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PRIEKŠVĀRDS PIRMAJAM IZDEVUMAM

Šī grāmata ir hidraulikaskursa mācības grāmata tehnikumiem.

Vienlaikus tā var būt noderīga kā praktiska rokasgrāmata inže-

niertehniskajam personālam, kas strādā rūpniecībā.
Grāmatā izklāstīts vispārējs hidraulikas kurss un aplūkoti

daži vairākām specialitātēm svarīgi jautājumi (filtrācija, šķid-
ruma nevienmērīga plūsma vaļējos kanālos utt.). Uzmanība gal-
venokārt pievērsta hidraulisko parādību fizikālās būtības noskaid-
rošanai un hidraulikas likumu lietošanai uzdevumu atrisināšanā

dažādās tehniskās prakses jomās. Tāpēc arī grāmatas beigās doti

tipisku uzdevumu risināšanas piemēri.
Autors uzskata par vajadzīgu aplūkot ari specifisko hidro-

mehānikas jēdzienu un virkni uzdevumu, kā arī minēt teorētiskā

hidromehānikā gūtos galvenos sasniegumus, bez kuriem mūsu

laikā nav iespējama daudzu svarīgu hidraulisko parādību aplūko-
šana pat elementārā kursa apjomā.

Tādēļ, neraugoties uz kursa elementāro izklāstījumu, dažos

atsevišķos gadījumos, kur tas bija vajadzīgs aplūkojamā jau-
tājuma pilnīgākai noskaidrošanai, autors atzina par iespējamu
izmantot augstākās matemātikas metodes. Šādas vietas iespiestas
ar sīkiem burtiem (petitā), un tās, ja vēlas, var izlaist, netraucējot
pārējās vielas apgūšanu.

Autors būs pateicīgs un jau iepriekš pateicas visiem, kuri pie-
sūtīs savas piezīmes par iespējamiem trūkumiem, kas atklājušies,
grāmatu lasot.

Maskavā 1950. gada septembrī



PRIEKŠVĀRDS OTRAJAM IZDEVUMAM

Sagatavojot grāmatu otrajam izdevumam, autors ņēmis vērā

lasītāju piezīmes un vēlēšanās. Grāmata rūpīgi pārbaudīta un

izrediģēta, un tajā izdarīti daži labojumi un papildinājumi, kas

atspoguļo hidraulikas pašreizējo stāvokli.

Starp citu, labotas un papildinātas ar jauniem datiem nodaļas
par hidrauliskām pretestībām un izteci pa caurumiem,un nojauna
uzrakstīts nodalījums par gāzes vadu aprēķināšanu. Pie tam lik-

vidēts nodalījums par šķidruma plūsmu dabiskās gultnēs, kam

ir šauri speciāla nozīme. Piemēri, kas pirmajā izdevumābija ievie

toti grāmatas beigās, šajā izdevumā sadalīti pa nodaļām, lai sek-

mētu vielas labāku apgūšanu; daļa piemēru sastādīti no jauna.
Pārstrādājot grāmatu, autors centies saglabāt tajā pieņemto

materiāla izklāsta formu un tās sākotnējo apjomu.
Autors pateicas visiem, kas viņam piesūtījuši savas piezīmes.

Maskava 1955. gada novembri



Inodaļa

IEVADS

1. Hidraulikas definīcija un īsa attīstības vēsture

Par hidrauliku sauc praktiski lietojamu zinātni, kas pētī šķidru

ķermeņu miera stāvokļa un plūsmas likumus un aplūko paņē-
mienus šo likumu izlietošanai konkrētu tehnisku uzdevumu risi-

nāšanā. Hidraulikas praktiskā nozīme ir ļoti liela, jo tā ir inže-

niertehnisko aprēķinu bāze daudzās tehnikas nozarēs un uz tās

bāzējas vesela virkne speciālo disciplīnu: hidrotehnika, hidrau-

liskās mašīnas (sūkņi un turbīnas), ūdens apgāde un kanalizā-

cija, nosusināšana un apūdeņošana, ūdensceļu transports, naftas

rūpniecība utt.

Hidraulika ir viena no visvecākām zinātnēm pasaulē. Jau

sirmā senatnē, ilgi pirms mūsu ēras sākuma, līdz ar pirmajiem
vēsturiskās attīstības soļiem cilvēks bija spiests praktiski atri-

sināt dažādus hidraulikas jautājumus. Par to liecina arheoloģisku
pētījumu un novērojumu rezultāti, kas apstiprina, ka jau 5000 ga-
dus pirms mūsu ēras sākuma Ķīnā un vēlāk arī dažās citās

antīkās pasaules zemēs pastāvējuši apūdeņošanas kanāli un ir

bijušas pazīstamas dažas vienkāršākās ietaises ūdens celšanau
Daudzās vietās saglabājušās ūdensvadu un hidrotehnisko būvju
(ūdensvadi, dambji, akvedukti) atliekas, kas liecina par ļoti augstu
celtniecības mākslas līmeni antīkajā pasaulē. Tomēr nav itin ne-

kādu ziņu par šo būvju hidrauliskiem aprēķiniem, un jādomā, ka

tās visas celtas uz praktiskā pieredzē apgūtu likumu pamata.
Pirmie norādījumi par zinātnisku pieeju hidraulikas jautāju-

miem datējami ar 250. gadu pirms mūsu ēras, kad Arhimeds at-

klāja likumu par šķidrumā iegremdēta ķermeņa līdzsvaru. Tomēr

turpmāko vairāk nekā pusotra tūkstoša gadu laikā hidraulika nav

kaut cik manāmi attīstījusies. Sajā laikmetā, ko raksturo vispā-
rējs zinātnes un kultūras sastingums, tika nozaudēti ne tikai zi-

nāšanu pirmie elementi, bet tika aizmirsta arī praktiski apgūtās
inženieru mākslas lielākā daļa. Tikai XVI

—
XVII gadsimtā,

Renesanses laikmetā, kad parādījās Stevina, Leonardo da Vinči,
Galileja, Paskala, Ņūtona darbi, kuros aplūkota vesela virkne ļoti
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svarīgu hidraulisko parādību, tika likts drošs pamats hidraulikas

zinātnes turpmākai attīstībai.

Līdztekus hidraulikai ar šķidruma miera un plūsmas stāvokļu

pētīšanu nodarbojas ari vēl otra zinātne
— teorētiskā hidromeha-

nika, kas ir attīstījusies kā teorētiskās mehānikas patstāvīga no-

dala. Hidromehānikai raksturīga ir tās secinājumu precizitāte uri

vispārīgums. Tai ir stingri matemātisks raksturs, un, pētījot hid-

rauliskās parādības, tā iziet no diferenciālvienādojumiem, kas šīs

parādības apraksta.
XVII — XVIII gadsimtā lielo matemātikas un mehānikas

zinātnieku (Eilera, Bernuli, Lagranža) darbos tika noskaid-

roti hidromehānikas pamatlikumi un izejas vienādojumi. Šiem

pētījumiem bija galvenokārt teorētisks raksturs, tie saturēja
veselu rindu pieņēmumu par šķidrumu fizikālām īpašībām un deva

vairāk kvalitatīvu nekā kvantitatīvu parādību vērtējumu, kas

stipri atšķīrās no mēģinājumu rezultātiem, kuriem vēl nesenā

pagātnē hidromehānikā nepiešķīra kaut cik ievērojamu lomu. Tā-

dēļ saprotams, ka hidromehānikā nevarēja apmierināt prakses
daudzējādās prasības, kas sevišķi izvirzījās XIX gadsimtā sakarā

ar straujo tehnikas attīstību, kas prasīja tūlītējus atrisinājumus
dažādiem tieši inženiertehniskiem uzdevumiem. Tas arī bija par
cēloni tam, ka attīstījās īpaša pielietojamā zinātne,kuru XVIII

—

XIX gadsimtā izveidoja Šezī, Darsī, Busineska, Veisbaha,
N. Zukovska un daudzu citu zinātnieku un inženieru darbi un

kuru mūsu laikā pieņemts saukt par hidrauliku šā vārda tiešā

nozīmē.

Atšķirībā no hidromehānikashidraulika atvasina savussecinā-

jumus, aplūkodama vienkāršotas hidraulisko norišu shēmas, un

tanī pašā laikā ieved teorētiski atvasinātos vienādojumos empīris-
kus ķoeficientus, kas iegūti eksperimentālu datu apstrādāšanas
rezultātā, pie kam eksperimentiem hidraulikā ir izcila nozīme. Tā,
piemēram, aplūkojot šķidruma plūsmu, hidraulika parasti aprobe-
žojas ar plūsmas vidējā ātruma un vidējā spiediena noteikšanu,
turpretim hidromehānikā visbiežāk aplūko šo lielumu maiņu
plūsmā, pārejot no viena punkta otrā.

Ilgu laiku hidraulikas un hidromehānikas attīstība virzījās pa

atsevišķiem ceļiem. Tomēr, kaut arī sākumā hidraulikā un hidro-

mehānikā lietojamās pētīšanas metodes stipri atšķīrās viena no

otras, ar laiku šī atšķirība pamazām tika nolīdzināta. Šo divu
zinātnes novirzienu savstarpēja tuvināšanās, kas iezīmējās mūsu

gadsimta sākumā un saistās ar izcilā zinātnieka L. Prandtla

vardu, lielā mērā novērsa būtiskos trūkumus, kuri bija zīmīgi gan

agrākajai hidraulikai, kas bija galvenokārt empīriska zinātne
—

pieredzes formulu un koeficientu zinātne, tā ari klasiskai hidro-

mehānikai, kurai bija teorētisks raksturs. Mūsu laiku hidraulika



7/. Hidraulikas definīcija un īsa attīstības vēsture

ir zināšanu komplekss, kas apvieno teoriju un pieredzi, zinātne,
kurā pieredzi vispārina teorija, bet teoriju koriģē un papildina

eksperiments, kas pēdējā laikā guvis plašu pielietošanu arī hidro-

mehānikā. Hidraulika plaši izlieto hidromehānikas metodes un re-

zultātus, un, šķiet, ar laiku atšķirība jēdzienos «hidromehānikā»

un «hidraulika» izzudīs un tie saglabās varbūt tikai vēsturisku

nozīmi.

Hidraulikas un hidromehānikas attīstībā liela loma ir mūsu

zemes zinātniekiem. Hidromehānikas pamatlicēji Daniels Bernuli

un Leonards Eilers bija Pēterburgas Zinātņu akadēmijas locekļi,
dzīvoja un strādāja Krievijā. Plaši pazīstami ir hidrodinamiskās

eļļošanas teorijas nodibinātāja N. Petrova darbi, kā arī N. Zu-

kovska darbi, kas aptver virkni ievērojamu pētījumu visdažādākās

hidromehānikas nozarēs un, starp citu, sniedz hidraulisko trie-

cienu teoriju cauruļu vadiem un V. Suhova darbi naftas vadu

aprēķināšanā. N. Zukovskis, S. Čapligins un N. Kočins lika pama-

tus jaunai zinātnei — tagadējai aerodinamikai un gāzu dinamikai,

kas patlaban attīstās sevišķi strauji; A. Krilova darbi nodibināja
moderno kuģu būves teoriju. Liela praktiska nozīme ir N. Pav-

lovska pētījumiem šķidruma nevienmērīgas plūsmas un filtrācijas
teorijas laukā, L. Leibenzona darbiem,kas nodibināja apakšzemes
hidromehāniku, un citu padomju zinātnieku darbiem.

It sevišķi liela nozīme Padomju Savienībā hidrauliskiem pētī-
jumiem bija piecgadu laikā, kad tika būvētas tādas grandiozas
hidrotehniskās būves, kādas ir Baltās-Baltijas jūras kanāls, Mas-
kavas kanāls, Ļeņina Volgas-Donas kanāls, celtas vislielākās

hidroelektrostacijas, ierīkotas un nodotas ekspluatācijā viskompli-
cētākās apūdeņošanas sistēmas, lieljaudas ūdensvadi un naftas

vadi. Šajos gados mūsu zemē radīts daudz speciālu pētniecības
institūtu un laboratoriju, kurās risinās liels plānveidīgs darbs da-

žādu hidrauliskoparādību pētīšanā. Vēl plašāku vērienu šis darbs
iegūst pašreiz sakarā ar Padomju Savienības Komunistiskās par-

tijas XX un XXI kongresa vēsturiskajiem lēmumiem, kas paredz
turpmāku varenu hidrotehniskās un cauruļvadu būvniecības kāpi-
nājumu.

2. Pamatjēdzieni un definīcijas

Par šķidriem ķermeņiem jeb šķidrumiem šā vārda plašākā no-

zīmē sauc tādus fiziskus ķermeņus, kas viegli maina savu formu,
iedarbojoties visniecīgākajam spēkam. Atšķirībā no cietiem ķer-
meņiem šķidrumus raksturo to atsevišķo daļiņu ļoti lielā kustības

spēja, kādēļ tiem piemīt spēja pieņemt tā trauka formu, kurā tie

ielieti.
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Izšķir divus šķidrumu veidus: īstos (pilienveida) šķidrumus

un gāzveida šķidrumus. īstie šķidrumi ir šķidrumi šā vārda pa-

rastā, vispārpieņemtā nozīmē; pie tiem pieder dažādi dabā sasto-

pamie un tehnikā lietojamie šķidrumi: ūdens, nafta, petroleja utt.

Visi īstie šķidrumi ļoti stipri pretojas tilpuma maiņai un ir ļoti

grūti saspiežami. Mainoties spiedienam un temperatūrai, īsto

šķidrumu tilpums mainās ļoti maz. Turpretim gāzveida šķidrumi
(gāzes) stipri maina savu tilpumu atkarībā no šiem faktoriem.

Hidraulikā parasti aplūko īstos šķidrumus, kas turpmāk īsākas

izteiksmes dēļ nosaukti vienkārši par šķidrumiem. Gāzveida šķid-

rumus, to īpašības un lietošanu aplūko attiecīgās speciālās discip-
līnās

— termodinamikā un aeromehānikā.

īstie šķidrumi praktiski neizrāda redzamu pretestību stiepes

spēkiem. Kohēžijas spēki, kas pastāv starp šādu šķidrumu mole-

kulām, izpaužas tā sauktā virsmas spraigumu veidā tikai uz šo

šķidrumu ārējās virsmas, kur tad arī parādās šķidruma zināma

pretošanās pārraušanai. Ar to, piemēram, izskaidrojama plānas

ziepju burbuļa plēvītes eksistence, piliena veidošanās un nekrišana

zemē smaguma spēka ietekmē v. tml. Šķidruma spēja pretoties

pārraušanai ir ļoti niecīga; tā, piemēram, ūdens pārraušanai pie-
tiek ar spēku 0,00036 kGlcm2

,

kas apmēram desmit miljonu reižu

mazāks par spēku, kāds nepieciešams, lai pārrautu tēraudu

(dzelzi). Tāpēc parastos hidraulikas uzdevumos pieņem, ka stiepes
spēki šķidrumā nepastāv.

1

Reizē ar to sevišķi jāpasvītro, ka īstie šķidrumi ievērojami pre-

tojas bīdes spēkiem, pie kam šo pretestību izraisa iekšējā berze
šķidruma plūsmā; šo šķidruma plūsmas iekšējās berzes spēku pa-
reiza noteikšana ir viens no galvenajiem hidraulikas uzdevumiem.

Hidraulikā šķidrumu uzlūko kā materiālu punktu (daļiņu)
kopu ierobežotā telpā; izšķir cietas virsmas, kas ierobežo šķid-
ruma tilpumu (piemēram, tā trauka sienas un dibens, kas ietver

šķidrumu), un tā saucamās brīvās virsmas, pa kurām šķidrums
saskaras ar citiem šķidrumiem vai gāzēm (piemēram, virsma, pa
kuru šķidrums saskaras ar gaisu vaļējā traukā).

Spēkus, kas darbojas uz ierobežotu šķidruma tilpumu, tāpat
kā teorētiskajā mehānikā, pieņemts iedalīt iekšējos un ārējos spē-
kos. lekšējie spēki ir savstarpējas iedarbības spēki starp atse-

višķām šķidruma daļiņām aplūkojamā šķidruma tilpumā; ārējos
spēkus iedala virsmas spēkos, kas pielikti virsmām, kuras ierobežo

šķidruma tilpumu (piemēram, spēki, kas iedarbojas uz šķidruma
brīvo virsmu, trauku sienu un dibenu reakcijas), un tilpumiskos

1 Piezīmēsim tomēr, ka jaunākie pētījumi šķidrumu fizikā rāda, ka dažos

īpatnējos apstāk|os (piemēram, kavitācijas lauka; sk. 72. nodalījumu) arī

šķidrumos īslaicīgi var rasties Joti lieli stiepes spēki.
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spēkos, kas nepārtraukti izkliedēti pa visu šķidruma tilpumu (pie-
mēram, smaguma spēks).

Lai atvieglotu un vienkāršotu virkni teorētisko secinājumu un

pētījumu, hidraulika tāpat bieži ieved jēdzienu par ideālo šķid-

rumu, kas ir absolūti nesaspiežams, kam pilnīgi trūkst termiskās

izplešanās īpašības un kas nepretojas stiepes un bīdes spēkiem.
Ideāls šķidrums, protams, ir fiktīvs šķidrums, kas īstenībā ne-

eksistē. Visus reālos, dabā sastopamos šķidrumus lielākā vai ma-

zākā mērā raksturo visas jau iepriekš uzskaitītās īpašības. Tomēr,

kā jau iepriekš tika atzīmēts, reālo šķidrumu saspiežamība, ter-

miskā izplešanās un stiepes pretestība ir niecīgi maza un šos

lielumus parasti vērā neņem. Tādējādi galvenā un būtībā vienīgā
īpatnība, kas atšķir ideālo šķidrumu no reālā šķidruma, ir reālā

šķidruma spēja pretoties bīdes spēkiem, un šo, spēju raksturo

īpaša šķidruma īpašība —
viskozitāte (stigrība). Sakarā ar to

dažkārt saka, ka ideālam šķidrumam nepiemīt viskozitāte, bet

reāls šķidrums ir viskozs (jeb stigrs).1

Dabā sastopamo un tehnikā lietojamo šķidrumu stāvoklis un

izturēšanās dažādās hidrauliskajās parādībās ir atkarīgs no tādām

šķidruma fizikālām īpašībām kā īpatnējais svars, blīvums, vis-

kozitāte utt. Tādē) pirmais uzdevums, kas jāveic pirms hidrauli-

kas tiešās apgūšanas, ir šo fizikālo īpašību konstatēšana, šīs īpa-
šības ietekmējošo faktoru noskaidrošana un mērvienību noteik-

šana šo īpašību mērīšanai.

3. Mērīšanas galvenās sistēmas un mērvienības 2

Kā zināms, pastāv divas galvenās mērīšanas vienību sistēmas:

fizikālā, kurā par pamatvienībām pieņemtas garuma, laika un

masas vienības, un tehniskā, kuras pamatvienības ir garuma,
laika un spēka vienības. Pamatvienību dimensijas saīsināti ap-

zīmē ar šādiem simboliem: garumu ar [L], laiku ar [T], masu ar

[M] un spēku ar [P],
Fizikālā mērvienībusistēmā par garuma vienībupieņem centi-

metru, laika vienību
— sekundi un masas vienību gramu (viena

1 Jāņem vērā, ka līdztekus tikko nosauktajam un vispār hidraulikā pie-
ņemtajam ideāla šķidruma jēdzienam hidromehānikā ieved un plaši lieto arī

ideāla saspiežama šķidruma jēdzienu. Saspiežamība izpaužas un kļūst ma-

nāma tikai pie ļoti liela šķidruma plūsmas ātruma, kas ir tuvs skaņas izpla-

tīšanās ātrumam. Tāpēc hidraulikā, kur parasti ir darīšana ar daudz mazā-

kiem ātrumiem, saspiežamības faktoru, kā jau minēts, neņem vērā (izņē-
mums — hidrauliskais trieciens) un operē ar ideāla nesaspiežama šķidruma
jēdzienu, atmetot vārdu nesaspiežams un nosaucot to vienkārši par ideālu
šķidrumu.

2 Galveno fizikālo lielumu mērvienības un to dimensijas dotas I un

II tabulā (sk. pielikumu).
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kubikcentimetra ūdens masa pie 4° C). Speķa dimensija, ka tas

izriet no dinamikas pamatvienādojuma

P=m-a,

kur P — spēks, m — masa, a — paātrinājums, ir šāda:

rpi_ MiVļ
1 J—

IT] 1
'

Spēka mērvienība ir spēks, kas 1 g lielai masai dod paātri-
g-cm\

najumu 1 cm/sek2. Šadu speķu sauc par dinu (1 dins=~
s^y

Tehniskajā mērvienību sistēmā ir šādas pamatvienības: garuma

vienība — metrs, laika vienība — sekunde, spēka vienība—■ kilo-

gramsl (viena kubikdecimetra destilēta ūdens svars pie 4° C).
Masas dimensiju, kā tas izriet no tā paša dinamikas vienādojuma,
nosaka izteiksme

Par masas vienību pieņem tādu masu, kurai 1 kG liels spēks

piešķir paātrinājumu 1 m/sek2. Šo vienību sauc par tehnisko ma-

sas vienību vai saīsināti — tmv (1 tmv
—

kG-sek2 lm).
Starp fizikālās un tehniskās mērvienību sistēmas vienībām

pastāv sakarības, kuras izmanto datu pārrēķināšanai no vienas

mērvienību sistēmas otrā.

Ja ņemsim 1 g lielu masu un paātrinājumu a=981 cm/sek2,
t. i., paātrinājumu, kas vienlīdzīgs zemes pievilkšanas spēka pa-

ātrinājumam, tad, rēķinot pēc fizikālās mērvienību sistēmas, da-

būsim 981 dinu lielu spēku; no otras puses, šis spēks ir viena

kubikcentimetra ūdens svars, kas, izteikts tehniskās mērvienību

sistēmas vienībās, ir 0,001 kG. Tātad

1 &G =981000 diniem, 1 dins=
ņžvm

kG
~

9āī
G '

Noteiksim tagad sakarību starp masas mērīšanas vienībām.

Kā izriet no iepriekš minētās definīcijas, tehniskā masas vienība

1 tmv—
IkG

—

1000 Q
_iA

0
—

lm/sek* 100 cm/sek* cm/sek*
'

Bet masas vienība fizikālā mērvienību sistēmā ir

,
1 dins

1 &
— •6 1 cm/sek*

1 Fizikālā mērvienību sistēma, kur kilograms un grams ir masas mērī-
šanas vienības, tās apzīmē ar kg, g, bet tehniskajā mērvienību sistēmā, kur
kilograms un grams ir spēka mērīšanas vienības, tās apzīmē ar kG, G.
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No šejienes, ņemot vera attiecību starp dinu un G, atrodam

Ig~

981' cm/sek"
~

9810
lmV

un 1 *my =9810 g.

4. Šķidrumu fizikālās īpašības

īpatnējais svars. Par šķidruma īpatnējo svaru jeb tilpuma
svaru sauc šķidruma vienas tilpuma vienības svaru. Parasti īpat-
nējo svaru apzīmē ar grieķu burtu y*. Tādējādi

V =£, (1. 1)

kur G — šķidruma svars, bet V — tā ieņemtais tilpums.
Saskaņā ar definīciju īpatnējā svara dimensija ir

Fizikālā mērvienību sistēmā īpatnējā svara mērvienība ir

M —

dins

bet tehniskajā mērvienību sistēmā

r i
kG

Mt = •

Ņemot vērā, ka 1 kG=98l 000 diniem un 1 m»=l 000 000 cm*,

starp īpatnējā svara mērvienībām abās šajās mērvienību sistēmās

varam rakstīt šādu attiecību:

1 dins

Mf
_

1 cm? _i 02

[Vjt 981 000 dinu '

1 000 000 cm>

vai

[V],= 1,02 [ T] t.

No tā izriet, ka īpatnējā svara mērvienība fizikālā mērvienību

sistēmā[y]f ir 1,02 reizes lielāka par attiecīgo mērvienību [y]t teh-

1 Grieķu alfabēta burti, kurus bieži lieto apzīmējumos hidraulikā un citas

tehniskajās zinātnēs, ievietoti 111 tabulā (sk. pielikumu).
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niskajā mērvienībusistēmā. Tāpēc, salīdzinot savā starpā īpatnējo
svaru skaitliskās vērtības dažādās mērvienību sistēmās, dabūsim

šādu skaitlisku attiecību starp skaitļiem, kas izsaka vienu un to

pašu tilpuma svaru dažādās mērvienību sistēmās:

11
1,02

Parasti īsto šķidrumu īpatnējais svars ir aptuveni vienlīdzīgs
ūdens īpatnējam svaram (izņēmums — dzīvsudrabs), kas pie
4° C temperatūras ir 1000 kG/m3 un ļoti maz mainās atkarībā no

spiediena un temperatūras pārmaiņām. Dažādu šķidrumu īpatnē-
jais svars pie normāla atmosfēras spiediena dots 1. tabulā.

1. tabula

Dažu šķidrumu īpatnējais svars

Temperatūrai paaugstinoties, šķidrumu tilpuma svars aizvien

samazinās. Zināms izņēmums no šā likuma ir ūdens, kam tilpuma
svars ir vislielākais pie 4° C. Ūdens īpatnējā svara maiņa pie
atmosfēras spiediena atkarībā no temperatūras parādīta 2. tabulā.

Gāzveida šķidrumiem, salīdzinot ar īstajiem šķidrumiem, ir

daudz mazāks īpatnējais svars, kas stipri mainās atkarībā no spie-
diena un temperatūras svārstībām.

Ideālām gāzēml sakarību starp spiedienu, īpatnējo svaru un

temperatūru izsaka vienādojums

-y
= RT, (1. 2)

1 Tas ir, gāzēm, kas pakļaujas Boila-Mariota un Ge-Lisaka likumiem.

Šķidruma nosaukums Tempera-
tūra °C T. Inī

Saldūdens
....

Jūras ūdens . . .

Dzīvsudrabs . . .
Rīcine||a

....

Petroleja ....
Benzīns

Benzols
Acetons

Koka spirts . . .
Alkohols

....

Bezūdens glicerīns.
Nafta

15

15

15

15

15

15

0

20

0

15

0

20

999

1020

13558

970

790—821

680—781

900
790

800

790

1260

760-901
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2. tabula

Odens īpatnējā svara maiņa atkarība no temperatūras

kas pazīstams ar nosaukumu: ideālas gāzes stāvokļa vienādojums.
Šeit p — spiediens (kG/m 2 ), r — īpatnējais svars (kG/ms), T —

absolūtā temperatūra {T= 273°+ t°C), R — tā saucamā gāzes
konstante, kas skaitliski vienlīdzīga 1 kilograma gāzes izplešanās
darbam, ja gāzi sasilda par 1° C pie nemainīga spiediena. 3. ta-

bulā dažām gāzēm dotas īpatnējā svara un gāzes konstantes

skaitliskās vērtības (pie t=o° C unp — 1,033 kGlcm2).

3. tabula

īpatnējais svars un gāzes konstante dažām gazem

Dažreiz, galvenokārt fizikā, ieved arī relatīvā īpatnējā svara

jēdzienu — bezdimensionālu abstraktu skaitli, kas ir aplūkojamā
šķidruma vienas tilpuma vienības svara attiecība pret destilēta

ūdens tādas pašas tilpuma vienības svaru, kas ņemts pie 4° C

temperatūras.
Šķidruma īpatnējā svara noteikšanai lieto dažādus paņēmienus

un piederumus (aparātus). Visvienkāršāk īpatnējo svaru var no-

'emperatura G

Y> cm'

Temperatūra Y' cm*

0

4

10

20

30

40

0,99987

1,00000
0,99973

0,99823

0,99567
0,99224

50

60

70

80

90

100

0,98807

0,98324
0,97781

0,97183

0,96534
0,95838

iaze

Gaiss
....

Skābeklis . . .

Slāpeklis . . .

Ūdeņradis . .
.

Ogļskābā gāze .
Acetilēns . . .
Metāns

....

Etilēns
....

Hēlijs ....

Amonjaks . . .

1,293
1,429

1,251

0,0898
1,977

1,171

0,717
1,260

0,1785

0,771

29,27
26,50

30,26

420,6
19,27

32,59

52,90
30,25

212,0
49,79
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teikt, nosverot šķidrumu uz precīziem analītiskiem svariem. To

dara šādi: vispirms nosver tukšu trauku, kuram ir iedaļas, kas

rāda tilpumu (piknometrs, menzūra), un nosaka svaru G\, tad

iepilda šajā traukā zināmu daudzumu pārbaudāmā šķidruma, pēc
trauka iedaļām nosaka ielietā šķidruma tilpumu V un nosverot

dabu trauka un šķidruma kopējo svaru G2. Šķidruma
īpatnējais svars ir

G
2
-G

l

V

Ražošanas apstākļos šķidruma īpatnējo svaru pa-

rasti nosaka ar īpašu ierīci — areometru, kas ir iega-
rens dobs stikla cilindrs (1. zīm.). Areometrs ir gra-

duēts, un tam ir divas skalas: augšējā tievajā daļā ir

areometriskā skala A, kas rāda šķidruma tilpuma svaru

(vai blīvumu) un apakšējā, platākajā daļā ir termo-

metra skala B, kas rāda šķidruma temperatūru mērīša-

nas brīdī. īpatnējā svara mērīšanai areometru iegremdē
traukā ar pārbaudāmo šķidrumu. Pateicoties smagu-

mam areometra apakšējā daļā (parasti dzīvsudrabs vai

skrotis), tas peld, saglabājot vertikālu stāvokli. Areo-

metriskās skalas iedaļa, līdz kurai areometrs iegrimis
un kuru nolasa pēc šķidruma meniska augšējās malas,
rāda īpatnējo svaru. Ir areometri, kas rāda īpatnējo

1. zīm.

svaru pieņemtos grādos (piemēram, Bomē grādos), kurus var

pārrēķināt īpatnējā svarā ar speciālām formulām.

Šķidrumu īpatnējo svaru ļoti vienkārši var noteikt ari ar sa-

vienoto trauku palīdzību (sk. 10 nodalījumu 32. lpp.).
īpatnējais tilpums. Tilpumu, ko aizņem šķidruma svara vie-

nība

(1.3)

sauc par īpatnējo tilpumu. īpatnējais tilpums ir apgriezti propor-
cionāls lielums attiecībā pret īpatnējo svaru

_

t,

r

Tāpēc īpatnējā tilpuma dimensijai un mērvienībai arī jābūt ap-

griezti proporcionālai īpatnējā svara lielumiem

r i [£']. r i
cm 3 . r i m 3

Redzams ari, ka

[v].=
[-?k=0,98-[v]

t'
1,02

IJt
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un

v, = —L-

-0,98

Blīvums. Par šķidruma blīvumu sauc šķidruma masas (vie-
las) daudzumu, ko satur tilpuma vienība. Blīvumu nosaka ar šādu

attiecību ,
f

P=J-, (1.4)

kur m ir šķidruma masa, ko ietver tilpums V. Blīvuma dimensija

IPJ
[L*\

Fizikālajā mērvienību sistēmā blīvuma mērvienība ir

[Plf = S

bet tehniskajā mērvienību sistēmā

r ,
tmv kG-sek2

iPJt— —

„ī—
•

Sīs divas mērvienības varam izteikt ar attiecību, kas dod

iespēju pāriet no vienas mērvienību sistēmas uz otru. Dabūjam

I?]f g nfi_
' —

cm
s '

tmv,

bet, tā kā saskaņā ar iepriekš teikto 1 tmv=9810 g, tad

[p], 1 g-U)«cm3

~[pj[
= 1 cm

3 -9810g = 102

un tātad

[Plf = 102 [ P]t .

Lai blīvumu, kas izteikts tehniskās mērvienībusistēmas vienī-

bās, pārrēķinātu fizikālās mērvienību sistēmas vienībās, jāizmanto-
šādas attiecības starp blīvuma vienību skaitu abās sistēmās:

Pf
=

-

Pt
- Pt = 102 pr

102'

Analoģiski relatīvā īpatnējā svara jēdzienam hidraulikā daž-
reiz ieved šķidrumu relatīvā blīvuma jēdzienu, t. i., šķidruma blī-

vumu salīdzina ar ūdens vislielāko blīvumu pie 4° C.
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Šķidruma blīvumu un īpatnējo svaru savā starpā saista ļoti

nozīmīga sakarība, kas bieži tiek izmantota hidraulikā. Reizinot

(1.4) izteiksmes abas puses ar g, dabūjam

mg G
Pg =

-T
= ~v"

Bet, tā kā ir īpatnējais svars y, tad seko

V = P£- 0- 5)

Izmantojot (1.5) izteiksmi, viegli var pāriet no fizikālās mēr-

vienību sistēmas vienībās izteiktā blīvuma uz tehniskajās mēr-

vienību sistēmas vienībās izteiktu īpatnējo svaru.

Mums ir

it = PtSt-

Bet, kā jau agrāk noskaidrots,

P,= 102 P{.

Tāpēc

Yt
«= 102 • 9,81 pf

= 1000 p(
•

Tādējādi īpatnējais svars, kas izteikts tehniskās mērvienību sistē-

mas vienībās (kG/tn3), ir tūkstoš reizes lielāks par blīvumu, kas

izteikts fizikālās mērvienību sistēmas vienībās {g/cms); ja tur-

pretim īpatnējo svaru neizteic kG/m3
,

bet gan, kā to praksē bieži

dara, izsaka kilogramos uz litru (kG/l) vai tonnās uz kubikmetru

(t/m3 ) (t. i., 1000 reizes mazākos lielumos nekā kG/ma), ta i

skaitlis, kas izteic blīvumu fizikālās mērvienību sistēmas vienī-

bās, un skaitlis, kas izteic īpatnējo svaru tehniskās mērvienību
sistēmas vienībās, ir vienādi.

Saspiežamība. Šķidruma saspiežamību raksturo tā sauktais

tilpumiskās saspiešanas koeficients jeb saspiežamības koeficients,
kas rāda, par kādu daļu mainās šķidruma tilpums attiecībā pret
sākotnējo tilpumu, ja spiedienu maina par 1 kG/cm2. Šo koefi-

cientu parasti apzīmē ar grieķu burtu p\ liekot indeksu V, un to

nosaka izteiksme

a
1 aV

pV-—F-iV' (i-6)

kur V
— šķidruma sākotnējais tilpums, A V

—
šā tilpuma pār-

maiņa, pieaugot spiedienam par lielumu Ap. Saspiežamības
koeficienta dimensija ir apgriezti proporcionāla spiediena (spēks,
dalīts ar laukuma vienību) dimensijai, un proti: fizikālā mērvie-

nību sistēmā —cm
2ldinu, tehniskajā mērvienību sistēmā—m

2lkG.
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Šķidruma saspiežamības koeficienta apgriezto vērtību
~ sauc

par šķidruma elastības moduli, un to apzīmē ar burtu Ķ; elastī-

bas moduļa dimensija: fizikālā mērvienību sistēmā dins/cm2
,

teh-

niskajā mērvienību sistēmā — kG/m2. Elastības modulis, tāpat kā

saspiežamības koeficients, nav konstants, bet mainās atkarība no

4. tabula

Šķidrumu saspiežamības koeficienti

spiediena un temperatūras. Saspiežamības koeficientu vidējās vēr-

tības dažiem šķidrumiem pie spiedieniem līdz 500 kG/cm2 minē-

tas 4. tabulā.

5. tabulā dotas ūdens elastības moduļa vērtības atkarībā no

spiediena un temperatūras.
5. tabula

Odens elastības modu|a vērtības

Tā kā īsto šķidrumu saspiežamība ir ļoti maza un tai ir nie-

cīga ietekme uz hidraulikā aplūkojamām parādībām, tad hidrau-

likas aprēķinos šķidrumu saspiežamību parasti neņem vērā un

šķidrumus uzskata par praktiski nesaspiežamiem, izņemot atse-

višķus gadījumus (piemēram, hidraulisko triecienu), kur tas ari

ikreiz tiek īpaši atzīmēts.

Šķidrums
Saspiežamības

koeficients

m'lkO

Ūdens . . . .

Alkohols . . .
Ēteris

....

Dzīvsudrabs . .
Benzīns . . .

Glicerīns . . .

47,5 lO-io

77-10-1°

110-10—1°
3-10-1°

92-10-1°
25-10-1°

Spiediens kGlcm 2

Tempera-
tūra »C 10 40 to

elastībasmodulis AG/m"

0

5

10

15

20

1,89-10»

1.93-108

1.95-108

1,9,'.108

1,98-10»

1,90.108 1,92-108 1.95-108 1,98-10»

1.95-108 1.97-108 2,01.10» 2.07-1O8

1,97•10" 2,01 -10s 2.05.108 2,12-Hi8

2.t'O-lO9 2.03-108 2.09-108 2,17-108
2,02-108 2,06.1o1 2,12-108 2,22-108
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Termiskā izplešanās. Šķidruma tilpuma pārmaiņu atkarībā no

temperatūras paaugstināšanās (termisko izplešanos) raksturo

termiskās izplešanās koeficients, kas rāda, par kādu daļu mainās

šķidruma tilpums attiecībā pret sākotnējo tilpumu, ja šķidruma
temperatūra palielinās par 1° C, un šo sakarību izsaka formula

kur V — šķidruma sākotnējais tilpums, A V
— tilpuma pārmaiņa,

kas atbilst temperatūraspieaugumampar A t. Termiskās izplešanās

koeficientadimensija ir īstiem šķidrumiem termiskās izpleša-

nās koeficients ir ļoti mazs (piemēram, ūdenim pie tempera-
tūras starp 0° un 10° C un spiediena 1 kG/cm2 tas ir

(J =0,000014), un tāpēc parasti nekad to aprēķinos neņem vērā.

Virsmas spraigums (kapilaritāte). Šīs īpašības cēlonis ir sav-

starpējie pievilkšanās spēki starp šķidruma virskārtas daļiņām,

pie kam šie spēki rada virskārtas spraiguma stāvokli. Minēto

spēku iedarbības dēļ šķidrums it kā tiek ietverts ar vienādi sa-

spriegtu plānu plēvīti, kas tiecas dotajam šķidruma tilpumam

piešķirt tādu formu, kurai ir vismazākais virsmas laukums»

Virsmas spraiguma spēki rada papildu spiedienu uz šķidrumu
perpendikulāri tā virsmai. Šā spiediena intensitāti (lielumu) mērī

dinos/cm2
,

un to var aprēķināt pēc Laplasa formulas

p=za(±+-h)> <"\ <18>

kur a — virsmas spraiguma koeficients (dini/cm), f\ unr2
— gal-

venie izliekuma rādiusi 1 aplūkojamā virsmas elementā.

6. tabulā minēti virsmas spraiguma koeficienti dažiem šķid-
rumiem.

6. tabula

Šķidrumu virsmas spraiguma koeficienti

1 Par galvenajiem izliekuma rādiusiem sauc liekuma rādiusus līkajām
līnijām, kuras dabu, šķeļot šķidruma virsmu ar divām savstarpēji perpendi-
kulārām plaknēm, kas iet caur normāli pret šo virsmu jebkurā virsmas punktāL

iķidrumn nosaukums "» dinilcm

Odens .
.
.

Spirts . . .
Benzols . .

Glicerīns . .
Dzīvsudrabs

73

22,5
29

65

490
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Sevišķi stipri virsmas spraigums izpaužas caurulītēs ar ļoti
mazu diametru (tā saucamajās kapilārajās caurulītēs), kurās, pa-
teicoties papildu spiedienam, novērojama šķidruma līmeņa pār-
vietošanās attiecībā pret normālo līmeni (kapilaritāte).

Formula (1 .8), attiecinot to uz šādām kapilārām caurulītēm,
pieņem šādu izskatu:

P =

j, 0.9)

kur r — caurulītes rādiuss. Te iespējami divi gadījumi: līmeņa
pacelšanās, ja šķidrums slapina caurulītes sienas — pielīp tām

(piemēram, ūdens), un līmeņa grimšana, ja šķidrums neslapina —

nepielīp (dzīvsudrabs).
Ūdenim pie /=2o° C kapilārās pacelšanās augstumu stikla

stobriņā nosaka pēc formulas

.
29,8

h —~ mm.
a

Dzīvsudrabam līdzīgos apstākļos līmeņa grimšanu nosaka

pēc formulas

l 10,15
h = —ļj— mm,

a

kur d
— stobriņa (caurulītes) iekšējais diametrs milimetros.

Virsmas spraiguma spēkus nākas ņemt vērā, pētījot dažas hid-

rauliskas parādības, piemēram, šķidruma kustību dažu mērinstru-

mentu kapilārās caurulītēs, kur kapilaritātes parādība var stipri
sagrozīt mērījumu rezultātu, kā ari atrisinot atsevišķus uzdevu-

mus par šķidrumu apakšzemes filtrāciju utt. Parastos hidraulikas
aprēķinos šos spēkus to niecīgās skaitliskās vērtības dēļ vērā ne-

ņem.

5. Piemēri

I. Trauks piepildīts ar ūdeni, kas aizņem tilpumu V{=2 m 3.Par cik sa-

mazināsies šis tilpums un cik liels būs ūdens tilpums, ja spiedienupalielinās
par Ap=200 kG/cm2 ?

Šķidruma tilpuma pārmaiņu, spiedienam pieaugot, nosaka pēc formulas
(1 .6)

AK=— Py VAp.

Tā kā ūdens saspiežamības koeficienta vidējā vērtība (sk. 4. tabulu)
Py=47,5. 10- 10 mVkG=0,0000475 cmVkG, tad aplūkojamā gadījumā

AV=0,0000475. 2. 200=0,019 m».

Tātad aprēķināmais tilpums ir

K2 =Vi+AV=2—0,019=1,981 ra».
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2. Noteikt ūdens blīvumu pie temperatūras r=loo°C fizikālā mērvienību

sistēmā.

2. tabulā atrodam ūdens īpatnējo svaru pie temperatūras 100° C tehnis-

kajā mērvienību sistēmā

V =0,958 G/cm'=9sB kGlrrfi.

Tālāk pēc vienādojuma (1.5) atrodam ūdens blīvumu tajā pašā mēr-

vienību sistēmā

V 958

* =
-g

=

W =97fi—inT-

un, ņemot vērā, ka starp blīvuma skaitliskām vērtībām abās mērvienību

sistēmās pastāv sakarība

nosakām blīvumu fizikālā mērvienību sistēmā

97,6
„ .,0

G

r 102 cm
!

3. Noteikt gaisa īpatnējo svaru pie temperatūras t=50" C un spiediena
p=lo kG/cm2.

Pēc ideālo gāzu stāvokļa vienādojuma (1.2) atrodam

V =
P

•1
RT

levietojot izteiksmē atsevišķo lielumu skaitliskās vērtības: p=lo kG/cm* =

= 100000 kGlm*, T
=273+50 =323 un #=29,27 (sk. 3. tabulu), dabūjam

V =10,577 kG/m*.
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HIDROSTATIKA

6. Hidrostatiskais spiediens

Par hidrostatiku sauc to hidraulikas daļu, kurā iztirzā šķid-
ruma līdzsvara likumus un aplūko šo likumu izlietošanu praksē.

Pirms stājamies tieši pie hidrostatikas iztirzāšanas, nepiecie-
šams noskaidrot dažus jaunus jēdzienus un dot dažas definīcijas.

Šķidrumā, kas atrodas līdzsvarā, nodalīsim kaut kādu tilpumu
(2. zīm.), tad ar kādu brīvi izvēlētu plakni AB

šķelsim šo tilpumu divās dajās un do-

mas atmetīsim vienu no šīm daļām, piemē-
ram, augšējo. Tad plaknē AB jāpieliek
speķi, kuru iedarbība uz atlikušo šķidruma daļu
ir ekvivalenta ar atmestās virsējās šķidruma
daļas iedarbību. Aplūkosim šķēlējplaknē AB

esošu noslēgtu kontūru ar laukumu AF, kurā

atrodas kads brīvi izvēlēts punkts a; tālāk pie-
ņemsim, ka no minētajiem savstarpējās iedar-

uiuao ojjcivīcni ucsi uz, bu īauKumu uarDOjas
H H

T J ij.

. lad attiecība

o*M= 3? (2. 1)

ir spēks, kas darbojas uz laukuma vienību, un to sauc par vidējo
hidrostatisko spiedienu jebpar vidējā hidrostatiskā spiediena sprie
gurnu laukumā AF.

Patiesais spiediens dažādos šā laukuma punktos var būt da-

žāds; dažos punktos tas var būt lielāks, dažos — mazāks par vi-

dējo hidrostatisko spiedienu. Redzam, ka vispārējā gadījumā
vidējā spiediena p Vid vērtība jo mazāk atšķiras no patiesā spie-
diena punktā a, jo mazāks ir laukums AF, un robežgadījumā, kad

laukums AF samazinās līdz nullei, vidējais hidrostatiskais spie-
dienskļūst vienāds ar patieso spiedienu punktā a.

Tādējādi patiesais hidrostatiskais spiediens p, ko parasti sauc

2. zīm.
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p = lim IJJI (2. 2)

un acīm redzot šķidrumiem, kas atrodas līdzsvara stāvoklī, šis

lielums ir analoģisks spiedes spriegumam cietos ķermeņos.1

Hidrostatiskā spiediena dimensija ir

Hidrostatiskā spiediena mērvienības ir fizikālā mērvienībusistē-

mā dins/cm2, tehniskajā mērvienību sistēmā kGIm 2. Praksē hidro-

statisko spiedienu parasti mērī kG/cm2. Spiedienu 1 kG/cm2 sauc

par tehnisko atmosfēru (to apzīmē ar at) 2.
Tehnisko atmosfēru nedrīkst sajaukt ar fizikālo atmosfēru

(At), kas ir 1,033kG/cm 2 un vienāda ar normālo barometrisko at-

mosfēras spiedienu jūras līmeņa augstumā. Atmosfēras spiediens
ir atkarīgs no augstuma virs jūras līmeņa, un tā vērtības sako-

potas 7. tabulā.

Praksē lieto dažādus hidrostatiskā spiediena aprēķināšanas

paņēmienus.
Ja, aprēķinot hidrostatisko spiedienu, tam pieskaita ārējās at-

mosfēras spiedienu, kas iedarbojas uz šķidruma brīvo līmeni, tad

spiedienu sauc par pilnu jeb absolūto hidrostatisko spiedienu.
Sajā gadījumā spiedienu, kas izteikts tehniskajās atmosfērās,

parasti apzīmē ar ata (atmosfēra, absolūtā).
Bieži vien, aprēķinot spiedienu, atmosfēras spiedienu uz šķid-

ruma brīvo līmeni nemaz neņem vērā un tādējādi dabū tā saukto

manometrisko spiedienu, t. i., nosaka, par cik spiediens pārsniedz
ārējās atmosfēras spiedienu. Manometrisko spiedienu dabū kā

starpību starp absolūto spiedienu šķidrumā un ārējās atmosfēras

spiedienu

Pman =/>abs — pAt

un to mērī tāpat tehniskās, atmosfērās un sauc par manometrisko

spiedienu (apzīmē ar atm).
Sastopami ari gadījumi, kad hidrostatiskais spiediens šķid-

rumā izrādās mazāks par atmosfēras spiedienu. Tādos gadījumos
saka, ka šķidrumā ir vakuums (latīņu valodas vārds, nozīmē reti-

1 Jāņem vērā, ka hidrostatiskajam spiedienam analoģisks jēdziens iz-
teic iekšējo spiedienu plūstošā šķidrumā un arī šis lielums tiek attiecināts

uz laukuma vienību, bet to parasti sauc par hidrodinamisko spiedienu. Bieži

\ vien abus šos jēdzienus apvieno kopējā nosaukumā — hidromehāniskais spie-
diens.

1 Tehnikā ]oti bieži hidrostatisko spiedienu mēri ar šķidruma staba aug-
stumu (sk. 11. nodalījumu).



6. Hidrostatiskais spiediens 23

7. tabula

Atmosfēras spiediens atkarība no augstuma

virs jūras līmeņa

najums). Vakuuma skaitlisko vērtību atrod kā starpību starp
atmosfēras spiedienu un absolūto spiedienu šķidrumā

pvak — pAt
—

fabs,

un tā mainās robežās no nulles līdz atmosfērai.

Vakuumu var arī raksturot ar absolūto spiedienu. Tā, piemē-
ram, absolūtais spiediens pa bs =0,3 ata atbilst vakuumam

pYak =1 —0,3=0,7 ai.

Hidrostatiskajam spiedienam
ir šādas divas galvenās īpašības:
tas vērsts vienmēr perpendikulāri
pret laukumu, uz kuru tas dar-

bojas, un tā lielums dotajā punk-
tā (skaitliskā vērtība) nav atka-

rīgs no šī laukuma orientācijas
jeb virziena telpā.

Pirmā īpašība izriet kā vien-

kāršs secinājums no apgalvoju-
ma, ka mierā stāvošā (līdzsvarā
esošā) šķidrumā nepastāv tan-

genciālie un stiepes spēki.
Lai pierādītu otro īpašību, no-

dalīsim mierā stāvošā šķidrumā

3. zīm.

prizmu ar šķērsgriezumu AF; prizmas viena gala virsmu ņem-
sim perpendikulāru pret prizmas veiduli, bet otra gala virsmu

ņemsim sašķiebtu zem kaut kāda leņķa a pret veiduli (3. zīm.);

Augstums
virs jūras līmeņa

m

Normālais atmosfēras

spiediens

0

100

200

250

300

500

700

1000

1500

2000

1,033

1,020

1,010
1,000

0,990
0,970

0,950
0,920

0,860

0,810
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prizmas ass garumu apzīmēsim ar L. Domās atmetīsim visu

šķidrumu, kas aptver atdalīto prizmu, aizstāsim atmestā šķidru-
ma iedarbību ar atbilstošiem spiediena spēkiem uz prizmas skald-

nēm; saskaņā ar iepriekš teikto šie spēki ir vērsti perpendikulāri
pret skaldnēm.

Tālāk apzīmēsim ar p 0 vidējo spiedienu pret to prizmas gala
virsmu, kas ir perpendikulāra pret veiduli, ar p\

— vidējo spie-
dienu pret gala virsmu, kas ir sašķiebta pret veiduli, un uzrakstī-

sim izteiksmi uz prizmu darbojošos visu spēku projekciju summai

uz ass, kas sakrīt ar prizmas asi. Tā kā prizma atrodas līdzsvarā,
minētai spēku projekciju summai jābūt vienlīdzīgai ar nulli. Pie-

ņemsim, ka Q ir tilpuma vienības spēka (t. i., īpatnējā tilpuma
spēka) projekcija uz šo asi, tad uz prizmu darbojošos tilpuma
spēku projekcija ir

QAFL.

Gala virsmai A pieliktā spiediena spēka projekcija ir

PoAF,

bet sašķiebtai gala virsmai pieliktā spiediena spēka projekcija

Prizmas sānu virsmām pieliktie spiedienu spēki dod projek-
ciju = 0. Tāpēc visu prizmai pielikto spēku projekciju summa ir

pO
AF —pIAF+QAFL=0.

no kā izriet

p,=p0+QL. (2.3)

Tādējādi izrādās, ka p\ nav atkarīgs no leņķa a. Robežgadī-
jumā, kad AF tiecas uz nulli, p0 un px ir īstie (patiesie) spiedieni
punktos A un B, pie kam tie saskaņā ar vienādojumu (2 .3) ir at-

karīgi vienīgi no šo punktu novietojuma telpā.
No tā paša vienādojuma (2 .3) izriet, ka, piemēram, spiedie-

nam punktā A mainoties par Apo, arī jebkurā citā šķidruma punktā
spiediens mainās tieši par tādu pašu lielumu; tas ir no fizikas

pazīstamais Paskala likums, kuru parasti formulē šādi: ja uz

šķidrumu spiež no ārpuses, spiediens izplatās šķidrumā visos

virzienos vienādi. Šā likuma izmantošana dod pamatu ar hidrau-

lisko spiedienu darbināmo mašīnu aprēķiniem.
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7. Hidrostatiskās mašīnas

Sajā nodalījumāaplūkoti dažu visvairāk izplatīto hidrostatisko

mašīnu darbības principi un shēmas.

Hidrauliskā prese (spiede). Hidrauliskās preses lieto liela

spēka iegūšanai, kāds vajadzīgs, piemēram, dažādos presēšanas

procesos, kalšanai, štancēšanai, dažādu materiālu stiprības pār-
baudei utt.

Hidrauliskā prese sastāv no diviem (liela un maza diametra)
cilindriem A un B, kurus savā starpā savieno caurule C (4. zīm.).

4. zīm.

Mazajā cilindrā kustas virzulis (gremdvirzulis) D, kas saistīts

ar sviru OĶM, kurai ir nekustīgs šarnīrveida balsts punktā O,
bet lielajā cilindrā atrodas virzulis (plunžers) E, kas savienots

vienā gabalā ar galdu (platformu) F, uz kura novieto presējamo
ķermeni G. Sviru darbina ar roku vai ar speciālu dzinēju. Virzu-

lis D tad kustas uz leju un spiež uz šķidrumu, kas atrodas zem

tā; šis spiediens izplatās līdz virzulim E un pārvieto to kopā ar

galdu uz augšu tikmēr, līdz ķermenis G saskaras ar plati H. Pēc

tam, presi darbinotun tālāk galdu vēl vairāk paceļot, sākas fak-

tiskais presēšanas process, un ķermenis G tiek saspiests.
Ja aplūkojamo iekārtu neizmanto presēšanai, bet gan tikai

sloga pacelšanai, t. i., ja to lieto par hidraulisko celtni, tad ne-

kustīgā plate ir lieka, un «to konstrukcijā atmet.

Bez jau minētām pamatdetaļām hidrauliskai presei vēl ir

(shēmā nav parādīti) sūkšanas un dzīšanas vārsti (ventiļi), kas
nodrošina preses darbību, un drošības vārsts, kas pasargā no

plīšanas, ja spiediens pārmērīgi pieaug.
Noskaidrosim galvenās sakarības, kas nosaka preses darbību.

Pieņemsim, ka uz sviras OĶM galu M spiež spēks Q, bet sviras

plecu garumi OĶ=a, ĶM =b. Tad, aplūkojot sviras līdzsvara
stāvokli, no momentu vienādojuma attiecībā pret griešanās
centru O

Q(a+b)=P,a
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atrodam speķu

p _Q(a + b)

I<as darbojas uz mazā cilindra virzuli D unrada preses šķidrumā
hidrostatisko papildu spiedienu

Ttrfj

T~

Šis hidrostatiskais spiediens darbojas uz lielā cilindra virzuli E

xin rezultātā spiediena spēks uz šo virzuli ir

kur di un d2
— attiecīgi mazā un lielā cilindra diametri. No pē-

dējās izteiksmes redzams, ka spēka P2
vērtību var iegūt pēc va-

jadzības lielu, attiecīgi izvēloties cilindru izmērus un sviras plecu
garumu. Patiesais spēks P'2, ar kādu darbojas galds un realizē

presēšanas procesu, sakarā ar nenovēršamo enerģijas zudumu

kustīgo detaļuberzes dēļ, kā arī tādēļ, ka eļļa noplūst pa dažādām

neblīvām vietām un spraugām, ir mazliet mazāks par spēku P-i.
To vērā ņemot, formulā ieved tā saucamo lietderības reizuli iļ

1

'/■;
;

y ļ
Praksē šā koeficienta skaitliskā vērtība ir no 0,75 līdz 0,85.

Mūsu laika hidrauliskās preses attīsta ļoti lielus spēkus (līdz
500 t), bet īpašos gadījumos (piemēram, preses lokomotīvju asu

kalšanai) vēl daudz lielākus spēkus (līdz 4000—8000 /). Šajās
konstrukcijās mazo cilindru parasti izveido kā sūkni, kas darba

šķidrumu (parasti eļļu) dzen lielajā cilindrā (presē vārda īstajā
nozīmē), vai arī mazo cilindru tajās atvieto ar speciālu ierīci —•
hidraulisko akumulatoru.

Hidrauliskais akumulators. Kā pats nosaukums rāda, hidrau-
lisko akumulatoru lieto akumulēšanai, t. i., hidrauliskās enerģijas
uzkrāšanai, saglabāšanai. To praksē lieto tajos gadījumos, kad

nepieciešams veikt tādu īslaicīgu darbu, kas prasa lielu mehānisku

1 Bez tam, aprēķinot spēku P'
2, vajadzētu vēl ievest korekciju, kas ņem

vērā virzuļu E un D apakšējo virsmu novietojuma augstumu diferenci; to-

mēr šī korekcija parasti ir nenozīmīga, un to praktiskos aprēķinos neizdara

.(neņem vērā).
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spēku, piemēram, paceļot lielu smagumu, darbinot hidrauliskās

preses, atverot un aizverot slūžu vārtus utt.

Hidrauliskais akumulators (5. zīm.) sastāv no cilindra A, kurā

ievietots virzulis (plunžers) B, kam augšējā galā pievienota plat-
forma C, kas noslogota ar liela smaguma atsvariem. Sūknis pa

cauruli D dzen akumulatorā šķidrumu (ūdeni
vai eļļu), kas ceļ uz augšu virzuli ar slogu;
kad virzulis un platforma nonāk augšējā ga-

lējā stāvoklī, sūknis a»tomātiski izslēdzas.

Apzīmēsim virzuļa un sloga kopējo svaru

ar G, bet tā pilnu pacēluma augstumu ar //.

Tad enerģija, kas uzkrāta akumulatorā, pilnīgi
paceļot virzuli, ir GH, turklāt virzulis šķid-

rumā rada hidrostatisko spiedienu p= jf, kur

F ir virzuļa šķērsgriezuma laukums. Ar šādu

nemainīgu spiedienu šķidrums no akumula-
5. zīm.

tora pa cauruli E tiek pievadīts hidrauliskām

mašīnām — izpildierīcēm derīga darba veikšanai.

Visu akumulatora paveikto darbu izsaka vienādojums

A=p-F-H-r\,

kur Tļ
— lietderības koeficients, kas ņem vērā enerģijas zudumus

akumulatorā.

No aplūkotās hidrostatiskā spiediena iz-

teiksmes redzams, ka spiediens p ir jo lie-

lāks, jo mazāks ir virzuļa šķērsgriezuma
laukums. Tomēr,pārmērīgi samazinot šķērs-
griezumu, virzulis var izrādīties nepietiekoši

izturīgs. Tādēļ, ja nepieciešami ļoti lieli

spiedieni, lieto tā saucamos diferenciālos

akumulatorus ar pakāpju virzuli (6. zīm.).
Šinī gadījumā spiedienu uz šķidrumu, kas
atrodas cilindrā A, pārnes ar nelielu gre-

dzenveida laukumu pakāpju virzulis B, kas

izlaists caur abiem cilindra vākiem (augšējo
un apakšējo), tāpēc virzuļa izmērus var ņemt

tādus, kas nodrošina nepieciešamo stiprību.6. zīm.

8. Hidrostatiskais spiediens smagā šķidrumā

Par smagu šķidrumu hidraulikā saīsināti sauc šķidrumu tādā

gadījumā, kad uz šķidrumu iedarbojas tikai viens vienīgs tilpum-
spēks — zemes pievilkšanas spēks (svars).



28 // nodala. Hidrostatika

ledomāsim šādā šķidrumā atdalītu vertikālu prizmu, kuras

šķērsgriezums ir AF un augstums h (7. zīm.), un projecēsim
visus uz prizmu darbojošos spēkus uz vertikālu asi. Tā kā uz

prizmas sānu virsmām darbojošos spiedienu spēku projekcijas ir

nulles, līdzsvara vienādojums izskatās šāds:

pAF=pIAF+-(hAFJ

kur pļ — vidējais spiediens uz prizmas augšējo gala virsmu, p —

vidējais spiediens uz apakšējo gala virsmu un yhAF — prizmas
svars. Saīsinot dabūjam

p=Pļ (2.4)

Gadījumā, ja prizmas augšējā gala virsma sakrīt ar šķidruma
brīvo līmeni, uz kuru iedarbojas spiediens p O, dabūjam:

P=Po+ fh, (2-4')

kur h ir prizmas pamatnes iegremdējuma dzijums zem šķidruma
brīvā līmeņa.

Piezīmējam, ka vienādojums (2.4), ko parasti sauc par hidro-

statikas pamatvienādojumu, dabūts tādu pašu prātojumu ceļā,
kādus lietojām agrāk, lai pierādītu, ka hidrostatiskais spiediens
kādā punktā nav atkarīgs no spiediena virziena; acīm redzot, ja,
atvasinot izteiksmi (2.3), mēs būtu aplūkojuši vertikālu prizmu
un kā tilpumspēku aplūkojuši tikai smaguma spēku (ņemot
Q— —y), tad vienādojuma (2.3) vietā būtu dabūjuši vienādo-

jumu (2.4).
Attiecinot tādus pašus apsvērumus

uz prizmu, kam ass atrodas horizontāli,
visu spēku projekciju summai uz šo asi

dabūjam izteiksmi

PzAF=p^AF,

■' />3=P4,

kur p 3 un p4 ir spiedieni uz prizmas galu
laukumiem. Tādā kārtā mierā stāvoša

smaga šķidruma spiedieni visos horizon-

tālas plaknes punktos ir vienādi. Tāpēc
formulās (2.4) un (2.4') p skaitliskās

vērtības ir vienādas ar patieso spiedienu.
Tā paša cēloņa dēļ hidrostatiskā spie-

diena skaitlisko vērtību pilnīgi nosaka

aplūkojamā punkta atrašanās dziļums
7. zīm.

zem šķidruma brīvā līmeņa vai citas virsmas, kurā spiediens ir

zināms jeb, citiem vārdiem izsakot, hidrostatiskais spiediens mai-

nās vienīgi atkarībā no punkta vertikālās koordinātes.
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Sevišķi vienkārša ir izteiksme manometriskam spiedienam

šķidruma ar brīvu virsmu; šinī gadījumā

p=>tK

t. i., spiediens ir proporcionāls dziļumam zem brīvā līmeņa.

9. Vienāda spiediena virsmas

Virsma, kas norobežo mierā stāvošu šķidrumu tādējādi, ka

spiediens visos tās punktos ir vienāds, tiek saukta par vienāda

spiediena virsmu jeb līmeņa virsmu. Tāda veida virsmām ir rak-

sturīga īpašība, ka tās visos savos punktos ir perpendikulāras

rezultējošiem tilpumspēkiem, kas uz šķidrumu iedarbojas. To var

pierādīt šādu prātojumu ceļā: nodalīsim šķidruma cilindru tā, lai

cilindra ass sakristu ar iepriekš minēto rezultējošo tilpumspēku.
Spiediena pieaugumu, pārejot gar cilindra asi par atstatumu L

no punkta a, kur spiediens ir p
a
,

uz punktu b. kur spiediens ir

pb, var noteikt analoģiski tam, kā tas tika darīts, atvasinot iz-

teiksmi (2.3); projecējam visus uz cilindru darbojošos spēkus uz

tā asi; rezultātā dabūjam

P.~Pa= QL

(kur Q ir tilpuma vienības tilpumspēka projekcija uz cilindra

asi).
Ja turpretim cilindrs nodalīts tā, ka cilindra ass atrodas nor-

mālā (perpendikulārā) stāvoklī pret rezultējošo tilpumspēku, tad,

pārejot no viena punkta uz otru pa cilindra asi, spiediens nemai-

nīsies, jo šinī gadījumā Q=0; tādā kārtā virsmas, kas atrodas

perpendikulāri pret rezultējošo tilpumspēku, ir vienāda spiediena
virsmas.

Gadījumā, kad tilpumspēkus. reprezentē tikai zemes pievilkša-
nas spēks, līmeņu virsmas acīm redzot ir horizontālas. Konkrēti
šāda virsma ir vaļēja šķidruma virsma, uz kuru darbojas atmo-

sfēras spiediens (tā sauktā brīvā virsma).
Aprakstītā vienāda spiediena virsmas īpašība dod iespēju at-

risināt uzdevumus par brīvās virsmas formas noteikšanu t. s.

relatīvā miera stāvoklī, t. i., kad šķidrums ir miera stāvoklī attie-

cībā pret trauku, kurā tas atrodas, bet trauks atrodas kustībā. No

teorētiskās mehānikas zināms, ka šādā gadījumā, rakstot spēku
līdzsvara vienādojumu attiecībā pret koordinātu sistēmu, kas

kustas kopā ar ķermeni, smaguma spēkam (svaram) jāpieskaita
ķermeņa daļiņu inerces spēki.

Aplūkosim divus tāda relatīva miera stāvokļa piemērus.
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Pirmajā piemērā noteiksim šķidruma līmeņa virsmu cisternā,
kas kustas vienmērīgi paātrinātā gaitā pa horizontālu sliežu ceļu
ar paātrinājumu a (8. zīm.). Uz katru šķidruma daļiņu, kuras

masa ir m, tagad iedarbojas daļiņas svars G= mg un inerces

spēks P
it

kura skaitliskā vērtība ir tna. Šo spēku rezultējošais
spēks

R= V (mgf+(ma)2

vērsts attiecībā pret vertikāli zem leņķa a, kura tangenss ir

tga= ~.

Tā kā brīvajai virsmai kā vie-

nāda spiediena virsmai jāatrodas
normālā (perpendikulārā) stāvoklī

pret minēto rezultējošo spēku, tad tā

šinī gadījumāvairs nav horizontāla,
bet slīpa virsma, kas ar horizontālu

plakni veido leņķi a. Ņemot vērā,
ka šis leņķis ir atkarīgs vienīgi no

paātrinājumiem, nonākam pie seci-
8. zīm.

nājuma, ka brīvā līmeņa stāvoklis

nav atkarīgs no tā, kāds šķidrums atrodas cisternā. Jebkura cita

līmeņa virsma šķidrumā tāpat ir plakne, kas sašķiebta pret
horizontālo plakni zem leņķa a. Ja cisternas kustība nebūtu

vienmērīgi paātrināta, bet būtu vienmērīgi palēnināta, tad pa-

ātrinājuma virziens mainītos uz pretējo pusi un arī brīvais

līmenis sašķiebtos uz pretējo pusi (sk. 8. zīm. pārtraukto līniju).
Kā otru piemēru aplūkosim praksē

bieži sastopamo gadījumu, kad šķid-

rums atrodas relatīvā miera stāvoklī

rotējošā traukā (piemēram, separato-
ros un centrifūgās, kuras lieto šķidru-
ma frakciju atšķiršanai). Sajā gadīju-
mā (9. zīm.) uz ikkatru šķidruma

daļiņu, kas atrodas relatīvā miera stā-

voklī attiecībā pret trauku, iedarbojas
tilpumspēki: smaguma spēks G=mg
un centrbēdzes spēks P, = — mco2x,

kur x — daļiņas atstatums no grieša-
nās ass, bet cd — trauka griešanās
leņķiskais ātrums. Šķidruma virsmai

katrā punktā jābūt perpendikulārai
pret rezultējošo tilpumspēku R, un tā-

pēc tā ir rotācijas paraboloīds. 9. zīm.
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Patiešam, no zīmējuma izriet, ka

, G mg

bet, no otras puses,

dx

kur z — aplūkojamā punkta koordināte. Tādējādi atrodam

g _dx
<otx dz

vai

= x dx.
to*

Pēdējās izteiksmes integrēšana noved pie sakarības

kas ir parabolas vienādojums.

10. Savienotie trauki

Pieņemsim (10. zīm.), ka ir divi savā starpā savienoti traukt

A un B, kuros iepildīti divi dažādi (viendabīgi) šķidrumi, kuru

tilpumsvari ir Ti un r 2.
Vēl pieņemsim, ka vispārīgā gadījumā

trauki ir slēgti un spiedieni uz brīvajām šķidrumu virsmām ir

attiecīgi p\ un p2; šķidrumu saskar-

šanās virsma ir plakne ab traukā A,

un šajā traukā iepildītā šķidruma
kārta ir h\. Noteiksim šiem nosacīju-
miem atbilstošā šķidruma brīvā līmeņa
stāvokli traukā B. Hidrostatiskais spie-
diens plaknē ab saskaņā ar vienādo-

jumu (2 .4) ir

ja nosakām to, izejot no zināmā spie-
diena p\ uz šķidruma brīvo līmeni

traukā A.

No otras puses, ,

P=P2+ T2"2,

10. zīm.

kur h2
— meklētais plaknes ab dzijums zem šķidruma brīva līmeņa

traukā B. No šejienes iegūstam nosacījumu h2
noteikšanai:
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Pi+ Yihl =P2+ Y2h-

Atsevišķā gadījumā, kad trauki ir vaļēji (spiedieni uz šķidrumu

brīvajām virsmām ir vienlīdzīgi atmosfēras spiedienam) un tātad

pi=p2=p At, atrodam

fxhi ='( 2
h

2,

no kā izriet

<2
-

5 >

t. i., savienotos traukos pie vienādiem

spiedieniem uz šķidrumu brīvajām
•virsmām šķidrumu līmeņu augstumi

11. zīm. 12. zīm.

virs saskaršanās plaknes ir apgriezti proporcionāli šķidrumu
īpatnējiem svariem.

Uz savienoto trauku principa pamatojas ļoti vienkārša aparāta
uzbūve šķidrumu īpatnējā svara noteikšanai; aparāts attēlots

11. zīmējumā un sastāv no diviem savienotiem traukiem — cau-

rulītēm A un B, kas savā starpā savienotas ar līkni C. Vienā ver-

tikālajā caurulītē iepildīts šķidrums, kura īpatnējais svars jāno-
saka, bet otrā — šķidrums, kura īpatnējais svars "(i ir zināms

(piemēram, ūdens), pie tam šķidrumi iepildīti tieši tādos daudzu-

mos, lai līmeņi vidējā lociņā C atrastos vienādā augstumā ar

aparāta skalas 0 iedaļu. Tālāk caurulītēs izmēri šķidrumu līmeņu

augstumus h\ un h2 virs šīs atzīmes un, ņemot vērā, ka šie aug-

stumi ir apgriezti proporcionāli šķidrumu īpatnējiem svariem,

viegli atrodam pārbaudāmāšķidruma īpatnējo svaru:

_

*t
Ta _Tl

h2

'

Ja abos savienotos traukos būs iepildīts viens un tas pats
šķidrums, tad Ti=ya un hl=h2,

t. i., šķidrumu līmeņi šajos trau-



Aparāti spiediena mērīšanai 33

kos atradīsies vienādā augstumā. Uz tā paša pamata ierīkoti tā

sauktie līmeņrādītāji stikli A (12. zīm.), kurus lieto, lai noteiktu

šķidruma līmeņa augstumu h slēgtos traukos, piemēram tvertnēs,

tvaika katlos utt.

Savienoto trauku princips ir ņemts par pamatu, konstruējot
aparātus; kurus lieto spiedienu mērīšanai un kuri praksē ir ļoti

izplatīti. Šie aparāti aplūkoti turpmākajā nodalījumā.

11. Aparāti spiediena mērīšanai

Hidrostatisko spiedienu mērīšanai tiek lietoti dažādi aparāti.
Tos var iedalīt divās galvenajās grupās — aparātos ar šķidru-
miem un mehāniskos aparātos.

Visvienkāršākais no aparātiem, kuros izmanto šķidrumu, ir

pjezometrs, ar kuru mērī spiedienu šķidrumā pēc šā paša šķid-
ruma staba augstuma. Pjezometrs ir stikla caurulīte ar nelielu

diametru (tomēr parasti ne mazāku par 5 mm), kuras viens gals
ir vaļējs, bet otrs gals pievienots traukam, kurā jāmērī spiediens;

pjezometrā shēma parādīta 13. zīmējumā.

Pieņemsim, ka spiediens p uz šķidruma līmeni traukā ir lie-

lāks par atmosfēras spiedienu. Tad šķidrums pjezometrā stobriņā
pacelsies augstāk par šķidruma līmeni traukā noteiktā augstumā
h

p- Hidrostatisko spiedienu šķidruma punktā A, kas izraudzīts

pjezometrā caurules apakšējā galā dziļumā h zem šķidruma
līmeņa traukā, nosaka hidrostatikas pamatvienādojums (2.4)

P
A

== p At+ y(a
p + h),

un tāpēc

Redzams, ka šķidruma pacēluma augstums
pjezometra stobriņā, tā saucamais pjezo-
metriskais augstums, raksturo spiediena pārā-
kumu traukā (manometrisko spiedienu), un šis

augstums var noderēt spiediena skaitliskās vēr-

tības noteikšanai.

Spiediena mērīšana ar šķidruma staba aug-
stumu ir ļoti ērta, un to praksē bieži lieto.

Der iegaumēt, ka spiediens, kas vienlīdzīgs
1 kG/cm2 (tehniskā atmosfēra), atbilst tāda

ūdens staba svaram, kura pamatnes laukums

ir 1 cm2
un augstums

P 1
h

p
. a

= — = = 1000 cm — 10 m,

3 J. RablnoviJs

13. zīm.
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vai dzīvsudraba staba svaram, kura augstums ir

V«»=

OČĪ36
= 73

>
5 Cm =735 mm

'

Fizikālo atmosfēru (1,033 kG/cm2) nosaka dzīvsudraba stabs,

kura augstums ir 760 mm. Tāpēc, piemēram, ja spiediens traukā

ir 2,5 at vai, kas ir tas pats, 2,5 kG/cm2
,

tad to var izsacīt ari

kā 25 m augsta ūdensstaba spiedienu vai 183,75 cm augsta dzīv-

sudraba staba spiedienu.
Pjezometrs ir ļoti jutīgs un precīzs

instruments, bet tas ir ērts tikai mazu

spiedienu mērīšanai (kas nav lielāki par

0,5 atiri); lieliem spiedieniem pjezometra sta-

biņš iznāk pārmērīgi garš, kas apgrūtina
mērīšanu. Šādos gadījumos lieto šķidruma
manometrus,kuros spiedienu līdzsvaro nevis

kā pjezometros — tas pats šķidrums, kas at-

rodas traukā, bet šķidrums ar lielāku īpat-
nējo svaru, parasti par šādu šķidrumu izvē-

las dzīvsudrabu. Tā kā dzīvsudraba īpatnē-

jais svars ir 13,6 reizes lielāks par ūdens

īpatnējo svaru, tad, mērījot vienu un to pašu
14. zīm.

spiedienu, dzīvsudraba manometra stobriņš
ir ievērojami īsāks nekā pjezometra stobriņš, un pats aparāts
iznāk daudz kompaktāks.

Dzīvsudraba manometrs (14. zīm.) ir U-veidīgi izliekts stikla

stobriņš, kura saliektā daļapiepildīta ar dzīvsudrabu. Traukā esošā

spiediena iedarbībā dzīvsudraba Tīmenis stobriņa kreisajā pusē

pazeminās, bet labajā — paceļas. Hidrostatiskais spiediens punktā
A, kas ņemts uz dzīvsudraba virsmas kreisajā stobriņā, analo-

ģiski iepriekš teiktajam nosakāms šādā veidā:

Pa =p + Ti *i =Pm -f- Yd« Adzs ,

kur Vi un Y<izs ir traukā iepildītā šķidruma un dzīvsudraba īpat-
nējie svari.

No tā izriet

P =PAt + Ydzs Adīs — YA*

Gadījumos, kad jāizmērī nevis spiediens traukā, bet spiedienu
starpība divos traukos vai divos punktos vienā un tanī pašā
traukā, lieto diferenciālos manometrus. Diferenciālais manometrs,
kas pievienots diviem traukiem A un B, parādīts 15. zīmējumā.
Te, tāpat kā iepriekš, spiediens p kreisā stobriņā dzīvsudraba

līmeņa augstumā izsakāms šādi:

P =Pa + yA = Pb + + Yd« h,
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no kurienes

pk —Pb=Yi {X —
Ai) + Tdzs h

vai tāpēc, ka h 2
— h%—> — h,

Pk
— Pb — (Ydz. — Vi) A *

Tādā kārtā spiedienu starpību nosaka līmeņu augstumu star-

pība abos diferenciālā manometra stobriņos.
Lai palielinātu mērījumu precizitāti, kā arī, lai mērītu ļoti

mazus spiedienus, lieto mikromanometrus. Kāda mikromanometra

konstrukcija, tā sauktais slīpais mikromano-
metrs parādīts 16. zīmējumā. Tas sastāv

no tvertnites, kuru pievieno izmērāmā spie-
diena traukam, un no manometra stobriņa,
kura slipumu (leņķi a) pret horizontu var

mainīt.

Spiedienu, ko mērī mikromanometrastob-

riņa apakšējā galā, nosaka izteiksme

p= y* /
■
sin ct.

Salīdzinājumā ar parasto manometru

šāds mikromanometrs ir daudz jutīgāks, jo
augstuma h vietā iespējams nolasīt garumu

15. zīm.

/, kas ir jo lielāks, jo mazāks ir leņķis a.

Ja mērījamais spiediens ir mazāks par atmosfēras spiedienu,
t. i., ja traukā ir vakuums, tad ierīces šāda spiediena mērīšanai

sauc par vakuummetriem. Parasti gan vakuummetri nemērī tieši

16. zīm.

spiedienu, bet vakuumu, t. i., uzrāda spiediena iztrūkumu, skaitot

lidz atmosfēras spiedienam. Principā tie ne ar ko neatšķiras no

dzīvsudraba manometriem, un ir tādi paši ar dzīvsudrabu pildīti
saliekti stobriņi (17. zīm.), kuru viens gals A tiek savienots ar

izmērāmā spiediena trauku B, bet otrs gals C ir vaļējs. Pieņem-
sim, ka jāizmērī gāzes spiediens traukā B; šinī gadījumā dabū-

jam

PAt=P + Td« A
dzs,
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no kurienes

P =Phl Ydzs Adzs.

Augstumu

hdzs =
p"- p ,

kas atbilst vakuumam traukā (pVak =PAt
—p), parasti sauc par

vakuummetrisko augstumu un apzīmē ar /i
Vak- Redzam, ka va-

kuumu var mērīt arī ar šķidruma staba augstumu. Tā, piemēram,
ja dzīvsudraba vakuummetra nolasijums ir haZs —

50 cm, tad.

vakuums ir pvak= Ydzs -hdzs = 0,0136•50 = 0,68 kG/cm2.
Ne vienmēr manometros un vakuummet-

ros iepilda dzīvsudrabu. Atsevišķos gadīju-
mos atkarībā no uzdevuma un darba apstāk-

ļiem, šai vajadzībai var izmantot arī citus

šķidrumus. Te tomēr jāņem vērā, ka vakuum-

metra pildīšanai nedrīkst lietot viegli gais-
tošus šķidrumus (spirtu, ēteri) tāpēc, ka

pie pazemināta spiediena tie intensīvi iz-

tvaiko un var sākt vārīties.

Aplūkotajām ar šķidrumu pildītajām
ierīcēm, ieskaitot ar dzīvsudrabu pildītās
ierīces, lietošanas apmēri ierobežoti ar sa-

mērā nelieliem spiedieniem; tos galvenokārt17. zīm.

lieto laboratoriju praksē, pie tam ļoti plaši
to vienkāršības un mērīšanas lielās precizi-

tates dēļ. Gadījumos, kad jāmērī lielāki spiedieni, lieto otra tipa
aparātus — mehāniskos, no kuriem praksē visvairāk izplatīts at-

speres manometrs, kas shematiski parādīts 18. zīmējumā. Tas

sastāv no dobas plānsienu misiņa caurulītes A, kas saliekta lokā

18. zīm. 19. zīm.
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un kurai viens gals aizlodēts. So galuķēdīte B savieno ar zobratu
mehānismu C; otrs

— vaļējais caurules gals tiek savienots ar

trauku, kurā jāmērī spiediens. Pa šo galu caurulītē A ieplūst

šķidrums. Šķidruma spiediena ietekmē caurulīte daļēji atstiepjas
un ar zobrata mehānismu pagriež šautriņu-rādītāju, kura pārvie-
tojums ļauj spriest par spiediena lielumu. Tādiem manometriem

parasti ir graduētas skalas, kas rāda spiedienu atmosfērās, un

dažreiz tos savieno ar reģistrējošām iekārtām.

Ir arī tā saucamie membrānu manometri, kuros šķidrums spiež
uz plānu metāla plāksnīti vai gumijotu audekla plāksnīti —

membrānu. Izraisīto membrānas deformāciju sviru sistēma pār-
nes uz rādītāju, kas rāda spiediena lielumu. Šāda manometra

shēma parādīta 19. zīmējumā.

12. Spiediens uz plakanām sienām

Kad zināms hidrostatiskā spiediena izkārtojuma likums šķid-
rumā, var noteikt pilnu spiedienu uz virsmām, kas šķidrumu
ietver,■— trauka sienām un dibenu. Šā uzdevuma pamatā ir rezul-

tējošā spiediena spēka noteikšana (jānosaka skaitliskā vērtība un

virziens), kā arī šā rezultējošā spēka pielikšanas punkta noteik-

šana.

Aplūkosim vispirms plakanas virsmas jeb, kā parasti saka,
plakanas sienas.

Pieņemsim, ka ir plakana siena ar laukumu F un ka tā sa-

šķiebta pret horizontu zem leņķa a (20. zīm.). Sadalīsim sienas lau-

kurnu horizontālā virzienā ele-

mentārās (ļoti šaurās) sloksnītēs

ar laukumu AF un noteiksim spie-
dienu uz vienu tādu sloksnīti.
Hidrostatisko spiedienu jebkurā
punktā uz sloksnītes ass (hori-
zontālās vidus līnijas) nosaka

formula

P=Po+th>

kur p0
— spiediens uz šķidruma 20. zīm.

brīvo virsmu, h — aplūkojamā
punkta dziļums zem šķidruma brīvā līmeņa, y

— šķidruma īpat-
nējais svars.

Tā kā sienas laukumā nodalītās sloksnītes platums ir ļoti mazs,

tad var pieņemt, ka spiediens visos sloksnītes punktos ir vienāds

un ir vienlīdzīgs spiedienam sloksnītes ass punktos. Tāpēc spie-
diena spēku uz visu sloksnīti AR dabūsim, reizinot minēto

spiedienu ar laukumu AF:
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AR^pAF=(po+yh)AF,

un tas vērsts perpendikulāri pret sienu. Tā kā visa siena sastāv

no daudzām šādām elementārām sloksnītēm, tad spiediena spēku

R uz visu sienas laukumu nosakām kā uz atsevišķām sloksnītēm

darbojošos visu spēku summu:

# =ZAfl= 2 (po+rh)AF =po2Af+ rSAAF.

Summa ŽAF=F, bet summu 2/iAF var uzrakstīt šādā veidā:

2/iA/r =2 /sina A/7
=sina 2 l AF,

kur / — atstatums starp sloksnīti un ūdens līmeni, mērījot pa

sienas virsmu.
Summa 2/AF ir laukuma F statiskais moments attiecībā pret

līniju, pa kuru sastopas ūdens līmenis un sienas plakne (tādu

līniju sauc par līmeņa līniju), un šis moments ir

2/A/r
=/7/

f>

kur l
c

— sienas laukuma smaguma centra atstatums (mērījot pa

sienas plakni) līdz līmeņa līnijai. Tātad

2 h AF=Fl
c
sin a=Fh

c;

šeit /i
c
= /

c
sina — sienas laukuma smaguma centra iegrimes

dzijums zem šķidruma līmeņa. Tāpēc iegūstam izteiksmi

R=PoF+fhtF=(po+ ih,)F.

levērojot, ka izteiksme iekavās ir hidrostatiskais spiediens sienas

laukuma smaguma centrā, un apzīmējot to ar p
e
, galu galā da-

bŪjam
R=P e

F. (2.6)

Tātad šķidruma spiediena spēks uz plakanu sienu ir saslapinātā
sienas laukuma reizinājums ar hidrostatisko spiedienu šā laukuma

smaguma centrā.

Gadījumā, ja spiediens uz šķidruma brīvo līmeni traukā, kā

arī uz sienas ārējo virsmu ir atmosfēras spiediens, pilns mano-

metriskā spiediena spēks uz sienu tad ir

R=lhc
F. (2.7)

Ja siena novietota horizontāli (Ķa=0), t. i., ja tā nav sānu

siena, bet ir trauka horizontāls dibens, summāro spiediena spēku
nosaka ar tām pašām formulām, un tas ir

R=pF =yHF,

kur H — šķidruma dziļums traukā.
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Tātad spiediens uz trauka dibenu nav atkarīgs no trauka for-

mas un tilpuma, bet ir atkarīgs vienīgi no trauka dibena laukuma

un šķidruma dzijuma traukā. Tāpēc dažādas formas traukos, kas

parādīti 21. zīmējumā un ir piepildīti ar vienu un to pašu šķid-
rumu līdz vienam un tam pašam līmenim, pilns spiediens uz

trauka dibenu arī ir vienāds, ja vien dibenu laukumi ir vienādi.

21. zīm.

Šī šķidruma īpašība, kas pirmā mirklī liekas pretrunā ar pa-
rasto priekšstatu, pazīstama ar nosaukumu hidrostatikas para-
dokss.

Dažos gadījumos (piemēram, taisnstūra sienai) pilnu šķid-

ruma spiediena spēku uz plakanu sienu var noteikt grafiskā ceļā.
Lai to izdarītu (22. zīm.), atliksim pie sienas pamatnes perpen-

22. zīm.

dikulāri pret sienas virsmu nogriezni, kura garums ir yH, un ar

taisnu līniju savienosim nogriežņa galu ar punktu uz sienas, kas

ņemts šķidruma brīvā līmeņa augstumā; tādā kārtā iegūstam tā

saucamo spiedienu epiru (sk. 15. nodalījumu), kas šinī gadījumā
ir taisnleņķa trijstūris. Tālāk atdalīsim uz sienas elementāru
laukumu AF ar augstumu Ah un platumu B, kas vienlīdzīgs sie-

nas platumam, un noteiksim spiediena spēku uz šo laukumiņu

AR=pAF=yhßAh.
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Redzam, ka AR skaitliskā vērtība vienlīdzīga elementārā pa-

ralēlskaldņa tilpumam; šā paralēlskaldņa augstums ir Ah, bet

pamatnes laukums ir yhß (kur yA — hidrostatiskais spiediens
laukuma AF smaguma centrā).

Nosakot tādā pašā ceļā spiediena spēkus uz citiem analo-

ģiskiem elementāriem laukumiem un saskaitot tos, lai noteiktu

pilnu spiediena spēku, nākam pie slēdziena, ka pilnu spiediena
spēku uz visu sienu izsaka tādas trijskaldņu - prizmas tilpums,

kuras pamata laukums ir
r H 'H

un augstums B.

Tiešam, tādas prizmas tilpums ir

v_fH*B
2 '

kas saskan ar skaitlisko vērtību, kāda

ir pilnam spiediena spēkam uz aplūko-

jamo plakano sienu.

Līdzīgi var noteikt pilnu spiediena
spēku arī uz cita veida plakanām sie-

nām; tā, piemēram, pilnu spiediena
spēku uz slīpu četrstūrainu sienu iz-

saka slīpi stāvošas trijskaldņu priz-
mas tilpums (23. zīm.).23. zīm.

13. Spiediena centrs

Lai šķidruma spiediena spēks uz plakanu sienu būtu pilnīgi
noteikts, bez spēka lieluma un virziena vēl jāzin šā spēka pie-
likšanas punkts — tā sauktais spiediena centrs.

lerobežosimies ar praksē ļoti bieži sastopamo gadījumu, kad

sienai ir simetrijas ass, kas atrodas vertikālā plaknē. Spiediena
centrs tādā gadījumā atrodas uz simetrijas ass un tā noteikšanai

atliek atrast tikai vienu vertikālo koordināti. Aplūkosim (24. zīm.)

plakanu sienu, kas analoģiska 20. zīmējumā attēlotajai sienai, un

paturēsim iepriekšējos apzīmējumus.
Izmantojot .teorētiskās mehānikas teorēmu par rezultējošā

spēka momentu (rezultējošā spēka moments attiecībā pret kādu

asi ir vienlīdzīgs spēku komponentu momentu summai attiecībā

pret to pašu asi), ņemsim attiecībā pret x asi, kas sakrīt ar šķid-
ruma brīvo līmeni, visu uz elementāriem laukumiem AF darbo-

jošos spiedienu spēku momentu summu un pielīdzināsim to visas

sienas uzņemtā spiediena spēka F momentam attiecībā pret to

pašu asi

2y/zAF/=A Flo.
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Šeit / — elementāro laukumu smaguma centra atstatums no ass

sienas plaknē1, bet l0
—

visa laukuma F spiediena centra atsta-

tums no šīs ass.

Tālāk, ņemot vērā, ka h= l sma un /z
c =

/
c sina, kur l

c
ir

sienas plaknē ņemts atstatums līdz sienas laukuma F smaguma,

centram, dabūjam
2AFP=Fl

c
/„.

24. zīm.

Kā zināms, izteiksme 2A/7/2 ir sienas laukama F inerces moments-

attiecībā pret x asi. Tāpēc
Fl

0
l

c
= I

un

L
—

—• (2-8)

Bieži izrādās ērtāk iegūto izteiksmi pārveidot citā izskatā, ap-

mainot pret līmeņa līniju attiecināto laukuma inerces momentu:

ar inerces momentu pret asi, kas_Jei caur

smaguma centru. Teorētiska mehānika starp šiem lielumiem dod
šādu sakarību:

l=I
e +FK

levietojot šo summu izteiksmē (2.8), rezultātā dabūjam

— *c "1"pf
'

c

No pēdējās izteiksmes redzams, ka spiediena centrs vienmēr atro-

das zemāk par sienas smaguma centru (piemēram, taisnstūrainas

1 Robežgadījumā (kad elementārās sloksnītes platums tiecas uz nulli)

šis atstatums praktiski sakrīt ar elementārās sloksnītes spiediena centra

atstatumu no šīs ass.
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8.

tabula

Pilns

šķidruma

spiediena
spēks

un

spiediena
centra

dzijums

dažādām

plakanām
sienām

Shēmi

Sienat

forma

Sienas laukums

Smagumacentra dziļums

Šķidrumuspiedienarezultējošais
spēks

uz

sienu
R

Spiediena centra dzijums'o

Taisnstūris

BL

L_2

1.

zīm.

Kvadrāts

S

2

2

2

12

2.

zīm.
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Vienādsānu
trijstūris

1

3

Ļbl*

1 2

L

3.

zīm.

Trapece

L

2b+B
3

L

3b

+

B

2

2b

+

B

4.

zīm.

Riņķis

nr
2

5

5.

zīm.

W/777,

1

3

n

Pusriņķis

2

3

6.

zīm.
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sienas gadījumā spiediena centrs atrodas V3, bet smaguma centrs

Vz sienas augstumā, skaitot no sienas pamatnes, t. i., apakšējās

malas).
8. tabulā atrodamas spiediena rezultējošā spēka, smaguma

centra un spiediena centra dziļumu izteiksmes dažām plakanām
dažādas formas sienām.

14. Spiediens uz cilindriskām virsmām

Praksē ļoti plaši tiek lietotas šķidruma spiedienam pakļautas
dažāda veida cilindriskas virsmas (tādas, piemēram, ir cauruļu
un visdažādāko cilindrisko tvertņu sienas, sektoru aizvari aiz-

sprostos v. tml.).

25. zīm.

Lai noteiktu šķidruma spiediena rezultējošo spēku šādā gadī-
jumā, aplūkosim kādu cilindrisku virsmu ABCD (25. zīm. a), kas

no kreisās puses pakļauta šķidruma spiedienam, un noskaidrosim

šķidruma tilpuma AA\BCC\D līdzsvara nosacījumus, ja šo til-

pumu labajā pusē norobežo pati cilindriskā virsma, kreisajā
pusē — vertikālā plakne AiBCCu bet apakšā — plakne AAyC\D.

Uz šo tilpumu darbojas šādi spēki:
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1) šķidrums, kas atrodas pa kreisi no aplūkojamā šķidruma
tilpuma, darbojas ar horizontālu spiediena spēku uz vertikālu

plakni A\BCCX, un šis spēks nosakāms kā spiediena spēks pret
plakanu sienu

2) noapakšas — pret plakni AA XCXD vertikāliuz augšu vērsts

spēks, kura skaitliskā vērtība ir

3) aplūkojamā šķidruma tilpuma svars G, kas vērsts vertikāli

uz leju un pielikts šā tilpuma smaguma centrā;
4) no cilindriskās sienas puses —

šīs sienas reakcija R, kas

pēc lieluma vienlīdzīga meklētam šķidruma spiediena spēkam pret
sienu, bet vērsta uz pretējo pusi.

(Jāņem vērā, ka visi minētie spēki atrodas vienā plaknē, kas

ir perpendikulāra pret cilindriskās virsmas veiduli un iet caur vir-

smas viduspunktu.)
Šīs spēku sistēmas iedarbībā aplūkojamais šķidruma tilpums

atrodas līdzsvarā. Sastādīsim parastos līdzsvara vienādojumus,

projecējot visus spēkus uz koordinātu asīm y un z:

ZY=RX—R
y

=c9,

ZZ=R2—G—RZ =0,

no kurienes atrodam spēka R komponentes koordinātu asu vir-

zienos:

Ry =Ru (2.9)

Rz =R2
-G. (2.10)

No iegūtajām izteiksmēm izriet, ka horizontālā komponente /?
y

ir vienlīdzīga šķidruma spiediena spēkam pret vertikālu plakni
AļBCCļ, t. i., ir vienlīdzīga spiediena spēkam pret liektās vir-

smas vertikālo projekciju. Vertikālo komponenti Rz turpretim
nosaka divu vertikālu spēku starpība, no kuriem pirmais spēks
R2 ir vienlīdzīgs šķidruma svaram tādas taisnstūra prizmas til-

pumā, kuras šķērsgriezums ir AA\BBX, bet otrs spēks G ir šķid-
ruma svars izraudzītajā tilpumā AA\BCCXD; šo spēku starpība
acīm redzami ir vienlīdzīga cilindriskās virsmas ieliekuma (aug-
šējās) puses tilpumā ABBXD\CD ietvertā šķidruma svaram. Šo

tilpumu sauc par spiediena ķermeni, un aplūkojamam gadījumam
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tas atsevišķi parādīts 25. zīmējumā b (šā ķermeņa gareniskai asij
perpendikulārais šķēlums parādīts iesvītrots).

Spiediena ķermeņu šķērsgriezumi dažiem citiem gadījumiem

parādīti 26. zīmējumā.
Jāņem vērā, ka vertikālās komponentes virziens var būt da-

žāds atkarībā no liektās virsmas stāvokļa attiecībā pret šķidrumu.
Gadījumiem, kad šķidrums atrodas virspus virsmas (26. zīm. a

un b), šis spēks vērsts no augšas uz leju,
un spiediena ķermeni nosaka patiesais šķid-
ruma tilpums virs virsmas. Ja turpretim
šķidrums atrodas zem virsmas (26. zīm. c),
tad vertikālā komponente vērsta no apakšas
uz augšu, un spiediena ķermenis atbilst

fiktīvam šķidruma tilpumam virs virsmas.

Ja ir zināmas komponentes, viegli var

atrast spiediena rezultējošo spēku

R=\«l+R\ (2.11)

un noteikt tā virzienu, atrodot leņķus starp

rezultējošo spēku un koordinātu asīm:

cos(/?,v)=^.

cos(/?, z)=
26. zīm.

Spiediena centru uz cilindriskām virsmām parasti atrod gra-

fiskā ceļā. Lai to izdarītu, zīmējumā (27. zīm.) novelk horizontā-

lāsun vertikālās komponentes R
y

un R
t

darbības līnijas, pirmo —

Va atstatumā no cilindriskās virsmas apakšējās malas, otro —

caur spiediena ķermeņa smaguma centru C,

un atrod šo līniju krustošanas punktu. Tad

caur šo punktu zem leņķa (R, y) pret horizon-

tāli novelk rezultējošā spēka R darbibas līniju,
kuras krustpunkts ar virsmu ir spiediena
centrs O.

Speciālā gadījumā, kad mums ir noslēgta
riņķa cilindriska virsma, spiediena centrs at-

rodams vienkāršāk. Tā kā hidrostatiskā spie-
diena spēki ir perpendikulāri elementāriem

27. zīm.

laukumiņiem, pret kuriem tie vērsti, tad kā

elementāriespēki, tā arī rezultējošais spēks iet caur riņķa cilindra
centru. Tāpēc, lai atrastu spiediena centru, pietiek caur cilindriskās
virsmas ģeometrisko centru C novilkt spēka R darbības līniju
līdz krustpunktam ar virsmu.
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15. Spiediens uz liektām virsmām

lepriekšējā nodalījumā aplūkotais uzdevums par to, kā noteikt

spiedienu uz cilindrisku virsmu ir speciāls gadījums vispārējam
uzdevumam par to, kā noteikt spiedienu uz liektu virsmu. Lai

dabūtu vispārēju atrisinājumu, ņemsim patvaļīgas formas trauku

un uz tā sienas nodalīsim kaut kādu liektu virsmu S, ko norobežo1

kontūrlīnija AMBN (28. zīm.). Meklēsim rezultējošā spēka kom-

28. zīm.

ponentes koordinātu asu virzienos, izvēloties koordinātu sākuma

punktu šķidruma brīvajā virsmā, un vērsīsim koordinātu asis tā,,
kā parādīts zīmējumā. lerobežosimies tikai ar vienas x asij para-

lēlās komponentes Rx noteikšanu, jo pārējās komponentes var

noteikt pilnīgi analoģiskā veidā.

Atradīsim virsmas S projekciju uz plakni NN, kas ir perpen-

dikulāra x asij un atrodas starp virsmu un koordinātu plakni
zOy. Piezīmējam, ka minēto projekciju plakni NN, tāpat kā pašas-
x ass virzienu, var izvēlēties visdažādākās stāvotnēs.

Uz nodalīto šķidrumu tilpumā starp virsmu 5, plakni NN un

projecējošā cilindra virsmu, kura veidules ir paralēlasx asij, dar-

bojas šādi spēki:

1) nodalītā šķidruma tilpuma svars G
x,

2) šķidruma spiediena spēks R
P

uz virsmas 5 projekciju

plaknē NN,

3) šķidruma spiediena spēki, kas darbojas pret minētā tilpuma
sānu virsmu; to projekcijas uz x ass ir nulle,

4) virsmas 5 reakcijas spēks R, kas pēc lieluma ir vienlīdzīgs

meklējamam šķidruma spiedienam, bet ir vērsts uz pretējo pusi-

Projecējot šos spēkus uz x asi, dabūjam

ZX=Rfx+ G
xcos*x

—R
x
=0,
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no kurienes reakcijas projekcijai dabūjam šadu izteiksmi

= + G
x COS*x

- (2. 12)
X

Līdzīgā veidā atrodam analoģiskas izteiksmes reakcijas pro-

jekcijām uz pārējām koordinātu asīm

R
y
= R

Fy
+G

y
' co«v )

I<ur a
x, a.

y
,

<x
z

— leņķi starp smaguma spēka darbības līniju un

koordinātu asīm x, y, z.

Tādā ceļā iegūstam šādu vispārēju teorēmu par spiedienu pret
liektu virsmu.

Izliektai virsmai S šķidruma spiediena spēka projekcija uz

doto x asi ir vienlīdzīga pret šo asi projecēto atsevišķo spēku
summai, ko sastāda starp virsmu 5, projecējošā cilindra virsmu

un x asij perpendikulāro projekcijas plakni (N—N) ieslēgtā

šķidruma svars un šķidruma spiediena spēks pret virsmas S pro-

jekciju uz projekciju plaknes (N—N).
Attiecinot šo teorēmu uz atsevišķu gadījumu, kad x ass ir

horizontāla, dabūjam iepriekšējā nodalījumā iztirzātos secinā-

jumus.

16. Hidrostatiskā spiediena epiras

Hidrostatiskā spiediena lielumā maiņu gar šķidrumu ietverošo
virsmu ļoti uzskatāmi attēlo spiediena grafikas jeb epiras. Spie-
dienus, kas līdz ar iegrimes punkta padziļināšanos zem šķid-
ruma līmeņa pieaug pēc lineāra likuma, noteiktā mērogā atliek

kā virsmas līnijai perpendikulārus nogriežņus.

29. zīm.

Pieņemsim, piemēram, ka jāuzkonstruē absolūtā spiediena
epira trauka vertikālai sienai AB, ja traukā līdz dziļumam h iepil-
dīts šķidrums ar īpatnējo svaru f (29. zīm. a); uz šķidruma brīvo
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līmeni iedarbojas atmosfēras spiediens. Hidrostatiskā spiediena

maiņu gar sienu atkarībā no dziļuma šajā gadījumā izteic vienā-

dojums

kas ir taisnes vienādojums. Lai uzkonstruētu spiediena epiru, no

šķidruma brīvā līmeņa (7z =0) punkta A jāatliek nogrieznis aA,

30. zīm.

kas izraudzītā mērogā atbilst atmosfēras spiedienam, bet no punkta
B pie tvertnes dibena ■— nogrieznis bB, kas attēlo spiedienu
p =PAt +fh šajā punktā, un šo nogriežņu galapunkti jāsavieno
ar taisnu līniju ab. legūtā figūra — trapece Aabß — ir hidrosta-

tiskā spiediena epira.
Manometriskā spiediena p=yh epiru tai pašai sienai acīm re-

dzot attēlo taisnleņķa trijstūris Abß (29. zīm. b).
Gadījumā, ja traukam ir slīpa siena, kas veido ar horizontālo

plakni zināmu leņķi a, manometriskā spiediena epira arī ir taisn-

leņķa trijstūris Abß (29. zīm. c), kurā spiedienu attēlojošie no-

griežņi sašķiebti pret horizontu zem leņķa 90°
— a.

Ja siena sastāv no vairākām atsevišķām plakanām skaldnēm,
kas sašķiebtas dažādā slīpumā pret horizontu un zīmējumā
(30. zīm. a) attēlojas ar lauztu līniju ABCD, tad hidrostatiskā
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spiediena epiru var uzkonstruēt ar tādu pašu paņēmienu kā pa-

rastai plakanai sienai. Lai to izdarītu, vispirms no punkta Buz

normāles pret skaldni AB atliksim nogriezni bB, kas attēlo hidro-

statisko spiedienu šinī punktā. Pēc tam ar taisnu līniju savieno-

sim punktus A un b un dabūsim spiedienu epiru minētai skaldnei

trijstūra Abß veidā. Tālāk pāriesim pie spiedienu epiras konstruē-

šanas skaldnei BC. Atliksim no šīs skaldnes punktiem B un Cuz

normālēm pret to nogriežņus, kas atbilst hidrostatiskajiem spie-
dieniem — no punkta B nogriezni Bb', kas ir vienlīdzīgs Bb, un

no punkta C nogriezni Cc. Rezultātā iegūsim trapeci Bb'cC, kas

attēlo spiedienu epiru skaldnei BC. Līdzīgā veidā konstruējama
spiedienu epira pēdējai skaldnei CD (trapece Cc'dD).

Minēsim arī gadījumu, kad sienai ir liektas virsmas forma.

Hidrostatisko spiedienu atsevišķiem tādas sienas punktiem tāpat
attēlo nogriežņi, kas ir perpendikulāri pret sienu attiecīgajos sie-

nas punktos; spiedienu epira turpretim ir līklīniju trijstūris

(30. zīm. b).

17. Iekšējam spiedienam pakļautu plānsienu cilindrisku

trauku aprēķināšana

lekšējam spiedienam pakļauti plānsienu cilindriski trauki ļoti
izplatīti tehnikā (cauruļvadi, katli un dažāda veida tvertnes šķid-
rumiem un gāzēm). Galvenais uzdevums šādu tvertņu aprēķinā
ir nepieciešamā sienas biezuma noteikšana.

Pieņemsim (31. zīm.), ka ir horizontāls cauruļvads ar iekšējo
diametru D un ka tas piepildīts ar šķidrumu zem manometriskā 1

spiediena 4?. Šā spiediena ietekmē cauruļvada sienām jāiztur stie-

pes spēki, kas cenšas pārplēst cauruļvadu paralēli veidulei (garen-
virzienā). Tādējādi cauruļvada sienai jāpretojas stiepes spēkam.

Sastādīsim cauruļvada posmam, kura garums ir L, šādiem ga-

dījumiem parasto stiprības vienādojumu

Šeit Q — stiepes spēks, / — šķērsgriezuma laukums sienai, kura

var tikt pārrauta, [ast ] — pieļaujamais stiepes spriegums. Tā kā

caurules šķērsgriezums visos virzienos simetrisks pret savu asi,

pietiek aplūkot stiepes spēku Q kaut kādā vienā diametrālā plaknē.
Stiepes spēks acīm redzot ir šķidruma spiediena spēks uz pus-
cilindra virsmu, un tas ir vienlīdzīgs šķidruma spiediena reizinā-

1 Tā ka caurules šķērsgriezumā pa vertikāli no augšmalas līdz apakš-
malai spiediena pārmaina, salīdzinot ar spiedienu p, ir ļoti maza, 'tad šo

spiedienu pārmaiņu parasti neņem vērā.
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stiepes spēka virzienam,

Q =pDL.

Tā kā pārraušanai vienā laikā pakļauti sienas divi šķēlumi
/— 1 un 2—2, šķērsgriezuma laukums, kurā sienas materiāls var

pārtrūkt, ir f—2bL, kur 6 — meklējamais tvertnes sienas biezums.

31. zīm.

levietojot iegūtas izteiksmes stiprības aprēķina formula, da-

būjam

pD=2s[ast ],

no kurienes atrodam

Gadījumā, kad vertikāls cilindrs, kura diametrs ir D un aug-
stums H, piepildīts ar šķidrumu līdz malām (32. zīm.), stiepes
spēks Q nosakāms kā pret puscilindrisku virsmu vērsta hidrosta-

tiskā spiediena rezultējošā spēka horizontālā

komponente (tā ir vienlīdzīga rezultējošam
spiedienam uz puscilindriskās virsmas pro-

jekciju uz vertikālas plaknes).

Šajā aprēķinā neņem vērā spiediena
maiņu trauka augstumā, bet sienu aprēķina
uz maksimālo spiedienu p= fH pie trauka

pamatnes; ja tvertne sastāv no vairākām

horizontālām joslām, tad katru joslu aprē-
ķina uz spiedienu joslas apakšējā malā.

Tādējādi dabūjam

Q=pHD=yH2D.

32. zīm.
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Sienas biezuma noteikšanai mums ir nosacījums

IH*D=2HZ[o st],

no kura izriet

Noteiksim tagad trauka sienas biezumu, izejot no nosacījuma

par sienas pretošanos stiepes spēkam, kas trauka ass vir-

zienā (33. zīm.). Stiepes spēku Q šinī gadījumā nosaka trauka

dibenam (vai vākam) pieliktā hidrostatiskā spiediena p reizinā-

jums ar šā dibena projekciju uz plaknes, kas perpendikulāra
frauka asij, proti,

Šķērsgriezuma laukumu, kurā iespējama trauka dibena atrau-

šana no trauka cilindriskās daļas, nosaka izteiksme

F=nD5',

tāpēc

P^~-=TlDs'[<T st]

un sienas biezums

S' = ( 2
-

15(
4[ost] ' v v

t. i., sienas biezums iznāk uz pusi mazāks nekā pirmajā gadījumā.
Tādējādi, no stiprības viedokļa raugoties, visvairāk apdraudēts

ir cilindriska trauka sienas garengriezums, un tāpēc sienu bie-

zums jānosaka pēc formulas (2.13), bet izteiksme

(2.15) jālieto, aprēķinot un konstruējot šķērs-
šuves.

Jāņem vērā, ka šeit iegūtās sakarības bez korek-

cijas lietojamas tikai no viena gabala vilkt6, kā

arī metināto trauku aprēķināšanai. Kniedētu trauku

aprēķinos jāņem vērā nenovēršamais savienojamo
plākšņu materiāla vājinājums kniežu šuvju vietā,
ko panāk, ievedot aprēķina formulās tā saukto

33. zīm.

kniežu šuves izturības koeficientu cp. Šā koeficienta

skaitliskā vērtība atkarīga no kniežu savienojuma šuves tipa un

ir nenosaukts skaitlis, kas vienmēr mazāks par vienu (parasti
cp=0,6 -r- 0,75). Bez tam, ņemot vērā nenovēršamo koroziju,
metāla rūsēšanu un kniedēšanas procesa tehnoloģiskās prasības,
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aprēķinā noteikto sienas biezumu vēl nedaudz palielina par tā

saucamo nolietošanās uzlaidi a= 1 -*- 3 mm.

Ņemot to vērā, formulas (2 . 12) un (2 . 14) iegūst šādu veidu:

2[ost]? ' v

5'= /£-+ a. (2. 15')

18. Mierā stāvošā šķidrumā iegremdētaķermeņa līdzsvars

Noteiksim šķidruma spiediena rezultējošo speķu, kas versts

pret šķidrumā iegremdētu ķermeni.
Lai to izdarītu, aplūkosim kādu brīvi izraudzītas formas ķer-

meni, kura tilpums ir V un īpatnējais svars "fv kad tas iegremdēts
šķidrumā, kura īpatnējais svars ir

V (34. zīm.), un noteiksim spiediena
spēka komponentes koordinātu asu

virzienā (divas koordinātu asis
— x

un 1/ — novietosim horizontālā plak-
nē, trešo asi — z — novietosim verti-

kāli).
Noteiksim vispirms horizontālo

spiediena spēka komponenti x ass vir-

zienā, tādēļ nodalīsim ķermenī ļoti
tievas horizontālasprizmas tā, lai priz-
mu garenasis būtu paralēlas šai asij.
Tā kā abas šādu elementāru prizmu
pamatnes atrodas vienādā dziļumā

34. zīm.

zem šķidruma brīvā līmeņa un šo pa-

matņu projekcijas ir vienādas, tad vienādas ir arī spiedienu ARi
un AR2 projekcijas uz horizontālu līniju (x asi). Tā kā bez

tam pret katras prizmas abām pamatnēm vērsto spiedienu pro-

jekcijām ir savstarpēji pretēji virzieni, tad acīm redzams, ka to

summa ir nulle. Tas pats sakāms par spiedienu spēku horizontā-

lajām komponentēm y ass virzienā.

Lai noteiktu vertikālo spiediena spēka komponenti, sadalīsim

ķermeni elementārās vertikālās prizmās. Hidrostatiskos spiedie-
nus šo prizmu pamatņu laukumu smaguma centros apzīmēsim ar

Pi un p2,
bet spiedienu uz šķidruma brīvo virsmu ar p O.

Izteicot šos spiedienus atkarībā no prizmu pamatņu dziļuma
zem šķidruma brīvā līmeņa, dabūjam

Pi=Po+ fHu p2=Po +r#2
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un, apzīmējot elementāro prizmu normālo (pret garenasi perpen-

dikulāro) šķērsgriezuma laukumu ar AF
n,

dabūsim pret prizmu

pamatnēm vērsto spiedienu spēku vertikālajām komponentēm iz-

teiksmes

AR
z
x = (Po+yHOAF

n,

AR
z!

=(Po+yH2)AF„.

So divu spēku skaitliskās vērtības ir dažādas un to virzieni ir

savstarpēji pretēji. Pirmais vērsts vertikāli uz leju, otrs uz augšu.
Tāpēc rezultējošais spēks ir

AJļ =AR
z2
- AR

zl
=(p

0 + - (Po + tWn =

= Y(A/a -Hļ)AFm
= fHAFn

= TAV,

kur H
— aplūkojamās elementārās prizmas augstums, bet

AV=HAF„ — šīs pašas prizmas tilpums.
No iegūtās izteiksmes redzams, ka spiediena spēka vertikālā

komponente vērsta uz augšu (lielākā spēka virzienā) un tā skait-

liski vienlīdzīga šķidruma svaram elementārās prizmas tilpumā.
Summējot spiedienu spēkus pret visām elementārajām priz-

mām, kādās bija iedalīts ķermenis, dabūjam

/? = 2A/?
i
= SyAV = yW= yV. (2.16)

Tādējādi šķidruma spiediena spēks pret tajā iegremdētu ķer-
meni vērsts vertikāli uz augšu un tas skaitliski vienlīdzīgs ķer-
meņa tilpuma izspiestā šķidruma svaram.

Šo likumu pirmo reizi izteica seno laiku lielais zinātnieks

Arhimeds 250 gadus pirms mūsu ēras sākuma, un tas pazīstams
ar nosaukumu — Arhimeda likums. Tam ir ļoti liela loma tādu

uzdevumu risināšanā, kas saistīti ar ķermeņu peldēšanu; starp
citu uz tā dibinās kuģu peldēšanas teorija. Spiediena spēku R te

bieži nosauc par «Arhimeda» spēku jeb celšanas spēku.
No Arhimeda likuma izriet, ka uz šķidrumā iegremdētu ķer-

meni galu galā darbojas divi spēki: zemes pievilkšanas spēks
(ķermeņa svars) G un celšanas spēks jeb «Arhimeda» spēks R

(35. zīm.).
Te iespējami šādi galvenie gadījumi:
1. Ķermeņa un šķidruma īpatnējie svari ir vienādi (y1

= y).
Tad

„

G = TI V; R=f%
V.

Šo divu spēku rezultējošais spēks G
— R ir nulle, un ķermenis at-

radīsies indiferenta līdzsvara stāvoklī, t. i., ja to iegremdēs kaut
kādā dziļumā, tad tas tajā arī paliks, nepacelsies un arī negrims.
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2. Ķermeņa īpatnējais svars lielāks par šķidruma īpatnējo

svaru (ft >> y). Tātad ķermeņa svars ir lielāks par celšanas spēku

(G>R) un rezultējošais spēks G — R vērsts uz leju. Ķermenis

grims dibenā.

3. Ķermeņa īpatnējais svars ir mazāks par šķidruma īpatnējo

svaru (jļ ■< y). Tad arī ķermeņa svars ir mazāks par celšanas

spēku (G<R) un rezultējošais spēks G—R

vērsts uz augšu. Šķidrumā iegremdētais ķermenis
celsies uz augšu, un daļa ķermeņa iznirs no

šķidruma tikmēr, līdz celšanas spēks samazinā-

sies par tik, ka kļūs vienāds ar ķermeņa svaru.

Pēc tam ķermenis peldēs pa šķidruma virsu; cel-

šanas spēku šādā gadījumā sauc arī par balstošo

spēku.
lepriekš minētais nosacījums R= G nepiecie-

šams šķidrumā iegremdēta ķermeņa līdzsvaram,
bet ar to vien nepietiek. 35. zīm.

Ja ķermenis ir vienveidīgs, tad abu minēto

spēku pielikšanas punkti sakrīt (36. zīm. a); ja
turpretim ķermenis nav vienveidīgs, tad šie punkti nesakrīt, un

tādēļ, lai būtu līdzsvars, papildus spēku G un R vienlīdzībai

vēl nepieciešams, lai abu spēku darbības līnija sakrīt pa vienu

taisni. Pretējā gadījumā (36. zīm. b un c) spēks G un R veido

spēku pāri, kura ietekmē ķermenis šķidrumā pagriežas un nonāk

līdzsvara stāvoklī tikai tad, kad abu spēku pielikšanas punkt1'
atrodas uz vienas vertikāles.

Liela praktiska nozīme ir līdzsvara nosacījumu pētīšanai pel-
došiem ķermeņiem (t. i., tādiem ķermeņiem, kas tikai daļēji iegri-

muši šķidrumā).

Ķermeņu peldēšanas teoriju siki ap-

lūko speciālās disciplīnās, piemēram,
kuģu būves teorijā. Seit ierobežosimies

tikai ar šīs teorijas hidrauliskās būtības

aplūkošanu.
Līdzsvara stāvokli zaudējuša peldoša

ķermeņa spēja atgriezties sākotnējā stā-
36. zīm.

voklī tiek saukta par noturību.

Kuģu būves teorijā izšķir divus kuģa noturības veidus: no-

turību šķērsvirzienā (kuģa sānsverē), kad viens borts paceļas

augstāk par otru (37. zīm.), un noturību garenvirzienā, kad kuģa
viens gals (priekšgals vai pakaļgals) atrodas augstāk par otru

(38. zīm.). Praktiski svarīgāka nozīme ir noturības pētīšanai
šķērsvirzienā, jo noturība garenvirzienā parasti ir ļoti liela.

Kuģa iegrimušās daļas tilpuma izspiestā šķidruma svars tiek

saukts par kuģa ūdensizvietojumu, bet celšanas spēka pielikšanas
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punkts (spiediena centrs) — par ūdensizvietojuma centru. Kuģim
normālā stāvoklī atrodoties, tā smaguma centrs c un ūdensizvie-

tojuma centrs d atrodas uz vienas vertikālas līnijas O —O, kas

ir kuģa simetrijas ass un ko sauc par peldasi.
Pieņemsim, ka ārēju spēku ietekmē kuģis ir sasvēries sānis

par leņķi a (39. zīm.), kuģa daļa ĶLM no šķidruma iznirusi, bet

37. zīm. 38. zīm.

daļa Ķ'L'M turpretim iegrimusi. Kuģim, šādi sasveroties, tā sma-

guma centrs c savu vietu kuģa ķermenī nemaina, nemainās ari

ūdensizvietojuma tilpums, bet pārvietojas ūdensizvietojuma
centrs d. Pieņemsim, ka ūdensizvietojuma centrs jaunajā stāvoklī

atrodas punktā d. Pieliksim punktā d' celšanas spēku R un tur-

pināsim tā darbības līniju līdz krustpunktam ar kuģa simetrijas
asi O' — O. legūto krustpunktu m sauc par metacentru, bet at-

statumu mc =h starp metacentru un smaguma centru uz peld-
ass — par metacentrisko augstumu; apzīmēsim
šo augstumu ar h un skaitīsim to par pozitīvu,
kad punkts m atrodas augstāk par punktu c,

un par negatīvu pretējā gadījumā.
Tādējādi peldošam kuģim ir trīs rakstu-

rīgi punkti: 1) smaguma centrs, kas savu stā-

vokli attiecībā pret kuģa ķermeni nemaina

neatkarīgi no kuģa stāvokļa; 2) ūdens izvieto-

juma centrs, kas, kuģim sasveroties, maina

savu vietu; 3) metacentrs. kas arī maina savu

39. zīm.
vietu atkarība no kuģa sānsveres. 1

Aplūkosim tagad kuģa līdzsvara apstākļus
atkarībā no metacentra un smaguma centra

savstarpējā novietojuma. Šeit iespējami šādi trīs galvenie ga-

dījumi:
1) noturīga līdzsvara gadījums: metacentrs atrodas augstāk

par smaguma centru; h>o; šajā gadījumā spēku pāris kuģi griež
atpakaļ sākotnējā stāvoklī; 2) indiferentā līdzsvara gadījums:

1 Pie mazas sānsveres (a ne lielākas par 15°) var pieņemt, ka meta-

centrs savu vietu nemaina (ir nemainīgs).
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metacentrs un smaguma centrs sakrīt vienā punktā; h=0; 3) ne-

noturīga līdzsvara gadījums: metacentrs atrodas zemāk par sma-

guma centru; h<o; spēku pāris veicina kuģa tālāku gāšanos.
Tātad, jo zemāk atrodas smaguma centrs un jo lielāks meta-

centriskais augstums, jo lielāka noturība ir kuģim.
Tāpēc metacentrisko augstumu var pieņemt par kuģa noturī-

bas mērauklu. Praktiski tirdzniecības kuģu metacentriskais aug-
stums atrodas robežās starp 0,3 līdz 0,8 m.

19. Piemēri

4. Ar ūdeni piepildīta trauka A sānsienai piestiprināts pjezometrā stob-

riņš B (40. zīm.).
Noteikt absolūto spiedienu p uz šķidruma brīvo virsmu traukā, ja šā

spiediena ietekmē ūdens stobriņā pacēlies augstumā /i=l,s m.

40. zīm. 41. zīm.

Spiediens uz šķidruma brīvo virsmu traukā ir vienāds ar spiedienu pjezo-
metra šķērsgriezumā a, un tas nosakāms no hidrostatikas pamatvienādo-
juma (2.4)

p=po+ yh.

Tāpēc, ņemot vērā, ka spiediens uz brīvo virsmu Po=PAt =1 kG/cm* un

ūdens īpatnējais svars y =1000 fcG/m3
=0,001 kG/cm 3, dabūjam

p= 1 +0,001 150=1,15 ata (kG/cm*).

5. Diferenciālā dzīvsudraba manometra stobriņi pievienoti horizontālam

cauruļvadam šķērsgriezumos 1 un 2 (41. zīm.). Pa cauruļvadu pārsūknē
petroleju. Noteikt spiedienu starpību minētos šķērsgriezumos, ja līmeņu aug-
stumu starpība manometra stobriņos ir h=20 cm, petrolejas īpatnējais svars

Ti =0,00083 kG/cm 3, dzīvsudraba īpatnējais svars rdzs =0,0136 kG/cm3.
Meklētā spiedienu starpība (sk. 35. lpp.)

p,—p2=(r
dzs -TiJ h= (0,0136—0,00083) 20=0,255 at (kG/cm*),

6. Lai izmērītu spiedienu ar gāzi piepildītā tvertnē (42. zīm.), lieto dzīv-
sudraba vakuummetru. Noteikt vakuumu vakuummetra pievienošanas vietā,
ja dzīvsudraba stabiņš tā stobriņā pacēlies augstumā h=4s cm.



58 // nodaļa. Hidrostatika

Spiediens trauka, neņemot vēra gāzes svaru virs dzīvsudraba vakuum-

metra kreisajā stobriņā, nosakāms no šāda vienādojuma (sk. 36. lpp.):

P=Pm~ Tdzs *.

kam atbilst vakuums

Pvak= —P = Tdzs
= 0,0136 -45=0,61 at (kG/cm2).

7. Divos savienotos traukos A un B (43. zīm.) iepildīti šķidrumi, kuru

īpatnējie svari ir y t =0,9 G/cm3
un ya

= 1 Glcm3.

42. zīm. 43. zīm.

Noteikt šķidrumu saskaršanās plaknes stāvokli attiecībā pret šķidrumu
līmeņiem traukos, ja šo līmeņu augstumu starpība ir fc=lo cm.

Saskaņā ar hidrostatikas pamatvienādojumu (2.4') spiediens divu šķid-

rumu saskaršanās plaknē ir

P. = Pai +Yt H
A

=P
M +t2 H

n .

No otras puses, mums ir dots

H
k —

H
B -f h .

Atrisinot šo divu vienādojumu sistēmu, dabūjam šādus rezultātus:

H
R

=—Ī! h =

0,9
10=90 cm;B

t«-Yi 1-0,9

H
A

=
—I»—

v 1 10=100 cm.A

Ti-Yi -1-0,9

8. Va|ēja vertikāla kvadrātiska tvertne ar malas garumu o=lo m pie-
pildīta ar ūdeni līdz dzijumam H=2 m. Noteikt ūdens pilnu spiediena spēku
uz sānu sienu un uz tvertnes dibenu, kā arī noteikt pielikšanas punktu spie-
diena spēkam, kas vērsts pret sānu sienu.

Ūdens pilnu spiediena spēku, kas vērsts pret tvertnes sānu sienu, no-

sakām pēc formulas (2.7)

/?, = r*cfi.

I<ur Fi saslapinātās sienas laukums, bet hc — saslapinātā laukuma sma-

guma centra iegrimes dzijums zem šķidruma līmeņa. Aplūkojamā gadījumā
Fi =aH=lO-2=20 m«, h

c = ~ =\m. Tāpēc

/?,= 1000. 1 .
20=20 000 feC =20 t.
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Pilnu spiediena speķu Rt uz tvertnes dibenu nosakām pec tas pašas for-

mulas (2.7). Tā kā dibena laukums ir F= a
2
=100 rrc

2, bet hc =H — 2m, tad

R2=
1000.2. 100

=
200 000 £G

=
200 t.

Pret sanu sienu vērstā spiediena spēka pielikšanas punkts (spiediena

centrs) simetriskajai sienai atradīsies uz vertikālas ass, kas iet caur sienas

laukuma smaguma centru.

Spiediena centra atrašanās vietas dziļums
zem šķidruma līmeņa nosakāms pēc formulas

(sk. 8. tabulu 42. lappusē).

h
n
=

2
H=

2
-

2 = 1,33 m.
0 3 3

9, Vertikāls koka aizvars nosprosto trapeo-

veidīga šķērsgriezuma kanālu (44. zīm.). Ūdens

dziļums kanālā H=l,s m, kanāla apakšas pla-

tums 6=2 m, kanāla platums augšā fl =4 m.

Noteikt ūdens spiediena spēku pret aizvaru un

noteikt šā spēka pielikšanas punktu.
Spiediena spēks uz aizvara (sk. iepriekšējo uzdevumu)

44. zīm.

R =yhcF.

Trapecveidigam šķērsgriezumam

F= lH(B +b)=I- 1,5(4+2)= 4,5m»;

H2b + B =J4 2-24 4
= 666 m.

c 3 b-\B 3 2-1-4

Tātad

R= 1000.0,666 . 4,5=3000 kG
=Z t.

Spiediena centra dziļums zem šķidruma līmeņa (sk. 8. tabulu)

h
0
=

1 3b+ B
-

1*
.

M±l 1
0,937 m.

2 2b+B 2 2-2 + 4

10. Vertikāls cilindrisks trauks (45. zīm.) pie-

pildīts ar ūdeni, kas atrodas zem manometriskā

spiediena, kuru uzrāda pjezometrā nolasījums
A=s m. Apakšējais trauka dibens — plakans; aug-

šējam — pussfēriska forma:

Noteikt spēku Rz. kas cenšas atraut augšējo
trauka dibenu no cilindriskās daļas, un spēku 7?x,

kas cenšas pārraut trauka cilindrisko daļu šķēlumi

pa veiduli, ja trauka diametrs D—2 m un cilindris-

kās daļas augstums //=3 m.

Spiediena speķi, kas iedarbojas uz trauka

dibeniem, ir pret liektām virsmām vērstā pilnā
spiediena rezultējošo spēku vertikālās komponentes,
un tāpēc (sk. 45. lpp.) tās nosaka attiecīgo spie-

45. zīm.

diena ķermeņu tilpumam atbilstošs šķidruma svars.

Trauka augšējam pussfēriskajam dibenam spiediena ķermeņa tilpums ir

vienlīdzīgs fiktīvam šķidruma tilpumam virs augšējā dibena, kas zīmējumā
parādīts iesvītrots.
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Tādējādi

«,= T [,*-», «-f-I,D.]=

= 1000[(5 —3; —
-L. 3,14-2*l= 4190 kG = 4,19 t.

Spēks, kas cenšas pārraut cilindrisko sienu pa veiduli, jānosaka kā šķid-
ruma spiediena rezultējošā spēka horizontālā komponente, kas vērsta pret
liektu virsmu un ir vienlīdzīga šķidruma spiediena reizinājumam ar liektās

virsmas projekciju uz vertikālu plakni, t. i., vienāda ar spiediena spēku uz

plakanas plaknes, kuras laukums ir Fz=HD.
Tā kā spiediens šā laukuma smaguma centrā

>.-(*-£).
tad

R
x =pc

F
z =r(A—y) //£>=looo (5—1,5) .3.2= 21 000 £G=2l r.

11. Noteikt metināta tērauda cauruļvada sienas biezumu, ja cauruļvada
diametrs Z)=500 mm un cauruļvads domāts šķidruma pārsūknēšanai pie
spiediena p=2o atm. Pieļaujamais stiepes spriegums caurules materiālam
(tērauds 3) [aļst =1000 kG/cml.

Cauruļvada sienas biezumu nosaka pēc formulas (2 . 13')

8 = +a.
2(01,19

Tāpēc, pieņemot a=0,2 cm (sk. 53. lpp.) un ņemot vērā, ka metinātai

šuvei stiprības koeficients cp =1, dabūjam

8=
30 50

+0,2 =0,75+0,2 =0,95 cm 10 mm.
2-1000-1

12. Šķidrumu īpatnējo svaru mērī ar areometru,

kas ir doba stikla caurulīte (46. zīm.) ar lodveida pa-

plašinājumu apakšējā galā, kurā iepildītas skrotis.

Caurulītes ārējais diametrs d=2s mm, lodveida
paplašinājuma diametrs di=3o mm, areometra svars

G=50 G.

Noteikt šķidruma īpatnējo svaru y, ja areometrs

tajā iegrimis līdz dzijumam A=lo cm.

Saskaņā ar Arhimeda likumu šķidruma spiediena
spēks uz tajā iegremdētu ķermeni (celšanas spēks)
R ir vienāds ar ķermeņa grimušās daļas tilpuma P

izspiestā šķidruma svaru (R=yV).
Celšanas spēks vienmēr vērsts vertikāli uz augšu

un līdzsvarojas ar ķermeņa svaru, t. i., šajā gadījumā
ar areometra svaru G—yV.46. zīm.
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Tā kā šķidrumā iegrimušas areometra da|as tilpums ir

+ļ «r.J =± cms,

bet areometra svars G= 50 G, tad

63,1 r= 50,

no kurienes
r —_^P_=0,79 G/cm».

63,1



IIInodaļa

HIDRODINAMIKAS PAMATJĒDZIENI UN

PAMATVIENĀDOJUMI

20. Hidrodinamikas uzdevumi

Par hidrodinamiku sauc to hidraulikas daļu, kurā aplūko šķid-

ruma tecēšanas likumus. Tāpat sauc arī hidromehānikas daļu,
kas nodarbojas ar tiem pašiem jautājumiem un ko dažkārt at-

dala kā atsevišķu zinātni — teorētisko hidrodinamiku.

Šķidruma tecēšana salīdzinājumā ar cieta ķermeņa kustību ir

daudz sarežģītāka. Ja miera stāvokļa gadījumā šķidrumu rak-

sturoja tikai hidrostatiskais spiediens vien, t. i., šķidruma stāvok-

lis bija atkarīgs no ārējiem spēkiem un aplūkojamās šķidruma da-

ļiņas novietojuma telpā, tad tekoša šķidruma stāvokli nosaka ne

tikai spiediens, bet arī atsevišķo šķidruma daļiņu kustības ātrums.

Kustības vispārējā gadījumā spiediens un ātrums, kas atšķiras

pēc lieluma dažādos telpas punktos, var mainīties arī atkarībā

no laika.

Ņemot vērā daudzos mainīgos lielumus, kas nosaka šķidruma
tecēšanu, kā arī plūsmā novērojamo parādību sarežģītību un ma-

temātisko sakarību pētīšanas grūtības, patieso šķidruma tecēšanu

parasti shematizē un atvieto ar vispār pieņemtu vienkāršotu

shēmu, kas tecēšanu sadala tās atsevišķās sastāvdaļās. Tāda

shēma, kas likta hidrodinamikas pamatā un loģiski vislabāk at-

bilst dabiskam priekšstatam par šķidruma kustību, ir shēma, kas

aplūko šķidruma plūsmu kā sastāvošu no atsevišķām elementārām

strūkliņām.1 Šķidrumu aplūko kā nepārtrauktu vidi, t. i., to uz-

skata par vielu, kas nepārtraukti piepilda telpu, un dažkārt vien-

kāršības dēļ to pieņem par ideālu šķidrumu — tādu, kuram nav

viskozitātes un kuram visos punktos ir vienāds blīvums. Tādā

ceļā iegūtos ideāla šķidruma plūsmas vienādojumus pēc tam ko-

riģē un, ievedot attiecīgus labojumus un eksperimentālā ceļā

iegūtus koeficientus, tādējādi piemēro reāliem šķidrumiem un lieto
konkrētu praktisku uzdevumu risināšanai.

1 Hidraulika šo shēmu bieži sauc par «šķidruma tecēšanas strūklas

modeli».
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21. Pamatjēdzieni un definīcijas

Pirms stājamies pie iepriekšējā nodalījumā minētās vienkār-

šotās šķidruma plūsmas shēmas pētīšanas, nepieciešams aplūkot
dažus jēdzienus un definīcijas, kas turpmāk tiks lietotas.

Šajā nolūkā aplūkosim zināmu telpas da*ļu, kurā atrodas te-

košs šķidrums, kas sastāv no atsevišķām daļiņām; pie tam katra

daļiņa, atrazdamās dotajā momentā pilnīgi noteiktā telpas punktā,
kustas ar pilnīgi noteiktu ātrumu un atrodas zem noteikta spie-
diena. Pārejot no viena punkta uz otru ļoti tuvu punktu, šķidruma
daļiņas ātrums un spiediens tāpat mainās nedaudz. Tāpēc pie-
ņemsim, ka šķidruma daļiņu ātrums un spiediens visu laiku ne-

pārtraukti mainās atkarībā no dotās daļiņas atrašanās vietas

telpā, proti, ka šie lielumi ir nepārtrauktas koordinātu funkcijas.
Ātrumu izkārtojumu dotajā laika momentā telpā, kuru piepilda

šķidrums, sauc par ātrumu lauku, bet spiedienu izkārtojumu —

par spiedienu lauku. Te jāņem vērā, ka šeit, kā arī turpmāk, visur

ir runa par tā saukto hidrodinamisko spiedienu. Pēdējo nosaka

kā uz laukuma vienību attiecinātu šķidruma daļiņu savstarpējās
iedarbības spēku; ideālā šķidruma hidrodinamiskajam spiedienam
ir tādas pašas īpašības kā hidrostatiskajam spiedienam, proti, tas

tāpat nav atkarīgs no laukuma orientācijas telpā un tāpat ir per-

pendikulārs pret laukumu, kuram tas aprēķināts.
Nodalīsim minētā šķidruma masā kaut kuru daļiņu un izseko-

sim tās kustībai telpā. Ar laiku šī šķidruma daļiņa pārvietosies
pa veselu telpas punktu rindu /, 2, 3,...

(47. zīm.), pie tam ar dažādiem ātrumiem

un zem dažādiemspiedieniem. Šķidruma da-

ļiņas kustības secīgie stāvokļi izveido ģeo-
metrisko punktu vietu, kas ir šķidruma da-

47. zīm.

ļiņas trajektorija.
Ja šķidruma ČTaļiņas ātrums un spiediens katrā dotajā ar šķid-

rumu pildītā telpas punktā visu laiku paliek nemainīgs (bet gan

var mainīties, šķidruma daļiņai pārvietojoties no viena telpas
punkta otrā), tad kustību sauc par stacionāru (nodibinājušos).
Citiem vārdiem sakot, stacionārā plūsmā ātrumu lauks un spie-
dienu lauks ar laiku nemainās. Tā ir kustība, kas ir konstanta

laika ziņā, bet mainīga telpā, kurā ātrums un spiediens atkarīgs
tikai no kustīgās šķidruma daļiņas koordinātēm, t. i., no daļiņas
atrašanās vietas telpā, bet nav atkarīga no laika. Tādējādi stacio-

nārā plūsmā
v=fļ(x, y, z),\

P=f2(x, y, z).\ v '

Nestacionārā plūsmā (tādā, kas nav nodibinājusies) ātrumu

lauks un spiedienu lauks nepārtraukti mainīsies, šajā gadījumā
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ātrums un spiediens katra telpas punkta ir atkarīgs ka no kustī-

gās daļiņaskoordinātēm, tā arī no laika

v=f\(x, y, z, T),)
t , T

'\ (3.2)
.

P=h(x, y, z, T).\

Piemērs stacionārai šķidruma plūsmai ir šķidruma iztece pa
caurumiem trauka sienā vai dibenā, kad-šķidruma līmenis traukā

visu laiku tiek uzturēts nemainīgā augstumā, t. i., kad traukā

ieplūstošais un no trauka izplūstošais šķidruma daudzums ir vie-,

nāds. Sajā gadījumā (48. zīm. a) izplūstošā šķidruma strūklas

forma,kā arī ātrums un spiediens jebkurā strūklas šķērsgriezuma
visu laiku paliek nemainīgs. Ja turpretim šķidruma brīvās virsmas

līmeņa augstums traukā ar laiku

mainās, piemēram, pazeminās at-

bilstoši ūdens iztecei pa caurumu, —

kustība kļūst nestacionāra (nenodi-
binājusies), mainīsies šķidruma iz-

tecēs ātrums un arī strūklas forma;

pie līmeņa augstuma HX =H ir

strūkla / (48. zīm. a), pie līmeņa

augstuma H 2 ir strūkla 2 (48. zīm.
48. zīm.

b).
Otrs šķidruma stacionāras plūsmas piemērs ir centrbēdzes

sūkņa pārsūknējamā šķidruma plūsma cauruļvadā. Tā kā centr-

bēdzes sūkņa darba rats griežas vienmērīgi, ar nemainīgu leņ-
ķisko ātrumu, tad šķidruma padeve cauruļvadā norit nepārtraukti
un vienmērīgi, visu laiku vienādā daudzumā ar pastāvīgu ātrumu

un spiedienu.

Turpretim, pārsūknējot šķidrumu ar virzuļsūkņiem, virzulis

kustas ar mainīgu ātrumu unpastāv nestacionāra (nenodibināju-
sies) plūsma, kad ātrums un spiediens cauruļvadā līdz ar laiku

mainās.

22. Šķidruma kustības shēma

20. nodalījumā minētās šķidruma kustības shēma dibinās uz

jēdzieniem par plūsmas līniju un elementāro strūklu.

Aplūkosim, tāpat kā iepriekš, kādu telpas daļu, kas piepildīta
ar plūstošu šķidrumu. Kādā patvaļīgi izraudzītā punktā /

(49. zīm.) uzkonstruēsim ātruma vektoru vb, kas attēlo dotajā
momentā šai punktā esošās šķidruma daļiņas B ātrumu (pēc
lieluma un virziena). Uz šā vektora ļoti mazā atstatumā no pirmā
punkta izvēlēsimies punktu C un konstruēsim tam ātrumu Vc, kas

atbilst tas šķidruma daļiņas ātrumam, kas tanī paša laika



22. Šķidruma kustībasshēma 65

sprīdī atrodas šinī punktā. Uz vektora vc ņemsim punktu D, un

no tā atliksim ātruma vektoru vd utt. Rezultātā dabūsim lauztu

līniju BCDE, kuras malas sakrīt ar šķidruma daļiņu B, C, D, E

ātrumu vektoriem dotajā momentā.

Ja bezgalīgi samazināsim nogriežņu BC, CD, DE, EF garu-

mus, tad lauztā līnija robežgadījumā pārvērtīsies liektā līnijā,
ko sauc par plūsmas līniju.

Tātad par plūsmas līniju sauc liektu līniju, kas novilkta caur

plūstošā šķidruma punktu rindu tā, ka to šķidruma daļiņu vektori,
kas dotajā momentā atrodas šajos punktos, ir šās līnijas pie-
skares.

Jāievēro atšķirība starp šķidruma daļiņas trajektoriju un plūs-
mas līniju. Trajektorija attiecas tikai uz vienu noteiktu šķidruma

daļiņu un rāda ceļa līniju, pa
kuru šī daļiņa zināmā laika

sprīdī telpā pārvietojas, bet

plūsmas līnija savieno savā

starpā dažādas uz šīs līnijas
atrodošās daļiņas un raksturo

to kustības virzienu dotajā
laika momentā.

49. zīm.

Plūsmas līnijas atbilst plūs-
tošā šķidruma ātrumu laukam dotajā laika momentā. Ja nāko-

šajā laika momentā ātrumu lauks mainīsies, tad mainīsies arī

plūsmas līniju forma.

Tomēr stacionāras plūsmas gadījumā, ko raksturo laika ziņā
nemainīgs ātrumu lauks, šķidruma daļiņas pārvietosies gar ne-

mainīgām plūsmas līnijām; tādā kārtā plūsmas līnijas un šķid-
ruma daļiņu trajektorijas sakrīt tikai tad, ja šķidruma plūsma ir

stacionāra.

Laboratoriju praksē un dažāda veida eksperimentālās pētnie-
cības darbos un novērojumos lieto paņēmienus, ar kuriem plūsmas
līnijas un šķidruma daļiņu trajektorijas var plūšanas laikā pa-
darīt redzamas. Šai nolūkā, piemēram, šķidruma virsmu apkaisa
ar kādas šķidrumā nešķīstošas vielas sīkām daļiņām un ar foto-

aparātu fotografē šķidruma virsmu.l Fotografējot ar īsu ekspozī-
cijas laiku, šīs daļiņas uz fotoplates attēlojas īsu svītriņu veidā,
un, ja daļiņu ir pietiekoši daudz, svītriņas, saplūstot kopā, rada

plūsmas līniju kopējo ainu. Fotografējot ar ilgstošu ekspozīciju
nedaudzas peldošas daļiņas, pēdējās uz fotoplates atstāj garas

pēdas, kurām ir līklīniju forma un kuras attēlo šķidruma daļiņu
trajektorijas.

1 Pastāv arī pilnīgākas pētīšanas metodes, kas ir aprakstītas attiecīgā
literatūrā un pamatojas uz to, ka lieto īpašas emulsijas, kuru īpatnējais svars

ir vienāds ar šķidrumu īpatnējo svaru, kā arī izmanto speciālu aparātu —

ātruzņemšanas kinoiekārtu utt.
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50. un 51. zīmējumā parādīti fotouzņēmumi, kas rāda plūsmas
līniju izveidojumu divos gadījumos (kad šķidrums aptek plāksni
un spārnu).

Nodalīsim šķidrumā elementāru laukumiņu AF uncaur visiem
šā laukumiņa punktiem, ieskaitot arī laukumiņa kontūrlīnijas
punktus, novilksim plūsmas līnijas (52. zīm.). Visas šīs plūsmas

50. zīm.

līnijas kopā veido kādu telpisku kūlīti, ko sauc par plūsmas pa-
vedienu.

Ja plūsma ir stacionāra (nodibinājusies), tad plūsmas pave-

dienam ir šādas īpašības:

1) tā kā plūsmas līnijas, no kurām sastāv pavediens, ar laiku

nemaina savu formu, tad arī visa pavediena forma paliek laika

ziņā nemainīga;
2) tāpēc, ka šinī gadījumā plūsmas līnijas reizē ir arī šķid-

ruma daļiņu trajektorijas, šķidruma noplūde caur pavediena sānu

virsmu no viena pavediena otrā nav iespējama, un pavediens it

kā izrādās ietverts ar cietām sienām un atgādina elementāru šķid-
ruma strūkliņu.

Tā kā elementārās strūkliņas šķēsgriezuma laukums ir ļoti
mazs, tad šķidruma daļiņu ātrumi atsevišķos šāda šķērsgriezuma
punktos atšķiras ļoti maz viens no otra un visus ātrumus var

uzlūkot par vienādiem; turpretim strūkliņas garenvirzienā ātrumi

mainīsies tāpat kā strūkliņas šķērsgriezumu laukumi. Ja ņem šādu

«cietu» elementāru strūklu kopu, tad tā veido šķidruma plūsmu.
Tecēšanas ātrumi atsevišķās strūkliņās, no kurām sastāv

plūsma, ir dažādi. Kā mēģinājumi rāda, vislielākie ātrumi ir

šķidruma daļiņām, kas atrodas pie plūsmas ass (viduslīnijas), bet

vismazākie ātrumi ir šķidruma daļiņām, kas atrodas pie plūsmas
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sienām. Tāpēc, šķidruma plūsmu aplūkojot, uzskata, ka tā

sastāv no atsevišķām elementārām strūklām, kas tek ar dažādiem

ātrumiem.

īstenībā, aplūkojot šķidruma elementāra tilpuma pārvietošanos, var kon-

statēt, ka vispārējā gadījumā reizē ar virzes kustību pastāv arī griešanās
kustība ap kādu momentānu griešanās asi un vienlaikus notiek ari aplūko-

51. zīm.

jamā tilpuma deformācija (formas maiņa). Griešanās kustību hidrodinamikā

saista ar virpuļa jēdzienu. Šādas kustības vienmēr novērojamas reālu šķid-
rumu plūsmās.

Aplūkosim plūstoša šķidruma masā kādu elementāru šķidruma daļiņu A,

kas dotajā momentā griežas ap asi I—21—2 ar leņķisko ātrumu ml (53. zīm. a).
Uz šīs ass turpinājuma ļoti mazā atstatumā no daļiņas A centra ņemsim

punktu 2 un novilksim caur to citas šķidruma
daļiņas B griešanās asi 2—3 atbilstoši tam pašam
laika momentam. Analoģiskas konstrukcijas izda-

rīsim arī ar veselu rindu vairākām citām šķid-
ruma daļiņām C, D, E utt. Sādu konstrukciju
rezultātā dabūjam lauztu līniju /—2—3—4, kas,

samazinot atsevišķus tās nogriežņus līdz bezgalīgi
maziem lielumiem, robežgadījumā pārvēršas līkā

līnijā, ko sauc par virpuļa līniju. Kā no konstruk-

cijas izriet, katrs virpuļa līnijas elementārais no-

grieznis ir attiecīgās šķidruma daļiņas momentānā

griešanas ass. 52. zīm.

1 Jāņem vērā, ka nestacionāras (nenodibinājušās) šķidruma plūsmas vis-

pārējā gadījumā šīs ass stāvoklis telpā, tāpat kā daļiņas griešanās ātrums,

ar laiku mainās.



Ja ņem (53. zīm. b) šķidrumā elementāru laukumiņu AF un caur

visiem tā punktiem novelk virpuļa līnijas, tad visu ap šīm līnijām reizē

rotējošo šķidruma daļiņu kopa veido tā saucamo virpuļa pavedienu.
No minētajām konstrukcijām ir saskatāma analoģija, kas pastāv starp

nupat aplūkotajiem jēdzieniem — virpuļa līnija un virpuļa pavediens — un

iepriekš aplūkotajiem — plūsmas līnija un plūsmas pavediens.
Virpuļu rašanos var izskaidrot šādi. Šķidrumam plūstot gar plūsmu

ietverošām sienām, vienmēr rodas nekustīga, pielipusi kārtiņa Starp atse-

višķām nekustīgām šīs šķidruma kārtiņas daļiņām un kādu tuvāko kustīgo

daļiņu (tās apakšējo virsmu) rodas berzes

spēks, kas vērsts uz kustības virzienam pre-

tējo pusi. Līdzīgs, bet uz otru pusi vērsts

berzes spēks rodas uz daļiņas virsējās puses

starp daļiņu un nākošo kustīgo daļiņu. Tātad

uz katru šķidruma daļiņu darbojas divi pē>-
lieluma vienādi, bet pretēji vērsti spēki, kas

veido spēku pāri un rada daļiņas griešanos

ap kādu momentānu asi. No teiktā redzams,
ka virpuļu rašanās cēlonis ir ķermeņi, kurus

aptek šķidrumi (šinī gadījumā sienas), pie

kuriem rodas atsevišķu šķidruma daļiņu
griešanās kustība, kas pāriet no vienas da-

ļiņas uz otru un izraisa virpuļu izveido-

šanos.53. zīm.

23. Plūsmas hidrauliskie elementi

Aplūkojot šķidruma plūsmas, jādefinē vairāki jēdzieni, kas

raksturo plūsmu no hidrauliskā un ģeometriskā viedok]a. Tādi

jēdzieni ir: aktīvais šķērsgriezuma laukums, saslapinātais (apsla-
pētais) perimetrs un hidrauliskais rādiuss.

Par plūsmas aktīvā šķērsgriezuma laukumu jeb, īsāk, par ak-

tīvo šķērsgriezumu sauc plūsmas
šķērsgriezuma laukumu, kas visos

savos punktos ir perpendikulārs pret
plūsmas līnijām, t. i., perpendiku-
lārs pret ātrumu virzienu elemen-

tārās strūkliņās; 1 apzīmēsim šo lau-

kumu ar F. Daudzos gadījumos
plūsmas aktīvie šķērsgriezumi, stin-

gri ņemot, ir liektas virsmas. Tā,

piemēram, šķidrumam plūstot pa ko-
54. zīm.

niski paplašinātu cauruli (54. zīm.),
kad plūsma sastāv no elementārām strūklām, kas izvēršas pla-

šumā, aktīvais šķērsgriezums ir liekta virsma AB. Tomēr, ja strūk-

las daudz neizplēšas (šķidruma plūsmu šādā gadījumā sauc par

lēni mainīgu), tad praksē parasti ar nosaukumu —
aktīvais šķērs-

griezums saprot plūsmas plakanu šķēlumu, kas ir perpendikulārs

1 Turpmāk aktīvo šķērsgriezumu bieži sauksim vienkārši par šķērs-
griezumu.
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plūsmas galvenajamkopējam virzienam, t. i., piemēram, aplūko-

jamā koniskās caurules gadījumā šķēlums Aißi, kas ir perpendi-
kulārs caurules asij (centra līnijai).

Aktīvo šķērsgriezumu cietās sienas var ierobežot visapkārt
vai arī daļēji (otrajā gadījumā daļu aktīvā šķērsgriezuma iero-

bežo šķidruma brīvā virsma). Ja sienas ierobežo aktīvo šķērs-

griezumu no visām pusēm, tad šķidruma plūsmu sauc par spied-

plūsmu; ja ierobežo daļēji, plūsmu sauc par bezspiediena plūsmu. 1

Spiedplūsmai raksturīgs ir tas, ka hidro-

dinamiskais spiediens jebkurā plūsmas pun-

ktā atšķiras no atmosfēras spiediena, un

tas var būt kā lielāks, tā arī mazāks par

atmosfēras spiedienu.

Bezspiediena plūsmās ir raksturīgs ne-

mainīgs spiediens (parasti atmosfēras spie-
diens) visos plūsmas brīvās virsmas punktos.

Spiedplūsmas piemērs ir šķidruma plūs-
55. zīm.

ma cauruļvadā, piemēram, ūdenim iztekot

no ūdensvada tvertnes; bezspiediena plūsmas piemēri ir šķidrumu
tecēšana vaļējos kanālos un upēs.

Aktīvā šķērsgriezuma perimetra daļu, kurā plūsma piekļaujas
ierobežojošām sienām, sauc par saslapināto perimetru; apzīmē-
sim to ar A. Spiedplūsmai šķidruma ģeometriskais un saslapinā-
tais perimetrs ir vienāds. Bezspiediena plūsmas gadījumā sasla-

pinātā perimetra garums atšķiras no ģeometriskā perimetra ga-

ruma, jo līnija, pa kuru šķidrums saskaras ar gaisu, saslapinātā
perimetra garumā neietilpst; tā, piemēram, 55. zīmējumā attēlo-

tam kanālam saslapinātais perimetrs A =b +2h, bet ģeometriskais
perimetrs ir 2b +2h.

Aktīvā šķērsgriezuma laukuma attiecību pret saslapinātā peri-
P

metra garumu R= sauc par šķērsgriezuma hidraulisko rādiusu.

Aktīvā šķērsgriezuma (laukuma) dimensija [L 2], saslapinātā
perimetra (garuma) dimensija — [L]; hidrauliskam rādiusam

tāpat ir garuma dimensija [L].
Pasvītrosim, ka hidrauliskais rādiuss un ģeometriskais rādiuss

ir divi pavisam dažādi jēdzieni.Piemēram, šķidruma spiedplūsmai

apaļā caurulē ar diametru d ģeometriskais rādiuss ir r
=j>

bet

hidrauliskais rādiuss ir R —
= =~- Šķidrumam plūstot

vaļējā kanālā (sk. 55. zīm.), hidrauliskais rādiuss R=f^h
't ģeo-

metriskā rādiusa jēdziena šim šķērsgriezumam vispār nav.

1 Spiedplūsmas dažkārt sauc par «pilnīgi piepildītam», bet bezspiediena
plūsmas — par «va|ejām gultnēm».
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24. Caurteces daudzumsun vidējais ātrums

Par plūsmas caurteces daudzumu sauc šķidruma daudzumu,

kas laika vienībā iztek caur plūsmas šķērsgriezumu. Iztecējušā

šķidruma daudzumu, ko mērī tilpuma vienībās, sauc par tilpu-
misko caurteces daudzumu, un to parasti apzīmē ar Q. Tilpumis-
kam caurteces daudzumam atbilstošo šķidruma svaru G sauc par

caurteces svara daudzumu. Hidraulikā galvenokārt ir darīšana ar

šķidruma tilpumisko caurteces daudzumu, ko turpmāk sauksim

vienkārši par caurteci.

Starp caurteces tilpumu un svaru pastāv šāda vienkārša sa-

karība

G=rQ, (3.3)

kur 7 — šķidruma īpatnējais svars.

Caurteces dimensijas:

tilpumiskai caurtecei — [Q] == ,

svara caurtecei — [G]= ļj-j-

Praksē visbiežāk lietojamās vienības tilpumiskās caurteces

mērīšanai ir llsek, m 3/sek, m
s/st, svara caurteces mērīšanai —■

kGlsek, t/sek, t/st.

Elementāras šķidruma strūkliņas caurteci q var noteikt šādi.

Apzīmēsim ar AF
a

kādu strūkliņas šķērsgriezuma a—a laukumu

(56. zīm.). Tad šķidruma tilpums q
a

AT, kas ļoti īsā laika sprīdī
AT iztecējis caur šo šķērsgriezumu, ir AL • AF vid- Sajā izteiksmē

AL ir gar strūkliņas viduslīniju mērītais atstatums, par kādu mi-

nētā laika sprīdī AT pārvietojas šķidruma daļiņa, kas laika sprīža
AT sākumā atradās šķērsgriezumā a—a, un AFVid — strūkliņas

vidējais šķērsgriezuma laukums posmā, kura garums ir AL.

Tā dabūjam q
&

= AFvi<ļ • £ķ,

kur attiecība ir šķidruma vidējais tecēšanas ātrums elemen-

tārās strūkliņas posmā AL. Neierobežoti samazināsim laika sprīža
AT ilgumu. Tad robežgadījumā, kad AT"

tiecas uz nulli, dabūjam

<la =v
a

AF
a

>

Bet, tā kā elementārās strūkliņas
šķērsgriezums bija izraudzīts pilnīgi pat-
vaļīgi, tad redzams, ka vispār56. zīm.
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q =v-AF, (3.4)

t. i., caurtece caur elementāras strūkliņas šķērsgriezumu vienlī-

dzīga strūkliņas šķērsgriezuma laukuma reizinājumam ar šķid-
ruma ātrumu šajā šķērsgriezumā. legūto vienādojumu (3.4) sauc

par elementāras strūkliņas caurteces vienādojumu.
Ja aplūko šķidruma plūsmu, kas ir daudzu elementāro strūk-

liņu kopa, tad redzam, ka visas plūsmas caurteci Q var noteikt

kā visu plūsmā ietilpstošo elementāro strūkliņu caurteces summu,

t. i.,

Q=Ilq=2vAF. (3.5)

Lai šo summu atrastu, jāzina, pēc kādas likumsakarības izkār-

tojas šķidruma daļiņu ātrumi plūsmas šķērsgriezuma laukumā.

Tā kā daudzos plūsmas gadījumos šī likumsakarība nav zināma,
tad vispārējā gadījumā šāda summēšana nav iespējama. Tāpēc
pieņemsim, ka visas šķidruma daļiņas vienā šķērsgriezumā kus-

tas ar vienādu ātrumu. So iedomāto fiktīvo ātrumu, ar kuru visām

šķidruma daļiņām jātek caur plūsmas šķērsgriezumu, lai šķid-
ruma caurtece būtu vienāda ar patieso caurteci, kad šķidruma
daļiņas plūst ar dažādiem ātrumiem, sauc par vidējo ātrumu v vid.

Tādējādi dabūjam formulu plūsmas caurteces daudzuma no-

teikšanai šādā veidā

Q=vvi<i F. (3.6)

No šā vienādojuma atrod vidējo ātrumu

fvīd=-p= ——

• (3.7)

Pēc vidējā ātruma aprēķinātu šķidruma caurteces daudzumu

var attēlot kā cilindra tilpumu, kura pamatne ir F un augstums

fvid (57. zīm. a). Ja turpretim caurteci nosaka saskaņā ar patie-
siem ātrumiem šķērsgriezuma
laukumā un ātrumu izkārtojuma
likumsakarība uzdota ar kādu

līku līniju, piemēram, parabolu,
tad caurteci izsaka tam pašam
pamatnes laukumam F atbilstoša

rotācijas paraboloīda tilpums, kā

tas parādīts 57. zīmējumā b.

57. zīm.

Acīm redzams, ka (tāpēc, ka caurtecei jābūt vienai un tai pašai

neatkarīgi noaprēķināšanas metodes) šo caurteci izsakošā cilindra

un paraboloīda tilpumiem jābūt vienlīdzīgiem.
Ja šķidruma plūsma ir nostabilizējusies (stacionāra) un reizē

ar to plūsmas šķērsgriezuma forma un laukums plūsmas garumā
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nemainās, un tātad vidējie ātrumi visos plūsmas šķērsgriezuma
laukumos ir vienādi, tad plūsmu sauc par vienmērīgu.

Atšķirībā no tās par nevienmērīgu sauc stacionāru šķidruma

plūsmu tad, ja plūsmas šķērsgriezums un līdz ar to arī vidējais
ātrums plūsmas garumā mainās.

Vienmērīgas plūsmas piemērs ir šķidruma plūsma caurulē ar

nemainīgu diametru un nemainīgu caurteci, bet nevienmērīgas --

plūsma caurulē ar mainīgu šķērsgriezumu.
Precizēsim sīkāk iepriekš minēto «mazmainīgās plūsmas»

definējumu.
Sādā plūsmā izliekums elementārām strūkliņām, no kurām

sastāv visa šķidruma plūsma, ir ļoti mazs un ļoti mazs ir arī diver-

ģences leņķis starp atsevišķo strūkliņu viduslīnijām, tāpēc plūs-
mas šķērsgriezumus var uzskatīt par plakaniem šķēlumiem per-

pendikulāri plūsmas viduslīnijai, kā to jau iepriekš pieņēmām.

Spiedienu izkārtojums mazmainīgās plūsmas šķērsgriezumā pa-

kļaujas hidrostatikas likumam. Šādai izpratnei, piemēram, bieži

atbilst plūsma dabiskās upju gultnēs, kad aktīvais šķērsgriezums
plūsmas garumā pastāvīgi, bet pietiekoši izlīdzināti mainās.

Beidzot jāievēro, ka atkarībā no tā, kādā veidā pētī šķidruma
plūsmu, izšķir viendimensionātu, divdimensionālu un trīsdimen-

sionālu kustību.

Ja, plūsmu pētījot, to vienkārši uzskatām par strūklveida

plūsmu un lietojam vidējā ātruma jēdzienu, tad plūsmas aprak-
stīšanai pietiek izsekot, kā mainās ātrums, spiediens un citi lie-

lumi tikai atkarībā no viena mainīgā lieluma— aplūkojamā šķērs-

griezuma atstatuma no kāda sākotnējā šķērsgriezuma. Šādu kus-

tību sauc par viendimensionātu kustību, un šo pētīšanas metodi

ļoti plaši lieto praktiskajā hidraulikā. Ja turpretim ņem vērā

ātruma, spiediena utt. maiņu divu vai triju koordinātu asu virzie-

nos, kustību attiecīgi sauc par divdimensionālu jeb plakanu un

trīsdimensionālu jeb telpisku kustību. Divdimensionālas un trīs-

dimensionālas kustības aplūko teorētiskajā hidrodinamikā.

25 Nepārtrauktības vienādojums

Nodalīsimkādu elementārās strūkliņas posmu ar šķērsgriezu-
miem 1 un 2 (58. zīm.). Sajā strūkliņas posmā caur šķērsgrie-
zumu 1 vienā laika vienībā ieplūst šķidruma tilpums

bet caur šķērsgriezumu 2 no tā aizplūst šķidruma tilpums

q2=v2AF2.
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Pieņemsim, ka šķidrums ir nesaspiežams un ka tajā nevar

rasties ar šķidrumu nepiepildīti dobumi — tukšumi, t. i., pieņem-
sim, ka ir izpildīts blīvas un nepārtrauktas plūsmas kustības no-

sacījums. Ņemot vērā, ka elementāras strūklas forma ar laiku

nemainās un nekādas šķidruma pieplūdes no sāniem vai aizplū-
des sānis nav, nonākam pie secinājuma, ka elementārām caur-

tecēm, kas izplūst caur šķērsgriezumiem
/ un 2, jabut vienādam.

Tātad

jeb

vIAFl=v
2AF2. 58. zīm.

Šādas sakarības var uzrakstīt jeb-
kuriem diviem elementāriem strūklas šķērsgriezumiem. Tāpēc vis-

pārinātā veidā dabūjam,ka visā strūklas garumā

(3.8)

Vienādojumu (3.8) sauc par nepārtrauktības vienādojumu; tas

ir hidrodinamikas pirmais pamatvienādojums.
Pārejot uz veselu plūsmu un lietojot vidējā ātruma jēdzienu,

līdzīgu apsvērumu ceļā dabūsim plūsmas nepārtrauktības vienā-

dojumu
Q = F=const. (3.9)

No vienādojuma (3.9) izriet, ka

(3.10
V
t vld

t. i., nepārtrauktas plūsmas šķērsgriezumos vidējie ātrumi ir ap-

griezti proporcionāli šo šķērsgriezumu laukumiem.

26. Bernuli vienādojums ideāla šķidruma elementārai strūkliņai

Hidrodinamikas otrs pamatvienādojums ir Bernuli vienādo-

jums, kas izsaka sakarību starp spiedienu un ātrumu vienas un

tās pašas strūkliņas dažādos šķērsgriezumos. Atvasinot šo vie-

nādojumu, arī ierobežosimies ar stacionāras mazmainīgās
plūsmas gadījumu.

Nodalīsim telpiskā elementārā strūkliņā tilpumu, kuru kādā

momentā T ierobežo šķērsgriezumi / un 2, kas ir perpendikulāri

pret strūkliņas viduslīniju (59. zīm.). Sākotnēji šķidrumu uzska-

tīsim par ideālu šķidrumu, t. i., par tādu, kam nav viskozitātes.
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lekšējās berzes spēku šādā šķidrumā nav, un uz nodalīto strūkli-

ņas tilpumu darbojas tikai smaguma spēks un hidrodinamiskā

spiediena spēks. Pieņemsim, ka zināmā niecīgā laika intervālā A7"

minētais tilpums pārvietojas stāvoklī /—2. Attiecināsim uz šā

tilpuma kustību kinētiskās enerģijas teorēmu, saskaņā ar kuru

59. zīm.

kustīgas materiālo daļiņu sistēmas kinētiskās enerģijas pie-

augums ir vienlīdzīgs visu sistēmai pielikto spēku padarītā darba

summai. Šo teorēmu var izteikt vienādojumā:

AW=2A, (3.11)

kur AW — kinētiskās enerģijas pieaugums, HA —
visu pielikto

spēku padarītā darba summa. (Atgādināsim, ka materiāla punkta

kinētiskās enerģijas izteiksme ir W= , bet darba izteiksme

A=P-As; šeit P
—

visu materiālajam punktam pielikto spēku

rezultējošais spēks, m — materiālā punkta masa, v — punkta
ātrums un As — punkta elementārā pārvietojuma projekcija uz

rezultējošā spēka darbības virziena līniju).
Aplūkojamā gadījumā kinētiskās enerģijas pieaugumu izsaka

kā starpību starp kinētiskām enerģijām, kas piemīt pārvietoja-
mam šķidruma tilpumam divos dažādos stāvokļos, t. i., kā til-

puma un tilpuma Vi<_2- kinētisko enerģiju starpība. Ņemot
vērā, ka tilpums VV_2 ir viena un tā pati sastāvdaļa abu tilpumu
V\-2 un Vi'_- izteiksmēs

Vi-* =Vi-r+ Vv-2,

Vv-j* = W_2 + V
2

un ka tilpuma Vy-i kinētiskā enerģija šķidruma stacionārā

plūsmā ir viena un tā pati gan momentā T, gan arī momentā
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T+AT, nākam pie slēdziena, ka galu galā meklējamo kinētiskās

enerģijas pieaugumu nosaka tilpumu V\-y un V2-2' kinētiskās

enerģijas starpība. Šie tilpumi ir nodalītās strūkliņas gala virsmu

pārvietojuma rezultāts laika sprīdī A7\ Apzīmējot ātrumu šķērs-

griezumā /arVi un šķērsgriezumā 2ar v
2, dabūsim,ka attiecīgie

pārvietojumi ir vxAT un v2AT, bet aplūkojamie tilpumi Vi_i-=

=AFļviAT= qIAT un V2-r=AF
2
v

2AT=q7
AT, kur q x un q2

— caur-

teces šķērsgriezumos / un 2.

Bet saskaņā ar plūsmas nepārtrauktības nosacījumu caurtece

visos elementārās strūkliņas šķērsgriezumos ir vienāda, tāpēc

Vi-v = V2-- =ql±T,

bet aplūkojamo tilpumu masa ir

\ •
..

* *

Tādējādi kinētiskās enerģijas pieauguma izteiksmi var rakstīt

šādi

2g
V2

2g
u
\

vai ari tā

• iv/
G 2 G 2

kur G=y<7A7" ir tilpumu Vi-i- vai V
2-- svars.

Pāriesim tagad uz aplūkojamam šķidruma tilpumam pielikt»
spēku padarītā darba noteikšanu. Smaguma spēka darbs ir zemes

pievilkšanas spēka (svara) reizinājums ar spēka pielikšanas

punkta, t. i., kustīgā tilpuma smaguma centra noietā ceļa vertikā-

lās projekcijas garumu. Aplūkojot, tāpat kā iepriekš, nodalīto

strūkliņas tilpumu tās divos stāvokļos kā tādu, kas sastāv no til-

puma W_2un diviem vienādiem tilpumiem Vi—v un Vi—v, viegli
nākam pie slēdziena, ka smaguma spēka darbs A

s šajā gadījumā
ir tilpuma Vl-1 ■ svara reizinājums ar atstatumu Z\—z2

— verti-

kālo atstatumu starp tilpumu V\~y un V2-2' smaguma centriem,
t. i.,

A
t = GZļ — Gz

a,

kur Z\ un z
2
— tilpumu V\-\ •unV - smaguma centru vertikālie

atstatumi no patvaļīgi izraudzītas horizontālas plaknes, t. s. sa-

līdzināšanas jeb nulplaknes (vai, citiem vārdiem, ir šo tilpumu
smaguma centru vertikālās koordinātes).
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Spiediena spēki, kas iedarbojas uz aplūkojamo šķidruma til-

pumu, ir spiediena spēki pret sānu virsmu un spiediena spēki pret
šķērsgriezumu virsmām galos. Pret sānu virsmu vērsto spiediena

spēku darbs ir nulle, jo plūsmas kustības laikā šie spēki vērsti

perpendikulāri pret spēku pielikšanas punktu pārvietošanās vir-

zienu. Pret galu virsmām vērsto spiedienu spēku darba summa

S/4
sp

ir

2M
sp =pI

A/r iAs1—p2
AF

2 A sSI

kur pļAFļ un p 2AF2
— spiediena spēki, kas vērsti pret gala vir-

smām / un 2, bet Asx un As2
— šo spēku pielikšanas punktu ele-

mentārie pārvietojumi laika sprīdī A7" (pret gala virsmu 2 vērstā

spiediena spēka darbs ir negatīvs, jo spēka P2AF2 virziens ir pre-

tējs pārvietojuma As2 virzienam).
Bet reizinājumi AFiAs, un AF2 A s2 ir vienādie tilpumi V\~v un

V2-2', kuru svars ir G, ņemot vērā G=yVj-ii=»YV 2-2', var I>A
sP

izteiksmi uzrakstīt:

,
G G

2M
Sp=Pi -ļf—Pty

levietojot spēku darba izteiksmi un kinētiskās enerģijas pie-
auguma izteiksmi vienādojumā (3.11), dabūjam

Gvļ Gv
2. n n . G G

1— —L = Gz
x

— GZo -4- p. p, —

1g 2g T ■ i

Izdalīsim visus vienādojuma locekļus ar G=fqAT, t. i., attieci-

nāsim vienādojumu uz caurplūstošā šķidruma svara vienību, un

pārgrupēsim locekļus. Rezultātā dabūjam

Zl +
Pl+ *J

=Zļ+ Pl (3. 12)

Ķēmot vērā, ka Šķērsgriezumi / un 2 bija izraudzīti pilnīgi brīvi,
šo vienādojumu var attiecināt uz visu strūkliņu un lietot jebku-
riem šķērsgriezumiem strūklas garenvirzienā. Vienādojumu vis-

pārējā veidā raksta šādi:

z + (3. 13)

Vienādojumi (3.12) un (3.13) ir Bernuli vienādojumi ideāla

šķidruma elementārai strūkliņai. Šā vienādojuma triju saskaitāmo
locekļu summu sauc par hidraulisko augstumu dotajā strūkliņas
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šķērsgriezuma; izšķir ģeometrisko augstumu z, pjezometrisko aug-

stūmu — un kinētisko augstumu _
- •

r ?g

Atbilstoši teiktajam Bernuli vienādojumu var formulēt šādi:

ideāla šķidruma elementārai strūkliņai hidrauliskais augstums,
t. i., ģeometriskā, pjezometriskā un kinētiskā augstuma summa ir

konstants lielums visiem strūklas šķērsgriezumiem.

27. Bernuli vienādojuma fizikālā būtība un grafisks attēlojums

Būtībā izvedums
—

Bernuli vienādojums ideāla šķidruma ele-

mentārai strūkliņai ir mehāniskās enerģijas nezūdamības likuma

izteiksme, kas attiecināta uz šķidruma caurteces vienu svara vie-

nību (tas izriet no tā, ka atvasināšanas procesā nodalītajam strūk-

liņas tilpumampielikto spēku darbs un šā tilpuma kinētiskā ener-

ģija tika dalīta ar yqAT). No tā k]ūst skaidrs, par cik loceklis

uzrada kustīga šķidruma svara vienības kinētisko enerģiju, par

tik locekļu z -ļ-summa uzrāda tās potenciālo enerģiju. Attiecībā

uz lielumu z tas ir acīm redzams; tiešām, ja šķidruma daļiņa, kas

sver mg svara vienības, atrodas augstumā z virs kādas plaknes
un ir pakļauta smaguma spēka ietekmei, tad tai piemīt spēja veikt

darbu, t. i., tās potenciālā enerģija attiecībā pret šo plakni ir

mgz; ja to izdalām ar daļiņas svaru mg, tad šī potenciālā ener-

ģijas daļa, ko hidraulikā sauc par stāvotnes potenciālo enerģiju,
dos lielumu z.

Lai iegūtu skaidrāku fizikālu priekšstatu par to, ka lielums
p

ļ
arī uzrāda potenciālo enerģiju, aplūkosim šādu shēmu: pieņemsim,
ka caurulei, kas piepildīta ar šķidrumu zem spiediena p, pievie-
nots pjezometrs ar krānu pie ieejas tajā (60. zīm.); krāns sākumā

ir aizvērts, t. i., pjezometrā ūdens nav, un elem- ntars cilindrisks

šķidruma tilpums AV, kas sverrAV, pie ieejas pjezometrā pa-

kļauts spiedienam p. Ja pēc tam krānu atver, tad šķidrums pje-
zometrā paceļas līdz kādam augstumam h

p
. Tilpuma pārvieto-

šanās laikā smaguma spēks (svars) veiks darbu A= — ~(AVh
p.

Tieši tikpat daudz pieaugs arī šā tilpuma potenciālā enerģija.
Šķidruma vienas svara vienības potenciālā enerģija pieaugs par

lielumu h
p ,

tanī pašā laikā šķidruma pacelšanās augstums pjezo-
metrā, kā jau iepriekš noskaidrots,
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Tādējādi šķidruma svara vienība, kas pakļauta spiedienam p,

it kā nes sevī vēl potenciālās enerģijas «lādiņu»-p
-

Tātad hidrauliskais augstums izsaka uz šķidruma svara vie-

nību attiecināto enerģiju jeb tā saucamo šķidruma pilno īpat-
nējo enerģiju; no tā izriet, ka ideāla šķidruma gadījumā šķid-
ruma pilnā īpatnējāenerģija ir konstanta visas strūkliņas garumā.

Hidrauliskā augstuma lielumu mērī garuma mērvienībās. Tie-

šām, ar lielumu z tiek mērīta strūkliņas šķērsgriezuma smaguma

centra vertikālā koordināte, lieluma = h dimensija ir lineāra

(piemēram, tehniskajā mērvienību sistēmā [;ļr]= ~m )'
lieluma dimensija tāpat ir lineāra (tehniskajā mērvienību

sistēmā ļ~j=
m

J^k2
=m). Tas dod iespēju vienkārši konstruēt

Bernuli vienādojuma grafikus. Šai nolūkā uz abscisu ass atliek

atstatumus, kas mērīti pa strūklas viduslīniju,
skaitot no kāda šķērsgriezuma, ko pieņem par
sākuma šķērsgriezumu, bet uz ordinātu ass —

hidrauliskā augstuma sastāvdaļu vērtības ve-

selai strūkliņas šķērsgriezumu rindai.

Turpmāk pilnu hidraulisko augstumu vien-

mēr apzīmēsim ar burtu H. Saskaņā ar vienā-

dojumu (3.13) pilna hidrauliskā augstuma
maiņu ideālas plūstošas šķidruma strūkliņas
garenvirzienā (//=const) attēlo horizontāla
taisne.

Pieņemsim, ka elementārā strūkliņā, kuras
60. zīm.

virziens telpā izraudzīts brīvi, ir šķidruma
caurtece q; tad kinētiskais augstums jebkurā strūkliņas šķērsgrie-
zumā ir

_

q2

' "27
—

2{A.Fpg '

kur AF — strūkliņas šķērsgriezuma laukums. Vēl pieņemsim, ka

hidrauliskais augstums attiecībā pret kaut kādu salīdzināšanas

plakni ir H\ un strūkliņas viduslīnijas ordināti z izsaka salīdzi-

nāšanas plaknes stāvotne. Šajā gadījumā var aprēķināt arī pjezo-
metriskā augstuma vērtības jebkuram strūkliņas šķērsgriezumam,
proti,

£
= —ga-. (3.14)
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Analoģiski šim gadījumam arī tādā gadījumā, kad dota salī-

dzināšanas plaknes stāvotne, hidrauliskais augstums Hļ un

pjezometriskie augstumi dažādiem strūklas šķērsgriezumiem, ki-

nētiskos augstumus šajos šķērsgriezumos var aprēķināt

£=H1
-z-e

r (3.15>

un tātad var aprēķināt arī pašus ātrumus v.

61. zīm.

Pasvītrosim, ka izteiksmes (3.14) un (3.15) salīdzināšanas

plaknes stāvotne neietekmē lielumus ~un jo šīs plaknes stā-

votnes maiņa vienādā mērā maina kā lielumu Hu tā arī lielumu

z, bet starpība Hļ—z no tā nemainās (teiktais uzskatāmi papil-
dina paskaidrojumu, ka salīdzināšanas plaknes stāvotni var brīvi

izvēlēties).

Aprēķinot pēc vienādojuma (3.14) ~ lielumu vai otrā gadī-

jumā pec vienādojuma (3.15) lielumu
»

var viena rasējuma

parādīt hidrauliskā augstuma H\ visu sastāvdaļu ļz,
maiņu strūklas garenvirzienā. Tādu rasējumu turpmāk sauksim

par Bernuli vienādojuma grafiku. Šāds grafiks, piemēram, parā-
dīts 61. zīmējumā.

Līkni a—a šajā grafikā sauc par pjezometrisko līniju; tā at-

tēlo īpatnējās potenciālās enerģijas maiņu strūkliņas garenvir-
zienā. Šīs enerģijas maiņu, attiecinātu uz garuma vienību, sauc
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par pjezometrisko kritumu, un to apzīmē ar i
p
\ pjezometrisko kri-

tumu jebkuram strūkliņas šķērsgriezumam izsaka izteiksme

d(z

■ X
.

kad dL tiecas uz nulli, kur dL ir strūkliņas aplu-
lp ~

dL

kojamo šķērsgriezumu ietvertā elementārā posma garums.

Izteiksme

. _>+?)-('» +?)
'Pl-2—

Z.l-2

izsaka vidējo pjezometrisko kritumu posmā, kura garums ir Li-2

starp šķērsgriezumiem / un 2, bet izteiksme

(«,+ *)-(«.+&)
f
P2-3

—

L2-3

— vidējo pjezometrisko kritumu posmā, kura garums ir Z.2-3 starp
šķērsgriezumiem 2 un 3.

28. Bernuli vienādojums reāla šķidruma elementārai

strūkliņai

Ja ideāla šķidruma vietā aplūko reālu šķidrumu (tādu, kurā,
šķidrumam plūstot, rodas tangenciāli spriegumi), tad Bernuli

vienādojumam radikāli jāpārveidojas. Ja pirmajā gadījumā šķid-
ruma pilnā īpatnējā enerģija jeb hidrauliskais augstums H sagla-
bājas nemainīgs visā strūklas garumā, tad reāla šķidruma plūsmā
šī enerģija samazinās kustības virzienā. Šās parādības cēlonis ir

enerģijas patēriņi to kustības pretestību pārvarēšanai, kuras

rada iekšējā berze viskozā šķidrumā. Tāpēc reāla šķidruma strūk-

liņai hidrauliskais augstums H x šķēlumā /

1 1
r 2^

vienmēr ir lielāks nekā hidrauliskais augstums nākošajā, aiz tā

zināmā atstatumā ņemtajā šķēlumā 2

par minēto enerģijas zudumu daudzumu, un Bernuli vienādojumu
tāpēc raksta šādi:

=%+ (3. 16)
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Tāpat, kā šā vienādojuma trīs kreisās puses locekļi un trīs

pirmie labās puses locekļi izsaka attiecīgos šķidruma īpatnējās
enerģijas daudzumus šķērsgriezumos / un 2, arī lielums h\-2 iz-
saka enerģijas daudzumu, ko šķidruma svara vienība zaudē pre-
testību pārvarēšanai, pārvietodamās starp minētiem šķērsgrie-
zumiem. So šķidruma īpatnējās enerģijas zudumu sauc par hid-

rauliskā augstuma zudumu starp šķērsgriezumiem / un 2.

62. zīm.

Atbilstoši teiktajam Bernuli vienādojuma grafiks reāla šķid-
ruma strūklai atšķiras no analoģiskā grafika ideālam šķidrumam

(27. nodalīj. 61. zīm.). Tā kā reāla šķidruma gadījumā pilns hid-

rauliskais augstums strūklas garenvirzienā nav nemainīgs lie-

lums, bet samazinās kustības virzienā, tad tā skaitliskās vērtības
strūklas garenvirzienā neattēlo vis horizontāla līnija kā iepriek-
šējā gadījumā, bet kāda līka līnija b

—
b (62. zīm.); speciālā ga-

dījumā, kad strūklas šķērsgriezums visā tās garumā nemainās,
hidrauliskā augstuma zudums ir proporcionāls atstatumam no

strūklas sākuma, un pilna hidrauliskā augstuma maiņa attēlojas
kā slīpa taisne.

Lai raksturotu pilna hidrauliskā augstuma relatīvo maiņu at-

tiecībā uz strūklas garuma vienību, ieved tā saukto hidrauliskā

krituma jēdzienu. Analītiski hidrauliskā krituma izteiksme ir

hidrauliskā augstuma zuduma atvasinājums pēc atbilstoša atsta-

tuma, ko mērī, skaitot no strūkliņas sākuma šķērsgriezuma, pa

strūkliņas viduslīniju

i=
d

(3.17)

Hidrauliskajam kritumam nav dimensijas, tas ir abstrakts

skaitlis, bezdimensijas lielums.
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Hidrauliskā krituma vidējo vērtību elementārai strūkliņai
starp šķēlumiem 1 un 2 izsaka kā hidrauliskā augstuma zudumu

uz strūkliņas garuma vienību

.
_

Al
_2

_(^+ Y +
(3.1?')

lvid ~īx~2 lī=i

kur Ll-2 — atstatums starp šķēlumiem /un 2.

29. Bernuli vienādojums reāla šķidruma plūsmai

lepriekšējā nodalījumā ieguvām Bernuli vienādojumu reāla

šķidruma elementārai strūkliņai. Bet praksē, atrisinot uzdevumus

par šķidrumu tecēšanu, jāsastopas ar plūsmām, kurām ir noteikti

izmēri. Bernuli vienādojumu šādam gadījumam var iegūt, ja uz-

lūkojam plūsmu par daudzu elementāru strūkliņu kopu.
Pamatosimies uz vienādojumu (3. 16). Reizinot visus šā vie-

nādojuma locekļus ar y<? (ņemot šķidruma caurteci svara vienī-

bās), dabūjam

vl ļ p a
\ v\ I pA

V? 2Š+ W \ *2+ 7/ + = V? ~2g~ +Y<7 \*i+ 7]
*

Analoģiskas izteiksmes var rakstīt ikkatrai atsevišķai strūk-

liņai. Saskaitot tās, dabūjam

=ZY?|-+ZY^i+ r

i)- (3
-

18>

Aplūkosim katru šā vienādojuma locekli atsevišķi. Izteiksmes

un

acīm redzot ir kinētiskā enerģija šķidruma masai, kas laika vie-

nībā aiztek caur plūsmas šķērsgriezumiem 1 un 2.
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Izrādās, ka praktiskiem mērķiem ērti šis izteiksmes atvietot

ar izteiksmēm, pēc kurām plūsmas kinētisko enerģiju aprēķina,

izlietojot visas plūsmas vidējo ātrumu ivid, proti, ņemot izteik-

smes

2 2

Tomēr

Tas izskaidrojams tā, ka lielumsHqv2 ir atsevišķo elementāro

strūkliņu caurteces q un to patieso ātrumu kvadrātu v 2 reizinā-

jumu aritmētiskā summa, turpretim Qv2
vi<i ir plūsmas summārās

caurteces (Q =2,q) reizinājums ar plūsmas vidējā ātruma kvad-

rātu (v 2
yid ), kas ir pirmajā pakāpē ņemto ātrumu v vidējais arit-

mētiskais lielums ļ Vvii —

v

, kur n ir strūkliņu skaits).

Tāpēc, lai šāda atvietošana nemainītu plūsmas kinētiskās

v-2-
enerģijas lielumu, izteiksmē yQ nepieciešams ievest attie-

cīgu korekcijas koeficientu, ko sauc par Koriolisa koeficientu un

apzīmē ar burtu a. Tādējādi Koriolisa koeficients ir kādā laika

vienībā caur plūsmas šķērsgriezumu aiztekošās šķidruma plūsmas
patiesās kinētiskās enerģijas attiecība pret kinētisko enerģiju, kas

aprēķināta tam pašam caurteces daudzumam, pieņemot, ka visas

šķidruma daļiņas kustētos ar vienādu, vidējo ātrumu tvid, t. i.,

Ņemot vērā, ka q=vAF un Q=v
viiF, pēdējo izteiksmi var uz-

rakstīt arī šādā veidā:

a =—3
«vld^

Koriolisa koeficientu parasti nosaka eksperimentālā ceļā. Tas

ir atkarīgs no tā, cik nevienādi ir atsevišķo šķidruma daļiņu
atrumi plūsmas šķērsgriezumā, un tas vienmēr ir lielāks par
vienu; tā saucamai laminārā režīma plūsmai (sk. turpmāk
117. lpp.) cilindriskā caurulē a=2, bet tā saucamai turbulentā
režīma plūsmai a= 1,045-^l,lO.
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Aplūkosim tagad (3. 18) vienādojuma otro locekli, kas izteic

plūsmas potenciālo enerģiju.

Mazmainīgai plūsmai, kādu hidraulikā galvenokārt aplūko,

spiediena izkārtojums plūsmas aktīvajos šķērsgriezumos pakļau-

jas hidrostatikas pamatlikumam (sk. 24. nodallj. 72. lpp.).

Tāpēc var pieņemt, ka lielums z+ Aādas plūsmas visos šķērs-

griezuma punktos ir vienāds un tātad

(3 . 18) vienādojuma trešo locekli, kas izteic pretestības spēku
darbu, var uzrakstīt šādā veidā (saprotot ar /iļ_2 hidrauliskā

augstuma zuduma vidējo vērtību)

£yAi-2 q = Q •

levietojot visas iegūtās izteiksmes (3.18) vienādojumā, da-

būjam

2

tQ +iQ (*2+ +rfh-i Q= tQ -+ yQ (vf- t)

vai pēc saīsināšanas (dalot ar yQ) un saskaitāmo pārgrupēšanas:

Tas tad arī ir Bernuli vienādojums reāla šķidruma plūsmai.
Praktiskos aprēķinos koeficientu a parasti vērā neņem, pieņe-

mot, ka tas ir viens, un līdz ar to iedomājoties, ka visas strūkli-

ņas it kā plūst ar vienu un to pasu ātrumu; arī mēs to tā pieņem-
sim visos gadījumos, izņemot tikai tos, kas tiks īpaši minēti.

Turpmāk atmetīsim arī indeksu «vid» ātrumam v
vid, visur ņemot

vērā, ka runa ir par šā lieluma vidējām vērtībām. Tad reāla šķid-
ruma plūsmai Bernuli vienādojuma rakstības veids kļūst iden-

tisks ar tā rakstības veidu elementārai strūklai

Sādā veidā Bernuli vienādojumu arī parasti lieto, risinot prak-
tiskus uzdevumus par vienveidīga nesaspiežama īsta šķidruma
stacionāru plūsmu, kas tek tikai smaguma spēka ietekmē.
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Ņemot vērā šā vienādojuma sevišķi lielo nozīmi, pasvītrosim,
ka tas sastādāms tikai tādiem dažādiem plūsmas šķērsgriezu-
miem, kuru tuvumā plūsma obligāti atbilst mazmainīgās plūsmas
nosacījumiem, kaut gan ceļā starp šiem šķērsgriezumiem plūsma
šiem nosacījumiem var arī neatbilst.

Kā jau norādīts, loceklis h\-2 (3 .20) vienādojumā, kā vien-

mēr, nosaka hidrauliskā augstuma zudumus to pretestību pārva-
rēšanai, kas kavē šķidruma tecēšanu. Hidraulikā izšķir divus gal-

venos pretestību veidus:

pretestības, kuras izpaužas visā plūsmas garumā un kuru cēlo-

nis ir berzes spēki kā starp atsevišķām šķidruma daļiņām, tā

starp šķidruma daļiņām un plūsmu aptverošām sienām; šīm

pretestībām atbilstošos hidrauliskā augstuma zudumus (lineāros

zudumus) apzīmēsim ar h
g.z;

tā saucamās vietējas pretestības, kuras rada dažāda veida

šķēršļi (aizbīdņi, krāni, līkumi), ko iebūvē plūsmas vadā un

kas izsauc šķidruma plūsmas ātruma lieluma un virziena maiņu,
šīm pretestībām atbilstošos hidrauliskā augstuma, zudumus ap-

zīmēsim ar h
v. 2.

Pilns hidrauliskā augstuma zudums starp diviem plūsmas
šķērsgriezumiem, ja pastāv abu veidu pretestības, ir

/?i_2 = h
g. z -ļ- A

v. z-

Hidrauliskā augstuma zuduma lieluma noteikšana reāla šķid-
ruma plūsmām ir viens no galvenajiem praktiskās hidraulikas

uzdevumiem.

30. Bernuli vienādojuma grafiks reāla šķidruma plūsmai

Bernuli vienādojuma grafiku reāla šķidruma plūsmai var kon-

struēt, pamatojoties uz 28. nodalījumā izklāstītiem apsvērumiem
un ņemot vērā papildu locekli hi~2 šā vienādojuma labajā puse.

Kā piemēru aplūkosim tāda grafika konstruēšanu gadījumam,
kad šķidruma līmeņa augstums tvertnē tiek uzturēts nemainīgs
un šķidrums iztek no tvertnes pa horizontālu mainīga šķērsgrie-
zuma1 cauruli. Aplūkosim, kāds izskatās šis grafiks ideāla šķid-
ruma gadījumā. Šajā gadījumā pilnais hidrauliskais augstums
visā caurules garumā saglabā nemainīgu lielumu, un hidrauliskā

augstuma līniju attēlo horizontāla taisne a — a (63. zīm.).

1 Ņemot vērā to, ka caurule ir horizontāla, ģeometriskais augstums z

visiem šķērsgriezumiem ir vienāds un tāpēc netiek vērā ņemts. Citādi prā-

tojot, šinī gadījumā par salīdzināšanas plakni varam pieņemt horizontālu

plakni, kas iet pa caurules viduslīniju, tad visā caurules garumā z= 0.
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Pieņemsim, ka tecēšanas nosacījumos dotais šķidruma vidē-

jais ātrums caurules sākuma šķērsgriezumā /ir vx; aprēķināsim

kinetisko augstumu un atliksim to grafika mēroga no hid-

rauliskā augstuma līnijas (nogrieznis ab), dabūsim šā šķērsgrie-

zuma pjezometrisko augstumu — . Tā kā posmā / — 2 caurules

Ci p
-

diametrs nemainās, lielums =- ,kā arī lielums — saglabā ne-

63. zīm.

mainīgu vērtību, ko grafikā rāda pjezometriskās līnijas horizon-

tālais nogrieznis b— c. Šķērsgriezumā 2 sakarā ar diametra

pēkšņu palielināšanos ātrums pēkšņi samazinās, bet spiediens,
kā tas izriet no Bernuli vienādojuma

Pl I i w|,

t/ff'.'; T~2g ■ T 2g'
,

- i^jC^jjļļ^B
turpretim palielinās līdz lielumam p2. Tāpēc pjezometriskajai līni-

jai ir kāpums cd, bet pēc tam līdz šķērsgriezumam 3 caurules

diametrs nemainās un pjezometrisko līniju, tāpat kā iepriekš, at-

tēlo horizontāla taisne d— c. Šķērsgriezumā 3 notiek pretēja
parādība —

caurules diametrs pēkšņi samazinās, ātrums pieaug,
spiediens mazinās un pjezometriskā līnijā rodas lēciens uz leju ef.
Starp šķērsgriezumiem 3 un 4 jau minēto cēloņu dēļ pjezometriskā
līnija tāpat ir horizontāla līnija f — g. Cauruļvada pēdējā posmā
tā diametrs pakāpeniski samazinās. Spiediens šajā posmā pakā-
peniski samazinās līdz atmosfēras spiedienam izejas šķērsgrie-
zumā; tāpēc pjezometriskā līnija g — h te ir slīpa.

Uzkonstruēsim līdzīgu grafiku gadījumam, kad pa cauruli

plūst reāls šķidrums. Vispirms uzkonstruēsim hidrauliskā aug-
stuma līniju. Šai nolūkā šķērsgriezumā / — / (64. zīm.) atliksim

no ūdens līmeņa vertikāli uz leju nogriezni ab, kas ir vienāds ar
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hidrauliskā augstuma zudumu pie ieejas caurulē (šis zudums sa-

skaņā ar iepriekš doto klasifikāciju ir vietējais zudums, tā skait-

liskā lieluma noteikšanas veids aplūkots turpmāk). Caurules

posmā starp /. un 2. šķērsgriezumu ir hidrauliskā augstuma zu-

dums berzes pārvarēšanai caurules garenvirzienā. Pieņemsim, ka

šis zudums ir h
g.Zļ . Tad, lai dabūtu hidrauliskā augstuma līnijas

punktu aplūkojamā posma galā, t. i., šķērsgriezumā 2, no pilna
hidrauliskā augstuma, kāds ir šķērsgriezumā /, jāatņem minētais

hidrauliskā augstuma zudums. Rezultātā tiks atrasts punkts c.

64. zīm.

Tā kā caurules diametrs posmā /—2 nemainās, tad hidrauliskais

kritums, kas reprezentē hidrauliskā augstuma zudumu uz cauru-

les garuma vienību, ir nemainīgs, un hidrauliskā augstuma līniju
attēlo slīpa taisne b — c. Šķērsgriezumā 2 caurules pēkšņa papla-
šinājuma vietā rodas vietējs hidrauliskā augstuma zudums h\.

Z2
,

caurules posmā starp šķērsgriezumiem 2 — 3 — hidrauliskā aug-
stuma zudums berzes dēļ visa šā posma garumā h

e.Z2, šķērs-

griezumā 3 caurules sašaurinājuma vietā
— vietējs hidrauliskā

augstuma zudums h
v. z„ posmā 3— 4 hidrauliskā augstuma zu-

dums posma garenvirzienā h
g. z,. Hidrauliskā augstuma līnija

šiem posmiem jākonstruē līdzīgi iepriekšējā zīmējumā konstruētai,

un tā ir lauzta līnija bcdefg, kas sastāv no atsevišķiem taisnes

nogriežņiemun rāda pilna hidrauliskā augstuma maiņu. Caurules

pēdējāposmā ir mainīgs diametrs, tāpēc starp šķērsgriezumiem 3

un 4 hidrauliskais kritums palielinās līdz ar diametra samazināša-

nos (tāpēc ka zudumi pieaug līdz ar ātruma palielināšanos).
Hidrauliskā augstuma līniju te attēlo līkne g — h.

No izpildītās konstrukcijas acīm redzot izriet, ka nogriežņi

starp horizontālo līniju a— a, kas atbilst plūstoša ideāla šķid-
ruma hidrauliskā augstuma līņijai, un atrastā hidrauliskā aug-

stuma līniju ir hidrauliskā augstuma zudumi atsevišķos cauruļ-
vada posmos.

Lai uzkonstruētu pjezometrisko līniju, no hidrauliskā aug-
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stūma līnijas jāatliek kinētisko augstumu lielumi, kurus var ap-

rēķināt pēc Bernuli vienādojuma un pēc plūsmas nepārtrauktības

vienādojuma. Dotajā gadījumā pjezometriskā līnija ir lauzta līnija
b'c'd'e'l'g'h'.

31. Bernuli vienādojuma eksperimentāls ilustrējums

Bernuli vienādojumu var ilustrēt uzskatāmā veidā ar ļoti
vienkāršiem eksperimentiem, kādus parasti demonstrē hidrauli-

kas laboratorijās hidraulikas kursa mācību laikā.

Šim nolūkam paredzētās iekārtas shēma parādīta 65. zīmē-

jumā. lekārta sastāv no tvertnes A, kurai pievienota nemainīga

65. zīm.

šķērsgriezuma horizontāla caurule B ar izplūdes galā pierīkotu
krānu C, kas paredzēts šķidruma caurteces daudzuma regulēšanai.
Caurulei pievienoti pjezometru stobriņi 1, 2, 3, 4, 5.

Tvertni piepilda ar šķidrumu, parasti ar ūdeni no ūdensvada D,
kad caurules B krāns C ir aizvērts. Tad šķidruma līmeņi visos

pjezometru stobriņos atrodas vienādā augstumā ar šķidruma
līmeni tvertnē. Pēc tam atver krānu C un, kad caurulē B iestā-

jas stacionāra plūsma 1, novēro šķidruma līmeņu stāvokli pjezo
metru stobriņos.

Tā kā, šķidrumam plūstot pa cauruli, rodas hidrauliskā aug-
stuma zudumi, kas ir proporcionāli atstatumam no caurules sā-

kuma, tad šie līmeņu augstumi pakāpeniski pazeminās, ejot no

caurules sākuma uz tās galu. Visaugstāk līmenis atradīsies pje-
zometra stobriņā /, kas uzstādīts caurules sākumā, bet viszemā-

kais līmenis — tuvs nullei — būs pēdējā stobriņā 5. Pilnīgi
skaidri redzams, ka līmeņu augstumu starpība pjezometros rāda

1 To panāk, noregulējot nemainīgu līmeni tvertnē.
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hidrauliskā augstuma zudumus attiecīgos horizontālās caurules

posmos; piemēram, līmeņu augstumu starpība stobriņos / un 2 ir

hidrauliskā augstuma zudums caurules posmā starp /. un 2. šķērs-
griezumu, līmeņu augstumu starpība stobriņos 1 un 5 — hidrau-

liskā augstuma zudums starp /. un 5. šķērsgriezumu utt.; tur-

pretim taisne a — b, kas savieno līmeņus stobriņos, ir pjezomet-
riskā līnija.

66. zīm.

Ja caurules šķērsgriezums ir mainīgs (piemēram, sākumā

vienmērīgi paplašinās un pēc tam sašaurinās — 66. zīm.), tad lie-

lāka tecēšanas ātruma dēļ šaurākajos caurules šķērsgriezumos ir

liels
f£

un mazs pjezometriskais augstums —

,
un otrādi, pla-

tajos šķērsgriezumos pjezometriskais augstums ir liels. Rezultātā

pjezometriskā līnija ir tāda, kā parādīts 66. zīmējumā.
Ļoti interesanta ir Bernuli vienā-

dojuma ilustrācija aparātā, kurš parā-
dīts 67. zīmējumā un kurā var novē-

rot parādību, kas pazīstama ar nosau-

kumu hidrodinamikas paradokss.

Horizontālas cietas caurules BC

pārtraukumā ielikta plānsienu gumijas
caurule bc. So posmu aptver stikla

kamera A, kurā pa cauruli D iesūknē

saspiestu gaisu tai laikā, kad pa cau-

ruli BC tek šķidrums. 67. zīm.

Kad kamerā spiedienu palielina,
tad, šķiet, gumijas caurulei vajag sašaurināties. Patiesībā notiek

pretējais — gumijas caurulītes siena izplešas un pieņem formu,

kas zīmējumā parādīta ar pārtrauktām līnijām. Tas izskaidrojams
ar to, ka palielinātais spiediens caur gumijas caurules sienām

tiek pārnests uz šķidrumu, kas tek pa cauruli BC. Spiediens
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šķidrumā palielinās, un tāpēc jāsamazinās tecēšanas ātrumam,
t. i., jāpalielinās gumijas caurules šķērsgriezumam (izdarot šo

mēģinājumu, caurulē BC šķidruma caurtece obligāti jāuztur ne-

mainīga).

32. Šķidruma caurteces daudzuma un ātruma mērīšana

Visvienkāršākie un reizē precīzākie šķidruma caurteces dau-

dzuma mērīšanas paņēmieni ir tilpuma mērīšanas paņēmiens un

svara mērīšanas paņēmiens.
Mērījot kādas pētījamās plūsmas (piemēram, cauruļvada

plūsmas) caurteces daudzumu pēc tilpuma paņēmiena, šķidruma

plūsmu uztver rūpīgi notarētā tvertnē (tā sauktā mērtraukā), kura

piepildīšanās laiku precīzi nosaka ar hronometra (stoppulksteņa)

palīdzību. Ja mērtraukā tilpums ir V un izmērītais šā trauka pie-
pildīšanās laiks

— T, tad tilpumiskā caurtece

..... ..,;-a^gftg*f• "
.

Pēc svara mērīšanas paņēmiena, sverot uz svariem, dabū

svaru G
v šķidrumam, kas ieplūdis mērtraukā laika sprīdī T, un

nosaka svara caurteci

G=—, . ~,.»;.

un pēc tās, zinot šķidruma īpatnējo svaru y, aprēķina tilpumisko
caurteci

Tomēr tilpuma vai svara mērī-

šanas paņēmieni derīgi tikai samē-

rā maziem šķidruma caurteces dau-

dzumiem, tāpēc ka pretējā gadī-

juma mērtrauki iznāk ļoti lieli un

mērīšana ir stipri apgrūtināta; bez

tam ar šīm metodēm nav iespējams
mērīt caurteci kādā patvaļīgi iz-

raudzītā šķērsgriezumā, piemēram,
garā cauruļvadā vai kanālā, ne-

pārtraucot vada viengabalainību. Tāpēc, izņemot neliela šķid-
ruma caurteces daudzuma mērīšanas gadījumus īsās caurulēs

un kanālos, tilpuma un svara mērīšanas paņēmienus parasti ne-

lieto, bet praksē lieto speciālas iekārtas, kas iepriekš rūpīgi pār-
baudītas (tarētas) pēc tilpuma vai svara mērīšanas paņēmiena.

68. zīm.
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Viena no galvenajām tādām iekārtām ir cauruļveida udensmērī-

tājs jeb Venturi ūdensmērītājs. Sā ūdensmērītāja liela priekš-
rocība ir vienkārša konstrukcija un tas, ka tajā nav itin nekādu

kustīgu elementu.

Cauruļveida ūdensmērītāji var būt horizontāli un vertikāli;
aplūkosim ūdensmērītāju ar horizontālu ass līniju, kas parādīts
68. zīmējumā. Tas sastāv no divām cilindriskām caurulēm A un

B, kas savienotas savā starpā ar divu konisku īscauruļu C un D

un mazāka diametra starpgabala E palīdzību. Ūdensmērītāja
šķērsgriezumiem 1 un 2 pievienoti pjezometru stobriņi a un b,
kuros līmeņu augstumu starpība h rāda spiedienu starpību šajos
šķērsgriezumos.

Sastādot Bernuli vienādojumu šķērsgriezumiem / un 2 un at-

metot ļoti mazos zudumus mazajā vadu garumā starp šiem šķērs-
griezumiem, dabūjam

2 2

£l__L.i!i Pj i
r-r 2g y 2g '

no kurienes

ii.— *!*.— 2 !X»
r i 2g 2g

Bet

un tāpēc
2 2

2g 2^

Bez tam uz plūsmas nepārtrauktības pamata mums ir

vlFl =v 2F2.

Izteiksim v, ar v2

un, ievietojot šo izteiksmi iepriekšējā vienādojumā

*= i-
noteiksim vidējo ātrumu šķērsgriezumā 2:
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Meklētais šķidruma caurteces daudzums tad ir

Patiesībā tāpēc, ka plūsmas šķērsgriezumos ātrumi visos

punktos nav vienādi, kā arī starp aplūkojamiem šķērgriezumiem

neizbēgamohidrauliskā augstuma zudumu dēļ patiesais šķidruma
caurteces daudzums nedaudz atšķirsies no caurteces daudzuma

r

kas aprēķināts pēc iepriekš minētās formulas; to vērā ņemot, for-

mulā ieved korekcijas koeficientu m. Sakarā ar to

Koeficienta m skaitliskā vērtība katram ūdensmērītājam tiek no-

teikta mēģinājuma ceļā uz iepriekš izdarītu caurteces mērījumu
pamata pie dažādiem šķidruma tecēšanas ātrumiem; tā tad ari

ir ūdensmērītāja tarēšana.

Praksē, caurteci noteicot,parasti lieto formulu

Q=c]/~~k,

kurā koeficientu

c =mF
2 ]/

r

sauc par ūdensmērītāja konstanti, kas katram ūdensmērītājam ir

pilnīgi noteikta skaitliskā vērtība.

Visbiežāk spiedienu starpību cauruļveida ūdensmērītāja šķērs-
griezumos 7 un 2 mērī ar diferenciālo manometru, parasti lieto-

jot dzīvsudraba manometru. Tad, kā izriet no diferenciālā mano-

metra apraksta,

un tāpēc iegūtā formulā h vietā jāņem lielums

(?-')*»
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kur Vi — dzīvsudraba īpatnējais svars, bet h{ — dzīvsudraba

fīmeņu augstumu starpība diferenciālā manometra stobriņos. Tad

caurteces noteikšanai dabūjam šādas attiecīgas formulas:

v ■-(?:)'

un

kur ūdensmērītāja konstante ir

Praksē bieži, lai nebūtu jāizskaitļo pēc formulām, šķidruma
caurteci nosaka ar tā sauktām tarēšanas līknēm, kas iegūtas mē-

ģinājumu ceļā un dod tiešu sakarību starp doto ūdensmērītāja
manometra nolasi un mērījamo caurteces daudzumu Q. Viena

tāda līkne parādīta 69. zīmējumā.
Otra plaši izplatīta ierīce šķidruma caurteces daudzuma mē

rīšanai ir caurteces mērīšanas disks (vai diafragma), ko parasti
izgatavo plakana diska veidā ar apaļu caurumu centrā un iemontē

starp cauruļvada atlokiem (70. zīm.). Caurums visbiežāk ir ar

asām, zem 45° leņķa nogrieztām ieejas malām, vai arī malas ir

noapaļotas saskaņā ar caurumā ieplūstošās strūklas formu

(sprausla). Divi pjezometri a un b vai diferenciālais manometrs

ir spiedienu mērīšanai abpus diafragmai.
Caurteci noteic pēc izmērītās līmeņu augstumu starpības pje-

zometru stobriņos ar formulu, kas analoģiska ūdensmērītāja
formulai

Q = c \Th.

Koeficienta c lielumu nosaka eksperimentālā ceļā katram dia-

fragmas tipam atsevišķi.
Caurteci var arī aprēķināt, ja izmēri šķidruma ātrumu un plūs-

mas aktīvo šķērsgriezumu laukumus. Viens no plaši izplatītiem
aparātiem, kurus lieto šim nolūkam, ir hidrometriskie spārniņi.
Visplašāk tos lieto ātrumu mērīšanai dabiskās straumēs (upēs)
un vaļējos kanālos.
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Hidrometriskiespārniņi (71. zīm.) sastāv no propelera A, kas

ir rats ar skrūvveida spārniem un uzmontēts uz horizontālas

vārpstiņas C. Straumē ievietotu propeleru garām plūstošais šķid-
rums griež, pie tam propelera apgriezienu skaits ir tieši proporcio-

nāls plūsmas ātrumam. No

propelera uz augšu iet vadi

B, kas pievienoti elektris-

kajam zvanam. Elektriskais

zvans dod signālu, kad no-

slēdzas elektriskā ķēde ik

69. zīm. 70. zīm

pēc noteikta propelera apgriezienu skaita ar īpaša, kamerā C

ievietotā kontakta mehānisma palīdzību. Vadus var pievienot
ari speciālam aparātam, kas automātiski reģistrē apgriezienu
skaitu un laiku. 1

Lai noteiktu šķidruma caurteces daudzumu, rīkojas šādi: uz

zīmē mērogā plūsmas aktīvo šķērsgriezumu (72. zīm.) un sadala

to elementāros laukumos &F\, AF2, ...

Pēc tam ar hidrometris-

kiem spārniņiem izmēri ātrumus v\, v 2,... šo šķērsgriezuma lau-

1 Ātruma mērīšana ar hidrometriskiem spārniņiem ir pamatprincips
ūdensmērītājam ar propeleri, ko lieto šķidruma caurteces mērīšanai spied-
vados.

Sis ūdensmērītājs sastāv no propelera ar skrūvveida spārniem, ko parasti
izgatavo no celuloīda un ievieto korpusā. Propeleru griež caur mērītāju plūs-
tošais šķidrums. Propelera vārpstiņu savieno ar skaitītāja mehānismu, kurš

reģistrē propelera apgriezienu skaitu un pēc kura spriež par caurteces dau-

dzumu. Ir divi propelera ūdensmērītāju tipi: ūdensmērītāji, ku. os prope-
lera varpstiņa ir paralēla cauruļvada viduslīnijai, kurā tas iebūvēts, un

ūdensmērītāji, kuros propelera ass ir perpendikulāra pret cauruļvada vidus-

līniju. Praksē visvairāk izplatīti pirmā tipa ūdensmērītāji, kas bieži sastopami
ūdensapgāde.
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kumu smaguma centros c
v

c 2,. ■.; elementāras caurteces caur

šiem laukumiem tad ir

qi =AFlvļ; q2=AF2v2; ■. .

Pilnu šķidruma caurteci atrod, summējot elementārās caur-

teces visā šķērsgriezuma laukumā

Q=2<?,- =AF1vI +AF2v2+ ...

71. zīm.

Izplatīts aparāts ātruma mērīšanai kaut kādā plūsmas punktā
ir Pito caurulīte, kuru lieto kā nelielās vaļējās plūsmās, galveno-
kārt laboratoriju praksē, tā arī plūsmām cauruļvados (73. zīm.).
Visvienkāršākā veidā Pito caurulīte ir taisnā leņķī saliekta tieva;

72. zīm.

caurulīte, kuru ievieto plūsmā tā, lai tās vaļējais apakšējais gals
būtu pagriezts tieši pretim plūsmas virzienam, otru, augšējo cau-

rules galu atstāj ārpus plūsmas.
Ja tādu cauruli ievieto vaļējā plūsmā, piemēram, kanālā, kur

uz šķidruma brīvās virsmas ir atmosfēras spiediens, tad, kā iz-

riet no iepriekšējā, šķidruma pacelšanās augstums h virs ūdens.
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līmeņa plūsmā ir vienlīdzīgs kinētiskajam augstumam punkta,

kur novietota caurule. Tādējādi

no kurienes atrod šķidruma tecēšanas ātrumu

v=\/~2g~h~-

73. zīm.

Patiesais ātrums aiz nenovēršamām pretestībām pašā caurulē

un plūsmas traucējumiem, kas rodas, ievadot tajā svešu ķermeni,
izrādās nedaudz lielāks, un to nosaka pēc formulas

v=a\
r2gh,

kur a — korekcijas koeficients, kas nosakāms eksperimentālā

ce|ā katrai caurulei atsevišķi.
Pito caurules tālāks uzlabojums un papildinājums ir Prantla

caurule, kuru lieto šķidrumu tecēšanas ātruma mērīšanai spied-
vados. Tā sastāv no divām caurulēm (sk. 73. zīm. b), no kurām
viena a — ir parastais pjezometrs, kas rāda pjezometrisko aug-

stumu ~, bet otra — b — līdzīga Pito caurulei un mērī pilnu

spiedienu ~+ • Līmeņu augstumu starpība abās caurulēs h

dod kinētisko augstumu , pēc kura arī noteic ātrumu.

Konstruktīvi parasti abas caurules savieto vienā aparātā, kas

tad sastāv no divāmkoncentriski novietotām caurulēm, kuru gali
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tiek pievienoti diferenciālajam manometram (74. zīm.). Centrālā

iekšējā caurule pievada manometram pilnu hidraulisko spiedienu,
ārējā, kuras sānos ir izgriezumi vai caurumiņi, turpretim pievada
tiem pjezometrisko spiedienu. Lai samazinātu plūsmas traucēju-
mus caurules tuvumā, tās uzgalim izveido sfērisku, plūsmai pie-

kļāvīgu formu. Caurules var

izgatavot ļoti maziņas —
līdz

0,5 mm diametrā (injekcijas

adata), tā ka ar to mērīto

ātrumu var pieņemt par ātru-

mu dotā punktā.

Šķidruma tecēšanas ātru-

mu punktā, kur novietota

Prantla caurule, atrod pēc for-

mulas

kur h
— līmeņu augstumu

starpība abos diferenciālā ma-

74. zīm.

nometra stobriņos, y tin — pārbaudāmā šķidruma un mano-

metra šķidruma īpatnējie svari, a — korekcijas koeficients, ko no-

saka eksperimentālā ceļā un kas svārstās robežās no 1 līdz 1,04
atkarībā no caurules izgatavošanas precizitātes un tās izmēriem.

Novietojot Prantla cauruli dažādos plūsmas šķērsgriezuma
punktos, var noteikt ātrumu izkārtojumu šajā šķērsgriezumā un

aprēķināt caurteces daudzumu.

33. Piemēri

13. Pa cauruļvadu, kura diametfs d=lso mm, diennaktī pārsūknē 1200 t

naftas, kuras īpatnējais svars r = 900 kG/m3.
Noteikt naftas tilpumisko caurteci Q sekundē un tās vidējo tecēšanas

ātrumu v.

lepriekš atrodam svara caurteci sekundē

G=
24 3°6°00 ~°-0138 t/sek

=13,8 kGlsek.

Tātad tilpumiskā caurtece sekundē ir

G= = 0,0154 mVsek= 15,4 llsek.
V 900

Tālāk no caurteces daudzuma vienādojuma atrodam vidējo ātrumu

v=
-Q. 9. 15,4

=8,71 dm/sek=0,871 mlsek.
F~nd*

—

3,14» 1,5*

4 4
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14. No cauruma trauka sānu sienā pa horizontālu cauruli ar mainīgu
šķērsgriezumu (75. zīm.) iztek ūdens.

Noteikt ūdens caurteci Q, kā arī ātrumu un spiedienu cauruļvada šķērs-

griezumos /, 2 un 3, pieņemot, ka ūdens līmeņa augstums traukā nemainās,

kā arī neņemot vērā hidrauliskās pretestības, ja

H=2 m, cfi=7,5 cm, ck=25 cm, rfs=lo cm.

75. zīm.

Sastādīsim Bernuli vienādojumu diviem šķērsgriezumiem — šķērsgriezu-
mam šķidruma brīvajā līmenī traukā a—a un šķērsgriezumam 3 caurules

iztecēs galā:

//+£» + li=?j+
Vl.

t 2g T 2g

Tā kā trauka izmēri salīdzinājumā ar caurules šķērsizmēriem ir lieli, tad

ātrums v0 ir ļoti mazs un to var neņemt vērā. Ņemsim arī vērā, ka PO—P3

(atmosfēras spiediens). Tad dabūjam

H= -i-

No šejienes atrodam

vs
= V 2ģ~H = V2-9.81 -2 =6,27.ra/s<?ft

un

314.012

Q =v 3 =v3-1 — 6,27- =0,0492 ms/sek=49,2 llsek.

Tālāk no caurteces vienādojuma atrodam ātrumus šķēlumos / un 2.

0 Q 0,0492

Vl = J\
= =

3,14-0,075*
=1U m,sek-

~T~
4
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Q 0 0,0492
Vļ, —7-=

—

ķ —- = 1,0 m/sek.
2 ft nd\ 3,14-0,25°

Pēc tam ar Bernuli vienādojuma palīdzību, ko sastādām šķēlumiem / un 3

un šķēlumiem 2 un 3, atrodam spiedienus šķēlumos 1 un 2:

V 2g V 2g

un

£ļ+ =?J+ fl»
V 2£ t 2g

No tiem dabūjam

£!-£»+ = 10+ =11,95 mūd. st.

V V 2g 2g T 2-9,81 2-9,81

un

Pj=Pj+i-i=lo + =5,7 m ūd. st.,
y r 2g 2g 2-9,81 2-9,81

kam atbilst

p2
= 1,195 ata, p t =o,s7 ata.

Tādējādi šķēlumā / ir vakuums (retinājums).



IV nodaļa

HIDRAULISKĀS PRETESTĪBAS

34. Šķidruma viskozitāte un iekšējās berzes likumi

Lai būtu iespējams pareizi novērtēt hidrauliskās pretestības,
kas rodas, šķidrumam plūstot, vispirms jānoskaidro šķidruma
iekšējās berzes likumi un jāgūst skaidrs priekšstats par šķidruma
"kustības mehānismu.

lepriekš jau tika noskaidrots, ka galvenais šķidruma iekšējās
berzes cēlonis ir reālo šķidrumu īpašība pretoties tangenciāliem

spēkiem. Šo īpašību sauc par vis-

kozitāti un to nevar novērot mie

rā stāvošā šķidrumā, tā izpaužas
tikai, šķidrumam kustoties.

Lai noskaidrotu viskozitātes

jēdziena fizikālo būtību, aplūko-
sim šādu shēmu. Pieņemsim, ka

telpa starp divām paralēlām

plāksnēm A un B (76. zīm.)

piepildīta ar šķidrumu, apakšējā

plāksne ir nekustīga, bet augšējā
76. zīm.

slīd uz priekšu ar kādu nemai-

nīgu ātrumu V\. Tad, kā rāda mēģinājumi, šķidruma kārtiņām,
kas tieši pieskaras plāksnēm (tām pielipušas), ir tādi paši ātrumi

kā plāksnēm, t. i., kārtiņa, kas pieskaras apakšējai plāksnei A, ir

miera stāvoklī, bet kārtiņa, kas pieskaras augšējai plāksnei B,
kustas ar ātrumu V\, bet šķidruma starpslāņa kārtiņas slīdēs viena

gar otru, pie kam to ātrumi ir proporcionāli kārtiņu atstatumiem

no apakšējās plāksnes. Ja atstatumu starp plāksnēm apzīmēsim
ar n, tad šķidruma kārtiņai, kas atrodas atstatumā y no tās pašas

plāksnes, ātrums v
y
= vl

~-

Jau Ņūtons izteica pieņēmumu, kas turpmākos eksperimentos
apstiprinājās par pareizu, ka pretestības spēki, kas rodas, kārti-

ņām citai gar citu slīdot, ir proporcionāli kārtiņu saskaršanās

virsmas laukumam un slīdēšanas ātrumam. Pieņemot saskaršanās
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virsmas laukumu vienlīdzīgu laukuma vienībai, šo apgalvojumu
var uzrakstīt šādi

i*- 1»

kur t — uz laukuma vienību attiecināts pretestības spēks jeb ber-

zes spriegums, bet p,
— proporcionalitātes koeficients, kas atka-

rīgs no šķidruma veida un ko sauc par šķidruma absolūtās visko-

zitātes koeficientu vai vienkārši par absolūto viskozitāti.

Ātruma v pārmaiņu pret pašu ātrumu perpendikulārā vir-

zienā sauc par slīdes ātrumu vai ātruma gradientu (shēmā, kas

dv vļ\
paradīta 76. zīmējuma acīm redzot — 7H'

Tādējādi viskozitāte ir šķidrumu fizikāla īpašība, kas raksturo

to spēju pretoties slīdei vai bīdei.

Lai noteiktu absolūtās viskozitātes dimensiju, no vienādojuma
(4.1) atrodam

dy
» = z

dv

un ievietojam te atsevišķo lielumu dimensijas. Tā kā sprieguma

dimensija ir [t]= ,
ātruma dimensija ir [p]=|yļ un atstatuma

dimensija [«/]=[/-], dabūjam

r„ 1 _ [P\-[LY[T]
_

[P]-[T\

Fizikālajā mērvienību sistēmā, absolūtās viskozitātes vienība

f
,

dins-sek g
t

ir Jf ~~

~7m*
~~

cm.sek'

un to sauc par puazu; mazviskoziem šķidrumiem un gāzēm visko-

zitāti bieži mērī puaza simtdaļās, kuras sauc par santipuaziem.

Tehniskajā mērvienību sistēmā absolūtās viskozitātes vienība ir

r -.
kG-sek

M =—^
—

Starp šīm vienībām pastāv šāda sakarība:

[ļi]f dins-sek. m 21 dins-10* cm
2 1

Mt
*"~

cmt-kG-sek
~

lcm2 -981000dini
~

98,1 '
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tātad

M'= ~9BT' [,l]t '

Sakarību starp absolūtās viskozitātes skaitliskām vērtībām,
kas izteiktas dažādās mērvienību sistēmās, nosaka vienādojums

ļif= 98,1 \it.

Hidraulikā bieži lieto arī vienību, kuru iegūst, dalot absolūto

viskozitāti ar blīvumu, sauc par šķidruma kinemātiskās visko-

zitātes koeficientu jeb vienkārši par kinemātisko viskozitāti un

apzīmē ar v. Atbilstoši definīcijai kinemātiskā viskozitāte

p r v '

un tās dimensija ir

M _

iPHT]-m-[L3} _\m
L J — mm(p\ —[31

*

Fizikālajā mērvienību sistēmā kinemātiskās viskozitātes vie-

nība ir

r-.
cm 3

IVJ,— ~s7k>

ko sauc par stoksu. Stoksa simtdaļu sauc par santistoksu. Tehnis-

kajā mērvienību sistēmā kinemātiskās viskozitātes koeficienta

mērvienība ir

r , m 3

Tādā kārtā šīs mērvienības savā starpā saista vienkārša attie-

cība

H
_

i

b%
~

i»4'
t. i.,

tātad

v
f
— 104

v
t
.

Lielumu, kas ir apgriezti porporcionāls-absolūtai viskozitātei,

|= —■ sauc par plūstamību.
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Daudzkārtēji novērojumi rāda, ka šķidruma viskozitāte sama-

zinās, ja temperatūra pieaug; dažādiem šķidrumiem viskozitātes

maiņa atkarībā no temperatūras ir dažāda.

Odenim šī sakarība ir šāda:

0,0178 nx
V—

1+0,0337.r+0,0U0221-f- ' ' '

kur v —
kinemātiskā viskozitāte stoksos, t — temperatūra °C.

Dažādām ūdens temperatūrām pēc šīs formulas izskaitļotas
viskozitātes skaitliskās vērtības dotas 9. tabulā.

9. tabula

Ūdens kinemātiskas viskozitātes koeficients atkarība no temperatūras

10. tabula dotas kinemātiskas viskozitātes koeficienta vidējas
vērtības dažiem citiem šķidrumiem.

10. tabula

Dažu šķidrumu kinemātiskas viskozitātes koeficienti

Dažiem šķidrumiem viskozitātes maiņa atkarībā no tempera-
tūras parādīta grafiski 77. un 78. zīmējumā: līkā līnija 77. zīmē-

jumā dod mašīneļļas kinemātiskās viskozitātes skaitliskās vērtī-

bas, bet 78. zīmējumā parādītas absolūtās viskozitātes līknes

dažāmeļļām (1 — spermaceta, 2 — olīvu, 3 — ripšu); minētie dati

un līknes rāda, cik lielā mērā šķidrumu viskozitāte mainās atka-

f.°C

0

5

10

0

5

10

cm
1

v' sek

0,0178

0,0152
0,0131

0,0178

0,0152
0,0131

r, °C

12

15

20

12

15

20

cm*
v'Jēk

0,0124

0,0114

0,0101

0,0124

0,0114

0,0101

r, »C

30

50

100

cm'

' sek

0,0080
0,0055

0,0028

Šķidrumu nosaukums r, "C
cm'

v' JēT

Benzīns
* .

Vīna spirts

Petroleja
Nafta

Srhagā nafta

Glicerīns

Dzīvsudrabs

Šķidrs tērauds (0,3°/o C) .

18

18

18

18

18

20

0

I 50

0,0065

0,0133

0,0250
0,2500

1,4000
8,7000

0,00125

0,0037
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ribā no temperatūras. Viskozitātes skaitliskās vērtības var būt ari

ļoti dažādas dažādām šķidrumu šķirnēm ar vienādu nosaukumu

(tā, piemēram, ir naftas šķirnes, kurām pie 20° C v=0,05 cm2/sek,

un šķirnes, kurām v = 1,9 cm2lsek). Tāpēc praktiskos aprēķinos

ļoti uzmanīgi jāizvēlas viskozitātes koeficientu skaitliskās vērtī-

bas un katrā atsevišķā gadījumā jābalstās uz speciālo laboratori-

jas izmēģinājumu rezultātiem

Šķidrumu viskozitāte, kā

rāda mēģinājumi, ir atkarīga
arī no spiediena, parasti tā pa-

lielinās, ja palielinās spie-
diens; izņēmums ir ūdens, ku-

77. zīm. 78. zīm.

ram līdz 32° C temperatūrai, spiedienam pieaugot, viskozitāte sa-

mazinās. Spiedieniem, kas praksē visbiežāk sastopami (līdz 200

atmosfērām), viskozitātes maiņa ir ļoti maza un to parastos hid-

raulikas aprēķinos neņem vērā.

Turpretim gāzēm viskozitāte ļoti lielā mērā ir atkarīga kā no

spiediena, tā no temperatūras: līdz ar spiediena pieaugumu gāzu
kinemātiskā viskozitāte samazinās, bet līdz ar temperatūras pie-
augumu pieaug. Kinemātiskās viskozitātes skaitliskās vērtības
dažām gāzēm dotas 11. tabulā.

Gāzu kinemātiskās viskozitātes lielās skaitliskās vērtības, kā

arī iepriekš minētās to pārmaiņas savdabības pirmajā mirklī

var likties paradoksālas. Tomēr tās viegli izskaidrojamas,

ja ņemam vērā, ka kinemātiskās viskozitātes izteiksmes (4. 2)

saucējā ir īpatnējais svars, kurš gāzēm ļoti stipri mainās atkarībā

no temperatūras un spiediena un kura skaitliskās vērtības ir ļoti
mazas salīdzinājumā ar īsto šķidrumu īpatnējo svaru.
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11. tabula

Dažu gāzu kinemātiskas viskozitātes koeficienti

Ir šķidrumi, kuriem sakarība (4.1) nav derīga. Šie šķidrumi
ir kaut kas vidējs starp plastiskiem ķermeņiem un šķidrumiem,,
un tos atšķirībā no parastiem šķidrumiem sauc par anomāliem

šķidrumiem. Pie tiem pieskaitāmas dažādas suspensijas un koloi-

dālie šķīdumi, kas ir fizikāli nevienveidīgi ķermeņi un sastāv no

divām fāzēm
— cietās un šķidrās. Tādi, piemēram, ir mālu šķī-

dums ūdenī (to lieto urbšanas darbos naftas rūpniecībā), kas

sastāv no ūdens un vissīkākajām mālu daļiņām (no 0,2 līdz

0,00001 mm lielumā), kuras ūdenī atrodas suspendētā stāvoklī,
dažas naftas šķirnes sastingšanas temperatūras tuvumā un citi.

Mēģinājumos noskaidrots, ka šādos anomālos šķidrumos tecē-

šana sākas tikai pēc tam, kad tangenciālie spriegumi sasnieguši
kādu minimālo robežvērtību, ko parasti sauc par sākotnējo bīdes

spriegumu. Pie mazākiem spriegumiem šie šķidrumi pārstāj tecēt

un tajos pastāv tikai elastīgās deformācijas.
Anomāliem šķidrumiem berzes jeb tangenciālā sprieguma no-

teikšanai derīga šāda vispārīgāka sakarība (Švedova-Binghema
likums):

x = t
o+u| (4.4)

jeb
dv

T - X
o
=

kur To — sākotnējais bīdes spriegums, kas jāsasniedz, lai šķidrums
sāktu tecēt 1; pārējie apzīmējumi tie paši, kas (4. 1) formulā.

1 Sākotnējais spriegums |oti stipri mainās atkarībā no tā, cik ilgu laiku

anomālais šķidrums atradies miera stāvoklī. Tāpēc par sākotnējo spriegumu

pareizāk uzskatīt dinamisko spriegumu, kas izpaužas kustības laikā, bet ne-

vis statisko (kā hidraulikā parasti oierjemts).

Oāzes nosaukums t,K p, ata
cm'

' sek

jaiss

jaiss

jaiss

jaiss

Skābeklis

ūdeņradis
....

Hēlijs
Dglek|a oksids (tvana ļgāze)

0

100

0

0

0

0

0

0

1

1

0,01
100

1

1

1

1

0,133
0,245

13,3
0,00133

0,014
0,945

1,060
0,130
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Tādējādi anomālie šķidrumi izturas kā cieti ķermeņi, kamēr

spriegums t<to, un sāk tecēt tikai tad, ja t^to; bez tam ātrumu

gradients tiem nav proporcionāls spriegumam t kā parastajiem
normālajiem šķidrumiem, bet ir proporcionāls starpībai t— tq.

Sakarību starp tangenciālo spriegumu un ātruma gradientu
normāliem un anomāliem šķidrumiem grafiski attēlo 79. zīmējumā

taisnes / un 2.

Ja izdala x skaitlisko vērtību

ar ātruma gradientu ~

,
tad dabū

te dy '

t. s. šķietamās viskozitātes v' iz-

teiksmi

dy dy

uZ skaitliskās vērtības atrod labo-

ratorijās, mērījot viskozitāti tāpat
kā parastiem normāliem šķidru-
miem.79. zīm.

35. Šķidruma plūsmas divi režīmi

Šķidrumu tecēšanas mehānisma pētījumi noved pie secinā-

juma, ka pastāv divi, viens no otra krasi atšķirīgi tecēšanas

režīmi. Minētais apstāklis bija hidraulikā pazīstams jau XIX gad-
simta pirmajā pusē. Bet pilnīgi pārliecinoši divu režīmu pastāvē-
šanu apstiprināja tikai 1883. gadā pazīstamais fiziķis Reinoldss

ar ļoti vienkāršiem un uzskatāmiem mēģinājumiem.
Šos mēģinājumus tagad parasti demonstrē vai ikkatrā hidrau-

liskajā laboratorijā, un tie būtībā ir šādi. Tvertnei A pievienota
horizontāla stikla caurule B ar krānu C (80. zīm.). Virs tvertnes

novieto trauku D ar krāsainu šķidrumu, kuru pa tievu caurulīti £
ievada caurulē B. Pirms mēģinājuma tvertni piepilda ar ūdeni

(no ūdensvada pa cauruli F), un tās līmeni uztur nemainīgu ar

pārgāzēs caurules H palīdzību. Pēc tam, atverot krānu C, cau-

rulē B rodas šķidruma plūsma, bet, atverot caurules E krāniņu
X, šajā plūsmā tiek ievadīta tieva krāsainā šķidruma strūkliņa.
Pamazām palielinot krāna C atvērumu, var palielināt caurteci un

tātad ari šķidruma tecēšanas ātrumu caurulē B. Tad var novērot

šādu parādību: pie maziem tecēšanas ātrumiem caurulē B krā-

sainais šķidrums plūst skaidri saredzamas tievas strūkliņas veidā

un ar nekrāsotā šķidruma plūsmu nesajaucas (81. zīm. a); tecē-

šanas ātrumam pieaugot, strūkliņa sāk locīties un pieņem viļņ-
veidīgu formu. Pēc tam atsevišķos tās posmos rodas pārtraukumi,
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tā zaudē savu skaidri saredzamo formu un, beidzot, pie kāda no-

teikta ātruma pilnīgi sadalās un saskalojas ar pārējo šķidrumu
(81. zīm. b). Atsevišķās krāsotā šķidruma daļiņas tad izklīst pa
visu caurules tilpumu un,

sajaukdamās ar visa

plūstošā šķidruma masu.

to vienmērīgi nokrāso.

Ja šajā mēģinājumā
šķidruma plūsmai pie-
jauc sīkas cietas daļiņas
ar tādu pašu īpatnējo
svaru, kāds ir šķidru-
mam, tad var redzēt, ka

šīs daļiņas pārvietojas pa

ļoti sarežģītām līklīniju
trajektorijām.

Ja mēģinājumu izda-

ra pretējā secībā, t. i.,

80. zīm.

krānu pamazām aizver, tad novērojamās parādības arī norit

pretējā secībā, bet pie mazliet citādiem tecēšanas ātrumiem.

Šķidruma plūsmu, kas novērojama pie maziem ātrumiem, kad

atsevišķas šķidruma strūkliņas kustas paralēli caurules viduslīni-

jai, sauc par lamināru plūsmu (no la-

tiņu vārda «lamina» — slānis) vai

plūsmu paralēlās strūklās. Lamināro

plūsmu var aplūkot kā atsevišķu šķid-
ruma slāņu kustību, kas notiek bez

šķidruma daļiņu sajaukšanās.
Otru veidu — šķidruma haotisku

kustību, kas novērojama pie lieliem

ātrumiem,sauc par turbulentu plūsmu
(režīmu). Šādas šķidruma plūsmas

gadījumā nav saskatāma nekāda kus-

tības likumība. Atsevišķas daļiņas savā
81. zīm.

starpā pastāvīgi jaucas un kustas pa

mainīgām, ļoti sarežģītām trajektorijām. Tāpēc šādu plūsmu
dažkārt sauc arī par juceklīgu plūsmu. Patiesībā, neraugoties uz

šķietamo kustības juceklīgumu, arī turbulentām plūsmām ir spēkā
noteiktas likumsakarības.

36. Reinoldsa skaitlis

Izejot no dažiem teorētiskiem apsvērumiem, kurus daļēji aplū-
kosim turpmākajā nodalījumā, kā arī vispārinot savu ar apaļām
caurulēm izdarīto mēģinājumu rezultātus, Reinoldss atrada vis-
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pārējos nosacījumus, kad spej pastāvēt viens vai otrs režīms un

iespējama pāreja no viena režīma otrā.

Reinoldss konstatēja, ka galvenie faktori, kas nosaka režīma

raksturu, ir šķidruma tecēšanas vidējais ātrums
— v, cauru|vada

diametrs
— d, šķidruma blīvums —

p, šķidruma absolūtā viskozi-

tāte —

ļi. Jo lielāki ir šķērsgriezuma izmēri un šķidruma blīvums

un jo mazāka viskozitāte, jo vieglāk, palielinot ātrumu, var pa-

nākt turbulento režīmu.

Šķidruma plūsmas režīma raksturošanai Reinoldss ievedis

bezdimensiju kritēriju R, kas ņem vērā visu uzskaitīto faktoru

ietekmi un ko sauc par Reinoldsa kritēriju jeb skaitli:

(4-5)

Tā kā attiecība —=v, kur v— šķidruma kinemātiskā visko-
p

zitāte, formulu (4.5) parasti dod cita izskata:

R
— (4-6)

Šķidruma plūsmas viena vai otra režīma eksistences robežas

nosaka divas Reinoldsa skait|a kritiskās vērtības
— apakšējais

kritiskais skaitlis Rkr. a
un virsējais kritiskais skaitlis Rkr.

v,

ātrumu skaitliskās vērtības, kas atbilst šīm R vērtībām, tāpat
sauc par kritiskiem ātrumiem. Ja Reinoldsa skaitlis R<Rkr. a ,

tad

iespējams vienīgi laminārais režīms, bet, ja R>Rkr. v
— tikai

turbulentais režīms; kad Rkr.a <R<Rkr.v, novērojams plūsmas

nenoturīgs stāvoklis. Tādējādi, lai noteiktu režīma raksturu, katrā

atsevišķā gadījumā pēc formulas (4.6) jāaprēķina Reinoldsa

skaitlis un tas jāsalīdzina ar kritiskajām vērtībām.

Paša Reinoldsa mēģinājumos R kr
vērtības bija šādas:

Rkr a =2000, Rkr.v =12 000. Daudzie vēlākā laikā izdarītie

eksperimenti tomēr pierādīja, ka Reinoldsa skaitļa kritiskās vērtī-

bas nav pilnīgi nemainīgi lielumi un ka patiesībā pie zināmiem

nosacījumiem nenoturīgā zona var izrādīties daudz plašāka.
Mūsu laikā praktiskos aprēķinos parasti pieņemts rēķināties

tikai ar vienu Reinoldsa skaitļa kritisko vērtību Rkr =2300, pie-
ņemot, ka pie R<2300 vienmēr ir laminārais, bet pie R>2300

vienmēr turbulentaisrežīms. Ar to šķidruma plūsmas nenoturības

zona tiek izslēgta no īpašas aplūkošanas; tas noved, kā būs re-

dzams no turpmākā, pie zināmas drošības rezerves hidrauliskos
aprēķinos gadījumos, kad šajā zonā patiesībā pastāv laminārais

režīms.
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Bez sevišķam grūtībām var dabūt Rkr vērtības arī jebkuram

neapaļas formas šķērsgriezumam. Ņemot vērā, ka apaļam šķērs-

griezumam hidrauliskais rādiuss R =

~ķ,
ievietosim formulā (4 .7)

d vietā izteiksmi 4R. Tad dabūjam formulu Reinoldsa skaitlim,
kas satur hidraulisko rādiusu

R — ) (4.7)

no kurienes

R vR_
4

~~

v

Pieņemot kā iepriekš Reinoldsa skaitli Rķr
=2300 neatkarīgu

no aktīvā šķērsgriezuma formas, atrodam, ka jebkuras formas

šķērsgriezumam režīma noteikšanas kritērijs ir skaitlis

= 575. Tādējādi,

ja <575 — režīms ir laminārs,

ja >575 — režīms ir turbulents.

No praksē sastopamiem šķidruma tecēšanas gadījumiem mil-

zīgs vairākums (ūdens tecēšana caurulēs, kanālos, upēs) ir turbu-

lenta plūsmas režīma gadījumi. Laminārais plūsmas režīms sa-

stopams daudz retāk. To novēro, piemēram, ja caurulēs plūst ļoti
viskozs šķidrums, kas dažkārt gadās naftas vados, kā arī, ja šķid-
rums plūst ļoti šaurās (kapilārās) caurulēs un gruntsūdens

plūsmās.

37. Jēdziens par plūsmu līdzību un modelēšanu

Dažādu hidraulisku parādību pētīšanā, kā jau vairākkārt

minēts, ļoti liela loma ir eksperimentālai pētīšanai (mēģināju-
miem), ko izdara laboratorijas apstākļos ar plūsmu modeļiem,kas

izgatavoti mazākā mērogā nekā objekti dabā. Lai šādu pētījumu
rezultātus vēlāk varētu vispārināt un attiecināt uz objektiem
dabā, jāzina likumi, kas saista modeļu pētījumos iegūtos lielumus

ar attiecīgiem lielumiem dabā. Šos likumus, kas nosaka noteiktas
attiecības starp plūsmas modeļa un dabā esošās plūsmas ģeo-
metriskiem izmēriem, kinemātiskiem un dinamiskiem raksturoju-
miem, sauc par līdzības likumiem; tos sīki aplūko līdzības un

modelēšanas teorijā.
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Jāņem vērā, ka dinamiskā vai vispār fizikālā līdzība ir ģeo-
metriskās līdzības vispārinājums. No ģeometrijas zinām, ka divas

ģeometriskas figūras ir līdzīgas tad, ja šo figūru visu attiecīgo
izmēru attiecības ir vienādas, t. i., ja vienas figūras izmērus var

dabūt, reizinot attiecīgos otras figūras izmērus ar kādu mēroga
koeficientu. Gluži tāpat par dinamiski vai fizikāli līdzīgām parā-
dībām sauc tādas parādības, kad no dotiem vienas parādības

raksturojumiem var dabūt attiecīgos otras parādības raksturoju-

mus, reizinot šos raksturojumus ar attiecīgiem pārejas mēroga
koeficientiem.

Noskaidrosim šo koeficientu skaitliskās vērtības. Pieņemsim,
ka vispārējā gadījumā ir divas savā starpā salīdzināmas plūs-
mas. Šķidrumu fizikālās īpašības ir dažādas, t. i., tiem ir dažāds

īpatnējais svars, blīvums un viskozitāte. Lielumus, kas attiecas uz

divām aplūkojamām plūsmām, attiecīgi apzīmēsim ar indeksiem

1 un 2.

Ģeometriskās līdzībās nepieciešams, lai aplūkojamās plūsmas
jebkuru attiecīgo lineāro izmēru attiecības būtu vienas un tās

pašas. Tā, ja kāds pirmās plūsmas lineārs izmērs (piemēram, dzi-

ļums) ir U, bet attiecīgais izmērs otrā plūsmā — 12,l2, tad attiecībai

> :W
'3

jāpaliek tādai pašai arī starp jebkuriem citiem attiecīgiem lineā-

riem izmēriem. Koeficients &l šeit izteic proporcionalitāti starp
abu plūsmu lineāriem izmēriem, un to sauc par lineāro mērogu;
redzams, ka šajā gadījumā starp laukumiem un tilpumiem pastāv
šādas attiecības: laukumiem —

tilpumiem —

Lai nodrošinātu plūsmu kinemātisko līdzību, nepieciešams, lai

trajektorijas, pa kurām pārvietojas abu plūsmu (dabā un modelī)

attiecīgās šķidruma daļiņas, būtu ģeometriski līdzīgas. Tā, pie-
mēram, ja kāda šķidruma daļiņa plūsmā / laika sprīdī Tx noiet

trajektorijas posmu L\, tad attiecīgai šķidruma daļiņai plūsmā 2

kādā vispārējā gadījumā citā laika sprīdī T
2 jānoiet trajektorijas

nogrieznis L
2,

kas ir ģeometriski līdzīgs nogrieznim L\ (t. i., no-

grieznim Lx telpā jābūt orientētam tāpat kā nogrieznim L 2 un

Li =ki.L
2). Arī attiecībai ~ (attiecībai starp laika sprīžiem,

8 {
kuros attiecīgie punkti dabāun modelī pārvietojas) jabut vienādai

jebkuriem attiecīgiem punktiem abās plūsmās. Šī attiecība ir laika

mērogs; apzīmēsim to ar A~T.
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Minēto šķidruma daļiņu ātrumiem dabūjam šādas izteiksmes:

L\ 1-2

'i 't

Ātrumu attiecība

Bet

Lļ =kiL2

un

Tāpēc

pt kĻLļTļ

v 2krTļLļ '

tātad ātrumu mērogs ir

K=^T- (4.8)

Analoģiski atrodam, ka paātrinājumu mērogs ir

fc.=sr; (4.9>
r

Tādējādi kinemātiski līdzīgu sistēmu atbilstošo punktu ātru-

mus un paātrinājumus savā starpā saista šādas sakarības

vx=k
v
-v

2

un

a\=k
a • a2.

Lai salīdzināmās plūsmas būtu dinamiski līdzīgas, nepiecie-
šams, iai salīdzināmo plūsmu attiecīgajās vietās būtu līdzīgi arī

tām pieliktie vienāda nosaukuma spēki. Tādi spēki var būt šķid-
ruma iekšējās berzes spēki, smaguma spēks, virsmas spraiguma
spēki utt.

Pieņemsim, ka līdzīgi iepriekšējām mums ir divas šķidruma
plūsmas, kurās izpildīti ģeometriskās un kinemātiskās līdzības

nosacījumi. Apzīmēsim spēkus, kas darbojas šo plūsmu atbilsto-

šos punktos, ar Qi un Q2.



112 IV nodala. Hidrauliskās pretestības

No teorētiskās mehānikas zināms, ka saskaņā ar dinamikas

pamatlikumu spēks ir vienlīdzīgs masas un paātrinājuma reizinā-

jumam

Q =ma,

kur masa m ir šķidruma blīvums p, reizināts ar tilpumu L s:

m=pZ.3,

bet paātrinājumu nosaka ātruma v=y pieaugums laika vie-

nībā T:

a =
L.

Tātad

Tādējādi, lai pastāvētu dinamiskā līdzība, spēkiem jābūt šādā

attiecībā:

Q
l= kQ> (4. 10)

kas ir vispārējā dinamiskās līdzības likuma izteiksme, kuru pir-
mais formulējis Ņūtons (šeit ko ir spēku mērogs).

Aplūkosim gadījumu, kad izšķirošā loma pielikto spēku vidū

ir šķidruma iekšējās berzes spēkiem (piemēram, kad šķidrums
plūst pa horizontālu cauruļvadu). Saskaņā ar iekšējās berzes

pamatlikumu [sk. (4. 1) vienādojumu 34. nodalījumā] šos spēkus
var izteikt šādā veidā:

Q = r,Z.2 ļ — \ivL,

"kur
ļx

— šķidruma absolūtā viskozitāte. Tad dinamiskās līdzības

vienādojums (4. 10) dabū šādu izskatu:

PivlLī __i*ifļl.| _
p2v\l\ v-*v2

L 2
'

Tālāk dabūjam

P2v2
L

2 |i2
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UII

PļVļLl
_

Pi*>
,

I*l V-l

Tālāk, atvietojot attiecību ar kinētisko viskozitāti v, galīgi da-

būjam:

Vienādojums (4. 11) tad arī ir dinamiskais līdzības nosacījums,
ja šķidrumā darbojas iekšējās berzes spēki.

Tātad, ja aplūkojamā gadījumā divām šķidruma plūsmām lie-

ci
luma —- vērtības ir vienādas, šis plūsmas ir sava starpā

dinamiski līdzīgas, t. i., tajās norisinās vienādi mehāniskie procesi
un ir vienādi plūsmas režīmi. So līdzības likumu ir konstatējis
Reinoldss.

Viegli saskatīt, ka izteiksme nav nekas cits kā jau

iepriekš minētais Reinoldsa skaitlis R. Un tiešām, ja apaļas
cilindriskas caurules gadījumā ar v apzīmēsim plūsmas vidējo
ātrumu, ar L tādu caurules raksturīgu lineāru izmēru kā cauru-

les diametrs d, tad šo izteiksmi var rakstīt — , kas identiska
V

parastai Reinoldsa skaitļa izteiksmei (4.7). Tātad aplūkojamā
gadījumā plūsmu dinamiskās līdzības kritērijs ir Reinoldsa skait-

lis, un šīs (4.11) līdzības nosacījums ir Reinoldsa skaitļu vienā-

dība šīm plūsmām. Pēc teiktā kļūst skaidrs, kāpēc Reinoldsa

skaitlis dod iespēju tik noteiktā formā konstatēt plūsmā vienu

vai otru plūsmas režīmu.

Ja viskozitātes spēku ietekme ir niecīga un šķidruma plūsmu
nosaka galvenokārt tā svars, tad plūsmu dinamiskās līdzības no-

sacījums (4.11) nav noteicošais un nenosaka plūsmas raksturu.

Sajā gadījumā dinamiskās līdzības pamatvienādojumā (4. 10)
spēka Q vietā jāievieto smaguma spēka izteiksme

Q=mg= PL s
g.

Tad minētais vienādojums iegūst šādu veidu:

P2vļLļ p2Lļgt

un pēc saīsināšanas

v\
=

vļ
• (4- 12>
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legūto izteiksmi sauc par Fruda līdzības likumu, bet bezdi-

mensionālo lielumu par Fruda skaitli (kritēriju), un to ap-

zīmē ar F. Fruda līdzības likumu lieto plūsmu modelēšanai tādos

gadījumos, kad no visiem darbīgajiem spēkiem izšķirošā nozīme

ir smaguma spēkam, piemēram, modelējot daudzas hidrotehniskās

celtnes, kā arī ūdens caurteces pārgāzēs, pētījot braucoša kuģa

pretošanos viļņiem utt.

Tādā gadījumā, kad pārsvarā ir virsmas spraiguma ietekme

(piemēram, šķidrumam iztekot pa kapilāriem caurumiem), vienā-

dojumā (4 . 10) Q vietā jāievieto šā spēka skaitliskā vērtība, ko

nosaka pēc formulas (1 .8).

Q =pL?= ļL* - aL,

kur a — virsmas spraiguma koeficients.

Tad dabūjam

no kurienes dabūjam

(4. 13)

tā saucamo Vēbera līdzības likumu, kurā bezdimensionālo lie-

lumu
— W sauc par Vēbera skaitli (jeb kritēriju).

Jāņem vērā, ka vienlaicīgs dažādu līdzības likuma nosacījumu
izpildījums praktiski gandrīz nav iespējams. Tāpēc, modelējot
hidrauliskas parādības, parasti piemēro to līdzības likumu, kurš

aplūkojamā gadījumā ir galvenais un izšķirošais.

38. Hidrauliskā augstuma zudumi vienmērīgā plūsmā

Vienmērīga šķidruma plūsma iespējama tikai tad, ja nav ne-

kādu vietējo pretestību. Sādā gadījumā tātad eksistē tikai lineārie

hidrauliskā augstuma zudumi.

Lai iegūtu šo zudumu vispārīgu izteiksmi, uzrakstīsim vien-

mērīgas šķidruma plūsmas dinamisko vienādojumu (t. i., Bernuli

vienādojumu), kas ir derīgs kā spiedplūsmai (šķidruma plūsmai
cauruļvadā), tā bezspiediena plūsmai (šķidruma plūsmai vaļējā
kanālā).
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Pieņemsim, ka šķidruma plūsma atrodas vienmērīgā kustībā

un tās ass līnija sašķiebta pret horizontālo plakni zem leņķa v

(82. zīm.). Nodalīsim šajā plūsmā ar diviem aktīvajiem šķēlu-
miem 1 un 2 tilpumu ar niecīgu garumu L un attiecināsim uz tā

kustību teorētiskās mehānikas teorēmu par masas smaguma

82. zīm.

centra kustību. Tā kā šķidruma kustība ir vienmērīga, tad noda-

lītā tilpuma masas smaguma centra paātrinājums ir nulle. No tā

izriet, ka uz šo tilpumu darbojošos visu ārējo spēku projekciju
summa uz jebkuras projekciju ass arī ir nulle.

Tādi ārējie spēki ir:

pret šķēlumu virsmām perpendikulārie spiediena spēki P\ un

P
2 šķēlumos / un 2: pirmais kustības virzienā, otrais kustībai

pretējā virzienā; šie spiediena spēki ir vienlīdzīgi šajos šķēlumos
esošo īpatnējo spiedienu pi un p2 un plūsmas šķēluma laukuma F

reizinājumam:

Pi-PiĶ, P2=p 2F;

perpendikulāri pret aplūkojamā šķidruma tilpuma sānu vir-

smām vērstie spiediena spēki, kas rodas plūsmu aptverošo sienu

īpatnējā spiediena p„ dēļ;

smaguma spēks (tilpuma /— 2 svars), kurš vērsts vertikāli

uz leju un kuru nosaka izteiksme

G=rFL;

kustības pretestību spēks T.
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Pieņemsim, ka visas šķidruma daļiņas kustas ar vienādiem

ātrumiem, kas visi vienādi ar plūsmas vidējo ātrumu. Tad kustī-

bas pretestības spēks ir vienlīdzīgs berzes spēkam, kas rodas no-

dalītā tilpuma sānu virsmā. Lai šo spēku atrastu, apzīmēsim ber-

zes spēku, kas attiecināts uz laukuma vienību (t. i., tangenciālo
spriegumu) ar t. Tad viss berzes spēks ir

r=xAL,

kur A
— tilpuma /

—-2 saslapinātais perimetrs; šis spēks vērsts

paralēli plūsmas viduslīnijai pretēji plūsmas virzienam.

Sastādīsim visu uzskaitīto spēku projekciju summu pret kādu

asi x — x, kas ir paralēla plūsmas viduslīnijai, un pielīdzināsim
to nullei. Zinot, ka spiediena pn spēki -uz minētās ass nedod pro-

jekcijas, dabūjam

Pi —
P2+ Gsina—

T=0.

levietojot šajā izteiksmē spēku vietā atrastās spēku izteiksmes

un ņemot vērā, ka

sina= Zl
~

L

*z,

dabūjam

PIF — P2F+ yFL 2 —xAL=0.

Izdalījuši šo vienādojumu ar yF un ņemot vērā, ka^=-=
(kur R — plūsmas šķēluma hidrauliskais rādiuss), pārveidosim
to šādā veidā:

*i+ f = z*+ J+ļļ' (4- H)

Salīdzinot dabūtovienādojumu ar Bernuli vienādojumu paras-

tajā formā (3.20) un attiecinot pēdējo arī uz vienmērīgas plūs-
mas gadījumu (.01 =02), nonākam pie šādas vispārējas hidrau-

liskā augstuma zudumu formulas vienmērīgai plūsmai:

A,_3 = ļĻ (4. 15)
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39. Laminārais plūsmas režīms apaļā cilindriskā caurulē

Aplūkosim galvenās likumsakarības vienmērīgai laminārai

plūsmai apaļās caurulēs, ierobežojoties ar gadījumiem, kad

caurules ass ir horizontāla. Aplūkosim tikai izveidojušos plūsmu,
t. i., plūsmu posmā, kas atrodas tādā atstatumā no caurules
ieplūdes gala, kas ir pietiekoši liels, lai nodrošinātu galīgi stabilu

ātrumu izkārtojumu plūsmas šķēlumā.

Ņemot vera jau iepriekš doto laminaras plūsmas režīma defi-

nīciju, pēc kuras laminārai

plūsmai ir kārtains (strūk-
lains) raksturs un šķidruma
daļiņas kustas nesajaukdamās,

jāpieņem, ka laminārā plūs-
mā pastāv tikai ātrumi, kas ir

paralēli caurules viduslīnijai,
bet nav nekādu ātrumu šķērs-
virzienā. Var iedomāties, ka

83. zīm.

šādā gadījumā plūstošais šķidrums sadalās ļoti daudzās bez-

gala plānās koncentriskās cilindriskās kārtiņās, kas ir paralēlas
caurules asij un kustas viena otrā ar dažādiem ātrumiem, kas

pieaug virzienā no caurules sienas uz caurules centru (83. zīm.).
Tad kārtiņai, kas tieši pieskārusies sienai un ir tai pielipusi,
ātrums ir nulle, bet kārtiņai, kas kustas pa caurules viduslīniju,
ātrums sasniedz maksimālo vērtību.

Pieņemta kustības shēma un jau iepriekš nosacītie vienkāršo-

tie pieņēmumi dod iespēju teorētiskā ceļā atvasināt ātrumu sa-

dalījuma likumu plūsmas
šķērsgriezumā, pastāvot lami-

nāram plūsmas režīmam.

Lai to izdarītu, rīkosimies

šādi. Apzīmēsim (sk. 84. zīm.)
caurules iekšējo rādiusu ar r

un izvēlēsimies koordinātu

sākuma punktu caurules šķērs-
84. zīm.

—.— I — —

griezuma centrā O, un vēr-

sīsim x asi caurules ass vir-

zienā, bet y asi pa vertikāli uz augšu. Nodalīsim tālāk cilindrisku

šķidruma tilpumu ar rādiusu y un garumu L un attiecināsim

uz to vienādojumu (4. !5). Tā kā caurules horizontālā stāvokļ»
dēļ Zļ=z3=0, tad:

Žl
_

EL
= l_.±.

t r t k
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Šeit R — nodalītā cilindriskā tilpuma hidrauliskais rādiuss ir

y,
bet x ir īpatnējais berzes spēks, kuru laminārai šķidruma plūs-

mai nosaka formula1

dv
X = -^dy-

levietojot R un t izteiksmes sākotnējā vienādojumā, dabūjam

T T
*

dy' y

vai

Integrējot šo vienādojumu robežās no y=y līdz y= r, dabūjam

v
r r

i>y y

no kurienes

kur v
r

—
ātrums pie sienas (pie y =r), kas, kā jau minēts, ir

nulle.

Ātruma noteikšanai šķērsgriezuma jebkurā punktā, kas ņemts
atstatumā y no caurules centra, mums ir

Vy (4. 16)

Izvēloties koordinātes y vērtības, ar šo vienādojumu var ap-

rēķināt ātrumu jebkurā šķērsgriezuma punktā. Maksimālais āt-

rums acīm redzot iznāk pie y=0, t. i., uz caurules ass, un tas ir

(4-17)

1 Zīme mīnus z izteiksmē ņemta tāpēc, ka līdz ar y palielināšanos

ātrums v samazinās, t. i., —
ir negatīvs, bet spriegums * būtībā pozitīvs

dy

lielums.
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Pie viena piezīmēsim vēl, ka plūsmas vidējais ātrums šādos

apstākļos ir vienlīdzīgs pusei no maksimālā ātruma uz caurules

ass

t/vļd r=o,s v -

Attēlosim (4.16) vienādojumu grafiski. Pēc vienādojuma aprē-
ķinātos ātrumus atliksim noteiktā mērogā no kaut kāda patvaļīgi
izraudzīta caurules diametra A

—
A nogriežņu veidā, kas vērsti

šķidruma plūsmas virzienā, un nogriežņu galus savienosim ar

vienmērīgu līkni (84. zīm.). Dabūtā līkne attēlo ātrumu izvieto-

jumuplūsmas šķērsgriezumā, un, kā izriet no (4.16) vienādojuma,
tā ir parabola, kuras ass sakrīt ar caurules asi.

Atradīsim tālāk tangenciālo spriegumu izkārtojumu caurules

šķērsgriezumā. Pieņemot Z\=z2,
kas atbilst horizontālas caurules

gadījumam, un uzlūkojot R par mainīgu lielumu (R= tl-), no

vienmērīgās plūsmas pamatvienādojuma (4.15) dabūjam

No šīs izteiksmes redzams, ka t skaitliskā vērtība mainās

lineāri, vismazākā vērtība t=0 ir tad, ja y=0 uz caurules

viduslīnijas, bet vislielākā vērtība t= cauru-les sienas,

kur y=r. Grafiski t maiņa šķērsgriezumā parādīta 85. zīmējumā.
Tādējādicilindriskā caurulē laminārā plūsmas režīmā ātrums plūs-
mas šķērsgriezumā izkārtojas pēc
parabolas likuma, tangenciālie r

spriegumi*— pēc lineārā likuma.

legūtie rezultāti ir pareizi tikai

caurules posmiem ar izveidojušos
lamināru plūsmu. Patiesībā šķidru-
mam, kas ieplūst caurulē, jānoiet
kāds noteikts atstatums, skaitot no

ieejas šķēluma, pirms izveidojas la-

85. zīm.

mināram plūsmas režīmam atbilstošais ātrumu izkārtojums pēc
parabolas likuma.

Lamināras plūsmas izveidošanos caurulē var iedomāties šādi.

Pieņemsim, ka šķidrums ieplūst caurulē no liela izmēra tvertnes

un caurules gala ieejas malas labi noapaļotas. Šajā gadījumā
ieejas šķēlumā visos punktos ātrumi ir gandrīz vienādi, izņemot
ļoti plānu, tā saucamo robežslāni (vai sienmalas slāni) pie pašām
sienām, kurā, pateicoties šķidruma daļiņu pielipšanai pie sienas,
rodas pēkšņs ātrumu kritums līdz nullei. Tāpēc ieejas šķēlumā
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ātrumu līkni pietiekoši precīzi attēlo taisnas līnijas nogrieznis
(86. zīm.).

Līdz ar attālināšanos no ieejas caurulē no berzes gar sienām

robežslānim tuvāko šķidruma slāņu ātrums samazinās, robež

slāņa biezums pamazām pieaug, bet kustības ātrums tajā sama-

zinās. Plūsmas centrālā daļa, ko vēl nav ietekmējusi berze, tur-

pina kustēties viengabalaini, ar apmē-
ram vienādu ātrumu visos slāņos, pie
tam (tāpēc ka caurplūstošā šķidruma
daudzums paliek nemainīgs) ātruma

samazināšanās robežslānī nenovēr-

šami izraisa ātruma palielināšanos

plūsmas kodolā.

Tādējādi caurules vidū, kodolā, te-

cēšanas ātrums visu laiku pieaug,
bet pie sienām robežslānī, kas kļūst
arvien biezāks, ātrums samazinās.

86. zīm.

Tas turpinās līdz brīdim, kad robežslānis aptvēris visu plūsmas
šķērsgriezumu un kodols sarucis līdz nullei. Ar to plūsmas
izveidošanās beidzas un ātrumu līkne pieņem lamināras plūsmas
režīmam parasto parabolas izskatu (87. zīm.).

87. zīm.

Caurules ieplūdes posms, kurā izveidojas pastāvīga parabo-
liskā ātrumu izkārtojuma aina, tiek saukts par laminārā plūsmas
režīma sākuma posmu. Šā posma garumu nosaka ar šādu for-

mulu:

Z.sāk= 0,028Rd. (4. 19)

40. Hidrauliskā augstuma zudumi laminārās plūsmas režīmā

Kad zināms likums, pēc kura izkārtojas ātrumi plūsmas šķērs-

griezumā, tad bez grūtībām var atvasināt teorētisku formulu

hidrauliskā augstuma zudumu noteikšanai, pastāvot lamināram

režīmam, plūsmas garumā.
Nodalīsim caurulē (88. zīm.) gredzenveidīgu elementāru

šķērsgriezumu ar iekšējo rādiusu y un platumu dy un tātad lau-

kumu df =2nydy. Tā kā gredzena platums izraudzīts bezgalīgi
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mazs, pieņemsim, ka visos ta punktos šķidruma daļiņu ātrums ir

vienāds, un to var noteikt pēc vienādojuma (4.16)

Elementārā caurtece caur šo gredzenveidīgo šķēlumu, ir

dO
y
=v

y

dF
y
.

levietojot šajā vienādojamā v
y

un dF
y

vietā to izteiksmes, da-

būjam

dQy=
E
M*

Viss caurteces daudzums pa visu caurules šķērsgriezumu at-

rodams kā šādu elementāru caurteces daudzumu summa vai, kas

tas pats, kā integrālis, kas aptver visu šķēlumu robežās no y=0

līdz ij —r. Tādā kārtā

r r

Q= jdQy
= ļ (r»-y»)2*y dy.

o o

Integrēšanas rezultātā dabūjam šādu formulu plūsmas caur-

teces noteikšanai lamināras plūsmas režīmā:

V—
g jIZ

r —

T2B v-L
d- (4. JUJ

Tad vidējais ātrums visa caurules šķēluma ir

v™=&=k P

-rr
ld2

(4.2i)
4

un, kā redzams no salīdzinājuma ar agrāk
noteikto maksimālo ātrumu caurules centrā

v 0 (4. 17), ir vienlīdzīgs pusei no šā ātruma

88. zīm.

No formulas (4.21) viegli atrodams meklējamais hidrauliskā

augstuma zudums

f yd2
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Pēdējo izteiksmi nedaudz pārveidosim, reizinot labās puses

skaitītāju un saucēju ar
y,

un atvietosim y ar ?g! pārgrupējot

pēc tam lielumus, dabūjam

,
_

64[i L v*

Tā kā šeit —=v un —. =-Ļ, tad
p vd R'

41. Aparāti šķidruma viskozitātes mērīšanai

Šķidrumu viskozitāti nosaka ar aparātiem, kurus sauc par vis-

kozimetriem. Ir vairāki viskozimetru tipi, kas pēc konstrukcijas un

darbības principa ir atšķirīgi, galvenie no tiem ir kapilārie visko-

zimetri un iztecēs viskozimetri.

Kapilārajos viskozimetros, kurus bieži lieto laboratorijas ap-

stākļos precīziem mērījumiem, šķidrumu viskozitāti nosaka, novē-

rojot pārbaudāmā šķidruma tecēšanu kapilārā caurulē, t. i., cau-

rulē ar ļoti mazu diametru, kurā tāpēc nodibinās laminārais plūs-
mas režīms. Viskozitāti atrod no (4.20) iztecēs formulas laminā-

ram plūsmas režīmam:

V—

128 pIL
nū '

kurā Q — šķidruma caurtece pa kapilāro cauruli, d
—

caurules

diametrs, L
—

caurules garums, P\—p 2 =Ap — spiediena kritums

atstatumā L.

Praksē tomēr viskozitāti parasti neaprēķina pēc minētās for-

mulas, bet to nosaka, salīdzinot divu šķidrumu — pārbaudāmā
šķidruma un kāda standarta šķidruma (piemēram, ūdens), kura

viskozitāte zināma, iztecēs daudzumus vai iztecēs laikus, šķidru-
mus iztecinot pa vienādām kapilārām caurulēm, pastāvot vienā-

diem pārējiem nosacījumiem. Tiešām, kā izriet no (4.20) formu-

las, divu šķidrumu caurteces daudzumi, kas iztek pa divām

kapilārām caurulēm ar vienādiem diametriem un vienādiem garu-

miem pie vienādām spiedienu starpībām, ir pretēji proporcionāli to

viskozitātēm, bet laika sprīži, kuros iztek vienādi šo šķidrumu
tilpumi, turpretim ir tieši proporcionāli viskozitātēm.

Uz šāda principa pamatojas N. Zukovska kapilārā viskozi-
metra konstrukcija (89. zīm.). Minētais viskozimetrs sastāv no

divām vienāda diametra un vienāda garuma kapilārām caurulēm
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A un B, kas ievietotas divos traukos C un D zem kāda neliela

leņķa pret horizontālu plakni un iestiprinātas trauku korķos.
Trauki caur T-veidīgi sazarotu cauruli E savienoti ar gumijas
bumbieri P,_kas kalpo vienāda spiediena radīšanai abos traukos.
Mēģinājuma abus traukus ie-

gremdē ūdens traukā vai termo-

statā, kas uztur konstantu vaja-
dzīgo temperatūru, vienā no

diviem traukiem iepilda pārbau-
dāmo šķidrumu, kura viskozitāte

jānoteic, bet otrā
— šķidrumu,

kura viskozitāte
\i2

ir zināma. Pēc

tam, saspiežot gumijas pūsli,
traukos rada nelielu spiedienu un

nosaka šķidrumu tilpumus Qx un

Q2, kas no abiem traukiem pa ka-

pilārām caurulēm vienādā laikā
89. zīm.

ietecējuši mērstobriņos G un //

(biretēs). Izlietojot iepriekš minēto caurteces formulu (4.20) un

attiecinot to aplūkojamā gadījumā uz abām kapilārām caurulēm,
kā arī ņemot vērā, ka cauruļu diametri un garumi vienādi, un to,

ka spiedienu starpības abām caurulēm vienādas,

dabūjam šādu aprēķina formulu Zukovska viskozi-

metram:
„

\h = jji IV

Otrs kapilārā viskozimetra tips parādīts 90. zī-

mējumā. Tā ir U-veidīgi saliekta stikla caurule, ku-

ras vienā stobrā A iekausēta kapilārā caurule B, kas

pāriet dobā stikla lodītē C, tāda pati doba lodīte

D atrodas otra stobra E apakšējā daļā. Pārbaudāmo

šķidrumu ielej stobriņā E, un, radot nelielu retinā-

jumu (piemēram, ar gumijas bumbieri), to paceļ

kapilārā caurulē līdz atzīmei b—b. Tad uzsūkšanu

pārtrauc un mērī laiku Tšķ,
kurā pārbaudāmā šķid-

ruma līmenis, pārtekot no kreisā stobriņa labajā,90. zīm.

nokritīsies no atzīmes b
— b, līdz atzīmei a — a. No-

sakot analoģiskā kārtā standarta šķidrumam, kura kinemātiskais

viskozitātes koeficients v mēģinājuma temperatūrai ir zināms, iz-

tecēšanas laiku T ar formulu

nosaka pārbaudāmā šķidruma viskozitātes koeficientu.

Iztecēs viskozimetros šķidruma viskozitāti nosaka, novērojot
laika sprīžus, kuros pa caurumu trauka dibenā iztek pārbaudāmais



124 IV nodaļa. Hidrauliskās pretestības

un standarta šķidrums. Viens no visvairāk izplatītiem un tehnikā

daudz lietots iztecēs viskozimetrs ir Englera viskozimetrs

(91. zīm.) 1, kas sastāv no cilindriskas misiņa tvertnītes A, kura

novietota ūdens termostatā B. Tvertnītes sfēriskajam dibenam

pielodēta cilindriska misiņa caurule C, kurā

ievietota no platīna izgatavota caurulīte —

uzgalis D.

Pirms mēģinājuma uzgaļa caurumu aiz-

bāž ar stienīti E un tvertnītē A ielej 200 cm 3

pārbaudāmā šķidruma. Sasildot vai atdze-

sējot ūdens vannu, pārbaudāmā šķidruma

temperatūru (to mēri ar termometru F)
pieregulē temperatūrai, pie kuras jānosaka
viskozitāte; šo temperatūru visa mēģinā-

juma laikā uztur konstantu. Pēc tam, pa-

ceļot stienīti, atver uzgali un ar sekundu

mērītāju konstatē laiku Tsķ, kurā iztek viss91. zīm.

pārbaudāmā šķidruma tilpums. Tādā pašā
kārtā nosaka laiku T, kurā iztek 200 cm"*

destilēta ūdens pie temperatūras 20° C -(bieži šis skaitlis uzdots
viskozimetra pasē).

Attiecība , kā jau minēts, raksturo šķidruma viskozitāti,

to sauc par relatīvo viskozitāti, ūn tā izteikta konvencionāli pie-
ņemtos, tā sauktos Englera grādos (°E). Englera grādos mērītās

šķidruma viskozitātes pārrēķināšanai kinemātiskā viskozi+ātes

koeficientā lieto Übelodes formulu:

v = 0,0731°E—^l
31

, (4.23)

kur v —
kinemātiskais viskozitātes koeficients stoksos, °E

—

Englera grādi.
Praksē zināmu izplatību guvuši arī citu tipu viskozimetri. No

tiem minēsim: vērpes (torsijās) viskozimetru, kura pamatā ir tē-

rauda stieples vērpes leņķa un stieplē uzkārtā rotācijas ķermeņa

(cilindra), kas iegremdēts rotējošā traukā ar pārbaudāmo šķid-

rumu, leņķiskā griešanās ātruma mērīšana, viskozimetru, kura

pamatā ir tievā saitē pakārta un traukā ar pārbaudāmo šķidrumu

iegremdēta diska rimstošas svārstības, un viskozimetru ar diviem

koaksiāliem cilindriem, starp kuriem iepildīts pārbaudāmais šķid-
rums; viens cilindrs

— ārējais — nekustīgs, otrs
— iekšējais —

griežas ap savu asi.

1 Jāatzīmē, ka jau 1752. gadā lielais krievu zinātnieks M. Lcmonosovs

izgudroja cinstrumentu šķidru vielu viskozitātes pētīšanai pēc pilienu
skaita» Englera viskozimetra ideja pēc būtības neatšķiras no Lomonosova

ieteiktā aparāta idejas.
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plūsmas režīmā

Daudzkārtēji mēģinājumi veikt turbulentā režīma pētījumus
ar matemātiskās analīzes metodēm ilgu laiku beidzās bez sekmēm,

tāpēc ka nav iespējams aptvert saskanīgā noslēgtā teorijā šajā
režīmā novērojamo parādību dažādību un sarežģītību. Turbulentā

plūsmā katra atsevišķi aplūkotā šķidruma daļiņa kustas pa ļoti
sarežģītu līklīnijas trajektoriju, kas atšķiras no blakus esošo da-

ļiņu trajektorijām, un, kā skaidri redzams no iepriekš aplūkotiem
Reinoldsa mēģinājumiem, pārvietojas ne tikai plūsmas ass vir-

zienā, kā laminārā plūsmā, bet piedalās arī juceklīgās šķērskustī-
bās. Tāpēc, ja mēs gribētu izsekot vienas tādas daļiņas kustībai

un mēģinātu atrast vienādojumus, kas šo kustību izsaka, tad šāds

uzdevums izrādītos praktiski neatrisināms.

Mūslaiku hidraulika, pētījot turbulento režīmu, iet citu ceļu.
Tā sprauž sev par uzdevumu uz sīku un vispusīgu teorētisku un

eksperimentālu pētījumu pamata konstatēt tikai dažas vispārējas
kustības raksturīgas īpatnības. Izrādās, ka arī pirmajā acumirklī

juceklīgajā turbulentajā plūsmā iespējams atrast pilnīgi noteik-

tas likumsakarības, kas ne tikai izskaidro pašas kustības mehā-

nismu, bet arī (kas jo svarīgi praktiskiem mērķiem) dod atsevišķu

parādību skaitlisku vērtējumu.
Aplūkosim kādu šķidruma plūsmu turbulentā režīmā. Vis-

pirms atzīmēsim, ka, neraugoties uz to, ka katra šķidruma daļiņa
tādā plūsmā izdara kā garen-

kustības, tā šķērskustības, tomēr

vienmēr var konstatēt galveno
kustības virzienu. Par tādu gal-
veno plūsmas virzienu, kas nosa-

ka visas plūsmas kopīgo kustības

režīmu, acīm redzot jāuzskata
daļiņu kustība paralēli plūsmas
asij, tāpēc ka galu galākatra da-

ļiņa šinī virzienā pārvietojas.
92. zīm.

lezīmēsim telpā, kas piepil-
dīta ar plūstošu šķidrumu, kādu punktu O (92. zīm.). Caur šo

punktu ies dažādas šķidruma daļiņas, pie tam šo daļiņu ātrumi

ir_ atšķirīgi viens no otra kā lieluma, tā virziena ziņā. Ātrumus,
kādi ir kustīgajām šķidruma daļiņām šai brīdī dotajā punktā,
sauc par acumirklīgajiem ātrumiem dotā punktā vai vienkārši

—

par acumirklīgiem ātrumiem.

Katru acumirklīgo ātrumu vienmēr var sadalīt trijās kompo-
nentes: garenvirzienā komponentē v

x (t. i., x ass virzienā), kas
ir paralēla plūsmas asij, un divās šķērskomponentēs — plūsmas
aktīvā šķērsgriezuma plaknē — horizontālā komponentē v

y, y
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ass virzienā, un vertikālajā komponentē v
z
, z ass virzienā

(93. zīm.); attēlosim grafiski šo komponentu pārmaiņas atkarībā

no laika.

Uz ordinātu ass atliksim dotajā punktā pastāvošo acumirklīgo
ātrumu komponentu skaitliskās vērtības, bet uz abscisu ass —

93. zīm.

šīm vērtībām atbilstošos novērošanas laika sprīžus. 94. zīmējumā
parādīts tāds acumirklīgu ātrumu assvirziena komponentes gra-

fiks (atbilstoši plūsmas galvenajam kustības virzienam), kuram
ir vislielākā nozīme praktiskiem mērķiem. Analoģiskus grafikus
var uzkonstruēt arī šķērskomponentēm. Šos grafikus sauc par

94. zīm.

pulsācijas grafikiem, bet pašu kādas acumirklīgā ātruma kompo-
nentes pārmaiņu laikā

— par ātrumu pulsāciju. Pulsācijas pa-
rādību plūsmā var konstatēt tiešas novērošanas ceļā ar aparā-
tiem, kurus lieto ātrumu mērīšanai un kuri aplūkoti 32. nodalī-

jumā (piemēram, pēc līmeņa augstuma svārstībām Pito caurulē,
ar hidrometriskiem spārniņiem v. tml.).

Par cik acumirklīgais ātrums dotajā punktā nav konstants,

bet ar laiku mainās, hidrodinamikā ērtākas plūsmas pētīšanas
dēļ ieved caurmēra ātruma jēdzienu,kas ir vidējais ātrums dotajā
punktā pietiekami garam laika sprīdim.
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Lai noskaidrotu šā jēdziena būtību, pievērsīsimies 94. zīmējuma gra-
fikam un apzīmēsim ar JF plūsmas šķēluma elementu pie punkta O, bet
ar vx — šim punktam atbilstošu vietējā ātruma komponenti garuma vir-
zienā. Tad_ šķidruma tilpums, kas bezgala īsā laika sprīdi dT ir iztecējis
caur šo šķērsgriezumu, ir vxAFdT. Bet tilpumu, kas iztecējis kādā galīgā
laika sprīdi T, nosaka izteiksme

T

V =ļvx AFdT,

o

kam atbilst elementārais šķidruma caurteces daudzums

T

AF fVxdT

T T

So caurteci var aprēķināt ari ar kādas laika vidējā ātruma garenkompo-
nentes vXvid palīdzību

q= v
r

AF.

Pielīdzinot abas caurteces daudzuma izteiksmes vienu otrai, dabūjam

T

Jvx
dT

(4 24)
V

x — -

"

■*vid J

Tādā ce|ā iegūtu ātrumu v
r

skaitlisko vērtību sauc par caurmēra ātrumu
■*vid

laika posmā jeb vidējo vietējo ātrumu.

Caurmēra ātrums laikaposmā ir tāds konstants fiktīvs ātrums,
ar kādu zināmā laika posmā caur doto elementāro šķēlumu vaja-
dzētu kustēties visām šķidruma daļiņām, lai šķidruma caurtece

būtu vienlīdzīga caurtecei, kas tajā pašā laika posmā patiesi izte-

cējusi caur šo elementāro šķērsgriezumu, bet ar patieso, laika

posmā mainīgo ātrumu.

Caurmēra ātruma skaitlisko vērtību var noteikt pulsācijas grafika at-

r

tiecīgas apstrādes rezultātā. Sai nolūkā, ņemot vērā, ka vxdT

o

(4.23) formulas skaitītājā izteic laukumu, kas ietverts starp ātrumu pul-

sācijas līniju, abscisu asi un ordinātēm, kuras atbilst laika momentiem sā-

kumā un beigās, jāizmērl šis laukums un jāatvieto ar taisnstūri, kam ir

tikpat liels laukums un tikpat gara pamatne T. Sā taisnstūra augstums ir

caurmēra ātrums.

Pats par sevi saprotams
I

ka caurmēra ātruma jēdzienu nekādā ziņa
nedrīkst jaukt ar iepriekš aplūkoto vidējā ātruma jēdzienu, kas nav vidējais



128 IV nodaļa. Hidrauliskas pretestības

ātrums zināmā laika posjnā dotajāpunktā, bet ir vidējais ātrums visam šķērs-

griezumam, t. i., citiem vārdiem sakot, caurmēra ātrums pa visu šķērs-
griezumu. Sis pēdējais ātrums

F

Caurmēra ātruma ievešanai savā laikā bija diezgan liela

loma, un tam bija būtiska nozīme turbulenta režīma mehānisma

pētīšanā. Pulsācijas grafiku apstrāde rāda, ka, neskatoties uz

šķietami juceklīgo ātruma maiņu, caurmēra ātruma skaitliskā
vērtība pietiekoši gariem laika sprīžiem paliek konstanta. Izrādās,

ka, rīkojoties šādā veidā, iespējams arī turbulento kustību aplūkot
kā stacionāru kustību, kaut gan, stingri ņemot, tā nav stacionāra

kustība, jo plūsmas līnijas ik brīdi maina savu formu.

43. Turbulenta plūsmas režīma mehānisms

Kā jau noskaidrojām iepriekšējā nodalījumā, turbulentā

plūsmā vienmēr novērojama ātrumu pulsācijas parādība. Pulsā-

cijas ietekmē šķidruma daļiņas, kas kustas galvenajā (aksiālajā)
plūsmas virzienā, bez tam pārvietojas arī šķērsvirzienā, tāpēc
starp šķidruma blakus slāņiem rodas šķidruma daļiņu apmaiņa,
kas savukārt izsauc nepārtrauktu šķidruma sajaukšanos un tātā"d

caurmēra ātrumu izlīdzinā-

šanos plūsmas šķērsgriezu-
mā. Tomēr pie sienām, kas

ierobežo plūsmu, pastāv

pavisam citi, īpatnēji šķid-
ruma kustības nosacījumi.
Cietās robežas šeit pilnīgi
novērš daļiņu šķērskustī-
bas. Tāpēc šķidrums te ne-

sajaucas un daļiņas pār-

vietojas pa mazliet izlocī-

tām trajektorijām gandrīz
līdztekus sienām.

95. zīm.

Teiktais Jauj konstatēt šādu šķidruma plūsmas shēmu, kuru

parasti pieņem par darba pamatshēmu turbulenta režīma pētīju-
mos.

Saskaņā ar šo shēmu (95. zīm.) gar sienām izveidojas ļoti
plāna kārtiņa, kurā šķidrums plūst, pakļaujoties laminārās plūs-
mas Jikumiem. Galvenā centrālā plūsmas daļa (kodols), kuru ar

šo kārtiņu (ko sauc par lamināro robežkārtu vai lamināro slāni)
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saista īsa pārejas zona, plūst turbulentā režīmā, kurā visām daļi-
ņām ir gandrīz vienādi caurmēra ātrumi.1

Laminārās robežkārtas eksistence pierādīta eksperimentālā
ceļā, ļoti rūpīgi un precīzi izdarītu mērījumu rezultātā. Šīs kār-

tas biezums ir ļoti mazs, un parasti to izteic milimetra desmit-
daļās. Šis biezums atkarīgs no Reinoldsa skaitļa un ir jo mazāks,
jo lielāks ir Reinoldsa skaitlis, t. i., jo lielāka ir plūsmas turbu-

lence.
Pie R < 100 000 laminārās robežkārtas biezumu apaļā cau-

rulē var noteikt pēc šādas empīriskas formulas

srk5rk = 62,8.rfR~0-875, (4. 26)

kur d
—

caurules diametrs.

No iepriekšējā izriet, ka šķidruma plūsmai turbulentā plūsma
jānotiek ar ievērojami lielākiem enerģijas zudumiem nekā lami-

nārā plūsmā. Laminārā plūsmā enerģija tiek tērēta tikai iekšējās
berzes spēku pārvarēšanai starp šķidruma kārtām, kas kustas ar

dažādiem ātrumiem; turbulentā režīmā turpretim bez tam vēl

ievērojama enerģijas daļa tiek tērēta šķidruma sajaukšanās pro-

cesā, kas rada papildu tagenciālus spriegumus.
Hidrodinamikā pierāda, ka berzes spēku spriegumu turbulentā

plūsmā nosaka šāda izteiksme:

, dv . lo idv\2

kur
\i

— šķidruma viskozitāte, p — šķidruma blīvums, —

ātruma gradients virzienā, kas perpendikulārs plūsmas virzie-

nam, / — kāds ceļa garums, kuru sauc par sajaukšanās ceļa ga-

rumu un kuru nosaka šķidruma daļiņu pārvietošanās šķērsvir-
zienā, kas saistīta ar plūsmas turbulenci.

(4.27) vienādojuma labās puses pirmais loceklis t
1
= ir

viskozitātes spriegums, ko izsauc berze šķidrumā (sk. 34. nodalī-

jumu). Otrs loceklis x
2=p/

2ļ~j turpretim ņem vērā tā saukto

inerces spriegumu, kas rodas turbulentā plūsmā sajaukšanās
rezultātā.

Inerces sprieguma izteiksmi var pamatot šādā veidā. Nodalīsim plūstošā
šķidrumā divus slāņus a un b (96. zīm.), kas atrodas atstatumā / viens no

otra. Ka jau minēts, turbulentā plūsmas režīmā reizē ar šķidruma pār-

1 Jēdzienu par lamināro robežkārtu nevajag jaukt ar robežkārtu vispā-
rējā nozīmē, ar ko saprot lamināro robežkārtu un pārējas zonu, abas kopā
ņemot.
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vietošanos plūsmas galvenajā kustības virzienā notiek ari šķidruma daļiņu

pārvietošanās šķersvirzienā, piemēram, aplūkojama gadījumā no slāņa a

uz slāni b. Apzīmēsim šīs šķērskustības ātrumu ar v.

Laika sprīdī A T no viena šķidruma slāņa otrā caur laukumu AF, kas

ir perpendikulārs pret v' virzienu, iztek

šķidruma masa

Am =pA Fv' A7'.

Pārvietojoties par atstatumu /, minē-

tā šķidruma masa iegūst kustības dau-

dzuma pieaugumu

Am^/=
P

dy dy
96. zīm.

kas ir vienlīdzīgs tangenciālā spēka S impulsam SA7", kurš ir paralēls

plūsmas asij.

Tādā kārtā dabūjam

SAT— plFv'ST—l.
dy

Attiecinot šo spēku uz laukuma vienību un pieņemot, ka v' skaitliskā

dv
vērtība ir tādas pašas kārtas skaitliska vērtība kā l, dabūjam šadu tan-

genciālā (inerces) sprieguma izteiksmi:

5 .dv
,

JdvV
Xo= — pV l=pPl — \ .2

AF dy \dyļ

Laminārā režīmā, kad nekāda šķidruma sajaukšanās neno-

tiek, sajaukšanās ceļa garums /=0 un vienādojums (4.27) pār-

vēršas šim gadījumam parastajā vienādojumā (4 . 1):

dv
ZZ=V-dy>

kas izteic tangenciālo spriegumu, kurš proporcionāls viskozitātes

un ātruma pirmai pakāpei.
Turbulentā režīmā turpretim, it sevišķi pie lielām Reinoldsa

skaitļa vērtībām, kas raksturo ļoti intensīvu sajaukšanos, (4 . 27)

vienādojuma otrs loceklis strauji pieaug. Sajā gadījumā viskozi-

tātes spriegumu var neievērot un pilnu spriegumu var izteikt kā

Tādējādi plūsmas lielas turbulences gadījumā, t. i., pie lie-

liem Reinoldsa skaitļiem, var pieņemt, ka tangenciālie spriegumi
ir proporcionāli šķidruma blīvumam un ātruma kvadrātam. Ja
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turpretim turbulento plūsmu raksturo mazas Reinoldsa skaitļa
vērtības, viskozitātes spriegums ir samērojams ar inerces sprie-
gumu un rezultējošais spriegums ir proporcionāls ātrumam pa-

kāpē, kas nedaudz zemāka par otro pakāpi.

44. Ātrumu izkārtojums turbulentā plūsmas režīmā

Vecajās teorijās, kas hidraulikā dominēja līdz XX gadsimta
sākumam, pieņēma, ka turbulentā režīmā gar sienām, kas iero-

bežo plūsmu, vienmēr izveidojas kāds nekustīgs «sastindzis» slā-

nis, pa kuru ar ievērojamu ātrumu slīd visa pārējā šķidruma
masa. Sāda «sastinguša» slāņa pieņēmums neizbēgami noveda

pie nereāliem secinājumiem par ātrumu «pārrāvumu», t. i., pie
tāda ātrumu izkārtojuma likuma1 plūsmas šķērsgriezumā, pie
kura ātrums no nulles pie sienas sastingušajā slānī pēkšņi lēcien-

veidīgi pieaug līdz plūsmas pārējās daļas ātrumam.

Mūsdienu teorija par turbulento plūsmu izriet no iepriekšējā
nodalījumā pamatotās turbulentās plūsmas kustības shēmas. Uz

minētās shēmas pamata noskaidrots teorētisks ātrumu izkārto-

juma likums plūsmas šķērsgriezumam. Saskaņā ar šo likumu

ātrumu kaut kurā cilindriskas caurules šķērsgriezuma punktā, kas

ņemts atstatumā y no tās centra, nosaka formula

r0 , (4. 28)
v =v0ln —

2—'

v
n

111
r

o—y

kur v0 —
maksimālais aksiālais ātrums, r — caurules rādiuss,

To — tangenciālais spriegums pie sienas, n — eksperimentālā ceļā
nosakāms koeficients (tas ir 0,40).

Sajā formulā lielumu y/ 5» , kam ir ātruma dimensija, pa-

rasti sauc par «dinamisko ātrumu». Tā noteikšanai no vienmērī-

gās kustības pamatvienādojuma (4. 15) mums ir

kur i —
hidrauliskais kritums.

1 Domāti laika posma caurmēra ātrumi.
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Praktiskai lietošanai derīgas arī šādas formulas: gludam cau-

rulēm —

raupjām caurulēm
—

V=V p(s'7slgT+ B>s)- ( 4-3°)

Pēdējā formulā k — koeficients kas raksturo caurules sienu

raupjumu un ko sauc par «absolūto raupjumu».l

Lai caurulē nodibinātos šiem vienādojumiem atbilstošais āt-

rumu profils, šķidrumam jānoiet, sākot no ieejas šķēluma caurulē,
zināms noteikts atstatums, ko sauc par turbulentas plūsmas sā-

kuma posmu. Šā posma garumu atrod pēc formulas

L'sāk
=0,639- Rn-2S

d, (4.31)

kur R — Reinoldsa skaitlis, bet d
—

caurules diametrs.

lepriekš izteiktos apsvērumus par turbulentas plūsmas mehā-

nismu un ātrumu izkārtojumu turbulentā plūsmā pilnā mērā ap-

stiprina daudzi mēģinājumu dati.

No šiem datiem izriet, ka turbu-

lentā režīmā, kā to varēja sagai-
dīt, ātrumi plūsmas šķērsgrie-
zumā izkārtojās daudz vienmērī-

gāk nekā laminārā režīmā. Lai

šo apgalvojumu ilustrētu, 97. zī-

mējumā parādītas plūsmas ātru-

mu izkārtojumu līknes cilindriskā

caurulē turbulentam režīmam97. zīm.

(nepārtrauktā līnija) un laminā-

ram režīmam (pārtrauktā līnija).
Turbulentamrežīmam vidējā ātruma attiecība pret maksimālo

aksiālo ātrumu mainas, sakot no 0,75 uz augšu, kamēr lami-
v0

nārām režīmam (sk. 39. nodalījumu) šī attiecība ir 0,5. Te jāņem
vērā, ka, jo lielāks ir Reinoldsa skaitlis R, t. i., jo intensīvāk no-

risinās šķidruma sajaukšanās process, jo lielāka ir šī attiecība,
kas pie bezgalīgi liela R tiecas uz vienu.

1 Jēdzienu par gludām un raupjām caurulēm sk. turpmākā nodalījumā.



13345. Sienu raupjums (negludums)

45. Sienu raupjums (negludums)

Cietās sienas, kas ierobežo šķidruma plūsmu, vienmēr lielākā

vai mazākā mērā ir raupjas (negludas). Raupjumu raksturo uz

sienas virsmas esošu dažādu, dažreiz visniecīgākā izmēra paaug-

stinājumu, kā arī nelīdzenumu augstums un forma, kas atkarīga
no sienas materiāla Un apstrādes. Parasti ar laiku raupjums mai-

nās rūsēšanas, korozijas, nogulšņu un citu cēloņu dēļ.

Raupjumu galvenokārt raksturo tā sauktais «absolūtais raup-

jums» — k, kas ir minēto paaugsti-
nājumu un nelīdzenumu lineārās

vienībās mērīts vidējais augstums
(98. zīm. a). Turpmāk 12. tabulā

minētas dažas absolūtā raupjuma
skaitliskās vērtības caurulēm, kas

izgatavotas no dažādiem materiā-

liem.

Pieņemsim (98. zīm. b), ka ne-

līdzenumu augstums ir mazāks par
laminārās robežkārtas biezumu

(£<Srk ). Tad sienas nelīdzenumus

pilnīgi nosegs laminārā robežkārta

un plūsmas turbulentā da|a nenāks

tiešā saskarē ar sienām, un šķid-
ruma kustība un līdz ar to arī ener-

98. zīm.

ģijas zudums nebūs atkarīgs no sienas raupjuma, bet tos noteiks

tikai šķidruma īpašības.
Ja turpretim (98. zīm. c) nelīdzenumu augstums tik liels, ka

tas pārsniedz robežkārtas biezumu (*>Srk), tad sienas nelī-

dzenumi iesniegsies turbulentajā laukā un vēl vairāk kāpinās
plūsmas jucekligumu un stipri ietekmēs zudumu lielumu. Šādā

gadījumā katru atsevišķu nelīdzenumu var pielīdzināt ķermenim,

12. tabula

Cauru|u absolūtā raupjuma skaitliskas vērtības

!auru][es k,mm

Gludas misiņa, vara un svina bezšuves vilktas

caurules 0,01
Jaunas tērauda bezšuves vilktas caurules . . . 0,05—0,15
Tērauda caurules ar niecīgu koroziju .... 0,2—0,3
Jaunas čuguna caurules 0,3
Azbestcementa caurules 0,03 0,8
Vecas tērauda caurules 0,5—2,0
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kas ievietots aptverošā šķidruma plūsmā, traucē šķidruma plud-

līnijas un ir virpuļu rašanās cēlonis (99. zīm.). Saskaņā ar teikto

hidraulikā izšķir hidrauliski gludas virsmas (£<srk) un hidrau-

liski negludas (raupjas) virsmas (/e>Srk). Saprotams, ka šāds

iedalījums ir ļoti konvencionāls.

Patiesībā, kā jau minēts, laminārās robežkārtas biezums na\*

konstants un samazinās līdz ar Reinoldsa skaitļa palielināšanos.
Reinoldsa skaitlim pieaugot, arī hidrauliski gludām caurulēm

sāk parādīties nelīdzenumu ietekme, tāpēc ka, robežkārtas biezu-

mam samazinoties, nelīdzenumi, kas

sākumā palika šajā slānī pilnīgi ap-

slēpti, sniedzas tam cauri un skar tur-

bulento zonu. Tātad viena un tā pati
siena atkarībā no Reinoldsa skaitļa var

izrādīties dažāda: pirmā gadījumā

«gluda», bet otrā «raupja». Tāpēc «ab-

solūtais nelīdzenums» nevar pilnīgi
raksturot sienas virsmas ietekmi uz

šķidruma kustību. Dabiski, ka sienas
99. zīm.

ar vienu un to pašu absolūto nelīdze-

numu nelielu šķērsgriezumu plūsmās radīs šķidruma plūsmā lie

lākus traucējumus un lielākas pretestības kustībai nekā lieli

šķērsgriezuma plūsmās.
Lai raksturotu nelīdzenumu ietekmi uz hidraulisko pretestību

lielumu, reize ņemot vērā līdzības nosacījumus, hidraulikā ieved

«relatīvā nelīdzenuma» jēdzienu c, ar ko saprot bezdimensijas
attiecību starp absolūto nelīdzenumu un kādu lineāru izmēru, kas

raksturo plūsmas šķērsgriezumu (piemēram, caurules rādiusu r,

šķidruma dziļumu vaļējā plūsmā v. tml.); tādējādi

s=*- (4-32)

Dažos gadījumos ieved jēdzienu «relatīvais gludums» c' kā

lielumu, kas ir pretējs relatīvam negludumam:

s=ļ- (4.33)

Pedeja laika sienu negluduma raksturošanai hidrauliskos ap-

rēķinos bieži sak lietot arī tā saukto «ekvivalento negludumu»

k\. Sis negludums ir tāds vienāda absolūta negludumaaugstums,
kas aprēķinos dod to pašu hidrauliskā augstuma zudumu kā pa-

tiesais negludums. «Ekvivalentā negluduma» skaitliskās vērtības

nosaka, cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes rezultātus pārskait-

ļojot pec attiecīgam formulām (sk. turpmāk 21. piemēru).
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46. Pamatformulas hidrauliskā augstuma zudumu

noteikšanai

Nepakavejoties pie jautājuma vēsturiskās puses, ierobežosi-

mies tikai ar to pamatformulu aplūkošanu, kas tagad tiek lietotas

hidrauliskā augstuma zudumu noteikšanai.

Tāpēc pievērsīsimies vienmērīgas plūsmas hidrauliskā aug-

stuma zudumu noteikšanas galvenai izteiksmei

v
z 1

«1-2 =— ' -5*
T R

Ja pieņemam, tāpat kā to jau 1775. gadā uz savu mēģinājumu

pamata ieteica Sezī, ka ~ ir proporcionāls ātruma kvadrātam,

bet proporcionalitātes koeficientu apzīmējam ar , t. i., pie-

ņemam, ka

x 1
2

tad dabūjam

h i-2 =
gjg- (4.34)

Ņemot vērā, ka (kur i — hidrauliskais kritums), no pē-

dējā vienādojuma izriet šāda formula šķidruma vienmērīgas plūs-
mas ātruma aprēķināšanai:

v
— C ]/~Ri, (4 . 35)

kuru parasti sauc par Šezī formulu.

Koeficienta C skaitliskās vērtības formulai (4.35) nosaka

eksperimentālā ceļā; šā koeficienta dimensija (i — bezdimensio-

nāls lielums) ir

C=-
p
- =

[L]

Vm i V \rr

[T\\L\
2

Tātad lielumam C 2 ir paātrinājuma dimensija.
Praktiskai lietošanai tomēr ērtāki ir empīriski bezdimensiju

koeficienti. Šajā nolūkā koeficientu C vēlāk aizstāja ar
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kur X
— bezdimensionāls lielums, ko parasti sauc par hidrau-

lisko pretestības koeficientu. Tāda apmaiņa ļauj (4. 34) formulu

pārveidot, kā no turpmākā izklāstījuma būs skaidrs, praktiskai
lietošanai ļoti ērtā formā

h
.Lv2

hl
~2

=X
4R'2g'

Tā kā apaļām caurulēm 4R=d, tad no šejienes iegūstama
Darsī-Veisbaha formula hidrauliskā augstuma zudumu noteik-

šanai šķidruma vienmērīgai plūsmai apaļās caurulēs:

A,_2= xA.|i (4.36)

Formulas (4.34) un (4.36) ir visvairāk izplatītās formulas

hidrauliskā augstuma zudumu noteikšanai; pirmo no tām lieto

galvenokārt vaļēju plūsmu aprēķināšanai, otro — plūsmām spied-
vados.

Nav grūti redzēt, ka principā tās ne ar ko viena no otras ne-

atšķiras, jo būtībā tās izteic hidrauliskā augstuma zudumu vienā

un tai pašā formā — proporcionāli vidējā ātruma kvadrātam.

Tāpēc pretestības likumu, ko izsaka

šīs formulas, sauc par kvadrātisko

pretestības likumu, bet pašas for-

mulas par kvadrātiskām.

Vēlāki pētījumi rāda, ka hidrau-

liskā augstuma zudumu skaitlisko

vērtību stipri ietekmē vairāki fak-

tori (režīma raksturs, šķidruma vis-

kozitāte, sienu materiāls un virsmas

stāvoklis, šķērsgriezuma forma un

lielums), kas Šezī un Darsī-Veis-

baha formulās redzamā veidā

netiek vērā ņemti. Sie pētījumi pa-

rādīja arī, ka kvadrātiskais pretestī-
bas likums it nemaz neapstiprinās
daudzos šķidruma tecēšanas gadīju-

mos. Patiesībā tangenciāliespriegu-
mi izrādās proporcionāli ātruma

kvadrātam tikai turbulentas plūsmas

100. zīm.

gadījumā pie pietiekoši lielām Reinoldsa skaitļa vērtībām. Citos

turbulentās plūsmas režīma gadījumos t ir proporcionāls ātruma

pakāpēm, kas nedaudz mazākas par otro, bet pie laminārā re-
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žīrria proporcionāls ātrumam tikai pirmā pakāpe. Tapec vispārējā
gadījumā būtu jāpieņem:

= bvn

, (4. 37)

kur b — kāds proporcionalitātes koeficients, bet n — pakāpes rā-

dītājs, kas laminārā režīmā vienlīdzīgs vienam, bet turbulentā re-

žīmā tuvs diviem.

100. zīmējumā parādīta (4.37) vienādojuma grafiska inter-

pretācija. Grafiks konstruēts pēc koordinātēm v un Reinoldsa

mēģinājumu pamata. Taisne AB šajā grafikā atbilst lamināram,
bet līkne CD

—
turbulentam režīmam; līknes posms starp B un

C punktiem raksturo pārejas zonu.

Tomēr Sezī un Darsī-Veisbaha kvadrātiskās formulas izrādījās
ļoti ērtas praktiskiem mērķiem un lietderīgas, raugoties no aprē-

ķinu vienveidības viedokļa, un tās parasti lieto kā turbulentam,
tā lamināram režīmam. Novirzi no kvadrātiskā likuma ņem vērā

tādā kārtā, ka koeficientus C un X nostāda netiešā atkarībā no

ātruma. Šīs formulas tādējādi noteic tikai pretestību likuma vis-

pārīgu formu. Hidrauliskā augstuma zudumu skaitlisko vēr-

tību noteikšanai nepieciešams katrā konkrētā gadījumā bez

tam vēl rēķināties ar visu iepriekš minēto faktoru ietekmi. Šim

mērķim lieto speciālas koeficientu X un C formulas, kas tiks ap-
lūkotas turpmāk (sk. 48. nodalījumā).

47. Dažādu faktoru ietekme uz koeficientu Λ un C skaitlisko

vērtību

Ka jau aizrādīts, hidrauliskos aprēķinos hidrauliska augstuma
zudumu noteikšanai turbulentam režīmam lieto formulas

(4.34) un (4.36).
Sākumā šajās formulās koeficientus X un C pieņēma par kon-

stantiem, vēlāk koeficientu X un C noteikšanai tika proponētas
vairākas empīriskas formulas, kas ņem vērā šo koeficientu atka-

rību no dažādiem faktoriem: vidējā ātruma, šķērsgriezuma for-

mas un lieluma, sienu negluduma, Reinoldsa skaitļa. Neievietojot
šeit visas šīs formulas un nepakavējoties pie to raksturošanas

(par cik daudzas no tām jau sen zaudējušas praktisku vērtību),
noskaidrosim vispirms dažādu faktoru ietekmi uz koeficientu X

un C skaitlisko vērtību.

Tādēļ pievērsīsimies pazīstamajiem hidraulisko pretestību pētī-
šanas mēģinājumiem negludās caurulēs, kurus izdarījis Niku-

radze. Minētie mēģinājumi izdarīti ļoti rūpīgi, un tiem lietoja cau-
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rules ar mākslīgi radītu vienmērīgu negludumu, ko panāca, pie-

lipinot caurules iekšējai virsmai noteikta lieluma smilšu graudus.
Caurulēs ar šādā ceļā dabūtu noteiktu negludumu mērija hidrau-

liskā augstuma zudumus un ar formulu (4.36) aprēķināja koe-

ficientu X, kura skaitliskās vērtības iezīmēja grafikā kā Reinoldsa

skaitļa funkcijas.
Nikuradzes mēģinājumu rezultāti grafiski parādīti 101. zīmē-

jumā. Šajā grafikā uz horizontālās ass atliktas lg R skaitliskās

101. zīm.

vērtības, bet uz vertikālas ass — lg (100 X) skaitliskās vērtības.

Līknes konstruētas pēc punktiem, un tās atbilst mēģinājumiem ar

k
-caurulēm, kuram bija dažādi relatīvie negludumi noe =—=

0,00197 (pati apakšējā līkne) līdz c=0,0666 (pati augšējā līkne).

Aplūkojot minēto grafiku, var izdarīt šādus ļoti svarīgus seci-

nājumus.
Laminārā režīma zonā (t. i., pie R<2300, kam atbilst

lg R<3,36) visi mēģinājumu punkti neatkarīgi no sienas neglu-
duma novietojas uz taisnās līnijas / zīmējuma kreisajā malā. Tā-

tad šeit X ir atkarīgs tikai no Reinoldsa skaitļa un nav atkarīgs
no raupjuma (negluduma).

Pie Reinoldsa skaitļa skaitliskām vērtībām no 2300 līdz 3000

(pārējas zonā no lamināra režīma uz turbulento) X strauji pieaug
līdz ar R palielināšanos, bet, tāpat kā iepriekš, paliek vienāds

.dažādiem negludumiem.
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Turbulentā režīma zonā (t. i., pie R > 3000, kam atbilst

lg R > 3,48) sāk izpausties sienu negluduma ietekme. Te. jo lie-

lāks ir negludums, jo lielāks izrādās X pie vienādām Reinoldsa

skait|a vērtībām.
Caurulēm ar lielu relatīvo negludumu līdz ar R palielināša-

nos X pakāpeniski pieaug, līdz sasniedz kādu vērtību, kas turpmāk
vairs nemainās.

Caurulēm ar mazu negludumu mēģinājumu punkti zināmā

Reinoldsa skait|u intervālā novietojas gar slīpo taisni //, ko pa-

zīst ar nosaukumu Blaziusa taisne «gludām caurulēm»; novirze

no šīs taisnes parādās jo agrāk, jo lielāks sienas negludums. Tanī

pašā laikā koeficients X arī tiecas uz kādu noteiktu robežu, kas ir

dažāda caurulēm ar dažādiem negludumiem, un tālāk pie turp-
mākas Reinoldsa skaitļa palielināšanās arī saglabā savu kon-

stanto vērtību. Tā ir tā sauktā «pilnīgi negludo» cauruļu zona, kas

atbilst kvadrātiskajam pretestību likumam.

Rezumējot nākam pie atzinuma, ka visu Reinoldsa skaitļu
lauku aplūkotajā Nikuradzes grafikā var sadalīt šādās trijās
zonās:

1. zona — laminārais režīms un «gludo cauruļu» lauks tur-'

bulentā režīmā [A=/(R)];
2. zona — «negludo cauruļu» lauks turbulentā režīmā

R)];
3. zona — «pilnīgi negludo cauruļu» lauks turbulenta režīma

legūtajiem rezultātiem var dot šadu izskaidrojumu, kas pil-
nīgi atbilst iepriekš paskaidrotai turbulentā režīma shēmai.

Kamēr negludumu nelīdzenumi paliek ieslēgti laminārajā
robežkārtā, t. i., kad k< Brk,8

rk, šādi nelīdzenumi netraucē robež-

kārtas lamināro struktūru un šķidrums gar tiem aizplūst tā, ka

šķidruma strūkliņas no sienas neatraujas un neveido virpuļus.
Sajā gadījumā nav atšķirības starp gludām un negludām cau-

rulēm, koeficients X nav atkarīgs no negluduma, bet ir atkarīgs

vienīgi no Reinoldsa skaitļa, un to nosaka kā gludām caurulēm

(1. zona). Ja turpretim negluduma nelīdzenumi sniedzas cauri

robežkārtai (&>6rk ), laminārā plūsma robežkārtā tiek traucēta

un negluduma nelīdzenumi rada šķidruma atraušanos no sienas

un virpuļu veidošanos tajā.

Kā jau iepriekš aizrādīts, robežkārtas biezums samazinās līdz

ar Reinoldsa skaitļa palielināšanos. Tāpēc gadījumos, kad šis

skaitlis ir relatīvi mazs, kad k ir tāda paša lieluma skaitlis kā

S
rk)

koeficientam X jābūt atkarīgam ne tikai no sienu negluduma,
bet arī no Reinoldsa skaitļa (2. zona). Ja turpretim Reinoldsa

skaitlis ir ļoti liels un k ievērojami pārsniedz S
rk, tad Xir atka-

rīgs tikai no negluduma (3. zona).
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Nikuradzes noskaidrotās likumsakarības turpmāk apstiprināja
vairāki pētnieki dažādiem vienveidīgu negludumugadījumiem.

A. Zegžda konstatēja, ka Nikuradzes apaļām caurulēm dabūtie

rezultāti izrādās pareizi ari vaļējām bezspiediena plūsmām.
1938. gadā viņš pabeidza mēģinājumus par šķidruma kustību

vaļējos kanālos ar taisnstūrainu šķērsgriezumu. Mēģinājumus iz-

102. zīm.

darīja pie dažādiem plūsmas kritumiem, platumiemun dziļumiem,
un dažāda relatīvā negluduma lielumiem. Zegždas mēģinājumu
rezultātu apstrāde deva vaļējas plūsmas grafiku, kas ir analoģisks
Nikuradzes grafikam apaļām caurulēm, un apstiprināja ne tikai

kvalitatīvu, bet arī kvantitatīvu saskaņu abos gadījumos novēro-

jamās likumsakarībās. Zegždas grafiks parādīts 102. zīmējumā,
atsevišķas līknes šajā grafikā atbilst dažādām relatīvā negluduma

skaitliskam vērtībām
— (kur R — šķērsgriezuma hidrau-

liskais rādiuss) robežās no g=0,0125 (apakšējā līkne) līdz

c=0,20 (virsējā līkne).
J. Rabinovičs 1946. gadā pierādīja, ka Nikuradzes secinājumi

apstiprinās pat neparastu šķidrumu, kādi ir izkausētie metāli

(čuguns, tērauds), tecēšanas gadījumos apaļos smilšu kanālos.

Kā jau minēts, Nikuradzes mēģinājumi tika izdarīti caurulēs

ar mākslīgu vienmērīgu negludumu. Praksē lietojamām caurulēm

turpretim ir nevienāds un nevienveidīgs negludums. Tāpēc ilgu
laiku palika neskaidrs jautājums par to, cik pareizi ir Nikuradzes

secinājumi, kas iegūti caurulēs ar mākslīgu negludumu, attiecībā

uz parastām rūpnīcu caurulēm ar dabisku negludumu un cik lie-

las ir negluduma skaitliskās vērtības šādām caurulēm.

Pēdējos gados šo jautājumu noskaidrošanai veltīti jauni ekspe-
rimentāli pētījumi (Koļbruka, I. Isajeva, G. Murina, F. Seveļeva
darbi). No tiem visinteresantākie ir ļoti pamatīgie Murina 1948.
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gadā pabeigtie mēģinājumi, lai izpētītu parasto rūpniecības tē-

rauda cauruļu hidrauliskās pretestības. Mēģinājumu rezultāti pa-
rādīti grafikā 103. zīmējumā, kas rāda koeficienta X maiņu atka-

rībā no Reinoldsa skaitļa tērauda caurulēm ar dažādu negludumu.
Šie mēģinājumi, apstiprinādami galvenās likumsakarības,

kuras bija konstatējis Nikuradze, deva arī būtiski jaunus rezul-

103. zīm.

tātus. Tie pierādīja, ka caurulēm ar dabisko negludumu koeficients

X pārejas zonā vienmēr izrādās lielāks. nekā kvadrātiskās Saka-

rības laukā (bet ne mazāks kā Nikuradzes mēģinājumos ar māk-

slīgu negludumu), un pārejot no pirmās zonas otrā, nepārtraukti
samazinās. Tāpēc Murina dabūtajām līknēm nav asa ieliekuma,
kas raksturīga Nikuradzes līknēm.

48. Formulas koeficientu Λ un C noteikšanai

lepriekšējā nodalījumā iegūtie secinājumi ļauj kritiski novēr-

tēt dažādu autoru ieteiktās formulas'koeficientu X un C aprēķinā-
šanai un paver iespēju aplūkot tikai tās formulas, kuras, no vie-

nas puses, teorētiski pietiekoši labi pamatotas un, no otras puses,
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apstiprinājušās attiecīgā eksperimentālā pārbaudē. Dažas no

šīm, tagad prakses aprēķinos parasti lietojamām formulām ap-

lūkotas turpmāk.
Puazeiļa formula. Puazeiļa formulu lieto lamināram režīmam

apaļās caurulēs, un tā ir šāda:

X=44. (4. 38)

To viegli var dabūt, nostādot līdzās Darsī-Veisbaha (4 . 36)
formulu ar (4.22) izteiksmi hidrauliskā augstuma zudumam

laminārā režīmā, un Nikuradzes grafikā tā atbilst / taisnei zīmē-

jumakreisajā pusē.
Puazeiļa formulas pareizību labi apstiprina daudzkārtēji mē-

ģinājumi, kas izdarīti, novērojot dažādu šķidrumu plūsmas lami-

nārā režīmā dažādu diametru caurulēs. Turpmāk 13. tabulā dotas

koeficienta k vērtības, kas aprēķinātas pēc šīs formulas dažādām

Reinoldsa skaitļu vērtībām.

13. tabula

Koeficients X lamināram režīmam

Blaziusa formula. Šī formula proponēta 1913. gadā, pamato-
joties uz dažādu autoru liela mēģinājuma skaita rezultātu apstrā-
dājumu, un nosaka koeficienta k atkarību tikai no Reinoldsa

skaitļa. Blaziusa formula izskatās šādi:

x= _0j3165R-0.j5. (4- 39)

k vērtības, kas aprēķinātas pēc šīs formulas, labi atbilst īste-

nībai «gludu cauruļu» gadījumam (// taisne Nikuradzes grafikā),
t. i., praktiski derīgas pie maziem relatīviem negludumiemun ma-

zām Reinoldsa skaitļa vērtībām (līdz 70 000). Reinoldsa skait-

R X R X R x R x

100

150

200
250

300

350

0,640

0,427

0,320
0,256

0,214
0,183

II

400

450

!| 500

i 600

700

iļ 800

0,160
0,142

0,128

0,106
0,091

0,080

900

1000

1100

1200

1300

1400

0,071

0,064
0,058

0,053
0,049

0,045

1500

1600

1700

1800

1900

2000

0,043

0,040
0,038

0,036
0,034

0,032
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ļiem R>7o 000 Blaziusa formula izradās nepareiza un dod stipri
samazinātas X vērtības.

Praksē Blaziusa formula plaši ieviesusies cauruļvadu aprēķi-
nos viskoziem šķidrumiem (naftas vadi), kad lielās viskozitātes

dēļ kustību raksturo relatīvi mazas Reinoldsa skaitļu vērtības.

Turpmāk 14. tabulā atkarībā no Reinoldsa skaitļa dotas koefi-
cienta X vērtības, kas aprēķinātas pēc Blaziusa formulas.

14. tabula

Koeficients X, kas aprēķināts pec Blaziusa formulas

Maninga formula. Maninga formula (1890. g.), kuras vispāri-

nājums ir N. Pavlovska formula (sk. 77. nodalījumu), tika propo-

nēta koeficienta C, nevis X noteikšanai; tā ir veselas tā saukto

kāpinātāju tipa empīrisko formulu grupas pārstāve, kas atbilst

kvadrātiskajam pretestību likumam un dod koeficientu C vai X

atkarībā no sienu negluduma un no plūsmas šķērsgriezuma for-

mas un ģeometriskiem izmēriem.

Sākotnējā veidā šo formulu raksta šādi:

C=
Ķ*, (4-40)
n

kur R — šķērsgriezuma hidrauliskais rādiuss, n — negluduma
koeficients.

Apaļām caurulēm, ja ņemam vērā attiecību starp X un C (sk.
46. nodalījumu), Maninga formulu var uzrakstīt arī citā veidā:

X= 124,6 4- (4 41)
d3

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

.0000

0,0427

0,0401
0,0376

0,0359

0,0346
0,0335

0,0325
0,0316

12000

14000

16000

18 000

20000
25000

300(10

35000

0,0303

0,0291

0,0281
0,0273

0,0266
0,0252

0,0240

0,0231

40 000

45000

50000

55000

60000

65000

70 000

0,0224

0,0217

0,0212
0,0206

.0,0202
0,0198

0,0195
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15. tabula

Negluduma koeficients n Maningaun Pavlovska formulas

Sienu veids un virsmas stāvoklis 2

Ārkārtīgi gludas virsmas 0,009 111,1

Ļoti rūpīgi noēvelēti de|i, augstākā labuma tira

cementa apmetums 0,010 100,0

Labākais cementa apmetums. Tīras (jaunas) un

labi noliktas keramiskās, čuguna, tērauda cau-

rules. Labi noēvelēti dēji 0,011 90,9

Labi pielāgoti neēvelēti dēļi. Ūdensvadu cauru-

les normālos apstāk|os. Ļoti tīras ūdens no-

teku caurules. Ļoti labs betonējums . . . . 0,012 83,3

Plēstu akmeņu mūris vislabākā stāvoklī, labs

ķieģeļu mūris. Ūdens noteku caurules normālā

stāvoklī; nedaudz piesērējušas ūdensvada cau-

rules 0,013 76,9

Ūdensvadu un ūdens noteku piesērējušas cau-

rules . . > . . ' . . . . . . 0,014 71,4

Vidējas kvalitātes ķieģeļu mūris; plēstu akmeņu

ietērps, ievērojami piesērējušas ūdens notekas.
Brezents .

66,70,015

Labs laukakmeņu mūris, vecs ķieģeļu mūris;

raupjš betonējums; sevišķi gluda klints . . . 58,80,017

Kanāli, pārklāti ar biezu noturīgu dūņu slāni;
kanāli blīvās lesa un smilšu pamatnēs, kas

pārklātas ar dūņu plēvi (labā stāvoklī) . . . 0,018 55,6

Vidēja labuma (pilnīgi apmierinošs) laukakmeņu

mūris, akmeņu bruģis. Kanāli lesā, blīvā granti,
blīvā zemē, kas pārklāta ar dūņu plēvīti (nor-
mālā stāvoklī) , 0,020 50

Kanāli blīvā mālā. Kanāli lesā, granti, zemē, kas
daļēji pārklāta ar dūņu plēvi. Lieli zemes ka-

nāli, kas uzturēti labā stāvoklī 44,40,0225

Labs akmens krāvums. Lieli zemes kanāli, uztu-

rēti vidējā stāvoklī, mazi — labā stāvokli.

Upes sevišķi labvēlīgos apstākļos (tīra taisna

gultne ar brīvu plūsmu, bez nobrukumiem un

izskalojumiem
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Turpinājums

No iepriekš teiktā izriet, ka Maninga formulu var lietot neglu-
dām caurulēm pie lielām Reinoldsa skaitļa vērtībām, kad X un C

ir relatīvā negluduma funkcijas un nav atkarīgas no R, t. i., to

var lietot «pilnīgi negludo» cauruļu zonā.

Maninga formulu, kas praksē pārbaudīta un kontrolēta daudz-

kārtējos mēģinājumos un novērojumos, tagad PSR Savienībā

ļoti plaši lieto praktiskos aprēķinos, it sevišķi ūdensvadu aprēķi-

nos, kur šķidruma kustību parasti raksturo lieli Reinoldsa skaitļi.
Negluduma koeficients n šai formulai dažādām virsmām dots

16*. tabulā.

Praksē parastajām ūdensvadu caurulēm normālā stāvoklī bieži

pieņem « =0,0125.

Bazena formula. Bazena formula ir šāda:

r _

87

!+_!_' (4.42)
VR

1 Lietojot šās tabulas datus aprēķiniem, tajos lineārie izmēri obligāti
jāizteic metros.

Sienu veids un virsmas stāvoklis

Zemes kanāli: lielie — uzturēšanas un remonta

nosacījumu ziņā — stāvokli zem vidējā, ma-

zie — vidējos apstāk]os

Zemes kanāli samērā sliktā stāvoklī, ievērojami

ar zāli aizauguši, ar vidējiem krastu nobru-

kumiem u. tml. Upes labvēlīgos tecēšanas

apstākļos

0,0275 36,4

0,030 33,3

Kanāli ]oti sliktos apstākļos (ar neregulāru pro-

filu, piegružoti akmeņiem un ūdensaugiem u.

tml.). Upes samērā labā stāvoklī, bet ar zi-

nāmu akmeņu un ūdensaugu daudzumu . . . 0,035 28,6

Kanāli sevišķi sliktā stāvoklī (lieli izskalojumi
un nobrukumi; niedrāji; saknes; lieli akmeņi

gultnē u. c). Upes pasliktinātos tecēšanas

apstākļos; daudz akmeņu un ūdens augu;
līču loču gultne ar atvariem un sēkļiem utt. 0,040 25,0
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16. tabula

Negluduma koeficients y Bazena formulā

Šeit R —
kā iepriekš — šķērsgriezuma hidrauliskais rādiuss,

kas jāizteic metros, bet y — negluduma koeficients. Šā koeficienta

skaitliskās vērtības dotas 16. tabulā.

Bazena formula principā līdzīga Maninga formulai, tā ņem

vērā tos pašus faktorus (sienu negludumu, šķērsgriezuma izmē-

rus un formu), kas ietekmē hidrauliskā augstuma zudumus, un

tāpēc to var lietot tajā pašā «pilnīgi negludo» cauruļu zonā.

Formulu parasti lieto vaļējo kanālu aprēķinos.
Speciālas formulas. Šīs formulas lieto hidrauliskā augstuma

zudumu noteikšanai speciālos cauruļu vados (kurus izgatavo no

īpašiem materiāliem), pie kuriem pieder, piemēram, ūdensapgādē
un hidrotehnikā bieži lietojamās koka un azbestcementa caurules.

Koka caurules parasti samontē cauruļvada būvlaukumā uz

vietas no atsevišķiem pašauriem dēļiem, kurus apstīpo ar stiepli
vai apaļas dzelzs skavām.

Pretestības koeficientu ūdens plūsmai koka caurulēs nosaka

ar formulu

l=0,264R-°-2
. (4.43)

Krasi izteikta sienu negluduma gadījumos šā koeficienta vērtību,
kas izskaitļota ar augšējo formulu, ieteic palielināt par 20°/o.

Azbestcementa caurules izgatavo no masas, kas sastāv no

ātri cietējoša cementa, tīra, rūpīgi šķiedrās sadalīta azbesta un

lielas ūdens piedevas.
Aprēķinot azbestcementa caurules, pieņem

X=>0,206 R-™'. (4 .44)

Sienas veids un virsmas stāvokli»

Ļoti gludas sienas (ēvelēti dēji, gluds cementa javas ap-

metums) . . .

Gludas sienas (neēvelēti dē|i, skaldītu akmeņu un ķieģe|u
mūris, betona un čuguna caurules, ļoti labs betonējums)

Negludas sienas (labs laukakmeņu mūris, viduvējs betonē-

jums) y - - - - ' • "• '■'■».'A
Raupjš laukakmeņu mūris, ļoti raupjš betonējums, akmeņu

bruģis, blīva pamatne, klintī izcirstas gludas sienas . .
Zemes sienas parastā stāvoklī

0,06

0,16

0,46

0,85

1,30

Zemes gultnes ar lielupretestību plūsmai (oļi, klints, akmeņi,
ar zāli aizaugušas gultnes u. tml.) , ,

1,75
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Ugunsdzesība un dažos citos gadījumos plaši lieto lokanas

šļūtenes. Tām

A=0,01113+0,9170-R-0-41
- (4.45)

Lokanām šļūtenēm pretestības koeficientu var noteikt arī ar šādu

formulu:

X=19,62K, (4.46)

kur Ķ — skaitlisks koeficients, ko izvēlas atkarībā no šļūtenes
materiāla. Šā koeficienta vērtības dotas 17. tabulā.

17. tabula

Koeficients Ķ lokanām šļūtenēm

Gumijotam šļūtenēm ar stieples stiegrojumu iekšpuse X ap-

rēķina pēc V. Cerņikina formulas

l = *o+% (4-47)

kur Ā,0 — pretestības koeficients, kas aprēķināts ar kādu no paras-

tajām formulām, 6 — stieples spirāles augstums virs šļūtenes

iekšējās virsmas, d — šļūtenes diametrs, / — stieples spirāles
solis.

lepriekš minētās formulas (Maninga, Bazena) tika ievestas

jau pagājušajā gadsimtā, un tām ir tīri empīrisks raksturs. To-

mēr tās izrādījās pietiekoši drošas un izskaitļošanai ērtas, stabili

ieviesās aprēķinu praksē, un vēl tagad tās plaši lieto hidrauliskos

aprēķinos. Blakus šīm praksē lieto vēl citas, tām uzbūves ziņā

līdzīgas formulas; tās tiks aplūkotas turpmāk VI un VII nodaļā,
kas veltītas cauruļvadu un vaļēju kanālu aprēķiniem.

Tomēr, vērtējot pēc mūsdienu uzskatiem par turbulentā režīma

mehānismu, šīs formulas izrādās nepietiekoši pamatotas. Beidza-

majā laikā koeficientu X un C noteikšanai ieteiktas jaunas formu-

Š|utenes materiāls K

Ļoti gludas gumijas šļūtenes

Parastās gumijas šļūtenes

Ļoti gludas gumijotas šļūtenes

Ļoti negludas iekšpusē gumijotas šļūtenes .
Parastas negumijotas kaņepāju šļūtenes . .
Labākās kvalitātes ādas šļūtenes

. 0,00086

. 0,000899

. 0,000884

. 0,00163

. 0,00213

0,00137
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las, kuras balstās uz mūslaiku hidrodinamikas teorētisko un

eksperimentālo darbu rezultātiem un kurām tāpēc ir teorētiski

pareizāka struktūra. Dažas no tām minētas 18. tabulā.

Aplūkojot šo tabulu, redzam, ka šādām formulām ir ierobežo-

ta lietošanas josla, tās derīgas tikai atsevišķām turbulentā

režīma zonām. Sakarā ar to radies uzdevums atrast vienu univer-

sālu formulu, kas būtu pareiza visai turbulentā režīma joslai. Uz

varbūtēju iespēju šādu formulu atrast norādīja jau D. Mendeļe-
jevs. 1883. gadā viņš rakstīja: «Jādomā, ka viss berzes jautājums
caurulēs nonāks pie viena kopīga likuma, kurā pie lieliem ātru-

miem dominēs tie locek|i, kas pie maziem ātrumiem gandrīz pil-

nīgi nozūd
— un otrādi».

No tādām universālām formulām minēsim: Kolbruka un Uaita

formulu visai negludo cauruļu zonai ar dabisko negludumu

w=-
2,*(m+m\ (4- 48)

kas pašreiz ārzemēs pieņemta par pamatformulu cauruļvadu hid-

rauliskiem aprēķiniem; I. Isajeva formulu

= -1,8 (4.49)

kur

kas aptver visas trīs turbulentās plūsmas zonas caurulēs, un

A. Altšula formulu (1951. g.)

1 R

(4-50)
lOd

kas derīga visai turbulentās plūsmas joslai, ieskaitot pārejas
zonu.

Koeficienta X tiešai noteikšanai Altšuls ieteic arī šādu aptu-
venu formulu1:

X =0,l(*;+-,R°°f
IS

- (4.5.)

1 Seit, kā ari formulās (4.48), (4.49), (4.50), h ir ekvivalentais ne-

gludums.
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18. tabula

Koeficienta X formulas turbulentam režīmam

Autors Formula Lietošanas zona

Līss X=0,0072 +0,6104 R-o.35
Gludas caurules, ja

R<460 000

Karmans-

Nlkuradze
X = 0,0032 + 0,221 R -0,237

Gludas caurules, ia

100000 <R <10000000

Konakovs y==l>8 lgR-1,5 Gludas caurules

Negludas caurules (vienmērīgs

negludums). Sajā formulā

a, b un c skaitliski koeficienti,
kuru skaitliskās vērtības ir pie

7,l<Aļ/-<20>1
.

a= —0,8; 6=2; c=0;

20.K-R fT< 40;

Nikuradze

Y = (a+61gRļ/x +

+ clgļ)

a=0,33; 6=1,13; e=0,87

40<ļ-yT<79)9;

a=2,14; 6=0; c=2;

79,9 382,4;

a=3,25; 6= — 0,588;
c=2,588;

X>382,4; a= 1,74;

6=0; c=2

Nikuradze

(1.74 +2.gļ)'
Pilnīgi negludas caurules

Sifrinsons X =0,093-e
0'25 Pilnīgi negludas caurules

Jakimovs X = 0,15-s0-333 Pilnīgi negludas caurules
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Jāpiezīmē, ka pašreiz šīs «jaunās» formulas praksē vēl nav

plaši ieviesušās. Tam par cēloni ir zināms konservatīvisms, kas

pastāv aprēķināšanas praksē, kā arī pašu formulu sarežģītība,
kas padara izskaitļošanu stipri komplicētu, un tas, ka nav pilnīgu
datu par negludumu skaitliskām vērtībām dažādos gadījumos.
Tomēr nav šaubu par to, ka nākotne pieder tieši šāda tipa for-

mulām, kas vispilnīgāk atspoguļo patiesos šķidruma tecēšanas

apstākļus.

49. Hidrauliskā augstuma zudumi neapaļās caurulēs

Hidrauliskā augstuma zudumu noteikšanai neapaļās caurulēs

lieto kā Sezī, tā Darsl-Veisbaha formulu; pēdējā gadījumā aprē-

ķinā ieved nevis caurules diametru d, bet gan šķērsgriezuma
hidraulisko rādiusu R.

Atvietojot caurules diametru ar lielumu, kas izteikts ar hidrau-

liskā rādiusa palīdzību (d=ļß), Darsī-Veisbaha formulu var pār-
veidot šādi:

(4.52)

kā to lieto neapaļucauruļu aprēķināšanai.
Šķidruma plūsmas režīma raksturu neapaļās caurulēs noteic

Reinoldsa skaitlis, kas arī aprēķināts ar hidrauliskā rādiusa pa-

līdzību,

vai, kā turpmāk pieņemts (kas gan būtībā ir tas pats), skaitlis

D'_
R

—

vR-
X —

T
- —>

kura kritiskā vērtība ir

R'kr
=

*Z
= 575.

Turklāt formulas pretestības koeficienta k noteikšanai lami-

nāram režīmam var dabūt teorētiskā ceļā. Dažas no šīm formulām

(kā arī citu hidraulisko raksturojumu izteiksmes) visbiežāk sa-

stopamām šķērsgriezumu formām dotas 19. tabulā.
Turbulenta režīma gadījumā neapaļām caurulēm koeficientus

X un C nosaka pēc apaļām caurulēm parastajām formulām, kas

dotas 48. nodalījumā.
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Koeficienta X formulās te Reinoldsa skaitļa R vietā jālieto ar

to vienādā skaitliskā vērtība 4R', bet relatīvā negluduma e= -

vietā lielums, kas izteikts ar šķērsgriezuma hidraulisko rādiusu

c=

2/? . Saskaņa ar šo norādījumu minētas formulas iegūst šadu

veidu:

Blaziusa formula —

j _0,3165.

V 4R
7

'

Nikuradzes formula negludām caurulēm —

ļ=(fl +A.lg4R'.Vr+ C.lg^);

Nikuradzes formula pilnīgi negludām caurulēm —■

1= i 1
'

(1,74-r-21g^)
a

Analoģiskā kārtā var pārveidot arī visas pārējās X formulas.

50. Vietējās pretestības

Reālam šķidrumam plūstot, kā jau bija minēts 29. nodalījumā,
līdztekus berzes pretestībām visas plūsmas garumā vēl var ras-

ties tā sauktie vietējie hidrauliskā augstuma zudumi. Pēdējo cē-

loņi, piemēram, cauruļvados ir dažāda veida konstruktīvie veid-

104. zīm.

gabali (līkņi, T-gabali, cauruļvadu sašaurinājumi un paplašinā-
jumi, aizbīdņi, ventiļi utt.) (104. zīm.), kas nepieciešami cauruļ-
vada iekārtas un ekspluatācijas nosacījumu dēļ (tā līknis A
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Galvenās formulas laminārai

Piezīme. Koeficienta k skaitliska vērtība taisnstūrim ir atkarīga no

attiecības—, un tā ir
b

Shēma
•ķērsgriezuma

forma

Jķersgrlezuma
laukums -

Hidrauliskais

rādiuss
Reinoldsa
skaitlis

Gredzen-

veida telpa
(caurule

caurulē)

F=.

- 7i (a*—b2) R=^
v (a-b)

R
~

2V

Vienādu

malu

trijstūris 4

L
-it- #z—

Kvadrāts F=4a*
2V

«5
Taisnstūris F=Aab l<

—a+b
IV
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19. tabula

plūsmai neapaļās caurulēs

Pretestības

koeficients

Vidējais

ātrums

Šķidruma

caurtece

Hidrauliskā

augstuma

zudums

+
In »

a J

Ai—2 =

0-4)'

+VT
InA

a

_

8/>p

3R'

Pi-P'
,

80iVf

Al-2=

_

14,225

R'

V=

0,562(Pi-ps)
_

= A I Cfl
Ģ=0,562

p

ļļr
£i

a
4 h\—2=—-—

0,56?gC

,16
tkļ) 64■ £v»

a

b
1 1,25 2 4 10

k 2,249 I 2,198 I 1,830 1,123 I 0,5 0
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jāiemontē, kad nepieciešams cauruļvadu novirzīt sānis, T-gabals
B

—
lai galvenajam vadam pievienotu nozarojumu, aizbīdnis

C nepieciešams, lai būtu iespēja cauruļvadā regulēt caurteci,

v. tml.).
Vietējas pretestības rada šķidruma tecēšanas ātruma maiņu

(sašaurinājums, paplašinājums), virziena maiņu (Ilknis) vai

ātruma un virziena maiņu

vienā laikā (T-gabals). Tā-

pēc bieži norāda uz zinā-

mu analoģiju, kāda pastāv
starp parādībām, kas norit

vietējās pretestībās, un trie-

ciena parādību starp cie-

tiem ķermeņiem, ko no

mehānikas viedokļa arī rak-

sturo pēkšņa ātruma maiņa.
Ja aplūkojam visrakstu-

rīgāko vietējās pretestības105. zīm.

gadījumu cauruļvada pēk-
šņa paplašinājuma veidā,

kad šķērsgriezums strauji palielinās no Fx līdz F2 (105. zīm.),
tad var novērot šādu ainu. Šķidruma daļiņas, kas ar kaut kādu

ātrumu izgājušas caur šķēlumu /, tiecas kustēties tālāk tajā
pašā virzienā ar to pašu ātrumu. Tomēr šīs daļiņas sastcp citas

daļiņas, kas jau atrodas tām priekšā un (lielāka šķērsgriezuma
dēļ) kustas ar mazāku ātrumu, uztriecas tām virsū, it kā

atsitas pret tām un tāpēc pār-
vietojas šķērsvirzienā, kas rada

plūsmas paplašināšanos. Kādā

šķērsgriezumā 2, kas atrodas

nelielā atstatumā no pirmā, šķid-
ruma plūsma aizpilda visu cau-

rules šķērsgriezumu. Tad pat pla-
tākās caurules sākuma kaktos iz-

veidojas gredzenveidīgs pasīvais

tilpums A, ko piepilda šķidrums,
kas galvenajā vifzes kustībā 106. zīm.

caurules ass virzienā nepiedalās.
Berzes dēļ robežvirsmās šis šķidrums atrodas riņķojošā virpuļ-
kustlbā.

Analoģiskas parādības novērojamas, šķidrumam tekot caur

līkni (106. zīm.), kur tāpat izveidojas pasīvie tilpumi A un B, kā

arī visos pārējos vietējo pretestību gadījumos.
Vietējās pretestības teorētiski noteikt ir stipri grūti tāpēc, ka

parādības, kas pie tam norit, ir sevišķi sarežģītas, un šo uzdevumu

var veikt tikai nedaudzos gadījumos, starp tiem arī cauruļvada
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pēkšņa paplašinājuma gadījumā. Attiecinot uz šo gadījumu teo-

rēmu par enerģijas zudumu, saduroties cietiem neelastīgiem ķer-
meņiem (tā sauktā Borda teorēma), dabū šādu vienādojumu1:

v _(Pļ-f8) 2

«v. P-
7g

•

Praktiskos aprēķinos vietējās pretestības nosaka ar formulu,
kas šīs pretestības izteic proporcionāli kinētiskam augstumam:

V
P
=Cg- (4-53)

Šeit v — šķidruma tecēšanas vidējais ātrums šķērsgriezumā aiz

vietējās pretestības, £ — bezdimensionāls koeficients, ko sauc par

vietējās pretestības koeficientu. Koeficienta C skaitliskā vērtība

tiek noteikta eksperimentālā ceļā, un tā ir atkarīga no vietējas
pretestības veida.

Ja kaut kādu apsvērumu dēļ hidrauliskā augstuma zudumu

vēlams izteikt atkarībā no ātruma pirms vietējās pretestības, tad

jāpārrēķina vietējās pretestības koeficients. Šai pārrēķināšanai
var lietot sakarību

kur t,\ un Ļļ — vietējās pretestības koeficienti, kas atbilst šķērs-

griezumiem Fļ un F
2.

Dažos gadījumos izrādās ērti noteikt vietējās pretestības pēc
tā sauktā ekvivalentā garuma; saprotot ar pēdējo tāda taisna dotā
diametra cauruļvada posma garumu, kura hidrauliskā augstuma
zudumi berzes dēļ h

g. z
ir vienādi (ekvivalenti) hidrauliskā aug-

stuma zudumam h
v.z,

ko rada vietējā pretestība. Ekvivalento

garumu Le var noteikt, vienādojot divas pretestības: hidrauliskā

augstuma zudumu berzes dēļ, ko nosaka ar Darsī-Veisbaha for-

mulu

E- z
d 2j>

un hidraulisko augstumu zudumu vietējā pretestībā, ko nosaka

formula

ļ)2

\
1 Hidraulikā šo vienādojumu parasti atvasina uz kustības daudzuma

pieauguma teorēmas un Bernuli vienādojuma pamata.
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Pielīdzinot šo vienādojumu labas puses vienu otrai

X
d 2g

—

i* 2g;

dabūjam

U = |- d. (4. 54>

51. Vietējo pretestību koeficienti

Vietējo pretestību pētīšanai veltīti ļoti daudzi, galvenokārt

eksperimentāli darbi. Šo darbu rezultātā noskaidrots, ka vietējās
pretestības koeficienta Ļ skaitliskā vērtība nav atkarīga tikai no

vietējās pretestības veida (un aizvēršanas ierīcēm ari vēl no tā,

par cik tās atvērtas), bet arī no šķidruma plūsmas režīma rak-

stura, t. i., no Reinoldsa skaitļa R.

Kā rāda pēdējā laikā veiktie A. Altšula, V. Kareva un N. Fren-

keļa darbi, atkarībā no R koeficients C visvairāk mainās plūs-
mas laminārā režīma zonā. Pie ļoti mazām Reinoldsa skaitļa vēr-

tībām (R<10) šis koeficients ir pretēji porporcionāls R:

(4-55)

Pie lielākām Reinoldsa skaitļa vērtībāmlaminārā režīma zonā

vietējās pretestības koeficienta atkarību no Reinoldsa skaitļa iz-

saka šādi:

CjFjP (4- 56)

kur A un B —■ skaitliski koeficienti, kas atkarīgi no vietējas pre-
testības veida.

Saskaņā ar F. Tovstoļesu pakāpes rādītāju orientējoši var pie-
ņemt «=0,285. Tad pēdējā formula iegūst šādu konkrētu praktis-
kiem mērķiem derīgu formu:

C=#CSšr ( 4
-

57)

sas formulas koeficienta B skaitliskās vērtības dažiem speciā-
liem gadījumiem dotas 20. tabulā.

Praktiskiem aprēķiniem (aprēķinu praksē) var izmantot ari

Danforsa grafiku (107. zīm.), kurā parādīti dažu vietējo pretestību
ekvivalentie garumi L

e
kā Reinoldsa skaitļa funkcijas. Ekvivalen-

tie garumi izteikti cauruļu diametros.

Tomēr vēl līdz mūsu dienām jautājums par vietējām pretestī-
bām laminārā režīmā vēl nav pietiekoši pilnīgi noskaidrots. Šim
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20. tabula

Koeficienta B skaitliskas vērtības dažam vietējam pretestībām laminārās

plūsmas režīmā

gadījumam iegūtie dati ļoti trūcīgi, un tie (tāpat kā iepriekš minē-

tās formulas) jāpārbauda un tālāk jāprecizē.
Daudz pamatīgāk izpētīts jautājums par vietējām pretestībām

turbulentā režīmā. Konstatēts, ka vietējās pretestības koeficienta C

107. zīm.

pārmaiņas atkarībā no Reinoldsa skaitļa šajā gadījumā tik nie-

cīgas, ka tās pilnīgi var ignorēt. Tāpēc aprēķinu praksē turbu-

lenta režīma zonā šo koeficientu uzlūko par tādu, kas atkarīgs
tikai no vietējās pretestības veida un tās konstruktīvā izpildījuma.

Turpmāk minētas koeficienta f skaitliskās vērtības dažiem

galvenajiem vietējo pretestību veidiem. Visi minētie skaitļi attie-

cas uz turbulenta režīma gadījumu, tie iegūti, izdarot mēģināju-
mus ar ūdens plūsmām, un doti attiecībā uz ātrumu aiz vietējās
pretestības.

Pretestībasveids

Lodveida vārsts . .

T-gabals ....

Stūra vārsts . . .

Līknis (taisnleņķa).

48,8

32,5
21,7

16,3
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Pēkšņs paplašinājums (sk. 105. zīm.). Šajā gadījumā, kā jau
iepriekš minēts, hidrauliskā augstuma zudumu var noteikt ar

formulu

h
v.p

= (4.58)

Iznesot aiz iekavām v
2, dabūjam

kur Fļ un F
2

caurules šķērsgriezumi pirms paplašinājuma vietas

un aiz tās.

Tādā kārtā (4.58) formula tiek pievesta pie vispārējās vie-

tējās pretestību izteiksmes formas. Koeficienta £ skaitliskās vērtī-

bas šajā gadījumā viegli aprēķināmas, izejot no uzdotiem cauruļu
izmēriem.

Pakāpenisks paplašinājums (pārejas konusi, kas paplašinās,
vai difuzori —

108. zīm.). Pretestības koeficients

C= *^-l)
2

, (4.59)

kur koeficients k atkarīgs no konusa smailuma leņķa un var

tikt ņemts no 21. tabulas.

21. tabula

Koeficients k pārejas konusiem, kas paplašinās

Difuzoriem koeficientu £ var noteikt arī ar šādu formulu:

.
X n2-l . /«-IV» . o

2

Leņķis &° Koeficientsk Leņķis 8-° Koeficientsk

5

10

15

20

30

40

50

0,13
0,17

0,26
0,41

0,71

0,90
1,03

60

70

80

90

100

120

160

1,12
1,13

1,10

1,07
1,06

1,05

1,02
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kur X — koeficients, kas nosaka zudumu difuzora garuma,

n=p — difuzora paplašinājuma pakāpe.

108. zīm. 109. zīm.

Pēkšņs sašaurinājums (109. zīm.). Pretestības koeficients £

ir atkarīgs no attiecības
y .

Sā koeficienta mēģinājumu ceļā

iegūtās skaitliskās vērtības ievietotas 22. tabulā.

22. tabula

Pretestības koeficienti pēkšņam sašaurinājumam

Pakāpenisks sašaurinājums (konfuzori — 110. zīm.)
Pretestības koeficientu nosaka pēc formulas

r _
X rfl—\

Bsin*
2

(4. 61>

Diafragma (111. zīm). Par diafragmu sauc plāksni ar cau-

rumu vidū, ko iemontē cauruļu vadā šķidruma caurteces dau-

110. zīm. 111. zīm.

0,01 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0!

0,45 0,39 ļ 0,35 0,28 0,20 0,09
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dzuma mērīšanai (sk. 32. nodalīj.). Šajā gadījumā pretestības koe-

ficients Ķ ir atkarīgs no diafragmas cauruma laukuma F0 attie-

cības pret caurules šķērsgriezuma laukumu F, un to var noteikt

ar IIArH formulu

vai ņemt no 23. tabulas.

Ja diafragma iemontēta cauruļ-
vadā ar mainīgu šķērsgriezumu

112. zīm.

(112. zīm.), jāizšķir «pilnīgs» sašau-

rinājums pie Fi>2o/7
0
un «nepilnīgs» sašaurinājums pie Fļ<2oFo.

23. tabula

Diafragmu pretestības koeficientu skaitliskas vērtības

Koeficientu skaitliskas vērtības «pilnīga» sašaurinājuma ga-

dījumam dotas 24. tabulā.

24. tabula

Pretestības koeficientu Z skaitliskas vērtības diafragmai
caurulē ar mainīgu šķērsgriezumu «pilnīga» sašaurinājuma gadījumā

leeja cauruļvadā. Gadījumā, kad caurule

pievienota tvertnei zem taisna leņķa un

tai ir asas šķautnes pie ieejas (113. zīm.),
var pieņemt

£=0,50;

pie noapaļotas ieejas (114. zīm.)

£=0,04 -=-0,10 113. zīm.

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

220 47,8 17,5 7,80 3,75 1,80 0,80 0,29 0,06 0,00

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

c i 232 ļ 51.0 ļ 19,8 I 9,61 I 5,26 ļ 3,08 ļ 1,88 ļ 1,17 ļ 0,73 I 0,48
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atkarība no noapaļojuma slaiduma (vidēji var pieņemt £ =0,08).
Ja turpretim caurule pievienota zem leņķa 6 (115. zīm.),

£=0,505+0,303 sin 6 +0,226 sin2 6. (4.63)

114. zīm. 115. zīm.

Līkni un noapaļojumi. Līkņiem bez noapaļojuma (116. zīm.),
ja cauruļu diametri nelieli, pretestības koeficientu £ nosaka

pēc formulas

£=0,946sin2ļ +2,047 sin* t
■ (4 .64)

117. zīm.116. zīm.

£ vērtības dažādiem leņķiem o dotas 25. tabulā.

25. tabula

Koeficients £ līkņiem bez noapaļojumiem

20° 40 3 60° 80

ļ 0,045 I 0,14 ļ 0,36 0,74 ļ 0,98 ļ 1.26 I 1.86 2.43
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gie dati iegūti mēģinājumos ar cauruli, kuras diametrs ir

30 mm; caurulēm ar lielāku diametru Z, krietni mazāks.)
Līknim ar noapaļojumu (117. zīm.)

;163(^
5

]9
S

0

O

OJ (4. 65)

kur d
—

caurules diametrs, bet Rn — noapaļojuma rādiuss.

Ķ vērtības, kas aprēķinātas ar šo formulu noapaļojuma leņķim
6=90°, dotas 26. tabulā.

26. tabula

Koeficients £ līknim ar noapaļojumu pie 8=90°

KoeficientuĶ slaidam noapaļojumamvar noteikt ari ar G. Abra-

moviča formulu

£=0,73a&,, (4.66)

kur a un b — koeficienti, kas ir atkarīgi no noapaļojuma rādiusa
r

caurules diametra d un pagrieziena leņķa a; šo koeficientu vērtī-

bas atrodamas grafikos 118. un

119. zīmējumā.

118. zīm. 119. zīm.

T-gabali. Nosakot T-gabalu pretestības koeficientus, jāizšķir
divi gadījumi — ietecēšana maģistrālē (120. zīm.) un iztecēšana

no maģistrāles (121. zīm.).

0,2 0,4 0,G 0,8 1,0 1,2 1.4 1 1,8 2,0

0,131 0,138 0,158 0,206 0,294 0,440 0,661 0,977 1,408 1,97;
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Attiecīgus hidrauliska augstuma zudumus atrod pec šādam

formulām: maģistrālē starp šķēlumiem I—2

h
ga\v

= (4. 67)

120. zīm.

121. zīm.

un nozarojumam starp šķēlumiem 3
—

2 (ieplūde maģistrāle) un

/— 3 (izplūde no maģistrāles)

hnoz = Cnoz ' |~ • (4. 68)

Šeit v — vidējais ātrums maģistrālē, kas aprēķināts summārai

caurtecei - Q ,um , bet £
ga
iv

un t, noz — attiecīgie pretestību koefi-

cienti, kas nosakāmi atkarībā no tā, kādā attiecībā atrodas caur-

teces daudzumi.
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Šie koeficienti abiem gadījumiem doti 27. un 28. tabula.

27. tabula

Koeficients C T-gabalam pie ieteces maģistrālē

28. tabula

Pretestības koeficients £ T-gabalam pie izplūdes no maģistrāles

Droselēšanas (pagriežamais) vārsts (122. zīm.) un aizbāžo-
veida krāns (123. zīm.). Pretestības koeficienti šajos gadījumos ir

atkarīgi no leņķa a. Koeficienti doti 29. tabulā.

122. zīm. 123. zīm.

1 Negatīvās vērtībās izskaidrojamas ar hidrauliskā augstuma pieaugumu,
kas rodas saplūstošo vai dažādos virzienos aizplūstošo plūsmu sūkšanas

iedarbībā.

'noz
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0

'sum

£noz

£galv

— l,2l

0.04

— 0,4!

0,17

0,08

0,30

0,47

0,41

0,72

0,51

0,01

0,60

Qaoz

Ģsum

Cnoz

Cgalv

0,0

0,95

0,04

0,2

0,88

-0,08'

0,4

0,89

-0.05 1

0,6

0,95

0,07

0,8

1,10

0,21

1,0

1,28

0,35
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29. tabula

Koeficients £ droselēšanas vārstam un aizbāžņveida krānam

30. tabuI a

Pretestības koeficients £ aizbīdņiem

Aizbīdnis (124. zīm.). Pretestības koeficients mainas atkarībā

no atvēruma pakāpes (sk. 30. tab.).

lesūkšanas kārba. lesūkšanas

kārbu ierīko sūkņu iekārtu sūk-

šanas vada ieejas galā. Gadīju-
mam, kad sūkšanas kārbā ierīkots

pretvārsts (125. zīm.), pretestības

124. zīm. 125. zīm.

Atvēruma leņķis a . 5° 10° 15° 20° 25° ļ 30° 35°

Aizbažņveida krāns . . 0,24 0,52 0,9 1,54 2,51 3,91 6,21

Droselešanas vārsts . . 0,05 0,29 0,75 1,56 3,10 5,47 9,68

Atvēruma leņķis ct . . 40° 45° 50° 55° 60° 65° 82,5°

Aizbažnveida krāns . . 10,8 18,7 32,6 58,8 118 256

Droselešanas vārsts . .1 17,3 ļ 31,2 ļ 52,6 ļ 106 ļ 206 ļ 486 ļ

Atvēruma pakāpe h/d . 13/72 7/36 5/24 ļ 1|'4 1,3 3 8

Mazam caurulēm (d<0,5 m) 43 35 28 17 7,9 5,5

Lielam caurulēm frf>0,5 m) . 41 35 31 23 12 8,6

Atvēruma pakāpe h/d . 5/12 11/24 1/2 7/12 2/3 1

Mazam caurulēm (d<0,5 m) . | 4,0 2,9 2,0 1,1 0,87 0,5

Lielām caurulēm (d>0,5 m) 6,3 4,6 3,3 ļ 1,5 0,77 0,05
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koeficienta vērtības atkarība no caurules diametra var ņemt no

31. tabulas.

31. tabula

Pretestības koeficients Ķ iesūkšanas kārbām ar pretvārstu

s
Ja iesūkšanas kārba nav pretvarsta, tas pretestības koeficientu

£ nosaka pēc formulas

X= 1,575)(£)
2

, (4.69)

kur F — caurules šķērsgriezuma laukums, F
s

— sieta acu sum-

mārais laukums.

Aptuveniem aprēķiniem minētām vietējām pretestībām var pie-
ņemt par vidējām 32. tabulā minētās koeficientu skaitliskās vēr-

tības.

Datus par vietējo pretestību koeficientiem citiem, šeit neaplū-
kotiem gadījumiem var ņemt no plašākiem hidraulikas kursiem

vai no speciālām hidraulikas rokasgrāmatām (sk., piemēram^
H. H. IIaBJIOBCKHH, CnpaBOMHHK»).

32. tabula

Vietējās pretestības koeficienta Ķ vidējas vērtības

dažādiem gadījumiem

d
m

0,04 0,07 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50 0,75

12 8,5 7 6 5,2 3,7 2,5 1,6

Vietējās pretestības veids
Pretestības

koeficients£

Ieeja caurulē ar nenoapalotu ieejas šķautni . .
Tas pats, bet ar labi noapaļotāmšķautnēm . . .
Izeja no caurules lielā tvertnē

Straujš caurules pagrieziens bez pārejas noapa-

ļojuma, ja pagrieziena
Līknis (slaids noapa|ojums) caurulē ar pagrie-

ziena leņķi 8 =90° pie d

Tas pats pie R
n

d

Aizbīdnis pie vidēja atvēruma

Aizbīdnis — atvērts

Krāns ,

Ieeja iesūkšanas kārbā ar pretvārstu

0,5

0,1

1.0

1,25-1,5

0,5
0,3

2,0

0,10

5-7

5—10
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52. Hidrauliskā augstuma zudumu saskaitīšana

Daudzos gadījumos šķidrums plūstot sastop vienlaikus kā ber-

zes pretestības visā' garumā, tā arī vietējās pretestības. Pilns

hidrauliskā augstuma zudums tādā gadījumā nosakāms kā hidrau-

lisko augstumu zudumu aritmētiskā summa, ko rada visas pretes-
tības katra atsevišķi.

Tāpēc, piemēram, pilns hidrauliskā augstuma zudums cauruļ-
vadā, kura garums ir L un diametrs d un kurā ir n vietējās pre-

testības, ir

Izteiksmi iekavās sauc par sistēmas pretestības koeficientu un

apzīmē ar Ķ SjSt 'Tādējādi

Ai-z =U.|- (4. 70)

Vietējās pretestības var atvietot arī ar ekvivalentiem garumiem.
Sinī gadījumā visām n vietējām pretestībām atbilstošais ekviva-

lentais garums ir

<=1

Tad, apzīmējot

L + L
en

=L
t ,

var noteikt pretestību summu ar Darsī-Veisbaha formulu, ievedot

tajā cauruļvada patiesā garuma L vietā tā saucamo reducēto ga-

rumu L
T . Tādējādi

Ja cauruļvads sastāv no vairākiem posmiem, kuru garumi ir

Lv L
2, ..., Lk ar dažādiem diametriem d

v
d

2, ■ ■~ dv un ar n

vietējām pretestībām, tad kopējo hidrauliskā augstuma zudumu

nosaka analoģiski iepriekšējam:
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fll-2~ Z Kz. i + Z A
v. z. i ' (3)

Šeit

f f&ļ+ņftiti? (b)

'=/! 2 2 2

l», ■ vi vi
I fh. z. >= Cl C 2 +' • vf.C ~

>
(c>

bet k2, •■■,

k
k ; t,\, Z,2, ■■■>t„ un vu v

2, ■■■, v
k

— pretestību
koeficienti un vidējie ātrumi atsevišķos posmos.

Izskaitļojumu vienkāršošanai dažreiz izrādās lietderīgi izteikt

visus ātrumus atkarībā no viena kaut kāda «galvenā» ātruma

kādā «galvenajā» cauruļvada posmā, kuru izvēlas pilnīgi patva-
ļīgi atkarībā no atrisināšanas ērtības un uzdevuma nosacījumiem.
Pieņemsim, ka tāds posms ir pirmais. Tad uz plūsmas nepārtrauk-
tības vienādojuma pamata

vlFi
=v 2F

2
=

••• =»A

dabūjam

levietojot šās vērtības izteiksmēs (b) un (c) un pēdējās savu-

kārt vispārējā vienādojumā (a) kopējā hidrauliskā augstuma zu-

duma noteikšanai, pēc pārveidošanas dabūjam

vai

kur ar £
sjst (sistēmas pretestības koeficients) apzīmēta izteiksme,

kas atrodas kvadrātiekavās.
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Saskaitot zudumus, nepieciešams pārbaudīt, vai atsevišķas
vietējās pretestības ietekmē viena otru; šādas savstarpējas ietek-

mes nebūs, ja pretestības atrodas pietiekoši lielos atstatumos

viena no otras (no 20 d līdz 50 d atkarībā no vietējās pretestības
veida).

53. Pretestības koeficientu noteikšana mēģinājumu ceļā

Pretestības koeficienta skaitlisko vērtību noteikšanai mēģinā-
jumu ceļā var izlietot, piemēram, iekārtu, kas shematiski parādīta
126. zīmējumā. lekārta sastāv no centrbēdzes sūkņa A, spiedvada
B, spiediena tvertnes C ar pārgāzēs cauruļvadu D, cauruļvada

mēģinājuma posma E, savākšanas tvertnes F un sūkšanas vada G.

126. zīm.

Mēģinājuma laikā sūknis šķidrumu iesūknē spiediena tvertnē

(kurā, pateicoties pārgāzēs vadam, līmenis tiek uzturēts nemai-

nīgā augstumā) un no tās šķidrums ieplūst cauruļvadā E. No

cauruļvada E šķidrums iztek savākšanas tvertnē, no kurienes to

pa sūkšanas vadu nosūc- sūknis. Tādā kārtā visā mēģinājuma
laikā sistēmā norit nepārtraukta šķidruma cirkulācija.

Šķidruma caurteces daudzuma Q mērīšanu izdara ar Venturi

ūdensmērītāju H (citos gadījumos caurteci var mērit pēc tilpuma
vai svara metodēm, tad starp cauruļvadu un savākšanas tvertni

jāiekārto mērtvertne).
Hidrauliskā augstuma zudumus vadā nosaka pēc diferenciālā

dzīvsudraba manometra X nolasījumiem. Mērījumu lielākas dro-

šības (ticamības) dēļ, ir lietderīgi ierikot divus manometrus, kuru

nolasījumu savstarpēji kontrolē. Jāiegaumē, ka mēģinājuma cau-
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rules garums jāņem pietiekoši liels, jo pie maza garuma līmeņu
augstumu starpība dzīvsudraba manometra stobriņos var izrādī-

ties niecīga un praktiski neuztverama; šādos gadījumos dzīvsud-

raba manometra vietā jālieto diferenciālais ūdens pjezometrs.
Hidrauliskā augstuma zudumus horizontālā L metrus garā

cauruļvada posmā ar nemainīgu diametru starp šķērsgriezumiem
a un b, kuriem pievienots diferenciālais manometrs, nosaka iz-

teiksme

h —

P'-P».
n

S- z. —

r

Atceroties, ka

Pa
— P» =(riz S — Yi)A

(kur Ydzs
— dzīvsudraba īpatnējais svars, Vi —

tā šķidruma īpat-

nējais svars, kas plūst cauruļvadā, h
— dzīvsudraba līmeņa aug-

stumu starpība manometrā), dabūjam-

g.

No Darsī-Veisbaha formulas tālāk dabūjam

kur hidrauliskā augstuma zudums jau zināms, bet vidējo ātrumu

viegli izskaitļot no izmērītā šķidruma caurteces daudzuma Q:

Q

4

Caurteces daudzuma un hidrauliskā augstuma mērījumus iz-

dara vairākas reizes pie dažādiem šķidruma tecēšanas ātrumiem

cauruļvadā. Pēc tam izskaitļo attiecīgās koeficienta X un Reinoldsa

skaitļa R vērtības un konstruē līniju, kas attēlo koeficienta X pār-
maiņas atkarībā no R.

Vietējo pretestību koeficientu noteikšanai cauruļvadā starp at-

lokiem iemontē pārbaudāmo pretestību (koniski paplašināta vai

sašaurināta īscaurule, diafragma, aizbīdnis v. tml.) un analo-

ģiski iepriekšējam nosaka kopējo hidrauliskā augstuma zudumu

starp šķērsgriezumiem a un b. lepriekš jānosaka hidrauliskā aug-
stuma zudums tanī pašā cauruļvadā pie tā paša šķidruma tecē-

šanas ātruma, bet bez vietējās pretestības.
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Hidrauliskā augstuma zudumu vietējā pretestībā h nosaka

kā hidrauliskā augstuma zudumu starpību abos gadījumos, pēc
tam ar formulu

f
2g«Av. z.

—

v
t

izskaitļo vietējās pretestības koeficienta skaitlisko vērtību.

54. Ķermeņu aptecēšanas pretestība

Pieņemsim, ka kāds ķermenis kustas mierā stāvošā šķidrumā

pa taisni horizontālā plaknē ar konstantu ātrumu v. Lai realizētu

šādu kustību, ķermenim jāpieliek kāds konstants spēks, tāpēc ka

šķidrums rada kustībai pretestību.
Tāds pats spēks jāpieliek tam pašam ķermenim arī tad, ja tam

jāpaliek uz vietas, kad tas ievietots tā paša šķidruma plūsmā, kas

kustas ar to pašu ātrumu v, ar kādu pirmajā gadījumā kustējās
pats ķermenis. Pirmajā gadījumā minētais spēks ir vides (šķid-
ruma) pretestība ķermeņa kustībai, otrajā — ķermeņa pretestība
vides kustībai; vispārinot šo spēku var nosaukt par ķermeņa apte-
cēšanas pretestības spēku.

Saskaņā ar mūslaiku uzskatiem ķermeņu aptecēšanas pretes-
tību rada divi cēloņi: spiedienu starpība uz ķermeņa virsmu tā

priekšpusē un mugurpusē un berze starp ķermeni un šķidrumu.
Tomēr vispārējā gadījumā pārsvarā ir pirmais cēlonis un galvenie

pretestību cēloņi ir procesi, kas norisinās kustīgā ķermeņa aiz-

mugurē.1

Aplūkosim kādu nekustīgu ķermeni, piemēram, cilindru, kuru simetriski

aptek ideāla šķidruma plūsma (127. zīm.). Sādā gadījumā, kā hidrodinamika

pierāda, atsevišķo šķidruma da]iņu ātrumi vO, ar kādiem tās kustas pa hori-

zontālo x—x asi, atrazdamās pietiekoši lielā atstatumā no cilindra, pamazām

samazinās, kad tās tuvojas cilindram, un punktā A ātrumi ir nulle. Pēc tam

šīs daļiņas turpina savu ceļu pa cilindra aploci arpamazām pieaugošu āt-

rumu, kas punktos B un B, sasniedz savu maksimālo vērtību. Daļiņu turp-

mākā kustībā gar cilindra virsmu to ātrumi samazinās līdz nullei punktā A\,

pēc tam daļiņas turpina savu ceļu x—x ass virzienā ar ātrumu, kas pieaug
līdz v0 (bezgalībā).

Kā izriet no Bernuli vienādojuma, ātruma pieaugumam atbilst spiediena
samazinājums un otrādi. Tāpēc spiedieni punktos A un Ai vienmēr ir lielāki

par spiedieniem punktos B un B\.

Pie tam ātrumu un spiedienu izkārtojums pa cilindra aploci izrādās si-

metrisks attiecībā pret vertikālo cilindra asi, kas ir perpendikulāra pret gal-

veno šķidruma plūsmas virzienu, spiedieni punktos A un A\ iznāk vienādi un

priekšmeta atrašanās plūsmā nerada pretestības šķidruma plūsmai.

1 Ja ķermenis kustas pa šķidruma brīvo virsmu vai arī ir tikai pa daļai
šķidrumā iegrimis, bez minētām pretestībām rodas vēl īpašs pretestības
veids

— tā sauktā viļņa pretestība, kuras cēlonis ir viļņi, kas rodas, ķer-
menim kustoties.
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Ja to pašu ķermeni novieto reāla šķidruma plūsmā, tad berzes dēļ ap

ķermeni izveidojas plāna robežkārtā, kurā šķidruma ātrums strauji pieaug
no nulles pie pašas ķermeņa virsmas līdz kopējam visas plūsmas ātrumam

(robežkārtā ir it kā kāda starpkārtiņa starp ķermeni un visu pārējo plūsmas
dalu). Sajā gadījumā plūsma aptek cilindru, atraujoties no tā. Sīs parādības
būtība ir tā, ka uzskrejošā plūsma, pašķirdamās punktā A, neapskalo cilindru

127. zīm.

pilnīgi, bet tikai līdz kādiem punktiem uz tā virsmas, kuri var atrasties

(atkarībā no dažādiem cēloņiem) kā pirms, tā aiz šķēluma BB\. Aiz tiem

plūstošais šķidrums atraujas no cilindra un dod vietu šķidrumam, kas tiek

piesūkts no tilpuma aiz cilindra. Tad spiediens punktā Ai izrādās mazāks

par spiedienu punktā A. Jāpiezīmē, ka analoģisks rezultāts tiek iegūts arī tad,

kad ķermenis pārvietojas nekustīgā šķidrumā.

Minētā spiedienu starpība rada kādu rezultējošo spēku, kas pre-

tojas ķermeņa kustībai un ir ķermeņu aptecēšanas pretestības gal-
venā komponente.

Sevišķi liela ietekme uz aptecēšanas pretestības spēka skait-

lisko vērtību ir ķermeņa formai un it sevišķi tā aizmugures daļai.
Lai samazinātu pretestības spēkus, plūsmā ap ķermeni jāsama-
zina virpuļu rašanās, izveidojot ķermenim attiecīgu formu.

Praksē vislielākā nozīme ir tādām ķermeņu formām, kas

pārējos vienādos apstākļos sastop vismazāko pretestību. Šā-

dus ķermeņus sauc par labi aptekamiem ķermeņiem. Labi apte
kamu formu cenšas izveidot kuģiem, kam jāpārvietojas ūdeni,

automobiļiem un lidmašīnām, kas savā kustībā sastop apkārtējā

gaisa pretestību, utt.

Aptecēšanas pretestības spēku W aprēķina pēc formulas

W= (4.73)

kur p —■ šķidruma blīvums, C
— bezdimensionāls pretestības

koeficients, F
— ķermeņa projekcijas laukums kustības virzienam

perpendikulārā plaknē, v — šķidruma ātrums attiecībā pret ķer-
meni (vai, kas ir tas pats, ķermeņa ātrums attiecībā pret šķid-

rumu) .
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Pretestības koeficients C ir atkarīgs no ķermeni aptekošās

plūsmas struktūras, t. i., no Reinoldsa skaitļa R, ķermeņa formas

un tā stāvokļa plūsmā (šo koeficientu bieži mēdz saukt par ķer-
meņa aerodinamisko raksturojumu), un to nosaka katrā atsevišķā
gadījumā mēģinājumu ceļā. Daži dati par šā koeficienta skaitlis-

kām vērtībām doti 33. tabulā.

33. tabula

Dažu ķermeņu pretestības koeficients C

128. zīmējumā attēlotas līknes, kas rāda, kā mainās pretes-
tības koeficients atkarībā no Reinoldsa skaitļa gadījumos, kad
plūsma aptek cilindru (1.
līkne), plāksni (2. līkne),

saspiestu elipsoīdu (3. līk-

ne), lodi (4. līkne) un iz-

stieptu elipsoīdu (5. līkne).
Ar laukumu F, kas rak-

sturo ķermeņa lielumu, si-

metriskiem ķermeņiem pa-

rasti saprot tā saucamo

«mideļa» šķēluma laukumu,
t. i., vislielāko ķermeņa
šķērsgriezuma laukumu, ja
to šķeļ plakne, kas ir per-

pendikulāra šķidruma plūs-
mas virzienam; cilindriskā

ķermeņa mideļa šķēlums,
piemēram, parādīts 129. zīmējumā. Ja ķermenim sarežģīta forma,

tad mideļa šķēluma (ko šādos gadījumos grūti noteikt) vietā ņem

ķermeņa frontālās projekcijas laukumu, kas ir ķermeņa projekcija
uz plaknes, kura perpendikulāra kustības virzienam.

128. zīm.

Ķermeņa forma

Lode . . '{:.. ■ .■
v
- .' -•

..v
:>'

. . . . .. ..-|

Elipsoīds, kura liela ass perpendikulāra plūsmas
virzienam (asu garumu attiecība 1,35)

Elipsoīds, kura lielā ass paralēla plūsmas virzienam

(asu garumu attiecība 1,8)

Plakana kvadrātveida plāksne, novietota perpendi-
kulāri pret plūsmu

Plakana apaļa plāksne, novietota perpendikulāri pret

plūsmu

Rotācijas cilindrs ar asi, kas perpendikulāra plūs-
mas virzienam

4-105

106

> 5,5-105

<4,5-105

0,09
0,13

0,2
0,6

> 106 0,05—0,1

1,28

1,12

8,8-10* |o,63—1,20
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To var definēt arī kā ēnas laukumu, ko ķermenis met uz

ekrānu, kas nostādīts perpendikulāri paralēlu gaismas staru kū-

lim, kas apspīd ķermeni (130. zīm.).
Piemēra dēļ izlietosim (4.73) formulu, lai noskaidrotu jautā-

jumu par ķermeņu kustību plūsmā, kas vērsta vertikāli uz augšu.

129. zīm. 130. zīm.

Šādam uzdevumam ir liela praktiska nozīme, piemēram, naftas

urbumus urbjot, kur šķidrumam jāiznes urbšanas procesā sadru-

pinātie ieži. Sajā gadījumā šķidrums (mālu duļķi), kas plūst pa

cauruli (vai pa spraugu starp koncentriskām caurulēm) vertikāli

uz augšu, aizrauj sev līdzi cietās daļiņas, kas tajā nokļūst, un

iznes tās zemes virsū. Galvenais lielums, kas šajos gadījumos pa-

rasti jānosaka, ir augšup ejošās plūsmas tā sauktais kritiskais

ātrums, tas ir tāds šķidruma plūsmas ātrums, pie
kura cietas daļiņas paliek peldoša stāvoklī, t. i.,
netiek nedz celtas uz augšu, nedz grimst lejā.

Noteiksim šā ātruma skaitlisko vērtību. Aplūko-
sim cietu ķermeni ar tilpumu V, kas stāv mierā

šķidruma plūsmā, kurš pa cauruli kustas augšup

(131. zīm.). Pieņemsim, ka ķermeņa īpatnējais svars

ir Yķ , šķidruma īpatnējais svars y5
un vidējais šķid-

ruma ātrums vs. Uz aplūkojamo ķermeni iedarbojas
šādi spēki: ķermeņa svars G=yk

V, ceļošais («Ar-
himeda») spēks /?=Ys'V, kas vērsts vertikāli uz

131. zīm.

augšu, un ķermeņa aptecēšanas pretestības spēks,
kas nosakāms pēc vispārējās ķermeņu aptecēšanas pretestības

formulas un arī versts vertikāli uz augšu.

Tā kā ķermenim saskaņā ar uzdevuma nosacījumiem jāat-
rodas miera stāvoklī, tad visu uz šo ķermeni iedarbojošos spēku
pret kustības virziena līniju ņemto projekciju summu pielīdzinā-
sim nullei.
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Dabūjam
R—G+W=o

vai

V^-^-CF^^O,
no kurienes

Tas arī ir kritiskais ātrums.

Patiesībā ķermeņiem, ko šķidrums iznes (piemēram, saurbta

ieža drumslām), ir neregulāra forma, kas precīzu aprēķinu padara
neiespējamu.Tāpēc praktiskos aprēķinos šādu ķermeni parasti at-

vieto ar kādu «ekvivalentu» lodi, kurai ir ar ķermeni vienāds til-

pums. Te jāņem vērā, ka lodei ir mazāka pretestība nekā visiem

pārējiem —
vienāda tilpuma ķermeņiem, atskaitot izstiepto elip-

soīdu (sk. 33. tab.), tāpēc šādā veidā aprēķinātais kritiskais

ātrums ir lielāks, bet kritiskie ķermeņa izmēri mazāki nekā patie-
sajiem ķermeņiem ar kaut kādu neregulāru formu.

55. Piemēri

15. Noteikt ūdens absolūto viskozitāti tehniskās mērvienību sistēmas vie-

nībās pie temperatūras r=loo°C.

lepriekš pēc (4.3) formulas atrodam ūdens kinemātisko viskozitāti pie
/=lOO°C fizikālās mērvienības sistēmas vienībās:

0,0178 0,0178
0 nn9R

1+0,0337r+ 0,00022 l 1 + 0,0337-100 -f 0,000221 -ĪOO»
- u>uuzo

stoksi (cmz/sek).

Tā kā ūdens blīvums pie r=loo°C šajā pašā mērvienību sistēmā (sk.
2. piemēru) P=0,958 glcm3, tad absolūtā viskozitāte fizikālajā mērvienību-

sistēmā saskaņā ar (4.2) vienādojumu ir

v =c v - p = 0,028-0,958 = 0,268 puaza (gļcm-sek).

Lai pārietu uz tehnisko mērvienību sistēmu, jāņem vērā, ka starp visko-

zitātes skaitliskajām vērtībām abās mērvienību sistēmās pastāv sakarība:

tāpēc absolūtā viskozitāte tehniskajās mērvienībās ir

v =98,1-0,268 =26,3 kG-sekjm?'
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16. Naftai, kuras īpatnējais svars y =900 kGimz
, viskozitāte Englera grā-

dos ir °£=5. Noteikt kinemātisko un absolūto viskozitāti fizikālās mērvie-

nību sistēmas vienībās.
Kinemātisko viskozitāti fizikālajā mērvienību sistēmā atrodam tieši pēc

(4.23) formulas:

vs= 0,0731 -E —
P' 0631

=0,0731 •5 —

0,0631
= 0,353 stofsi.

E 5

Tālāk nosakām īpatnējo svaru un blīvumu fizikālajā mērvienību sis-

tēmā. Tā kā

V
=A

f
1,02'

tad

1,02
6

un tāpēc

p =L = ?2?
=0,900 gļcm-3-

-g 981
£

Pēc tam ar (4.2) vienādojumu atrodam absolūto viskozitāti fizikālās mēr-

vienību sistēmas vienībās:

v=v.p =0,353 -0,900=0,318 puazi.

17. Noteikt ūdens plūsmas režīma raksturu cauruļvadā ar diametru
-cf=10 cm, ja caurtece Q— 4 Usek un ūdens temperatūra i=l4°C.

Vispirms ar caurteces vienādojumu atrodam vidējo tecēšanas ātrumu

v — 9_ = Q_= 4
.=5,1 dmtsek,

F nd3 3,14-1» 1
4 4

bet pēc formulas (4.3): — ūdens kinemātisko viskozitāti pie i=l4
c

C:

v=
o.ol^B

1 + 0,0337 -r + 0,000221 -fl

=
0,0178

=0,0117 cm/sek.
1 +0,0337-14 + 0,000221-142

Pēc tam nosakām Reinoldsa skaitli

R=p-rf= 51-10
=43500ļ

v 0,0117

Salīdzinot iegūto R skaitlisko vērtību ar Reinoldsa skaitļa kritisko vēr-

tību R
kr =2300, redzam, ka cauruļvadā pastāv turbulentais režīms (43500>

>2300).

18. Noteikt plūsmas režīma raksturu, ja pie iepriekšējā uzdevumā minē-

tajiem nosacījumiem pa cauruļvadu plūst nafta, kuras kinemātiskā viskozitāte

* =0,50 cmVsek.
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Analoģiski iepriekšējam atrodam Reinoldsa skaitli

v 0,50

Tā kā šinī gadījumā R<[R
kr ,

tad cauruļvadā būs laminārais režīms.

19. Laboratorijā pētī jautājumu par hidrauliskām pretestībām, kādas būs

projektējamā ūdensvadā ar diametru d,=l m. Pētījumus izdara ar ūdeni. La-

boratorijas cauruļvada diametrs ņemts d
2 =0,l m. Noteikt, kādam jābūt caur-

teces daudzumam Q°, lai būtu izpildīti dinamiskās līdzības nosacījumi.
Tā kā aplūkojamā gadījumā izšķirošā loma ir šķidruma iekšējās berzes

spēkiem, modelēšanā jāvadās pēc Reinoldsa formulas:

Vi'dj
_

tyd2-

vi vi

Bet, tā kā dabā un modelī — vienāds šķidrums (ūdens), v
l
=v

ļ, tad

v
l
d
l
=v

t
d

2.

No tā atrodam

t. i., ātrumam modelī jābūt par tikpat reizēm lielākam nekā ātrums dabā,

par cik reizēm laboratorijas cauruļvada diametrs mazāks nekā projektējamā
cauruļvada diametrs.

Tagad viegli atrast meklējamo šķidruma caurteces daudzumu. Tādēļ ievie-

tosim parastajā caurteces vienādojumā d 2 un v 2 vietā to izteiksmes atkarībā

no di un Vļ.

Tad dabūsim

4 4 d 2 4 4 4

Tādā kārtā, lai nodrošinātu novērojamo parādību līdzību, nepieciešams,

lai caurteces daudzums modelī Q2 būtu desmit reizes mazāks nekā caurteces

daudzums projektējamā cauruļvadā.
Reizē piezīmēsim, ka, lai būtu izpildītas līdzības nosacījumu prasības,

obligāti nepieciešama arī attiecināto negludumu vienādība projektējamā un

laboratorijas cauruļvadā.
20. Tiek pētīta ūdens kustiba pārgāzē pār pārgāzēs aizsprostu. Aiz-

sprosta modelis laboratorijā izgatavots mērogā kL=j- -=10, kur U — aiz-

' 2

sprosta ģeometriskie izmēri, bet l2
— attiecīgie izmēri modeli. Noteikt, kāds

šķidruma tecēšanas ātrums jāņem modelī.

Tā kā dabā un modelī plūst viens un tas pats šķidrums (ūdens), tad
v
t =v8un g\=g3. Tad Reinoldsa līdzības likums (4.11) dabū šādu izteiksmi

vt li
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turpretī Fruda līdzības likums (4.12) ir

V 2 V l
t

'

Tas nozīmē, ka, modelējot pēc Reinoldsa likuma, 10-kārtīgs samazinā-

jums attiecībā pret dabisko lielumu prasa ātruma palielināšanu modelī par

tikpat reizēm. Pēc otrā nosacījuma (Fruda likuma) tas pats mode|a sama-

zinājums prasa ātruma samazināšanu par J/l() reizēm. Skaidrs, ka vien-

laikus abas prasības izpildīt nav iespējams. Bet, tā kā aplūkojamā gadī-

jumā pārsvarā ir svara spēka ietekme, modelējot jābalstās uz Fruda likumu.

Tātad, lai nodrošinātu novērojamo parādību līdzību modelī un dabā, pār-

gāzēs aizsprosta modelis jāizprojektē tā, lai ūdens kustības ātrums tajā būtu

reizes mazāks nekā ātrums daba.
21. Pārsūknējot ūdeni mēģinājumā pa horizontālu L =500 m garu cauruļ-

vadu ar diametru d=lo cm, pie cauruļvada galējos šķēlumos izmērotas spie-
dienu starpības pi—P2=o,7s at, kā arī dabūts caurteces daudzums

Q=10,5 llsek.
Noteikt cauruļvada «ekvivalento negludumu».
Noteiksim hidrauliskās pretestības koeficienta A skaitlisko vērtību. Sai

nolūkā iepriekš noteiksim vidējo ātrumu

v=-Q-= J,0,5,
0

= 13,37 dmjsek = 1,34 mļsek
n<P 3,14-1» ' '

4 4

un hidrauliskā augstuma zudumu cauru|vadā

h
g
. k.= = °i75

= 750 cm = 7,5 m.

1 0,001

Pēc tam atbilstoši (4.36) formulai atrodam

gī..d_ 2.9,81.7,5-0,1
_ 5?

Z..f2 500-1,34»

Ekvivalentā negluduma noteikšanai ņemsim Nikuradzes formulu pilnīgi ne-

gludām caurulēm (sk. 18. tabulu)

.
*

X= 1

(1,74+21
g±)"

no kurienes dabūjam

,g
1_ 1 - [VT 1 - 1,74

_3 ļKļ
s 2 |Vx 2- |70,0152

Tātad

I = 1567

Tātad



17955. Piemēri

un

£ = — =0,000638.
1567

Tālāk nosakām «ekvivalento negludumu»

kf*t t=0,000638- 5=0,0032 cm,

kas dod tādu pašu hidrauliskā augstuma zudumu kā patiesais negludums.
22. Noteikt hidrauliskās pretestības koeficientu \ gadījumam, kad ūdens

plūst pa tērauda cauru|vadu ar diametru d
=0,5 m ar vidējo ātrumu

v - 1 mlsek.

Pieņemot ūdens kinemātisko viskozitātes koeficientu (vidējā vērtība)
v =0,01 cmVsek, atrodam Reinoldsa skaitli

R=
vd

=
100-50

=500(m
v 0,01

Tā kā Reinoldsa skaitlis ir sevišķi liels, tad aplūkojamais gadījums at-

bilst Nikuradzes grafika 3. zonai, kad X ir atkarīgs vienīgi no attiecinātā

negluduma. Tādē] šeit % noteikšanai var lietot, piemēram, kā Maninga, tā

Nikuradzes, kā arī Sifrinsona formulas.

Izvēlēdamies no 15. tabulas (144. lpp.) negluduma koeficientu iaunām
(tīrām) tērauda caurulēm «=O,Oll /, pēc Maninga formulas (4.41) dabūjam

X = 124,6— = 124.6 2£L!i =0,0169.
1 _L

d30,5 3

Lai varētu izlietot Nikuradzes un Sifrinsona formulas (18. tab. 149. lpp.),

iepriekš jākonstatē sienu attiecinātais negīudums. Tā kā jaunām tērauda cau-

rulēm (sk 12. tab.) absolūtais negludums ir k
=0,015 mm, tad attiecinātais

negludums būs

6 = *.= °j!Š
=0,0006.

r 250

Tad pēc Nikuradzes

X= !
-=.

1 =0,015;

(1.74+2181)' (1.74+2 lg_J_)'
pēc Sifrinsona

X=0,093-s
0'2*=0,093-0,0006 0,25

= 0,0146.

23. Noteikt jaunam tērauda cauruļvadam, kura garums ir L=»100 m,

diametrs d=loo mm, tā reducēto garumu, ja cauruļvadā ir 4 līkņi ar pagrie-
zienus =90° un noapaļojumarādiusu v?„= 100 mm, aizbīdnis (atvērts), dia-

fragma ar cauruma diametru d
o=7o mm.

Reducētais caurules garums

L
r
= L +L

e[,
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kur L — patiesais caurules garums, bet Le
r

— ekvivalentais caurules garums,

kas atbilst visām vietējām pretestībām kopā.
Pēdējo nosaka izteiksme (4.71)

** =
r 2 C-

Noteiksim atsevišķi vietējo pretestību koeficientus. Mums ir

Ilknim ar 8=90° un ~

=1 (sk. 26. tab.)

e,,k„im
=0.294;

aizbīdnim pie pilna atvēruma (sk. 39. tab.)

C
aizb.

= °,5;

diafragmai pie 5? = J= ~0,5 (sk. 23. tab.)

Cdiafr.-3.75.

Hidrauliskās pretestības koeficientu X nosakām -ar Maninga formulu

(4.41), pieņemot negluduma koeficientu jaunām tērauda caurulēm «=O,Oll,

X = 124,6 = 124,6
0,01 13

=0,0325.

dJ' 0,1"3

Tad

U
r
_-M-(4-0,294+0,5-4-3.75)=_M_'s-43= 16,7/7».

r
—

0,0325
*

Ū.Ū325

un tātad

L t =100+16,7=116,7 m.

24. Noteikt kopējo hidrauliskā augstuma zudumu cauruļvadā, kas aplū>
kots iepriekšējā uzdevumā, ja ūdens caurteces daudzums tajā ir Q=lo llsek.

Kopējo hidrauliskā augstuma zudumu sastāda berzes pretestības visā

cauruļvada garumā un vietējās pretestības, un to var noteikt ar Darsī-Veisbaha
formulu (4.36)

d 2g

ja šajā formulā cauruļvada īstā garuma vietā ievieto tā reducēto garumu L t.
Tā kā aplūkojamā gadījumā vidējais ātrums

v = = ™t> = 12,8 dmjaek = 1,28 m\sek

T 4
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un reducētais garums, kas jau tika noteikts iepriekšējā uzdevumā, Lt — 116,7

m, dabūjam

«,-S=X =0,0325 =3,18 m.

d2g 0,1-2.9,81

25. Pa tērauda cauruļvadu, kura diametrs d=2oo mm un garum3
Z.=3000 m, tiek stundā pārsūknētas 90 t naftas. Naftas īpatnējais svars

V=900 kG/m*, vidējā viskozitāte — ziemā °E—\s, vasarā °E=s.

Noteikt hidrauliskā augstuma zudumu cauruļvadā berzes pretestību pār-
varēšanai.

Hidrauliskā augstuma zudumus berzes pārvarēšanai nosaka ar Darsī-
Veisbaha formulu (4.36)

flg. z = X •

d 2g

Vispirms atrodam šķidruma caurteces daudzumu svara vienībās sekundē

G =

90.1000
=25

3600
'

Atbilstošais caurteces daudzums tilpuma vienībās

=— = —= 27,8 Iļsek.
T 0,9

Vidējais ātrums cauruļvadā

vs=
-5-

=
27,8

=8,85 dmjsek =0,885 mjsek.
nd2 3,14-22

T* 4

Kinemātisko viskozitāti nosakām ar formulu (4.23)

v=0,0731.°£ —
°i)

6

°E

un tā ir

ziemā

v = 0,0731 -15 —

0,0631
= 1,092 cmVsek,

15
'

vasarā

v == 0,0731 -5 —

0,0631
= 0,355 cm/sek.

5

Tālāk nosakām šķidruma plūsmas režīma raksturu cauruļvadā. Tādēļ atrodam

Reinoldsa skaitli

R -

v

-
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Tas ir ziemā

R _ _1620
1,092

vasarā

R
—

88 -5-20
_ 50fJ0

0,355

Salīdzinot iegūtās vērtības ar Reinoldsa skaitļa kritisko vērtību Rkr
= 2300,

secinām, ka ziemā (kad R<RkIJ cauruļvadā ir laminārais režīms, bet vasarā

(kad R>RkIJ — turbulentais režīms.

Pirmos aplūkojam pārsūknēšanas nosacījumus ziemā. Sim gadījumam
Darsl-Veisbaha formulas koeficients X nosakāms ar Puazeiļa formulu (4.38):

X=
6J = J>s_ =0,0395,
R 1620

un atbilstošie hidrauliskā augstuma zudumi ir

«_ =X— • — =0,0395
3000-°'8852

=23,7 m.
e-

z
d 2g 0,2.2-9,81

Vasaras apstākļiem turbulentam režīmam koeficienta X noteikšanai lie-

tojam Blaziusa formulu (4.39)

X = =
0!31Ķ=00376

4 4

ļV R 1/ 5000

Tad

*
z
=X L*

=0,0376
3000-o'BBs'

= 22,5 m.
'■ z

d 2g 0,2.2.9.81

26. Noteikt hidrauliskā augstuma zudumu berzes dēļ ūdensvadā, kura

diametrs d=\ī> cm un garums 1= 10 km, ja ūdens caurteces daudzums

Q=2o Usek.

Vispirms atradīsim vidējo ātrumu

v= -Q-=
—

20
= 11,5 dmlsek = 1,15 mjsek

nd» 3,14.1,52

4 4

un noteiksim šķidruma plūsmas režīma raksturu. Sim nolūkam pieņemam
vidējo kinemātiskās viskozitātes koeficientu ūdenim v=o,ol cm'/sek un atro-

dam Reinoldsa skaitli

=
115,15

= 172 500.
v 0,01

Tātad'režīms — turbulentais.



18355. Piemēri

Ar Maninga formulu (4.41) nosakot koeficientu X, dabūjam

X = 124,6 — = 124,6
°'01252

= 0,0366.
J_ 3

3 V0,15
d

(Seit pieņemts negluduma koeficients n=0,0125, kas atbilst normāliem aprē-

ķinu nosacijumiem ūdensvadu caurulēm.)
Tātad meklētais hidrauliskā augstuma zudums ir

h
e ,=

X L =0,0366
1000°- 1-15!!

a 165 m.
*■* d 2g 0,15-2.9,81

~~

27. Ūdens baseinā ievietots plakans kvadrātisks plāksnes veida ķermenis

ar malu garumu a=o,s m. Noteikt, kāds spēks jāpieliek šim ķermenim, lai tas

kustētos ar pastāvīgu ātrumu v= 2 mlsek plāksnes virsmai perpendikulārā
virzienā.

Meklētais spēks kā pretestības spēks nosakāms ar formulu (4.73):

W =CF^.

Tā kā aplūkojamā gadījumā pretestības koeficients (sk. 33. tab. 173. lpp.)
C=1,28, mideļa šķērsgriezuma laukums F=a*=o,5 i =0,25 m

!
,

ūdens blīvums

o=1 = = 102-kG sek*lm*,
g 9.81

tad

W = 1,28-0,25
-

1022

=62,2 kG-
-2
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ŠĶIDRUMA IZTECE PA CAURUMIEM UN UZGAĻIEM

56. Iztece pa caurumu plāna trauka dibenā

Jautājums par šķidruma izteci pa caurumiem ir viens no

hidraulikas pamatuzdevumiem, tās zinātniskās attīstības sākuma

punkts. Pie šā uzdevuma atrisināšanas jau sen, sākot ar XVII

gadsimtu, strādāja daudzi izcili zinātnieki un inženieri. Der atzī-

mēt, ka hidraulikas pamatvienādojums —
Bernuli vienādojums —

tika iegūts tieši viena šāda uzdevuma atrisināšanas rezultātā.

Uzdevums par izteci reducējas uz iztecēs ātruma un šķid-
ruma iztecēs daudzuma noteikšanu; visvienkāršāk un precīzāk šis

uzdevums atrisināms, kad hidrauliskais aug-

stums visos iztecēs šķērsgriezuma punktos ir

vienāds.

Aplūkosim gadījumu, kas atbilst šim nosa-

cījumam — šķidruma izteci pa horizontālu

trauka dibena caurumu (tā saucamais tvertnes

dibena caurums — 132. zīm.). Vispārējā gadī-

jumā spiediens šķidruma brīvajā līmenī traukā

un spiediens vidē, kurā šķidrums iztek, ir

atšķirīgi no atmosfēras spiediena un ir px un

p. Pieņemsim arī, ka traukā visu laiku ieplūst
132. zīm.

tāds pats šķidruma daudzums, kāds no tā

pa caurumu iztek, t. i., pieņemsim, ka šķidruma līmeņa aug-
stums traukā tiek uzturēts nemainīgs (konstants) un tātad

šķidruma kustība ir stacionāra. Reizē ar to vēl pieņemsim, ka

caurums atrodas pietiekošā dziļumā zem šķidruma brīvā līmeņa,
kuru tāpēc var uzskatīt par horizontālu, un ka caurums atrodas

diezgan tālu no sānu sienām, kuras tāpēc nekādā ziņā neietekmē
iztecēs nosacījumus.

Aplūkodami sākumā ideāla šķidruma izteci, uzrakstīsim Ber-

nuli vienādojumu diviem šķēlumiem: šķēlumam / — šķidruma
brīvajā līmenī traukā un šķēlumam 2■— cauruma plaknē; šķēlumu
laukumus attiecīgi apzīmēsim ar F un /. Tātad
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kur Vļ un v
T — vidējie šķidruma kustības ātrumi minētajos šķērs-

griezumos.
No otras puses, plūsmas nepārtrauktības vienādojums šiem

pašiem šķēlumiem dod

no kurienes

levietojot šo izteiksmi iepriekšējā vienādojumā, dabūjam

jeb

un no šejienes

ļ/»(»+?-f) (5.1)

Praksē laukums F parasti ir ievērojami lielāks par laukumu

f un tāpēc pa lielākai daļai lielumu (—j
2

kā niecīgu salīdzinājumā

ar vieninieku var ignorēt (kas nozīmē to pašu, ko ātruma v\
—

tā sauktā pieteces ātruma,— ignorēšana salīdzinājumā ar iztecēs

ātrumu v
T ). Tad

v
r=]/~ 2*(//+^--ļ)

r
(5.2)

Speciālā gadījumā, kad pi=p =p M (trauks vaļējs un šķid-
rums iztek atmosfērā),

v, = \W- (5. 3)
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Pēdējā izteiksme (5.3) tiek saukta par Toričeli formulu par

godu izcilajam itāliešu fiziķim Toričeli, kas pirmais šo sakarību

noskaidroja.
Šī formula ir identiska ar pazīstamo teorētiskās mehānikas

formulu ķermeņa ātruma noteikšanai, kad tas bezgaisa telpā krīt

no augstuma H. Tādā kārtā, kad ideāls šķidrums iztek atmosfērā

pa caurumu no tvertnes ar nemainīgu šķidruma brīvo līmeni un

atmosfēras spiedienu uz tā, iztecēs ātrums ir vienlīdzīgs cieta

ķermeņa sasniegtajam krišanas ātrumam, kad tas ar sākuma āt-

rumu nulle bezgaisa telpā nokrīt no augstuma, kas atbilst šķid-
ruma hidrauliskajam augstumam virs iztecēs cauruma.

Kad zināms iztecēs ātrums, viegli noteikt iztecēs" daudzumu

QT
= vTf. (5. 4)

īstenībā tomēr parādības, kas novērojamas, šķidrumam izte-

kot pa caurumu, stipri atšķiras no šeit aplūkotās vienkāršotās

shēmas — kā reālā šķidruma kustības pretestību pārvarēšanai ne-

novēršamā hidrauliskā augstuma zuduma, tā arī strūklas sašau-

rinājuma (sk. turpmāk 57. nodalījumā) dēļ. Tāpēc šajā nodalī-

jumā iegūtās (5.1), (5.2), (5.3) un (5.4) formulas der tikai

tā sauktā teorētiskā ātruma un teorētiskā iztecēs daudzuma no-

teikšanai, bet praktisku uzdevumu atrisināšanai tajās vēl ir nepie-
ciešami attiecīgi labojumi.

57. Ātruma, sašaurinājuma un izteces daudzuma koeficienti

Parastos iztecēs apstākļos, kad tvertnes šķērsgriezuma lau-

kums ir liels un iztecēs cauruma laukums mazs, šķidruma kustī-

bas ātrums tvertnē, salīdzinot ar iztecēs ātrumu pašā caurumā,

ir ļoti mazs. Tāpēc reāla (viskoza) šķidruma izplūdes hidrauliskā

augstuma zudumi šķidruma kustības dēļ tvertnē ir niecīgi un

palielinās tikai, tuvojoties iztecēs caurumam un it sevišķi tā tiešā

tuvumā un pašā iztecēs caurumā. Viss teiktais apstiprina, ka aplū-
kojamā gadījumā hidrauliskā augstuma zudumus var pieskaitīt

pie vietējo pretestību kategorijas.

Ņemot vērā šo apstākli un uzrakstot, analoģiski iepriekšējam,
Bernuli vienādojumu tiem pašiem šķēlumiem 1 un 2 (sk.
132. zīm.), dabūjam

2 2 2

kur v\ — īstais iztecēs ātrums, £ — iztecēs pretestības koeficients.

Vienādojumu atrisinot, dabūjam
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ļ hgfH + Ei-P.)

vai, kā iepriekš, atmetot kā niecīgu salīdzinājumā ar

vieninieku,

«=ymf2s(M+'i-'d- (5- 6)

Speciālā gadījumā, kad pļ=p—pM,

= (5. 7)

Nule dabūtāsīstā iztecēs ātruma formulas rāda, ka šis ātrums,
kā bija sagaidāms, aizvien izrādās nedaudz mazāks par teorētisko

iztecēs ātrumu, ko aprēķina ar kādu iepriekšējā nodalījumā atva-

sināto formulu. Tas izskaidrojams ar to, ka kaut kāda enerģijas
dala, kas piemīt tvertnē esošajam šķidrumam, tiek patērēta to

hidraulisko pretestību pārvarēšanai, kas rodas, šķidrumam kusto-

ties, un ka ātruma attīstīšanai tiek izlietots mazāks hidrauliskais

augstums, nekā iepriekš tika pieņemts. īstā ātruma attiecība pret
teorētisko ātrumu tiek saukta par iztecēs ātruma koeficientu un

to parasti apzīmē ar burtu <ņ; tātad

T = !i= w^r, (5.8)

no kurienes pretestības koeficients Ķ atkarībā no ātruma koefi-

cienta 9 izsakāms šādi:

* 9*

Līdz šim pieņēmām, ka šķidrums izplūst pa pilnu šķērsgrie-
zumu, t. i., ka strūklas šķērsgriezums ārpus iztecēs cauruma ir

vienlīdzīgs paša cauruma laukumam un ka atsevišķo elementāro

strūkliņu ātrumi cauruma plaknē visi ir paralēli. Patiesībā tomēr

tā tas ir tikai tādos gadījumos, kad tvertnes sienām cauruma

tuvumā ir slaids apveids, kā parādīts 132. zīmējumā.
Visos citos gadījumosšķidruma strūkla iztekot ievērojami mai-

nās. Šķidruma da|iņas cauruma šķēlumā kustas pa trajektorijām,
kas nav paralēlas, un tāpēc strūklas šķērsgriezuma laukums ārpus
iztecēs cauruma samazinās.
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Tapec, piemēram, strūkla, iztekot no cauruma ar asām malām

plāna siena (133. zīm.), sašaurinās un tās šķērsgriezuma lau-

kums kada nelielā atstatumā no cauruma izrādās mazāks par

cauruma laukumu. Reizē ar to novērojama arī strūklas šķērsgrie-
zuma formas pārmaiņa (tā saucamā strūklas inversijas parā-

dība), ko galvenokārt rada virsmas sprai-
guma spēki, kas sevišķi stipri izpaužas
iztecē no neapaļiem caurumiem. Piemē-

ram, ja strūkla iztek no kvadrātiska cau-

ruma (134. zīm.), tad sašaurinātā šķērs-
griezumā / tai ir astoņstūra forma, tālāk

šķērsgriezumā 2 tai ir krustveida forma,
aiz tā seko jauns sašaurinājums šķērs-
griezumā 3, kas atbilst strūklas formai3,

utt. Gadījumā, kad apaļš caurums atro-

das horizontāla trauka dibenā un novie-

tots simetriski pret trauka sienām, šķid-

ruma strūkla no visām pusēm sašaurinās

133. zīm.

vienādi un sašaurinātā šķērsgriezumā arī ir apaļa. Pieredze rada,
ka šādā gadījumā strūklas posma garums, kurā izveidojas sašau-

rinājums, ir apmēram 0,5 no cauruma diametra.

134. zīm.

Strūklas sašaurināšanās parādību raksturo sašaurinājuma
koeficients ct, kas ir strūklas sašaurinātās vietas šķērsgriezuma
laukuma /sas attiecība pret cauruma laukumu /. Tādējādi strūklas

sašaurinājuma koeficients ir

z=
f

-f> (5. 9)
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Jāņem vērā, ka sakarā ar to, ka elementāro strūkliņu trajek-

torijas nav paralēlas un ir izliektas, uz strūklas posmu starp cau-

rumu un sašaurināto strūklas šķērsgriezumu nevar attiecināt Ber-

nuli vienādojumu parastā formā. Tāpēc, atvasinot formulas izte-

cēs ātruma noteikšanai, šo vienādojumu nevajadzēja attiecināt uz

šķērsgriezumu cauruma plaknē, kā tas darīts iepriekšējos nodalī-

jumos, bet gan uz sašaurināto šķērsgriezumu, kas atrodas kādā

atstatumā h no cauruma un kur jau izveidojusies maz mainīga
plūsma, kurā strūkliņu trajektorijas var uzlūkot par paralēlām,
bet spiedienus par tādiem, kas izkārtojas saskaņā ar hidrostati-

kas likumu.

Tā rīkojoties, (5.3) formulas vietā mēs būtu ieguvuši izteik-

smi patiesā iztecēs ātruma noteikšanai

Vi= cp \2g(H+h).

i Tomēr h lielumu kā loti mazu, salīdzinot ar H, parasti neņem

vera un pieņem, ka tā ietekme ietverta ātruma koeficientā.

Pārejot uz šķidruma caurteces daudzuma noteikšanu, ņemot
vērā strūklas_ sašaurinājumu, (5.4) vienādojumā teorētiskā āt-

ruma v
T

vietā jāievieto īstenais ātrums vt =q>vT, bet cauruma

laukuma / vietā — strūklas šķērsgriezuma laukums sašaurinā-

juma vietā / s»5 =a/. Tad caurteces daudzums nosakāms šādi:

Q,= aņfvT= \ifVr= u-Qr (5. 10)

vai, ņemot vērā (5.3) formulu,

Qi= v-fyWT (5.100

kur koeficients

tiek saukts par iztecēs koeficientu un rāda, par cik īstenais šķid-
ruma iztecēs daudzums, šķidrumam iztekot pa caurumu, sama-

zinās salīdzinājumā ar teorētisko iztecēs daudzumu ideālā gadī-
jumā, t. i., iztekot ideālam šķidrumam bez strūklas sašaurinājuma.

Parasti koeficientus fiuna nosaka mēģinājumu ceļā (sk. turp-
māk), bet koeficientu cp noteic aprēķinu ce]ā. Šo koeficientu vidē-

jās vērtības, ūdenim iztekot pa caurumiem plānā tvertnes grīdā,
ir

11 = 0,62; a =0,64; cp = 0,97.

Jaunākie pētījumi rāda, ka iztecēs koeficientu skaitliskās vēr-

fības mainās atkarībā no Reinoldsa skaitļa R. Minēto koeficientu
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pārmaiņas raksturs redzams, aplūkojot 135. zīmējumā attēlotās

līknes, kuras dabūjis A. Altšuls kā liela daudzuma eksperimen-
tālu datu apstrādes rezultātu gadījumam, kad šķidrums iztek pa

apaļu caurumu ar asām malām. Viņš ieteica šādas empīriskas
formulas iztecēs koeficienta noteikšanai:

ja R<2s H= Jļ-,

„
25<R<300 n= rč^nft.

1,5 + 1

0

4

f7 } (5. 11)
„

300<R<10 000 v=0,592 +

„
fl>lo000

v
=0,592+

Ja R>3oo 000, v. praktiski kļūst konstants.

135. zīm.

Minētam formulām Reinoldsa skaitli nosaka izteiksme

kur H
— hidrauliskais augstums virs iztecēs cauruma laukuma

smaguma centra.

Formulas derīgas iztecei pa caurumiem, kad

F (Fruda skaitlis) = g=
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VV (Vēbera skaitlis) = 2^1>200,

kas praksē lielākoties arī parasti tā ir.

Strūklas sašaurinājums ir dažāds atkarībā no tā, kā caurums,,

pa kuru iztek šķidrums, novietots attiecībā pret trauka sānu

sienām.

Sašaurinājumu sauc par pilnīgu, ja caurums

atrodas lielākā atstatumā no sienām,kuras tāpēc ne-

ietekmē iztecēs raksturu.1 Mēģinājumos pierādīts,
ka pilnīgs sašaurinājums realizējas tikai tādos

gadījumos, kad atstatums starp sienu un caurumu

nav mazāks par trīskārtīgu attiecīgā cauruma

izmēra garumu. Apaļam caurumam šis atstatums
136. zīm.

ir ne mazāks par trim cauruma diametriem, taisn-

stūrainam caurumam, kāds parādīts 136. zīmējumā, pilnīga
sašaurinājuma nosacījumi ir.

Pilnīgu sašaurinājumu raksturo vismazākās sašaurinājuma
koeficienta un iztecēs daudzuma skaitliskās vērtības. Uz mēģinā-

jumu pamata pilnīga sašaurinājuma koeficients apaļiem un taisn-

stūrainiem caurumiem ir 0,6—0,64 (mazākiem caurumiem atbilst

lielākās, bet lielākiem caurumiem — mazākās šā koeficienta skait-
liskās vērtības). Prakses aprēķinos maziem caurumiem plānās
sienās visbiežāk lieto skaitlisko vērtību rx =0,64.

Ja iepriekš minētie nosacījumi nav izpildīti un caurums atro-

das tuvāk tvertnes sānu sienām, tad sašaurinājumu sauc par ne-

pilnīgu. Šādā gadījumā sašaurinājuma koeficients izrādās lielāks

nekā pilnīga sašaurinājuma gadījumā. Izskaitļojumos minēto-

apstākļu dēļ attiecīgi palielina iztecēs koeficientu. Gadījumā, kad

tvertnes sienas stāv simetriski pret caurumu, šajā nolūkā var

lietot formulas:

v =Ho(l+/) (5. 13)

— apaļiem caurumiem,

v.= v.0(l +M (5. 14)

— taisnstūrainiem caurumiem.

1 lepriekš minētas iztecēs koeficienta vērtības dotas tieši šiem gadī-
jumiem.
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Sajās formulās ix
0
— iztecēs koeficients tam pašam caurumam

pilnīga sašaurinājuma gadījumā, bet / un /
t

— korekcijas koefi-

cienti,kuru lielums atkarīgs no cauruma laukuma / attiecības pret
tvertnes šķērsgriezuma laukumu F; šo koeficientu skaitliskās vēr-

tības dotas 34. tabulā.

34. tabula

Koeficienti un /] nepilnīga sašaurinājuma gadījumos

Sastopami ari gadījumi, kad caurums ar kaut kadu sava peri
metra daļu piekļaujas tvertnes sienām (137. zīm.)
un strūklas sašaurinājums šajā perimetra daļā

vispār tiek novērsts. Šādā gadījumā sašaurinā-

jumu sauc par daļēju.
No iepriekšējā izriet, ka daļējs sašaurinājums

nekad nevar būt pilnīgs, tas vienmēr ir nepilnīgs.
Iztecēs koeficientu daļējam sašaurinājumam no-

saka ar formulām:137. zīm.

H= Ho (1+0,152~ļ (5. 15)

— apaļiem caurumiem,

!a =po (l+o,l2Byļ (5. 16)

—
taisnstūrainiem caurumiem.

Šeit po
— sašaurinājuma koeficients līdzīgam caurumam pil-

nīga sašaurinājuma gadījumā, n — tās perimetra daļas garums,
kurā novērsts sašaurinājums, t. i., kurā caurums pieskaras sie-

nai, p —
visa cauruma perimetra garums.

58. Iztece pa caurumiem sānu sienā

Ja caurums ierīkots nevis trauka grīdā, bet tā sānu sienā

(vertikālā vai slīpā), tad iepriekš dotās iztecēs ātruma un iztecēs

daudzuma formulas, stingri ņemot, nav derīgas.
Iztecē pa šādu caurumu (138. zīm.) hidrauliskais augstums

H nav vienāds visam cauruma laukumam; punktiem, kas atrodas

0,10 0,20 0;30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

1

I0,014 ļ 0,034 I 0,059 I 0,092 ļ 0,134 I0.189 ļ 0,260 I 0,351 I 0,471 10,631
0,019 0,042 0,071 0,107 0,152 0,208 0,278 0,365 0,473 0,608
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laukuma apakšējā daļā tas ir lielāks, bet punktiem augšējā
daļā — mazāks.

Tajā pašā laikā spiediens visos izplūstošās strūklas punktos
ir viens un tas pats (piemēram, izplūstot atmosfērā, tas ir atmo-

sfēras spiediens), kas vairs neatbilst spie-
diena izkārtojumam saskaņā ar hidrosta-

tikas likumu. Tāpēc šeit Bernuli vienādo-

jumu var attiecināt tikai uz atsevišķām
elementārām strūklām, bet nevis, kā

agrāk darīts, uz visu strūklu kā vienu

veselu. Lai noteiktu vidējo iztecēs ātrumu

un iztecēs daudzumu, cauruma šķērsgrie-
zuma laukums jāsadala elementāros lau-

kumiņos, kuriem katram var noteikt

elementāro caurteci. Visu caurteci pēc
138. zīm.

tam atrod, summējot (integrējot) elemen-

tāro strūkliņu caurteces pa visu šķērsgriezuma laukumu.

Kā piemēru aplūkosim gadījumu, kad šķidrums iztek atmo-

sfēra pa plānā sienā izgrieztu tainsnstūrainu caurumu, kura pla-
tums ir b un augstums a (139. zīm.). No-

dalīsim šajā caurumā elementāru lauku-

miņu ar augstumu dH un platumu b.
Tad iztece Da elementāro laukumiņu

df=bdH būs

dQ—\i'vd/= \ib ]/2gH dH,

kur H — aplūkojamā elementārā lauku-

miņasmaguma centra dziļums zem šķid-
ruma brīvās virsmas. Kopējā caurtece

pa visu caurumu nosakāma šādi:139. zīm.

Q - /v.6 V 2g~HdH,

kur integrēšanas robežas ir augšējās un apakšējās cauruma ma-

las dziļumi Hļ un H2 zem šķidruma brīvās virsmas. Integrējot
dabūsim šādu iztecēs daudzuma izteiksmi:

2 - -

Q = 3 v-b \
r2S(H2

2 2

). (5. 17)

Jāpiezīmē, ka iztecēs koeficienti atsevišķām elementārām strūk-

liņām, stingri ņemot, ir dažādi. Integrējot tomēr tika pieņemts

p.
=const, t. i., tika ievests iztecēs koeficients visam caurumam,
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kas ir kaut kāda atsevišķo strūkliņu iztecēs koeficientu vidējā
vērtība.

Ja vēl ņem vērā ietekmi, kāda ir šķidruma ātrumam v 0 šķid-
ruma brīvajā virsmā, tad iztecēs noteikšanai dabūsim

h
«g

//,+
0

Tad iztecēs formula būs

s

Q=| tīft [H, + ļ//, +|)2 ļ. (5. 18)

Šāda atrisinājuma rezultātā iegūtās formulas iztecēs dau-

dzuma noteikšanai var arī pārvērst (5. 10') formulai līdzīgā
izskatā.

Tiešām, ievietosim (5-17) formulā H
2

un Hx vietā to izteik-

smes H2=H
c Hi=h

c
—

*

kur H
z

— cauruma laukuma

smaguma centra dziļums zem šķidruma brīvā līmeņa. Tad da-

būsim

Tālāk, iekavās ietvertās izteiksmes ar Ņūtona binoma for-

mulu izvirzīsim rindās un ierobežosimies ar rindu pirmajiem čet-

riem locekļiem:

i.
—

i. L '*

3_ 3_ 1 _3_

Tad izteiksme, kas ietverta stūrainās iekavās, būs

[(«•+lf-(».-f) f ]=4^^('-«%
Otrs loceklis iekavās parasti ir ļoti mazs salīdzinājumā ar vieni-

nieku; atmetot to, ar pietiekošu precizitāti var pieņemt
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un tātad

vai

kur F
— cauruma šķērsgriezuma laukums.

Tādējādi formula šķidruma iztecēs daudzuma noteikšanai ga-

dījumā, kad šķidrums iztek pa caurumu sienā, dabū to pašu iz-

skatu, kāds ir formulai iztecēs daudzuma noteikšanai gadījumā,
kad šķidrums iztek pa caurumu tvertnes grīdā. Neprecizitātes, kas

pieļautas šās formulas atvasinājumā, izlabo, precizējot iztecēs

koeficienta p skaitliskās vērtības.

Mēģinājumi rāda, ka šis koeficients navkonstants, bet ievēro-

jami mainās atkarībā no cauruma formas un izmēriem un no hid-

rauliskā augstuma. Te jāņem vērā, ka līdz ar caurumaizmēru pa-

lielināšanos iztecēs koeficients samazinās un ka līdz ar hidrau-

liskā augstuma palielināšanos cauruma izmēru ietekme uz iztecēs

koeficienta skaitlisko vērtību samazinās.

35. tabulā minētas dažas iztecēs koeficienta vērtības iztecei pa

kvadrātveida caurumu un apaļu caurumu plānā vertikālā sienā

pilnīga sašaurinājuma gadījumā.

35. tabula

Iztecēs koeficients iztecei pa caurumiem plāna vertikāla siena

= g =.

™

I

ļf «e

1
—

3 = ?.
XV, ™ S

1

Kvadrātveida caurums

(cauruma platums cm)

2 6 12

Apa
(caurum

|š cauru

la diamel

ms

:rs cm)

18 2 10 30

0,20
0,50

1,00
1,50

2,00
3,00

6,00

30,00

0,648

0.628

0,620
0,618

0,614

0,611
0,605

0,598

0,624

0,618

0,610
0,609

0,608
0,606

0,603

0,598

0,605

0,605

0,605
0,604

0,604
0,603

0,602

0,598

0,598

0,602
0,604

0,603

0,60.(
0,602

0,601
0,598

0,601
0,603

0,602

0,602
0,601

0,600
0,598

0,6?5

0,622
0,614

0,610

0,608
0,605

0,600
0,593

0,616

0,608
0,604

0,602

0,601
0,599

0,597
0,592

0,602

0,600
0,599

0,598
0,598

0,597

0,596
0,592

0,595

0,5' 9

0,599

0,598
0.598

0,597
0,596

0,592

0,590
0,594

0,596

0,596
0,596

0,595
0,594

0,592
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Ja strūklas sašaurinājums ir nepilnīgs vai daļējs, iztecēs

koeficientu nosaka, koriģējot to ar iepriekšējā nodalījumā minētām

formulām.

Piezīmēsim, ka N. Žukovskis teorētiskā ceļā ieguva šādu vienādojumu
sašaurinājuma koeficienta noteikšanai nepilnīga strūklas sašaurinājuma ga-
dījuma:

X + 2
tg2o

kur 0 — leņķis, kuru nosaka izteiksme

a
. /, , 2 20 \

7*=tgo(i+ rtTžē/-

H — cauruma apakšējās malas dziļums zem šķidruma līmeņa, a — cauruma

augstums (vertikālais izmērs).

Speciālā gadījumā, kad sašaurinājums ir pilnīgs, no (5. 19) vienādojuma
viegli iegūstama šāda vienkārša formula:

« =

it -ļ- i

kas loti labi saskan ar mēģinājumu datiem.

Iztecei pa lieliem caurumiem sienās ar ievērojamu biezumu

iztecēs koeficientiem iznāk lielākas skaitliskās vērtības nekā tiem,
kas minēti 35. tabulā iztecei pa caurumiem ar asām malām. Hid-

raulisko būvju lielu caurumu aprēķiniem (piemēram, slūžu un

aizsprostu spraugām) N. Pavlovskis ieteica iztecēs koeficienta

vērtības, kas minētas 36. tabulā.

36. tabula

Iztecēs koeficienti lieliem caurumiem (spraugām)

Spraugas veids un strūklas 6ašaurinajuma raksturs
Iztecēs

koeficientsP-

Lieli caurumi ar nepilnīgu, bet vispusīgu strūklas sašauri-

nājumu .

Lieli caurumi ar mērenu sašaurinājumu no sāniem, bez sa-

šaurinājuma no apakšas

Vidēja lieluma caurumi (platumā līdz 2 m) ar |oti mazu

sašaurinājumu sānos, bez sašaurinājuma no apakšas . . .

Lieli caurumi (5—6 m platumā) ar ļoti mazu sašaurinājumu
sānos, bez sašaurinājuma no apakšas

0,70

0,80

0,90

0,95
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59. Iztece mainīga hidrauliskā augstuma gadījumos

Uzdevums par šķidruma iztecēšanu no tvertnes, kad hidrau-

liskais augstums ir mainīgs, parasti nozīmē laika noteikšanu,
kādā tvertne vai zināma tās daļa iztukšojas vai piepildās atka-

rībā no sākotnējā hidrauliskā augstuma, tvertnes un cauruma for-

mas un izmēriem. Praksē šāda parauga uzdevumus sastop aprē-
ķinos par rezervuāru, cisternu, ūdenskrātuvju, baseinu, slūžu ka-

meru utt. piepildīšanu un iztukšošanu.

Jāņem vērā, ka atšķirībā no agrāk aplūkotiem uzdevumiem

visos minētajos gadījumos, kad nepārtraukti mainās hidrauliskais

augstums un tātad arī nepārtraukti
mainās ātrums un spiedieni, vienmēr

ir astacionāra šķidruma plūsma, un tā-

pēc parastā Bernuli vienādojuma pie-
lietošana nav iespējama. Tāpēc, atrisi-

not šādus uzdevumus, visu iztecēs

laiku sadala bezgalīgi mazos laika

sprižos un uzskata, ka katrā šādā laika

sprīdī hidrauliskais augstums ir kon-

stants, bet šķidruma kustību uzskata 140. zīm.

par neatkarīgu no laika, t. i., par
stacionāru. Tad var lietot agrāk konstatētās sakarības un ļoti
vienkārši dabūt pietiekoši precīzus rezultātus.

Kā vienkāršāku piemēru aplūkosim izteci atmosfērā pa grīdas
caurumu ar laukumu / no vaļēja, vertikāla cilindriska trauka, ku-

ram visā augstumā ir šķērsgriezuma laukums F (140. zīm.).
Elementārais šķidruma tilpums dQ, kas iztek pa caurumu

bezgalīgi mazā laika sprīdī dl, kad šķidruma līmeni tvertnē var

uzskatīt par aptuveni konstantu, būs

dQ =ufv dT=uf]/2ģ~HdT,

kur H — šķidruma dziļums tvertnē kādam tā līmeņa stāvoklim,

p,
— iztecēs koeficients (mainās atkarībā no hidrauliskā aug-

stuma un cauruma formasun izmēriem).
No otras puses, tajā pašā laikā šķidruma līmenis tvertnē no-

grims par lielumu dH un šķidruma tilpums tajā mainīsies par

dV=—FdH.

Plūsmas nepārtrauktības dēļ

dQ=-FdHi

1 Zīme mīnus te ņemta tāpēc, ka ar laiku H samazinās, un tāpēc dH ir

negatīvs.
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vai

\ifV2gH dT= —FdH,'
no kurienes

dT= (5. 20)

Pilnas tvertnes iztukšošanās laiks nosakāms kā pēdējā vie-

nādojuma integrēšanas rezultāts:

'•-'•'.'•*<s',''.'.-•■ o

C C FdH

J dT
=-J

kur H
s

■— šķidruma dziļums tvertnē pirms iztecēs sākuma.

Mainot integrēšanas robežas vienādojuma labajā pusē, pie-
ņemot, ka n=const, un iznesot aiz integrāla zīmes konstantos lie-

lumus, dabūsim

Hs

T _

F f dH

- >** Li'

kas pēc integrēšanas dod šādu izteiksmi galīgā veidā:
.

T—
2pyjh • (5.2i)

Reizē piezīmēsim, ka, ja šķidruma līmenis tvertnē tiek no-

turēts konstantā augstumā, tad tas pats šķidruma tilpums pa

caurumu iztecēs divreiz īsākā laika sprīdī T. Tiešām, tā kā viss

šķidruma tilpums tvertnē ir V =FH
S

un iztece sekundē pie
H

s
=const ir

q=p/ rēg/r;

tad acīm redzot

Q t/Vī? (5" 22)

un tātad T=2T'.

legūtā (5. 21) formulā, redzams, lietojama arī gadījumam,
kad šķidrums iztek pa spraugu tvertnes sānu sienā; šajā gadī-

jumā hidraulisko augstumu H
s

skaita no spraugas laukuma sma-

guma centra.
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Kad jānosaka ne viss tvertnes pilnīgas iztukšošanās laiks, bet

gan laiks, kurā šķidruma līmenis nokritīsies par kādu gabalu no

augstuma Hļ līdz augstumam H2, lieto to pašu (5-20) vienādo-

jumu un integrē to robežās no Hļ līdz H2. Tad

T=2F(}im-m.
(5. 23)

Vispārējā gadījumā, kad tvertnes šķērsgriezuma laukums

tvertnes dažādos augstumos ir mainīgs (141. zīm.), atvasinātās

formulas nav lietojamas, tāpēc ka sākotnējā
vienādojumā (5 .20) F vairs nav konstants,
bet gan mainīgs lielums. Šādā gadījumā

jāzin likums F=
<p (H), pēc kura tvertnes

šķērsgriezuma laukums mainās atkarībā no

// lieluma; tad (5. 20) vienādojums ir

šāds:

<p (H)dH
dl =

-;<nW < 5- 24)

Vienkāršākajos gadījumos, kad tvertnei
ir regulāra ģeometriska forma (lode, hori-

zontāls cilindrs), vienādojumu (5.24) var nointegrēt bez sevi-

šķām grūtībām. Ja tvertnei iregulāra ģeometriska forma, tad

integrēšanai jālieto skaitļošanas vai grafiskas metodes.

141. zīm.

142. zīm.

Kā piemēru uzdevumam, kurā jānoteic laiks, kādā tvertne iztukšojas tad,

ja tās šķērsgriezums nav konstants, aplūkosim dzelzceļa cisternu (142. zīm.),
kurai iztece ar šķērsgriezuma laukumu f iezīmēta punktā A.

Pieņemot 142. zīmējumā parādītu koordinātu asu novietojumu, dabūjam

Fdz
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Aplūkojamā gadījumā tvertnes šķērsgriezuma laukums F ir cisternā

esošā šķidruma, horizontālās brīvās virsmas laukum6, kas atbilst līmenim

augstumā z un ir

F=2Lx,

kur L — garums (cisternas), ko pieņemam par konstantu, bet lielums x

ir mainīgs lielums, kas atkarīgs no cisternā esošā šķidruma līmeņa ordi-

nātes z.

Noskaidrosim šo sakarību.
Cisternas vertikāls šķērsgriezums ir riņķa līnija. Tās vienādojums attie-

cībā pret koordinātu sākumu ir

x*+(z — r)*=r';

no tā izriet

x= y2rz — z',

un tātad

F=2Ly2rz — sfl.

levietojot iegūto F izteiksmi (a) vienādojumā, dabūjam

un

o

r=_

f 2Z. )ļ2rz-z*dz
.

Iznesam konstantes pirms integrāla zīmes un pārmainām integrāla robežas

savām vietām; tad

■2r

T_

2L C ]/(2r -z)z dz

un, izdarot substitūciju 2r — z=y, — dz=dij, pēc dažiem ne visai komplicē-

tiem pārveidojumiem integrēšanas rezultātā dabūjam šādu galīgo formulu

cisternas iztukšošanās laika noteikšanai:

T _

8
t

Lr2

3 tfVrVT

60. Iztece pa applūdinātu caurumu

Praksē dažreiz jāsastopas ar gadījumiem, kad šķidrums iztek

nevis gāzes vidē, kā iepriekš aplūkotos gadījumos, bet gan šķid-
rumā, kura līmenis arī atrodas augstāk par iztecēs caurumu; šis

caurums var atrasties kā tvertnes grīdā, tā arī tvertnes sānu
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sienā. Tādu šķidruma izteci sauc par izteci zem līmeņa vai izteci

pa applūdinātu caurumu, un tā sastopama, piemēram, ūdenim slū-

žās izplūstot zem aizvaru apakšējās malas.

Pieņemsim, ka ir va|ēja tvertne (143. zīm.), kuru šķērssiena
sadala divās daļās A un B, pie tam šķidruma līmenis šajās daļās

atrodas dažādā augstumā; pieņemsim, ka

šķērssienā ir caurums C, pa kuru šķidrums no

daļas A ar augstāko līmeni pārtek daļā B ar

zemāko līmeni.

Pieņemsim, ka abi līmeņi nemainās un ka

cauruma šķērsgriezuma laukums / ir mazs,

salīdzinot ar pašas tvertnes šķērsgriezuma
laukumu. Tad iztecēs ātruma noteikšanai var

lietot iepriekš konstatētās sakarības. Bet, tā

kā šajā gadījumā šķidrums ietek vidē, kurā

143. zīm.

spiediens atšķiras no atmosfēras spiediena brīvajā līmenī, teorē-

tiskā iztecēs ātruma noteikšanai jālieto (5.2) formula:

kur Hļ —

spraugas laukuma smaguma centra dziļums zem šķid-
ruma līmeņa tajā trauka daļā, no kuras šķidrums iztek, pļ —

spiediens šķidruma brīvajā līmenī, šeit —
atmosfēras spiediens,

P2 — šķidruma spiediens cauruma laukuma smaguma centrā no

tās puses, uz kuru šķidrums iztek, y — šķidruma īpatnējais svars.

Tā kā saskaņā ar uzdevuma nosacījumiem (tvertne vaļēja)
p x =pM

un saskaņā ar hidrostatikas pamatvienādojumiem

(šeit H2 ir cauruma laukuma smaguma centra dziļums zem šķid-

rumu brīvā līmeņa tajā tvertnes daļā, kurā šķidrums ietek), tad

sākuma formula pieņem šādu veidu:

P, = ]/2g(H
1
-H.2) =M2JĀH, (5. 25)

kur AH=Hļ —
H 2.

Tādējādi tad, kad šķidrums iztek pa appludināto caurumu, iz-

tecēs ātrums nav atkarīgs no ta, cik dziļi zem šķidruma brīvā lī-

meņa atrodas caurums, bet to nosaka atkarība no divu šķidruma

līmeņu augstumu starpības.
īstenībā šķidruma iztecēs daudzums ir

Q = U./J/27Ā77. (5. 25'>
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Mēģinājumi rāda, ka iztecēs koeficients, šķidrumam iztekot pa

applūdinātu caurumu ir nedaudz mazāks nekā tad, kad šķidrums
iztek atmosfērā. Tomēr starpība izrādās tik niecīgai ka to aprē-
ķinos parasti neņem vērā un pieņem tādas pašas koeficientu

skaitliskās vērtības kā neapplūdinātiem caurumiem.

Ja šķidruma iztece pa applūdinātu caurumu notiek, brīvajam
līmenim mainoties, tad laiku, kas vajadzīgs pilnīgai līmeņu iz-

līdzināšanai, var noteikt ar metodēm, kas līdzīgas jau aplūkota-

jām. Ja tvertņu šķērsgriezumu laukums nemainās līdz ar aug-

stumu, tad šis laiks ir

kur Fļ un fj — tvertņu šķērsgriezuma laukumi, bet AH=

Hļ — H-2 — šķidruma līmeņu augstumu starpība sākumā.

Laiku, kas vajadzīgs, lai līmeņu augstumu starpība pārmai-
nītos no AH līdz {AH)', atrod no vienādojuma

T^2FlFi {)ļlH - ]ļ(KH)')
(5 m

(Fi +FJtfVTe \ ' '

Konkrētā gadījumā, kad Fļ ir ļoti liels (piemēram, tvertne

pildās no ļoti lielas ūdens krātuves),

61. Iztece pa uzgaļiem

Jau aplūkojām dažādus gadījumus, kad šķidrums iztek pa cau-

rumiem plānās sienās. Ja sienas biezums liels, tad to parādību
raksturs, kas novērojamas iztecē, būtiski mainās tāpēc, ka sienai

ir virzoša ietekme uz strūklu. Protams, ir pilnīgi vienalga, vai

caurums ir pašā sienā vai arī plānā sienā, kurai ārpusē piestipri-
nāta īsa caurule, kuras diametis vienlīdzīgs cauruma diametram,

bet garums vienlīdzīgs sienas biezumam pirmajā gadījumā. Tā-

das caurules sauc par uzgaļiem, un tās plaši lieto.

Visvairāk izplatītie uzgaļu tipi ir

1) cilindriskie uzgaļi — ārējais (144. zīm. a) un iekšējais
(144. zīm. b);

2) koniskie uzgaļi — ar sašaurināšanos (144. zīm. c) un ar

paplašināšanos (144. zīm. d) uz ārpusi;
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3) konoidalie uzgaļi ar līkas līnijas apveidu un sašaurinātas

strūklas formu (144. zīm. c).
Vispirms aplūkosim šķidruma izteci pa ārējo cilindrisko uz-

gali, kas parasti ir īsa, /= (3-^-4)_ garuma cilindriska caurule, kas

sienas ārpusē pielikta caurumam (145. zīm.).

144. zīm.

Sajā gadījumā šķidruma strūklā, kas iznāk no tvertnes, pie

ieejas uzgalī rodas sašaurinājums (cf, as
s«o,B d), bet aiz sašau-

rinājuma strūkla pakāpeniski paplašinās un piepilda visu uzgaļa
šķērsgriezumu. Strūklas sašaurinā-

jums šeit ir tikai uzgaļa iekšienē

(iekšējs sašaurinājums), bet izte-

cēs šķērsgriezums uzgaļa galā
darbojas pilnā mērā, tāpēc sašau-

rinājuma koeficients attiecībā uz

iztecēs šķērsgriezumu ir a=l.

Daudzkārtējos mēģinājumos, kas

izdarīti ar šķidruma izteci pa ārējo 145. zīm.

cilindrisko uzgali, konstatēta izte-

cēs koeficienta skaitliskā vērtība ļx
=0,82. Salīdzinot šo vērtību

ar iztecēs koeficientu iztecei pa caurumu plānā sienā, dabūjam

Huzg __0,82 4_
Mc.ur

_

0,62
~

3
'

Tātad šķidruma iztece pa uzgali būs apmēram V3reizes lie-

lāka nekā iztece pa caurumu plānā sienā. No otras puses, tā kā

šajā gadījumā a=l, tad ātruma koeficients (p =p.=0,82, t. i., izrā-

dās ievērojami mazāks nekā iztecē pa caurumu. Tātad ārējs
cilindrisks uzgalis palielina šķidruma iztecēs daudzumu un reizē

ar to ievērojami samazina iztecēs ātrumu. Tas izskaidrojams ar

to, ka strūklas sašaurinātā šķērsgriezuma vietā izveidojas gre-

dzenveidigs «aklais» tilpums a, kas piepildīts ar šķidrumu, kurš

atrodas virpuļveidīgā, riņķojošā kustībā. Tas kopā ar strūklas
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sašaurināšanos un tam sekojošo paplašināšanos ir galvenais
hidrauliskā augstuma zudumu palielināšanās un tātad ari iztecēs

ātruma samazināšanās cēlonis.

Ja šķidrums iztek atmosfērā, tad, pateicoties strūklas sašauri-

nājumam uzgaļa sākumā, spiediens «aklajā» tilpumā izrādās ma-

zāks par atmosfēras spiedienu, un tur rodas retinājums
(vakuums), kas veicina šķidrumā izšķīdinātā gaisa izdalīšanos.

Šo gaisu tad aizrauj pa uzgali plūstošais šķidrums, samazinot

strūklas dzidrumu.

Par to, ka vakuumam tiešām jārodas, var viegli pārliecināties,
ja attiecinām Bernuli vienādojumu uz diviem šķērsgriezumiem:
sašaurināto šķērsgriezumu 1 un iztecēs šķērsgriezumu 2 uzgaļa
galā. Tad:

2 2

kur indekss 1 attiecas uz pirmo, bet indekss 2 — uz otro šķērs-

griezumu.
Tā kā aplūkojamā gadījumā uzgaļa garums ir neliels un zu-

dumi berzes dēļ starp šiem šķēlumiem ir ļoti mazi, tos var

vērā neņemt un noteikt zudumus tikai kā vietējas pretestības
zudumus strūklas pēkšņas paplašināšanās gadījumā. Šajā nolūka

izlietosim formulu (sk. 51. nodalījumā)

»■-»=(£;-')'!•
F 1

no kuras, ņemot vera, ka
p > kur a' — iekšēja sašaurinājuma

koeficients, kas cilindriskam uzgalim ir 0,64, dabūjam

Z*,-.= (i-lf|= 0,3,|.

Tālāk, no plūsmas nepārtrauktības vienādojuma

Fxvx=F2v2

atrodam

Fļ Vļ v2
V
i~ V'F\~a-— O/oT'

Tātad šajā gadījumā

+ ģ.
T r 2#\ 1 ' 0,642/ y ' 2g
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Šķidrumam iztekot atmosfērā, p2=p At, bet p\, kā no pēdējā

vienādojuma redzams, vienmēr ir mazāks par p 2. Tāpēc ārējā
cilindriskā uzgalī tiešām ir vakuums, kura lielumu nosaka vienā-

dojums
2

Pvak
_

£*t_ Py _j j 2 _2,
V V V 2g'

Iztecēs ātrums ir

f2=<P V 2ģ77,

un tāpēc

k

=l,l2<p
2//.

levietojot šeit q? vietā tā skaitlisko vērtību 0,82, vakuuma noteik-

šanai dabūjam izteiksmi galīgā veidā:

V

no kuras redzams, ka vakuums galu galā ir atkarīgs no hidrau-

liskā augstuma virs uzgaļa šķērsgriezuma laukuma smaguma
centra.

Konkrētā gadījumā, kad pa uzgali iztek ūdens, vakuuma mak-

simālā vērtība ir

— = 10 ūdens staba m,
V

kas atbilst vislielākajam iespējamam hidrauliskajam augstu-

mam //= 13,5 m. Ja hidrauliskais augstums lielāks, strūkla var

zaudēt nepārtrauktību, un šķidrums iztecēdams vairs nepiepilda
visu uzgali.

Aplūkotoparādību ļoti uzskatami var ilustrēt ar šādu ļoti vien-

kāršu mēģinājumu. Uzgalim tajā vietā, kur sagaidāma strūklas

vislielākā sašaurināšanās, pievieno saliektu stikla cauruli, kuras

otrs gals iemērkts šķidrumā, kas atrodas vaļējā traukā (146. zīm.).

Novērojot šo cauruli, var redzēt, ka pa to nepārtraukti uzgalī tiek

iesūkts šķidrums, kas acīm redzot iespējams tikai tad, ja pastāv
spiedienu starpība, t. i., ja uzgalī ir vakuums. Ar vakuumu uz-

galī var izskaidrot arī to pirmajā mirklī nesaprotamo parādību,
ka pa uzgali iztek lielāks šķidruma daudzums nekā pa tikpat
lielu caurumu plānā sienā. Pateicoties vakuumam, uzgalis darbo-

jas kā savdabīgs sūknis, kas papildus nosūc šķidrumu; tāpēc šajā
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gadījuma, neraugoties uz hidrauliska augstuma zudumu palieli-
lināšanos, palielinās šķidruma iztecēs daudzums.

lekšēju cilindrisku uzgali izgatavo caurules veida, un pieliek
caurumam trauka iekšpusē (147. zīm.). Šajā uzgalī, salīdzinot ar

ārējo uzgali, pretestības un līdz ar to-

hidrauliskā augstuma zudumi ir lie-

lāki, tāpēc ka pasliktinās apstākļi šķid-
ruma pietecei pie uzgaļa.

Ja uzgaļa garums />2,s<i, tad

šķidrums aizpilda visu uzgaļa iztecēs

šķērsgriezumu, strūklas sašaurinājuma
koeficients šajā šķērsgriezumā a=l,
bet ātruma koeficients (p =0,71. Ja

uzgalis nedarbojas ar pilnu
šķērsgriezumu, un šķidrums izplūst,
nepieskaroties uzgaļa sienām, kādēļ
ievērojami samazinās iztecēs dau-

dzums (p.=0,5).

Koniskā uzgalī ar sašaurinājumu
uz āru (148. zīm.) bez iekšējā strūk-

146. zīm.

las sašaurinājuma, kas gan šeit izpau-
žas mazākā mērā nekā cilindriskā uzgalī, pie izejas no uzgaļa
rodas vēl otrs (ārējais) sašaurinājums, aiz kura šķidrums plūst
paralēlās strūkliņās. Pateicoties nelielajam iekšējam sašaurināju-
mam, hidrauliskā augstuma zudumi

šādā uzgalī ir mazāki nekā cilin-

driskos uzgaļos, ātruma koefi-

cients — lielāks, bet sašaurinājuma
koeficients, tā kā pie izejas ir papil-
du sašaurinājums, — ir mazāks.

Visi iztecēs koeficienti a, <p, v.

koniskiem uzgaļiem ir atkarīgi no

koniskuma leņķa 9. Mēģinājumi
rāda, ka koniskos uzgaļos ar sašau -

147. zīm.

rinājumu uz āru ātruma koeficients cp nepārtraukti palielirJās līdz

ar ša leņķa palielināšanos, iztecēs koeficients turpretim sākumā

pieaug, sasniegdams maksimālo vērtību v.=0,946 pie 6 =13", un

pēc tam sāk samazināties.

Jāņem vērā, ka šeit, tāpat kā visur, aplūkojot izteci pa uzga-

ļiem, visi koeficienti attiecas uz uzgaļa iztecēs šķērsgriezumu. Ja

turpretim iztecēs koeficientu attiecina uz cauruma šķērsgriezumu
sienā, tad, tā kā uzgalis ir konisks, tas, saprotams, būs krietni

mazāks; tāpēc koniski sašaurinātos uzgaļus blakus lieliem iztecēs

ātrumiem raksturo mazāki iztecēs daudzumi nekā cilindriskos uz-

gaļus.



61. Iztece pa uzgaļiem 207

Koniski uz āru paplašinātos uzgaļos (149. zīm.) šķidruma
strūkla, ieejot uzgali ievērojami sašaurinās un pēc tam, ātri papla-
šinādamās, piepilda visu šķērsgriezumu. Ārējā sašaurinājuma pie
izejas no uzgaļa šeit nav, un tātad sašaurinājuma koeficients

a=l. Tomēr, ja koniskuma leņķis t*>B°, šis uzgalis pārstāj dar-

148. zīm. 149. zīm.

boties ar pilnu šķērsgriezumu, un strūkla izplūst, nepieskaroties

uzgaļa sienām, tāpat kā no cauruma plānā sienā. Iztecēs koefi-

cienti koniski paplašinātiem uzgaļiem, tāpat kā sašaurinātiem uz-

gaļiem, mainās atkarībā no koniskuma leņķa un ir vidēji (pie

e<B°) <p=|i=0,45.
Tātad koniski uz aru paplašināto uzgaļu izejas šķērsgriezumā

iztecēs ātrums izrādās ievērojami mazāks nekā visos iepriekšējos

gadījumos. Tam par cēloni ir lielie hidrauliskā augstuma zudumi,

strūklai strauji sašaurinoties un paplašinoties pašā uzgalī. Tur-

pretim šķidruma iztecēs daudzums

ievērojami palielinās. Tas pirmajā
mirklī mazā iztecēs koeficienta dēļ var

likties savādi. Tomēr jāņem vērā, ka

šis koeficients attiecas uz uzgaļa lielā

izejas šķērsgriezuma laukumu; ja to

attiecinātu uz mazā ieejas šķērsgiezu-
ma laukumu, t. i., uz cauruma lau-

kumu sienā, tas izrādītos daudz lielāks

un tā skaitliskā vērtība sasniegtu2—3.

Koniski paplašinātos uzgaļos strūk-
150. zīm

las sašaurinājuma vietā rodas prāvs
vakuums, un tāpēc tiem ir vēl lielāka sūkšanas spēja nekā cilin-

driskiem uzgaļiem.
Konoidāliem uzgaļiem (150. zīm.) ir forma, kas ļoti tuva

formai, kāda ir šķidruma strūklai, kura iztek pa caurumu plānā
sienā. Dabiski, ka tāpēc šajos uzgaļos iekšējais sašaurinājums
ir vismazākais, ārējā sašaurinājuma nemaz nav (a=l) un āt-

ruma un iztecēs daudzuma koeficientiem jābūt lielākiem nekā

visos citos gadījumos. Mēģinājumi rāda, ka šo koeficientu vidējā
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vērtība ir cp
=

p,
=0,97, bet, ja izpildījums sevišķi rūpīgs un sienas

gludas, — pat līdz 0,995.

Neraugoties uz to, ka konoidālie uzgaļi dod vislielākos izte-

cēs ātrumus un iztecēs daudzumus, tos tomēr praksē samērā reti

lieto, galvenokārt tāpēc, ka tos grūtāk izgatavot.
Tālāk, 37. tabulā, ievietoti kopsavilkuma dati par iztecēs koe-

ficientiem dažādiem gadījumiem (ūdenim).
Uzgaļus plaši lieto dažādiem tehniskiem nolūkiem. Cilindrisko

uzgaļu piemēri ir caurules ūdens izlaišanai no rezervuāriem un

ūdens tilpnēm, visdažādākie krāni utt.; koniski sašaurinātos uzga-

ļus lieto, lai dabūtu lielus iztecēs ātrumus un palielinātu strūklas

spēku un aizšļākšanas tālumu ugunsdzēsēju šļūtenēs, degvielas

smidzinātājos, hidromonitoros grunts izskalošanai, strūklaku

sprauslās, aktīvo hidraulisko turbīnu sprauslās; koniski paplašinā-
tos uzgaļus lieto, lai palēninātu šķidruma tecēšanu un attiecīgi

palielinātu spiedienu —
hidraulisko turbīnu sūčējcaurulēs, caur-

teku caurulēs zem uzbērumiem, smēreļļu padeves palēnināša-
nai utt.

37. tabula

Iztecēs koeficienti dažādiem gadījumiem

Uzga|us sevišķi daudz lieto visdažādākos aparātos un ierīcēs,
kas paredzētas šķidrumu celšanai (ežektori, inžektori), šķidrumu
izslacīšanai un izsmidzināšanai (izslacīšanas gradētavās un ba-

seinos) un dažādiem nolūkiem ķīmiskajā tehnoloģijā.
Kā šāda veida aparātu piemēru aplūkosim ežektoru, kura shēma

attēlota 151. zīmējumā. Tas sastāv no caurules A, kuras galā ir

koniski sašaurināts uzgalis B, pr\ kuru no ūdensvada vai spied-
rezervuāra C tiek pievadīts ūdens. Izplūzdams ar lielu ātrumu no

šā uzgaļa, ūdens caur īsu koniski sašaurinātu cauruli D nonāk

koniski paplašinātā caurulē (difuzorā) E un aiz tās spiedvadā Fl.

1 Prakse sastopami arī ežektori, kuros nav uzgaļa D un dažreiz arī difu-

zora.

,oe: i cii

Caurumu un uzgaļu tipi
a

Caurums plānā sienā

ilindrisks ārējais uzgalis

Cilindrisks iekšējais uzgalis ....
konisks uz āru sašaurināts uzgalis .
konisks uz āru paplašināts uzgalis .

uzgalis

0,64

1

1

0,983

1

1

0,97

0,82
0,71

0,961
0,45

0,97

0,62

0,82
0,71

0,946
0,45

0,97
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Uzgaļa B izejas daļa un uztverošais uzgalis D atrodas ežek-

tora korpusa G iekšpusē; korpusam pievienota sūkšanas caurule

Ķ, kuras gals sniedzas vaļējā ūdens tilpnē N.

Tā kā korpusā, tajā vietā, kur ūdens pāriet no uzgaļa B uzgali
D, tas kustas ar lielu ātrumu, tad šeit rodas retinājums (va-
kuums). Tāpēc ūdens no ūdens tilpnes paceļas pa sūkšanas cau-

ruli korpusā, sajaucas ar spiedvada
ūdeni un kopā ar to tiek ierauts

spiedvadā. Difuzorā tad ūdens āt-

rums samazinās, turpretim spiediens
pieaug.

Ežektora lietderības koeficientu

nosaka attiecība starp darbu, ko

veic tā ūdens svars, kurš no ūdens

tilpnes ieplūdis pa sūkšanas vadu

un kuru ežektors pacēlis augstumā
H, un darbu, ko veic aktīvi darbī-

gais (spiedvada) ūdens, kas ieplūst
no ūdensvada. Ja paceltā un aktīvā

ūdens daudzumus apzīmējam ar Q2

un Qi un augstumus — attiecīgi ar

H un h, tad lietderības koeficientam

dabūjam šādu izteiksmi:

'tQiH
_

QjH
m

(c ocn

151. zīm.

Šis koeficients ir ļoti neliels un parasti svārstās robežās no

0,15 maziem līdz 0,30 lieliem ežektoriem. Tomēr ežektorus to vien-

kāršās konstrukcijas un automātiskās darbības dēļ, kā arī tāpēc,
ka tajos nav itin nekādu mehāniski dilstošu daļu, tehnikā lieto

diezgan plaši.
Tā kā darba procesā ežektora korpusā darbinātājs šķidrums

sajaucas ar pārsūknējamo šķidrumu, tad to var izmantot arī kā

divu šķidrumu samaisītāju, ko arī bieži dara, lai sajauktu aukstu

un karstu ūdeni apkures sistēmās. Šādā gadījumā ežektoram dod

īpašu konstruktīvu izveidojumu, un tad to parasti sauc par ele-

vatoru.

Kā otru piemēru aplūkosim uzgaļu izlietošanu ugunsdzēsības
šļūtenēs.

Dzēšot ugunsgrēku, tam pievada ūdeni pa kaņepāju vai gumi-
jas šļūteni, kuras galā ar īpašu gredzenu iestiprināts tā sauca-

mais brandspoits (152. zīm.), kas īstenībā ir koniski sašaurināta

caurule (stobrs) ar speciālu uzgali. Lai no brandspoita izplūstošā
strūkla sekmīgi dzēstu ugunsgrēku, tam ūdens ar lielu sparu jā-
izšļāc pēc iespējas lielākā daudzumā un attālumā.
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Pētījumi rāda, ka no šā viedokļa vislabākos rezultātus dod

koniski sašaurināts uzgalis ar īsu cilindrisku piedēkli (strūkleni).
Koniskais uzgalis palielina iztecēs ātrumu, strūklenis novērš

strūklas sašķaidīšanos un dod blīvu strūklu.

152. zīm.

Bezgaisa telpā vertikāli uz augšu vērstai strūklai vajadzētu
pacelties augstumā

H= t,
W

kur v — strūklas ātrums strūkleņa iztecēs šķērsgriezumā.
īstenībā gaisa pretestības dēļ šis augstums ir krietni mazāks.

Augstumu, līdz kādam bezvēja laikā var pacelties atsevišķas
strūklas lāsītes, var aprēķināt ar šādu formulu: .

H'=:M
P

-0,000113 "p,
d

šeit — H
p

— pilns hidrauliskais augstums, t. i., pjezometriskā
un kinētiskā augstuma summa pie ieejas brandspoitā, bet d —

strūkleņa izejas diametrs metros.

Laba, tā saucamā kompaktā strūkla, kas derīga ugunsdzē-
sības nolūkiem sasniedz mazāku augstumu

H
k

=aH'

kur a — skaitliskais koeficients, ko izvēlas atkarībā no H':

ja //'= 15,2 22,9 30,5 38,1 45,7 m

a=0,82 0,79 0,73 0,67 0,63

62. Izteces koeficientu eksperimentālā noteikšana

Iztecēs koeficientus noteic hidrauliskās laboratorijās ar spe-

ciālām iekārtām. Viena šāda iekārta parādīta 153. zīmējumā; tā

sastāv no vertikālas tvertnes ar caurumu sānu sienā. Pirms mēģi-
nājuma šajā caurumā iestiprina apmaināmu plāksnīti ar pētī-
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šanai paredzēto caurumu vai ar jebkādas formas uzgali. Šķidruma

līmeņa augstumu tvertnē visa mēģinājuma laikā uztur konstantu,
pateicoties nepārtrauktai šķidruma pieplūšanai pa cauruli A ar

krānu B un pārgāzēs līnijai C. Ūdens līmeņa augstumu mēra ar

līmeņrādītāju vai pjezometrisko cau- „

ruli D. No cauruma izplūstošās

šķidruma strūklas punktu koordi-

nātu mērīšanai traukam piestipri-
nāts horizontāls stienis E ar ieda-

ļām. Pa stieni pārvietojas slīdenis

F ar vertikālu stieni G, kam arī ir

iedaļas un adata galā; tā ir iespē-
jams, pievirzot adatas smaili strūk-

lai cieši klāt, fiksēt strūklas stāvokli

x, y koordinātu sistēmā (sk. 154.

zīm.).
153. zīm.

Koeficientu v. nosaka, salīdzinot
teorētisko iztecēs daudzumu ar faktisko šķidruma daudzumu, kas

iztek pa caurumu. sajā nolūkā tieši pie iekārtas izmēra šķērsgrie-
zuma laukumu / un hidraulisko augstumu H virs tā smaguma

centra un aprēķina teorētisko iztecēs daudzumu ar formulu

QT
=f]/2jrT

Faktiskā šķidruma iztecēs daudzuma Qf noteikšanai parasti
lieto tilpuma vai svara mērīšanas metodes. Pēc tam viegli dabūt

meklējamo iztecēs koeficientu

Qf

Ātruma koeficientu cp atrod, sa-

līdzinot teorētisko un faktisko izte-

cēs ātrumu, un aprēķina ar izteiksmi

Teorētisko iztecēs ātrumu nosa-

ka ar formulu

vT
= y2gH-

Faktisko iztecēs ātrumu var no-

teikt šādi.

154. zīm.

Ja neievēro gaisa pretestību no cauruma izplūstošai strūklai,
var pieņemt, ka šķidruma daļiņas, no kurām sastāv strūkla, pār-
vietojas ka brīvi materiāli punkti, kas sviesti horizontālā virzienā

ar sakuma ātrumu, kurš vienlīdzīgs faktiskajam ātrumam vt, un
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turpmāk pakļauti vienīgi smaguma spēka ietekmei. No teorētiskās

mehānikas zināms, ka šādu punktu trajektorijas ir parabola, ko

aplūkojamā gadījumā sauc par iztecēs parabolu.
Šās parabolas vienādojumu atrodam ar šādiem apsvērumiem.

Cauruma smaguma centru pieņemam par koordinātu sākuma

punktu, y asi virzām vertikāli uz leju, bet x asi — horizontāli no

labās uz kreiso pusi (154. zīm.). Šķidruma daļiņu kustība hori-

zontālā virzienā ir vienmērīga un ar ātrumu v
f , bet vertikālā

virzienā — vienmērīgi paātrināta un ar sākuma ātrumu nulle un

paātrinājumu g. Tāpēc šīm kustībām atbilst vienādojumi

x =vf T,

Atrisinot šo vienādojumu sistēmu, izslēdzam no tiem laiku T un

dabūjam šķidruma daļiņas trajektorijas vienādojumu, t. i., mek-

lēto iztecēs parabolas vienādojumu, šādā veidā:

v =

f

No šejienes atrodam faktisko vidējo iztecēs ātrumu

Kā no šās izteiksmes redzams, lai noteiktu ātrumu v
f , pietiek ar

adatu izmērīt kaut kura brīvi izraudzīta strūklas punkta koor-

dinātes x un y.

Precīzāk ātrumu var noteikt ar divu

brīvi izraudzītu strūklas punktu koordi-

nātēm (izņemot punktu x= 0, y
=0).

Šādā gadījumā:

—1/i x
2xl(x2 -xļ)

2+ (x
2
y i -xlyl)2.

Vt ]/ 2 xļX2(xa
— xt) (X2yt —x yyī

)

Strūklas sašaurinājuma koeficientu

var noteikt divējādi. Visvienkāršāk to at-

rod, aprēķinot pēc te jau agrāk atrasta-

jiem ātruma un iztecēs daudzuma koefi-

cientiem:

155. zīm.
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Otrs paņēmiens ir strūklas šķērsgriezuma, pareizāk, strūklas

diametru, tieša mērīšana ar rīku, kas attēlots 155. zīmējumā. Šis

rīks ir riņķis B, kuram piestiprināts rokturis A un kurā ir četras

mikrometriskās skrūves C, kas var pārvietoties pa diviem savstar-

pēji perpendikulāriem diametriem. Blakus katrai skrūvei piestip-
rināta skala D ar iedaļām, no kurām izdara nolasījumus. Ja tāda

rīka nav, var izlīdzēties ar mērcirkuli, kas tomēr nenovēršami

dos stipri neprecīzākus rezultātus.

63. Šķidruma strūklas spiediens

Ja šķidruma strūkla, kas izplūst pa caurumu vai no uzgaļa,
savā ceļā sastop cietu šķērsli (sienu), tā ar kādu spēku izdara

spiedienu pret šo šķērsli; to parasti sauc par strūklas spiediena
spēku jeb trieciena spēku. Šā spēka skaitliskā vērtība atkarīga no

strūklas vidējā ātruma, šķērsgriezuma lieluma, no šķēršļa formas

un lieluma un tā novietojuma attiecībā pret strūklu. Šī parādība

156. zīm.

praksē bieži novērojama, piemēram: kad šķidruma strūkla atsitas

pret aktīvas hidrauliskās turbīnas lāpstiņām, pret ūdens ratu, kad

no brandspoita izplūstošā strūkla dod triecienu, kad viļņi atsitas

pret krastmalas sienu utt. Tāpēc strūklas spiediena spēku no-

teikšana ir ļoti svarīgs praktisks uzdevums.

Aplūkosim vispārēju gadījumu, kad šķidruma strūkla triecas

pret nekustīgu šķērsli, kas ir simetrisks attiecībā pret strūklu un

ar cilindriski liektu virsmu (156. zīm.). Pēc trieciena strūkla no-

plūst pretējos virzienos zem leņķiem ci attiecībā pret x—x asi,

pie tam, ņemot vērā simetriju, iztecēs ātrumus un daudzumus abos
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virzienos var uzskatīt par vienādiem. Nodalīsim strūklā kādu

šķidruma tilpumu, kuru norobežo šķērsgriezumi /, 2 un 3; pie-
ņemsim, ka ļoti īsā laika sprīdī šis tilpums pārvietojas kādā jaunā
stāvoklī, ko norobežo šķēlumi I', 2' un 3.

Spiediena spēka noteikšanai izmantosim pazīstamo teorētis-

kās mehānikas teorēmu par kustības daudzuma projekciju, kurā

teikts, ka kustībā esoša ķermeņa kustības daudzuma projekcijas
uz S asi pārmaiņa laika sprīdī A7" ir vienlīdzīga visu uz ķermeni
darbojošos spēku P

{ spēka impulsu projekciju summai par to pašu
laika sprīdi

i(mv)
t
~Z(Pt£LT)t.

Tā kā nodalīto šķidruma tilpumu vidējai daļai, ko ierobežo šķē-
lumi /', 2, 3, kustības daudzums stacionārā plūsmā nemainās,
tad meklējamo kustības daudzuma pārmaiņu var atrast kā til-

pumu 2—2' un 3—3' un tilpuma /—/' kustības daudzumu star-

pību. Apzīmēsim šķidruma masas šajos tilpumos ar m\, m 2unm3,
vidējos ātrumus šķērsgriezumos 1, 2un 3 attiecīgi ar ut, v2un va

un pieņemsim par projekciju asi horizontālo x—x asi, kas sakrīt

ar simetrijas asi. Lai noteiktu kustības daudzuma pārmaiņas pro-

jekciju uz šo asi, pietiek noprojecēt uz to tilpumu /
— /',

2
—

2' un 3
—

3' kustības daudzuma vektorus. Tādā kārtā da-

būjam
A(mv)x

=m 2v2 cos a +rri3V 3
cos ci — tn{vx.

Tā kā aplūkojamā gadījumā m2=m% un v2=va, tad iegūto iz-

teiksmi var pārrakstīt šādā veidā:

A(mv) x
=2m2v2 cos a — n%\V\.

Tagad noteiksim tajā pašā laika sprīdī uz strūklu darbojošos

spēku impulsu projekciju summu. Šās summas izteiksmē ietilpst
tikai viena spēka — virsmas reakcijas spēka impulsa projekcija.1

Šis reakcijas spēks R ir vienlīdzīgs meklētajam strūklas spiediena

spēkam P pret virsmu un kā reaktīvs spēks vērsts uz pretējo pusi,
t. i, šajā gadījumā pa horizontāli no labās uz kreiso pusi. Minētā

spēka impulss RAT projecējas uz x asi īstā garumā ar mīnusa

zīmi.

Tāpēc

S (P,At) x=-RbT,

1 Pārējie spēki vai nu savstarpēji līdzsvarojas un nedod komponenti pro-

jekciju ass virzienā (hidrodinamiskā spiediena spēki, atmosfēras spiediens),
vai arī (smaguma spēki), salīdzinot ar strūklas kinētisko enerģiju, ir tik

niecīgi, ka tos pilnīgi var ignorēt.
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un tātad
0 „.„

2m2v
2
cos a— mļVx =—R&i.

Ņemot vērā šķidruma caurteces nemainīgumu un ignorējot
hidrauliskās pretestības, kas šajā gadījumā pilnīgi pieļaujams,
jāpieņem, ka m\=2m2 un Vi

=v2. Tad iegūtā vienādojuma vietā

dabūjam
RAT=m,iVi (1 —cos a).

Tālāk izteiksim šķidruma masu ar caurteci

1
g

Tad

/?A7"=
1 (1 — cos a)A7"

un

— cos a).

No šejienes, tā kā Q=Vļfļ, kur /i —
strūklas šķērsgriezuma

laukums, galīgā veidā dabūjam vispārēju izteiksmi virsmas re-

akcijas spēka vai tam vienlīdzīgā un pietēji vērstā strūklas spie-
diena spēka noteikšanai:

— cosa). (5.30)
g

Ja šķērslis ir plāksne, kas novietota perpendikulāri pret strūk-

las asi (157. zīm.), tad a =90°

un cosa=0 un strūklas spie-
diena spēks

P = (5.31)
8

Ja šķērslis atrodas tiešā

spraugas tuvumā, (5 .30) for-

mulā ērti ievietot iztecēs ātru-

ma izteiksmi

157. zīm.

kur cp
— ātruma koeficients, kuru daudzos gadījumos aptuveni

var pieņemt par 1. Tad spiediena spēkam dabūjam

P=2y///,. (5.32)
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Redzams, ka spēks, ar kādu šķidruma strūkla ar šķērsgriezumu
fu kura pie hidrauliskā augstuma H izplūst pa caurumu, iedar

bojas uz tai perpendikulāru plāksni, ir divreiz lielāks nekā šķid-

ruma hidrostatiskā spiediena spēks y///i uz to pašu laukumu f\

tajā pašā dziļumā H zem šķidruma līmeņa.

158. zīm. 159. zīm.

Ja šķērslis (158. zīm.) ir liekta virsma, kas uzskrejošo strūklu

novirza par 1800,1 tad strūklas spiediena spēks

(5.33)

pārsniedz hidrostatisko spiediena spēku četrkārt.

Aplūkosim vēl šķērsli, kas ir zem leņķa <z pret strūklu nostā -
dīta plāksne (159. zīm.). Šajā gadījumā, ko parasti sauc par

slīpo triecienu, strūklas spiediena spēks pret plāksni strūklas vir-

zienā ir

P = sin2
«, (5.34)

bet spiediens perpendikulāri pret plāksni

P„ =

T
(5.35)

1 Tāda forma ir aktīvo hidraulisko turbīnu lāpstiņām.
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64. Piemēri

28. Noteikt ūdens iztecēs daudzumu Q, ja ūdens iztek pa apa|u caurumu

plānā mērtraukā sānu sienā. Mērtraukā diametrs Z)=l m, cauruma diametrs

d=s cm un hidrostatiskais augstums virs cauruma centra //=1,5 m.

Tā kā cauruma un tvertnes šķērsgriezumu laukumu attiecība

ir ļoti maza, tad iztecēs daudzuma noteikšanai lietojam formulu

Q= ,

pieņemot iztecēs koeficientu fi =0,62 (sk. 37. tabulu).
Tad dabūjam

3,14-0,052 .-,
Q = 0,62 -Ķ-

— ļ/2-9,81•1,5 0,0065 m
3lsek = 6,5 l\sek.

29. Ūdens iztek no slēgta vertikāla trauka atmosfērā pie pastāvīga ģeo-
metriskā spiediena augstuma n= 3 m pa ārēju cilindrisku uzgali ar diametru

d=B cm (160. zīm.).

Noteikt, kāds spiediens p uz šķidruma
brīvo līmeni tvertnē nepieciešams, lai iz-

tecēs daudzums būtu Q=50 llsek.

Par pamatu ņemam vispārējo formulu
šķidruma iztecēs daudzuma noteikšanai

Q = v-fYīģH,

no kuras dabūjam

160. zīm.

Arējam cilindriskam uzgalim (sk. 37. tabulu) iztecēs koeficients ļi =0,82;
uzga|a šķērsgriezuma laukums

= 5
4 4

un tātad

H-
0,822-O.CO52 -2-9,81

Aplūkojamā gadījumā

H-h+ £- —t\
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kur p — spiediens uz brīvo līmeni traukā, bet pa — spiediens vide, kurā

ūdens iztek (t. i., atmosfēras spiediens).

Tāpēc

V V

Uz ūdens brīvo līmeni, traukā nepieciešams manometriskais spiediens

p —p
a

=r(H — /V)= 1000(7,6 —3) =4600 feG//n 2=0,46 kG/cm?,

t. i., 0,46 atm.

30. Noteikt laiku, kas nepieciešams, lai izlīdzinātos līmeņu augstumi divos

savienotos traukos A un B (161. zīm.), ja to šķērsgriezuma laukumi visā

161. zīm. 162. zīm.

augstumā ir nemainīgi — F,=3 m 2,
F

2=2 m 2, cauruma diametrs d=lo cm

un sākotnējā līmeņu augstumu starpība ŽT—1,5 m.

Aprēķināsim cauruma šķērsgriezuma laukumu

,
nd* 3,14-0,12

nnr.7Q[-
.

/=— ~—! !—=0,00785 m 2
4 4

un. pieņemot iztecēs koeficientu |i =0,62, kā plānai sienai, ar (5.26) vienā-

dojumu atrodam laiku, kas nepieciešams, lai līmeņi izlīdzinātos,

_ 2-3.2V170
.... ..,.

,
-— -— = 111 sek -- 1 min 51 sek.

(3+2)-0,00785-0,62- }'2-9,81

31. Ūdens strūkla, kas izplūst ar ātrumu u= 5 mlsek no cauruma ar

diametru d=2,5 cm tvertnes sānu sienā, sastop savā ceļā šķērsli plakanas
vertikālas plāksnes veidā (162. zīm.).

Noteikt strūklas spiedienu pret plāksni, ignorējot smaguma spēkus un

pieņemot strūklas šķērsgriezumu no cauruma līdz šķērslim par nemainīgu.
Strūklas spiedienu pret šķērsli atrodam ar (5.31) formulu

1000-52- -0,0252
fv

2f 4
p =-f

=

m = kG-
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ŠĶIDRUMA KUSTĪBA SPIEDVADU CAURULĒS

65. Cauruļvadu uzdevums un klasifikācija

Mūsdienu tehnikā cauruļvadus lielo dažādiem uzdevumiem,
tos izmanto dažādu šķidrumu pārvietošanai (ūdens, nafta, mālu
šķidinājums ūdenī utt.), un tos izgatavo no dažādiem materiā-

liem (metāla, betona, koka). Blakus cauruļvadiem ar visniecīgā-
kajiem izmēriem (kapilāri), kurus lieto laboratoriju tehnikā un

kontrolēšanas un mērīšanas aparatūrā, ir arī cauruļvadi simtiem

kilometru garumā (maģistrālie naftas vadi) un ar diametriem, kas

sasniedz vairākus metrus (cauruļvadi hidrotehniskās būvēs).

163. zīm. 164. zīm.

Atkarība nokonfigurācijas izšķir vienkāršos un saliktos cauruļ-
vadus.

Par vienkāršiem sauc cauruļvadus, kam nav nozarojumu ceļā
no šķidruma saņemšanas vietas līdz patērēšanas vietai.

Ja šķidrumu piegādā vairākām patērēšanas vietām, tad cauruļ-
vadu sauc par saliktu, un tas ir cauruļu tīkls, kas sastāv no gal-
venās, maģistrālās caurules un no atzarojumu vadiem. Saliktos

cauruļvadus iedala šādos galvenajos veidos:

a) paralēls cauruļvadu savienojums, kas sastāv no vairākām

caurulēm, kas galvenajai maģistrālei pieslēgtas paralēli, t. i., at-

zarojas no tās kādā vienā punktā un savienojas ar to citā punktā
(163. zīm.);

b) sazarotie jeb aklie cauruļvadi, pa kuriem šķidrums no

maģistrāles M tiek sadalīts sānu nozarojumos un atpakaļ uz ma-

ģistrāli nenāk (164. zīm.);
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c) lokveida cauruļvadi, kas ir noslēgts tikls (loks), kuru baro

maģistrāle (165. zīm.).
Šķidrumu, kas plūst pa cauruļu vadiem, var patērēt dažādā

veidā.

Izšķir

a) tranzīta patēriņu, t. i., caurteces daudzumu,
ko aizvada pa maģistrāli,

b) ceļa patēriņu, ko no maģistrāles atņem da-

žādos starppunktos šķidruma plūsmas ceļā. Pa-

tēriņu sauc par koncentrētu, ja patēriņa vietas

atrodas lielākā attālumā cita no citas, un par

nepārtrauktu, ja šīs vietas ir ļoti tuvu cita citai.165. zīm.

66. Galvenās formulas cauruļvadu aprēķiniem

Pamatvienādojums cauruļvadu aprēķinos ir Bernuli vienādo-

jums, no kura, kā zināms, izriet, ka hidraulisko augstumu star-

pība starp Hi šķērsgriezumā / un H
2 šķērsgriezumā 2 tiek izlie-

tota, lai pārvarētu hidrauliskās pretestības, kas kavē šķidruma
plūsmu posmā starp šiem šķērsgriezumiem. Tādā kārtā:

AH=Hl-H2
= ŠĀ,.*

kur

Pie tam hidrauliskā augstuma zudumus berzes dēļ cauruļvada

garumā nosaka ar Darsī-Veisbaha (4.36) formulu

vai
— galvenokārt tad, ja aprēķināmās caurules nav apaļas, —

ar (4 . 34) izteiksmi

h —i —

V*L
ft

g. Z. — IL—
C2R

, ...

Turpretim vietējās pretestības aprēķina ar vispārējo (4.53)
formulu

A».*.=C£- (6.2)

Koeficientu X un C skaitliskās vērtības aprēķina ar attiecīgām
formulām, vadoties no vispārējiem apsvērumiem, kas izteikti
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48. nodalījumā, bet vietējo pretestību koeficienti Ķ tiek noteikti

atkarībā no pretestību veida uz 51. nodalījumā minēto datu pa-
mata.

Turpmāk sastapsimies ar dažādiem aprēķina formulu pārvei-
dojumiem, kuru nolūks ir vienkāršot aprēķinu paņēmienus.

Atcerēsimies izteiksmes, kas 48. nodalījumā dotas koeficienta

X aprēķināšanai:

• $3
laminārai plūsmai,

.
_

0,3165
_

q*
.

fi
.

R0.25 R0.25 V 3-*)

— turbulentai plūsmai gludās caurules, un to apstākli, ka pie
lielām R vērtībām (t. i., «pilnīgi negludu» cauruļu laukā turbu-

lentā plūsmā) koeficients X nav atkarīgs no R; saglabājot koefi-

cientam X kopējo (6.3) un (6.4) veida sakarību, šajā gadījumā
R pakāpes rādītājs jāpielīdzina nullei.

Tādākārtā vispārējā izteiksme koeficientam X visiem šķidruma

plūsmas režīmiem var tikt izteikta šādi:

(65 )

levietojot šo izteiksmi (6.1) formulā, dabūjam

V*. L.IL. (6.6)
v"dn d 7g

Bet, tā kā

tad no (6 .6) dabūjam šādu vispārēju izteiksmi hidrauliskā aug-
stuma zudumiem:

h„^^ļfl±.^L =A9ļlL
, (6.7)

kur

42-nKn-2
a

Ak
—k ,m=2—n, &=5 —n.
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Ja visus lielumus, kas ir šajā izteiksmē, izteic tehniskajā mēr-

vienību sistēmā {kG, m, sek), tad koeficienta A un pakāpju rādī-

tāju m, n un k skaitliskās vērtības ir tādas, kādas parādītas
38. tabulā.

38. labula

Koeficients A un pakāpju radītāji m, n un k (6.7) formula

Caurteces. daudzuma tiešai noteikšanai no (6.7) izteiksmes»

dabūjam

kur pieņemti šādi apzīmējumi: B
l
_, r=—,p = —•

yA
m m

Koeficienta B un pakāpju rādītāju r un p skaitliskās vērtības
šai formulai dažādiem šķidruma plūsmas režīmiem dotas 39. ta-

bulā.

39. tabula

Koeficients B un pakāpju raditaji r un p (6.8) formulā

Plūsmas režīms

.aminarais režīms 4,15

'urbulentais režīms «gludo» cauru-

ļu laukā (Blaziusa formula) 0,0246

'urbulentais režīms «pilnīgi neglu-

do» cauruļu laukā (kvadrātiskais
pretestības likums)

.... n^g

1

1,75

2

1

0,25

0

4

4,75

5

ismas re; [11s

.aminarais režīms 0,241

'urbulentais režims «gludo» cauruļu laukā

(Blaziusa formula) 8,34

'urbulentais režīms «pilnīgi negludo» cau-
/

ruļu laukā (kvadrātiskais pretestības JL-i/ ?JL
likums) 4 V X

4

2,71

2,5

1

0,143

0
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Tātad kvadrātiska pretestības likuma gadījuma (6 . 8) formulu

var pārrakstīt šādā veidā:

levedām vēl apzīmējumu

=fļ/ļ= K. (6.9).

Tad dabūjam

vai

ty=Ķi*Ļ±t==J(H. (6.10)

Lielumu Ķ šajā formulā sauc par caurteces moduli.

(6 . 10) formula ir ļoti vienkārša, un tāpēc to bieži lieto prak-
tiskos aprēķinos turbulentās plūsmas laukā kvadrātiskā pretestī-
bas likuma gadījumā. Pēdējais atbilst šķidruma plūsmai pie lielām

Reinoldsa skaitļa vērtībām, kas praksē parasti sastopamas ūdens-

vados. Tāpēc šo formulu bieži sauc par «ūdensvadu formulu».

Jā i=l, no (6. 10) formulas izriet

Q=K.

Tādā kārtā caurteces modulis ir šķidruma caurteces dau-

dzums, ja slīpums ir 1.

Izmantojot Sezī formulu (4.35), caurteces daudzumam var

dabūt arī šādu izteiksmi:

Q=FC]/RTi.

Salīdzinot šo izteiksmi ar (6 .9) formulu, redzam, ka caur-

teces modulis X, izteicot ar koeficientu C, ir šāds:

K=FC]/rT (6.11)

Tādā kārtā caurteces moduļa skaitlisko vērtību nosaka cauru-

les diametrs, koeficients X (6-9) formulā vai C (6.11) for-

mulā. 40. tabulā dotas caurteces moduļa X vērtības, kas dažā-

diem cauruļu diametriem aprēķinātas ar (6.11) formulu, pieņe-
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40. tabula

Caurteces modulis čuguna caurulēm
R 6

mot koeficientu C =
— (pec
n

Maninga) un negluduma koefi-

cientu n=0,0125 (kas atbilst ču-

guna caurulēm); 41. tabulā dotas

Ķ2 skaitliskās vērtības, kas aprē-
ķinātas ar (6.9) formulu, kur X

noteikts ar Nikuradzes formulu

absolūtiem negludumiem 0,2; 0,5

un 1 mm.

Gadījumiem, kad kvadrātis-

kais pretestības likums nav spēkā,
vienkāršotas, praktiskiem aprēķi-
niem ērtas sakarības var dabūt

šādā kārtā. Izmantojam vispārē-
jo (6.7) formulu un apzīmējam

A
tajā ar K

d (šķērsgriezuma

koeficients), V ar Xv (viskozitā-
tes koeficients), Qm

ar Kq (caur-
teces koeficients). Tad dabūjam hidrauliska slīpuma formulai

šādu rakstības veidu:

i
— =Kj'Kv'Ko•

Laminārai plūsmai šo formulu var vēl vairāk vienkāršot. Tā

kā šajā gadījumā n=l un m=l, tad lamināram režīmam dabū-

41. tabula

Caurteces modulis dažāda negluduma caurulēm

(, mm

40

50

75

100

125

150

175

200
225

250

300

350

400

450

500

750

1000

4,66
8,46

24,94
53,72

97,40

158,4
238,9

341,1

467,0
618,5

1 006
1 517

2 166

2 965

3 927

11 580

24930

21,77
71,58

622,2
2 886

9 487

25 090
57 080

116 400

218 100

382 500

1011 000

2 301 000

4 691 000

8 792 000

15 410 000

134 100 000

'se, ISO, tam negl ļumam

I, mm

A=0,2 mm k =0,5 mm k = 1 mm

0,75
1,00

1,25

1,50
1,75

2,00

2.50
3,00

4,00
5,00

1 133

5162

16 024

43370

98 143

197 200

634 161

1 648 925

74(6 182

23 739 375

863

3 973

12 469

34 103
76840

155 456

504 082

1414260

5 975 040

19 257 813

686

3187

9 659

27627
62259

127 142

415352

1 091 313

4 974 592

26 130 625
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42. tabulā dotas šķcluma koeficienta A'
d (dažādiem cauruļu

diametriem) skaitliskās vērtības lamināram režīmam un turbu-

lentam režīmam Blaziusa formulas lietošanas laukā 000);
43. un 44i tabulā dotas koeficientu Ķv un Ķq vērtības turbulen-

tam režīmam — ari Blaziusa formulas lietošanas laukā.1

42. tabula

Šķērsgriezuma, koeficients

Jāmin ari formula, kuru pazīstamais krievu zinātnieks un in-

ženieris V. Šuhovs 1885. gadā ieteica caurteces aprēķināšanai,
kas ir hidraulikas vēsturē pirmais mēģinājums aprēķinos ņemt
vērā šķidruma viskozitāti. Suhova formula ir šāda:

Q=m ]ļdH,

kur m — koeficients, kas atkarīgs no pārsūknējamā šķidruma
veida un kas (pēc Suhova) ir

petrolejai m =23

naftai (Baku) . . .
m=18,4

mazutiem m =4,6

Suhova formula dod mazliet paaugstinātas hidrauliskā augstuma
zudumu vērtības, un tagad, ievērojot modernos uzskatus par šķid-

ruma plūsmas mehānismu, to nav ieteicams aprēķinos lietot. To-

mēr savā laikā tai bija izcila loma tehnikas attīstībā. Ar šo for-

mulu aprēķināti mūsu pirmie maģistrālie naftas vadi.

1 Tabulas sastādījusi L. Staroduba

iķērsļjriezuma koeficients /f

ii, mm

laminārais režīms turbulert:is režīms

(Bla/.iusa formula)

.50

75

100

150

200
250

300

i

0,0666

0,0130
0,00419

0,000820

0,000258
0,000107

0,0000517

0,0211

0,00304
0,000783

0,000113

0,00*
0,00011000

0,00000423
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43. tabula

Viskozitātes koeficients

v

tn2lsek

V

cm2jsek

v

cm'2!sek

V

cm/sek

0,010 0,3163 0,55 0,8612 1,80 1,159 5,2 1,510

0,015 0,3471 0,60 0,8801 1,85 1,166 5,4 1,525

0,020 0,3763 0,65 0,8979 1,90 1,174 5,6 1,539

0,025 0,3977 0,70 0,9148 1,95 1,182 5,8 1,552

0,030 0,4162 0,75 0,9307 2,00 1,190 6,0 1,566

0,035 0,4325 0,80 0,9458 2.15 1,204 6,2 1,578

0,040 0,4514 0,85 0,9601 2,2 1,218 6,4 1,591

0,045 0.4606 0,90 0,9739 2,3 1,232 6,6 1,603

0.C50 0,4728 0,95 0,9872 2,4 1,246 6,8 1,615

0,06 0,4949 1,00 1,0000 2,5 1,258 7,0 1,627

0,07 0,5144 1,05 1,013 2,6 1,270 7,2 1,637

0,08 0,5319 1,10 1,024 2,7 1,282 7,4 1,650

0,09 0,5445 1,15 1,036 2,8 1,294 7,6 1,661

0,10 0,5624 1,20 1,047 2,9 1,305 7,8 1,671

0,12 . 0,5886 1,25 1,058 3,0 1,316 8,0 1,682

0,14 0,6117 1,30 1,068 3,2 1,338 8,2 1,693

0,15 0,6311 1,35 1,078 3,4 1,358 8,4 1,703

0,18 0,6514 1,40 1,088 3,6 1,378 8,6 1,713

0,20 0,6687 1,45 1,098 3,8 1,396 8,8 1,723

0,25 0,7072 1,50 1,107 4,0 1,414 9,0 1,732

0,30 0,7401 1,55 1,116 4,2 1,432 9,2 1,742

0,35 0,7692 1,60 1,125 4,4 1,449 9,4 1,751

0,40 0,7953 1,65 1,134 4,6 1,465 9,6 1,761

0,45 0,8191 1,70 1,142 4,8 1,480 9,8 1,770

0,50 0,8408 1,75 1,151 5,0 1,496 10,0 1,779
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Caurteces koeficients K
0

67. Cauruļvadu aprēķināšanas un projektēšanas galvenie
uzdevumi

Cauruļvadu projektēšanas uzdevuma vispārīgākā gadījumā
tiek uzdots šķidruma caurteces daudzums un cauruļvada sākuma

un galapunkta stāvoklis; salikta cauruļvada gadījumā uzdevums

attiecīgi komplicējas, jo tiek uzdoti visi patēriņa punkti un patē-
riņi atsevišķos posmos. Pēc topogrāfiskās izpētīšanas un vairāku

iespējamu variantu salīdzināšanas plānā iezīmē trasi un konstruē

cauruļvada garenprofilu. Tādā kārtā hidrauliskos aprēķinos ir

jau zināms cauruļvada garums un visas tā punktu augstuma at-

zīmes. Jānosaka cauruļvada diametrs un hidrauliskais augstums
sākuma šķērsgriezumā.

Aplūkojamam uzdevumam var būt daudz dažādu atrisinājumu,
tāpēc ka, pārējos nosacījumos pieņemot vienādus, cauruļvada dia-

metrs reizē nosaka arī hidrauliskā augstuma zudumus: jo mazāks

4. u 1 a

<? 1

Ijsek

Q

llsek
K Q

<?
v

llsek
Kq

q
Kq ļ 0

v
Ijsek

v
l/sek

v
llsek

Kq

0,2
0,4

0,6

0,8

1,0
1,2
1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,0
2,8

3,0
3,2

3,4
3,6

3,8

4,0

'1,2
4,4

4,0
4,8

5,0

0,05982
0,2011

0.4088

0,6776

1,0
1,376

1,802
2,275

2,798
3,363

3,974

4/40
5,324

6,062

6,837
7,654

8,513
9,408

10,34

11,31

12,32
13,37

14,45
15,56

16,72

5,2

5,4

5,6
5,8

6,0
6,2

6,4
6,6

6,8

7,0
7,2

7,4

7,6
7,8

8,0
8,2

8,4

8,6

8,8
9,0

9,2

9,4
9,6

9,8

10,0

17,91

19,13

20,38
21,67

23,00
24,36

25,75

27,17

28,63
30,12

31,64
33,19

34,78
36,41

38,05

39,73
41,45

43,19

44,97
46,75

48,59
50,45

52,36

54,27
56,23

10,5

11,0

11,5
12,0

12,5
13.0

13,5

14,0
14,5

15,0

15,5
16,0

16,5
17,0

17,5

18,0
18,5
19,0

19,5
20,0

21

22

23

24

25

61,25'
66,43

71,81';
77,37

83,10
8*,98

95,0o
101,3

107,7

114,2

121,0
128,0

135,1
142,3

149,7

157.3
165,0

172,9

180,9
189,1

205,9

223,4
241,5

261,3

279,4

26

27

28

29

3u

31

32

33

34

35

36

37

38
39

40

41

42
43

44

45

46

47

48

49

50

299,3

319,8

340,9

362,5
384,5

407,3
430,4

454,3

478,7
503,7

529,0

555,0
,581,6

608,7
636,3

664,3

692,8
722,1

751,8
781,8

812,6

843,7
875,2

907,4

940,1

51

52

53

54

55

56
57

58

59
60

61

62

63

64

65

60

67

68

69

70

71

72

73

74

75

973,4

1001,0
1041,0
1075,d
1111,0i
1146,01
1182,0!

1219,0;
1256,0
1293,0

1331,0j
1370,0
1409,01

1448,0

1488,0'
1528,0

1569,0
1610,0

1652,0
1691,0

1737,0

1779,0
1823,0

1867,0

1912,0

76

77

78

79

80

81

82

83

84 j
85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1956,0

2001,0

2047,0
2093,0

2140,0

2187,0
2234,0

2282,0

2331,0
2379,0

2429,0

2479,0

2529,0
2579.0

2629,0

2680,0
2732,0

2785,0

2f<37,0
2*90,0

2944,0
2998,0

3052,0

3107,0
3162,0

li
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diametrs, jo lielāki ir zudumi, un otrādi
— jo lielāks diametrs,

jo mazāki zudumi. Tāpēc, uzdevumu atrisinot, vadās no ekono-

miskā izdevīguma prasībām un tehniskas lietderības cauruļvada
būvēšanā un ekspluatācijā.

Ja diametri mazāki, tad kapitālās izmaksas cauruļvada btiVei

ir daudz mazākas. Cauruļu izmaksa, zemes darbi un cauruļu
likšanas darbi ir jo mazāki, jo mazāks ir cauruļu diametrs. To-

mēr, no otras puses, cauruļvada diametra samazināšana palielina
hidrauliskā augstuma zudumus, un tāpēc vajadzīgi lielākas jaudas
sūkņi un dzinēji, palielinās to izmaksa un ekspluatācijas izmak-

sas. Ekonomiski visizdevīgākais caurules diametrs ir tas, kam

atbilst cauruļvada vismazākā kopējā izmaksa, kas atkarīga no

kapitālam izmaksām paša cauruļvada ierīkošanai un montāžai,
izmaksām sūkņu staciju iekārtošanai un ekspluatācijas izmaksām.

Pēc V. Jablonska atzinuma aptuveni var pieņemt, ka visizdevīgākais
diametrs parasti atbilst šķidruma tecēšanas ātrumam apmēram 1 m/seli.

t. i., diametram, ko aprēķina ar formulu

rf
e = 1,12 Vģl (6. 12)

kur, ja šķidruma caurteces daudzums Q uzdots inVsck, caurules diametrs d
c

iznāk metros.

Lai precīzāk noteiktu ekonomiski visizdevīcāko diametru, izstrādātas

dažādas metodes, kuras studē speciālos cauruļvadu projektēšanas un iekārto-

šanas kursos. So metodu pamatā ir šāds paņēmiens 6as.āda izteiksmi ko-

pējai cauruļvada izmaksai, ieskaitot

kā kapitālās izmaksas cauruļvada bū-

vei un montāžai, tā arī ekspluatācijas
izmaksas, kas izteiktas kā cauruļvada

diametra funkcija. Pēc tam atrod šās

funkcijai minimumu, t. i., atrod iz-

maksas pirmo atvasinājumu pēc dia-

metra un pielīdzina to nullei: no tādi

kārtā iegūtā vienādojuma nosaka cau-

ruļvada diametru, kas atbilst minimā-

lai kopējai izmaksai.

Meklējamo diametru var atrast

arī grafiski, tad (166. zīm.) uz .vienas

koordinātu ass, piemēram, abseisu ass.

atliek cauruļvada diametrus d, bet

uz otras, ordinātu ass, — šiem dia-

metriem atbilstošās izmaksas — ka-

pitālās izmaksas (līkne /) un eksplua-

tācijas izmaksas (līkne 2). Tālāk, sum-

mējot šo līkņu ordinārs, atrod cau-

166. zīm.

rulvada pilnu izmaksu (līkne 3), kurai ir minimums kada punktā a, kas tad

aiī nosaka ekonomiski visizdevīgāko diametru d
c.

Bez galvenā uzdevuma,
v
kas te aplūkots vispārīgā veidā, cau-

ruļvadu hidrauliskos aprēķinos var sastapt arī šādus speciālus
uzdevumus:
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1) jānosaka hidrauliskā augstuma zudums, kas nepieciešams,
lai pa doto cauruļvadu nodrošinātu uzdoto caurteces daudzumu;

2) jānosaka caurteces daudzums, kas izplūst caur doto cauruļ-
vadu pie uzdota hidrauliska augstuma zuduma;

3) jānosaka cauruļvada diametrs, kas izlaistu uzdoto caur-

teces daudzumu pie uzdotā hidrauliska augstuma zuduma.

Dažu uzdevumu atrisināšanā var rasties grūtības, ja Reinoldsa
skaitlis — R nav liels, t. i., koeficients X ir atkarīgs no R, bet

pēdējais noskaidrojas tikai aprēķina noslēgumā.
Minēto uzdevumu atrisinājumi aplūkoti turpmākos nodalīju-

mos vai an doti nodaļas beigās (sk. 76. nodalījumā, «Piemēri»).

68. Vienkārša ūdensvada aprēķināšanas uzdevums

Izmantosim iepriekšējā nodalījumā dotos norādījumus par

cauruļvaduaprēķināšanu, lai aprēķinātu visvienkāršāko uzdevumu

par ta saucamo vienkāršo ūdensvadu.

Pieņemsim (167. zīm.), ka ir divi rezervuāri — barojošais A

un patērējošais B — ar stacionāru līmeņu starpību Az =zA
— Z\>,

Kurus savstarpēji savieno vienkāršs cauruļvads, kura garums ir

/. un kuram visā garumā ir

vienāds diametrs cl. (Citos ga-

dījumos augšējā rezervuāra

vielu var ieņemt sūknis, kas

uzstādīts cauruļvada sākuma

nu kas tur rada spiedienu
p = -(ZA,

kur y — šķidruma
tilpuma svars, apakšējā rezer-

vuāra ari var nebūt, un šķid-
rums var iztecēt vienkārši at-

mosfērā pa caurumu cauruļ-
vada galā.)

Pieņemsim, ka abi rezer-

vuāri ir vaļēji un spiediens uz
167. zīm.

šķidruma limeni ir vienlīdzīgs
atmosfēras spiedienam. Vidējos šķidruma ātrumus rezervuāru

ūdens līmeņu šķērsgriezumos apzīmēsim ar r
A

un v
R.

Uzrakstīsim Bernuli vienādojumu minētajiem šķērsgriezumiem

T 2g T
2g

-1

*A VB i
Ignorējot šaja vienādojumā ātruma augstumus jp

un
,

0
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tie salīdzinājuma ar pārējiem lielumiem ir ļoti mazi, ka arī ņemot
vērā, ka Pa=Pb, dabūjam

AH=Az= Y,hA-B-

Kopējais hidrauliskā augstuma zudums aprēķināms kā summa,
ko dabū, saskaitot berzes pretestības visā cauruļvada garumā

,-

_

L«2

ar vietējām pretestībām

h
v.z.= £ C

Tātad

vai

(6-13)

kur koeficientu l sist =\~ -ļ- £ £ sauc ar' PaF cauruļvada

(sistēmas) pretestības koeficientu.

No pēdējā vienādojuma, ja uzdots AH, viegli atrast šķidruma
ātrumu un caurteces daudzumu:

v
-m v*im (6-14)

Q=°f=f y=f V~2gĀ77. (6.15)

Kvadrātiskā pretestības līkuma gadījumā (X=const.) tad, kad

vietējās pretestības var ignorēt, caurteces daudzumu aprēķina tieši

ar (6 . 10) formulu

Q = KV~ī= Kj/~A

f- (6- 16)



68. Vienkāršā ūdensvada aprēķināšanas uzdevums 231

Ja aplūkojamais cauruļvads sastāv no vairākiem atsevišķiem

posmiem, kuru garumi ir L\, L 2, ..., L
n

un diametri d\, d
2, .. ~

d
n

un kuri savienoti rindā viens aiz otra (168. zīm.), uzdevums at-

risināms analoģiski iepriekšējam. Šādā virknes saslēgumā

kopējais hidrauliskā augstuma zudums visā cauruļvadā, sākot

168. zīm.

ar ta sākuma punktu A un beidzot ar gala punktu B, atrodams

kā atsevišķo posmu pretestību summa

AH =sz =£ hA-B
= h

g
.

Zl +
h

s. Z!+ ... +

4-Ag. tļt + Av.z, + Av.
z, + . ■ ■ + X Zn,

un to var ari izteikt ar sistēmas pretestības koeficientu šādā

veidā:

A//=Csist2ļ. (6-17)

kur Vļ —
ātrums kaut kurā brīvi izraudzītā cauruļvada šķērsgrie-

zumā, bet sistēmas pretestības koeficients

Ut = + X 2|2 -f ...

•••+ X^(Ā), + +
,

+ ---+
2

(6- 18)

Ja vietējās pretestības neņem vērā, tad kvadrātiskā pretestības
likuma gadījumā



232 VI nodala. Šķidruma kustība spiedvada cauru!

ah-
Q"

r_lQ* L 4- 4>
Q

'<
/

no kurienes, ņemot vērā, ka vienkāršā cauru|vadā

Qi =Q2
=

...
=Q„=Q,

atrodam

un viegli aprēķinām meklēto šķidruma caurteces daudzumu

Q= }/ h, k , , ' (6. 19)

Dažos gadījumos aprēķinu vienādojumiem dod šādu veidu:

Q=A\'ĀH (6.20!

un lielumu A sauc par cauruļvada caurlaides spējas koeficientu.

Savstarpēji salīdzinot (6.16) un (6.20) izteiksmes, viegli
konstatēt sakarību starp caurlaides spējas koeficientu un caur-

teces moduli

A*
j7T (6-21)

Dotajam cauruļvadam caurlaides spējas koeficients vienmēr

ir ar pilnīgi noteiktu skaitlisko vērtību un, ja hidrauliskais aug-

stums uzdots, pilnīgi nosaka izlaižamo caurteces daudzumu.

Ko (6 . 20) izteiksmes arī izriet

(6.22)

vai

A// =5Q2- (6.23)

Koeficients = šajā vienādojumā raksturo cauruļvada hid-

raulisko pretestību lielumu, un tapec to var saukt par cauruļvada
raksturojuma koeficientu.
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69. Saliktie cauruļvadi

Salikto cauruļvadu aprēķins neietilpst vispārīgā hidraulikas

kursa saturā, un to parasti aplūko speciālos ūdens apgādes un

cauruļvadu kursos. Tāpēc šeit tiek aplūkoti tikai vienkāršākie sa-

likto cauruļvadu piemēri un tiek doti tikai to hidrauliskā aprēķina
pamati. Visi aprēķini doti saskaņā ar kvadrātisko pretestības
likumu (ūdensvadi); vietējās pretestības nav'ņemtas verā.

Ja cauruļvadi savienoti paralēli (169. zīm.), tad maģistrālais
cauruļvads kādā punktā B sazarojas vairākās paralēlās cauruļu

līnijās 2, 3, 4..., kas atkal saiet kopā vienā maģistrāles
punktā C.

Pieņemsim, ka šāda cauruļvada atsevišķo posmu un paralēli
savienoto zaru garumi un diametri ir L\, Lļ, L x , /.,. L 5 un dv

d
2.

d.ļ, dv d5. Caurteces daudzumus apzīmēsim attiecīgi: maģistrālei
ar Qi =Qs=Q. bet paralēlajās līnijās — Q 2, C?i un Q.|. Acīm re-

dzams, ka maģistrāles caurteces daudzums

Q =Q 2+ Q3 +Q.. (6.24)

Vēl ņemot vērā, ka liidraulis-

kā augstuma vērtības sazaro-

šanas punktos B un C ir kopī-
gas visiem paralēli savieno-

tajiem zariem, nākam pie
atzinuma, ka hidrauliskā aug-
stuma zudumiem šajos zaros

jabūl vienādiem neatkarīgi no

ta, kādam zaram tos aprēķina.
Tada kārta

**> ( 6- 25)

vai

169. zini.

Q^
-,-L = +/.»= —

/,,■ (6. 26)
*1 Af| *4

Kopā atrisinot (6.24) un (6.26) vienādojumus, var atrast mek-

lējamos caurteces daudzumus. Piemēram, no (6.26) vienādoju-
miem dabūjam

l luk\ 1 Il,kl
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levietojot pec tam šīs izteiksmes (6.24) vienādojuma, dabū-

jam

no kurienes atrodam

Analoģiski atrod arī pārējos caurteces daudzumus.

Aplūkojamā 169. zīmējumā parādītais cauruļvads ir triju at-

sevišķu posmu saslēgums virknē, kurā ietilpst maģistrāles posms

/, maģistrālē paralēli'ieslēgtāscauruļu līnijas 2, 3, 4 un maģistrā-
les posms 5. Tāpēc kopējais hidrauliskā augstuma zudums šaja
gadījumā aprēķināms tāpat kā parastā gadījumā, kad caurules

savienotas virknē, t. i., kā atsevišķo posmu hidrauliskā augstuma
zudumu summa. Te jāņem vērā, ka hidrauliskā augstuma zudumi

paralēlos zaros nav jāsaskaita un zudumu vienādojumā ievedami

zudumi tikai kaut kurā vienā no paralēlajām līnijām (sk. 6.25),

piemēram, 2. līnijā.
Tāpēc

AH=Az= 2>g. z =hg. Zl + h
g. Z2 + h

g
. z,. (6. 27)

170. zīm.

Teiktais dod iespēju uzmest hidrauliska aprēķina shēmu ari

citiem salikto cauruļvadu veidiem.

Visvienkāršākajam sazarotam cauruļvadam (170. zīm.), kurā

posmi 1 un 2 (tāpat / un 3) savienoti virknē, bet posmi 2 un 3

kopējā maģistrālē ieslēgti paralēli ar izteci atmosfērā punktos C

un D, analoģiski iepriekšējam varam rakstīt
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A//=2= X A
g
. z

=
a= +A

K
. *

vai

A//=z = X /z
g., = h

g. 2l +Ag.
z»,

kur

hg. Z2
= /z

g. z„

bet

Qi-Q2+Qa.

Ja sazarotais cauruļvads savieno punktus, kas atrodas dažā-

dās horizontālās plaknes (171. zīm.), tad aprēķinus sāk ar tiem

pašiem vienādojumiem kā iepriekšējā uzdevumā, bet jau obligāti

171. zīm.

ņem vērā augstumu atzīmes. Aplūkojamam gadījumam, piemē-

ram, dabūjam

z
A
-zD = +

no kurienes

*cH—pr zo + —
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Beztam

Q, =Q2+Qa

un

\ZA
— Zjļ) —hB —

—

~ļĀ~>

kur — pjezometriskais augstums,
kas aibilst spiedienam punktā B un

ko nosaka izteiksme

hB =
—,r

+ (zc — ZB)

vai

Q
Ļ

J

] ,
hB= (zc — zD).

Kopā atrisinot iegūtos vienādoju-

mus, var atrast nezināmos Q
2, Qs un

Qu
Lokveida cauruļvadus aprēķina uz

172. zīm.

tāciu pašu vienādojumu pamata, kā

paralēla cauruļu savienojuma gadījuma. Tā kā elementārs lok-

veida cauruļvads, kurā patēriņa punkts C tiek barots no divām

pusēm (172. zīm. a), ir shēma, kas pilnīgi analoģiska paralēlam
savienojumam, tad

A//=I hg. z
= h

s
.«, + h

e.= hg. Zl -f hg. z,

*» a
= ,l

a. z,

un

Q=Q, =Q2+ Q,.

Uzdevums sarežģījas, ja lokveida cauruļvadā ir vairāki patē-
riņa punkti, piemēram, visvienkāršākajā gadījumā —

divi

(172. zīm. b). Šādā gadījumā iepriekš pieņem caurteces daudzu-

mus Q2, Q3
un (?4 un šķidruma kustības virzienus atsevišķos loka

posmos 7.2, Z-i un L\ un aprēķina hidrauliskā augstuma zudumus

no kopējā barošanas punkta B līdz patēriņa punktiem C un D. Ja,

piemēram, kā pirmo prepozīciju pieņemam, ka punktu C baro tikai

no vienas puses, bet punktu D
— no divām pusēm, tad, kā izriet
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no paralēlu savienojumu īpašībām, nepieciešams, lai hidrauliskā

č'Ugsluma zudumi posmā L 4 būtu vienlīdzīgi hidrauliskā augstuma
zudumu summai posmos L 2 un L 3:

hg. zt
=hg. i+ h

S Z3.

Aprēķinu turpina tik ilgi, līdz, mainot caurteces daudzumus un

šķidruma kustības virzienus, tiek sasniegta minētā hidrauliskā

augstuma zudumu vienlīdzība.

70. Cauruļvadu hidrauliskie raksturojumi

Cauruļvadu hidrauliskos aprēķinos ļoti plaši lieto grafiskās

aprēķināšanas metodes. Grafisko metodu lietošana ievērojami at-

vieglo un vienkāršo dažu sarežģītu uzdevumu atrisināšanu un at-

sevišķos gadījumos (piemēram, kad jānoskaidro vairāku centri-

fugālo sūkņu kopēja darbināšana pie viena kopīga cauruļvada)
praktiski ir vienīgā metode, kas dod iespēju dabūtvajadzīgo atri-

sinājumu.

Pieņemsim, ka vienkāršākajā gadījumā mums ir kāds cauruļ-
vads, kura diametrs ir d un garums L. Pamatojoties uz iepriekš

teikto, hidrauliskā augstuma zudumu noteikšanai šādā cauruļvadā
varam izmantot (6.23) izteiksmi

A/7=/JQ2
,

kur B
— atgādināsim — cauruļvada raksturojuma koeficients.

Kā jau iepriekš aizrādīts, dotajam cauruļvadam lielumu B viegli
var aprēķināt, un tam ir konstanta skaitliskā vērtība.

Tādā kārtā hidrauliskā augstuma zudums dotajā cauruļvadā
ir šķidruma caurteces daudzuma funkcija

A77=-/(Q).

Attēlosim šo funkcionālo sakarību grafiski. Šajā nolūkā, brīvi

izvēloties dažādas Q vērtības, izskaitļosim attiecīgos hidrauliskā

augstuma zudumus ATĪ. Tad ņemsim taisnleņķa koordinātu sis-

tēmu un, izvēlējušies noteiktu mērogu, atliksim uz abseisu ass Q
vērtības, bet uz ordinātu ass aprēķinātās A/7 vērtības. Savienojot
šādā kārtā iegūtos punktus ar vienmērīgu līkni, dabūjam para-
bolisku līkni (173. zīm.), kas attēlo hidrauliskāaugstuma zuduma

pārmaiņas dotajā cauruļvadā atkarībā no caurteces daudzuma

tajā. Šo līniju sauc par cauruļvada raksturlikni jeb hidraulisko

raksturojumu.
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Aplūkosim raksturojumu konstruēšanu dažiem saliktiem cau-

ruļvadiem (par to lietošanu aprēķinos —
sk. piemērus).

Kad cauruļvadi savienoti virknē (sk. 168. zīm.), tad iepriekš
konstruē raksturojumus katram virknē ieslēgtajam cauruļvada
posmam atsevišķi; 174. zīmējumā līkne I ir 1. cauruļvada posma

raksturojums, līkne II — 2. posma raksturojums un līkne ///
—

3. posma raksturojums. Tālāk, tā kā virknes savienojumam hidrau-

173. zīm. 174. zīm.

liskā augstuma zudumi summāri, saskaitīsim uz vertikāles iegūto
/, // un /// līknes ordinātes. Šajā nolūkā novilksim vairākas ver-

tikālas, ordinātu asij paralēlas taisnas līnijas, kuras katra krusto

visas trīs līknes, un saskaitīsim krustošanās punktu ordinātes,

abscisām paliekot pastāvīgām. Izpildot konstrukciju rezultātā da-

būsim punktus a, b, c, kuri pieder jaunai līknei I+ 11+111, kas

tad arī ir meklējamais «summārais raksturojums» visam aplūko-

jamam cauruļvadam.
Ja cauruļvadi savienoti paralēli (sk. 169. zīm. posmus 2,

ifļ 4), tad tāpatkā virknes savienojumam vispirms jākonstruē rak-

sturojumi katram paralēli ieslēgtajam vadam atsevišķi. Pieņem-

sim, ka 175. zīmējumā līknes //, 111 un IV ir tādi posmu 2, 3 un

4 raksturojumi. Kā jau minēts, paralēlā savienojumā kopējais
caurteces daudzums noteicams ar atsevišķo paralēli ieslēgta

posmu caurteces daudzumu summu, turpretim hidrauliskā aug-

stuma zudumi visos šajos posmos ir vienādi, un kopējais hidrau-

liskā augstuma zudums tajos nosakāms kā zudums vienā no tiem.

Tāpēc, lai uzkonstruētu «summāro raksturojumu», jānovelk hori-

zontālas līnijas paralēli abscisu asij un, ordinātēm paliekot vienā-

dām, jāsaskaita to punktu abscisas, kuros šīs taisnās līnijas krusto

atsevišķo posmu raksturojumus. Rezultātā dabūsim punktus a,

b, c, kas nosaka «summāro raksturojumu» paralēli savienotiem

cauruļvadiem II+III+IV.
Tādā kārtā var teikt, ka, lai uzkonstruētu saliktā cauruļvada

«summāro raksturojumu», jāsaskaita atsevišķo posmu raksturo-
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jumi paralēlam savienojumam horizontālā virzienā, bet virknes

savienojumam — vertikālā virzienā.

Vispārējā gadījumā, kad cauruļvads sastāv no posmiem, kas

pa daļai savienoti paralēli, pa daļai virknē (176. zīm.), «summāro

raksturojumu» visam cauruļvadam I+If+HI+IV+V atrod, pa-

matojoties uz jau teikto, tā ka secīgi saskaita raksturojumus, kas

iepriekš uzkonstruēti atsevišķiem posmiem. Vispirms horizontālā

175. zīm.

virzienā jāsummē paralēli saslēgto posmu 2, 3 un 4 raksturojumi,

pēc tam šis «summārais raksturojums» vertikālā virzienā jā-
summē ar virknē saslēgto posmu raksturojumiem.

Atzīmēsim, ka gadījumos, kad atsevišķi cauruļvada posmi at-

rodas dažādās plaknēs, raksturojumus summējot, jāņem vērā arī

augstumu starpība starp minēto posmu sākuma un gala punk-
tiem. Šādi gadījumi aplūkoti turpmāk konkrētā piemērā (sk.
35. piemēru 261. lpp.).

Šeit aplūkotā raksturojumu konstruēšanas metode ir pareiza
arī lamināram režīmam. Tomēr laminārā režīmā, kā izriet no

agrāk teiktā, starp hidrauliskā

augstuma zudumu un caurteces

daudzumu pastāv lineārā saka-

rlba
A//=fl'Q.

un tāpēc cauruļvada raksturo-

jums šādā gadījumā ir taisna

līnija. No tā izriet, ka, tā kā mazu

176. zīm.

caurteces daudzumu gadījumā jebkurā cauruļvadā ir laminārs

režīms, vispār katram cauruļvada raksturojumam vajadzētu sa-

stāvēt no nelieia taisnes posma sākumā, kas atbilst laminārajam
režīmam (ar maziem Q), un parabolas — turbulentajamrežīmam.

Tomēr praksē ūdensvadu aprēķinos, izņemot dažus speciālus ga-

dījumus, raksturojumu izlietojamais posms aizvien atrodas turbu-

lentā režīma laukā, kāpēc tad arī parasti tos pieņemts attēlot

parabolisku līkņu veidā, tāpat kā to jau esam darījuši.
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71. Sifona cauruļvadi

\Par šifona cauruļvadu (šifonu) sauc tādu pašteces cauruļ-

vadu, kuram kāda tā daļa atrodas augstāk par šķidruma līmeni

tvertnē (rezervuārā), no kura šķidrums tiek ņemts. Visvienkai-

šākā veidā šifona cauruļvadu var attēlot kā u-veidīgi saliektu

otrādi apgrieztu cauruli, kura savieno divas tvertnes A un 8

(177. zīm.) un pa kuru šķidrums pārtek no augšējas tvertnes uz

apakšejo tapec, ka pastāv
līmeņu augstuma starpība
Az.

Šifona cauruļvadus
praksē lieto ļoti plaši. Tos

lielo, f iemērām, hidroteh-

niskās būvēs kā ūdens pār-
gāzēs, naftas produktu izlie-

šanai no cisternām, ūdens-

tvertņu iztukšošanai, iz

manto ūdensvadu būvē pāri

augstienēm utt. Ūdens ap-

gādē dažreiz lieto īpašas
177. zīm.

konstrukcijas, kuras sauc

par šifona ūdens pievadiem. Tos lielo ūdens pievadīšanai no urb-

tajām akām krājakai, ja urbtajās akās ūdens līmenis nav dziji

zem zemes virsas. Šifona ūdens pievadi ir sarežģītas iekārtas ar

prāviem cauruļvadiem. 178. zīmējumā shematiski parādīta šāda

ūdens pievadīšanas iekārta ar trim ūdens avotiem.

Lai šifonu iedarbinātu, tas iepriekš jāatbrīvo no gaisa un tajā
jārada sākotnējais vakuums. Parasti to panāk, ar gaisa sūkni no-

sūcot gaisu no šifona augšējās daļas. Šajā- šķērsgriezumā radītā

relinājuma deļ šķidrums no tvertnes A paceļas pa šifona kreiso

iesūcošo zaru un sāk pārtecet zemāk stāvošajā tvertnē B. Citoi

gadījumos šifonu piepilda ar ūdeni no ārienes, piemēram, ņemot
to no ūdensvada, pievienojot šifonu urbtai akai, kas pati izverd

ūdeni, fontanē, utt. Ar šādu paņēmienu iedarbināts šifons, ja
cauruļu savienojumu vietas ir pietiekoši blīvas, turpina strādāt

kā cauruļvads un nodrošina netraucētu ūdens pārtecēšanu no vie-

nas tvertnes otrā.

No iepriekš teiktā izriet, ka sifonvads ir cauruļvads, kas strādā

ar retinājumu (vakuumu). Retinājumā no plūstošā šķidruma.izda-
lās tajā izšķīdinātais gaiss, bet lielā retinājumā pats šķidrums var

pārvērsties tvraikos (iztvaikot). Tāpēc, lai šifons darbotos nor-

māli, minimālais spiediens, kas atbilst maksimālajam retināju-
mam šifonā, nedrīkst pazemināties līdz tam spiedienam, kas at-

bilst šķidruma iztvaikošanai, jo tvaiku rašanās nenovēršami pār-
trauc šķidruma stabu un tātad pārtrauc visas šifona iekārtas dar-
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blbu (šis nosacījums obligāti jāizpilda visos cauruļvados, kuros

ir vakuums, konkrēti, piemēram, sūkņu iekārtu sūkšanas vados).
Šifona cauruļvadu hidrauliskais aprēķins principā ne ar ko ne-

atšķiras no parasto cauruļvadu aprēķina. Piemēram, sifonvadam,
kas strādā pēc 177. zīmējumā parādītās shēmas, tāpat kā uzde-

178. zīm.

vumā par vienkāršo cauruļvadu, uzraksta Bernuli vienādojumu

šķērsgriezumiem a—a un b
—b, kas sakrīt ar šķidruma brīvajiem

līmeņiem tvertnēs A un B:

zA + +<= zB+
p
JL + 4+ l hjļ-B.

t 2g f 2g

Ja ignorē ātruma augstumus, dabūjam izteiksmi

A//=AZ= Yj h
A-B.

Caurteces daudzumu dod vienādojums:

bet gadījumā, ja vietējās pretestības var ignorēt, —
formula:

Ja sifonvads ir sazarots cauruļvads (178. zīm.), kas pildās no

vairākiem avotiem, hidrauliskais aprēķins tiek izdarīts, pamatojo-
ties uz apsvērumiem, kas izteikti 69. nodalījumā par sazarotiem

cauruļvadiem, un tāpat nekādas sevišķas grūtības nerada.

Tomēr jāņem vērā, ka, gaisam atdaloties no šķidruma un pārvietojoties
kopā ar to sīku pūslīšu veidā, hidrauliskā augstuma zudumi, kas aprēķināti

ar parastām hidraulikas formulām, vienmēr izrādās mazāki par faktiskajiem
zudumiem. Tāpēc, ja šifona cauruļvada garums ir liels, ieteicams hidrauliskā
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augstuma zudumus aprēķināt ar speciālām formulām, kas paredzētas divu

fāzu (šķidruma un gaisa pūslīšu maisījuma) plūsmām, vai arī parastā kārtā

aprēķinātos zudumus palielināt par 15-f-20Vo.

Spiedienu, kāds pastāv sifonvados, pārbauda tāpat ar paras-

tiem hidraulikas vienādojumiem. Spiediens kaut kādā šķērsgrie-
zumā, piemēram, šķērsgriezumā x—x, nosakāms, uzrakstot Ber-

nuli vienādojumu šim šķērsgriezumam un šķērsgriezumam, kas

sakrīt ar šķidruma brīvo līmeni tvertnē A. Tad

Y+ īg- —z*+T +27+ ha-*'

No tā atrodam

Px_Pa, v
a

_

vl
v .

vai, atmetot ātruma augstumu kā niecīgu, salīdzinot ar citiem lie-

lumiem, dabūjam

p

f=

P

f-zx
- lha- x

. (6.28)

Pavisam obligāti ir noteikt spiedienu sifonvada visaugstākajā
daļā, kur parasti ir vislielākais retinājums. Lai samazinātu reti-

nājumu minētajos šķērsgriezumos, var izrādīties par lietderīgu

palielināt hidrauliskās pretestības šifona krītošajā daļā, ko var

panākt, iebūvējot tajā aizbīdni. Te tomēr jāņem vērā, ka, iebūvējot

aizbīdni, līdz ar to tiek samazināts šķidruma caurteces daudzums.

Lai noskaidrotu minimālā pieļaujamā spiediena vērtību katrā

konkrētā gadījumā, jāņem vērā šķidruma maksimālā iespējamā
temperatūra, minimālais barometriskais spiediens šifona uzstādī-

šanas vietā un šifonā plūstošā šķidruma tvaiku spiediens atka-

rībā no temperatūras.
Teorētiski, lai šifona cauruļvads normāli darbotos, minimāla-

jam spiedienam tajā vienmēr jābūt lielākam nekā šķidruma tvaiku

spiediens pie dotās temperatūras:

Pjf >At, (6.29)

kur p min
— minimālais spiediens šifonā, r — šķidruma īpatnējais

svars, A
t

—
tvaiku spiediens šķidruma staba metros; ūdens tvaiku

spiedienu var ņemt no 45. tabulas.

Praksē, izdarot šādus aprēķinus, ieteicams pieņemt minimālo

spiedienu ievērojami lielāku, ūdenim katrā ziņā ne mazāku par
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0,2—0,3 ata normālos temperatūras apstākļos. Minētajai spie-
diena vērtībai, kā izriet no (6.28) vienādojuma, atbilst sifonvada

augstākā punkta visaugstākais iespējamais novietojums virs

līmeņa augšējā tvertnē (tā saucamais sūkšanas augstums), kas

ūdenim ir apmēram 7 m.

Spiediena pārbaudei šifonā ļoti pārskatāms un ērts ir grafis-
kais paņēmiens, kura būtība ir pjezometriskās līnijas konstruē-

šana.

45. tabula

Ūdens tvaiku spiediens atkarība no temperatūras

Pieņemsim, piemēram, ka dots sifonvada garenprofils un ka

vada diametrs visā tā garumā vienāds un visā vadā nav nekādu

vietējo pretestību (179. zīm.). Šķidruma brīvajos līmeņos tvert-

179. zīm.

nes spiediens zināms un vienlīdzīgs atmosfēras spiedienam. Atte-
P

losim pjezometriskos augstumus —

a

,
kas atbilst šiem spiedie-

niem, kā vertikālus nogriežņus Aa — šifona sākumā un Bb —

šifona galā. Tā kā šajā gadījumā hidrauliskais augstuma zudums

cauruļvada garumā mainās pēc taisnes līnijas likuma (7 = const),
savienosim šo nogriežņu galus ar līniju a — b, kas arī ir pjezo-
metriskā spiediena līnija. Atliksim uz šifona sākotnējā šķērsgrie-
zuma ordinātes nogriezni aait

kas atbilst šķidruma tvaiku spiedie-

t°C 5 10 20 30 40 .50

Atm 0,09 0,12 0,24 0,43 0,75 1,25
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nam At, un novilksim šajā atstatumā no pjezometriskā spiediena
līnijas ab tai paralēlu taisni ax—

bx. No teiktā redzams, ka (6.29)

nosacījums, kas nodrošina normālu šifona cauruļvadu darbību,
būs izpildīts tad, ja šī otrā taisne nekur nekrustos cauruļvadu.

72. Kavitācija

Par kavitāciju (no latiņu valodas vārda «cavitas» — dobums)

sauc ar tvaikiem vai gaisu (gāzi) pildītu dobumu rašanos plūs-
tošā šķidrumā. Kavitācija rodas tad, kad kādās plūsmas vietās

spiediens tiktāl samazinās, ka tas kļūst mazāks par piesātinātu
tvaiku spiedienu, t. i., par spiedienu, pie kura šķidrums iztvaiko

pie dotās temperatūras.
Kavitācijas parādību var novērot, piemēram, šifona cauruļ-

vados, kur tās rašanos nosaka cauruļvada ģeometriskā konfigurā-
cija un darbības princips, tāpēc ka cauruļvada lielākajā daļā spie-
diens ir mazāks par atmosfēras spiedienu; kavitācija var arī ras-

ties, darbojoties ātrgaitas hidrauliskām turbīnām, centrifugāliem
sūkņiem un kuģu dzenskrūvēm. Šajos gadījumos kavitācijas cēlo-

nis ir lokāla lielu ātrumu rašanās, kas pazemina spiedienu. Ja te

spiediens ir mazāks par iztvaikošanas spiedienu, attiecīgajās plūs-
mas vietās sākas šķidruma intensīva iztvaikošana, šķidrums sāk

vārīties un tajā rodas kavitācijas dobumi
— ar tvaiku piepildīti

pūslīši. Ja pēc tam plūsmas tālākā ceļā spiediens palielinās, tvaiks

ar spalgu troksni kondensējas un kavitācijas dobumi saplok. Ka-

vitāciju stipri veicina gaisa pūslīši, ja tie atrodas šķidrumā, kā

arī šķidrumā izšķīdušās gāzes.
Kā piemēru aplūkosim kavitācijas parādības, kas zināmos ap-

stākļos var izpausties īscaurulē ar horizontālu asi un mainīgu
šķērsgriezumu (180. zīm.). No Bernuli vienādojuma, kas uzrak-

stīts diviem galējiem šādas caurules sašaurinātās daļas šķērsgrie-
zumiem, neņemot vērā pretestības,

izriet, ka spiediens visšaurākajā caurules daļā ir

p2=Pl
—

P

kur p\ un p 2
— spiedieni, bet Vļ un v2 — vidējie ātrumi sākuma

šķērsgriezumā F\ un galējā šķērsgriezumā F2; p — šķidruma blī-

vums.

Gadījumā, kad F\ ir ievērojami lielāks par F2,
bet spiediens

p\ nav liels, spiediens p 2 sašaurinātajā šķērsgriezumā var būt
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mazāks par piesātinājuma spiedienu. Mēģinājums rāda, ka aiz šā

šķērsgriezuma šķidruma galvenā masa kustas kā brīva strūkla,
kuru gar malām ietver putveidīgs maisījums, kas sastāv no tvaika

pūslīšiem un šķidruma. Tālāk kādā šķērsgriezumā ātrums pēkšņi
samazinās un šķidrums aizpilda visu šķērsgriezumu. Spiediens
šeit palielinās, tvaika pūslīši, kas bija radušies, saduras viens ar

otru un kondensējas.
Modernajās hidrauliskajās turbīnās,

centrifugālajos sūkņos, kuģu dzenskrū-

vēs, kas parasti tiek darbinātas ar lieliem

apgriezienu skaitļiem, atsevišķās darb-

lāpstiņu un spārnu vietās attīstās ļoti
lieli šķidruma ātrumi, kas tāpat veicina

kavitācijas rašanos. Kavitācija ļoti kai-
180. zīm.

tīgi ietekmē šo iekārtu darbu: rada nepie-
ļaujami lielas vibrācijas, palielina berzes pretestības, t. i., sama-

zina lietderības koeficientu, un, kas visbīstamāk, tās rezultātā

metāls izdrūp.
Metāla izdrupšana kavitācijas dēļ, tā saucamā kavitācijas ko-

rozija metālā, parasti novērojama tajās plūsmas vietās, kur spie-
diens kāpj un kur tvaika burbuliši saduras un kondensējas.

Šeit atsevišķo pūslīšu momentāni, ātri cits citam sekojoši sa-

spiešanās procesi izraisa ļoti lielus vietējus impulsīvus spiediena
kāpinājumus (vairākus simtus un pat tūkstošus atmosfēru), kas

dod ļoti īsus un intensīvus sitienus, kuri sadragā materiālu, sā-

kumā izdrupinot atsevišķus graudiņus no virspuses, bet pēc tam

ātri izplatoties dziļumā. Šai tīri mehāniskajai triecienu iedarbībai

bieži vien pievienojas ķīmiskā iedarbība, ko izdara gaiss, kurš at-

dalās no šķidruma un kura skābekļa saturs paaugstināts, kā arī

atsevišķos gadījumos elektrolītiskie procesi. Visu šo parādību re-

zultātā, sevišķi tad, ja kavitācija turpinās ilgi, notiek metāla koro-

zija, no tā izdrūp atsevišķi gabaliņi, un tas kļūst šūnains lielā

dziļumā.
Lai novērstu kavitācijas rašanos, lāpstiņas un spārnus projektē

vāji izliekta profila veidā ar noapaļotām ieejas un izejas malām,

un to izgatavošanai lieto pret koroziju izturīgus materiālus (pie-
mēram, tēraudus ar hroma un niķeļa piekausējumu) ar, cik vien

iespējams; rūpīgi apstrādātām virsmām.

73. Hidrauliskais trieciens cauruļvados

Par hidraulisko triecienu sauc krasu spiediena palielināšanos
cauruļvados, kad pēkšņi apstādina tajos plūstošo šķidrumu. Hid-

rauliskais trieciens var .rasties, piemēram, ātri aizverot dažādas

aizvēršanas ierīces, kas iebūvētas cauruļvados (aizbīdnis, krāns),
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pēkšņi apturot sūkņus, kas pārsūknē šķidrumu utt. Hidrauliskais

trieciens sevišķi bīstams ir garos cauruļvados, kuros ar lielu āt-

rumu kustas lielas šķidruma masas. Šādos gadījumos, ja nelieto

attiecīgus drošības pasākumus, hidrauliskais trieciens var bojāt

atsevišķo cauruļu savienojumu vietas (saduras, atloki, atvari),
pārraut cauruļvada sienas, salauzt sūkņus utt.

Lai noskaidrotu hidrauliskā triecienā notiekošās parādības, ap-
lūkosim horizontālu cauruļvadu, kuram ir nemainīgs diametrs un

kurā plūst šķidrums ar vidējo āt-

rumu v. Ja šādā cauruļvadā iebū-

vēto aizbīdni ātri aizver, tad šķid-
ruma kārtai, kas atrodas tieši pie
aizbīdņa, jāapstājas, bet spiedie-
nam jāpalielinās. Tā kā šķidrums
ir saspiežams, šī apstāšanās neno-

tiek vienā momentā, bet kādā ļoti
181. zīm.

īsā laika posmā Ar, pa kuru til-

puma FAS (kur F
—

caurules šķērsgriezuma laukums) daļā
ieplūst nākošas šķidruma kārtas, kas vēl turpina kustību

(181. zīm.).
Apzīmēsim spiedienu pie aizbīdņa pirms tā aizvēršanas ar p a,

bet spiedienu, kas radās pēc tā aizvēršanas, —ar p0
+Ap un, iz-

mantojot kustības_ daudzuma teorēmu, atradīsim spiediena pie-
augumu Ap. Ta ka spēka impulss, kas darbojas laika posmā A7"
ir ApFAT, bet kustības daudzuma pārmaiņa šajā pašā laika posmā
ir pFASv, tad

ApFAT^pFASv,

no kurienes, ja attiecību apzīmējam ar c un saīsinām ar

F, dabūjam pazīstamo N. 2ukovska formulu

Ap=pcv, (6.30)

ar ko nosaka spiediena paaugstināšanos hidrauliskā trieciena

laika.

Tālāk apstājas pirmajam tuvākais —
otrais šķidruma slānis,

uz kuru spiež nākošie slāņi, utt. Tādējādi paaugstinātais spie-
diens, kas sākumā radās tieši pie aizbīdņa, pakāpeniski izplatās
tālāk pa visu cauruļvadu pretim plūsmas virzienam. Lielums

c— ir šās, izplatīšanās ātrums, un to sauc par trieciena viļņa

izplatīšanās ātrumu.

Ja spiediens cauruļvada sākumā paliek nemainīgs (kā, piemē-
ram, gadījumā, kad cauruļvads saņem ūdeni no vaļēja baseina ar

ļoti plašu brīvās virsmas laukumu), tad, pēc tam, kad trieciena vil-
nis nonācis līdz caurules sākuma šķērsgriezumam, caurulē sākas
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trieciena viļņa pārvietošanās atpakaļ ar to pašu ātrumu c, pie
tam šis jau ir spiediena samazinājuma vilnis. Vienlaicīgi caurulē

rodas šķidruma kustība virzienā uz sākuma šķērsgriezumu. Kad

trieciena vilnis sasniedz caurules šķērsgriezumu pie aizbīdņa,
spiediens te samazinās un kļūst mazāks par sākotnējo spiedienu
pirms trieciena, pēc tam sākas trieciena viļņa — tagad jau spie-
diena samazinājuma viļņa pārvietošanās virzienā uz cauruļ-
vada sākumu. Spiediena palielināšanās un samazināšanās cikli

turpina cits citu nomainīt laika posmos, kas vienlīdzīgi divkāršo-

tam laikam, kurā trieciena vilnis noskrien pa visu cauruļvada ga-

rumu no aizbīdņa līdz caurules vada sākumam.

Tādējādi hidrauliskā triecienā cauruļvadā esošais šķidrums
atrodas svārstību kustībā, kas ir rimstoša tāpēc, ka hidrauliskās

pretestības patērē sākotnējo šķidruma enerģiju berzes pārvarē-
šanai.

Trieciena viļņa izplatīšanās ātrums ir atkarīgs no šķidruma,
caurules materiāla, tās diametra un sienu biezuma, un to nosaka

šāda izteiksme:

v 7 īĀ+¥?' (6-31>

kur A' — šķidruma elastības modulis, t. i., saspiežamības koefi-

cientam pretējs lielums, p
— šķidruma blīvums, E —■ caurules

materiāla elastības modulis, d — caurules iekšējais diametrs,
S — caurules biezums.

Ja caurules materiālu uzskata par absolūti neelastīgu (E=oo)t
ātruma c izteiksme pieņem šādu veidu:

<-/!•
un trieciena viļņa izplatīšanas ātrums šajā gadījuma ir vienlī-

dzīgs skaņas izplatīšanās ātrumam šķidrumā.
E vērtības dažādiem visvairāk lietojamiem cauruļu materiā-

liem dotas 46. tabulā.

Odenim trieciena viļņa izplatīšanās ātrumu var aprēķināt ar

formulu

c=
0900

misek, (6.31')

y 48,3-m|

kur a =0,5 —
tēraudam un dzelzij, a—\ — čugunam un varam,

a =5 — svinam.

Konkrētā gadījumā parastajām čuguna ūdensvada caurulēm

aptuveni var pieņemt

Ap=(l(H-14)y,
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kur, ja u izteikts tn/sek, p iznāk atmosfērās. Tādā kārtā šajā gadī-

jumā trieciena spiediens ir 10-M4 atmosfēras uz katru šķidruma
zaudētā ātruma metru.

46. tabula

Elastības modulis E dažādiem materiāliem.

Hidrauliskā trieciena mazināšanai lieto dažādas ierīces, kas

paildzina aizbīdņu un krānu aizvēršanās laiku; cauruļvados ierīko

automātiskus drošības ventiļus un gaisa tvertnes, kuras novieto

pirms aizbīdņiem un kuras ir īpatnēji gaisa buferi, kas uztver pa-

augstināto spiedienu.
Ja kādā cauruļvada šķērsgriezumā pierīko īpašu aparātu —

indikatoru, tad var dabūt spiediena pārmaiņas diagramu šajā
šķērsgriezumā hidrauliskā trieciena

laikā.

Indikators (182. zīm. a) sastāv no

doba cilindra A, kurā ir virzulis B

ar kātu C un atsperi D. Indikators ar

cauruli E, kurai ir krāns (zīmējumā
nav parādīts), tiek pievienots cauruļ-
vadam šķērsgriezumā, kur spiedienu
mērī. Spiedienam pieaugot, indikatora

virzulis paceļas, pārvarēdams atspe-
res pretestību; spiedienam samazino-

ties, atspere virzuli pār-
vieto uz leju. Indikatora

virzuļa pārvietošanos,
ko rada spiediena pār-
maiņas caurulē, uz ci-

lindra G, kas griežas ar

nemainīgu leņķa ātru-
182. zīm.

mv, uzraksta spalva vai

zīmulis, kas ar sviru sistēmas starpniecību saistīts ar indikatora

virzu|a kāta ārējo galu. Redzams, ka tā iegūtajā indikatora

diagramā vertikālā virzienā tiek atlikti garumi, kas ir proporcio-
nāli spiedienam indikatora piestiprināšanas vietā, bet horizontālā

virzienā
— proporcionāli laikam.

Materiāls

m-

Tērauds un dzelzs

Čuguns
....

Betons
....

Koks
Svins

2. lOio

1. 101°

2. 109

1. 10»

5. 10*M-2.107
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Viena tāda indikatora diagramā,kas uzņemta hidrauliskā trie-

cienā, parādīta 182. zīmējumā b. Sajā diagramā apakšējā taisne

/—/ ir atmosfēras spiediena līnija, augšējā taisne 2—2 — hidro-

statiskā spiediena līnija, vidējā taisne 3—3 — hidrodinamiskā

spiediena līnija, kas uzņemta pirms aizbīdņa aizvēršanas; līnija,
kas attēlo pamīšus izciļņus un robus, ir hidrauliskā trieciena spie-
diena līnija.

Trieciena spiedienu diagramā nosaka vertikālais nogrieznis a

no dinamiskā spiediena līnijas līdz izciļņa horizontālajai daļai,
trieciena viļņa izplatīšanās ātrums, pēc diagramas datiem, ir

c= 7 kur T — laiks, kas diagramā atbilst garumam b.

74. Neviendabīgu šķidrumu kustība caurulēs.

Tagad daudzās tehnikas nozarēs plaši lieto jaunu paņēmienu
zemes darbu veikšanai

— hidromehanizācijas metodi.Pēc šās me-

todes ar ūdens strūklas iedarbību grunts masu sasmalcina, piesā-
tina ar ūdeni, pārvērš plūstošā masā, iesūc zemessūcējā vai hidro-

elevatorā un aiztransportē pa caurulēm vai teknēm vajadzīgajā
vietā.

Sādu ūdens sajaukumu ar sasmalcinātiem cietiem materiāliem

vispār sauc par hidromasu («pulpu»). Sāxlas hidromasas galvenais
fizikālais raksturojums ir cieto vielu saturs šķidrumā jeb tā sau-

camā hidromasas konsistence, ko var izteikt kā svara, tā tilpuma
attiecībās (svara un tilpuma konsistence).

Hidromasai izplūstot no caurulēm, tās cietās sastāvdaļas no-

gulsnējas paredzētā vietā, bet ūdens nofiltrējas un aiztek no cieto

materiālu nogulām. Tādā kārtā tagad uzskalo zemes dambjus,
izmanto zeltu saturošas smiltis un veic atsegšanas darbus dažādu

derīgo izrakteņu iegūšanā.
Hidromasas kustība var notikt tiklab zem spiediena — cauru-

lēs (hidrotransports zem spiediena), kā arī bez spiediena — vaļē-

jos kanālos (teknēs); praksē lielāka nozīme ir hidrotransportam
zem spiediena. Hidrotransporta iekārtu aprēķins sastāv no tā

sauktā kritiskā ātruma noteikšanas un hidrauliskā augstuma zu-

dumu noteikšanas, hidromasai plūstot.
Par kritisko ātrumu hidrotransportā sauc to hidromasas kustī-

bas ātrumu, kas atbilst plūsmā esošo cieto daļiņu nogulsnēšanās
sākumam horizontālās caurulēs. Ja kustības ātrumi mazāki par
kritisko ātrumu, uz cauruļu apakšējās sienas rodas pastāvīgs no-

gulumu slānis, virs kura suspendētā un peldošā stāvoklī tiek

transportētas cietas daļiņas. Ja ātrumi ir lielāki par kritisko āt-

rumu, visas cietās daļiņas ir suspendētā stāvoklī.

Tā kā hidromasa nav viendabīgs šķidrums, tad parastās hid-

raulikas formulas, kas atvasinātas viendabīgiem šķidrumiem, šeit
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nav lietojamas un aprēķiniem jālieto speciālas formulas. Turp-
māk ievietotas eksperimentālas formulas, kuras ieguvis A. Jufins

liela daudzuma eksperimentālu datu apstrādāšanas rezultātā.

Plūsmas kritiskā ātruma noteikšanai gadījumos, kad hidro-

masa sastāv no pietiekoši vienveidīgām smiltīm un plūst pa hori-

zontāliem cauruļvadiem, lieto šādas formulas:

cauruļvadiem, kuru diametri mazāki par 200 mm,

vkr = tdīdT*, (6-32)

cauruļvadiem, kuru diametri lielāki par
2t50

mm,

vkt —
%%frd)Tw\l-— 0,4) • (6.32')

Šajās formulās d — cauruļvada diametrs metros, d\ — cieto ķer-

meņu diametrs mm, c —
naturālo logaritmu bāze (e= 2,7), r —

hidromasas īpatnējais svars, Yū —
ūdens īpatnējais svars, a —

3,86

koeficients, kura skaitliska vērtība ir ~āīs» w— ta saucamais
"2

cieto ķermeņu «hidrauliskais rupjums», ar ko saprot šo daļiņu kri-

šanas ātrumu mierā esošā ūdenī.

Hidrauliskā augstuma zudumus horizontālās caurulēs nosaka

ar formulām:

ja kustības ātrums vienlīdzīgs kritiskajam ātrumam,

h,^^Y=Tl/ļd, (6.33)

ja kustības ātrumi lielāki par kritisko ātrumu,

A
g. .= Ag.z

Q
+ (Ag.,

k
-

h
g. Zfl

e
2) \/i (6-33')

kur L — cauruļvada garums, g" — brīvi krītoša ķermeņa pāatri-
nājums, ft

&z
hidrauliskā augstuma zudums, ja caurulē plūst tīrs

ūdens, e= koeficients, kas ir kritiska ātruma v kt attiecība
v \

pret faktisko hidromasas ātrumu v, pārējie apzīmējumi — tie paši
agrākie.

Pie neviendabīgiem šķidrumiem pieskaitāmi arī mālu šķīdumi,
kas ir koloidāli šķīdumi un sastāv no ļoti sīkām cietām mālu daļi-
ņām, kuras ūdenī ir dispersā fāze. Mālu šķīdumus ļoti plaši lieto

naftas rūpniecībā, kur tos lieto naftas urbumu urbšanai ar rotāci-

jas un turbīnu paņēmieniem.
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Kā jau minēts (sk. 34. nodalījumu), tangenciālais spriegums
anomālos šķidrumos, pie kuriem pieder arī mālu šķīdumi, nepa-

kļaujas vispārējam (4.1) vienādojumam, bet to nosaka ar (4.4)
izteiksmi:

dv
T=To+u

ā-,

kur to —
tā saucamais sākuma bīdes spriegums, kas atkarīgs no

šķīduma sastāva.

Tāpēc mālu šķīdumu kustību pa caurulēm un teknēm raksturo

vairākas īpatnības, salīdzinot ar parasto viendabīgo šķidrumu
kustību. Mēģinājumi rāda, ka, lai sāktos kustība, jārada kāda no-

teikta hidraulisko augstumu starpība, kas atbilst šķīdumā radušās

tangenciālā sprieguma t vienlīdzībai ar sākotnējo bīdes sprie-
gumu to. Tad visa šķīduma masa atraujas no caurules vai teknes

sienas un sākumā kustas kā viens vesels (t. i., kā ciets ķerme-
nis) —

visas daļiņas ar vienādiem ātrumiem.
Aplūkosim šo gadījumu un noteiksim minēto hidraulisko aug-

stumu starpību, kas nepieciešama, lai sāktos māla šķīduma kus-

tība, ja šķīdums piepilda horizontālu cauruļvadu, kura garums ir

! un diametrs — d; spiedienus cauruļvada galējos šķērsgriezumos
apzīmēsim ar p\ un p2, šķīduma īpatnējo svaru ar yun tā sākot-

nējo bīdes spriegumu — ar To.

Tā kā aplūkojamā gadījumā berzes spēki rodas tikai pie cau-

rules sienām uz nodalītā šķīduma tilpuma sānu virsmas un šo

spēku rezultante ir

T=%oKdl,

tad līdzsvara vienādojums, kas uzrakstīts uz šo tilpumu darbojo-
šos spēku sistēmai, pēc analoģijas ar vispārējo izteiksmi hidrau-

liskā augstuma zudumu noteikšanai vienmērīgā plūsmā (sk.
38. nodalījumu) ir

itd* nd*
n

P\-A P2 -ķ-
—t

O
-Kdl=Q.

No šejienes dabūjam šādas izteiksmes:

spiedienu starpībai cauruļvada galos

Pi—p2
= -f, (a)

hidraulisko augstumu starpībai tajos pašos šķērsgriezumos

Hi-Ht
~ (b)
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Tada kārta, ja

Hļ-H2^,

mālu šķīdums cauruļvadā kustēsies, pie tam atkarībā no cauruļ-
vada galos pielikto hidraulisko augstumu starpības Hx—H

2,
šeit

iespējami trīs dažādi tā kustības režīmi — strukturālais, laminā-

rais un turbulentais.

Strukturālais režīms atbilst vienādojumam (a). Sajā gadī-

jumā, kā jau aizrādīts, šķīdums kustēsies vienā gabalā kā ciets

ķermenis.
Ja hidraulisko augstumu starpību Hļ—H2 palielina, šķīduma

kustības ātrums palielinās, sienām tuvākajās kārtiņās sāk izveido-
ties lamainārais režīms, kamēr šķīduma centrālajās daļās sagla-
bājas strukturālais režīms.

Tālāk palielinot hidraulisko augstumu starpību Hx—H2, lami-

nārā režīma' lauks paplašinās, bet strukturālā režīma lauks attie-

cīgi samazinās. Vēl vairāk palielinot Hļ—H2, var panākt, ka viss

strukturālā režīma lauks pārvēršas laminārā režīmā.

Pēc tam cauruļvadā sāk attīstīties turbulentais režīms, kas

praksē parastos apstākļos arī visbiežāk sastopams.
Hidrauliskā augstuma zudumus, māla šķīdumam plūstot pa

caurulēm, kā noskaidrots B. Filatova 1953. gadā pabeigtajos pētī-
jumos, var noteikt ar parasto Darsī-Veisbaha (4.36) formulu. So

plašo pētījumu rezultātus ilustrē grafiks (sk. 183. zīm.), kas dod

koeficienta X atkarību no tā sauktā vispārinātā Reinoldsa skaitļa
R*, kuru nosaka izteiksme

R* =

_!L +

'

<6-34>
fvd 6 yv2

Strukturālā un laminārā režīma gadījumos koeficients jāaprē

ķina ar formulu

fc- (6-35)

Turbulentam režīmam ieteicams pieņemt k vērtības no 0,017
līdz 0,025 un pie tam jo lielākas, jo mazāka ir šķīduma koncentrā-

cija — un otrādi.

Māla šķīduma caurteces daudzumu strukturālā un laminārā

režīmā aptuveni var noteikt ar šādu teorētisku formulu:



74. Neviendabīgu šķidrumu kustība caurules 253



254 VI nodaļa. Šķidruma kustība spiedvada caurulēs

kur Ap — aktīva spiedienu starpība, Apo — spiedienu starpība,

pie kuras sākas šķīduma kustiba saskaņā ar formulu (a).

Šķīduma caurteces daudzuma noteikšanai turbulentā režīmā

ieteiktas vairākas empīriskas formulas; viena no šādām formulām,
ko sastādījis K. Carevičs (Surahani māliem), ir šāda:

(6 .37)

Šajā formulā Q — māla šķīduma caurteces daudzums llsek,
d

— cauruļvada diametrs cm, Ap\ —
aktīvā spiedienu starpība pēc

Ap0 atņemšanas atmosfērās uz 1 km (Api= Ap—Ap0); pārējie
apzīmējumi agrākie.

75. Gāzes kustība caurulēs

Rūpniecībā un komunālajā saimniecībā dažādiem tehniskiem

un sadzīves vajadzību apmierināšanas nolūkiem tagad ļoti plaši
lieto gāzveidīgu šķidrumu — gāzes un tvaiku pārsūknēšanu pa

caurulēm. Šo šķidrumu (turpmāk tos vienkārši sauksim par gā-
zēm) transportēšana pa cauruļvadiem atšķiras no parasto šķid-
rumu kustības caurulēs ar vairākām būtiskām īpatnībām, kam par

cēloni ir parasto un gāzveidīgo šķidrumu fizikālo īpašību atšķi-
rības.

Lai ilustrētu gāzes vadu aprēķina metodiku, aplūkosim praksē
visinteresantāko un bieži sastopamo gadījumu, kad gāze plūst pa

cauruļvadu, kura šķērsgriezums visgarām ir vienāds. Gāzei plūs-
tot pa šādu cauruļvadu, nenovēršamo hidrauliskā augstuma zu-

dumu dēļ gāzes spiediens, kas cauruļvada sākumā parasti ir lie-

lāks par atmosfēras spiedienu, līdz ar attālināšanos no cauruļ-
vada sākuma nepārtraukti samazinās. Pie tam gāze izplešas —

tās īpatnējais tilpums palielinās, turpretim īpatnējais svars sa-

mazinās; minētā gāzes svara pārmaiņa, ar ko gāze atšķiras no

parastajiem šķidrumiem, ir ļoti svarīga, un tā aprēķinos jāņem
vērā.

/

Stacionāras plūsmas gadījumā gāzes svara caurteces dau-

dzums, kas izplūst caur jebkuru cauruļvada šķērsgriezumu laika

vienībā (gāzes svara caurteces daudzums G), plūsmas nepār-
trauktības dēļ paliek nemainīgs; turpretim tilpumiskais gāzes

caurteces daudzums Q~~ un tātad arī vidējais gāzes kustības

ātrums v— līdz ar attālināšanos no cauruļvada sā-

kuma šķērsgriezuma.
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Vispārējā gadījumā gāzes izplešanās un siltuma apmainās
rezultātā nepārtraukti mainās arī gāzes temperatūra līdz ar attā-

lināšanos no cauruļvada sākuma šķērsgriezuma. Tomēr daudzos

prakses gadījumos ar aprēķiniem pilnīgi pietiekošu precizitāti var

pieņemt, ka gāzes temperatūra paliek konstanta, līdz ar to pie-
ņemot, ka gāzes izplešanās process norisinās izotermiski.

Tā kā izotermiskā procesā temperatūra ir pastāvīga, paliek
nemainīga arī gāzes absolūtas viskozitātesl skaitliskā vērtība visā

cauruļvada garumā. Viegli pārliecināties, ka tad nemainās arī

Reinoldsa skaitlis.

Tiešām

R =

V

bet, tā kā

v—
t —iQ_ 4G

tad Reinoldsa skaitli var izteikt arī šādi:

R=s 2dg.

Ņemot vēl vērā, ka

_p__ l_
r g'

dabūjam galīgā veidā:

Dabūtās izteiksmes labajā pusē ir tikai tādi lielumi, kas patur
pastāvīgas skaitliskās vērtības visā cauruļvada garumā; tātad

konstants visā cauruļvada garumā ir arī Reinoldsa skaitlis un tā-

pat arī hidrauliskās pretestības koeficients X, kas ir šā skaitļa
funkcija.

Par pamatu spiediena krituma un caurteces daudzuma noteik-

šanai gāzes vadā ņem parasto Bernuli vienādojumu. Tomēr ņe-
mot vērā jau minētās īpatnības, kas novērojamas, gāzei plūstot
gāzes vadā (gāzes īpatnējā svara un tās plūšanas ātruma pār-

1 Viskozitātes mainīšanās atkarībā no spiediena kļūst manāma tikai tad
r

ja ir ]oti lielas spiediena svārstības, un aprēķinos parastiem apstākļiem to

neņem vērā.



256 VI nodala. Šķidruma kustība spiedvada caurulēs

maiņa cauruļvada garuma), šis vienādojums šaja gadījuma jā-
raksta diferenciālāveidā

, . dp , dv3
.

dL v3/c oox

vai

dp ,dL v 3 . , , dv3

T d 2g 1 1 2g

Izskaitļojumi rāda, ka vienādojuma labās puses otrais un tre-

šais loceklis praksē parastajos gāzes kustības apstākļos ir mazi,
salīdzinot ar pirmo locekli, kas izteic pretestības kustībai, un

tāpēc tos var atmest. Tad (6.38) vienādojuma vietā dabūjam

dp ,
dL v*

~Y~ TTg'

Gāzes kustības vidējo ātrumu var izteikt ar svara caurteces

daudzumu

G
Vsaa —=.

tad dabūsim

_

dp__l
dL G3

f
~

d 2gy3F3

jeb

(6.39)

Izotermiskai gāzes plūsmai pēc Boila likuma

1
Pi'

kur pi un y, — gāzes spiediens un īpatnējais svars cauruļvada
sākumā. levietosim dabūto y vērtību (6.39) vienādojumā un no-

integrēsim šo vienādojumu robežās no px līdz p2,
kur p2 — spie-

diens cauruļvada galā (atstatumā L no sākuma):

No šejienes dabūjam šādas formulas, kas ir pamatformulas

gāzes vada aprēķinam izotermiskā gāzes plūsmā:
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spiediena krituma noteikšanai gāzes vada

yj pI-pl\_
1

L G2
(6.40)

Pl \ 2 }
—

A

d2gF*,

gāzes svara caurteces daudzuma noteikšanai

Q-~p.%f(p'"^Trfg
. (6.41)

Pretestības koeficients X šajās formulās nosakāms ar hidrau-

likā parastā veida formulām X=f (R, c), kas sīkāk aplūkotas agrāk
(sk. 48. nodalījumā). Praksē aprēķinos bieži lieto arī speciālas

gāzes vadu formulas, kas dabūtas, apstrādājot gāzes pārsūknē-
šanas mēģinājumos iegūtos datus. No šīm formulām minēsim

šādas:

Veimauta formulu turbulentam režīmam

0,009407
X = -j— (6-42 )

ļ/rf

un I. Hodanoviča formulu

* =roS> (6.43)

kas ir pareiza, ja R=Boo 000 -5- 4 200 000.

76. Piemēri

32. Noteikt caurteces daudzumu Q cauruļvadā, kura garums Z.=2000 m,

diametrs d=ls cm un pa kuru tiek piegādāts no vaļēja rezervuāra ūdens ar

izteci atmosfērā, ja ūdens līmeņa augstuma atzīme rezervuārā ir par z=\om

(184. zīm.) lielāka nekā cauruļvada iztecēs šķērsgriezuma augstuma atzīme;
uzdevumu atrisinot, ignorēt vietējās pretestības.

Uzrakstam Bernuli vienādojumu plūsmas posmam starp šķērsgriezumu Ū

rezervuāra ūdens brīvajā līmenī un cauruļvada iztecēs šķērsgriezumu, pie-

ņemdami par salīdzināšanas plakni horizontālo plakni x— x, kas iet caur

cauruļvada iztecēs šķērsgriezuma centru:

Z -T
y

T
-jg —r+ 2g

+ "o-l'

No šejienes, ignorējot ātrumu augstumus, kas, salīdzinot ar pārējiem
lielumiem, ir ļoti mazi, un ņemot vērā, ka Po=Pi=P,\t • dabūjam

H=z=ha_t.
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Tālāk pieņemam, ka šajā gadījumā, kā parasti ūdensvados, cauruļvadā ir

turbulentais plūsmas režīms ar lielu Reinoldsa skaitli, un tāpēc caurteces

daudzuma noteikšanai izmantojam (6.10) lormulu:

184. zīm.

Caurteces modu|a K2 skaitlisko vērtību ņemam no 40. tabulas, kas sastā-

dīta, balstoties uz Maninga formulu; ja d=ls cm, dabūjam

tf2=25 090 (Usek)K

Tādā kārtā

/ 10-25090 A250900
~,„„.,Q= V 2000 =1/ =' '

Reinoldsa skaitlis tad ir R= 95 200, un tāpēc aprēķina formula izraudzīta

pareizi.
33. Atrisināt iepriekšējo uzdevumu grafiski, uzkonstruējot cauruļvada

hidraulisko raksturojuma

185. zīm.
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Vispirms, pieņemot dažādas Q skaitliskās vērtības, ar formulu (6.10)
izskaitļojam šiem caurteces daudzumiem atbilstošos hidrauliskā augstuma
zudumus:

. L 2000
Ao-, = -Q2 = 2lwQ2 = 0,0797 Q«.

Izskaitļošanas rezultātus sakārtojam tabulā

Pēc tam (185. zīm.) pa punktiem konstruējam cauruļvada hidraulisko

raksturojumu un novelkam horizontālu līniju atstatumā h=z=\o m no koor-

dinātu sākuma punkta.
So līniju krustpunkts a nosaka meklēto caurteces daudzumu 11,2 llsek.

.34. Noteikt ūdens izte-

cēs daudzumus Qs un Qs,

kurus cauruļu sistēma pie-

vada punktiem C un D no

spiedrezervuāra A (186.

zīm.). Cauruļvada atsevišķo

posmu garumi un diametri

attiecīgi ir: L,= 1500 m,L2
=

=1000 m, Ls =800 m, d1
=

=20 cm, d
2
= 15 cm. d3=

= 15 cm; šķidruma līmeņa
augstuma atzīme rezervuārā

virs kādas horizontālas salī-

dzināšanas plaknes x—x ir

z =50 m, sazarojuma punktā
B augstuma atzīme ir Z

B
—

= 20 m, patēriņa punktu C

un D atzīmes: z
c

=25 m,

zrj= 10 m.

186. zīm.

Uzdevuma atrisināšanai uzrakstam šādu vienādojumu sistēmu: Bernuli

vienādojumu cauruļvadam starp šķērsgriezumiem A un C (1. un 2. posms) —

Pa , Pc ; . v ,
T

+Z =

T +Zc+ 2 hA~c' (a>

Bernuli vienādojumu cauruļvadam starp šķērsgriezumiem B un C (2. posms) —

Y+'B=Y+*C+S*S-C (b>

Bernuli vienādojumucauruļvadam starp šķērsgriezumiem B un D (3. posms) —

se,

0,0797 0,717 1,992 3,905 7,970 17,932 31,880
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Izteicot hidrauliskā augstuma zudumus atsevišķos posmos ar (6. 10) formulu

un ņemot vērā ka Pa=PC=Pd (atmosfēras spiediens), vienādojumu (a) var

pārrakstīt šādā veidā:

Qf <&
2- ZC

= 1Ā
L
l + Ifi

L
*

(a>

Analoģiski pārveido ari vienādojumus (b) un (c). Sos divus vienādojumus

kopā atrisinot, dabūjam

•
0-1 °-l

zc~~zD~ 1Ā
— "ļĀ'J>r

Bez tam pastāv caurteces vienādojums

Qi=Q 2+Q3. (c)

Pievēršamies dabūto vienādojumu atrisināšanai. levietojam tajos zināmo lie-

lumu skaitliskās vērtības. Tad dabūjaml

50-25=—— 1500 + —?2— 1000, (a')
116400 25090 V '

25-10 =
_

3
_

BCO —
_—

J-, 1000 (d)
25090 25090

vai

25=0,0129Q; +0,0397Q* , (a")

15=0,0319Qi —0,0397Qj. (d')

No šejienes atrodam

/ 25-0.0397Q2

2ļ

0,0129

f15+0,039701.
d.j

ys —

y 0.°319

Tālāk ievietojam dabūtās Qi un Q3
izteiksmes vienādojumā (c)

/25—0,0397 Q]
_

ļ
f15+0,0397

(V)Ī29
Qa +1/ 0,0319

kāpinām abas vienādojuma puses kvadrātā

1 Aprēķinam ņemam Maninga formulu, izvēloties X skaitliskās vērtības

no 40. tabulas.
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25-0.0397(3?
_

2
15+0,0397Q

2

; f 15+0,0397Q|
0,0129 2~*~

07)3Ī9 21/ 0703Ī9

un, izdarot pārveidojumus, dabūjam

1470=5,32Q 2 +2Q2 + 1,24C|-

Šo vienādojumu atrisinām izraudzīšanas kārtībā, izvēloties dažādas ne-

zināmā Qi lieluma skaitliskās vērtības. Rezultātā atrodam Q2 = 12,5 llsek.
Pēc tam no vienādojumiem (a'") un (d") dabūjam Qi=3B,3 llsek un

Q3 =25,8 llsek. •

35. Atrisināt iepriekšējo uzdevumu grafiski, izmantojot cauruļvadu hid-

rauliskos raksturojumus.

Aprēķinām hidrauliskā augstuma zudumus atsevišķos cauruļvada posmos,

izraugoties dažādus caurteces daudzumus starp nulli un kādu Q. Izskaitļo-
juma rezultātus sakārtojam tabulās.

Posms AB:

/, =
_?L_-1500 = 0,0129<??

a-b \ 16400

Posms BC:

Ql ■ 2
h =

—

2l
— •

1000 =0,0397 Q2
B-C 25 090

Posms BD:

Q\ 2

h =
-1? .800= 0,0319(?3

B—D 25 090

Q, l/sek. 0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

h ,m 0 0,0129 0,322 1,29
A—B

2,90 5,16 8,05 11,6 15,8 20,6 26,1 32,2

Q, llsek 0 \ 1 '? 3 5 7 10 15 30

h , m
B-c

0 0,0397 0,358 0,995 1,95 3,97 8,95 35,8

Q, llsek 0 1 3 5 10 15 20 25 30 35

h , m
B—D I0 ļ0,0319 ļ0,287 ļ 0,80 ļ 3,19 ļ 7,19 12,8 19,8 28,7 39,6
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Šo tabulu datus izmantojam, lai uzkonstruētu atsevišķo cauruļvada posmu

hidrauliskos raksturojumus.
Posmam BC summa z

c
+h

B_c
nosaka hidraulisko augstumu Hb punktu

B atkarībā no caurteces daudzuma šajā posmā. Uzkonstruējot minēto saka-

rību grafiski, dabūjam cauruļvada posma BC raksturojumu (// līkne 187. zī-

mējumā).

Tāpat konstruējam hidrauliskā augstuma ha= zD+h×D atkarības līkni

punktā B atkarībā no caurteces posmā BD un dabūjam cauruļvada posma
BD raksturojumu (/// līkne).

187. zīm.

Pēc šiem raksturojumiem var noteikt caurteces daudzumu Q2 un Qs
skaitliskās vērtības posmos BC un-BD jebkuram spiedienam punktā B.

Caurteces daudzums Qi, kas pie kāda hidrauliskā augstuma H no maģis-
trāles pieplūst punktam B ir vienlīdzīgs Q-2 un Qs summai. Tādēļ, lai noteiktu
Q\ atkarībā no H, pietiek saskaitīt // un /// raksturojuma abscisas. Rezultātā

iegūtā līkne lI+III ir posmu BC un BD summārais raksturojums.
Tālāk analoģiski konstruējam hidrauliskā augstuma zudumu līniju at-

karībā no caurteces maģistrāles posmam AB, kas ir minētā posma raksturo-

jums (/ līkne).
Saskaitot pēc tam šo raksturojumu ar raksturojumu uz lI+III vertikālās

koordinātes (jo šeit ir virknes savienojums), dabūjam visa cauruļvada sum-

māro raksturojumu I+II+III,kas dod sakarību starp hidrauliskā augstuma

lielumu visas sistēmas sākumā un šās sistēmas caurteci.
Beidzot, konstruējam spiedrezervuāra raksturojumu. Tā kā rezervuāra

līmeņa augstums ir konstants, tad tā raksturojums :r horizontāla taisne IV,

kas novilkta tādā atstatumā no koordinātu sākuma punkta, kas atbilst

H=z=so m.

Šīs taisnes krustošanās punkts ar summāro raksturojumu I+ll+111

(punkts A) nosaka summāro caurteces daudzumu Qi=3B,3 l/sek.

Lai noteiktu caurteces daudzumus atsevišķos cauruļvada posmos, rīko-

jamies šādi. Caur punktu A novelkam vertikālu līniju un atzīmējam punktu
A', kurā šī taisne krustojas ar raksturojumu lI+III. Tad caur punktu M
novelkam horizontālu taisni, kas punktos B un C krusto raksturojumus //

un ///. Punkti B un C nosaka meklētos caurteces daudzumus Q2 =12,5 l/sek

un Q3 =25,8 l/sek.
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36. Dota horizontālu cauruļvadu lokveida sistēma, kas atēlota 188. zīmē-

jumā, ar iztecēs (patēriņa) punktiem C un D. Noteikt hidrauliskā augstuma

188. zim.

// sākuma punktā A pārākumu par hidraulisko augstumu punktos C un D.

ja šajos punktos ūdens iztek atmosfērā; iztecēs (patēriņi) ir punktā

C — Qc =20 llsek, punktā D —Qj= 30 llsek, bet atsevišķo cauruļvada posmu
garumi un diametri attiecīgi ir

L,=400 m, d1=2Qomm, L
2 =looom, d

2
=150 mm,

Z.
3
=looo m, d

3
=loo mm, L4=500 m, d

4
=75 mm.

Tā kā uzdevuma nosacījumos caurteces sadalījums nav uzdots, pieņemam
(ņemot vērā cauruļu diametrus un garumus) kā iespējamāko prepozīciju, ka

ūdens patēriņa punktam D pietek daļēji pa līniju /// (caurtece Q3J un

daļēji pa līniju IV (caurtece Q4 ).

Tad

Qd =Q3 + <?
4; Qt =Qc + Qd; ļ

Q. =Q- + Q
i; Q

S
=QD -Qi; j

Tā kā

l/l l/l t/l l/i l/2
«! A3 A[ A2 A

4

tad

Q& ■0% Q&
(c)

A
3

A
2

A
4

Ņemot vērā sakarības (a), vienādojuma (c) vietā dabūjam

(Qo-Q,)»£»
_

(Qc+Qi) 2 1-2 , QiL*

1,2 „2 > ļ/l
A

3
A

2 A4

vai

(Q
2

D+Q^-2QpQ4)/:3 _(Q9č+ Q]+2Qc-Qi)Li Q\u

A
3

A
2

A
4
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levietojot šeit uzdoto lielumu skaitliskas vērtibas un izvēloties no 40. ta-

bulas caurteces moduļa skaitliskās vērtības, dabūjam

(302— q2_2.30. Q
4
) . 1000 _(202+ QJ-f- 2-20- Qi)-1000 Q

2
-500

2886 25090 ' 622,5

vai pēc pārveidošanas

Q* +45Q 4
—598=0.

5ā kvadrātvienādojuma atrisinājums dod

Qi= 10,75 llsek,

un tātad

Q3= 19,25 llsek; Q2
-30,75 llsek; Q, =50 llsek.

Meklētais hidrauliskā augstuma pārākums tad ir

„ ==
50».400

+
19,252.1000

116 400 2886

37. Šifona cauruļvads, kura garums L==2oo m un diametrs d= 200 mm,

ar horizontālu posmu CD savieno ūdens tvertni A ar aku B (189. zīm.).

Līmeņu augstumu starpība ir Zi =2 m; z
2
=3 m; zs — Q m. Cauruļvadā ir

iesūcošā kārba ar tiklu, divi likumi un aizbīdnis.

Noteikt cauruļvada caurlaides spēju Q un pārbaudīt tā normālas darbības

nosacījumus, ja ūdens temperatūra ir t=2rP C.

Sastādot Bernuli vienādojumu šķērsgriezumiem / un 2, kas sakrīt ar

brīvajiem ūdens līmeņiem ūdens tvertnē un akā, dabūjam

„
Lv 2 1/2 v2

H=Zt =£ hl-2 =X
T Tg+ Ci*,īg 2s

+

v2v2{ji
+?alzb 2ģ -Kto 2ff=C««»t -ļg . (a )

kur fcist — sistēmas pretestības koeficients, kas ir

Csist = 4 + £ies +2šlik + Caizb + £iz ■

a

189. zīm.
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Koeficientu X nosakām ar Maninga formulu (4.41), pieņemot negluduma
koeficientu ūdensvada caurulei normālos apstākļos n—0,012,

n2 0,0122
X = 124,6 —ļ = 124,6 p =0,0308.

d
3 0,23

Vietējo pretestību koeficientus izvēlamies no 32. tabulas 166. lappusē:

līkumam £iik=o,s,

aizbīdnim (ar pilnu atvērumu) Caizb = 0,1,

iesūkšanas kārbai un sietam . Sies =5,

izejai no caurules tjz = 1.

Tad

£sist = 2°+5+2 -0,5+0,1 + 1=37,9.

Pēc tam no vienādojuma (a) nosakām vidējo tecēšanas ātrumu cauruļ-

vadā

V C«W
"

37,9 1

un atrodam caurteces daudzumu

nd2 3.14-0 2a

Q=vf=*v -.-= 1,02
A
'—=0,032 m*/sek =32 llsek.

4 4

Lai noteiktu spiedienu kaut kādā cauruļvada šķērsgriezumā x, jāsastāda
Bernuli vienādojums caurules posmam starp ūdens līmeņa šķērsgriezumu i

tvertnē A un šķērsgriezumu x:

Pa . Px . v
x V

V"Y
"=22+ J+ +L hl-x,

no kurienes

kur ļļ_x
— tās sistēmas daļas pretestības koeficients, kas atrodas starp

šķērsgriezumiem / un x.

Aplūkojot cauruļvada novietojumu, secinām, ka minimālais spiediens tajā
ir horizontālā posma galā, t. i., šķērsgriezumā n.

Tādā gadījumā

„

=0,0308—+ 5+0,5=35,5
0,2

un minimālais spiediens, izteikts ūdens staba metros, ir

TMa
—

10,33—T 3+ 36,5
1,028 ļ = 5,4 m.

T 1 2-9,81 J
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Salīdzinām atrasto spiedienu ar ūdens tvaika spiedienu pie uzdotās tem-

peratūras. No 45. tabulas atrodam, ka pie r=2o° C ūdens tvaika spiediens ir
AK =0,24 m.

Tātad (6 . 29) nosacījums

—>At.
t

kas nodrošina šifona cauruļvada normālu darbību, ir izpildīts.



VII nodaļa

ŠĶIDRUMA KUSTĪBA BEZ SPIEDIENA

77. Vienmērīga kustība vaļējos kanālos

Atgādināsim, ka šķidruma vienmērīgā kustībā vidējie ātrumi

visos plūsmas šķērsgriezumos ir vienādi.

Tāpēc šķidruma vienmērīga kustība vaļējos kanālos ir iespē
jama tikai tad, ja šķērsgriezuma forma un izmēri un kanāla di-

bena slīpums paliek nemainīgi visā kanāla garumā.
Acīm redzams, ka šķidruma brīvās virsmas līnija kanālā būs

paralēla kanāla dibena līnijai un tātad šīs virsmas slīpums i
v

būs

vienāds ar dibena slīpumu i
d.

Vienmērīga plūsma ir, piemēram, hidrostaciju irigā-
cijas un nosusināšanas kanālos utt., kā arī cauruļvados, kas

strādā ar nepilnu šķērsgriezumu (kanalizācijas caurules, pašteces
ūdensvadi). Aplūkosim vispirms kustību vaļējos kanālos.

Sastādīsim Bernuli vienādojumu šķērsgriezumiem / un 2

(190. zīm.) vaļējai straumei ar vienmērīgu kustību

*t+ =*2+ + /h-2. (7.1)

Seit 2i un z
2

—
1. un 2. šķērsgriezuma smaguma centru at-

statumi (vertikālās ordinātes) no kādas brīvi izraudzītas salīdzi-

nāšanas plaknes, p\ un p 2 — spiedieni minēto šķērsgriezumu sma-

guma centros un h\-2 —
hidrauliskā augstuma zudumi kanāla

posmā starp šķērsgiezumiem 1 un 2 garumā L (loceklis a
j-

ir

vienāds abās (7.1) vienādojuma pusēs un tāpēc atmests); bet

V
ir šķērsgriezuma / smaguma centra dziļums h\ zem šķidruma

līmeņa šajā šķērsgriezumā; tāpēczx -\-y ir vienāda ar brīvā līmeņa

ordināti Zx šķērsgiezumā /; attiecīgi z2+y
=Z2 un tātad

Zļ —
Z

2
— h\-2.

Izteicot hidrauliskā augstuma zudumus šādi
—

A,_2 = ~L,
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(7.1) vienādojuma vieta dabūsim

Z
t
—Z2

_
_v*

L ~C?R

un no tā

v = C\Ri , (7.2)

27_ - . S

kur/^:-1
-^

—- —
brīvas virsmas slīpums (vienmērīgai kustībai tas

ir vienlīdzīgs plūsmas dibena slīpumam). legūtā (7.2) formula

190. zīm.

ir Šezī formula, kuru jau esam aplūkojuši (sk. 46. nodalījumu);
tai bieži dod citu izskatu, apzīmējot C V R ar W (tā saucamais

reducētais ātrums jeb ātruma modulis). Tad

v=W]/ī. (7.3)

Caurteces daudzumu kanālā nosaka ar parasto caurteces vie-

nādojumu

Q=v-F

vai

Q =FC M~Ri (7.4;

un

Q= X ViT (7.4')
kur lielumu

(7.5)

sauc par caurlaides spēju jeb caurteces moduli.

Reducēto ātrumu W un caurlaides spēju X dotam kanālam var

iepriekš aprēķināt, ja zināmi izmēri, šķērsgriezuma forma un
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kanāla sienu negludums, kas ievērojami atvieglo dažādu prakses
uzdevumu atrisināšanu (te jāņem vērā, ka, tā kā hidrauliskais

?llpums i ir skaitlis bez dimensijas, tad W un Ķ dimensijas ir at-

tiecīgi vienādas ar v un Q dimensijām, t. i., tos mērī tnlsek un

in^/sek.

Vaļēju kanālu aprēķiniem koeficienta C (kas, kā jau minēts,
mainās atkarībā no kanāla šķērsgriezuma izmēriem un formas un

kanāla sienu negluduma) noteikšanai visvairāk lieto Bazena

formulu

r—
87

I+-JL (7-6)

un Maninga formulu

C=
**, ( 7-7)

n

kas jau aplūkotas (sk. 48. nodalījumā).
Praksē labus rezultātus dod Gorbačova formula

r _

70

_

\'R

kas balstās uz plaša izmēģinājumu materiāla. Negluduma koefi-

cienta m skaitliskās vērtības šai formulai dotas 47. tabulā. No

citam formulām, kas praksē ieguvušas zināmu popularitāti, minē-

sim tā saucamo «vienkāršoto» Kutera formulu

23+1
C=

n

-, (7.9)

1 + 23yl

kur n — negluduma koeficients, kuram ir tādas pašas skaitliskās

vērtības kā Maninga formulā (sk. 15. tabulu).
Pie jaunākām formulām koeficienta C noteikšanai pieskaitāma

Pavlovska formula, kura ir šāda:

C= ~- (7.10)

Sajā formulā n — negluduma koeficients pēc Maninga, bet

y — pakāpes rādītājs, kas nosakāms atkarībā no n un R.
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47. tabula

Negluduma koeficients m Gorbačova formulā

Aptuveni var pieņemt

y
~ 1,5 \n, ja R< 1 m,

y~ 1.3 V«
, ja 3 m>R>\ m.

Ja R>3 m, Pavlovska formula nav lietojama.

78. Vaļēju kanālu hidrauliskais aprēķins

Vaļēju kanālu hidrauliskos aprēķinos sastopami šadu pamat-
lipu uzdevumi: -*»

Kanāla sienas un virsma m

Ļoti gludas virsmas (stikla caurules, gludi noēvelēts koks,
nogludināts cementa apmetums, nesen asfaltētas čuguna

caurules, vara un misiņa caurules, gumijotas ugunsdzēsēju
š|utenes)

Gludas virsmas (metinātas un kniedētas dzelzs caurules,
čuguna caurules ar atvaru un atloku savienojumu, tiras,
bez rūsas un inkrustācijām)

0,04

0,06

Līdzenas virsmas (čuguna caurules darbā esošos ūdensvados,
ar plānu minerālvielu inkrustāciju, parastais cementa ap-
metums, neēvelēts koks, adas un kaņepāju šļūtenes u. tml.) 0,08

Lidzenas virsmas, kas pārklātas ar gļotainu plēvi:
keramiskas, betona, dzelzs, koka un asfalta caurules, ka-
nāli un notekas kanalizācijā, kas darbojas, un tāpat, j:i
plūst saduļķots ūdens, kas nes nogulsnes 0,10

Nelīdzenas un negludas virsmas:

lieta asfalta vai koka klucīšu bruģis
simetriski plēstu akmeņu bruģis
apaļu un nesimetriski plēstu akmeņu bruģis

0,15

0,25
0,35

Ļoti negludas gultnes:

mākslīgi kanāli un grāvji, jauni, ar regulārām nogāzēm .
mākslīgi kanāli un grāvji ekspluatācijā, izvagoti un ar no-

gruvumiem
dabiskas sarežģītas gultnesar plūsmu pārplūduma joslā vai
ličloču pamatu
akmeņainas gultnes kalnu upēs
gultnes, kas stipri aizaugušas ar ūdens augiem

....

zemes nogāzes ar kailu virsmu

ar augiem klātas nogāžu virsmas

0,60

0,75

1,00

1,25

1,40
1,00

1,25



78. Vaļēju kanālu hidrauliskais aprēķins 271

1) jānoteic šķidruma caurteces daudzums, ko aizvada dotais

kanāls;

2) jānoteic kanāla dibena slīpums, kas vajadzīgs, lai kanāls

ar uzdotu šķērsgriezuma formu un piepildījuma dziļumu aizvadītu

uzdoto caurteces daudzumu;
3) jānoteic kanāla piepildījuma dziļums, lai tas aizvadītu uz-

doto caurteces daudzumu, ja kanāla dibena slīpums ir zināms.

Minētos uzdevumus atrisinot, ņemam Šezī (7.2) formulu

v =Cy~RL

levietojot tajā koeficienta C izteiksmi, piemēram, pēc Maninga,
dabūjam

v (7.n)

Tad caurteces daudzumu noteic izteiksme

Q=J =K ]ļz (7.12)

Kanāla aktīvā šķērsgiezuma laukuma F un hidrauliskā rā-

diusa R skaitliskās vērtības ir atkarīgas no kanāla piepildījuma
dziļuma h un no tā šķērsgriezuma formas, turpretim negluduma
koeficients n ir uzdots lielums.

Ja ir uzdota kanāla šķērsgriezuma forma un tā piepildījuma
dziļums, atrod caurteces moduli:

Pēc tam tieši ar (7.12) formulu nosaka caurteces daudzumu

dotajam slīpumam vai slīpumu, kas nepieciešams, lai aizvadītu

uzdoto caurteces daudzumu.

192. zīm.191. zīm.



VII nodala. Šķidruma kustība bez spiediena272

Ja turpretim caurteces daudzums un kanāla slipums ir zināmi

un jāatrod tā piepildījuma dziļums, tad rīkojas šadi: izveļas ka-

nāla šķērsgriezuma formu un vairākas piepildījuma dziļuma h

vērtības. Tālāk izskaitļo šiem piepildījuma dziļumiem atbilstošās

caurteces moduļa X vērtības un konstruē līkni, kas dod X vērtības

atkarībā no h (191. zīm.). Pēc tam uz

abscisas atliek moduļa XcK
c

vērtību (kas
atbilst uzdotajam caurteces daudzu-

mam) un pēc līknes nosaka meklējamo
kanāla piepildījuma dziļumu h

c
.

Kad zināms kanāla piepildījuma dzi-

ļums un jāatrod kanāla platums, rīkojas
analoģiski iepriekšējam —

konstruē

caurteces moduļa X pārmaiņas grafiku193. zīm.

atkarībā no platuma b un pēc šā grafika
atrod meklējamo kanāla platumu b

c (192. zīm.).
Šādus uzdevumus var atrisināt arī analītiski, ja iepriekš lie-

lumus F un R izteic ar piepildījuma dziļumu h. Piemēram, gadī-
jumā, kad šķērsgriezums ir taisnstūrains un ar platumu B,

mums ir

Trapecveidīgai gultnei (193. zīm.).

F =bh +h 2
m

un

o_
bh -fh2

m
~

b + 2h Vr-fnP '
kur m =ctg a.

levietojot šīs izteiksmes F un R vietā (7.12) formulā, dabū-

jam vienādojumu ar vienu nezināmo lielumu h; praksē h noteik-

šana pēc līknes, kas jau iepriekš aprakstīta, ir vienkāršāka.

79. Hidrauliski visizdevīgākais kanāla šķērsgriezums

No Šezī formulas izriet, ka, ja pārējie nosacījumi ir vienādi,
ātrums pieaug līdz ar hidrauliskā rādiusa palielināšanos. Tāpēc,
ja slīpums ir viens un tas pats, kanāls ar uzdotu šķērsgriezuma
laukumu F aizvadīs jo lielāku caurteces daudzumu, jo lielāks būs

tā šķērsgriezuma hidrauliskais rādiuss. Lai kanāls spētu aizvadīt

maksimāli iespējamo caurteces daudzumu, ja dots šķērsgriezums
F, šķērsgriezuma forma jāizvēlas tātad tāda, kurai apslapētais

perimetrs A ir vismazākais (jo R=
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No ģeometrijas zināms, ka, ja laukumi ir vienādi, vismazākie

perimetri ir regulāriem daudzstūriem un ka šie perimetri kļūst jo
mazāki, jo lielāks ir daudzstūra malu skaits. Tāpēc vismazākais

(no visiem iespējamiem) perimetrs ir riņķim, un hidrauliski vis-

izdevīgākais vaļēja kanāla šķērsgriezums būtu šķērsgriezums ar

pusriņķa formu. Tālāk seko dažādi šķērsgriezumi, kam ir regu-

lāra daudzstūra vienas puses forma, piemēram, regulāra sešstūra

puse, t. i., vienādsānu trapece ar sānu slīpumu a =60°. No taisn-

stūrainiem profiliem visizdevīgākais ir šķērsgriezums puskvad-
rāta veidā.

Visiem šiem šķērsgriezumiem, kā viegli konstatējams, hidrau-

liskais rādiuss ir vienlīdzīgs maksimālā piepildījuma dziļuma

pusei,

R
—

j,

kas apaļam šķērsgriezumam atbilst pusei no riņķa rādiusa

*~r

Praksē visizplatītākie ir trapecveida kanāli; pusapaļos un

daudzskaldņu šķērsgriezumus lieto daudz retāk, jo tos grūtāk iz-

veidot un tie dārgi izmaksā. Tomēr praksē visbiežāk sastopamos
gadījumos kanālos ar zemes sienām trapecveida šķērsgriezumiem
reti kad piešķir visizdevīgāko profilu regulāra sešstūra puses

veidā ar leņķi a=60°, jo tad kanāla sānu sienas mākslīgi jāno-
stiprina. Parasti šo leņķi izvēlas saskaņā ar grunts dabisko no-

gāzes leņķi, un tad uzdevums ierobežojas (kad uzdots kanāla

šķērsgriezuma laukums un nogāzes leņķis) ar tādas attiecības no-

teikšanu starp kanāla platumu un dziļumu, lai perimetrs būtu vis-

mazākais.

Kanālu sienu nogāzes leņķu un nogāzes koeficienta m orientē-

jošās skaitliskās vērtības var ņemt no 48. tabulas.

48. tabula

Nogāžu leņķi un nogāžu koeficienti dažādām gruntīm

Grunts aj3° m= ctg &

Mitra zeme

Mitras mālainas smiltis
Mitras smiltis . . .

Akmeņaina zeme . .

Rupja grants ....

Akmeņaina augsne . .

27

17

24

34

34

63

1,96

3,27
2,25

1,48
1,48

0,51
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Kanāla piepildījuma dzijuma h un kanāla dibena platuma no-

teikšanai, ja kanāla šķērsgriezums visizdevīgākais, lieto šādas

izteiksmes:

h2(2 ļ-' T+m2—m) =F, (7. 13)

no kuras noteic dzijumu h, un

~ =2( lļ\—m*—m), (7
. !4>

no kuras, ja zināms h, var noteikt b vērtību.

Sīs izteiksmes var iegūt šādi.

Saskaņā ar 193. zīmējumu

+2hm

un

a=/i V 1+m!
,

kur m =ctga.
Tad aktīvā šķērsgriezuma laukums ir

F=
b+b + 2hm

h=bh + hifn
•2 ■

Apslapētais perimetrs
A =b+2a=b+ 2h fl+m*.

levietojot šeit b vietā tā vērtību no iepriekšējās izteiksmes

b — JL
— hm,

h

atrodam

A=JL-hm+ 2h yr+^2.

Kā jau aizrādīts, hidrauliski visizdevīgākā šķērsgriezuma F (ja uzdots

pastāvīgs šķērsgriezuma laukums) apslapētam perimetram A jābūt vismazā-

kajam. Lai noteiktu A minimālo vērtību, ņemsim atvasinājumu — un pie-
J an

līdzināsim to nullei; tad

h2

no kurienes dabūjama (7.13) izteiksme

F=2h* ]f I+m*—m&*.

Aizvietojot šeit F ar dabūsim (7.14) izteiksmi.

Viegli pierādāms, ka šāda visizdevīgākā šķērsgriezuma hidrauliskais

rādiuss ari ir puse no tā maksimālā dziļuma. Tiešām,
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R
_F

_

bh + h*m

A b+lh Vl +m'

vai, kas ir tas pats,

D __

(£+")*

levietojot šeit attiecības
—

vietā tās vērtību no (7.14) izteiksmes, at-

h

rodam:

p_(l\T+~nī* -m)h

2(2 fi+mi— m)

un tātad

80. Pieļaujamie ātrumi

Ja šķidruma tecēšanas ātrumi vaļējos kanālos ir lieli, var tikt
izskalotas kanāla sienas un dibens. Tāpēc tecēšanas ātrumu nākas

ierobežot tā, lai tas nepārsniegtu zināmu robežvērtību, ko katrā

konkrētā gadījumā noteic atkarībā no grunts veida un gultnes no-

stiprināšanas paņēmiena, t. i., atkarībā no kanāla sienu un dibena

materiāla. Turpmāk 49. tabulā parādīti tādi robežātrumi dažādiem

gadījumiem.
Ne otras puses, ja tecēšanas ātrumi ļoti mazi, suspendētās da-

ļiņas (sanesas), ko nes plūsma (dūņas, smalkas smiltis utt.), var

izkrist un nogulsnēties kanāla dibenā.
Lai novērstu tādu nogulšņu rašanos kanāla dibenā jeb, kā

saka, kanāla piesērēšanu, jāierobežo arī vidējā ātruma minimālā

vērtība. Piemēram, vidējais ātrums ūdenim, kas nes duļķus, ne-

drīkst būt mazāks par 0,25 mlsek, bet ūdenim ar smalkām smil-

tīm — mazāks par 0,5 mlsek.

Vismazāko pieļaujamo ātrumu, kas nepieciešams piesērējumu
novēršanai platos kanālos, nosaka ar empīrisku formulu

c/=0,55/z°-M, (7.15>

kuru var uzrakstīt arī šādā vispārīgākā veidā:

o= a.A»-«*. (7.16)
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49. tabula

Maksimālie ātrumi kanālos

šajā formulā h
—

kanāla piepildījuma dziļums, a — kāds koefi-

cients, kura skaitliskās vērtības jāizvēlas atkarībā no sanesu sa-

stāva (skat. 50. tabulu).
50. tabula

Koeficients a

Lai noteiktu slīpuma robežlielumu, aiz kura var sākties kanāla

piesērēšana, lieto formulu

t>0,76/22, (7. 17)

kas derīga kanāliem ar hidrauliski visizdevīgāko šķērsgriezumu;
šeit n — negludumakoeficients pēc Maninga.

Grunts nosaukums

Hidrauliskais

rādiuss R,
m

Ātrums V,
mlsek

Mālaina smilts, nebllva, putekļaina
smilts 1—3 0,7—0,8

Mālaina smilts, sablīvēta .
.
. . 1—3 1,0

Smilšaini māli, neblīvi (ieskaitot
lesveidīgos) 1—3 0,7—0,8

Smilšaini māli, vidēji 1—3 1,0

Smilšaini mali, blīvi 1-3 1,1—1,2

Māli, neblīvi (mīkstie) 1 -3 0,7

Māli, normāli 1-3 1,2—1,4

Māli, blīvi 1—3 1,5—1,8

Dūņainas gruntis ļ 1-3 ļ 0,5-0,6

Piezīme. Ja R>3 m, ātrum

/ R \0,1

proporcionāli ļ-ģ-ļ •

ius var palieliināt

Sanesu raksturs

!upjas smilšu un dūņu sanesas

'idējas „ „ „ „

■malkas sanesas .......

,oti smalkas sanesas . . .

0,60-0,71

0,54-0,57
0,39-0,41

0,34—0,37
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81. Šķidruma kustība pašteces cauruļvados

Pie bezspiediena (pašteces) cauruļvadiem pieder kanalizācijas
un drenāžas caurules, ūdens novadkanāli, pašteces ūdensvadu

caurules utt.

Visizplatītākie bezspiediena cauruļvadu šķērsgriezumi ir:

apaļš (194. zīm., a), ovoidāls (194. zīm.,b) un teknes veida šķērs-

griezums (194. zīm., c). Šos šķērsgriezumus raksturo interesanta

hidrauliska īpašība: vislielākā caurtece un vislielākais ātrums tajos
ir tad, kad tie nevis pilnīgi, bet tikai daļēji piepildīti. Tas izskaid-

rojams ar to, ka, piepildoties šādu šķērsgriezumu augšējai daļai,
apslapētais perimetrs pieaug straujāk nekā šķērsgriezuma lau-

kums, un tāpēc sāk samazināties hidrauliskais rādiuss, kas līdz

ar to samazina ātrumu un caurteces daudzumu.

194. zīm.

Bezspiediena cauruļvadu hidrauliskos aprēķinus izdara analo-

ģiski vaļējo kanālu aprēķiniem, kas ir dabiski, jo bezspiediena
cauruļvads būtībā arī ir vaļējs kanāls; bezspiediena cauruļvadi
hidrauliskā ziņā atšķiras no kanāliem tikai ar jau minēto

195. zīm.
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hidrauliskā rādiusa samazināšanos, kad cauruļvada piepildījums

pārsniedz kādu tā vērtību, kamēr vaļējiem kanāliem hidrauliskais

rādiuss vienmēr pieaug līdz ar piepildījuma palielināšanos.

196. zīm.

Lai vienkāršotu izskaitļošanu, tad cauruļvadu raksturojumus

(šķērsgriezuma laukumus, hidraulisko rādiusu un lielumus

C VR= WunFC]/ R =X), kas atkarīgi no piepildījuma dziļuma,

197. zīm.

var aprēķināt iepriekš noteiktām šķērsgriezuma formām. Ja ar

U?o un Ķ
0 apzīmējam ātruma un caurteces moduļus cauruļvada

pilnīga piepildījuma h0 gadījumā un ar tiem pašiem burtiem bez
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indeksa — to vērtības kada daļēja piepildījuma h gadījuma, tad

W X
var aprēķināt attiecību B un pr

-A skaitliskas vērtības atka-
ro Ao

rībā no attiecības r- ; tā iegūtās sakarības apaļam, ovoidālam un

teknes veida šķērsgriezumam grafiski attēlotas 195., 196. un

197. zīmējumā. Lietojot šos grafikus, ātrumu v un caurteces dau-

dzuma Q vērtības daļēja piepildījuma gadījumā var atrast ar

formulām

v=BW
o yi, (7.18)

Q=AKoVī (7.19)

Izskaitļojumu vienkāršošanai 51. tabulā dotas caurteces mo-

duļa Ķ0 un ātruma moduļa W 0vērtības, kas tiem pašiem šķērs-

griezumiem aprēķinātas ar Kutera (7.9) formulu, pieņemot neglu-
duma koeficientu n=0,013.

51. tabula

Caurteces moduļa Ka un ātruma moduļa W0vērtības

82. Bezspiediena kustība laminārā režīmā

Praksē, — piemēram, nopildot ļoti viskozus naftas produktus,
atrisinot dažus uzdevumus ķīmiskās un naftas rūpniecības apa-
rātu būvniecībā, — dažreiz jāsastopas ar bezspiediena lamināro

šķidruma plūsmu kanālos ar dažādām šķērsgriezuma formām.

•pa ;€rsgriiezumi 'ui 1,1 :ērsgriezuros :nes vei irsgriezumj

E"
E

E

5:

E

i 4
5

E"
E

0,30

0,40
0,50

0,60
0,70

0,80
0,90

1,00

1,10

1,20

1,30
1,40

1,50

12,86

16,12
19,09
21,70

24,27

26,81
28,95

31,00

33,09
35.07

37,01
39,05

41,02

908

2 028

3718

6 132

9 340

13 490

18410

24 350

31 480

39 660

49090

100

72 470

0,30

0,40
0,50
0.60

0,70

0,80
0,90

1.00

1,10
1,20

1,30
1,40

1,50

0,45

0,60
0,75

0,90
1,05

1,20
1,35

1,50

1,65
1,80

1,95
2,10

2,25

14,43

18,03
21,31

24,19
27,03

29,34
32,17

34,43

37,00

38,92
40.12
42,68

44,81

1 523

3 314

6 119

10 000

15 210

21 550
29 930

42690

51 430

64390

78580

92 190

115 800

0,50

0,60
0,70

0,80
0,90

1,00
1,20

1,40

1.60
1,80

2,00

25,40

28.70
32,10

35,10
38,00

40,70
46,20

50,90

55,70
59,80

63,90

12 28'

20 12C

30 40C

43 60C

5960C

78 60C

128 OOC

193 OOC

276 OOC

375 COC

495 OOC
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Šajā gadījumā ir iespējams teorētiski noteikt hidrauliskā aug-

stuma zudumus (tāpat kā laminārā kustībā spiedvados) un iegūt

aprēķinu sakarības caurteces daudzumam. Neparādot šeit attiecī-

gos atrisinājumus, kas matemātiskā ziņā dažreiz ir ļoti sarežģīti
un smagi, ierobežosimies tikai ar dažu aprēķina formulu kopsavil-
kumu kanāliem ar visbiežāk lietojamām šķērsgriezuma formām.

J. Carnojs kanāliem ar taisnstūrainu šķērsgriezumu, plūsmas
dzi]umu h un platumu b dod šādu formulu šķidruma caurteces

daudzuma aprēķināšanai:

0 = (7.20)

kur i — kanāla dibena slīpums, g
—

smaguma spēka paātrinā-
jums, v — šķidruma kinemātiskā viskozitāte.

Ja plūsmas dziļums, salīdzinot ar platumu, ir ļoti mazs, tad

Q=\^ h3' (7-21)

Trapeces veida kanālam, kam hidrauliski visizdevīgākā šķērs-
griezuma forma ar leņķi a =60°:

Q=0,066 -fbK (7.22)

Pusapaļam kanālam:

Q=Sv'*- (7- 23)

83. Nevienmērīga kustība vaļējās gultnēs

Šķidruma nevienmērīga kustība ir parastāka nekā vienmērīga
kustība. Nevienmērīga ir kustība dabiskajās gultnēs (upes.
strauti), kurās šķērsgriezums un dibena slīpums plūsmas garumā
vienmēr mainās; mākslīgās gultnēs, piemēram, hidrotehnisko

būvju kanālos, dažādu cēloņu dēļ arī nav iespējams panākt

198. zīm. 199. zīm.

vienmērīgu kustību. Sevišķi stipri šo plūsmu režīmu ietekmē māk-

slīgas izbūves (aizsprosti, pārgāzēs utt.), kuras iebūvē gultnes
un kuras būtiski pārmaina šķidruma kustību tajās.
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Šķidruma brīvās virsmas pamatformas nevienmērīgas plūs-

mas vajājos kanālos ir uzstādinājuma virsma un noteces virsma.

Uzstādinājuma parādību rada gultnes dibena slīpuma sama-

zināšanās šķidruma tecēšanas virzienā vai kaut kurš gultne iebū-

vēts šķērslis (aizsprosts, tilta balsti un pamati v. tml.), kas pār-

dala vai sašaurina tās šķērsgriezumu.

Pieņemsim, ka sākotnēji vien-

mērīgā plūsmā iebūvēts aizsprosts

(198. zīm.). Tas rada līmeņa pa-

cēlumu, t. i., plūsmas dziļums

kļūst lielāks nekā h O, kas atbilst

vienmērīgai plūsmai; dziļums vis-

vairāk palielinās tieši aizsprosta
priekšā un samazinās līdz ar attāli-

nāšanos no aizsprosta virzienā pret
200

.zīm.

straumi. Rezultātā šķidruma brīvā

virsma ir liekta virsma. Līkni, kas rodas, kad šo brīvo virsmu šķeļ
vertikāla plakne, sauc par uzstādinājuma līkni.

Ja gultnē ir pārgāzē (199. zīm.) (vai kādā šķērsgriezumā di-

bena slīpuma i
d palielinājums), plūsmas dziļums virs pārgāzēs

(vai vietā, kur beidzas lēzenākā slīpuma posms) ir mazāks nekā

normālais vienmērīgasplūsmas dziļums /z0; brīvā virsma uzaugšu

pret straumi arī ir liekta virsma. Līkni, kas rodas, kad brīvo

virsmu šķeļ vertikāla plakne, šajā gadījumā sauc par noteces

līkni.

Dažos nevienmērīgas plūsmas gadījumos (piemēram, kad zi-

nāmos apstākļos šķidrums iztek pa aizvara apakšu vai notek pār
aizsprostu utt.) rodas hidrauliskais lēciens. Hidraulisko lēcienu

raksturo plūsmas dziļuma strauja palielināšanās no hļ līdz h 2

(200. zīm.) un līdz ar to —■ brīvās virsmas līknes nepārtrauktības
pārtraukšana; dziļumus h\ un h

2
te sauc par saistītiem jeb reci-

prokiem dziļumiem.
Brīvās virsmas līkņu konstruēšana nevienmērīgām plūsmām

sīki aplūkota speciālos hidraulikas kursos.

Sajā grāmatā, kas ir vispārīgs hidraulikas kurss, mēs ierobe-

žojamies ar to, ka atvasinām vienādojumu nevienmērīgai plūs-
mai prizmatiskās gultnēs unparādām paņēmienus, kā šo vienādo-

jumu izmantot dažu galveno uzdevumu atrisināšanā.

84. Nevienmērīgas kustības diferenciālvienādojums

Lai atvasinātu nevienmērīgas kustības vienādojumu, aplūko-
sim visvienkāršāko gadījumu — plūsmu prizmatiskā gultnē (t. i.,

gultnē, kuras šķērsgriezums visā garumā konstants) ar vienādu

dibena slīpumu visā garumā.
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Nodalām ar šķērsgriezumiem 1 un 2 (201. zīm.)plūsmā ar ne-

vienmērīgu kustību elementāru tilpumu un uzrakstām Bernuli vie-

nādojumu šiem šķērsgriezumiem:

*i+
V

+'sf =22+ļL + «
2ļ+ Ai-2- (7. 24)

Šeit Zj un z2
— šķērsgriezumu 1 un 2 smaguma centru atstatumi

no kādas horizontālas salīdzināšanas plaknes, px un p2
— spie-

dieni šo šķērsgriezumu smaguma centros, V\ un v2 — vidējie āt-

rumi tajos pašos šķērsgriezumos, hx- 2
— hidrauliskā augstuma

zudumi starp šķērsgriezumiem / un 2. Tā kā — ir vienlīdzīgs

šķērsgriezuma / smaguma centra dziļumam zem šķidruma brīvās

virsmas, tad lielums 2i+ ir šķidruma brīvā līmeņa augstums

virs salīdzināšanas plaknes šķērsgriezumā / vai, kas ir tas pats,

201. zīm.

šķidruma plūsmas brīvās virsmas vertikālā ordināte šajā šķērs-

griezumā. Apzīmējam to ar Zx\ attiecīgi apzīmējam z2+ ar

Z2,
tad (7.24) vienādojums kļūst šāds:

2 2

+ * ~

g
=Z

2 + a ~+h^2. (7.25)

Uzrakstām šo vienādojumu deferenciālāformā, izvēloties plūs-
mas dibena līniju par asi atstatumu mērīšanai no kāda šķērsgrie-
zuma, kuru uzskatām par sākuma šķērsgriezumu; par šās ass po-
zitīvo virzienu izvēlamies plūsmas kustības virzienu.

Tālāk ievedām šādus apzīmējumus. Atstatumu no sākuma

šķērsgriezuma līdz kādam brīvi izraudzītam plūsmas šķērsgriezu-
mam apzīmējam ar L; tad elementārā plūsmas posma garums ir

dL. Apzīmējam vēl ar v ātrumu šķērsgriezumā, kas atrodas atsta-

tumā L; tad ātrums šķērsgriezumā, kas atrodas atsatumā L+dL,

ir v +dv. Attiecīgi apzīmējam arī brīvo līmeņu augstumu šajos
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divos šķērsgriezumos ar Z un Z+dZ. Hidrauliskā augstuma zu-

dumus posmā dL apzīmējam ar dh
zurt.

Atbilstoši šiem apzīmējumiem vienādojums (7.25) kļūst šāds:

Z + =Z+dZ+ a

( p

y
)l

+dhzuA.

Atverot šeit iekavas, savelkot līdzīgos locekļus un atmetot otrās

kārtas bezgalīgi mazo lielumu, dabūjam:

— dZ =a
v dv

4- dhzud
g 1

vai, ja ņemam vērā, ka vdv— ~,

—dZ= -f- dh
ZUd

•

Pieņemot hidrauliskāaugstuma zudumiem tādu pašu izteiksmi

kā vienmērīgas kustības gadījumā, t. i.,

dhzud= dL,

tālāk dabūjam

dz =-ad \2g~)~mī dL;

vai

dZ =-ad (Tņ^-Fgl-dL, (7. 26)

Tā kā caurteces daudzums visos plūsmas šķērsgriezumos ir

vienāds (Q=const), bet mainās tikai šķērsgriezuma laukums,
atrodam ari

Tāpēc

dZ =
3 dF-^dL

un

dZ_ a Q2 dF Cfl

dL~ g F3 dL F*C*R' v '

Prizmatiskai gultnei
dF = Bdh,
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kur h
— plūsmas dzijums, un tātad

dF
_R dh_

dL
~

dL

levietojot iegūto izteiksmi (7.24) vienādojumā, dabūjam

dZ
_

a Cfi dh Q2
dL~ gF3D dL F*C*r' v

#' zo>

Tālāk izslēdzam Z, izteicot tā lielumu arī ar dziļumu h:

Z=y+h,

kur y — plūsmas dibena ordināte.

Tad

dZ_d)L ,dh__ dh_
dL~ dL~ + dL V'

kur i
d

= — — plūsmas dibena slīpums (mīnusa zīme šeit

ņemta tāpēc, ka hidraulikā slīpumu uzskata par pozitīvu, ja

ir negatīvs).
levietojot iegūto izteiksmi (7.28) vienādojumā, dabūjam:

_JL <Čb\ —/ _

Q 2

dL\ gF3 J
— td

F*C*R

un

dh
_

l
ā

—

F*c*R rj 30)
dL

—

. <x Q*

'--g-T^B

(7.30) vienādojums ir diferenciālais pamatvienādojums šķid-
ruma nevienmērīgai kustībai prizmatiskā gultnē.

Konkrētā gadījumā, kad gultnes dibena slīpums /
d
=0, (7.30)

vienādojums kļūst šāds:

Q*
dh

_

F*C>R
. n

g F*

Ja i
d

<0 (pretējs dibena slīpums):

dh_ F»C*R (7. 32)
dL~ o*
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85. Kritiskais slīpums un plūsmu veidi

Analizēsim iegūto nevienmērīgas kustības pamatvienādojumu;
pie tam ierobežosimies tikai ar gadījumu, kad /

d
>0.

Ja skaitītājs (7.30) vienādojumā labajā pusē ir nulle, t. i.,

ia—

Fi&ļļ
=°> (7- 33)

tad nulle ir ari vienādojumā kreisajā pusē:

d
-

h
-=Q.

dL

Tādējādi šajā gadījumā plūsmas dziļums visā garumā nemai-

nās un brīvās virsmas slīpums ir vienlīdzīgs plūsmas dibena slī-

pumam. Šis gadījums atbilst vienmērīgai kustībai, jo no (7.33)
izteiksmes dabūjam

q=fc]!rl,

t. i., Šezi formulu vienmērīgai kustībai.

Ja nulle ir (7.30) vienādojuma labās puses saucējs,

= 0, (7.34)

tad vienādojuma kreisajā pusē ir bezgalība:

dh

dL^00 '

Tātad šajā gadījumā brīvās virsmas slīpums ir bezgalīgs un

brīvā virsma krasi mainās: kļūst augstāka hidrauliskā lēciena

veidā vai pazeminās (ūdenskritums).
Plūsmas dziļumu, kas atbilst šim gadījumam, sauc par kri-

tisko dziļumu. Attiecīgi tādu gultnes slīpumu, kad plūsmas dzi-

ļums uzdotajam caurteces daudzumam vienmērīgā kustībā ir vien-

līdzīgs kritiskajam dziļumam ,/? kr, sauc par kritisko slīpumu.
Visos pārējos gadījumos, kad (7.30) vienādojumā skaitītājs

un saucējs nav nulle, ir kāds pozitīvs vai negatīvs lielums—

plūsmas dziļums gultnes garumā vienmērīgi un nepārtaukti palie-
linās (uzstādinājums) vai samazinās (notece).

Taisnstūrainai gultnei, kad F=Bh, no (7.34) vienādojuma da-

būjam šādas kritiskā dziļuma izteiksmes:

vai
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kur q= -jļ
— tā saucamais šķidruma caurteces īpatnējais dau-

dzums, t. i., caurteces daudzums uz gultnes platuma vienību.

Kritiskais dziļums un kritiskais slīpums ir savdabīgi kritēriji,,
pēc kuriem varam spriest par kustības raksturu plūsmā.

Ja id < i
kr, un tātad h>h

kr, plūsmas kustību sauc par mie-

rīgu; šajā gadījumā uzstādinājuma līknes ieliektā puse vērsta uz

augšu, bet noteces līkne ar ieliekto pusi uz apakšu, kas parasti
novērojams līdzenumu upēs. Ja ia ~>Wt. un h<.h*t, tad plūsmu
sauc par strauju; šajā gadījumā uzstādinājuma līknes izliektā

puse vērsta uz augšu, bet noteces līknes izliektā puse — uz

apakšu. Kad <d=4r un h
=

h
kT , plūsma atrodas kritiskā stāvoklī;

uzstādinājuma un noteces līknes pārvēršas par horizontālām tais-

nēm. Projektējot dažādas hidrotehniskas būves, parasti cenšas

radīt apstākļus, kas nodrošina plūsmu mierīgu kustību.

86. Nevienmērīgas kustības vienādojuma integrēšana

Ciktāl (7.39) diferenciālvienādojuma var pieņemt, ka caur-

teces daudzums Q=const, lielumu Q2 var izteikt šādā veidā:

kur ar indeksiem 0 apzīmētas tās koeficienta C, aktīvā šķērsgrie-
zuma laukuma un hidrauliskā rādiusa vērtības, kādas tās būtu, ja

aplūkojamā gultnē, kurā caurteces daudzums ir Q, kustība būtu

vienmērīga.

levietojot šo Q2 izteiksmi (7.30) vienādojumā, dabūjam:

—=/
~CiFI>R (7. 35)

dL
a

,_aßid 2 *

'

Pārveidojam tagad vienādojuma labās puses saucēju šādi:

un apzīmējam

._
*BC*Ria

J—
gF
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Talak, ņemotvera, ka C2F2R=K2 (kur X — caurteces modu-

lis), (7.35) vienādojumu var izveidot šādi:

<ļh X*

dL
~td

K
2

K2

vai

K
2

UdL = dh. (7. 36)

Ja pieņemam, ka C=const, tad attiecība l"^^!o*' vienkārši
h

'

izteicama ar attiecību -r- •
h

o

Tiešam, piemēram, platam taisnstūrainam gultnēmar platumu
B, kad aptuveni var pieņemt R=h, dabūjamK2=F2C2R =B2h 2 C2h

un Ko^B2hļc2h
o,

un tātad (£) '

Gultnēm ar jebkuru regulāru šķērsgriezuma formu (t. i., tādām,
kurām lielumi F un R ir viennozīmīgas h funkcijas), pastāv sa-

karība

kur kāpinātājam x, ko sauc par gultnes hidrauliskopakāpes rādī-

tāju, vērtības atkarīgas no gultnes šķērsgriezuma formas.

Lai noteiktu gultnes hidrauliskā pakāpes rādītāja skaitlisko

vērtību, katrā konkrētā gadījumā rīkojas šādi: brīvi izvēlas divus

kaut kādus gultnes piepildījuma dziļumus, piemēram, hx un h2,
aprēķina atbilstošo caurteces moduļu Ai un K2 skaitliskās vērtības

un, logaritmējot (7.37) izteiksmi, atrod

(7- 38>
Ighi —lgh 2

V /

Gultnēm ar dažādu ģeometriski regulāru šķērsgriezuma formu,

hidraulisko pakāpes rādītāju skaitliskās vērtības ir:

taisnstūraina plata gultne x= 3,
taisnstūraina, šaura gultne 3>x>2,
paraboliska plata gultne x =4,
trapeces veida gultne 4>x>3,
trijstūraina gultne x= 5.
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Apzīmējam — =iļ, tad dh=h
odi], un (7.36) vienādojums kļūst

sads:

flļ T)* —1 '

vai

So vienādojumuintegrējot, pieņem, ka
;
=const. Lai gūtu lie-

lāku precizitāti izskaitļojumos, pieņem

. aCy[d <dffvid Rvi<i
'

gFvid
'

t. i., lielumus C, B, R un F aprēķina kā vidējos aritmētiskos lielu-

mus no to skaitliskām vērtībām tā plūsmas posma sākumā un

beigās, par kuru integrēšanu izdara.

Tad integrēšanas rezultātā robežās starp Lļ un L 2 dabūjam:

*
fZa_tJ _,+ (1_w jLAī

.

li.
levedot apzīmējumu

o

nonākam pie vienādojuma:

y-(L
2
-L1; = CTI2-rii)-(l-/)[fi('r 12)-5('Tll )]. (7.39)

"o

Funkcijas B(r\) skaitliskās vērtības izskaitļotas dažādiem hid-

rauliskiem pakāpju rādītājiem robežās no 2,0 līdz 5,5 un atroda-

mas attiecīgās tabulās (skat. 52. un 53. tabulu).
Aplūkotais paņēmiens, ko izstrādājis B. Bahmetjevs, vispārina

vairākus senākus paņēmienus, kurus bija ieteikuši dažādi nevien-

mērīgas kustības pētītāji konkrētām gultnes formām (Bress,

Dipiī-Rīlmanis, Tolkmits v. c).
Vienādojuma integrēšanas paņēmieni attiecībā uz vienmērīgu

kustību prizmatiskās gultnēs tālāk attīstīti N. Pavlovska paņē-
mienā. Seit parādīsim tikai šā atrisinājuma galīgo rezultātu. Pēc

Pavlovska:

i _(X2_Xi) _{l_j)[P(.K2)_p(xl)l (7.40)
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Saja formula x 2 un x x — ta sauktie attiecinātie caurteces mo-

X X
du|i, kas attiecīgi ir y 2 =—

2

, tcj = -

1

,

kur K2 un AT, — caurteces

moduli, ja piepildījuma dziļumi ir h2 un hu Ķ0
— caurteces mo-

dulis, ja vienmērīgas plūsmas dziļums ir hO, a — koeficients, kuru
nosaka izteiksme

1 h
2
—h.

a—— • —

1

n0 (*2 — x t) '

un P(x) —
Pavlovska funkcija, kas ir šāda:

*<*>=/tŠ?-

Šās funkcijas skaitliskās vērtības arī izskaitļotas dažādiem

gultnes hidrauliskiem pakāpes rādītājiem; tās ievietotas 54. ta-

bulā.

Tabulu izmantošana brīvās virsmas līkņu aprēķinos parādīta
tālāk dotajā 43. piemērā (296. lappusē).

Nevienmērīgai kustībai platā taisnstūrainā gultnēar lamināro
režīmu uzstādinājuma līkni var konstruēt ar J. Rabinoviča vienā-

dojumu:

— Li)=(i}2—Vi)~ Tln~L~i +Teft
o (7.41)

Šeit 6
— koeficients, kas atkarīgs no ātrumu izkārtojuma īpat-

nības laminārā režīma, šķērsgriezuma formas un šķidruma vis-

kozitātes. Platai taisnstūrainai gultnei šis koeficients ir

9 =4-,

kur savukārt

*=*•

v — šķidruma kinemātiskā viskozitāte, bet a = 1,54. Pārējie ap-

zīmējumi tie paši agrākie.
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52. tabula

Funkcijas B(r,) skaitliskas vērtības (x=3)

1 S(ri) 1) B Ol) B (r() B(n) B(1)

0 0,77 0,892 0,§80 1,784 1,20 0,480 1,49 0,259

0,05 0,050 0,78 0,911 0,985 1,882 1,21 0,467 1,50 0,255

0,10 0,100 0,79 0,930 0,990 2,019 1,22 0,454 1,55 0,235

0,15 0,150 0,80 0,950 0,995 2,250 1,23 0,442 1,60 0,218

0,20 0,200 0,81 0,971 1,000 oo 1,24 0,431 1,65 0,203

0,25 0,251 0,82 0.993 1,005 1,647 1,25 0,420 1,70 0,189

0,30 0,302 0,83 1,016 1,010 1,419 1,26 0,410 1,75 0,177

0,35 0,354 0,84 1,040 1,015 1,291 1,27 0,400 1,80 0,166

0,40 0,407 0,85 1,065 1,020 1.193 1,28 0,391 1,85 0,156

0,45 0,461 0,86 1,092 1,025 1,119 1,29 0,382 ļ 1,90 0,147

0,50 0,517 0,87 1,120 1,030 1,061 1,30 0,373 ļ 1,95 0,139

0,55 0,575 0,88 1,151 1,035 1,010 1,31 0,3«5 2,0 0,132

0,60 0,637 0,89 1,183 1,040 0,967 1,32 0,357 ļ 2,1 0,119

0,61 0,650 0,90 1.218 1,045 0,929 1,33 0,349 2,2 0,108

0,62 0,663 0,905 1,237 1,05 0,*,96 1.34 0,341 2,3 0,098

0,63 0.676 0,910 1,257 1,06 0,838 1,35 0,334 ; 2,4 0,090

0,64 0,689 0,915 1,278 1,07 0,790 1,36 0,328 ļ 2,5 0,082

0,65 0,703 0,920 1,300 1,08 0,749 1,37 0,322 ļ 2,6 0,076

0,66 0,717 0,925 1,3*3 1,09 0,713 1,38 0,316 2,7 0,070

0,67 0,731 0,930 1,348 1,10 0,680 1,39 0,310 2,8 0,065

0,68 0,746 0,935 1,374 1,11 0,652 1,40 0,304 2,9 0,060

0,69 0,761 0,940 1,403 1,12 0,626 1,41 0,298 3,0 0,056

0,70 0,776 0,945 1,434 1,13 0,602 1,42 0,293 3,5 0,041

0,71 0,791 0,950 1,467 1.14 0.581 1,43 0,288 4,0 0,031

0,72 0,807 0,955 1,504 1,15 0,561 1,44 0,283 4,5 0,025

0,73 0,823 0,960 1,545 1,16 0.542 1,45 0,278 5,0 0,020

0,74 0,840 0,965 1,592 1,17 0,525 1,46 0,273 ļ 6,0 0,014

0,75 0,857 0,970 1,645 1,18 0,510 1,47 0,268 8,0 0,009

0,76 0,874 0,975 1,708 1,19 0,495 1,48 0,263 10,0 0,005
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53. tabula

Funkcijas B{r,) skaitliskas vērtibas (a:=4) 1

> Funkcijas B(r,) skaitliskās vērtibas citiem gultņu hidrauliskiem pa-

kāpes rādītājiem atrodamas speciālos hidraulika» kursos un hidraulikas

rokasgrāmatās.

0 0 0,77 0,838 0,980 1,537 1,20 0,252 1,49 0,111

0,05 0,050 0,78 0,854 0,985 1,611 1,21 0,243 1.50 0,109

0,10 0,100 0,79 0,870 0,990 1,714 1,22 0,235 1,55 0,097

0,15 0,150 0,80 0,887 0,995 1,889 1,23 0,227 1,60 0,087

0,20 0,200 0,81 0,904 1,000 oo 1,24 0,219 1,65 0,079

0,25 0,250 0,82 0,922 1,005 1,107 1,25 C.212 1,70 0,072

0,30 0,300 0,83 0,940 1,010 0,936 1.26 0,205 1,75 0,066

0,35 0,351 0,84 0,960 1,015 0,836 1,27 0,199 1,80 0,060

0,40 0,402 0,85 0,980 1,020 0,766 1,28 0,193 1,85 0,055

0,45 0,454 0,86 1,002 1,025 0,712 1,29 0,187 1,90 0,( 50

0,50 0,507 0,87 1,025 1,030 0,668 1,30 0,182 1,95 0,046

0,55 0,561 0,88 1,049 1,035 0,632 1,31 0,176 2,00 0,043

0,60 0,617 0,89 1,075 1,040 0,600 1 32 0,171 2,10 0,037

0,61 0,628 0,90 1,103 1,045 0,572 1,33 0,167 2,20 0,032

0,62 0,640 0,905 1,118 1,05 0,548 1,34 0,162 2,30 0,0279

0,63 0,652 0,910 1,134 1,06 0,506 1,35 0,158 2,40 0,0245

0,64 0,664 0,915 1,150 1,07 0,471 1,36 0,153 2,50 0,0216

0,65 0,678 0,920 1,167 1,08 0,441 1,37 0,149 2,60 0,0192

0,66 0,688 0,925 1,185 1,09 0,415 1,38 0,145 I 2,70 0,0171

0,67 0,700 0,930 1,204 1,10 0,392 1,39 0,142 2,80 0,0153

0,68 0,713 0,935 1,225 1,11 0,372 1,40 0,138 2,90 0,0137

0,69 0,726 0,940 1,247 1,12 0,354 1,41 0,135 3,00 0,0123

0,70 0,739 0,945 1,271 1,13 0,337 1,42 0,131 3,50 0,0077

0,71 0,752 0,950 1,297 1,14 0,322 1,43 0,128 4,00 0,0052

0,72 0,766 0,955 1,325 1,15 0,308 1,44 0,125 I 4,50 0,0037

0,73 0,780 0,960 1,356 1,16 0,295 1,45 0,122 5,00 0.0027

0,74 0,794 0,965 1,391 1,17 0,283 1,46 0,119 6,00 0,0015

0,75 0,808 0,970 1,431 1,18 0,272 1,47 0,116 8,00 0,0007

0,76 0,823 0,975 1,479 1,19 0,262 1,48 0.113 10,00 0,0003
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54.

t

a

b

v

I

a

Funkcijas
P(*)

skaitliskās
vērtība

nes

pal

:āpes
rl

ājs

x

2,00

2,.
c

o

3,0i!

3.23

3,50

4,00

4,50

5,00

!

5,50

0,05 0,100,15 0,20

1,00000,95010,9003 0,8511 0,8027

1,00000,95000,9001 0,8504 0,8010

1,00000,95000,9000 0,8501 0,8004

1,00000,9500 0,85010,8003

1,00000,9500 0,9000 0,85000,8002

1,00000,9500 0,9000 0,85000,8001

1,00000,95000,9000 0,8500 0,8001

1,00000,9500 0,9o00 0,85'
'0

0,8000

1,00000,9500 0,9000 0,85000,8000

1,00000,9500 0,9000 0,85000,8000

0,250,30 0,35 0,400,45

0,7552 0.70900,6643 0.62130,5804

0,7522 0,7042 0,65730,6116 0,5675

0,7509 0,70200,6537 0,60640,56o2

0,7507 0,70140,6527 0,60480,5579

0,7504 0,7010 0,65200,6036 0,5561

0,75030,7007 0,6514 0,6027 0,5547

0,7502 0,70050,6511 0,6021 0.5537

0,7501 0,7002 0,65060,6012 0,5523

0,7500 0,7001 0,65030,6007 0,5514

0,75

0

0,7001 0,6502 (.6004 0,5309

0,50 0,55 0,60 0,610,62

0,54170,5054 0,4700 0,46560,4594

0,52520,48520,4478 0,44060,4336

0,5156 0,4729 0,4324 0.42460,4169

0,51240,4685 0.4268 0,41880,4108

0,5098 0,46510,4223 0,4140 0,4059

0,5078 0,4623 0,41860,4101 0,4017

0.5063 0,4601 0,4146 0,40690,3983

0.5040 0,4568 0,41090,4020 0,3931

0,5026 0,1546 0,40780,3986 0,3894

0,5017 0,4532 0,40560.3262 0,3869

0,63 0,64 0,650,66 0,67

0,4533 0,44740,44

5

0,43580,4303

0,4267 0,4132 0,4

67

0,41.03

0,4094 0,4019 0,3946 0,38740,3804

0,40300,3953 0,3877 0,38020,3729

0,3978
0,

<898 0,3820 0.37430,3667

0,3935 0,38530,3772 0,36926.J614

0,3815I,3732 0,3650 0,3570

0,3843 0,3670 0,3585 0,3501

0,3804 0,3714 0,36260,3538 0,3451

0,3776 0,3685 0,35940,3503 0,3414
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0,690,70 0,71 0,72

0,41950,4143 0,4093 0,4044

0,38790,3820 0,3762 0,3705

0,36670,3600 0.3535 0,3472

0,35860,3517 0,3449 0,3382

0,35920,3518 0,34460,3376 0,3307

0,35370,3461 0,3387 0,33140,3242

0,3491 0,3413
0

3336 0,3261 0,3187

0,33360,3256 0,3176 0,3098

0,3280 0,31960,3113 0,3032

0,3325 0,3238 0,31510,3066 0,2982

0,730,74 0,75 0,760,77

0.3997 0,39510,3906 0,3863 0,3822

0,36500,3596 0,3544 0,34930,3444

0,3410 0,33500,3291 0,3234 0,3179

0,33180,3254 0,3193 0,31330,3075

0,3239 0,3173 0,31090,3046 0,2985

0,3172 0,3104 0,30370,2972 0,2908

0,3115 0,3044 0,29750,2907 0,2841

0,3022 0,2947(,2874 0,2802 0,2732

0,2952 0,2874 0,27970,2721 0,2647

0,2899 0,28170,2737 0,2658 0,2581

0,78 0,79 0,800,81 0,82

0,3782 0,37430,3707 0,36720,3638

0,3397 0,3352 0,33080,3267 0.3226

0,3125 0,3074 0,3024 0,29750,2930

0,30'
8

0,2911 0,28610,2812

0,2926 0,28690,2814 0,2761 0,2710

0,2847 0,2787 0,27290,2674 0,2620

0,2777 (,2715 0,2655 0,2597 0,2541

0,2664 0,25970,2533 0.2471 0,2410

0,2575 0,2505 0.24370,2371 0,2307

0,25060,24320,2361 0,2291 0,2223

0,83 0,840,85 0,86 0,87

0,3606 0,3576 0,35470,3520 0,3495

0,3188 0,31520,3118 0,3085 0,3055

0,2886 0,28450,2805 0,2768 0,2732

0,2766 0,2722 0,26790,2639 0,2602

0,2661 0,26140,2570 0,25280,2488

0,2569 0,25200,2473 0,2428 0,2387

0,2488 0,24360,2387 0.2341 0,2297

0,2352 0,22970,2244 0,21930,2145

0,2245 0,21850,2129 0,2074 0,2023

0,2158 0,20950,2035 0,1977 0,1922

0,880,89 0,900,905

0,3472 0,34500,3430 0,3421

0,3026 0,30000,2976 0,2965

0,2699 0,26690,2640 0,2626

0,2567 0,2534 0,25040,2489

0,2450 0,2415 0,23830,2368

0,2247 0,23100,2276 0,2260

0,22560,2217 0,2181 0,2164

0,21000,2058 0,2018 0,2000

0,1974 0,19280,1886 0,1866

0,1870 0,18210,1776 0,1754
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87. Piemēri

38 Noteikt ūdens caurteces daudzumu taisnstūrainā teknē, kas izgatavota

no dzelzs skārda. Teknes platums b=l,2 m, piepildījuma dzi|ums /«=0,8 m

un dibena slīpums «' =0,001.

lepriekš noteicam šķērsgriezuma hidrauliskos elementus: šķērsgriezuma

laukumu

f=b-h=\,2-0,8=0,96 m 2,

apslapēto perimetru
A

=b+2h=\,2+2 -0,8=2,8 m

un hidraulisko rādiusu

R= — =
P-^6

-
= 0,342 m.

A 2,8

Pēc tam ar Bazēna (4.42) formulu aprēķinām koeficientu C, pieņemot
(gludām sienām) negluduma koeficientu f =0,16 (skat. 16. tab. 146. lpp).

C=
*L

=

87
=68,2,

1+ JL 1I _°iL-
fR V0,342 .

bet ar Sezl (4.35) formulu nosakām ūdens vidējo tecēšanas ātrumu teknē

v= C]/RĪ=68,2 V0,342-0,001 = I,26 mjsek.

Tad caurteces daudzums

Q=F-v=0,96- 1,26=1,21 m'/sek.

39. Atrisināt iepriekšējo uzdevumu gadījumā, kad pa tekni plūst smagā
nafta, kuras viskozitāte Englera grādos pie temperatūras r=o° C ir c£=llo.

Tā kā naftai ir liela viskozitāte, pieņemam, ka teknē ir laminārs režīms,

un tāpēc noteicam caurteces daudzumu ar J. Carnoja (7.20) formulu. lepriekš
atrodam naftas kinemātisko viskozitāti.

v =0,0731 E—

0,0631
= 0,0731 • 110 —

0,0631
=8,041 cmtļsek.

E 110

Tad ar (7.20) formulu dabūjam:

Q= 0,286^ī.^ 3

=

v 6S-+-4/I2

=0,286 -

9,81 °-001 l£*Ē-
T
=0,738«**

0,0008041 1,22 +4.0,8*

Tagad pārbaudām, vai laminārais režīms pieņemts pareizi. Tādēļ noteicam

plūsmas vidējo ātrumu

0 0,738 n , .
«=_?_= ' =0,77 mlsek

F 0,96

un atrodam Reinoldsa skaitli:

R'= = 328.

v 8.041
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Tā ka Reinoldsa skaitlis iznācis mazāks nekā tā kritiskā vērtība R'kr =o7s,

secinām, ka teknē tiešām ir laminārais režīms un ka (7.20) formula uzde-

vuma atrisināšanai izraudzīta pareizi.

40 Kanālam ar trapeces vpida šķērsgriezumu un laukakmeņu kras*u no-

stiprinājumu ir šādi izmēri: dibena platums b=3 m, dzi|ums h=\ m, krastu

slīpums m= 1.
Noteikt, kāds slīpums jādod kanāla dibenam, lai tas aizvadītu ūdens

daudzumu Q=2 m
s/sek.

Atrodam šķērsgriezuma hidrauliskos elementus — šķērsgriezuma laukumu

F=bh+mh*=2,- 1+ 1 • l»-4 mJ,

apslapēto perimetru

A=b -f2A Vl+m* = 3 + 2-1 fl +-1»= 5,82 m,

hidraulisko rādiusu

R —f =JL — 0,887 m
A 5,82

un, pieņemot negluduma koeficientu (skat. 15. tab. 144. lpp.) n=0,017, ar

Maninga formulu (4.49) aprēķinām koeficientu C:

V

C =
8/Ī

= 55.
« 0,017

Tālāk, izmantojot Sezī (4.35) formulu, nosakām slīpumu j'=-?.^.Tā
ka vidējais ūdens tecēšanas ātrums kanālā

v= -S =
—

= 0,5 mlsek,
E 4

dabūjam:

i —
—9^!—

=0,00012.
552-0.687 202. zīm.

41. Noteikt maksimālo caurteces daudzumu Q mm, ko var aizvadīt dzelzs-

betona ūdens noteka ar teknes veida šķērsgriezumu (202. zīm.), rādiusu

r=\ m un dibena slīpumu i=0,0025 Atrast arī šim caurteces daudzumam

atbilstošo vidējo ātrumu v.

Caurteces noteikšanai izmantojam (7.19) formulu:

Q=AKtH

Koeficienta A skaitlisko vērtību, kas atbilst maksimālajam caurteces

daudzumam teknes veida šķērsgriezuma gadījumā, atrodam pec 197. zīmējumā

parādītā grafika; atrodam Amaj. =1,083, kad piepildījuma pakāpeA- =0,93.
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Caurteces moduli minētajam šķērsgriezumam atrodam no 51. tabulas

279. lappusē: ja r=l m, A"=78800 llsek.

Tadā kārtā dabūjam:

Qmax =1,083-78 800. V0.0025 =4267 Ijsek=4,267 mVsek.

Tālāk atrodam tajā pašā grafikā koeficientu £=1,13, kas atbilst A
mll%

un 51. tabula ātruma moduli dotajam šķērsgriezumam =40,7 mlsek un ar

(7.18) formulu nosakām ātrumu

v=BW0
V7=1,13-40,7 |V0,0025 = 2,3 mlsek.

42. Noteikt trapeces veida šķērsgriezuma zemes gultnei hidraulisko pa-

kāpes rādītāju, ja gultnes dibena platums 6=lo m un krastu slīpums m=2.

Hidrauliskā pakāpes rādītāja x noteikšanai izmantojama (7.38) izteiksme:

x=2 'g*i-'g*i. (a)
lgA2 —lgA,

Izvēlamies pilnīgi brīvi divus kaut kādus gultņu piepildījuma dzijumus,
piemēram, hi=l m un /ia=3 m, un atrodam šiem dziļumiem atbilstošos caur-

teces moduļus Xi un K2.

Caurteces moduļus aprēķinām ar (7,5) formulu

K=FC}
r
R,

1

D6

pieņemot Maninga atrasto koeficientu C =-——, kur (skat. 15. tab.) neglu-
n

duma koeficients n=0,025, šķērsgriezuma laukums F=bh+mh?, škērsgrie-
bh + mh2

zuma hidrauliskais rādiuss R= •

6 + 2/iļ/l + m»

Izskaitļojumu rezultātus sakārtojam tabulā:

levietojot pec tam formula (a) piepildījuma skaitliskās vērtības un ap-

rēķinātās caurteces modu|a skaitliskās vērtības dabūjam:

Y_2
lg 3100 ~lg 423

— ?
3492— 2,626

_3 62

lg3 — lg 1 0,477—0

43. Uzstādinājuma līknei zemes gultnē ar trapeces veida šķērsgriezumu
(skat. iepriekšējo uzdevumu) noteikt atstatumu L no aizsprosta līdz punktam,

h, m

1

3

12

48

R. m

0,828

2,048

C

38,6

45,1

K, mVsek.

423

3100
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kurā uzstādinājuma augstums ir A 6=0,05 m, ja gultnes dibena slipums-
■'d=o,ooos, ūdens dziļums pie dambja 62=4 m un gultnes piepildījuma dzi-

ļums vienmērīga kustībā 6i=2 m (203. zīm.).

203. zīm.

Izmantojam (7.39) vienādojumu,kurā šeit jāpieņem Li—Lt =L:

X/=-li- f 1 - )lB - B(rj,)].

Vispirms atrodam lielumus C, B un A, kas jānosaka kā vidējie aritmē-

tiskie lielumi no skaitliskajām vērtībām C\ un C 2, Bļ un 82,B2, A\ un A 2, kas-

atbilst dzi|umiem aplūkojamā gultnes posma sākumā un galā.

Šķērsgriezumam pie aizsprosta ar dzi|umu /i
2 =4 mums ir

82=6B
2 =6+2m/!

2=10+2-2-4 =26 m,

F2=bh2 +mh \ =10 • 4+2• 4*=72 m 2,

A2=b+2/i2 Vl+"m«=10+2• 4 ļ'" 1 +22 =27,92 m,

C 2 (pēc Maninga)=_1= i£L_ — 46,8.
n 0,025 '

Analoģiski lielumi šķērsgriezumamar dzi|umu h,=ho+ AA=2+0,05=2,05-

-ir

5i =10+2-2-2,05= 18,2 m,

Fi =10• 2,05+2 • 2.052 =28,905 m*.

A,=10+2-2,05 m.
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n
28,905

. cn, n
1,505 c ,0 c

=

w
= 1 >505 m' sw

= 42>8-

Tātad

+ C>
_

42,8 + 46,8 _~ R
o —

2
—

2 -*i,o

B=
*l+āL

=

™+ ™
=22,lm,

A=.±±*L =

19

7
+

2

77

-
92

=23,56m.

Tālāk aprēķinām attiecinātos dziļumus minētajos šķērsgriezumos

„=£=ļ=2,„ = £= .0*

un, izmantojot 52. un 53. tabulu, nosakām funkcijas B[»)) attiecīgās skaitliskās

vērtības.

Tā kā šīs tabulas sastādītas gultnes hidrauliskajiem pakāpes rādītājiem
x=3 un x=A1, tad funkcijas B v' vērtības gultņu pakāpes rādītājam x=3,62

(skat. iepriekšējo uzdevumu) aptuveni jānosaka ar interpolāciju.

Piemēram, lielumam r
l2
=2 tabulās atrodam

ja x=3, B(rl2) =0,132,

ja x=4, B(rl2)=0,043.

Tātad starpībai A*=l atbilst tabulas vērtību starpība ±B(r2) =0,089.

Uzrakstām attiecību

1
_

0,089

0,62
~

Ae(rj2)'

no kurienes

Aflf») 2) =0,089 ■ 0,62=0,055,

un tātad, ja x=3,62:

B(rit) =o,l32 — 0,055=0,077.

1 Ir arī tabulas pakāpes radītajam x=3,5.
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Tieši tāpat atrodam B(rn)=0,867. Pievēršoties tagad pamatvienādojumam
(7.39), nosakām meklēto atstatumu L

f 1 C*» B \ \
Ya--ni-y-~g' ~Ā) \B(i\t ) - B (rn )])ha_

T / 44,82 -0,0005 22,1 \ ļ
[2 —

1.025—(l— 93! ) (0,077-0,867)1 -2

_

= —

9100 m.



VIII nodaļa

ŪDENS PĀRGĀZES

88. Ūdens pārgāžu pamatjēdzieni un klasifikācija

Par ūdens pārgāzēm sauc tādus mākslīgus šķērš|us, kuriem

pāri ūdens noplūst straumē ar brīvu virsmu.

Ūdens pārgāzēs plaši lieto hidrotehniskajā un ceļu būvnie-

cībā (ūdens pārgāžu aizsprosti, sliekšņi enerģijas slāpētājās do-

bēs v. tml.) un izmanto kā ūdens mērīšanas ietaises — galveno-
kārt hidraulikas laboratorijās un hidroģeoloģiskos un hidromet-

riskos pētījumos lauka apstākļos.
Ūdens pārgāzēs klasificē atkarībā no dažādām pazīmēm.

204. zīm.

Piemēram, atkarībā no pārgāzēs sliekšņa — tā saucamās pār-
gāzēs virsotnes — formas izšķir šādus pārgāžu pamattipus:

1) ūdens pārgāzē ar plānu sienu un asu slieksni (204. zīm.);
2) ūdens pārgāzē ar platu slieksni (205. zīm.); uz tāda sliek-

šņa izveidojas šķidruma plūsma gandrīz paralēlās strūklās;
3) praktiska profila ūdens pārgāzē (206. zīm.), kurai ir līk-

205. zīm. 206. zīm.
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līnijas apveids, kas atbilst šķidruma strūklas apakšējai virsmai,
kad ta līst pari slieksnim ar asu šķautni.

Atkarībā no tā, kā strūkla saistās ar lejas bjefu, ūdens pār-
gāzēs iedala neapplūdinātās (204. zīm.), kad straumes līmenis

lejas bjefā tieši aiz ūdens pārgāzēs
nav augstāks par pārgāzēs virsotni,
un appludinātās (207. zīm.), kad

šis līmenis augstāks nekā pārgā-
zēs virsotne (līmeņa augstums le-

jas bjefā pēdējā gadījumā stipri
ietekmē caurteces daudzumu, ko

pārgāzē aizvada).
Atkarībā no tā, kā slieksnis no-

207.zīm.

vietots plāna, udenspargaze var but taisna, (208. zīm. a) slīpa
(208. zīm. b), lauzta (208. zīm. c) un līklīnijas (208. zīm. d).

208. zīm.

Ja ūdens pārgāzēs sliekšņa garums ir mazāks nekā aizspros-
totās straumes platums, tad atkarībā no izgriezuma formas no-

sprostojuma sienā ūdens pārgāzē var būt taisnstūraina (209. zīm.

209. zīm. 210. zīm.

a), trijstūraina (209. zīm. b), trapeces veida (209. zīm. c), para-

boliska (209. zīm. d).

Beidzot, atkarībā no attiecības starp ūdens pārgāzēs sliekšņa
garumu un straumes platumu augšpus pārgāzēs izšķir ūdens
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pārgāzēs bez sānu sašaurinājuma un ar sašaurinājumu. Sānu sa-

šaurinājuma nav tad, ja sliekšņa garums ir vienāds ar straumes

platumu, kā tas, piemēram, ir laboratoriju pārgāzēs, kas ierīkotas

taisnstūraina šķērsgriezuma teknēs caurteces daudzuma mērīša-

nai un mākslīgos kanālos. Pārējos gadījumos vienmēr ir sānu

sašaurinājums, ko rada sienas, kas norobežo ūdens pārgāzēs vir-

sotni (210. zīm.), vai starpbalsti.

89. Ūdens pārgāzes ar plānu sienu

Galvenais uzdevums ūdens pārgāzēs hidiauliskā aprēķinā ir

noteikt pāri pārgāzei aiztekošo caurteces daudzumu. No šā vie-

dokļa aplūkosim vispirms taisnstūrainu ūdens pārgāzi ar plānu
sienu un bez sānu sašaurināju-
ma (211.zim.). Tuvojoties ūdens

pārgāzei, brīvais līmenis pirms
tās pamazām pazeminās un pie-
ņem noteces līknes formu. Prak-

tiski līmeņa pazemināšanās vairs

nav manāma, ja atstatums no

pārgāzēs pret straumi ir apmē-
ram 3H: kur H

— pārgāzēs vir-

sotnes dziļums zem nepazemi-
nātā līmeņa augšējā bjefā; šo

lielumu sauc par pārgāzēs hid-211. zīm.

raulisko augstumu.
Lai noteiktu caurteces daudzumu pār tādu ūdens pārgāzi, dc

rīga šāda vispārīgā formula, kuru lieto, kā turpmāk redzēsim,
vispār visu tipu rjārgāzēm:

«=«* ,*(«+=£)*.
'

kur b
—

ūdens pārgāzēs sliekšņa platums, H
— hidrauliskais

augstums virs pārgāzēs sliekšņa, v0 —■ātrums, ar kādu šķidrums
tuvojas pārgāzēs slieksnim, a — ātruma izkārtojuma nevien-

mērības koeficients, m — ūdens pārgāzēs caurteces koeficients.

Gadījumā, kad pievadkanāla dziļums un platums pirms
sliekšņa ir pietiekoši lieli, pieteces ātrumu vt, var ignorēt, tā ka

(8.1) formula tad pieņem šādu veidu

Q=mbWgH*-. (8.2)

Minētās formulas var dabūt, ja aplūko ūdens pārtecēšanu pāri
ūdens pārgāzei kā ūdens iztecēšanu pa lielu četrstūrainu caurumu
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plānā sienā ar cauruma platumu b, augstumu H un bez augšējās
malas. Šādu uzdevumu jau esam atrisinājuši (skat. 58. nodalī-

jumā). Turpat tika atvasināta (5.18) formula caurteces daudzuma

noteikšanai.

Ja, šo formulu atvasinot, pieņemam Hx=o un aizvietojam H2

ar H, kas atbilst ūdens pārgāzēs gadījumam, tad, ņemot verā pie-
Ā

teces ātrumu, integrēšanas robežas ir: augšēja robeža H+-~- >

v 2

apakšēja robeža JL, un (5.18) formula pieņem šadu veidu:

Q= ļ^[(«+!)r_(2f ].
Atmetot tagad otro saskaitāmo locekli kvadrātiekavās kā rela-

tīvi mazu lielumu, apzīmējot 4 p. ar m un ievedot koeficientu a,

kas ņem vērā nevienmērīgo ātrumu izkārtojumu šķērsgriezumā,
nonākam pie (8.1) formulas.

Ja turpretim pieteces ātrumu ignorējam (v0=0), dabūjam
(8.2) formulu.

Caurteces daudzuma koeficienta m skaitlisko vērtību (8.1)
formulānosaka ar mēģinājumiem, un aplūkojama} ūdens pārgāzei,
kā rāda pieredze, tā ir atkarīga no hidrauliskā augstuma H un

no ūdens pārgāzēs sliekšņa augstuma P. Cita veida pārgāzēm
caurteces koeficients atkarīgs arī no sliekšņa formas, sāņu sašauri-

nājuma un no strūklas un lejas bjefa saistīšanās veida. N. Pav-

lovskis ieteic šādu vispārīgu izteiksmi caurteces koeficientam —

m = m
raph.a <s

m
a
t, (8.3)

kur m
r

— tā saucamais reducētais caurteces koeficients (t. i., caur-

teces koeficients gadījumam, kad
ey' CTo' CTs =0» CT/

*"

formas koeficients, kas atkarīgs no sliekšņa virsotnes formas.

%ā — hidrauliskā augstuma koeficients, kas atkarīgs no hidrau-

liskā augstuma virs ūdens pārgāzēs sliekšņa, aa
— applūdinā-

juma koeficients, kas atkarīgs no tā, kā saistās strūkla ar lejas
bjefu, oe

— koeficients, kas atkarīgs no strūklas sašaurinājuma.

Turpmāk ievietotas empīriskas formulas ūdens pārgāzēs caur-

teces koeficienta noteikšanai dažos svarīgākajos gadījumos.

Neapplūdinātai taisnstūrainai pārgāzei ar plānu sienu un bez

sānu sašaurinājuma (204. zīm.) šis koeficients ir

m = (0,405+ (8.4>



304 VIII nodala. Odens pārgāzēs

Tai pašai pargazei ar sanu sašaurinājumu, t. i., kad pārgāzēs

platums b mazāks nekā kanāla platums B ļja^>3ļ,
/ 0,0027 B— b\V b* ļ

/«= (0,405+-0,030—8~j [1 +0,55 J (8-5)

Ja pārgāzē applūdināta, tad koeficients m jāreizina ar applū-
dinājuma koeficientu, ko nosaka ar formulu

o-
a =l,05(l +0,2 p)l/|, (8.6)

kur z — augšas un lejas bjefa līmeņa augstumu starpība, bet

h =H-z (skat. 207. zīm.).
Te jāņem vērā, ka gadījumā, kad ir applūdināta pārgāzē ar

plānu sienu, jābūt izpildītiem nosacījumiem:

k>o; ļ<o,7. (8.7)

Ja turpretim >0,7, pārgāzē darbojas kā neapplūdi-

nāta. Caurteces daudzuma mērīšanai bieži izmanto trapeces veida

un trijstūrainas pārgāzēs ar plānu sienu.

Caurteces daudzumu trapeces veida pārgāzē (sk. 209. zīm. c)
atrod ar formulu

Q =/n(6 + (8.8)

kur © — sānu sienas slīpums, b
— pārgāzēs platums apakšējā

malā, m — caurteces koeficients, ko nosaka ar mēģinājumiem.
Kad tg 6 vērtība (sānu sienas slīpums) — 0,25, trapeces

veida pārgāzei ir tā īpašība, ka tās caurteces koeficients (m=

=0,42) ir konstants H mainīšanās gadījumos, un tādā veidā to

parasti izmanto caurteces daudzuma mērīšanai.

Šādā gadījumā

Q = 1,866//!". (8.9)

Trijstūrainai pārgāzei (skat. 209. zīm. b)

Q=/n//4tge ļ/2g. (8.10)

Visbiežāk, parasti samērā nelielu caurteces daudzumu mērī-

šanai, lieto pārgāzēs ar izgriezumu taisnleņķa trijstūra veidā

2 0= 90°). Tādai ūdens pārgāzei

Q=1,343//
2

'47
. (8.11)



90. Ūdens pārgāzēs ar platu slieksni un praktiska profila
ūdens pārgāzēs

Par ūdens pārgāzēm ar platu slieksni sauc tādas pārgāzēs,
kuru sliekšņa platums 6 šķidruma tecēšanas virzienā ir

Šķidruma tecēšanu pār šādām pārgāzēm, kad tās nav applūdi-
nātas, raksturo divi brīvā līmeņa kritumi sliekšņa sākumā un

sliekšņa beigās (sk. 205. zīm.) Virs paša sliekšņa nodibinās kus-

tība, kas tuva plūsmai paralēlās strūklās un ir ar praktiski vie-

nādiem ātrumiem un vienādiem pāri plūstošā šķidruma slāņa
dziļumiem.

Odens pārgāzēs ar platu slieksni lieto tikai šķidruma aizvadī-

šanai. Tādu pārgāžu piemēri ir šķidruma kustība pa aizsprosta
slūžu spraugām, pa mazu tiltu spraugām un caurtekām, kas aiz-

vada pavasara palu un lietus gāžu ūdeni zem dzelzceļa uzbēru

miem, šosejām utt.

Neapplūdinātā pārgāzē ar platu slieksni tās lejas galā nodi-

binās tā saucamais kritiskais dziļums. Kamēr ūdens līmenis le-

jas bjefā nepaceļas augstāk par ūdens līmeni pārgāzēs lejas
galā, applūdinājums neietekmē pārgāzēs caurteces daudzuma

un caurteces koeficienta skaitlisko vērtību.

Kritiskā dziļuma jēdzienu var noteikt šādi. Pieņemam, ka ir

bezspiediena straume ar kaut kādu šķērsgriezumu (212. zīm.).
Pilnu šķidruma īpatnējo enerģiju jebkurā šāda šķērsgriezuma
punktā, piemēram, punktā a nosaka izteiksme

, p , V 2

r ' 2g'

kur summa z+ —ir šķidruma īpatnējā potenciālā enerģija, kas

vaļējai straumei visos šķērsgriezuma punktos ir vienāda. Ja par

salīdzināšanas plakni izvēlamies horizontālu plakni AB, kas iet

caur šķērsgriezuma viszemāko punktu, tad acīm redzot lielums

2+— ir straumes dziļums h.

Pilnu plūsmas īpatnējo enerģiju šādā gadījumā sauc par īpat-
nējo enerģiju šķērsgriezumā un apzīmē ar burtu E; tādā kārtā

E =h + (8.12)

Attēlosim (8.12) sakarību grafiski. Tādēļ (219. zīm.) uz ab-

scisas atliksim dažādas h vērtības, bet uz ordinātes —
tam at-

bilstošas īpatnējās enerģijas E vērtības, kas aprēķinātas ar (8.12.)

vienādojumu. Aplūkojot grafiku, redzam, ka līdz ar dziļuma sa-

mazināšanos īpatnējā enerģija šķērsgriezumā' sākumā samazinās
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un pie kādas h
kr

skaitliskās vērtības sasniedz savu minimumu

£*
min ,

bet pēc tam līdz ar tālāku h samazināšanos — pieaug.
Straumes dziļumu, ar kura

sasniegšanu īpatnējā enerģija
šķērsgriezumā ir minimālā, sauc

par kritisko dziļumu; kritisko

dziļumu apzīmē ar h
kr. Slīpumu,

kas atbilst kritiskajam dziļu-
mam, attiecīgi sauc par kritisko

Slīpumu (/|fr).

212. zīm. 213. zīm.

lerobežosimies ar to, ka noteiksim kritisko dzi|umu pargazei ar taisn-

stūrainu šķērsgriezumu. Sajā gadījuma:

V

F hb'

kur b — pārgāzēs platums, un tātad īpatnējā enerģija šķērsgriezumā

F-h jl
a(32

Lai dabūtu h
kT ,

uzrakstām E atvasinājumu pēc h un pielīdzinām to

nullei

dE__ a QVr-3,
,

dh gb*

No tā atrodam

h
-=

h=VW (8-13)

Tālāk apzīmējot — ar q — tā saucamo īpatnējo caurteces daudzumu, t. i.,
b

caurteces daudzumu uz pārgāzēs platuma vienību, galīgi dabūjam

Praksē aprēķinot kritisko dziļumu pārgāzei ar platu slieksni,

var lietot' šādu formulu:

4 =*(«+§). (8-15)
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kur k
—

kāds skaitlisks koeficients, kas atkarīgs no pārgāzēs
sliekšņa tipa.

Caurteces daudzumu pār pārgāzi ar platu slieksni, ja nav ap-

plūdinājuma, nosaka, kā jau iepriekš minēts, ar formulu

kur m — caurteces koeficients, ko nosaka ar mēģinājumiem.
Koeficientu k un m skaitliskās vērtības dažādu tipu pārgāzēm

minētas 55. tabulā.

Applūdinātai pārgāzei ar platu slieksni (8.1) formula nav

derīga. Šajā gadījumā šķidruma caurteces daudzumu nosaka ar

formulu

Q=<tbh\2g (H0 (8.16)

kur h — pārgāzēs virsotnei pāri plūstošā ūdens kārtas biezums,
2

H
0=

H4- © — ātruma koeficients (šā koeficienta skaitliskās

vērtības atkarība no sliekšņa tipa arī minētas 55. tabula).
Ja ir sānu sašaurinājums, tad šķidruma caurteces daudzumu

nosaka ar tām pašām formulām, ievietojot tajās patiesā pārgāzēs
garuma b vietā lielumu b

s , kas ir

b
s
= b

— 0,1 nĶH
0, (8.17)

kur n — kopējais sānu sašaurinājumu skaits, g — aptecēšanas
koeficients, kas atkarīgs no formas, kāda ir balstu un pamatu
pieres virsmai, ap kuru šķidrums tek.

55. tabula

Koeficientu m, cp un k skaitliskas vērtības ūdens pargazem
ar platu slieksni

214. zīm.

īiņa

'ārgāze ar asuieplūdes šķautni (214. zīm. a)

'ārgāze ar noapaļotu ieplūdes šķautni ļ
(214. zīm. b) |

'ārgāze ar nošķeltu augšējo šķautni

(214. zīm. c)

0,32

0,35

0,37

0,85

0,92

0,97

0,5!

0,6,

0,6i
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56. tabula

Aptecēšanas koeficienta Ķ skaitliskas vērtības

215. zīm.

Aptecēšanas koeficientu skaitliskās vērtības dažām galvena-
jām balstu pieres virsmas formām dotas 56. tabulā.

Sānu sašaurinājumu skaits var būt dažāds. Piemēram, ja pār-

gāzēs spraugas izmēri ir lieli, kādi bieži sastopami slūžās un

aizsprostos, spraugu sadala starpbalstu rinda, kas izveidoti kā

mūra balsti, statņi utt. Šo balstu skaits a arī nosaka sašaurinā-

jumu skaitu n=2a +2. Konkrētā gadījumā, kad starpbalstu nav,

n=2.

Praktiska profila ūdens pārgāzēs sevišķi daudz lieto hidro-

tehniskā celtniecībā aizsprostos ar ūdens pārgāzēm, kas pieskai-
tāmas pie svarīgākajām hidrotehniskām būvēm. Šīm pārgāzēm
raksturīga ir ļoti liela konstruktīvo formu dažādība, kuru galveno-
kārt nosaka aizsprosta augšējās daļas apveids (pieres virsmas

forma).
Praksē visvairāk lieto ūdens pārgāzēs ar liektām virsmām,

kurās pārgāzēs profilam ir apveids, kas atbilst pāri plūstošās
šķidruma strūklas apakšējai virsmai. No hidraulikas viedokļa
praktiska profila pārgāzēs būtiski neatšķiras no pārgāzēm ar

plānu sienu. Tādām pārgāzēm šķidruma caurteces daudzumu no-

saka ar vispārējo (8.1) formulu

Neapplūdinātāmpārgāzēm aptuvenos aprēķinos var kā vidēju
vērtību pieņemt caurteces koeficientu m =0,45. Applūdinātām pār-

Balstu pieres forma

i l_

raisnstūraina (215. zīm. a)

3usapaļa (215. zīm. b)

rrijstūra veidā nosmaiļota (215. zīm. c) . . . .

ar līklīniju sāniem (215. zīm. d) . .

1,00

0,70

0,70

0,40
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gazem caurteces koeficients jāreizina ar applūdinajuma koe-

ficientu.

c
a
= 1,05(1+0,2V)Vīj-

Praktiska profila pārgāzēm applūdinājuma nosacījumi ir tie

paši, kas pārgāzēm ar plānu sienu, t. i.,

A>o;£<o,7.

Sānu sašaurinājumu tāpat ņem vērā, ievedot (8.1) formulā

patiesā pārgāzēs sliekšņa platuma b vietā platumu b
s ,

kuru no-

saka ar (8.17) formulu.

Sīkākas ziņas par ūdens pārgāžu hidraulisko aprēķināšanu
tiek dotas speciālos hidraulikas un hidrotehnikas kursos; turpat
atrodamas arī precīzas caurteces koeficientu skaitliskās vērtības

dažādiem gadījumiem.

91. Piemēri

44. Noteikt ūdens caurteces daudzumu taisnstūrainā pārgāzē ar plānu
sienu un bez sānu sašaurinājuma, ja hidrauliskais augstums virs pārgāzēs

216. zīm.

sliekšņa H
=Q,5 m, sliekšņa augstums P=l m, sliekšņa platums 6= 2 m v»

ūdens dzijums lejas bjefā hi.b =0,5 m (216. zīm.)._
Tā kā aplūkojamā gadījumāfti i <P, tad pārgāzē nav applūdināta.
Caurteces koeficientu pārgāzei ar plānu sienu un bez sānu sašaurinā-

juma nosaka ar (8.4) formulu

/ 0,0027 \ f rt» 1

m = (0,405 + jj ļ- ļ1 -+ 0,55
( „ + p)a J =

/ 0,0027 \ r 0,52 1
= (°-405 + ~vr Jl 1 +°-55 = °'435-

Caurteces daudzumu noteic ar vispārīgo (8.2) formulu

Q-m-b 2 =0,435-2 1/2-9,81 -0,5 2
= 1,36 m

3\sek.
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legūto rezultātu var precizēt, ņemot vera pieteces ātrumu. Šis ātrums Ir

vn=
Q

= L3
- . 0,453 mlsek.

0

b(P +H) 2(1+0,5)

Šajā gadījumā caurteci nosakām ar (8.1) formulu

Q=m.

kura dod (ja pieņem, ka <x=l)
3

/ 1.0,4532\T
Q=0,435•2• ļ/2•9,81 ļ 0.5 +

2 -9,81 ļ= 1 -405 mS -sek\-

-45. Noteikt ūdens caurteces daudzumu pārgāzei ar plānu sienu, ja pievad-
kanāla platums B=2 m, hidrauliskais augstums virs pārgāzēs sliekšņa
#=0,5 m, sliekšņa platums A=l m, sliekšņa augstums P=l m, ūdens dzi-

ļums lejas bjefā Ai.b =1,3 m (217: zīm.).

217. zīm.

Šajā gadījumā Ai.b >P. Tāpēc vispirms pārbaudām applūdinājuma no-

sacījumus.
Līmeņu augstuma starpība augšas un lejas bjefos

e=(H+P) —Ai. b=1,5— 1,3=0,2 m; h=H— z=o,s —0,2=0,3 m;

£
= =0,2.

P 1

Tātad applūdinājuma nosacījumi

A>o, i-<0,7
7». ,

Izpildīti, un pārgāzē ir applūdināta.
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Applūdinājuma koeficientu atrodam ar (8.6) formulu

o a = 1,05 (l + 0,2 ~) 1= 1.05 (l + 0,2 °^ļļ^°ģ= 0,823.

£
Ta ka pastāv sānu sašaurinājums un izpildīts nosacījums <3, caur-

teces koeficientu atrodam ar (8.5) formulu

/ 0,0027 B—b \ [ b* H* 1
m =ļ0,405 + —fj-

- 0,030 —ģ— jļl+ 0,55 Jg
■

(/y + p)2j=

/ 0,0027 2 — I\T 1 0,5' n
= (0,405+ - 0,030 -j-ļ |S + 0,55 y

Caurteces daudzums ir

3

Q = m • oa- b • H~ž =

_3
= 0,401-0,823.1. V'2-9,81 -0,5 *

= 0,518 m*[sek.

46. Noteikt caurteces daudzumu ūdens pārgāzei ar platu slieksni. Pie-

vadkanāla platums £=20 m, hidrauliskais augstums virs sliekšņa H=2 m,

sliekšņa augstums P=l m, sliekšņa platums 6=lo m, ūdens dzi|ums lejas
bjefā Ai.b=2,s m. Pārgāzēs spraugā ir divi starpbalsti ar pusapaļām pieres
virsmām, tie spraugu sadala trijās vienādās daļās. leplūdes šķautne — no-

apaļota.
Tā kā pieteces ātrums nav zināms, tad aptuvenai kritiskā dziļuma no-

teikšanai pārgāzē izmantojam (8.15) formulu

hkr = klH+ VA)
\ 2gV

pieņemot, ka to=0.

Ūdens pārgāzei ar noapaļotu ieplūdes šķautni no 55. tabulas 307. lap-
pusē atrodam koeficientu £=0,63. Tad

Akr = 0,63-2= 1,26 m.

Tā kā ūdens dziļums lejas bjefā ftj.b =2,5 m ir lielāks nekā h
kr +P=

=1,26+1=2,26 m, tad pārgāzē ir applūdināta.
Tāpēc caurteces daudzumu aprēķinām ar (8.16) formulu

kur h (pāri pārgāzēs slieksnim plūstošā ūdens slāņa dziļums) = h ī.b—P=
=2,5 —1 =1,5 m. Hidraulisko augstumu Ho aptuveni pieņemam H=2 m,y

(ātruma koeficientu) = 0,92 (skat. 55. tabulā).
Pāri plūstošās strūklas platumu b atrodam ar (8.17) formulu

bs
— b — 0,1 • n • ē • H.

Seit sānu sašaurinājumu skaits (divi starpbalsti) re=6, aptecēšanas
koeficients pusapaļai pieres virsmai (skat. 56. tab.) Ķ =0,7.



312 VIII nodaļa. Odens pārgāzēs

Tāpēc

b
s=

10 —0,1-6-0,7-2 = 9,16 «.

Tātad meklējamais ūdens caurteces daudzums ir:

Q-0,92• 9,16 • 1,5 V 2-9,81 (2—U5)=39,6 m'/sek.

Precizēsim iegūto rezultātu, ņemot vērā pieteces ātrumu,

v0 = = —

3-?^—
s= 0,66 mlsek.

0

B(P+H) 20(1+2)

Sim ātrumam atbilstošais kritiskais dziļums

h
kr

= kln+ !l) = 0,63 (2+ = 1,28m
\ 2gf \ 2-9,81 /

ļoti maz atšķiras no sākumā aprēķinātā, un, tā kā /n.b =2,5 m ir lielāks nekā

A
kr

+P= 1,28+1=2,28 m, tad ūdens pārgāzē tiešām ir applūdināta.
Precizētais pāri plūstošās strūklas platums

/ 0,662 \
b

s =
10 — 0,1-6-0,7 12+

2>9gl | = 9,15 m

un precizēta caurteces daudzuma skaitliskā vērtība

Q=0,92-9,15- 1,5ļ/~2-9,81 -(2 + — 1,5 )= 40,5 m^sek

arī maz atšķiras no sākumā aprēķinātās.
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ŠĶIDRUMA KUSTĪBA PORAINĀ VIDĒ

92. Pamatjēdzieni un definīcijas

Daudzās tehnikas nozarēs jāsastopas ar dažādu dabisku šķid-
rumu plūsmu dabiskā gruntī. Kā piemēru te var minēt grunts-
ūdens plūsmu ūdeni saturošos slāņos, kurus izmanto ūdens apgā-
dei, naftas plūsmu uz urbumiem naftu saturošos slāņos, ūdens

plūsmu zem hidrotehniskām būvēm (piemēram, aizsprostiem)
utt. Visos šajos gadījumos šķidrumi sūcas caur grunti, t. i., kustas

grunts porās, pārvietojoties pa ļoti sīkajiem kanāliem, kas rodas

starp atsevišķām grunts daļiņām, jo tās nepiekļaujas cieši cita

citai. Tādu šķidruma kustību sauc par filtrāciju.
Ja šķidrumu caurlaidošs slānis atrodas virs necaurlaidīgas

pamatnes un no virsas to nepārsedz necaurlaidīgs slānis, filtrā-

cija notiek, izveidojoties brīvai vir-

smai, uz kuru spiediens ir vienlī- ;Vv\:>v-;-\v.«:'.--........

dzīgs atmosfēras spiedienam (218.
zīm.). Kustību šādā gadījumā sauc

par bezspiediena kustību. Ja tur-

pretim filtrācija norisinās slānī,
kas atrodas starp diviem necaur-

laidīgiem slāņiem, un brīva virsma

neizveidojas (219. zīm.), tad to sauc 218. zīm.

par kustību zem spiediena.
Praktisko filtrācijas aprēķinu galvenais uzdevums ir noteikt

caurteces daudzumu, t .i., šķidruma daudzumu, kas izfiltrejas, un

filtrācijas ātrumu, ar ko saprot šķidruma caurteces daudzumu

laika vienībā caur filtrējošā slāņa kopējā šķērsgriezuma laukuma

(ieskaitot kā pašu grunti, tā arī poras starp tas daļiņām) vienību.

Jāievēro, ka filtrācijas ātrums, protams, atšķiras no fizikālā

ātrumu, ar kādu šķidrums kustas poru kanālos.

Filtrācijas ātrums ir atkarīgs no hidrauliskā slīpuma, ta šķid-

ruma īpašībām*, kurš filtrējas, un grunts filtrējošam īpašībām.
Šķidruma fizikālās īpašības nosaka tā viskozitāte un īpatnējais
svars. Grunts filtrējošās īpašības ir atkarīgas no tas atsevišķo

daļiņu lieluma un formas, un tās raksturo grunts porainība un

spraugas.
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Par porainību jeb, citādi sakot, par porainības koeficientu m

sauc poru (t. i., tukšumu starp atsevišķiem grunts graudiņiem)
tilpuma attiecību pret visu grunts tilpumu; porainība

Vi — V,
m = -V". (9.1)

kur Vi —
viss grunts tilpums, V2

—
cieto graudiņu summārais

tilpums.

219. zīm.

Par spraugainību jeb spraugainības koeficientu n sauc poru
šķērsgriezuma laukuma attiecību pret visu grunts šķērsgriezuma
laukumu. Fiziski spraugainība raksturo laukumu, caur kuru filtrē-

jas šķidrums, un to nosaka izteiksme

« = (9.2)

kur Fi — grunts šķērsgriezuma laukums, F2 — laukums, ko šajā
šķērsgriezumā aizņem grunts daļiņas.

Dabiskās grunts porainība mainās ļoti plašās
robežās. Piemēram, irdenām (nesacementētām)
naftas slāņa smiltīm m = bet smil-

tīm ar mālu daļiņām un sāļu nogulsnēm m =

= kaļķakmeņiem m=0,025-^0,12. Da-

biskas grunts porainību katrā konkrētā gadī-

jumā var noteikt ar mēģinājumiem. Visvienkār-

šākais paņēmiens,ko lieto irdenas grunts (smilts)
porainības noteikšanai, ir šāds. Ņem grunts pa-
raugu ar noteiktu tilpumu Vi; atrod tā svaru Gi220. zīm.

un nosaka grunts īpatnējo svaru tās dabiskajā

stāvoklī, t. i., kopā ar porāmy= . Pēc tam ar piknometru (220.

zīm.) noteic pašu graudiņu īpatnējo svaru. Piknometru piepilda
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ar destilētu ūdeni līdz kādai iedaļai 7—/ un to nosver; pieņem-

sim, ka piknometra svars kopā ar ūdeni ir G
2. Pārbaudāmo

grunts paraugu izkaltē un, ari sverot, noteic tā svaru Gs, pēc
tam grunts daļiņas lēnām un uzmanīgi ieber piknometrā un uz-

tur ūdens līmeni pie tās pašas iedaļas /—/. Tad nosver pikno-
metru kopā ar ūdeni un tajā iebērtām grunts daļiņām (svars G

t),
aprēķina grunts daļiņu tilpumu

y._
G'j + G3— g4

Yū

un atrod to īpatnējo svaru

Pēc tam no izteiksmes ■(Vl=(l—m)VlY var atrast

T'— T
tn

—
—:— •

T

Dabiskās gruntis sastāv no nevienāda lieluma graudiem, kam

ir neregulāra forma; tas ļoti sarežģī filtrācijas teorētisko pētī-
šanu, un tāpēc, lai to vienkāršotu, parasti izmanto nosacīto grunts
moduli, kas ir tā saucamajai «fiktīvajai» gruntij, kura sastāv no

regulārās formas lodveida graudiem
ar vienādiem diametriem un kura ir

hidrauliski ekvivalenta dabiskajai

gruntij. Porainības un spraugainlbas
koeficientu vērtības fiktīvajai gruntij
var izskaitļot teorētiski.

Lai rastu pāreju no dabiskās uz

fiktīvo grunti, ieved jēdzienu par tā

saukto efektīvo jeb iedarbīgo diamet-

ru, kuru nosaka uz grunts mehānis-

kās analīzes pamata, izsijājot grunti
caur kalibrētiem sietiem ar dažādu

221. zīm.

acu lielumu. Uz analīzes datu pamata
konstruē svara jeb granulometrisko līkni (221. zīm.): uz abscisas

atliek graudu diametrus milimetros, bet uz ordinātes —
visu frak-

ciju summāro svaru, sākot no nulles līdz dotajam pro-

centos no visa parauga svara. Par efektīvo diametru Hāzens

ieteic pieņemt tādu graudu diametru, kad visu mazāka izmēra

frakciju procentuālais saturs ir 10% no kopsvara.1

1 Ir arī citas, šeit neminētas metodes efektīva diametra noteikšanai.
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93. Filtrācijas pamatlikumi

Pirmos pētījumus par šķidruma kustību porainos ķermeņos
ir izdarījis franču hidrauliķis Darsī XlX_gadsimta vidū.

Savos mēģinājumos Darsī lietoja īpa-
šu aparātu (222. zīm.) —

vertikālu ci-

lindrisku trauku ar tajā iepildītu smilšu

slāni; pa kuru, uzturot pastāvīgu hidrau-

lisko augstumu, laida cauri ūdeni. Ar

pjezometriem mērījot spiedienus filtrē-

jošā slāņa dažāda augstuma šķērsgrie-
zumos, mainot filtrējošā slāņa biezumu

un smilšu sastāvu un mērījot izfiltrētā

ūdens daudzumu, Darsī noskaidroja fil-

trācijas -pamatlikumu, kam pakļaujas
dažādi nesaspiežamie šķidrumi (ūdens,
nafta) savā kustībā caur grunti. So liku-

mu sauc par Darsī likumu, un tam ir

šāda matemātiska izteiksme:

Q=kF-ļ, (9.3)222. zīm.

kur Q — šķidruma caurteces daudzums filtrācijā, F
— filtrācijas

laukums, ar ko domāts (atgādinām) viss filtrējošā slāņa šķērs-
griezuma laukums, ieskaitot kā pašu grunti, tā arī poras starp
tas atsevišķām daļiņām (aplūkojamā gadījumā F ir tvertnes

šķērsgriezuma laukums), h — hidrauliskā augstuma zudums

ļ 2! + Y-ļ— ko nosaka kā pjezometru nolasījumu star-

pību, y— šķidruma īpatnējais svars, L — grunts slāņa biezums

filtrācijas virzienā, k — tā saucamais filtrācijas koeficients, kas
reizē raksturo tiklab porainās vides — grunts filtrējošās īpašī-
bas, kā arī filtrējamā šķidruma fizikālās īpašības.

(9.3) vienādojumuvar uzrakstīt šādā vienkāršākā veidā:

w = k-i, (9.4)
kur

w=~

F

ir vidējais filtrācijas ātrums filtrējošā slāņa šķērsgriezumā un

h
l =T

— hidrauliskais slīpums, kas ir hidrauliskā augstuma kritums uz

garuma vienību.
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No šas formulas izriet, ka filtrācijas koeficienta dimensija ir

l*J -

[f]
-

[7T

t. i., ātruma dimensija (jo hidrauliskais slīpums ir lielums, kam

nav dimensijas). Parasti to mērī cm/sek. Redzams, ka, ja t'=l,
tad k= w, t. i., fizikāli

— filtrācijas koeficients ir filtrācijas āt-

rums, ja hidrauliskais slīpums ir viens.

Lai būtu iespējams raksturot tikai pašas grunts filtrējošās
īpašības neatkarīgi no filtrējamā šķidruma veida, ieved jēdzienu
par grunts caurlaidības koeficientu. Grunts caurlaidības koefi-

cientu k
c

ar filtrācijas koeficientu saista attiecība

(9.5)

kur |i — šķidruma absolūtā viskozitāte.

Caurlaidības koeficienta dimensija

i«ci- ņ --[/]• **vn

t. i., laukuma dimensija.

Fizikālajā mērvienību sistēmā caurlaidības koeficientu mēri

cm
2. Par praktisko caurlaidības koeficienta vienību pieņem tādas

grunts caurlaidību, kas caur filtrācijas laukumu F=l cm2 un fil-

trācijas slāni biezumā L=l cm, ja filtrējamā šķidruma absolūtā
viskozitāte

p,=O,OT g/cm.sek (santipuazs) un spiediena kritums

Ap (kas atbilst hidrauliska augstuma kritumam h) = 1 kG/cm2

(at), izlaiž caurteces daudzumu Q=l cm
3/sek. Tādu caurlaidības

vienību sauc par darsī; vienību, kas ir 0,001 darsī, sauc par mi-

lidarsī.

levedot caurlaidības koeficienta jēdzienu, Darsī formulu var

pārveidot šādi:

W= k
c

-- t (9.6)

Darsī likumu bieži sauc par laminārās filtrācijas likumu, jo
saskaņā ar šo likumu caurteces daudzums un filtrācijas ātrums

ir lineārā atkarībā no hidrauliskā augstuma zuduma, kas ir la-

minārā režīma pirmā pazīme, kā jau atzīmēts, aplūkojot šķidru-
ma kustību cauruļvados. Šķidruma kustība porainos ķermeņos
lielākoties tiešām notiek ar ļoti maziem ātrumiem, un atsevišķo
grunts poru šķērsgriezuma laukumi arī ir ļoti mazi, un tāpēc
filtrāciju var pielīdzināt laminārai plūsmai tievās kapilārās cau-

rulēs ar neregulāru formu. Tāpēc Darsī likums, kas labi saskan ar
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īstenību, ir filtrācijas pamatlikums, un to parasti izmanto da-

žādu prakses uzdevumu atrisināšanai šajā laukā.

Atsevišķos gadījumos, kad šķidruma kustību gruntī raksturo
lieli ātrumi, kas gadās stipri saplaisājušos un lielporainos iežos

(piemēram, oļos un klinšainos iežos), novērojama pāreja uz tur-

bulento režīmu. Darsī likums te neder, un (9.3) un (9.4) formula

te nav lietojama.
Darsī likums nav lietojams arī filtrācijai ar ļoti maziem āt-

rumiem ļoti sīkgraudainās mālainās gruntīs, kad manāmi sāk

izpausties kapilārie virsmas spraiguma spēki. Siem gadījumiem

praksē tomēr nav sevišķas nozīmes, jo pat tad, ja grunts daļiņas
ir ļoti sīkas — ar diametru apmēram tikai 0,05 mm un ātrumi

nelieli, Darsī likums vēl aizvien ir pareizs.
Robežu pārejai no laminārā uz turbulento režīmu nosaka

Reinoldsa skaitļa R kritiskā vērtība, kuras noteikšanai filtrāci-

jas procesos ieteiktas empīriskas formulas. Piemēram, N. Pav-

lovskis dod izteiksmi
—

l wd
c

R =

0,75m+ 0,23
' ~' ( 9-7)

V. Ščelkačovs —

wjļto_
) ( 9.8)

m0,?3 v

kur v — šķidruma kinemātiskā viskozitāte, bet pārējie apzīmē-
jumi agrākie.

Reinoldsa skaitļa kritiskā vērtība, kad to aprēķina ar Pav-

lovska formulu, ir

bet, aprēķinot ar Ščelkačova formulu, —

R
kr
= 4-^l2.

Turbulentas filtrācijas ātruma noteikšanai lieto šādas formu-

las: Krasnopoļska formulu (Ščelkačova pārveidotā formā)

w = 0,063m1-15 Vjl ļ/7 (9.9)
V p

kur p
— šķidruma blīvums, un Smrekera formulu

w = a
a

, (9.10)

kur c — proporcionalitātes koeficients, ko nosaka ar mēģināju-

miem, a — pakāpes rādītājs, kas atkarībā no grunts veida mai-

nās robežās no Vs līdz 1.
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94. Filtrācijas koeficienta noteikšana

Visās iepriekšējā nodalījuma formulās,kas noteic filtrācijas āt-

rumu, ietilpst filtrācijas koeficients k, kam ir ļoti liela loma vi-

sos filtrācijas aprēķinos.
Praksē šā koeficienta skaitlisko vērtību parasti noteic &r mē-

ģinājumiem iekārtā, kas līdzīga 222. zīmējumā attēlotajai. lekārtu

piepilda ar pārbaudāmās grunts paraugu un, mērījot filtrācijas
caurteces daudzumu un hidrauliskā augstuma zudumu un tieši

izskaitļojot ar formulu (9.3), atrod filtrācijas koeficienta skait-

lisko vērtību

R
~

F-h

Filtrācijas koeficienta teorētiskai noteikšanai dažādi autori

ieteikuši dažādas empīriskas izskaitļošanas formulas. Dažas no

tām, kas lietojamas tikai smilšainām gruntīm, ievietotas tālāk.

Šajās formulās k
— filtrācijas koeficients cm/sek, p,

— šķidruma
absolūtā viskozitāte puazos.

Viena nošīm formulām ir Hāzena formula:

k = c

Č\ (9-11)
p-

kur d
c

— efektīvais diametrs centimetros, kas nosakāms ar jau
aplūkoto metodi, c —

kāds koeficients, kas atkarīgs no grunts
porainības un kam ir šādas skaitliskās vērtības: ļoti blīvām smil-

tīm c=0,8, smiltīm ar vidēju porainību c=1,55, smiltīm, kas sa-

stāv no ieapaļām vienāda lieluma daļiņām, c= 2. Ūdenim Hāzena

formulu var lietot šādā veidā:

k = 75 cdi (0,70+ 0,03 t), (9.12)

kur t — ūdens temperatūra Celsija grādos. Jāievēro, ka Hā-

zena formula derīga gruntīm ar graudu efektīvo diametru no

0,1 līdz 3 mm.

No pārējām minēsim Slihtera formulu

k= 10,22
dX (9.13)

kur o- — koeficients, kas atkarīgs no fiktīvās grunts porainības
... , . l— m

m un spraugainibas n un kas ir
n2

•

Šajā formulā efektīvais diametrs d
c

atšķirībā no Hāzena
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formulas ir pēc svara vidējas daļiņas diametrs, kas noteikts pēc
svara līknes, t. i., tāds diametrs, kas sadala par to mazāko un

lielāko daļiņu svara daudzumus vienādās daļās.
Ūdenim pie kad p,

=0,0T333 puazi, Slihtera formu

lai ir šāds veids:

k = 766 ~' (9.H)

Aptuvenos aprēķinos var pieņemt šādas filtrācijas koefici-

enta vidējās vērtības:

ļoti caurlaidīgām gruntīm (vidēja un rupja
grants ar ļoti rupju smilšu piejaukumu) k=o,s-1-1 cm/sek,

caurlaidīgām gruntīm (rupja smilts ar

smalku granti) & =0,2-H3,5 cm/sek,

vidēji caurlaidīgām gruntīm (vidēji rupja
smilts, tīra smalka smilts

...

£= cm/sek,

maz caurlaidīgām gruntīm (smilts ar mazu

mālu piejaukumu, smalka smilts) . £= cm/sek,

Gruntīm ar ļoti mazu. caurlaidību N. Pavlovskis ieteic šādas

skaitliskās vērtības:

smilšainām gruntīm ar zināmu mālu

piejaukumu k= cm/sek,

mālainām smilts gruntīm . . . k= cm/sek,

caurlaidīgiem māliem £ =0,001 cm/sek

95. Gruntsūdens bezspiediena kustība

Kā gruntsūdens bezspiediena kustības piemēru aplūkosim
ūdens nosūknēšanu no akas vai urbuma ūdensnesējā slānī, zem

kura atrodas horizontāls necaurlaidīgs slānis. Pirms nosūknē-

šanas sākuma gruntsūdens ūdensnesējā slānī atrodas miera

stāvoklī, un tā brīvā virsma ir horizontāla. Kad no akas

sāk nosūknēt ūdeni, ūdensnesējā slānī rodas gruntsūdens plūsma
uz aku. Ūdens līmenis akā pazeminās. Reizē ar to pazeminās
ūdens līmenis arī slānī; šī pazemināšanās vislielākā ir pie akas

sienas, pamazām samazinoties līdz ar attālināšanos no akas

(223. zīm.). Jo intensīvāk ūdeni nosūknē, jo zemāk atrodas ūdens

līmenis akā un jo lielāks ir tā debits (deva).
Līmeņa augstumu akā pirms nosūknēšanas sākuma 77

st,
kad

tas ir vienādā augstumā ar ūdens līmeni visā ūdensnesējā slānī,

parasti sauc par statisko. Līmeņa augstumu H
ā,

kas nodibinās

akā nosūknēšanas procesa laikā, sauc par dinamisko, bet līniju,
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kurā brīvo ūdens līmeni slānī šķeļ vertikāla plakne, kas iet caur

akas asi (centru), sauc par depresijas līkni jeb līmeņa krituma

līkni. (Tā shematiski 1 parādīta 223. zīmējumā.)
Ja ūdeni nosūkne no vienas akas vai urbuma, tad ūdens lī-

meņa pazeminājums, kas rodas nosūknējot, kādā atstatumā no

akas ass praktiski vairs nav manāms; šo atstatumu sauc par
drenēšanas rādiusu jeb akas (urbuma) ietekmes rādiusu. lepriek-

šējiem aprēķiniem to var pieņemt smilšainām gruntīm no 350

līdz 500 m, rupjgraudainām gruntīm — 700 m.

223. zīm.

Ja pieņemam šā rādiusā R skaitlisko vērtību par zināmu,

zinām ūdensnesēja slāņa biezumu un izvēlamies dinamisko

ūdens līmeni akā, var noteikt akas ūdens devu un noteikt de-

presijas līknes formu.
Lai to izdarītu, aplūkosim ūdens kustību caur kadu cilindrisku ūdens-

nesēja slāņa šķērsgriezumu atstatumā x no akas ass. Ja šajā šķērsgriezuma
ūdens dziļums — h, tad šķērsgriezuma laukums ir

F=2ixh.

Filtrācijas caurtece caur šo šķērsgriezumu

Q=
wF

=w2r.xh,

kur w — filtrācijas ātrums, kuru parasti nosaka ar Darsī (9.4) formulu

w=ki,

levietojot šo ātruma izteiksmi caurteces formulā, dabūjam

Q—k2~xhi.

Hidraulisko slīpumu i šajā izteiksmē var aizvietot ar bezgalīgi maza

1īstenībā depresijas līkne iznāk uz akas sienas mazliet augstāk neka

ūdens līmenis akā, norobežodama tā saucamo «spogāšanas» joslu.
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hidrauliska augstuma, t. i., liniepa krituma dh attiecību pret bezgalīgi

mazu ceļa gabalu dx radiālā virzienā:

dx

Tad

Q = k2nxh •

dx

Atšķirot mainigos lielumus

k2nx

un integrējot šo vienādojumu robežās no r 0
līdz R (kur r

u
ir akas rādiuss)

priekš xun attiecīgi no H
a

līdz H
st

priekš h,

R "st

JĻ f f h dh.
2nk J x I

dabūjam šādu izteiksmi:

JļlnA = //
s
f - /yd. (9.15)

kas ir depresijas līknes vienādojums (līkne ir parabola lii
— un H

d
koordinātu

ro

sistēma).

Aka? devu, t. i., meklējamo akas debitu, nosaka izteiksme

(1 — Tzk
H

*i
~~ H

*

* ■ r— t9.16)
ln —

>o

Lai noteiktu depresijas līknes formu, jāizvēlas dažādas x

vērtības (R vietā), ar (9.15) vienādojumu jānosaka tām atbil-

stošās h vērtības (HA vietā) un pa punktiem jāuzkonstruē līkne.

96. Gruntsūdens kustība zem spiediena

Aplūkosim gadījumu, kad ūdensnesējā slānis atrodas starp
diviem ūdensnecaurlaidīgiem slāņiem zem spiediena, kas lie-

lāks nekā atmosfēras spiediens.
Ja tādā slānī izrok aku (urbumu) un no tās nosūknē ūdeni,

tad ūdensnesējā slāņa biezums atšķirībā no gadījuma, kas ap-
lūkots iepriekšējā nodalījumā, nemainās, bet tā vietā slānī

mainās spiediens, samazinoties virzienā uz aku. Atzīmēsim, ka

tādos gadījumos, kad akas dziļums mazāks nekā hidrauliskais
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augstums, kas atbilst spiedienam slānī pirms nosūknēšanas sā

kuma, aka darbojas kā fontāns un ūdens pats izplūst zemes virsū

Šādas akas (urbumus) parasti sauc par artēziskām akām.

224. zīm

Pieņemsim, ka ūdensnesēja slāņa biezums ir A (224. zīm.),

spiediens slānī atstatumā R (ietekmes rādiuss) no akas ass

(centra) — H
st

un ūdens līmeņa augstums akā pēc nosūknē-

šanas — H
d.

Tad analoģiski iepriekšējam ūdens caurteces dau-

dzums, kas izplūst caur cilindrisku ūdensnesēja slāņa šķērsgrie-
zumu, kurš ņemts atstatumā x no akas centra, ir

Q=k2nxAi, '

kur i —
hidrauliskais slīpums. levietojot šeit i vietā tā izteiksmi

,atšķirot mainīgos lielumus un integrējot izteiksmi

k2nA x

robežās no r
o

līdz R priekš xunnoH
d

līdz H
st priekš h, dabū-

jam:

—
H

A —
. ® . ln

—•

Artēziskas akas debitu filtrācijā zem spiediena nosaka iz-

teiksme

Hst - Hd

Q—V**4
*

(9.17)
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Tā kā pēdējais vienādojums dod akas debitu tiešā lineārā

atkarībā no ūdens līmeņa pazeminājuma akā, tad ūdensnesēja
slāņa raksturošanai dažreiz ieved jēdzienu par tā saucamo īpat-
nējo debitu, ar ko saprot debitu, ūdens līmenim akā pazemino-
ties par 1 metru.

īpatnējais debits

< 9
-

18>

un to parasti noteic ar mēģinājumiem, uz pārbaudes sūknejumu
pamata.

97. Elektrohidrodinamisko analoģiju metode

Elektrohidrodinamisko analoģiju metodi (saīsināti EHDA)
1922. gadā ieteicis N. Paviovskis. Tā pamatojas uz fizikālo

analoģiju, kas pastāv starp parādībām, kuras novērojamas šķ'd-
ruma filtrācijā caur grunti un elektriskās strāvas plūsma va-

dos. Minēto analoģiju var konstatēt, ja salīdzinām filtrācijas
caurteces daudzuma Darsī likumu (9.3) vienādojuma veidā

L

ar Oma likumu elektriskai strāvai

=eS-l-J
l *. (9.19)

Analoģiskie lielumi te ir: filtrācijas caurteces daudzums Q un

strāvas stiprums /, hidrauliskais augstums // un spriegums v,

filtrācijas koeficients k un īpatnējā vadītspēja c.

Balstoties uz konstatēto analoģiju, var ar modelēšanu atri-

sināt filtrācijas uzdevumus, kuru

analītiska atrisināšana saistīta ar

ievērojamām matemātiskām grūtī-
bām un dažos gadījumos vispār
nav iespējama. Modelēšanai izga-
tavo no materiāla, kas vada elek-

trību, pētījamās gruntsūdens plūs-

mas modeli (parasti no staniola),
bet necaurlaidīgās kontūras

— no

dielektriska materiāla. Ja caur šā-

du modeli laiž elektrisko strāvu,

tad, kā izriet no jau konstatētās

analoģijas, elektrisko potenciālu225. zīm.
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starpība atbilst dabisko hidraulisko augstumu starpībai, un tā-

pēc elektriskā strāva modelī plūst, pakļaujoties tiem pašiem li-

kumiem, kuriem pakļaujas gruntsūdens plūsma dabā.

Pieņemsim, piemēram, ka jānoskaidro ūdens filtrācija caur

ūdenscaurlaidīgu slāni, kas atrodas zem aizsprosta pamatiem un

virs ūdensnecaurlaidīga pamatieža (225. zīm.). Modelēšanai no

staniola izgrieztā piāksnīte, kurai ir ūdenscaurlaidīgā slāņa kon-

tūras (226.zīm.), ir iekārtas apakšzemes daļas modelis, caur kuru

notiek filtrācija. Vietās, kas atbilst filtrācijas plūsmas ieejai un

izejai, piestiprināti divi kontakti — plāksnītes A un B (zīmē-
iumā parādīti treknām līnijām). Ja caur šiem kontaktiem laiž

elektrisko strāvu ar noteiktu potenciālu starpību (kas atbilst hid-

226. zīm 227. zīm.

raulisko augstumu H un H
hbi starpībai) un ar speciāliem

aparātiem mērī potenciālus dažādos vadītāja punktos, tad var

uzkonstruēt vienādu potenciālu līknes, tā saucamās ekvipoten-
cionālās līknes (sk. 226. zīm.), un pret tām perpendikulārās plūs-
mas līnijas (sk. 227. zīm.), kuru novietojums modelī pilnīgi no-

saka vienāda hidrauliskā augstuma līniju un filtrācijas plūsmas

līniju novietojumu zem aizsprosta. Pēdējās var iegūt ne tikai

grafiski, konstruējot tās kā normāles pret ekvipotenciālajām

līnijām, bet arī tieši modelī. Sādā nolūkā jāpārliek kontaktu plāk-
snītes tā, lai ūdensnecaurlaidīgās kontūras būtu caurlaidīgas,
bet caurlaidigās — necaurlaidīgas, un otrreiz caur tām jālaiž
elektriskā strāva. Jaunās ekvipotenciāles attēlo meklētās plūsmas

līnijas.

Noslēgumā jāatzīmē, ka elektrohidrodinamisko analoģiju
metode jaunākajā laikā tālāk attīstīta īpaša aparāta —

elektro-

integratora veidā, kas sastāv no maināmo pretestību, pašinduk-
ciju un kapacitātu sistēmas, ar kuru var modelēt daudzas ļoti
sarežģītas filtrācijas parādības, kas matemātiski grūtāk pētīja-
mas.
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98. Piemēri

47. Noteikt efektīvo diametru un filtrācijas koeficientu (ūdenim pie tem

peratūras t=lo°C) smilts gruntī, kuras graudu frakciju sastāvs saskaņā
ar mehānisko sijāšanas analīzi ir

Pa punktiem konstruējam svara līkni: uz abscisas (228. zīm.) kaut kādā mē-

rogā atliekam frakciju diametrus milimetros, bet uz ordinātes
— visu

frakciju (no nulles līdz dotajam diametram) procentuālā svara sastāva

summu; tādā kārtā pret d=0,l mm atliekam 5%, pret d
=0,3 mm — 20"/u

a'
=0,6 mm — 50°/o, d=\ mm — 80%.

Savienojot minētos punktus ar vienmērīgu līkni, dabūjam svara līkni
un uz tas atrodam diametru, kas atbilst 10% saturam un kas arī ir efek-
tīvais diametrs. Dotajā gadījumā šis diametrs d

=0,17 mm.

228. zīm.

Filtrācijas koeficientu nosakām ar Hāzena (9.12) formulu

k = 75-c-d
2

e
(0,70 -(-0,030.

kur vidēji porainai smiltij koeficienta c skaitliskā vērtība ir 1,55. Tad

k = 751,55-0,017 (0,70 + 0,03-10) = 0,0335 cmlsek.

48. Odensnesējā slānī ierīkota aka, kuras diametrs ir 2 m. Grunts

Frakcijas diametrs

d, mm

Frakcijas svara

procents

i0-0,1 | 0,1—0.3

ļ

5 15

0,3-0,6 0,6-1

30 30

1 un

vairāk

I 20
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ūdens sastapis 10 m dziļumā no zemes virsas, bet ūdensnecaurlaidīgs
slānis —25 m dziļumā. Nosūknējot ūdeni no akas, gruntsūdens līmenis

nokrities līdz 15 m dziļumam. Filtrācijas koeficients noteikts ar mēģinā-

jumiem un ir k=z 0,067 cm/sek, ietekmes rādiuss /?=4OO m. Noteikt grunts-
ūdens akas debitu.

Akas debitu nosaka ar (9.16) formulu

i_i 2 x_i2 l/2 v2

"st
—

"d L "st
—

"d
Q= TZ-k

n —
*•*

p"
-

2,3.1g-J

Tā kā aplūkojamā gadījumā statiskais līmeņa augstums H
ft

=25—

-10=15 m, bet dinamiskais
—

//
ri

=2s—ls=lo m, tad

Q= 3,14-0,000670
152 ~ 108

= 0,044 m*jsek = 44 //.?**.
400

2,3-lg
—

49. Artēziskās akas urbums ar diametru d=2s cm izdarīts ūdens-

nesejā slānī, kas atrodas dziļumā /i=60 m zem zemes virsas. Slāņa biezums

/4=20 m; filtrācijas koeficients £
=0,0492 cm/sek.

Statiskais spiediens, kas ar manometru tika izmērīts urbuma augš-
galā, kad aizbīdnis aizvērts, bija p=0,5 at, akas ietekmes rādiuss /?=300m.

Noteikt urbuma debitu, ja nosūknējot ūdens limcnis urbumā nostājas
dziļumā A

s
=10 m zem zemes virsas.

Nosakām statiskā un dinamiskā līmeņa augstumu, skaitot tos no

ādensnesēja slāņa pamata:

Hs t =A+h+pm =20-f6o+5=85

r

Ha= A +h — hs = 20 + 60— 10= 70

Artēziska urbuma debitu nosakām ar (9.17) formulu

Q = 2nkA.
Hsi - Hd

= 2nkA
Hst ~Hi ■

ln- 2,3 lg*

levietojot tajā lielumu skaitliskās vērtības, kas visas zināmas, dabūjam

Q= 2.3,14-0.0004.92-20
S5 ~70

5r0,12 =120 llsek,

2>lģ**>
5

0,125

kam atbilst īpatnējais debits

q=
?

= . lfi
=8 llsek m.

HsX -H« 85-70
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PIELIKUMI

I tabula

Metrisko un angļu mērvienību attiecības

Mērījamais lielums Metriskās mērvienības Angļu mērvienības

Garums 1 cm

1 cm

30,48 cm

2,54 cm

0,0328 pēdas
0,3937 collas

1 pēda
1 colla

Laukums 1 cm
!

1 cm*

929,03 cm*

6,452 cm*

0,001076 kvadrātpēdas
0,1549 kvadrātcollas

1 kvadrātpēda
1 kvadrātcolla

Tilpums 1 litrs

1 litrs

1 litrs
3,7853 litri

28,316 litri

0,01638 litri

0.2642 galoni
0,0353 kubikpēdas

61,025 kubikcollas

1 galons

1 kubikpēda
1 kubikcolla

Svars 1 kg
0,4536 kg

2,2046 mārciņas
1 mārciņa

Spiediens 1 kg/cm*
1 kg/cm*

0,0004882 kglcm*
0,0703 kg/cm*

2048 mārc./kvadrātpēdu
12,22 mārc./kvadrātcollu

1 mārc./kvadrātpēdu
1 mārc./kvadrātcollu
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II

tabula

Galveno

fizikālo

lielumu

dimensijas
un

mērvienības*
Mērvi
[enibas

Nosaukumi
un

apzīmējumi

Mērvienību
attiecība

fizikāla

tehniskā

Garums
(L,

l) ...

[L]

cm

m

[I],

=

0,01

[L]
t

Laukums
(F)....

\L1

cm*

m
2

[F],
=

0,C001
[F]
t

Tiipums
(V)....

[L*]

cm*

[V]
f

=

0,000001
[V],

Laiks

(T,

t)....

[71

sek

sek

lT]
f

=[T]
t

Masa

(m)

[Af]

kGsek
2

/m

[m]
f

—1,02-10-4
[m\

Ātrums
(v)...

\l\

[r-i]

cm/sek

mf
sek

M,

=

o,oi

bj
t

Paātrinājums
(a)

[L]

[T-2]

cmlsek
2

mlsek
2

[a],
=

0,01

[«],

Leņķa

ātrums
(to)

[7--1]

llsek

llsek

[to],
-

[to],

Leņķa

paātrinājums
(s)

[r-2j

llsek*

llsek
2

Mf=M,

Spēks

(P,

Q)....

[Afj

m

ir-*]

gcmlsek
2

'-"

kG

[/>],=

1,02-10-6
[P]
t

Spēka

moments
(M)

[Af]

[Z-
2
]

[7--«]

gcm
2

ļsek
2

kGm

[Af],
=

1,02.10—8
[M]
t

Darbs
(A)

[Af]

[I
2
]

[7-2]

gcm
2

jsek
2

***

kGm

[A]
f

=

1,02.10-8
[A]
t
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*

Pamatvienību
apzīmēšanai

pieņemts:

garumam—[L],

masai—
[M]

un

laikam

—
[71.

**

Fizikālo

spēka

vienību
sauc

par

dinu,

fizikālo

darba

vienību—par

ergu,

absolūtās

viskozitātes
vienību

—
par

puazu,

kinemātiskās
viskozitātes
vienību—

par

stoksu.

***

Praktisko

caurlaidības
vienību

sauc

par

darsī

(1

darsī
=-

1,02

•
10-*

cm
1

).

Enerģija

(E)....
\M\

\L
2
\

ir-*]

gcm
2

/sek
2

kGm

[E]
f

=

1,02.10-8.
[£ļ
(

īpatnējā

enerģija

(e)

cm

m

W
f

=

0,01

[e]
t

'

Hidrauliskais

augstums

(H.

h)

cm

m

[/V]
f

=

0,01

[77],

Jauda

(N)

[M\

[L
2
]

[r-3]

gcm
2

ļsek
2

kGmlsek

[/V]
f

=

1,02-10-8
[N]
t

Spiediens
(p)...■
[Af]

[/.-i]

[7-2]

g/cm/sek*

kGjm
2

[/>],=

1,02-10-8
[p
]
t

Blīvums
(P

)

gļcm
s

kGsekVm*

[P]
f

=102
[p],

īpatnējais
svars

(r)

[Af]

[L~
2
\

[r-2]

g/cm
2

sek
2

kGlm?

[y]j

=

1,02

m,

īpatnējais

tilpums
(v)

.
[Af-i]
[L
2
]

[T
2
]

cm
2

sek
2

lg

m*lkG

[v]
t

=

0,98
[v]
t

Absolūta
,viskozitāte

(p.)

\M\

[I-i]

[7-1]

g/cm

sek**

kGseklm
2

[ti]
f

=

1,02-10-2
[a]
t

Kinemātiskā

viskozitāte

(v)

[L
2
\

[r-i]

cm?
I

sek**

m
2

!sek

[v]
f

=

0,0001
[v]
t

Filtrācijas

koeficients
(k)

[L\

[r-i]

cmjsek

m/sek

[*]
f

=

0,01[*]
t

Caurlaides

koeficients
(k

c
)

[L
2
\

cm
2

/***

m
2

[*c]
f

=

0,0001
[*c]
t

j
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111 tabula

Grieķu alfabēts

Mazie

burti

Lietie

burti

Burtu

nosaukums

Mazie

burti

Lielie

burti

Burtu

nosaukum

a A alfa V N ni

P B beta S ļ ksi

Y

5

r

A

gamma

delta

0 0 omikron

II pi
e epsllon

dzeta

P P ro

c Z
0 2 sigma

tau1

e

B eta T

G teta r ipsilon

fijota

kapa

lambda

9

X K
X x hi

X A v psi
li mi i;

omega
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Abramoviča formula 162

Aizbīdnis 151, 165

Aizsprosts, ūdens pārgāzēs 300

Aka, artēziskā 323

Akumulators, hidrauliskais 26

— hidrauliskais, diferenciālais 27

Altšula formula 148

Analoģija, elektrohidrodinamiska 324

Aptecēšana, ķermeņa 171 utt.

Aptekamiba 172

Areometrs 14

Arhimeda likums 54

Atmosfēra, absolūtā 22

— fizikālā 22

—
manometriska 22
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Augstums, ģeometriskais 77

—
hidrauliskais 77

— metacentriskais 56

— pjezometriskais 33, 77

— sūkšanas 243

— vakuummetriskais 36

Bazena formula 145, 146, 269

Bernuli vienādojums — sk. vienādo-

jums, Bernuli

Berze, iekšēja 8, 100 utt.

Blaziusa formula 142, 151

Blīvums 15

— relatīvais 15

Bomē grāds 14

Bordā teorēma 155

Brandspoits 209

Careviča formula 254

Caurlaidība, grunts 317

Caurteces daudzums 70

pārgāzēs īpatnējais 306

svara 70
tilpumiskais 70

Caurule, gluda 132, 139

negluda 132, 139

— pilnīgi negluda (raupja) 132, 139

Caurulīte, kapilārā 19

— Pito 95

— Prandtla 96

Cauruļvads 219 utt.
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277

— salikts 219, 233

— šifona 240, 244

—
vienkāršais 219

Caurums, dibena 184

Celtnis, hidrauliskais 25

Ceļš, sajaukšanās 129

Centrs, kuģa ūdensizvietojuma 56

— spiediena 40

Carnoja formula 280

Cerņikina formula 147

Darsī (caurlaidības vienība) 317

— likums 316

Darsī-Veisbaha formula 136, 150, 220

Debits, akas (deva) 322

— artēziskas akas 323

— artēziskās akas īpatnējais 324

Diafragma 93, 159, 160

i-Diagrama, indikatora 248

Diametrs, efektīvais (iedarbīgais) 31S

Dins 10
Disks, caurteces mērīšanas (dia-

fragma) 93

Dzijumi, saistītie (reciprokie) 281
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Dzijums, pārgāzēs kritiskais 305

— plūsmas kritiskais 285

Elektrointegrators 325

Elevators 209

Enerģija, kinētiskā 77

Enerģija, pilna īpatnējā 78

— plūsmas kinētiskā 83

— potenciālā 77
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— sajaukšanās ce|a 129

Gāze 8

— ideāla 12

Gāzes vads 254
Gludums, relatīvais 134
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Grāds, Bomē 14
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Jakimova formula 149

Jufina formula 250

Kapilaritāte 18
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Ķermenis, ciets 7 '
— labi aptekams 172 1

— spiediena 45
— šķidrs 7 ',

Laminārārežīma sākuma posms 120

Laplasa formula 18

Lauks, spiedienu 63

— ātrumu 63

Laukums, aktīvā šķērsgriezuma 68 ]
— filtrācijas 316

— frontālās projekcijas 173

— mideļa šķēluma 173

Lēciens, hidrauliskais 281 1

Līdzība, fizikālā 110

Līdzsvars, kuģa nenoturīgais 56

noturīgais 57

■— šķidruma, relatīvs — rotējošā
traukā 30

Līkne, depresijas (līmeņa krituma
līkne) 321

— ekvipotenciāla 325

— noteces 281
— svara (granulometriskā) 315

• — uzstādinājuma 281

Līknis 151

— ar noapalojumu 162

— bez noapaļojuma 161

Likums, Arhimeda 54

— Darsī (laminārās filtrācijas li-

kums) 316

— Fruda līdzības 114

— kvadrātiskās pretestības 136

— līdzības 110

— mehāniskās enerģijas nezūdamī-

bas 77

— Ņūtona dinamiskās līdzības 112

— Paskala 24

— Reinoldsa līdzības 113

— Svedova-Binghema 105

— Vēbera līdzības 114

Līnija, plūsmas 65

— pjezometriskā 79

— virpuļa 67

Lisa formula 149

Maninga formula 143, 269

Manometrs ar membrānu 37

> — atsperes 36

— diferenciālais 34

— šķidruma 34

Mašīnas, hidrostatiskās 25 utt.

Mēģinājumi, Nikuradzes 137

Mērīšana, ātruma 96

— caurteces 90

— viskozitātes 122

Mērogs, lineārais 110

Metacentrs 56

Metode elektrohidrodinamiskās analo-

ģijas' (EHDA) 324

Miera stāvoklis, relatīvais 29

Mikromanometrs 35

— slīpais 35

Milidarsī 317

Modelis, šķidruma tecēšanas

strūklu 62

Modulis, ātruma 268

— attiecinātās caurteces 289

— caurteces 223, 232, 268

— šķidruma elastības 17

Negludums, ekvivalentais 134
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Nelīdzenums (raupjums), relatīvais

134

Nikuradzes formula 149, 151
— mēģinājumi 137

Noturība, kuģa 55

šķērsvirzienā 55

garenvirzienā 55

Ņūtona dinamiskās līdzības likums 112

Pamatvienādojums, nevienmērīgas

plūsmas prizmatiskā gultnē 284

Paplašinājums, pakāpenisks 158

— pēkšņs 158

Patēriņš (ce|a) 220

— koncentrēts 220

— tranzīta 220

Parabola, iztecēs 212

Paradokss, hidrodinamiskais 89

— hidrostatiskais 39

Parādības, dinamiski (fizikāli) līdzī-

gas 110

Pārejas zona 129

Paskala likums 24 '
Pavediens, plūsmas 66

— virpuļa 68

Pavlovska formula 143, 269, 318
— funkcija 289

Peldass, kuģa 56

Perimetrs, saslapinātais 69
Piesērēšana, kanāla 275

Piknometrs 314
Pito caurulīte 95

Pjezometrs 33

Plūsma (kustība), bezspiediena 69,267
utt., 313, 320

— laminārā (strūklainā) 83, 107, 252!
— mierīgā 286 i
— nestacionārā (nenodibinājusies) 63

— nevienmērīgā 72, 280 !
— savirpuļotā 67

— straujā 286

— turbulentā 83, 107

Plūsmas dziļuma samazinājums 281

Plūstamība 102

Porainība 314

Posms, turbulentas plūsmas sākuma 132

Prandtla caurulīte 96 <
Prese, hidrauliskā 25 ;

Pretestība, hidrauliskā 100 utt. ;
— ķermeņa aptecēšanas 171 utt. <
— vietējā 85, 151 utt. <

— viļņa 171 <
Puazeiļa formula 142 5

Puazs 101

Pulsācija, ātrumu 126

Rabinoviča vienādojums 289

Radītājs, gultnes hidrauliskais, pakā-
pes 287

Rādiuss, akas drenēšanas (ietekmes)
321

— šķērsgriezuma hidrauliskais 69

Raksturlīkne, cauruļvada 237

— cauruļvada hidrauliskā 237

! — salikta cauruļvada (summārā)
238

Raupjums (negludums) 133

— (nelīdzenums), absolūtais 133, 134

Reinoldsa līdzības likums 107

— skaitlis 107, 113, 134, 136, 137, 156

kritiskais, apakšējais 108

virsējais 108

— — vispārinātais 252

Režīms, laminārais 83, 252

cilindriskā caurulē 117

— strukturālais 252

— turbulentais 83, 128, 252

Rupjums, cieto ķermeņu hidraulis-

kais 250

Santipuazs 101
Santistokss 102

Saskaitīšana, hidrauliskā augstuma
zudumu 167

Saspiežamība 9, 17

Sašaurinājums, daļējs strūklas 192

— nepilnīgs strūklas 191

— pakāpenisks 159

— pēkšņs 159

pilnīgs strūklas 191

— strūklas 188 utt.

Šifons 240

Sistēma, fizikālo mērvienību 9
— tehniskā mērvienību 9

Skaitlis, Fruda 114

— Reinoldsa 107, 113, 134, 136, 137,
156

— Reinoldsa, kritiskais. apakšē-
jais 108

virsējais 108

vispārinātais 252

— Vēbera 114

Slānis, robežas (sienmalas slānis) 119

Slihtera formula 319

Slīpums, kritiskais 286, 306

Smrekera formula 318

Spārniņi, hidrometriskie 93

Spēja, caurlaides 268

Spēks, Arhimeda (celšanas) 54

— ārējais 8
— iekšējais 8

— iekšējās berzes 8
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Spēks, spiediena (strūklas trieciena]
213

— inerces 29
— tilpumisks 8

— virsmas 8

spraiguma 8, 18, 19

Spiediens, absolūtais (pilns) 22

— atmosfēras 221

— hidromehāniskais 22

— hidrodinamiskais 22, 63

— hidrostatiskais 21

uz cilindriskām virsmām 44

liektām virsmām 47

— plakanām sienām 37

smagā šķidrumā 27, 32

— manometriskais 22

— šķidruma strūklas 213

Spiedplūsma 69

Spraigums, virsmas 8, 18, 114

Spraugainība 314
Spriegums, hidrostatiskā spiediena 21

— inerces 129

— sākotnējais bīdes 105, 251

Stabilitāte
—_

sk. noturība

Stikli, līmeņrādītāji 33

Strūklenis 210

Strūkliņa, elementārā 66

Sūknis, centrifugālais 64

— virzuļ- 64

Suspensija 105

Svars, īpatnējais (tilpuma) 11, 13

Sčelkačeva formula 318
Sezī formula 135, 150, 268

Sifrinsona formula 149

Šķēlums, mideļa 173

Šķērsgriezums, aktīvais 68

— kanāla, hidrauliski visizdevīgā-
kais 272

Šķidrums 7

Šķidrums, anomāls 105
— gāzveida 8
— ideāls, nesaspiežams 9

(pilnīgs, bez viskozitātes) 9

— ideāls, saspiežams 9 1
— īstais (pilienveida) 8 1
— reāls (viskozs) 9 i
— smagais 27 i
— viskozs (stigrs) 9

— koloidāls 105 ,
Š|ūtene, ugunsdzēsēju 209

Suhova formula 225

Svedova-Binghema likums 105 1
Teorēma, Borda 155 1
Termodinamika 8

T-gabals 151, 162, 164

Tilpums, īpatnējais 14

Tilpumsvars, relatīvais 13

(Toričeli formula 186

Trajektorija, šķidrās da|iņas 63, 66

Trauki, iekšējam spiedienam pakļauti.
plānsienu, cilindriskie 50

Trauki, savienotie 31

Trieciens, hidrauliskais 245
— strūklas 213

slīpais 216

Übelodes formula 124

Odensizvietojums, kuģa 55

Odensmērītājs, cauruļveida (Ven-
turi) 91

— spārniņu 93

Ūdens pievads, sifonveida 240

— pārgāzē 300 utt.

applūdināta 301

ar plānu sienu (un asu sliek-

sni) 300, 302

platu slieksni 300, 305
sānu sašaurinājumu 302

bez sānu sašaurinājuma 301,
302

līklīnijas 301

lauztā 301

neapplūdinātā 301

paraboliskā 301

praktiskā, profilā 300, 308

slīpā 301

taisnā 301

— — taisnstūrainā 301
trapecveida 301

trijstūrainā 301

— līmenis akā, dinamiskais 320

— • statiskais 320

Ūdensvads, vienkāršais 229

Uzgalis 202 utt.

— cilindrisks 202 utt.

iekšējais 206

— konisks 202

uz āru paplašināts 207

sašaurināts 206
— konoidāls 203, 207

Uzstādinājums 281

Vakuummetrs 35

Vakuums 22, 35, 205

Vārstulis, droselēšanas (grozāms) 164,
165

Vēbera kritērijs 114

— skaitlis 114

Veimauta formula 257

Ventilis 151

Vienādojums, Bernuli — elementārai

ideāla šķidruma strūklai 76
reāla šķidruma strūklai 80

reāla šķidruma plūsmai 84
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Vienādojums,elementārās strūkliņas,
caurteces 71

— ideālas gāzes stāvok|a 13

— nepārtrauktības 72, 73

— Rabinoviča 289

Vieniba, tehniskā, masas 10

Vilnis, trieciena 246

Virpulis 67

Virsma, brīvā 8
— cietā 8

— hidrauliski gludā 134

raupjā (nelīdzena) 134

— līmeņa 29

— noteces 281

— uzstādinājuma 281

—
vienāda spiediena (līmeņa vir-

sma) 29

Viskozimetrs 122

— ar koaksiāliem cilindriem 124

Viskozimetrs, Englera 124

— iztecēs 123

— kapilārais 122

— Zukovska 122

— torsijas (vērpes) 124

Viskozitāte 9

— absolūtā 101

— kinemātiskā 102, 103

— šķietamā 106

Zegžda grafiks 140

Zudumi, hidrauliskā augstuma 81, 135,

167

laminārās plūsmas režīmā

120

■_ lineārie 85

— vietējie 85, 151

2ukovska formula 246

Zukovska kapilārais viskozimetrs 122
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