
jamas hidrostatinio slėgio atstojamosios jėgos (P) petys:

 
G Lt

P
⋅

= ; (2.16)

8) pagal skaičiavimų schemą (2.5 arba 2.6 pav.) ir bandymo rezulta-
tus apskaičiuojamas eksperimentinis slėgio centro D aukštis nuo 
žemiausio ritinio segmento taško B (yD,e ):

 ,D ey R t= − , (2.17)

9) analitiniu arba grafi niu-analitiniu būdu (žr.2.1.3 sk.) apskaičiuo-
jamas teorinis sunkio centro aukštis yD (žr.2.2 arba 2.3 pav.) ir 
užrašomas laboratorinio darbo žurnale (2 lent.);

10) apskaičiuojama santykinė slėgio centro aukščių matavimų pa-
klaida εy:

 

, 100%D e D
y

D

y y
y
−

ε = ⋅ . (2.18)

11) į rezervuarą papildomai įpilama tiek vandens, kad vandens lygis 
skalėje (11) pakiltų apie 10 mm;

12) bandymai (p.4..p.11) kartojami nuosekliai didinant vandens kie-
kį rezervuare tol, kol vandens lygis skalėje (11) pasieks 130─150 
mm žymą;

13) atlikus visus bandymus nuo svirties nuimamas laikiklis su svars-
čiais, o rezervuaras ištuštinamas;

14) nubraižomas matavimų paklaidų εy  ir gylio h ryšio grafi kas;
15) užrašomos laboratorinio darbo išvados, kuriose turėtų būti atsa-

kyta į tokius klausimus:
1) kuris iš slėgio centro padėties nustatymo metodų (analitinis ar 

grafi nis-analitinis) buvo panaudotas laboratoriniame darbe ir 
kodėl?

2) ar sutampa nagrinėjamo panardinto paviršiaus sunkio ir slėgio 
centrai, jei nesutampa, ─ kodėl?

3) kokiu tikslumu laboratorinio darbo stende galima išmatuoti 
slėgio centro padėties aukštį yD ?

4) nuo ko priklauso slėgio centro padėties aukščio matavimų pa-
klaidos?
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2 lentelė. Bandymų duomenys ir skaičiavimų rezultatai 

Band.
Nr.

Išmatuota Apskaičiuota
h

(mm) 
G

(N)
P

(N)
t

(m)
yD,e

 (lBD)
(m)

yD
(m)

εy
(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Išvados:
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3. HIDRAULIKOS LABORATORINIŲ DARBŲ 
BAZINIS STENDAS

3.1. Bazinio stendo (BS) paskirtis ir konstrukcija
Hidraulikos laboratoriniai darbai, kuriuose tiriami hidrodinamikos 

reiškinai, yra atliekami laboratorinių darbų baziniame stende. Šio stendo 
paskirtis:

• tiekti vandenį laboratorinių darbų stendams ir užtikrinti reikiamą 
debitą ir slėgį;

• reguliuoti tiekiamo vandens debitą ir slėgį;
• išmatuoti pratekančio vandens debitą.
Hidraulikos laboratorinių darbų bazinio stendo (BS) schema ir re-

alus vaizdas pateikti 3.1 paveiksle. BS sudaro pagrindinis (žemutinis) 
atviras vandens rezervuaras (3.1 pav., 1), iš kurio siurbimo vamzdžiu 
(2) vanduo patenka į siurblį su elektros varikliu (3), o iš siurblio slėginiu 
vamzdžiu per slėgio ir debito reguliatorių (5) ir jungtį (6) jis tiekiamas 
ant BS pastatomiems laboratorinių darbų stendams. Ištekėjęs iš laborato-
rinio stendo vanduo lanksčia žarna (7) nukreipiamas į debitų matavimo 
rezervuarą (8), kurio dugne sumontuotas vandens išleidimo vožtuvas (9). 
Iš lanksčios žarnos (7) ištekėjęs vanduo per šoninę angą (10) gali būti 
nukreiptas tiesiai į žemutinį rezervuarą (1).

3.1 pav. Bazinio hidraulinio stendo schema (a) ir realus vaizdas (b)

 Debitų matavimo (viršutinio) rezervuaro priekinėje sienutėje 
(3.1 pav., b) yra pritvirtintas stiklinis vamzdelis (11), kuriame nusi-
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stovi rezervuare esančio vandens lygis. Stiklinio vamzdelio skalė yra 
sugraduota šio rezervuaro tūrio vienetais ─ litrais: pagal vandens lygį 
stikliniame vamzdelyje (11) jo skalėje galima perskaityti rezervuare 
esančio vandens tūrį (litrais).

3.2. Bazinio stendo valdymas

BS siurblio tiekiamo vandens debitas ir slėgis reguliuojamas sukant 
reguliatoriaus (5) rankenėlę. Paleidžiant siurblį ir jį stabdant reguliato-
rius (5) turi būti uždarytas. Norint uždaryti reguliatorių, reikia sukti 
jo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę iki sukimo momento padidėjimo, 
tačiau, kad reguliatorius nesugestų, didesnės jėgos naudoti nereikia. 
Reguliatorių (5) atidarant jo rankenėlė sukama prieš laikrodžio rodyklę.

BS siurblio elektros variklis yra jungiamas prie kintamos srovės 
220 V įtampos tinklo, jis paleidžiamas pasukant mygtuką (12), o stab-
domas paspaudžiant mygtuką (12).

Vandeniui iš viršutinio rezervuaro išleisti yra naudojama svirtis 
(13): ją pakėlus vožtuvas (9) atidaromas, o nuleidus ─ šis vožtuvas 
uždaromas.

3.3. Debitų matavimas

Laboratorinio darbo stende ir lanksčioje žarnoje (7) tekančio van-
dens debitas nusistovėjusio tekėjimo atveju gali būti matuojamas tūrio 
būdu dvejopai:

 su debitų matavimo rezervuaru (8) ir chronometru;
 su 1 litro talpos menzūrėle ir chronometru.

Didesni vandens debitai yra matuojami su debitų matavimo rezer-
vuaru ir chronometru tokia seka:

1) paspaudžiant svirtį (13) sandariai uždaromas rezervuaro vož-
tuvas (9);

2) į rezervuarą (8) iš lanksčios žarnos (7) įleidžiama tiek vandens, 
kad pagal jo lygį stiklinio vamzdelio (11) skalėje būtų galima 
perskaityti jame esančio vandens tūrį (kaip jau minėta, ši skalė 
sugraduota litrais);

3) lanksti žarna (7) įstatoma į šoninę angą (10), po trumpos pau-
zės, kai vanduo stikliniame vamzdelyje (11) nusistovi, jo ska-
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lėje pagal vandens menisko apatinį tašką perskaitomas pradinis 
vandens tūris rezervuare W0;

4) vienu metu vandens čiurkšlė iš lanksčios žarnos nukreipiama į 
debitų matavimo rezervuarą (8) ir paleidžiamas chronometras;

5) kai vandens lygis rezervuare (8) pakyla 5...10 cm arba (esant 
mažam vandens debitui) chronometru matuojamas laikas viršija 
100...200 sekundžių, vienu metu lanksti žarna (7) nukreipiama į 
šoninę angą (10) ir sustabdomas chronometras;

Pastaba: kuo didesnė debito matavimo trukmė (t.y. chronometru 
fi ksuojamas rezervuaro užsipildymo laikas), tuo didesnis debito mata-
vimo tikslumas.

6) po trumpos pauzės, kai vanduo stikliniame vamzdelyje (11) nu-
sistovi, jo skalėje pagal vandens menisko apatinį tašką perskaito-
mas galinis vandens tūris rezervuare W, o chronometre perskai-
toma debito matavimų trukmė t;

7) išmatuotas vandens debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

 
0W WQ

t
−

= ;  (3.1)

8) išmatavus ir apskaičiavus debitą pakeliama BS svirtis (13), atida-
romas vožtuvas (9) ir rezervuaras (8) ištuštinamas.

Mažesni vandens debitai yra matuojami analogiškai, tik vandens 
tūriui matuoti vietoje rezervuaro (8) naudojama su 1 litro talpos menzū-
rėle. Šiuo atveju matuojama tokia tvarka:

1) vienu metu vandens čiurkšlė iš lanksčios žarnos nukreipiama į 
menzūrėlę ir paleidžiamas chronometras;

2) įleidus į menzūrėlę 0,5...0,9 litro vandens, arba kai chronometru 
matuojamas laikas viršija 100...200 sekundžių, vienu metu van-
dens čiurkšlė iš lanksčios žarnos nukreipiama į rezervuarą (8) 
arba šoninę angą (10) ir sustabdomas chronometras;

3) menzūrėlė statoma ant horizontalaus paviršiaus, ir jos skalėje 
perskaitomas pritekėjusio vandens tūris W;

4) išmatuotas vandens debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

 
WQ
t

= ;  (3.2)

5) vanduo iš menzūrėlės supilamas į rezervuarą (8).
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Bazinio stendo elektros variklis bandymų metu yra įjungiamas į 
kintamos 220 V įtampos tinklą su įžeminimu, todėl ardyti variklio apsau-
gas, pilti vandenį ant elektros variklio arba elektros kabelio, liesti šlapius 
elektros įvado laidus yra pavojinga gyvybei.
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4. BERNULIO LYGTIES EKSPERIMENTINIAI 
TYRIMAI

4.1. Teoriniai principai

4.1.1. Bernulio lygtis idealiojo skysčio elementariai čiurkšlei

Bernulio lygtis idealiojo skysčio elementariai čiurkšlei:

 

2

.
2

p uz const
g g

+ + =
ρ ⋅

, (4.1)

čia  z – pjūvio sunkio centro aukštis nuo palyginimo plokštumos, arba 
lyginamoji potencinė padėties aukščio energija;

 ρ ─ skysčio tankis;
 g ─ gravitacinis pagreitis;
 u ─ tėkmės greitis;

 

p
gρ ⋅

 − pjezometrinis aukštis, arba lyginamoji potencinė energija;

 

2

2
u

g⋅
− greičio aukštis, arba lyginamoji kinetinė energija.

Lygtį (4.1) pritaikius idealiojo skysčio elementarios čiurkšlės kele-
tui pjūvių (4.1 pav.) gaunama:

 

2 2
1 1 2 2

1 2

2

...
2 2

.
2 d

p u p uz z
g g g g

p uz H const
g g

+ + = + + = =
ρ ⋅ ρ ⋅

= + + = =
ρ ⋅

 (4.2)

Bernulio lygties (4.2) nariai išreiškia tėkmės lyginamosios (t.y. ten-
kančios 1 niutonui skysčio) energijos rūšis:

 suma pz
g

+
ρ ⋅

 reiškia lyginamąja potencinę tėkmės energiją, ji 

dar vadinama hidrostatiniu aukščiu (H);

 suma 
2

2
p vz
g g

α ⋅
+ +

ρ ⋅ ⋅
 reiškia pilnutinę lyginamąja tėkmės ener-

giją (E0), ji dar vadinama hidrodinaminiu aukščiu (Hd).
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Hidrostatinius aukščius jungianti linija yra vadinama pjezometri-
ne linija ir grafi kuose žymima „P“ arba „H“ raidėmis. Hidrodinaminius 
aukščius jungianti linija yra vadinama hidrodinamine arba energetine li-
nija ir grafi kuose žymima „Hd“ arba „E0“ raidėmis. Bernulio lygtis (4.2) 
gali būti užrašyta dviems arba daugiau elementarios čiurkšlės pjūvių, 
pavyzdžiui, 4.1 paveiksle 1─1 ir 2─2 pjūviams, arba bet kuriam kitam 
pjūviui. Čia matyti, kad idealiojo skysčio elementarios čiurkšlės pilnu-
tinė lyginamoji energija tėkmės kryptimi nekinta, tačiau gali kisti atski-
ros pilnutinę energiją sudarančios energijos rūšys, šiuo atveju: tėkmės 

kryptimi lyginamoji potencinė energija pz
g

+
ρ ⋅

 mažėja, o lyginamoji 

kinetinė energija 
2

2
u

g⋅
 atitinkamai didėja (4.1 pav.).

 4.1 pav. Idealiojo skysčio elementarios čiurkšlės Bernulio lygties grafi kai

Jei elementarios čiurkšlės ašis yra horizontalioje plokštumoje 
( .)z const= , tai lygtis (4.1) yra užrašoma trumpiau:

 

2

.
2

p u const
g g

+ =
ρ ⋅  (4.3)

Bernulio lygtimi yra išreiškiamas tekančio skysčio energijos ba-
lansas, arba energijos tvermės dėsnis.
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4.1.2. Bernulio lygtis realiojo skysčio tėkmei

Realiuosiuose tekančiuose skysčiuose pasireiškia klampa, dėl to 
tėkmės mechaninės energijos tam tikra dalis virsta šilumine energija ir 
išsisklaido aplinkoje. Šiuo atveju Bernulio lygtyje, užrašytoje dviems tė-
kmės pjūviams, atsiranda papildomas narys ─ hidrauliniai nuostoliai hw:

 

2 2
1 1 2 2

1 22 2 w
p v p vz z h

g g g g
α ⋅ α ⋅

+ + = + + +
ρ ⋅ ρ ⋅ ,  (4.4)

čia v ─ vidutinis tėkmės greitis tėkmės skerspjūvyje;
 α ─ Koriolio koefi cientas, kuris patikslina tėkmės kinetinę energiją, 

apskaičiuotą pagal vidutinį greitį v.
Lygties narių indeksai (1,2) reiškia jų priklausomybę pjūviui 1─1 

arba 2─2;

4.1.3. Pito vamzdelis (pitometras)

Tai stiklinis sulenktas vamzdelis, kurio vienas atviras galas yra nu-
kreiptas prieš tėkmės kryptį, o kitas stiklinis atviras (arba uždaras, bet 
sujungtas su pjezometru) galas dažniausiai yra vertikalus ir skirtas slėgio 
aukščiui matuoti (4.2 pav.). Stovinčiame skystyje tėkmės greitis u yra 
lygus 0, todėl remiantis pagrindiniu hidrostatikos dėsniu galima tvirtinti, 
kad pitometre ir pjezometre esančio skysčio stulpelių aukščiai (t.y. skys-
čio laisvieji paviršiai) yra horizontalioje plokštumoje.

Skysčiui tekant greičiu u Pito vamzdelyje nusistovintis skysčio 
stulpelio aukštis yra didesnis už pjezometro skysčio stulpelio aukštį. Jei 
trumpame tėkmės ruože hidraulinių nuostolių galima nepaisyti, tai tė-
kmės energija cilindrinio horizontalaus vamzdžio ašyje esančiuose taš-
kuose 1 ir 2 turi būti vienoda (4.2 pav.), ir pritaikius (4.3) lygtį galima 
užrašyti:

 

2
1 2 0

2

man manp pu
g g g

+ = +
ρ ⋅ ⋅ ρ ⋅

,  (4.5)

arba

 

2
2 1

2

man manp pu h
g g

−
= = ∆

⋅ ρ ⋅
,  (4.6)
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čia u ─ tėkmės greitis vamzdžio ašyje prieš pitometrą (t.y. pitometru 
matuojamas tėkmės greitis);

 p1,man, p2,man ─ manometriniai slėgiai tėkmės taškuose 1 ir 2;
 ∆h ─ slėgio aukščių skirtumas tėkmės taškuose 1 ir 2, t.y. pitome-

trinio ir pjezometrinio aukščių skirtumas.

4.2 pav. Pjezometro ir pitometro schema

Iš (4.6) lygties galima užrašyti pitometru išmatuoto tėkmės greičio 
formulę:

 2u g h= ⋅ ⋅ ∆ .  (4.7)

Pitometrai naudojami dujų ir skysčių tėkmės greičiui matuoti. Kad 
tokiu prietaisu būtų galima išmatuoti greičio aukštį ∆h, jie dažniausiai 
komplektuojami (konstruojami) kartu su pjezometru ir aukščių skale.
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4.2. Trečiasis laboratorinis darbas.
Konfuzoriaus arba difuzoriaus matmenų 
hidrauliniai tyrimai

Laboratorinio darbo užduotys:

1) pitometru ir pjezometrais išmatuoti tėkmės greičio aukščius kon-
fuzoriaus arba difuzoriaus skerspjūviuose, kuriuose yra prijungti 
pjezometrai;

2) išmatuoti konfuzoriuje arba difuzoriuje tekančio vandens debitą;
3) pagal išmatuotus greičio aukščius ir vandens debitą konfuzoriaus 

arba difuzoriaus skerspjūviuose nustatyti tėkmės skerspločius ir 
vidaus skersmenis;

4) nustatyti ir įvertinti santykines matavimų paklaidas.

4.2.1. Laboratorinio darbo stendas

Bernulio lygties eksperimentinių tyrimų stendas (4.3 pav.) yra skir-
tas Bernulio lygties konfuzoriuje arba difuzoriuje eksperimentiniams ty-
rimams. Jį sudaro stovas (1), ant kurio laikikliais pritvirtintas difuzorius 
─ platėjantis skritulio skerspjūvio formos organinio stiklo vamzdis (2). 
Jis gali būti lengvai išimamas, pasukamas 180° ir vėl įstatomas į laiki-
klius, ─ taip gaunamas konfuzorius ─ siaurėjantis skritulio skerspjūvio 
formos vamzdis. Lanksčia žarna (3) iš bazinio stendo į vamzdį (2) tiekia-
mas vanduo, kurio debitas reguliuojamas slėgio ir debito reguliatoriumi 
(4). Ištekėjęs vanduo per alkūnę (5) lanksčia žarna nukreipiamas atgal į 
bazinį stendą, kuriame matuojamas debitas.
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4.3 pav. Bernulio lygties eksperimentinių tyrimų stendas

Vamzdyje (2) yra prijungtas pitometras (6) ir pjezometrai, kurių 
vertikalioji dalis kartu su aukščių skale pritvirtinta manometrų lentoje 
(7). Visų pjezometrų ir pitometro stiklinių vamzdelių viršutinės dalys yra 
tarpusavyje sujugtos, tačiau su atmosferos oru nesusisiekia. Rankiniu 
oro siurbliu (9), kuris lanksčia žarnele (8) yra sujungtas su pjezometrų 
ir pitometro vamzdelių viršutinėmis dalimis, galima suspausti čia esantį 
orą tiek, kad skalėje (7) būtų galima patogiai perskaityti pjezometrinių 
ir pitometrinių aukščių skirtumus, t.y. greičio aukščius ∆h h∆ . Tokiu 
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būdu pjezometrais ir pirometru galima išmatuoti greičio aukščius, kai 
slėgio aukštis tiriamajame vamzdyje (2) yra didesnis už pjezometrų bei 
pitometro vamzdelių aukštį. Matavimų metu suspausto oro slėgis visų 
stiklinių vamzdelių (7) viršutinėje dalyje turi būti vienodas ir nekintantis. 
Tam, kad suspaustas oras per oro siurblio (9) nesandarumus neišsiveržtų 
į atmosferą, yra panaudotas atbulinis vožtuvas (10), įstatytas suspausto 
oro žarnelėje (8). Be to, uždarant čiaupą (11) suspausto oro žarnelė ma-
tavimų metu gali būti atjungiama nuo pjezometrų ir pitometrų.

 Stendo techninės charakteristikos:
 pjezometrų skalės aukštis ─ nuo 0 iki 470 mm;
 pjezometrų skaičius ─ 7;
 pitometrų skaičius ─1;
 vamzdžio (2) skersmuo įtekėjimo dalyje ─ 25 mm;
 vamzdžio siaurėjimo kampas įtekėjimo dalyje ─ 21°;
 vamzdžio tiriamosios dalies platėjimo kampas ─ 10°.

4.2.2. Oro pašalinimas iš pjezometrų ir pitometro vamzdelių

Norint tiksliai išmatuoti pjezometrinius ir hidrodinaminius aukš-
čius būtina pašalinti oro burbuliukus ir oro kamščius iš pjezometrų ir 
pitometro vamzdelių. Ši procedūra atliekama tokia seka:

1) pasukant pagal laikrodžio rodyklę uždaromi abu slėgio ir debito 
reguliatoriai: bazinio stendo (3.1 pav., 5) ir laboratorinio darbo 
stendo (4.3 pav., 4); siekiant išvengti reguliatoriaus gedimo dide-
lės jėgos naudoti nereikia;

2) pasukant mygtuką (3.1 pav., 12) įjungiamas vandens siurblys;
3) visiškai atidaromas laboratorinio darbo stendo slėgio ir debito re-

guliatorius (4.3 pav., 4);
4) lėtai atidaromas bazinio stendo slėgio ir debito reguliatorius 

(3.1 pav., 5), kol tiriamuoju vamzdžiu pradės tekėti didžiausias 
vandens debitas;

5) kai visi pjezometrų ir pitometro vamzdeliai užsipildo vandeniu 
ir juose nelieka oro burbuliukų, abu slėgio ir debito reguliato-
riai uždaromi: pirma ─ laboratorinio darbo stendo (4.3 pav., 4), 
paskui ─ bazinio stendo (3.1 pav., 5);
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6) įsitikinama, kad pjeozmetrinių ir hidrodinaminio aukščių ma-
tavimų įranga yra sandari: pjezometrų ir pitometro stikliniuose 
vamzdeliuose nusistovėjęs vandens lygis turi būti stabilus;

7) atjungiamas atbulinis vožtuvas (4.3 pav., 10) ir atidaromas čiau-
pas (11);

8) lėtai atidaromas laboratorinio darbo stendo slėgio ir debito re-
guliatorius (4.3 pav., 4) ir stebima, kol pjezometrų ir pitometrų 
vamzdeliuose vandens lygis nukris iki 70...80 mm manometrų 
skalės aukščio;

9) uždaromas laboratorinio darbo stendo slėgio ir debito reguliato-
rius (4.3 pav., 4), prie žarnelės prijungiamas atbulinis vožtuvas 
(10) ir uždaromas čiaupas (11);

10) patikrinama, ar visuose pjezometruose ir pitometre nėra oro: 
vandens lygis stikliniuose vamzdeliuose turi būti viename aukš-
tyje, priešingu atveju oro pašalinimo procedūra pakartojama.

4.2.3. Bandymų metodika

Bandymai atliekami tokia seka:
1) ant bazinio stendo (3.1 pav.) pastatomas laboratorinio darbo sten-

das (4.3 pav.), kurio lanksti žarna (4.3 pav., 3) prijungiama prie 
siurblio slėgimo vamzdžio (3.1 pav., 6);

2) iš pjezometrų ir pitometro vamzdelių pašalinamas oras (žr.4.2.2 
sk.);

3) atidaromi slėgio ir debito reguliatoriai: pirma ─ bazinio stendo 
(3.1 pav., 5), paskui ─ laboratorinio darbo stendo (4.3 pav., 4);

4) kai vandens tėkmė nusistovi, išmatuojamas stende tekančio van-
dens debitas Qj (žr. 3.2 sk.), jo reikšmė užrašoma laboratorinių 
darbų žurnale 4.1 lentelėje (čia j ─ bandymo eilės numeris);

5) atleidus pitometro vamzdelį fi ksuojančią veržlę (4.3 pav., 6) pi-
tometro vamzdelis pastumiamas konfuzoriaus (arba difuzoriaus) 
ašies kryptimi iki pirmojo pjezometro prijungimo vietos (t.y. tė-
kmės skerspjūvio, kurio eilės numeris i = 1); fi ksuojanti veržlė 
nestipriai prisukama;

6) po 1─2 minučių, kai pitometro ir pjezometro stikliniuose vamz-
deliuose (4.3 pav.,7) vandens lygis nusistovi, aukščių skalėje per-
skaitomi jų aukščiai, atitinkamai hD, i, j ir hi, j, kurių skirtumas yra 
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lygus greičio aukščiui 
2
,

, , , 2
i j

i j D i j i
u

h h h
g

∆ = − =
⋅

; išmatuotos reikš-

mės užrašomos laboratorinių darbų žurnale (4.1 lentelė);
7) apskaičiuojamas i skerspjūvyje išmatuotas tėkmės greitis ui:

 , ,2i j i ju g h= ⋅ ⋅ ∆ .  (4.8)

8) pagal išmatuotą debitą Qj apskaičiuojamas tėkmės skresplotis ωi,j:

 
,

,

j
i j

i j

Q
u

ω = ,  (4.9)

9) apskaičiuojamas konfuzoriaus (arba difuzoriaus) skersmuo di,j:

 
,

,
4 i j

i jd
⋅ ω

=
π

, (4.10)

o skaičiavimų rezultatai surašomi laboratorinių darbų žurnale 
(4.1 lentelė);

10) analogiškai (p.p.5─9) išmatuojami pjezometriniai bei pitometri-
niai aukščiai ir kituose konfuzoriaus (arba difuzoriaus) pjūviuose, 
kuriuose yra prijungti pjeozometrai (i = 2…6), ir apskaičiuojami 
jų skersmenys di,j;

11) slėgio ir debito reguliatoriais pakeičiamas konfuzoriuje (arba 
difuzoriuje) tekančio vandens debitas (bandymų serijos numeris 
j = 2), ir bandymai (p.4...p.10) pakartojami;

12) slėgio ir debito reguliatoriais pakeičiamas konfuzoriuje (arba 
difuzoriuje) tekančio vandens debitas (bandymo serijos numeris 
j = 3), ir bandymai (p.4...p.10) pakartojami.

Pastaba: Bandymų serijoms rekomenduojamos tokios vandens de-
bitų Qj reikšmės: 80 ─ 160 ─ 250 cm3/s.

13) baigus matavimus bazinio stendo slėgio ir debito reguliatorius 
(3.1 pav., 5) uždaromas jo rankenėlę sukant pagal laikrodžio ro-
dyklę iki sukimo momento padidėjimo, tačiau didesnės jėgos 
naudoti nereikia;

14) vandens siurblys išjungiamas paspaudus mygtuką (3.1 pav., 12).
Iš gautų matavimų rezultatų apskaičiuojamas vidutinis konfuzoriaus 

(arba difuzoriaus) skersmuo kiekvieno pjezometro prijungimo vietoje:
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,
1

n

i j
j

i

d
d

n
==

∑
,  (4.11)

čia   i ─ konfuzoriaus (arba difuzoriaus) pjūvio (arba pjezometro) eilės 
numeris;

 j ─ bandymo serijos numeris;
 di,j ─ konfuzoriaus (arba difuzoriaus) skersmuo i-tajame pjūvyje, 

apskaičiuotas pagal j-tojoje bandymų serijoje išmatuotą debitą Qj;
 n ─ bandymų skaičius (rekomenduojamas n = 3).

Apskaičiuojamos santykinės vamzdžio skersmens matavimų ir 
skaičiavimų paklaidos:

 
100%i i

d
i

d d
d
−

ε = ⋅ .  (4.12)

Visi skaičiavimų rezultatai surašomi į 4.1 lentelę.
Užrašomos laboratorinio darbo išvados atsakant į tokius klausi-

mus:
1) ar aukščių skalėje nustatyti pitometro (pjezometro) vandens stul-

pelių aukščiai hD (h) yra lygūs hidrodinaminiam Hd (hidrostati-
niam H) aukščiams? Ar jie gali būti lygūs, jei taip, tai kokiomis 
sąlygomis?

2) kokiu tikslumu hidrauliniais bandymais galima nustatyti konfu-
zoriaus arba difuzoriaus skersmenį bet kuriame jo skerspjūvyje?

3) ar konfuzoriaus arba difuzoriaus skersmenų nustatymo tikslumas 
nepriklauso nuo tekančio vandens debito?

4) kaip būtų galima padidinti bandymų rezultatų tikslumą?



41

4.
1 

le
nt

el
ė.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
ty

rim
ų 

du
om

en
ys

 ir
 sk

ai
či

av
im
ų 

re
zu

lta
ta

i
 

(k
on

fu
zo

ria
us

 a
r d

ifu
zo

ria
us

)

Band.
Nr. (j)

Debitas Qj
cm3/s 
Pjūvio
Nr.(i)

Pjezometro 
vandens stul-
pelio aukštis
hi,j cm 

Pitometro 
vandens stul-
pelio aukštis
hD,i,j cm

Greičio aukštis
∆hi,j cm

Tėkmės greitis

,, 2 ijij ugh =∆

 
cm/s

Tėkmės 
skersplotis

,
,

j
ij

ij

Q
u

ω= cm2

Vаmzdžio
skersmuo di,j cm 

Vidutinė 
išmatuota
skersmens 
reikšmė i d cm

Santykinė 
paklaida
 ε%

1
1 2 3 4 5 6

2
1 2 3 4 5 6

3
1 2 3 4 5 6

Iš
va

do
s:
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4.3. Ketvirtasis laboratorinis darbas.
Bernulio lygties eksperimentiniai tyrimai

Laboratorinio darbo užduotys

1) pitometru ir pjezometrais išmatuoti tėkmės greičio aukščius įvai-
riuose konfuzoriaus ir difuzoriaus pjūviuose ir juos palyginti su 
teoriniais vidutinio greičio aukščiais;

2) nustatyti išmatuotų ir apskaičiuotų greičio aukščių santykines 
paklaidas.

Bandymų metodika

Darbas atliekamas tokia seka:
1) ant bazinio stendo (3.1 pav.) pastatomas laboratorinio darbo sten-

das (4.3 pav.), kurio lanksti žarna (4.3 pav., 3) prijungiama prie 
siurblio slėgimo vamzdžio (3.1 pav., 6);

2) organinio stiklo vamzdis (4.3 pav., 2) įstatomas į konfuzoriaus 
padėtį (tėkmės kryptimi vamzdis siaurėja);

3) iš pjezometrų ir pitometro vamzdelių pašalinamas oras (žr. 4.2.2 sk.);
4) atidaromi slėgio ir debito reguliatoriai: pirma ─ bazinio stendo 

(3.1 pav., 5), paskui ─ laboratorinio darbo stendo (4.3 pav., 4);
5) kai vandens tėkmė nusistovi, išmatuojamas konfuzoriuje (arba 

difuzoriuje) tekančio vandens debitas Q (žr. 3.2 sk.), o rezultatas 
įrašomas 4.2 lentelėje;

6) atleidus pitometro vamzdelį fi ksuojančią veržlę (4.3 pav., 6), pi-
tometro vamzdelis pastumiamas konfuzoriaus (arba difuzoriaus) 
ašies kryptimi iki pirmojo pjezometro prijungimo vietos (t.y. iki 
tėkmės skerspjūvio, kurio eilės numeris i = 1), fi ksuojanti veržlė 
nestipriai prisukama;

7) po 1─2 minučių, kai pitometro ir pjezometro stikliniuose vamz-
deliuose (4.3 pav., 7) vandens lygis nusistovi, aukščių skalėje 
perskaitomi jų aukščiai, atitinkamai hD,i ir hi, kurių skirtumas yra 

lygus greičio aukščiui 
2

, 2
i

i D i i
uh h h

g
∆ = − =

⋅
; išmatuotos reikš-

mės užrašomos laboratorinių darbų žurnale (4.2 lentelė);
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8) apskaičiuojamas kiekvieno tėkmės skerspjūvio vidutinis greitis vi:

 
i

i

Qv =
ω

,  (4.13)

čia iω  ─ tėkmės skresplotis, apskaičiuotas pagal 3 laboratoriniame darbe 
nustatytą vidutinę skersmens id  reikšmę (žr.4.1 lent.);
9) pagal tėkmės vidutinį skerspjūvio greitį vi apskaičiuojamas grei-
čio aukštis ∆hv,i:

 

2

, 2
i

v i
vh

g
∆ =

⋅
;  (4.14)

10) apskaičiuojamos greičio aukščių santykinės paklaidos:

 

, 100%v i i

i

h h
h

∆ − ∆
ε = ⋅

∆
; (4.15)

11) visi matavimų ir skaičiavimų rezultatai surašomi į 4.2 lentelę;
12)  bazinio stendo slėgio ir debito reguliatorius (3.1 pav., 5) užda-

romas jo rankenėlę sukant pagal laikrodžio rodyklę iki sukimo 
momento padidėjimo, tačiau didesnės jėgos naudoti nereikia;

13) mygtuką (3.1 pav., 12) paspaudus siurblys išjungiamas.
14) organinio stiklo vamzdis (4.3 pav., 2) įstatomas į difuzoriaus 

padėtį (tėkmės kryptimi vamzdis platėja);
15) analogiškai atliekami difuzoriaus bandymai (p.3...p.10), o jų re-

zultatai surašomi 4.2 lentelėje;
16) baigus matavimus bazinio stendo slėgio ir debito reguliatorius 

(3.1 pav., 5) uždaromas;
17) išjungiamas vandens siurblys;
18) pagal gautus rezultatus nubraižomos konfuzoriaus ir difuzoriaus 

pjeozmetrinė ir energetinė linijos (žr.4.1 pav.).
Užrašomos laboratorinio darbo išvados atsakant į tokius klausimus:
1) kodėl ir kaip kinta tėkmės potencinė ir kinetinė energijos konfu-

zoriuje ?
2) kodėl ir kaip kinta tėkmės potencinė ir kinetinė energijos difu-

zoriuje ?
3) kaip kinta pilnutinė tėkmės energija konfuzoriuje ir difuzoriuje?
4) kokią įtaką bandymų rezultatams turi hidrauliniai nuostoliai? 
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Debitas Q
cm3/s 

Pjūvio
Nr. (i)

Pjezometro vandens 
stulpelio aukštis
hi cm 

Pitometro vandens 
stulpelio aukštis
hD,i cm

Greičio aukštis
∆hi cm

Vаmzdžio
skersmuo i d cm

Tėkmės skersplotis
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4
i

i
d π⋅
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kmės greitis

i
i

Q v=
ω
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2

,
2

i
vi
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g

∆=
⋅
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Santykinė paklaida 

,
100

vii

i

hh
h

∆−∆
ε=⋅

∆
 

%
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Difuzorius
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5. VANDENS TEKĖJIMO REŽIMAI

5.1.  Teoriniai principai
Esant mažiems skysčio tekėjimo greičiams v, kol jie neviršija tam 

tikros reikšmės '
krv , vadinamos žemutiniu kritiškuoju tėkmės greičiu, t.y. 

kai '
krv v< , skysčio dalelės juda tarpusavyje nesimaišydamos, lygiagre-

čiomis trajektorijomis, tarsi slysdamos viena kitos atžvilgiu. Toks tekėji-
mo režimas vadinamas laminariniu.

Jei tėkmės greičiai padidėja ir pasiekia žemutinį kritiškąjį tėkmės 
greitį '

krv , tačiau neviršija aukštutinio kritiškojo tėkmės greičio ''
krv , t.y. 

kai ' ''
kr krv v v< < , skysčio daleles pradeda tarpusavyje maišytis, tėkmėje 

atsiranda sūkurių užuomazgos, skysčio dalelių trajektorijos tampa nely-
giagrečios. Toks tekėjimo režimas vadinamas neapibrėžtuoju.

Esant dar dideliems tėkmės greičiams, kai jie viršija aukštutinį kri-
tiškąjį tėkmės greitį ''

krv , t.y. kai ''
krv v> , skysčio dalelės dėl atsiradusių 

sūkurių pradeda intensyviai tarpusavyje maišytis, jų trajektorijos tampa 
chaotiškos, atsiranda tėkmės greičių ir slėgių pulsacijų. Toks tekėjimo 
režimas vadinamas turbulentiniu.

Kritiškuoju tėkmės greičiu vadinamas toks vidutinis tėkmės greitis, 
kuriam esant keičiasi tekėjimo režimai:

 žemutinis kritiškasis greitis ─ kai tėkmės režimas kinta iš lamina-
rinio į neapibrėžtąjį;
 aukštutinis kritiškasis greitis ─ kai tėkmės režimas kinta iš neapi-
brėžtojo į turbulentinį.

Kritiškieji tėkmės greičiai labiausiai priklauso nuo vamzdžio skers-
mens d (arba hidraulinio spindulio R) ir skysčio klampos, kurią apibū-
dina, pvz., kinematinis klampos koefi cientas ν. Kriterijus, kuris leidžia 
teoriškai nustatyti skysčio tekėjimo režimą, yra vadinamas Reinoldso 
skaičiumi, jis žymimas Re ir apskaičiuojamas pagal formulę:

 
Re v d⋅

=
ν

. (5.1)

Kinematinis klampos koefi cientas ν priklauso nuo skysčio rūšies 
ir jo temperatūros t. Vandens kinematinio klampos koefi ciento reikšmės 
pateiktos 5.1 lentelėje.
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Reinoldso skaičius neturi dimensijos. Jis gali būti skaičiuojamas ir pa-
gal hidraulinį spindulį R. Šiuo atveju jis žymimas ir skaičiuojamas kitaip:

 
ReR

v R⋅
=

ν
. (5.2)

5.1 lentelė. Vandens kinematinio klampos koefi ciento priklausomybė nuo jo 
temperatūros

Vandens temperatura
°C 

Vandens kinematinis klampos koefi cientas
(m2/s)·10-6 

5 1,52
10 1,308
15 1,142
20 1,007
25 0,897
30 0,804
35 0,727
40 0,661
50 0,556

Žinant, kad slėginės tėkmės apvaliame vamzdyje hidraulinis spin-
dulys / 4R d= , galima užrašyti, kad

 Re 4 ReR= ⋅ . (5.3)

Reinoldso skaičius, apskaičiuotas pagal kritišką greitį, vadinamas 
kritiškuoju: pagal žemutinį kritiškąjį tėkmės greitį '

krv  apskaičiuotas 
Reinoldso skaičius yra vadinamas žemutiniu kritiškuoju Reinoldso 
skaičiumi ir žymimas 'Rekr , o apskaičiuotas pagal aukštutinį kritiškąjį 
greitį ''

krv  jis vadinamas aukštutiniu kritiškuoju Reinoldso skaičiumi ir 
žymimas ''Rekr .

Remiantis daugelio mokslininkų tyrimais priimta, kad:

   'Re 2300kr = ; 

   ''Re 4000kr = . 

Pagal Reinoldso skaičių galima nustatyti skysčio tekėjimo režimą:
 jei 'Re Rekr<  arba Re < 2320, ─ tekėjimo režimas laminarinis;
 jei ' ''Re Re Rekr kr< <  arba 2320 < Re < 4000, ─ tekėjimo režimas 

neapibrėžtasis;
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 jei ''Re Rekr>  arba Re > 4000, ─ tekėjimo režimas turbulentinis.
Laminarinės tėkmės greičiai apvalaus skerspjūvio vamzdyje pasi-

skirsto ypač netolygiai: prie vamzdžio sienelių ─ artimi nuliui, o vamz-
džio ašyje ─ maksimalūs (greičių epiūra ─ parabolė) (5.1 pav., a).

5.1 pav. Tėkmės greičių pasiskirstymas laminarinėje (a) ir turbulentinėje (b) tėkmėje

Turbulentiniam režimui būdinga greičių ir slėgių pulsacija bei skys-
čio dalelių intensyvus maišymasis gretimuose tėkmės sluoksniuose. Dėl 
to vidurkiniai tėkmės greičiai (t.y. vidutiniai per tam tikrą laiką) tėkmės 
skerspjūvyje pasiskirstę tolygiau, o greičių epiūros forma artimesnė sta-
čiakampiui (5.1 pav., b).

Hidrotechnikos praktikoje dažniau aptinkamas turbulentinis tekėjimo 
režimas (tekėjimas vamzdžiuose, kanaluose, upėse, vandeniui liejantis per 
slenksčius ir pan.). Laminarinio tekėjimo pavyzdys – vandens tekėjimas 
grunto poromis (geofi ltracija). Praktiniuose skaičiavimuose dažniausiai 
priimama, kad tekėjimas neapibrėžtu režimu yra turbulentinis.

Nuo skysčio tekėjimo režimo priklauso tėkmės greičių pasiskirs-
tymas tėkmės skerspjūvyje, slėgių ir greičių pulsacijos, hidrauliniai (t.y. 
tėkmės energijos) nuostoliai ir kitos tėkmės charakteristikos.

5.2. Kritiškųjų greičių eksperimentiniai tyrimai

Skysčio dalelių judėjimą galima stebėti stikliniame vamzdelyje, į 
kurį leidžiami dažai, pvz., rašalas. Pagal rašalo dalelių trajektorijas gali-
ma spręsti apie skysčio tekėjimo režimą ir tėkmės greičių pasiskirstymą 
vamzdelio skerspjūvyje.
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5.2 paveiksle pavaizduota tokio prietaiso schema. Jį sudaro vandens 
rezervuaras (1), iš kurio išvestas stiklinis vamzdelis (2). Virš rezervuaro 
yra pritvirtintas indas su rašalu (3). Atsukus čiaupą (4) rašalas įleidžia-
mas į stiklinio vamzdelio sklandžiai siaurėjančią viršutinę dalį.

Esant mažiems tėkmės greičiams (v) stikliniame vamzdelyje rašalo 
čiurkšlė (5) nesusimaišo su vandens tėkme ir nutįsta išilgai stiklinio vamz-
delio (5.2 pav., a), šiuo atveju stebimas vandens tekėjimo režimas yra lami-
narinis. Vamzdelyje (2) didinant vandens tėkmės greičius v, rašalo čiurkšlė 
deformuojasi, tampa nestabili ir pradeda intensyviai maišytis su vandens 
tėkme. Toks vandens tekėjimo režimas yra turbulentinis (5.2 pav., b).

5.2 pav. Reinoldso prietaiso schema

Išmatavus stikliniu vamzdeliu tekančio vandens debitą Q ir ži-
nant stiklinio vamzdelio vidaus skersmenį d, galima apskaičiuoti vi-
dutinį tėkmės greitį:
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2

4 Qv
d
⋅

=
π ⋅

.  (5.4)

Jei debitas Q yra išmatuojamas keičiantis tekėjimo režimui iš la-
minarinio į neapibrėžtąjį (t.y. kai rašalo čiurkšlė deformuojasi ir tampa 
nestabili), pagal (5.4) formulę galima apskaičiuoti žemutinį kritiškąjį tė-
kmės greitį '

krv .
Didinant vandens debitą Q iki tol, kol rašalo čiurkšlė stikliniame 

vamzdelyje pradeda intensyviai maišytis su vandens tėkme, ir jį išma-
tavus, pagal (5.4) formulę galima apskaičiuoti aukštutinį kritiškąjį greitį 

''
krv , kuriam esant tekėjimo režimas kinta iš neapibrėžtojo į turbulentinį.

Žinant žemutinį ir aukštutinį kritiškuosius tėkmės greičius pagal 
formulę (5.1) galima apskaičiuoti žemutinį ir aukštutinį kritiškuosius 
Reinoldso skaičius.
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5.3. Penktasis laboratorinis darbas.
Vandens tekėjimo režimų tyrimai

Laboratorinio darbo užduotys:

1) praktiškai susipažinti su laminariniu, neapibrėžtuoju ir turbulen-
tiniu tekėjimo režimais;

2) susipažinti su tėkmės greičių pasiskirstymu laminarinėje ir turbu-
letinėje tėkmėje;

3) pakartoti Osborno─Reinoldso bandymus, nustatyti aukštutinį ir 
žemutinį kritinius Reinoldso skaičius ir juos palyginti su literatū-
roje nurodytomis reikšmėmis.

5.3.1. Laboratorinio stendo aprašymas

Laboratoriniame darbe naudojamas vandens tekėjimo režimų ty-
rimų stendas kartu su baziniu stendu (5.3 pav., 1): iš jo lanksčia žarna 
(2) yra tiekiamas vanduo ir matuojamas pratekėjusio vandens debitas. 
Laboratorinį stendą sudaro rėmas (3), ant kurio yra sumontuotas van-
dens rezervuaras (4). Bandymų metu vandens lygis šiame rezervuare 
turi būti stabilus, todėl jame įrengtas persiliejimo vamzdis (5), iš ku-
rio vanduo per bazinio stendo angą (žr. 3.1 pav., 10) yra nukreipiamas 
į pagrindinį rezervuarą (žr. 3.1 pav., 1). Vandens tekėjimo režimas yra 
tiriamas stikliniame vamzdelyje (5.3 pav., 6), kurio viršutinė (įtekė-
jimo) sklandžiai užapvalinta dalis yra rezervuare. Apatinė dalis per 
diafragminį debito reguliatorių (7) yra sujungta su lanksčia žarna (8), 
iš kurios ištekėjęs vandens debitas baziniame stende yra matuojamas 
tūrio būdu (žr.3.2 sk.).
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5.3 pav. Vandens tekėjimo režimų tyrimų stendas

Virš vandens rezervuaro (4) yra sumontuotas rašalo bakelis (9), iš 
kurio jis plonu vamzdeliu išteka bandymų metu į užapvaliną stiklinio 
vamzdelio (6) įtekėjimo dalį. Tiekiamo rašalo debitas yra reguliuojamas 
adatiniu vožtuvu (10).

Vandens tekėjimo režimų tyrimų stendo pagrindinės charakteristikos:
 stiklinio vamzdelio (6) vidaus skersmuo d = 10 mm;
 stiklinio vamzdelio (6) ilgis ─ 700 mm;
 rašalo bakelio tūris 300 cm3.
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5.3.2. Laboratorinio stendo paruošimas darbui

Darbo pradžioje laboratorinis stendas yra paruošiamas darbui:
1) vandens tekėjimo režimų tyrimų stendas yra pastatomas ant bazi-

nio stendo (5.3 pav.), prie jo slėgimo linijos prijungiama vandens 
tiekimo žarna (2);

2) persiliejimo vamzdžio lanksti žarna (5) yra įstatoma į bazinio 
stendo viršutinio rezervuaro šoninę angą, o lanksti žarna (8) nu-
kreipiama į bazinio stendo viršutinį rezervuarą vandens debitui 
matuoti (žr.3.1 pav., 10);

3) mygtuko pasukimu įjungiamas bazinio stendo vandens siurblys ir 
atidaromas jo slėgio ir debito reguliatorius (žr.3.1 pav.);

4) uždaromas diafragminis slėgio reguliatorius (5.3 pav., 7);
5) kai vandens lygis laboratorinio stendo vandens rezervuare (4) pa-

siekia persiliejimo vamzdžio kraštą ir juo pradeda tekėti vanduo, 
reguliatoriumi (3.1 pav., 5) tiekiamo vandens debitas sumažina-
mas tiek, kad vandens lygis laboratorinio stendo rezervuare (5.3 
pav., 4) bandymų metu būtų stabilus;

6) į rašalo bakelį (9) įpilama apie 50...100 cm3 vandeniu atskiesto 
rašalo, o rašalui pradėjus tekėti į stiklinį vamzdelį (6) adatinis 
vožtuvas (10) uždaromas.

5.3.3. Laboratorinio darbo metodika

Laminarinio, neapibrėžtojo ir turbulentinio tekėjimo režimų 
stebėjimai

Įvairūs vandens tekėjimo režimai stikliniame vamzdelyje gali būti 
stebimi atliekant bandymus tokia seka:

1) atidaromas adatinis vožtuvas (10) ir palaukiama, kol iš rašalo 
bakelio (9) į stiklinio vamzdelio (6) viršutinę dalį pradės tekėti 
rašalas;

2) atidaromas diafragminis debito reguliatorius (7) ─ jo rankenė-
lė sukama prieš laikrodžio rodyklę tol, kol vanduo stikliniame 
vamzdelyje kartu su rašalo čiurkšle pradeda tekėti nedideliu 1─2 
cm/s greičiu;

3) pagal rašalo čiurkšlės formą stebimas tėkmės greičių pasiskirs-
tymas stiklinio vamzdelio skersplotyje: esant laminariniam tekė-
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jimo režimui, tėkmės skersplotyje greičiai pasiskirsto pagal su-
kimosi paraboloido paviršiaus formą; didžiausi tėkmės greičiai 
yra vamzdelio ašyje, mažiausi greičiai ─ prie vamzdžio sienelių; 
didžiausias tėkmės greitis vamzdelio ašyje yra apie 2 kartus di-
desnis už vidutinį tėkmės skerspjūvio greitį;

4) apie vandens tekėjimo režimą galima spręsti iš rašalo čiurkšlės 
maišymosi su vandens čiurkšle: jei stikliniame vamzdelyje rašalo 
ir vandens čiurkšlės tarsi slysta viena kitos atžvilgiu tarpusavyje 
nesimaišydamos, o rašalo čiurkšlė ilgainiui nutįsta kaip siūlas iš-
ilgai vamzdelio, tai toks tekėjimo režimas yra laminarinis;

5) debito reguliatorius (7) lėtai atsidaromas tol, kol stikliniame 
vamzdelyje rašalo čiurkšlės forma netenka stabilumo: palaipsniui 
pradeda deformuotis, atsiranda pavienių sūkurių, sūkurių skai-
čius didėja, rašalas pradeda maišytis su vandeniu ─ toks tekėjimo 
režimas vadinamas neapibrėžtuoju;

6) dar labiau atidarius debito reguliatorių ir padidinus tėkmės grei-
čius stikliniame vamzdelyje rašalas pradeda intensyviai maišytis 
su vandeniu, vanduo tarsi praskaidrėja ─ toks tekėjimo režimas 
vadinamas turbulentiniu;

7) debito reguliatorius (7) ir adatinis vožtuvas (10) uždaromi, van-
dens siurblys sustabdomas.

Aukštutinio ir žemutinio kritinių Reinoldso skaičių tyrimai

Bandymai atliekami toliau nurodyta tvarka, o bandymų duomenys ir 
skaičiavimų rezultatai surašomi laboratorinių darbų žurnale (5.1 lentelėje):

1) debito reguliatoriumi (7) jau aptartu būdu nustatomas toks van-
dens debitas, kuriam esant vandens tekėjimas pereina iš lamina-
rinio režimo į neapibrėžtąjį (t.y. nustatomas žemutinis kritiška-
sis tekėjimo režimas);

2) išmatuojamas tekančio vandens debitas Q′kr ( žr. 3.2 sk.);
3) iš (5.4) lygties pagal išmatuotą vandens debitą Q′kr apskaičiuoja-

mas žemutinis kritiškasis tėkmės greitis v′kr;
4) išmatuojama tekančio vandens temperatūra t, pagal kurią iš lente-

lės 5.1 parenkamas vandens kinematinis klampos koefi cientas ν;
5) iš formulės (5.1) pagal tėkmės greitį v′kr  apskaičiuojamas žemuti-

nis kritiškasis Reinoldso skaičius 'Rekr ;
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6) bandymais nustatyta žemutinė kritiškoji Reinoldso skaičiaus reikš-
mė palyginama su šiam stendui nustatytomis 'Rekr  reikšmėmis 
(2000...2100) ir apskaičiuojama santykinė matavimų paklaida:

 

'Re 2050 100%
2050
kr −

ε = ⋅ ;  (5.5)

7) debito reguliatoriumi (7) 5.4.1 skyrelyje aptartu būdu nustatomas 
toks vandens debitas, kuriam esant vandens tekėjimas pereina iš 
neapibrėžtojo režimo į turbulentinį (t.y. nustatomas aukštutinis 
kritiškasis tekėjimo režimas);

8) išmatuojamas tekančio vandens debitas "
krQ  ( žr. 3.2 sk.);

9) iš (5.4) lygties pagal išmatuotą vandens debitą "
krQ  apskaičiuoja-

mas aukštutinis kritiškasis tėkmės greitis "
krv ;

10) iš formulės (5.1) pagal tėkmės greitį "
krv  apskaičiuojamas aukš-

tutinis kritiškasis Reinoldso skaičius "Rekr ;
11) bandymais nustatyta aukštutinė kritiškoji Reinoldso skaičiaus 

reikšmė palyginama su šiam stendui nustatytomis "Rekr  reikšmėmis 
(3500...4000) ir apskaičiuojama santykinė matavimų paklaida:

 

''Re 3750 100%
3750
kr −

ε = ⋅ ;  (5.5)

12) debito reguliatorius (7) ir adatinis vožtuvas (10) uždaromi, van-
dens siurblys sustabdomas;

13) rašalo bakelis ištuštinamas ir praplaunamas švariu vandeniu.
Laboratorinio darbo pabaigoje užrašomos išvados, kuriose reikėtų 

atsakyti į tokius klausimus:
1) Kokiais būdais galima nustatyti vandens tekėjimo režimą?
2) Ar nuo vandens tekėjimo režimo priklauso tėkmės greičių pasis-

kirstymas tėkmės skersplotyje, jei priklauso, kaip tai pasireiškia?
3) Ar bandymais nustatytos žemutinio ir aukštutinio kritinių Reinold-

so skaičių reikšmės atitinka šiam stendui nustatytas reikšmes?
4) Kodėl bandymų rezultatai ir šiam stendui nustatytos kritinių Rei-

noldso skaičių reikšmės skiriasi nuo literatūroje nurodytų reikšmių, 
pavyzdžiui (Dabužinskas, 1984): 'Re 2300kr =  ir ''Re 4000kr = ?
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5.2 lentelė. Bandymų duomenys ir skaičiavimų rezultatai

Eil.
Nr.

Išmatuoti ir 
apskaičiuo-

ti tėkmės 
parametrai

Mat.
vnt.

Stebimas tekėjimo režimas

laminar. →neapibrėžt. neapibrėžt.→ turbulent.

1 Vandens 
debitas Q

cm3/s

2 Tėkmės 
skersplotis 
(d=10mm) 

cm2

3 Tėkmės 
kritiškasis 

greitis

cm/s

4 Vandens 
temperatūra t

oC

5 Vandens 
kinematinis 

klampos 
koefi cientas v 

cm2/s

6 Kritiškasis 
Reinoldso 
skaičius 

─

7 Kritiškojo 
Reinoldso 
skaičiaus 
paklaida ε

%

Išvados:
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6. HIDRAULINIAI KELIO NUOSTOLIAI

6.1. Teoriniai principai

 Hidraulinius kelio nuostolius hL cilindrinio d skersmens l ilgio 
vamzdžio ruože galima išmatuoti mechaniniais manometrais arba pjezo-
metrais, kaip pavaizduota 6.1 paveiksle, nepriklausomai nuo vamzdžio 
padėties erdvėje ir nuo tėkmės krypties.

6.1 pav. Hidraulinių kelio nuostolių matavimas pjezometrais

Atliekant tokius bandymus ir keičiant tėkmės greičius v galima pa-
stebėti, kad egzistuoja glaudus ryšys tarp kelio nuostolių hL ir tėkmės 
greičio v, kurį galima užrašyti tokia lygtimi:

 m
Lh k v= ⋅ ,  (6.1)

čia k ─ proporcingumo koefi cientas;
 m ─ laipsnio rodiklis, priklausantis nuo tekėjimo režimo.

Iš bandymų rezultatų, pavaizduotų grafi ke su logaritminėmis skalė-
mis (6.2 pav.), galima nustatyti laipsnio rodiklio m reikšmes:

 kai tekėjimo režimas laminarinis ( '
krv v< ), bandymų taškai 

yra išsidėstę aplink tiesę AB, su ašimi lg(v) sudarančia kampą 
1 / 4α ≈ π , todėl ( )1 1m tg= α ≈ ;
 kai tekėjimo režimas neapibrėžtasis ─ bandymų taškai išsisklaidę;
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 kai tekėjimo režimas turbulentinis ( "
krv v> ) bandymų taškai išsi-

dėstę aplink tiesę B’C, su horizontaliąja ašimi sudarančia kampą 
2 / 4α > π , todėl ( )2 1,75...2,0.m tg= α ≈

6.2 pav. Hidraulinių kelio nuostolių matavimų rezultatų ir tėkmės greičių ryšio grafi kas

Teoriškai hidrauliniai kelio nuostoliai apvaliuose cilindriniuose 
vamzdžiuose tiek laminarinėje, tiek ir turbulentinėje tėkmėje gali būti 
apskaičiuojami pagal Darsi─Veisbacho formulę:
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2

2L
l vh
d g

= λ ⋅ ⋅
⋅

,  (6.2)

čia λ – hidraulinės trinties koefi cientas;
 g – gravitacinis pagreitis;
 l ─ skaičiuojamasis vamzdžio ilgis;
 d ─ vamzdžio vidaus skersmuo.

Laminarinėje tėkmėje hidraulinės trinties koefi cientas λ skaičiuoja-
mas pagal formulę:
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Re

λ = ,  (6.3)

čia Re ─ Reinoldso skaičius (žr.sk.5.1).
Esant turbulentiniam tekėjimo režimui hidraulinės trinties koefi ci-

entas λ cilindriniuose vamzdžiuose gali būti nustatytas pagal universalią 
pusiauempirinę Kolbruko ir Uaito formulę:

 

1 2,512 lg
3,71Re

e

d
∆⎛ ⎞

⎜ ⎟
= − ⋅ +⎜ ⎟

λ λ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

,  (6.4)

čia  ∆e ─ ekvivalentinis vamzdžio sienelių šiurkštumas;

 
e

d
∆  ─ santykinis vamzdžio sienelių šiurkštumas.

Įvairių medžiagų ir paviršių ekvivalentinio šiurkštumo reikšmės pa-
teiktos 6.1 lentelėje.
6.1. lentelė. Ekvivalentinio sienelių šiurkštumo reikšmės

Medžiaga ir 
vamzdžio rūšis Vamzdžio būklė

Vidutinis
∆e

 mm

Maks.
∆e

 mm

Min.
∆e

 mm
Stikliniai ir spalvotų-
jų metalų vamzdžiai

Nauji, techniškai lygūs 0,005 0,01 0,0015

Besiūliai plieni-
niai vamzdžiai 

Nauji ir švarūs 0,030 0,05 0,02
Po kelerių eksplo-
atacijos metų 

0,2 0,30 0,15
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Plieniniai suvi-
rinti vamzdžiai
 

Nauji ir švarūs 0,05 0,10 0,03
Su nežymia koro-
zija, po valymo

0,15 0,20 0,10

Vidutiniškai surūdiję 0,50 0,70 0,30
Seni, surūdiję 1,0 1,5 0,80
Labai surūdiję arba su 
dideliu nuosėdų kiekiu

3,0 4,0 2,0

Plieniniai knie-
dyti vamzdžiai
 

Kniedyti išilgai ir 
skersai po vieną 
eilę kniedžių, gera 
paviršiaus būklė

0,35 0,40 0,30

Kniedyti išilgai 2 
eilėmis, skersai – 1 eile, 
paviršius nesurūdijęs 

0,65 0,70 0,60

Kniedyti išilgai 2 
eilėmis, skersai – 1 eile, 
vidinis paviršius pa-
dengtas derva arba laku

1,25 1,30 1,20

Kniedyti išilgai 4─6 
eilėmis, ilgą lai-
ką eksploatuoti

2,0   

Kniedyti išilgai 6 eilė-
mis, skersai – 4 eilėmis

4,0   

Cinkuoti plieni-
niai vamzdžiai 

Nauji, švarūs 0,15 0,20 0,10
Po kelerių eksplo-
atacijos metų

0,50 0,70 0,40

Ketaus vamzdžiai
 

Asfaltuoti 0,18 0,30 0,12
Bitumuoti nauji 0,12 0,15 0,10
Nauji 0,30 1,0 0,25
Naudoti 1,0 1,5 0,5
Ilgai naudoti Iki 3,0   

Mediniai vamzdžiai Obliuotų lentų 0,15 0,30 0,10
Neobliuotų lentų 1,2 1,5 1,0

Asbestcementi-
niai vamzdžiai 

Nauji 0,085 0,10 0,05
Naudoti 0,60   

Betoniniai vamzdžiai
 

Lygiu užglaisty-
tu paviršiumi

0,50 0,80 0,30

Vidutinės koky-
bės paviršiumi

2,5   

Šiurkščiu paviršiumi 6,0 9,0 3,0
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Guminės žarnos  0,03   
Kanalų apdanga
 

Tinkuoti gryno ce-
mento skiediniu

0,30 0,50 0,05

Tinkuoti gryno cemento 
skiediniu ir užglaistyti

0,50   

Tinkuoti ant me-
talinio tinklelio

12 15 10

 Betono plokštės 1,5

Formulė (6.4) sprendžiama nuoseklių priartėjimų (iteracijų) būdu, 
kartais tam naudojamos specialios lentelės, grafi kai, nomogramos ir kt. 
Viena iš tokių labiausiai paplitusių yra Kolbruko─Uaito nomograma, su-
daryta formulės (6.4) pagrindu (6.3 pav.).

Šioje nomogramoje galima pastebėti, kad esant mažiems tėkmės 
greičiams, kai Re 2300<  ir tekėjimo režimas laminarinis, hidrau-
linės trinties koefi cientas λ priklauso tik nuo Reinoldso skaičiaus Re. 
Esant didesniems tėkmės greičiams, kai tekėjimo režimas turbulentinis 
(Re > 4000), Kolbruko─Uaito nomogramoje yra išskiriamos trys hidrau-
linių pasipriešinimų zonos:

1) lygių vamzdžių zona, kurioje hidraulinės trinties koefi cientas 
priklauso tik nuo Reinoldso skaičiaus;

2) kvadratinių pasipriešinimų zona (nuo punktyrinės linijos į de-
šinę), kurioje hidraulinės trinties koefi cientas priklauso tik nuo 
santykinio vamzdžio sienelių šiurkštumo;

3) pereinamoji zona, esanti tarp lygių vamzdžių linijos ir kvadra-
tinių pasipriešinimų zonos pradžios (punktyrinės linijos), kurio-
je hidraulinės trinties koefi cientas priklauso tiek nuo Reinoldso 
skaičiaus, tiek nuo santykinio vamzdžio sienelių šiurkštumo.

Iš viso, įskaitant laminarinio tekėjimo ir neapibrėžto tekėjimo zo-
nas, yra išskiriamos 5 hidraulinių pasipriešinimų zonos (6.2 lent.).

Norint hidraulinės trinties koefi cientus apskaičiuoti pagal įvairias 
kitų autorių siūlomas formules (pvz., Blazijaus, Prandtlio ir Nikuradzės, 
Altšulio, Ševeliovo ir kt.), dažniausiai tenka nustatyti hidraulinio pasi-
priešinimo zonų ribas. Jos gali būti apytiksliai nustatytos pagal 6.2 len-
telėje pateiktus duomenis.
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6.2 lentelė. Hidraulinio pasipriešinimo zonos ir hidraulinės trinties koefi cientą 
įtakojantys parametrai 

Eil.
Nr Pavadinimas Zonos ribų formulė

Hidraulinės trinties 
koefi ciento
λ formulės

I Laminarinis 
tekėjimas Re 2300< 64

Re
λ =

II Neapibrėžtasis 
tekėjimas 2300 Re 4000< < Hidraulinės trinties 

koefi cientas nusta-
tomas apytiksliai 
pagal turbulentinio 
tekėjimo hidraulinių 
pasipriešinimų zonas 

III Turbulentinis 
tekėjimas ─ 
lygių vamz-
džių zona 

4000 Re 10 / ed< < ∆ λ = f1(Re)

IV Turbulentinis 
tekėjimas ─ 
pereinamo-
ji zona 

10 / Re 560 /e ed d∆ < < ∆
2 Re; ef

d
∆⎛ ⎞λ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠

V Turbulentinis 
tekėjimas ─ 
kvadratinių 
pasiprieši-
nimų zona 

Re 560 / ed> ∆
3

ef
d
∆⎛ ⎞λ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
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6.2. Šeštasis laboratorinis darbas.
Laminarinės tėkmės hidraulinių kelio nuostolių tyrimai

Laboratorinio darbo užduotys:

1) bandymais nustatyti laminarinės tėkmės plieniniame vamzdely-
je hidraulinius kelio nuostolius ir juos palyginti su teorinėmis 
reikšmėmis;

2) iš bandymo rezultatų nubraižyti laminarinės tėkmės hidraulinių 
kelio nuostolių ir vidutinio tėkmės greičio ryšio grafi ką (6.2 pav.);

3) iš grafi ko nustatyti lygties (6.1) laipsnio rodiklį 1( )em tg= α  ir jį 
palyginti su literatūroje nurodyta reikšme m (laminariniam tekėji-
mui 1)m ≈ ; apskaičiuoti santykinę laipsnio rodiklio me paklaidą.

6.2.1. Laboratorinio stendo aprašymas

Laboratoriniams darbams yra skirtas hidraulinių kelio nuostolių tyri-
mų stendas (6.4 pav.), naudojamas kartu su baziniu stendu (žr.3 sk.). La-
boratorinį stendą sudaro korpusas (1), kurio viršuje yra pritvirtintas atviras 
rezervuaras (2). Vanduo į rezervuarą patenka per vandens išleistuvą (3), 
kurio paskirtis ─ nuslopinti tėkmės energiją ir sumažinti tėkmės greičius 
rezervuare. Šiame rezervuare bandymų metu turi būti palaikomas stabilus 
vandens lygis ─ tam yra skirtas persiliejimo vamzdis (4), iš kurio pertekli-
nis vanduo lanksčia žarna nuteka į bazinio stendo pagrindinį rezervuarą. 
Hidrauliniai kelio nuostoliai yra tiriami plieniniame vamzdelyje (5), kurio 
vidaus skersmuo 4 mm, o skaičiuojamasis ilgis ─ 500 mm.

Manometrinis vandens slėgis vamzdelio skaičiuojamojo ruožo pra-
džioje ir gale matuojamas dviem būdais: a) manometrais (6 ir 7); b) už-
darais pjezometrais (8 ir 9). Manometrais matuojamas didesnis, o pjezo-
metrais ─ mažesnis slėgis. Jei čiaupų (10) ir (11) rankenėlės (6.4 pav., a) 
yra nukreiptos į pjezometrų pusę, tai slėgis yra matuojamas pjeozmetrais, 
rankenėles pasukus 180° kampu, pjezometrai nuo vamzdelio atjungiami 
ir prijungiami manometrai.
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6.4 pav. Hidraulinių kelio nuostolių tyrimų stendas: a) priekinis vaizdas; b) vaizdas iš galo

Vandens tėkmės greitis (v) vamzdelyje (5) yra reguliuojamas čiaupu 
(12), toliau vanduo lanksčia žarnele (13) nukreipiamas į bazinį stendą, 
kuriame vandens debitas (Q) išmatuojamas jau aptartu tūrio būdu (žr.3.2 
sk.). Vanduo į laboratorinio darbo stendą tiekiamas iš bazinio stendo slė-
gimo linijos (žr.3 sk.) lanksčia žarna (14), tiekiamo vandens debitas re-
guliuojamas čiaupu (15).

Vanduo į plieninį vamzdelį (5) gali būti tiekiamas dvejopai: tiriant 
laminarinį tekėjimo režimą vanduo į plieninį vamzdelį tiekiamas iš viršu-
tinio rezervuaro (2); tiriant turbulentinį tekėjimo režimą, kai reikalingi žy-
miai didesni vandens debitai ir slėgiai, čiaupas (16) pasukamas 90° kampu, 
ir vanduo į vamzdelį (5) yra tiekiamas tiesiai iš slėgimo linijos (14).

Pjezometrais (8) ir (9) galima tiksliai išmatuoti hidraulinius kelio 
nuostolius nagrinėjamame plieninio vamzdelio ruože ir tais atvejais, 
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kai matuojamas pjezometrinio slėgio aukštis yra didesnis už pjezo-
metrų skalės aukštį (500 mm). Tuomet oras, esantis viršutinėje pje-
zometrų dalyje, gali būti suspaudžiamas oro siurbliu (17), ir vandens 
lygiai pjezometruose atitinkamai pažeminami ─ matuojamų slėgių 
skirtumas išlieka nepakitęs.

Matuojant tėkmės slėgio aukščių skirtumus (hidraulinius nuos-
tolius) mechaniniais manometrais būtina įvertinti manometrų padė-
ties aukščių skirtumą (a). Kai manometrų rodmenys atitinkamai p1,man 
ir p2,man, hidrauliniai kelio nuostoliai apskaičiuojami pagal formulę:

 

1,man 2,man
,L e

p p
h a

g
−

= +
ρ ⋅

,  (6.5)

čia ρ ─ vandens tankis;
 g ─ gravitacinis pagreitis.

Laboratorinio stendo pagrindinės charakteristikos:
 plieninio vamzdelio skaičiuojamasis ilgis 50 cm;
 vamzdelio vidaus skersmuo 4 mm;
 pjezometrų skalė nuo 0 iki 500 mm;
 manometrų skalė nuo 0 iki 2,5 bar;
 manometrų padėties aukščių skirtumas a = 24 cm.

6.2.2. Laboratorinio darbo metodika

Laboratorinio stendo paruošimas:
1) ant bazinio stendo pastatomas laboratorinio darbo stendas (6.4 

pav.), kurio lanksti žarna (14) prijungiama prie siurblio slėgimo 
vamzdžio (3.1 pav., 6), lanksti žarna, prijungta prie persiliejimo 
vamzdžio (4) ir lanksti žarnelė (13) yra nukreipiamos į bazinio 
stendo viršutinį rezervuarą;

2) uždaromas bazinio stendo slėgio ir debito reguliatorius (3.1 
pav., 5); siekiant išvengti reguliatoriaus gedimo, didelės jėgos 
naudoti nereikia.

3) čiaupų (10) ir (11) rankenėlės pasukamos į pjezometrų pusę, to-
kiu būdu pjezometrai prijungiami prie plieninio vamzdelio (5);

4) čiaupas (15) pasukamas į padėtį „Laminar“ ─ vanduo iš siurblio 
slėgimo linijos nukreipiamas į viršutinį rezervuarą (2);
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5) čiaupas (16) pasukamas į padėtį „Laminar“, taip vanduo iš rezer-
vuaro (2) nukreipiamas į plieninį vamzdelį (5);

6) baziniame stende (žr.3.1 pav., 12) įjungiamas vandens siurblys;
7) atsidaromas bazinio stendo slėgio ir debito reguliatorius (žr.3.1 

pav., 5) ir pradedamas pildyti laboratorinio stendo rezervuaras (2);
8) kai rezervuare (2) vandens lygis pasiekia persiliejimo vamzdžio 

(4) keterą, vandens debitas reguliatoriumi sumažinamas tiek, 
kad vandens lygis rezervuare bandymų metu išliktų stabilus 
(vandens lygis turėtų būti 2...4 mm aukščiau persiliejimo vamz-
džio keteros);

9) žarnelė (18) atjungiama nuo pjezometrų (8) ir (9) oro kranelio, 
čiaupas atidaromas ir iš pjezometrų pašalinamas oras: uždarius 
čiaupą abiejuose pjezometruose vandens lygiai turi būti viena-
me aukštyje; žarnelė (18) prijungiama prie oro čiaupo (bandymų 
metu jis turi būti uždarytas).

Bandymai atliekami tokia seka:
1) plieninio vamzdelio (5) čiaupas (12) pasukamas 90° kampu (sta-

tmenai pjezometrų skalės plokštumai) ─ vanduo iš rezervuaro (2) 
pradeda tekėti plieniniu vamzdeliu (5), jis nukreipiamas lanksčia 
žarnele (13) į bazinį stendą;

2) vandens tekėjimui nusistovėjus, kai vandens lygiai pjezometruose 
stabilizuojasi, perskaitomi abiejų pjezometrų (8) ir (9) rodmenys, 
atitinkamai hp,1 ir hp,2 ir išmatuojamas iš žarnelės (13) ištekančio 
vandens debitas Q (žr.3.2 sk.); matavimų rezultatai surašomi la-
boratorinių darbų žurnale (6.3 lentelė);

3) pakeičiama čiaupo (12) padėtis pasukant jį laikrodžio rodyklės 
kryptimi apie 10°, taip sumažinamas debitas Q;

4) bandymai, aptarti p.2 ir p.3, kartojami 6─8 kartus tol, kol tekan-
čio vandens debitas sumažėja apytiksliai iki 1 cm3/s.

5) uždaromas bazinio stendo slėgio ir debito reguliatorius (3.1 pav., 5);
6) paspaudus mygtuką (žr. 3.1 pav., 12) išjungiamas bazinio stendo 

elektros variklis;
7)  laboratorinio stendo lanksti žarna (14) atjungiama nuo bazinio 

stendo slėgimo linijos, o rezervuaras (2) ištuštinamas.
Pastaba: svarbu, kad žarnelės (5) galas kiekvieno bandymo laiko-

tarpiu būtų užfi ksuotas kuriame nors aukštyje, priešingu atveju gali padi-
dėti matavimų paklaidos;
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Laboratorinių darbų žurnale (6.3 lent.) apdorojami bandymo re-
zultatai:

1) pagal išmatuotus slėgio aukščius apskaičiuojami kiekvieno ban-
dymo hidrauliniai kelio nuostoliai:

 , ,1 ,2L e p ph h h= − . (6.6)

2) pagal išmatuotus debitus Q apskaičiuojamas vidutinis tėkmės 
greitis plieniniame d skersmens vamzdelyje:

 
2

4 Qv
d
⋅

=
π ⋅

. (6.7)

3) pagal (5.1) lygtį apskaičiuojami kiekvieno bandymo Reinoldso 
skaičiai ir nustatomas tekėjimo režimas(žr. sk. 5.1);

4) iš bandymų rezultatų, atitinkančių laminarinio tekėjimo sąlygas, 
apskaičiuojamos ,lg L eh( )  ir lg( )v reikšmės ir taškais pavaizduo-
jamos grafi ke ,lg lgL eh f v=( ) ( ( )) ;

5) grafi ke per taškų sunkio centrą brėžiama tiesės atkarpa, vaizduo-
janti ,lg lgL eh f v=( ) ( ( ))  tiesinio ryšio fukciją;

6) iš sudaryto funkcijos ,lg lgL eh f v=( ) ( ( ))  grafi ko (pvz., žr. 6.2 
pav.) nustatomas lygties (6.1) laipsnio rodiklis me;

7)  bandymais nustatytas lygties (6.1) laipsnio rodiklis me palygi-
namas su teorine reikšme (m = 1), ir apskaičiuojama santykinė 
paklaida:

 
100%e

m
m m

m
−

ε = ⋅ . (6.8)

8) užrašomos laboratorinio darbo išvados atsakant į tokius klausi-
mus:
 ar bandymais nustatytas lygties (6.1) laipsnio rodiklis apytiks-
liai atitinka teorinę reikšmę?
 nuo ko priklauso matavimų rezultatų tikslumas?
 kaip būtų galima padidinti bandymų rezultatų patikimumą?
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6.3 lentelė. Bandymų duomenys ir skaičiavimų rezultatai

Band.
Nr.

IŠMATUOTA APSKAIČIUOTA
hp,1
cm 

hp,2
cm

Q
cm3/s

v
cm/s

hL,e
cm Re lg(v) lg(hL,e)

α
o ( )em tg= α m εm

%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Išvados:
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6.3. Septintasis laboratorinis darbas.
Laminarinės tėkmės hidraulinės trinties koefi ciento 
tyrimai

Laboratorinio darbo užduotys:

1) iš šeštojo laboratorinio darbo rezultatų apskaičiuoti hidraulinės 
trinties koefi cientus laminarinėje tėkmėje ir juos palyginti su teo-
rinėmis reikšmėmis;

2) apskaičiuoti ir įvertinti bandymais nustatytų ir teorinių hidrauli-
nės trinties koefi cientų santykines paklaidas;

3) iš šeštojo laboratorinio darbo rezultatų pagal Darsi─Veisbacho 
formulę (6.2) teoriškai apskaičiuoti laminarinės tėkmės hidrauli-
nius kelio nuostolius ir juos palyginti su bandymais nustatytomis 
reikšmėmis;

4) apskaičiuoti ir įvertinti hidraulinių kelio nuostolių bandymais iš-
matuotų ir apskaičiuotų teorinių reikšmių santykines paklaidas.

Laboratorinio darbo metodika

Laboratorinis darbas atliekamas tokia seka:
1) iš šeštojo laboratorinio darbo rezultatų apskaičiuojamas kiekvie-

no bandymo eksperimentinis hidraulinės trinties koefi cientas λe:

 
, 2

2
e L e

d gh
l v

⋅
λ = ⋅ ⋅ ,  (6.9)

čia l ─ plieninio vamzdelio skaičiuojamasis ilgis (l = 50 cm);
2) pagal (6.3) lygtį apskaičiuojamas kiekvieno bandymo teorinis hi-

draulinės trinties koefi cientas λ;
3) apskaičiuojamos bandymais nustatytų ir teorinių hidraulinės trin-

ties koefi cientų santykinės paklaidos:

 
100%e

λ
λ − λ

ε = ⋅
λ

. (6.10)

4) iš šeštojo laboratorinio darbo rezultatų pagal Darsi─Veisbacho 
formulę (6.2) teoriškai apskaičiuojami laminarinės tėkmės hi-
drauliniai kelio nuostoliai;
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5) apskaičiuojamos ekperimentiškai išmatuotų ir teoriškai apskai-
čiuotų hidraulinių kelio nuostolių santykinės paklaidos:

 

, 100%
L

L e L
h

L

h h
h
−

ε = ⋅ . (6.11)

Visi bandymų ir skaičiavimų rezultatai surašomi laboratorinių dar-
bų žurnale (6.4 lent.).

Užrašomos laboratorinio darbo išvados atsakant į tokius klausi-
mus:

1) ar bandymais nustatyti hidraulinės trinties koefi cientai apytiksliai 
atitinka teorines reikšmes?

2) nuo ko priklauso hidraulinės trinties koefi ciento matavimų ir 
skaičiavimų rezultatų tikslumas ?

3) kurie hidraulinių kelio nuostolių skaičiavimų rezultatai yra tiks-
lesni: eksperimentiniai ar teoriniai? Kodėl?

6.4 lentelė. Bandymų duomenys ir skaičiavimų rezultatai

Band.
Nr.

hL,e
cm λe Re λ hL

cm
ελ

%
Lhε

%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Išvados: 
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