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Priekšvārds.

Piemērotu grāmatu dažādām technikas nozarēm latviešu valodā ir

ļoti maz, un nepieciešamās zināšanas jāmeklē sveštautu literātūrā.

Grāmata par ūdenš turbīnām, kas sastāda kopējā apcerējuma par

spēka mašīnām turpinājumu, ir vienīgā šāda veida grāmata latviešu

valodā.

Ūdens turbīnām, blakus citām spēka mašīnām, ir liela prak-

tiska nozīme, jo, izlietojot ūdens spēku apgaismošanai un darba mašīnu

dzīšanai, aiztaupām valūtu, kas būtu jāizdod ikgadus par kurināmo sil-

tuma spēka mašīnu nodarbināšanai.

Lai teorētiskie apcerējumi un aprēķini par ūdens spēka mašīnām

būtu pieejami plašākam lasītāju skaitam, tad autors centies visus at-

risinājumus dot pēc iespējas vienkāršā un viegli saprotamā veidā, tos

paskaidrojot ar praktiskiem piemēriem.

Šī grāmata dos iespēju arodu skolu beigušiem atsvaidzināt savas

zināšanas šai nozarē un šī aroda praktikantiem papildināt savus zinību

krājumus ar jaunākiem sasniegumiem ūdens turbīnu būvē.

Grāmatā galvenā vērība piegriezta turbīnu jaunākiem būves veidiem

un to piemērotiem novietojumiem, bet blakus tam seko ūdens turbīnu

attīstības vēsture, lai labāk būtu izprotamas jaunlaiku turbīnu uzbūves

savādības un to priekšrocības.

Ja arī nebūšu pratis dot pilnīgu atbildi uz visiem speciāliem jautā-

jumiem šai nozarē, tad, ņemot vērā grāmatas labo nodomu — audzināt

jaunos technikas darbiniekus un dot tiem piemērotas zināšanas, lasītāji

silti apsveiks šo grāmatu un pratīs to novērtēt.

Rīgā, 1942. g. martā.
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VII daļa.

Ūdens spēka mašīnas.

1. Ūdens straumes enerģija.

Ir novērojama parādība dabā, ka visus ķermeņus saista pie zemes

tās pievilkšanas spēks, kas liek priekšmetam tuvoties zemes centram.

Tā, piemēram, akmens, sviests gaisā, krīt atpakaļ; ūdens, izliets no

trauka, tek uz zemāk stāvošu vietu, iesūcas zemē. Zemes pievilkšanas

spēks nes ūdeņus no kalnājiem lejup uz jūru pa strautiņiem, kas savie-

nojas upītēs, saplūst upēs, līdz nonāk jūrā, kā zemāk stāvošā vietā.

Att. 1.

Ūdeni savukārt ceļ augšup saules siltuma enerģija. Saules staru

sasildīts ūdens izgaro, ceļas augšup kā tvaiks; augstākos vēsākos gaisa

slāņos tas sabiezē par mākoņiem, pārvēršas lietus lāsēs, krusas graudos

vai sniega pārslās, lai par jaunu tuvotos zemei un no augstāk stāvošām

vietām par jaunu dotos uz jūru.

Upes straumei ir kustības jeb kinētiskā enerģija, spēja darīt darbu.

Ja F m 2apzīmē upes dzīvā šķērsgriezuma laukumu, ko aizņem tekošais



6

ūdens, c m/sek tā tecēšanas ātrumu, tad upes caurteces vairums kub.

metru sekundē, Q mVsek, izsakāms šādi:

Q = F.c

Kritumā apvienotais upes ūdens straumes spēks, mērīts kg, ir:

G= yQ

V apzīmē ūdens īpato svaru. 1 m 3ūdens sver 1 tonnu = 1000 kg

Ūdens tecēšanas ātrums upē atkarīgs no krituma, t. i. līmeņu at-

statuma CB = H, kādam noteiktam upes garumam AB, att. 2. To mērī

metros taisni uz augšu.

Att. 2. Att. 3.

Kritienā ūdens smaguma spēks dara darbu, vienlīdzīgu spēkam,

reizinātam ar noieto ceļu. Sekundē padarītā darba mēra vienība kg
metrs/sek:

E = G.H = yQ.H

Neizmantots ūdens krituma darbs pārveidojas kinētiskā jeb strau-

mes enerģijā. Tās lielumu mērī ar darba daudzumu, ko ķermenis var

padarīt kritiena beigās:

,gn "

2g 2

yQ —G —

m.g; c = i/2gH; un H = =-.

ūdens jeb vielas daudzums noteiktam svaram: m=—

g
Zemes pievilkšanas spēka paātrinājums: g = 9,81 m/sek2

,
kritiena

beigās sasniegtais ātrums: c = t/ŽgH
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Kalnu ezeros, dzirnavu dīķos sakrātam ūdenim, tāpat kā katram pa-

celtam ķermenim vai savilktai atsperei, piemīt stāvokļa jeb potenciālā

enerģija. Tās lielumu nosaka ūdens svars, mērīts kilogramos, pareizi-

nāts ar līmeņu atstatumu līdz zemāk stāvošai vietai, kurp ūdens varētu

notecēt, ja tas atbrīvotos no aizsprosto juma: E=yQH.

Ja upes noteiktam garumam kritums neliels, tad ūdens tek lēni, un

straumes enerģija ir maza.

Piemērs 1.

Straumes tecēšanas ātrums c = 1 m/sek, caurteces vairums sekundē

Q = 0,98 nrVsek. Cik liela straumes enerģija?

Atrisinājums.

„
mc

2 yQ.c2 1000.0,98.1 2 . '
E= =

2=
—

9)81
'

2
a5O kgm/sek.

Paātrinot noteiktā upes garumā noteiktā vietā straumes ātrumu un

citur to palēninot, kā tas novērojams dabiskos vai mākslīīgos ūdens kri-

tumos, iespējams ar to pašu caurteces vairumu iegūt lielāku enerģiju.

Piemērs 2.

Upes ūdens uzstādinātais līmeņa augstums dod 5 m kritumu; tās

caurteces vairums Q = 0,98 m
3/sek. Cik liela krituma darbspēja?

Atrisinājums

Ūdens masas ātrums kritiena beigās:

c = ļ/2g.H = ļ/~2.9,81.5 ~10 m/sek

■+ a v -• i 7
1000.0,98.102

cnr,n , , ,Krituma darbspēja: E= —

' 5000 kgm/sek.
9,01.2

Otrā uzdevuma atrisinājums rāda, ka, koncentrējot ūdens masas kri-

tumā, iespējams ar to pašu ūdens vairumu sasniegt lielāku darba dau-

dzumu. Tāds pat caurteces vairums kā iepriekšējā uzdevumā dod 100 rei-

zes lielāku jaudu.

Visu ūdens krituma jaudu spēka mašīna uztvert un atdot nevar,

daļa no tā iet zudumā dažādu pretestību pārvarēšanai. Ja E kgm/sek ir

krituma derīgā jauda un W kgm/sek izlietotā enerģija pretestību pār-

varēšanai, tad. spēka mašīnas lietderības pakāpe izsakāma šādi:

derīgais darbs — zaudētais darbs E— W

derīgais darbs E

(fļ izrunā eta)
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Ūdens krituma jauda, ievērojot spēka mašīnas lietderības pakāpi,

zirga spēkos (saīsināti z. sp.):

N
_rQ.H.?)

75

1 z. sp. = 0,736 kilovati.

Aptuveniem aprēķiniem var pieņemt lietderības pakāpi r\
— 0,75, tad

spēka mašīnas jauda dotam kritumam H un caurteces vairumam Q iz-

sakāma šādi:

1000QH.0,75
in _v

N = ——= 10QH z. sp
10

Piemērs 3.

Krituma augstums H = 10 m, caurteces vairums Q = 5 nrvsek. Cik

liela krituma darbspēja?

Atrisinājums.

N= 10QH = 10.5.10 = 500 z. sp

Pamatojoties uz jaudas formulu, iespējams iepriekš aprēķināt, cik

augstu jāpaceļ upes ūdens līmenis, lai ar zināmu caurteces vairumu va-

rētu iegūt noteikta lieluma jaudu.

Piemērs 4.

Ar upes straumes enerģiju, kurai caurteces vairums 2,5 mVsek., vē-

lams iegūt 200 z. sp. lielu jaudu. Cik augstam jābūt ūdens kritumam?

Atrisinājums.

TT
N 200

q . .
H =

ĪOQ
=

To^5
=Bmetn

Par ūdens spēka izmantošanas iespējām Latvijā lasām bij. Latvi-

jas nācionālā spēka komitejas pārskatos, ka Latvijā ir kopsummā pavi-

sam 116 dažāda lieluma upes ar noteces baseinu ap 100 kv. km, kuras

var dot līdz 1.000.000 kilovatu elektrības dzinēju nodarbināšanai un telpu

apgaismošanai. Visā Latvijā šimbrīžam patērē ap 550.000 kilovatstundu

dienā.

No visiem lielākiem ūdens spēka avotiem Latvijas elektrofikācijai

par noderīgākiem atzīti šādi ūdens kritumi: Daugavas krāces pie Do-

les, Ķegums, Kokneses un Pļaviņu krāces pie Palsmanes un Ventas

lielākais kritums pie Kuldīgas.
Att. 4. rāda Kurzemes ievērojamākās upes Ventas, kura bagāta ar

kritumiem un krācēm, lielāko ūdens kritumu Rumbu pie Kuldīgas.

Latvijas lielākā spēkstacija ir Ķegums uz Daugavas. Tai mūsu ze-

mes bagātību izmantošanā ir visai liela saimnieciska un vēsturiska no-
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Att. 4.

zīme. Vispāri lielas ūdens spēkstacijas uzbūvei ir liela kultūrāla un po-

litiska nozīme, jo ietekmē visu tautas saimniecisko un kultūrālo dzīvi,

veicinot tās civilizāciju, tas ir notikums valsts dzīvē ar lielu nozīmi vi-

siem tiem, kas baudīs šī lielā darba augļus.

Ar Ķeguma ražoto elektrības strāvu apgādāta Rīga, liela daļa no

tās rūpniecības uzņēmumiem, Jelgava, Bauska, Tukums, Cēsis, Valmiera

un Līgatne ar visiem šo centru apkārtējiem iedzīvotājiem.

Ar pilnu jaudu strādājot, Ķegums var dot līdz 450.000 kilovatstundu

enerģijas diennaktī.

Arī daudziem mazākiem ūdens kritumiem katrā apvidū ir liela saim-

nieciska nozīme, apgādājot ar lētu dzinējspēku vietējos rūpniecības uz-

ņēmumus un lauku saimniecības.

Upju straumes enerģijas izmantošanas iespējas katrā zemē ir jo

plašas, bet bieži izmantošanas iekārtas, salīdzinot ar iegūstamo jaudu,
ir nesamērīgi dārgas un saimnieciski neizdevīgas. It sevišķi tas sakāms

par zemēm ar plašiem līdzenumiem, kur nav sastopami lielāki ūdens

kritumi un upēm nav cietu klinšainu krastu, kas dod iespēju mākslīgi

pacelt upes ūdens līmeni pienācīgā augstumā ar attiecīgu aizsprostu.

Turpretī zemēs ar kalnainiem apvidiem ūdens enerģijas izmantošanas

iespējas daudz lielākas.

Izmantojot savas zemes bagātības, mēs topam neatkarīgi no citiem.

Ja nebūtu mūsu spēkstacijas Ķeguma, kas apmierina Rīgu un citas

mūsu lielākās pilsētas Jelgavu, Cēsis, Valmieru ar elektrību un to va-
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jadzētu sagādāt agrākajām termiskām centrālēm, tad ik dienas būtu

vajadzīgs ap 300 tonnu akmeņogļu, lai dabūtu 400.000 kv. st.

Sevišķi svarīga nozīme pašu zemes ūdens spēka centrālēm tādos ap-

stākļos, kad politisku sarežģījumu gadījumos kurināmā apgāde pilsētu

siltuma spēka stacijām ir apgrūtināta un pat pārtraukta.

ūdens enerģijai tā priekšrocība, ka tā pastāvīgi atjaunojas, jo upju

ūdeņi nekad nerimst tecēt, tikai spēkstaciju iekārta ir visai dārga, se-

višķi lielām spēkstacijām ar valstisku nozīmi.

1932. g. Padomju Savienības Dņepras spēkstacijas atklāšanas dienu

izsludināja par visas valsts svētku dienu.

Ar Dņepras spēkstacijas 70 m augsto aizsprostu Dņepras upe pa-

darīta kuģojama visā garumā. Agrāk Dņepropetrovskas krāču dēļ tas

nebija iespējams.

Dņepras spēkstacija ar 810.000 z. sp. lielo jaudu un ražotās strā-

vas 160.000 voltu pirmspraiguma uzskatāma par lielāko Eiropā. Tai pēc

lieluma tuvojas Ķembas spēkstacija uz Reinas upes Lielvācijā.

Daudz lielākas spēkstacijas sastopamas Amerikā, piem., Niagaras

upes elektriska spēkstacija uz pasaules lielākā ūdens krituma, tad Maka-

veras spēkstacija uz Kolorādo upes. levērojama spēkstacija Āfrikā sa-

stopama uz Nīla upes Ēģiptē.

2. Spēkstaciju novietošana.

Spēkstaciju novietošanas iespējas ir dažādas, atkarībā no krastu stā-

vokļa un rakstura, piekļūšanas iespējas un citiem apstākļiem. Kur upes

krasti pietiekami izturīgi, piemēroti un upe pietiekami plata, tur spēk-

staciju var novietot tieši upes gultnē, kā rāda att. 5. Tāds novietoša-

nas piemērs ir arī mūsu Daugavas spēkstacija Ķegums un Lielvācijas

lielākā elektriskā stacija uz skaistās Reinas upes pie Augst-Wyhlen. Tās

kopskats redzams attēlā 7. šī lielā spēkstacija celta 1907/12. g. šā-

dos gadījumos upei pāri iet rēgulējams aizsprosts, ar kura palīdzību pace-

ļams vai nolaižams upes ūdens līmenis aiz aizsprosta. Augst-Wyhlen spēk-

stacija novietota pie upes kreisā krasta, mūsu Daugavas spēkstacija Ķe-
gums atrodas pie upes labā krasta. Pāri aizsprosta dambim iet vietējo

iedzīvotāju vajadzībām iekārtots satiksmes ceļš.
Uz lielām kuģojamām upēm iekārto gar upes vienu krastu ar slū-

žām noslēgtu kanāli kuģu un plostu caurlaidei; tāpat nepieciešami ie-

kārtot zivju ceļu, dodot tām iespēju pavasaros nokļūt nārstošanai upes

seklākajos ūdeņos.

Upes gultnē novietotu spēkstacijas schēmu rāda att. 6. Daugavas

spēkstacijai pie Ķeguma kuģu un plostu caurlaižamais kanālis ir 17 m
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Att. 5.

plats un ar slūžām sadalīts 4 atsevišķos 80 m garos baseinos. lelaižot

baseinos pakāpeniski ūdeni, plostus vai kuģus bez briesmām novada

uz 15 m augstāk stāvošo Ķeguma ezeru vai no tā uz zemāk gulošo Dau-

gavas dabisko līmeni lejpus spēkstacijas dambim. Darbs norit ātri:

24 stundās kanālis spēj izlaist līdz 150 plostu.

Att. 6.

Vēlāk, kad Daugavas lejasgalā izbūvēs projektētās Maruškas un

Bernavas spēkstacijas, ūdens līmenis lejpus Ķeguma pacelsies, un pa šo

kanāli augšup un lejup varēs braukt ar kuģiem.

Šķērsojot upes gultni pakāpēs ar lielāku skaitu aizsprostiem, kā

redzams att. 6-a, kur katrs melnais plankumiņš pāri Neckaras upei no-

rāda aizsprosta novietošanas vietu, iespējams lielā mērā pavairot upes

ūdeņu darbspēju.
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Att. 6a.

Att. 7.

Att. 7. pa kreisi apakšā redzams upes aizsprosta būves veids, pa

labi apakšā kuģu caurlaides kanālis ar slūžām.
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Līdzīgā kārtā nosprostojot pakāpēm mūsu lielākās upes Daugavas

ūdeņus, kurai pēc izbūves plāna, ko sastādījusi Amerikas s-ba The Foun-

dation Co, paredzētas pavisam 6 pakāpes, radīsies iespēja iegūt saimnie-

ciski izmantojamu ūdens spēku gada 6. mēn. līdz 342.600 kv. Katrā

atsevišķā pakāpē varēs dot instalējamo jaudu, kura ir 1,5 kārtīga pret

6 mēn. ūdens jaudu, kuru saņem elektrības veidā no ģenerātora:

Doles pakāpē . . .
42.000 kv, kritums 7,9 m

Berkavas pakāpē
.
. 32.600 kv, kritums 6,5 m

Ķegums pakāpē . .
70.000 kv, kritums 15 m

Aizkraukles pakāpē .
76.000 kv, kritums 15,8 m

]\lucukroga pakāpē .
69.000 kv, kritums 14,4 m

Pļaviņas pakāpē . .
53.000 kv, kritums 11,1 m

Att. 8.

Att. 8 redzama Lielvācijas spēkstacija uz Mainas pie Keselstadtes,

kuru atklāja 1919. g.; att. rāda stacijas pretskatu un virsskatu.
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Att. 9.

Ne vienmēr iespējams spēkstaciju novietot upes gultnē. To dažreiz

neatļauj krastu stāvoklis, arī upe nav pietiekami plata. Tādos gadīju-

mos spēkstaciju novieto blakus upei, kuru šķērso ar aizsprostu, un ūdeni

pievada spēka mašīnai pa šim nolūkam raktu ūdens pievadgrāvi. Izman-

toto ūdeni no spēka mašīnas pa novadgrāvi novada atpakaļ upes gultnē,

Att. 10.

att. 10. Tāds piemērs ir mūsu Juglas spēkstacija un pēc šāda principa
būvēta Francijas lielākā elektriskā stacija uz Reinas pie Kembsas, att. 9.

Tā atklāta 1932. g. Attēlā 9. pa kreisi redzama Reinas upe, vidū

kanālis ar aizbīdāmām slūžām. Attēlā pa labi redzama pati spēkstacija.

Ja kādā vietā upe met līkumu un pēc garāka gabala tuvojas savai

iepriekšējai gultnei, tad krituma koncentrācijai izdevīgi novadīt ūdeni pa
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taisnāko ceļu, att. 11. Tāds piemērs novērojams pie Lielupes. Tā ap Du-

bultiem pienāk visai tuvu jūrai, bet tad met lielu līkumu un pēc 20 km

ieplūst jūrā. Spēkstaciju tādā gadījumā var novietot pēc vajadzības.

Upes gultni noslēdz ar pastāvīgu vai mainīgu aizsprostu.

Ūdens pievadgrāvi noslēdz rēgulējamas slūžas S. Attēlā spēkstacijas

M tuvumā iekārtots papildgrāvis C, lai neparedzētu darba traucējumu

Att. 11.

gadījumā būtu iespējams novadīt lieko vai nevajadzīgo ūdeni, jo sevišķi
vēl tad, ja galvenais aizsprosts nav rēgulējams.

Ūdens pievad- un novadgrāvjiem jābūt taisniem, ar gludiem krastiem

un dibenu, lai nerastos lieki ūdens berzes zudumi un nebūtu jāzaudē daļa

lietderīgās enerģijas.

Ūdens kustības ātrumu pievadgrāvi, tāpat novadgrāvī pieņem nelielu,

līdz 0,4 vai 0,6 m/sek. Krituma zudumi nedrīkst pārsniegt 5% no kri-

tuma augstuma, t. i. z == 0,05 H.

Spēkstacijas iekārta skaitās no tās vietas, kur ūdens atstāj upi un

ieplūst pievadgrāvi, līdz tai vietai, kur tas atkal par jaunu ieplūst upes

gultnē atpakaļ. Grāvju iekārtai jābūt pēc iespējas īsai.
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3. Spēkstaciju iekārta.

Spēkstaciju iekārtas, atkarībā no to lieluma un uzdevuma, var būt

ļoti dažādas. Att. 12. redzama spēkstacijas kopaina, no lejas ūdens

skatoties.

Priekšzīmīgi iekārtotu, jaunlaiku prasībām atbilstošu, ūdens spēka

staciju šķērsgriezumā rāda att. 13. ūdens pievadam priekšā novietots

aizsargsiets S, kura uzdevums aizturēt lielākus cietus ķermeņus, lai tie

neiekļūtu spēka mašīnas-turbīnas skrejratā un nenodarītu tam bojāju-

mus, pārtraucot mašīnas darbību. Aiz sieta ūdens pievadu mašīnas

telpai noslēdz aizbīdāma siena B.

Att. 12.

To nolaižot, noslēdz ūdens pievadu spēka mašīnai, ja pārtrauc to

nodarbināt. Turbīnai T ir izbetonēts spirālveida ūdens pievads C. Šāds

ūdens pievads atzīts par vislietderīgāku. No spēka mašīnas izmantotais

ūdens pa izliektu betonētu cauruli nonāk lejas ūdens līmenī un nokļūst

atpakaļ upes gultnē. Virs turbīnas uz kopējas ass ar tās skrejratu no-

vietots ģenerātors elektrības ražošanai. Max. St. apzīmē augstāko aug-

šējo ūdens līmeni. NW apzīmē zemāko lejas ūdens līmeni, MW vidējo

lejas ūdens līmeni, bet HW augstāko lejas ūdens līmeņa stāvokli. Neiz-

mantojamais ūdens pāri aizsprostam, baltās putās sakuldamies, nonāk

upes gultnē, lai turpinātu ceļu uz jūru. Ūdens gan nikni traucas pret

betona aizsprosta pamatu un upes dibenu aiz tā, bet, saņēmis prettrie-

cienu, zaudē straujumu un mierīgi izplūst pa upes gultni.

Augšpus aizsprosta jeb ūdens dambja ūdens dziļš un mierīgs. Tas

gatavs pakalpot cilvēkam, bet pilns neapzinīga spēka, kam vislabāk pa-

tiktos izlauzties postītāja plūdumā, satriecot cilvēka labos nodomus.

Tas paklausīgi plūst uz brīvi pavērsto ceļu, kas ved uz spēka ma-

šīnu, kura griež dzirnu ratu vai turboģenerātoru, kurš vareno dabas

spēku pārvērš elektrībā, tikpat paklausīgā enerģijā. To pa vara vadiem
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aizplūdina uz pilsētām, lauku ciemiem un mājām, kur tā dod gaismu spul-

dzēs vai dzinējspēku darba mašīnām.

Upes ūdeņi gan meklē plaisas dambja un upes akmeņos, gan pava-

saros triec pret dambi ūdens bangas ar ledus kalniem, bet straumes pat-

vaļa ir savaldīta, un varenais dabas spēks saistīts un savaldīts radītājā

darbā, cilvēku labklājības celšanai.

Att. 13.

Kādas spēkstacijas lielums un ienesīgums atkarīgs no izmantojamā

ūdens daudzuma visā gada laikā, kurš ir visai svārstīgs. Ziemas mēnešos

ūdens caurtece, piem., mūsu Daugavā, nepārsniedz 100 kub. metru se-

kundē, bet pavasara palu laikā pieaug līdz 1500 kub. m sekundē. Vasa-

ras mēnešos caurteces vairumu iespaido nokrišņu daudzums. Pilnai jau-
dai mūsu Ķeguma spēkstacija nodrošināta vismaz uz trim mēnešiem.

Šo iemeslu dēļ, iekams kādu spēkstaciju ceļ, jāizpētī iepriekš ūdens

caurteces svārstības dažādos gada laikos vairāk gadus no vietas un

katram gadam tā vissausākos gada laikos. Pēc tam jāizpētī caurteces

vairums izdevīgākos deviņos mēnešos vai arī tikai gada sešos mēnešos.
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Att. 14.

Pārējos neizdevīgos mēnešos jāparedz vajadzīgo enerģiju sagādāt ar

kādu siltuma spēka mašīnu, piemēram, dīzeli vai tvaika turbīnu, bet

mazākām stacijām ar tvaika lokomobili.

Att. 15.



Att. 16

Dīzelim tā priekšrocība, ka tas vienmēr gatavs darbam, bez iepriek-

šējas sagatavošanas, un iedarbināms visīsākā laikā, dažās minūtēs.

Ūdens spēka mašīnu enerģijas izlīdzināšanai iekārto plašas ūdens

Att. 17.

192*
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krātuves ezeru vai dīķu veidā. Pie mūsu Ķeguma virs aizsprosta ūdens

uzkrāšanai applūdināti kādi 25.000.000 kv. metri jeb ap 1300 ha. Ķe-

guma ezers ir ap 45 km garš un lejas galā tā platums pārsniedz 2 km.

Att. 15. redzams Ķeguma ezers lejas daļā.

Uzkrājot ūdeni tai dienas laikā, kad enerģiju izlieto mazāk, tāpat

lietainās dienās, iespējams vairākkārtīgi palielināt mašīnu jaudu lielā-

kas enerģijas patēriņa laikā.

Zemēs, kas bagātas ar augstiem kalniem, daudz ūdens iespējams

uzkrāt kalnu ezeros, lai no turienes to pa slēgtām dzelzs caurulēm no-

vadītu uz stipri zemāk novietotu spēkstaciju. Att. 16. redzams šāds

ūdens vads griezumā, iekārtots Francijas Pirenejos ūdens novadīšanai

no kalnu ezera Oo pie Luchonas. Att. 17. rāda šāda ūdens vada kopainu.

4. Aizsprosti.

Upes ūdens līmeņa pacelšanai lieto aizsprostus. Tie pēc sava uz-

būves veida mēdz būt: pastāvīgi, pilnīgi, nepilnīgi un mainīgi. Aiz-

sprostam ir galva, stāvs un pamats.

Pilnīga aizsprosta galva stāv pāri lejas ūdens līmenim. Tādi aiz-

sprosti, aizturēdami ūdeni, var nejaušos upju uzplūdumu gadījumos radīt

plūdu briesmas, applūdinot plašus zemes gabalus.

a) Patstāvīgi aizsprosti.

Pastāvīgi aizsprosti sastāv no smilts vai akmeņu uzbēruma. Zem

tiem liek žagaru saišķus — fašīnas, att. 22. šādus aizsprostus sauc par

viegliem.

Aizsprostus no koka, akmens un betona sauc par pusmasīviem. Aiz-

sprostus no akmens un betona sauc par masīviem, att. 18. Nepilnīga

aizsprosta galva stāv zem lejas ūdens līmeņa, att. 19. Tos iekārto, ja

Att. 18. Att. 19.
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upes straumes enerģija netiek pilnīgi izmantota. Tāda aizsprosta kop-

skatu rāda att. 20.

lekārtojot aizsprostus, jāatstāj spraugas zivju ceļam, pa kuru tām

dota iespēja doties pa upes straumi uz augšu nārstoties seklākos ūdeņos.

Att. 20.

Aizsprosts var iet upei tieši pāri, att. 21-a., iešķērsām, att. 21-b.,

tas var būt izliekts, att. 21-c, un lauzts, att. 21-d. Aizsprosts rada di-

vus ūdens līmeņus: augšpus aizsprosta augšas ūdens līmeni a. ū. 1., un

lejpus tā, lejas ūdens līmeni 1. ū. 1.

Att. 21.

Viegliem koka aizsprostiem ir taisnas līnijas un lēzenas virsmas,

stipri stūrainas; turpretī akmens un betona aizsprostiem galvu un

stāvu iespējams viegli pielāgot straumgāzes līknes raksturam.

Aizsprostam jāiztur ūdens spiediens un pieplūstošā ūdens triecieni.

Tam jābūt pasargātam no izskalošanas; sevišķi labi jābūt aizsargātiem

tā aizmugurei un upes dibenam aiz aizsprosta. Arī krasti aiz-

sprosta tuvumā labi nostiprināmi. Masīvus aizsprostus pret izskalošanu
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pasarga, liekot tiem betona pamatu, att. 24. šo pamatu ieslēdz spun-

dētu pāļu sienā. Vieglo koka aizsprosta sienu aizsarga lauku akmeņu

uzbērums.

Masīviem aizsprostiem galvas platums ir X līdz H no uzstādinājuma

augstuma.

Att. 22. Att. 23.

Att. 24. Att. 26.

Att. 25.

Uzstādinājuma garumu aptuveni var aprēķināt pēc šādas formulas:

■=4
h ir uzstādinājuma augstums, J — upes neuzstādinātā līmeņa

slīpums.
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Piemērs 5.

Uzstādinājumš h = 2 m, neuzstādinātā līmeņa slīpums J = 0,001.

Cik tālu sniegsies uzstādinājuma garums?

Atrisinājums.

Uzstādinājuma garums:

l = |A = 4000 m = 4km.

Ūdens tecēšanu pāri aizsprostam sauc par straumgāzi. Ja tās

šķērsgriezumu sadala šaurās joslās un katrai atrod iztecēšanas ātrumu:

cx
= 2gh x un tos novieto perpendikulāri šķērsgriezumam citu virs cita,

sākot ar augšējo ūdens līmeni līdz aizsprosta galvai, tad ātrumu gali

veido līkni — parabolu, att. 26.

Vienas sekundes caurteces vairums vienlīdzīgs tādas prizmas til-

pumam, kurai pamatā ir laukums ABC, ierobežots no taisnēm AB un

BC, un parabolas CA, bet augstums — straumgāzes platums b metr.

Pieminētais laukums sastāda % taisnstūra laukuma, ko veido taisne

AB jeb uzstādinājuma augstums h un taisne BC — straumes ātrums

virs aizsprosta galvas c = j/2 .g. h m/sek.

Straumgāzes caurplūdes vairums m 3sekundē:

Q =
2/Bb.hļ/2.g.h

īstais caurteces vairums ir mazāks, jo straume virs aizsprosta ie-

žņaudzas. Apzīmēsim iežņauguma koeficientu ar jx, tad:

Q = 2/3[ib.hļ/2.g.h \i = mi

Straumgāzei ūdens pietiek ar noteiktu ātrumu v0= m/sek.

Ja to grib ņemt vērā, tad uzstādinājuma augstumam jāpieskaita

ātruma iegūšanai nepieciešams augstums h
0
= v0

2/2g.

Q =
2
/3ti.b(h + h

o)ļ/2.g(h-f h
0)-

2/3libh
oy 2.g.h0

Pēc pārveidošanas dabū:

Q =
l/3li.bļ/2.g.[(h+ho)

,/, -h?]

Tā kā ho" ir ļoti mazs lielums, tad augšminēto formulu var uz-

rakstīt vienkāršākā veidā:

Q=2/3ļx.b. ļ/2: g [h +h
or/2

Straumgāzēm parasti zināms caurteces vairums Q m
3/sek. un vē-

lamais uzstādinājuma augstums h metros; pēc tiem jāuzzina straum-

gāzes platums b metros, vai arī dots aizsprosta platums b, un jāmeklē

aizsprosta galvas augstums virs lejas ūdens līmeņa.
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Straumgāzes platums:

b=
Q

_

2/3[iļ/2.glh + h
0]

3s

Aizsprosta augstums virs lejas ūdens līmeņa:

a=H—h = H — f %=Y'1

Att. 27.

Nepilnīgas straumgāzes šķērsgriezums sadalāms divos laukumos.

Pa virsējo ūdens iztek brīvi gaisā, pa apakšējo lejas ūdens līmenī, šā-

dam gadījumam ūdens spiediena augstums ir līmeņu atstatums H un

caurteces vairums:

Q =
2/3|ib.Hļ/2. g;.H-f \i2b . aļ/2.g. H

Ņemot vērā ūdens pieplūdes ātrumu vO,
dabūjam:

Q=Qi+Q2
= VsPibi/2. g. [(h +h

of - hj»] -f ii2b. a. ļ/2.g(h +h
0 )

ležņauguma koeficienti:

pilnīgam aizsprostam ar apaļu, gludu galvu —

!Jt =0,83 un
2/3ļi = 0,55

pilnīgam aizsprostam ar plakanu galvas virsu un taisnu priekšsienu —-

li= 0,67 un
2/ 3{i = 0,45;

nepilnīgam aizsprostam —

ļi2 =0,80 un
2/3^2

=0,62.

Uzstādinājuma augstumu mērī ap 5. h atstatumā no aizsprosta uz

augšu.
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b) Mainīgi aizsprosti jeb slūžas.

Vienkāršas būves veida mainīgs aizsprosts sastāv no šķērsbaļķiem,
kurus noliek šķērsām pāri upei. Palielinot baļķu kārtas augstumu, iespē-

jams pacelt ūdens līmeni, bet samazinot baļķu kārtas augstumu, var pa-

zemināt ūdens līmeni.

Att. 28. Att. 29.

Att. 30.

Mainīgu aizsprostu, sauc par slūžām. Tās sastāv no koka sienas,

kas paceļama un nolaižama starp sienu saturētājiem stabiem. Katru sie-

nas nodalījumu sauc par aili. Paceļot dēļu sienu — aizbīdni ailē, atbrīvo

daļu aizsprostotā ūdens un ļauj tam notecēt, lai ūdens līmenis augšpus

aizsprosta turētos vajadzīgā augstumā, att. 28.

Gar dēļu sienu iet neliels tiltiņš, kur nostāties strādniekam, kas ceļ

aizbīdņus vai tos nolaiž.

Slūžu ailēs ūdens iztecēšana var notikt: 1) pilnīgi brīvi laukā virs

lejas ūdens līmeņa, att. 31., 2) pa daļai aizturēti, ieplūstot lejas ūdens

līmenī, att. 32., un 3) nebrīvi, zem lejas ūdens līmeņa, att. 33.

Slūžu ailes apakšmalas atstatums no ūdens līmeņa apzīmēts — h,
bet augšmalas atstatums no līmeņa ar \l

x \ ailes platums ar b.



Slūžu ailēs straumes iztecēšana atšķiras no pilnīga aizsprosta straum-

gāzes ar to, ka tās izplūdes ātrumu veidotā parabolā iztrūkst augšdaļa,

attēlā 31 nesvītrotā daļa ar augstumu h
r

Līdz ar to samazinās caurplū-

des vairums, un tas ir:

Q= 2/ b.h.ļ/2.g.h — Vaji.b.hi.ļ/S.g.h!

Iznesot vienādos locekļus aiz iekavām, dabū

Q = • b. [h. ļ/2g.h - h,. ļ/2.g.h,]

Tā kā h.}/h = ti'\ tad

Q = V^.bY2':ģ[h"> —h?']

Att. 33.Att. 31. Att. 32.

Ja iztecēšana notiek pa daļai zem lejas ūdens līmeņa un a ir ailes

apakšmalas atstatums no tā, tad iztecēs vairums:

Q =
2M*. b. ļ/2.g. [ h"1 -h? ] +ii.2

b. a. ļ/2.g. H

Pie pilnīgas izplūdes zem lejas ūdens līmeņa, iztecēs vairums atka-

rīgs no līmeņa atstatuma H

Q = |A2b.a.ļ/2.g.H

Upēm ar visai strauju tecēšanas ātrumu ņemams vērā arī pieplūstošā
ūdens ātrums v

O.
Tas palielina spiediena augstumu par h

0
= v0

2/2g, tālab

spiediena h vietā jāliek h+ h
0 un spiediena h

1
vietā jāliek h

x
+ h

O.

Ļoti svārstīgam ūdens līmenim sastādot izplūdes vairumu, jāņem

vērā vidējais iztecēs ātrums: cv
=

Cl ļ" C
"

Sakrātā ūdens daudzuma iztukšošanās laiks aprēķināms no vien-

līdzības :

Q = üb.H.Cv
•

t

un

|xb.H.cv
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Slūžu ailēm straumes sašaurinājuma koeficients jx = 0,60, ja ailes

apakšmala atrodas augstāk par upes gultnes dibenu, un jj, = 0,65, ja tā

sakrīt ar gultnes dibenu.

Mainīgo aizsprostu būves veidi ir ļoti dažādi.

Slūžas ar aizbīdāmu dzelzs režģu sienu Lielvācijas rūpnīcas M. A. N.

būves veidu šķērsgriezumā rāda att. 36.

Parastam būves veidam uz slūžu lejas daļu gulstas visai prāvs ūdens

spiediens, tādēļ to pacelšanai jāizlieto liels spēks, att. 34.

Att. 34. un 35. Att. 36.

Divkāršiem aizbīdņiem šāda ūdens virsspiediena nav un tos daudz

vieglāk pacelt, att. 35.

Ir cits, visai atjautīgs ūdens līmeņa pacēluma veids ar paceļamām

lūkām, kā rādīts att. 37. Lūkas viena mala balstās betona pamatā upes

gultnē. Lūka pati no dzelzs. Tā paceļama ar masīvas dzelzs sviras palī-

dzību, kura balstās uz betona pamatnes un līdzsvarota ar betona pret-

svaru, kas pakārts sviras otrā galā. Ar piemērotu lūkas izveidojumu un

sviras atbalsta punkta pārbīdīšanu, kā arī sviras garuma maiņu tai galā,

kur pakārts pretsvars, sasniedzams pilnīgi izlīdzināts lūkas stāvoklis
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katram caurplūdes vairumam. Lūku stāvokli iespējams pilnīgi automa-

tizēt.

Att. 37. Att. 38.

Att. 39.

Zemiem kritumiem mainīgam aizsprostam par ļoti praktiskiem izrā-

dījušies dzelzs skārda apaļi velteņi, kurus ar teicamiem panākumiem jau
vairāk gadus iekārto Lielvācijas mašīnu būvētava Augsburgā M. A. N.
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Velteņu būves veids pieļauj visai lielus brīvos garumus. Līdz šim jau

pagatavoti 45 m gari velteņi 13 m augstam kritumam. Līmeņu augstuma

rēgulēšanai veltenim pierīko grozāmu vairogu, kuru paceļot vai nolaižot,

iespējams mainīt līmeņa augstumu. Ir velteņi ar vienpusīgu vai abpusī-

giem vairogiem.

Att. 40. Att. 41. Att. 42.

Att. 44.

Att. 48.

Velteņa iegremdēšanas dziļumu samazina, pierīkojot tam lejas daļā

piemēroti izveidotu vairogu.

Velteni novieto starp diviem mūra balstiem. Velteņu pacelšana un

nolaišana notiek ar bezgala locikļu važām un veltenim galā pierīkotu
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zobratu. Uzvilkšanu un nolaišanu izdara ar mēchanismu, kuru iedarbina

ar rokām vai ar elektromotoru.

Velteņu celšanai tiem abos galos piestiprināti zoboti vainagi, kuru

zobi ieķeras vadošā zobstienī, un veltenis, aiz važām vilkts, vienmērīgi

visā garumā paceļas vai iegremdējas. Važu tapiņas stāv pāri locekļiem.

Velteņu gali slīd pa slīpu vadītāju virsmu torņa iedobē. Velteņa pa-

kājes noblīvējums sastāv no koka, sānu noblīvējums ir skārda ar koka

izolāciju, kuru pie mūra spiež ūdens

Att. 45. Att. 46.

Ja kādu nejaušību dēļ apstājas darboties važu celšanas zobratu ie

kārta, tad nekavējoties iedarbojas lēninātāja mēchanisms un notur vel

teni paceltā stāvoklī.

Att. 47.

Velteņu veida aizsprosta kopskatu rāda att. 47. Att. 47. pa labi vel-

tenis pacelts, pa kreisi tas iegremdēts un tam pāri plūst neizmantoja-

mais ūdens. Aizsprosta vienā galā novietota pati spēkstacija.
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5. Ūdens hidrostātiskais spiediens.
Ūdenim nav savas formas. Tas pieņem tā trauka veidu, kurā to

ievieto.

Mierā stāvoša ūdens spiedienu apzīmē par hidrostātisku.

šķidruma spiediens uz trauka dibenu ir neatkarīgs no trauka veida, bet

vienāds ar tāda ūdens staba spiedienu, kam pamatā ir trauka dibens,

bet augstums, ūdens līmeņa atstatums no trauka dibena, jo sānu reak-

tīvie spiedieni atliektajai sienai, att. 49., samazina spiedienu uz trauka

dibena, bet saliektajai sienai, att. 50., palielina.

Līmeņa augstumu parasti izsaka metros; ja pamata laukums izteikts

kvadrātmetros, tad spiediens izsakāms tonnās: P = yl. H kg/m 2

.

P = 1000H kg/m- = H tonnas/m 2

Att. 48.

Att. 49. Att. 50.

H metru augsta ūdens spiediens uz laukuma vienību 1 cm2 jeb īpa
tais spiediens ir:

1000H
nl „ . , ,

P= 10000
=0,1 -

H
- kg/cm

Kādam citam šķidrumam tas jāpareizina ar šķidruma īpatnējo svaru

Hidrostātiskais spiediens uz trauka sienas palielinās virzienā uz

trauka dibenu un pie tā ir vislielākais: p = O,IH. Uz sienas virsmas mazu

laukumiņu tas vienāds ar tāda ūdens staba svaru, kam pamatā šis lau-

kumiņš, bet augstums laukumiņa smaguma centra atstatums no līmeņa.
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Visus spiedienus uz trauka sienas šauru svītru varam nostādīt tai

perpendikulāri, tad dabūjam trijstūri ABC, att. 48. Uz visu sienas lau-

kumu tas būs vienāds ar tādas prizmas tilpumu, kurai pamatā minētais

trijstūris, bet augstums sienas platums b:

n
AB.BC

.
H.H

.

H2b
P =

2
'

b=
2 2

H.b.H 1000 O,IH
,
,

,lr: P =

-—'10000= 2
kg/cmUz sienas laukuma 1 cm2 tas

Piemēram, uz 1,2 m augstas aizbīdņa sienas, kuras platums 2 m un

kurai ūdens atrodas tikai vienā pusē, ūdens spiediena lielums ir:

p =

F.0,,H
=

,^2OO i
aKU

= 1440 kg

ūdens kopspiediena iedarbes punkts nesakrīt ar sienas smaguma

centru, bet stāv nedaudz zemāk, jo sienas lejas daļai ir jāiztur lielāks

spiediens. Taisnstūra sienai smaguma centru atrod, ja spēku trijstūrī
ABC novelk meridiānas un no to krustpunkta velk horizontāli, līdz tā

krusto vertikāli, kas iet caur laukuma smaguma centru, atstatumā hs

no līmeņa.

6. Ūdens tecēšanas teorija.

a) Ūdens izplūdes ātrums.

Pa caurumu trauka dibenā ūdens iztek ar tadu ātrumu, kādu tas

iegūtu, brīvi krītot no tāda pat augstuma.
Ja h ir kritiena augstums, t. i. līmeņa augstums traukā (att. 51.),

ūdens daļiņas ātrums kritiena beigās c un zemes pievilkšanas paātrinā-

jums g, tad ūdens strūkla iztecēs ar ātrumu m/sek.:

c = i/27g.h

Att. 51. Att. 52.



33J. Godiņš, Speķa mašīnas —
3

Krituma augstums, saukts arī par ātruma augstumu, izsakāms šādi:

2g

Ūdens iztecēšanas ātrums paliek nemainīgs, kamēr ūdens līmenis

traukā noturas pastāvīgā augstumā. Tas var notikt tikai tad, ja iztrūk-

stošo aizstāj jauns ūdens daudzums, kuram jāpietek ar zināmu ātrumu

v m/sek.

Att. 53. Att. 54. Att. 55. Att. 56. Att. 57. Att. 58.

Ja ūdens tvertnes augšējais šķērsgriezuma laukums ir F cm
2

,
cau-

ruma laukums f cm
2

un iztecēšanas ātrums c m/sek., tad pēc nepārtrauk-

tas strūklas likuma caurteces vairums sekundē ir mVsek.:

Q=F.V = f . c.

No vienlīdzības izsakāms teorētiskais ūdens tecēšanas ātrums:

F,v
C =

"7

Teorētiski aprēķinātais caurteces vairums Q m
3/sek. nesaietās ar

patieso un ir mazāks par to. Tam par iemeslu ir berzes pretestības, kas

uz leju krītošām ūdens daļiņām jāpārvar, slīdot gar tām, kam mazāks

Att. 59.

ātrums un trinoties citai gar citu un gar izplūdes cauruma malu. Tāpat
tām jāpārvar gaisa pretestība vai citas telpas vides pretestība, kurā ūdens

ieplūst. Ja ātruma samazināšanās koeficients ir cp, tad patiesais iztecē-

šanas ātrums ir: c = cp.ļ/2gh <p gg 0,97
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No sāniem caurumam klāt plūstošās ūdens daļiņas spiež uz tām, kas

stāvus krīt, savijas ar tām un samazina strūklas šķērsgriezumu pie iz-

plūdes —to iežņaudz. šo parādību sauc par strūklas kontrakciju. Tās

koeficients: a = f,/f
Kad izplūdes caurumam ir noasinātas malas no āra uz iekšu vai siena

ļoti plāna un cauruma šķērsgriezums, salīdzinot ar līmeņa augstumu,

ir mazs, tad strūklas iežņaugums ir tūlīt aiz asās malas un pilnīgs.

Apaļam caurumam ar caurmēru d cm, atstatumā 0,5 d no trauka

sienas, vai tikpat biezai sienai strūklas caurmērs šaurākā vietā ir:

d
x
= 0,8 d.

Strūklas kontrakcijas koeficients: a=f,:f=
* l??; === 0,64

ud-/4
Caurteces vairuma koeficients: jx = a<p = 0,64.0,97 = 0,62

Tas atkarīgs no sienu biezuma, to veida un sienu stāvokļa:

Plānā sienā Biezā sienā

bfezums: asas malas
220 slipas malas

45»

ļx = 0,61 s= d jjl = 0,88 v. = 0,96 ji = 0,82 p, = 0,76

s= 5.d jjl =0,81 ii = 0,89 ji. = 0,76 p, = 0,71

s=lo.d |i = 0,77 {i = 0,85 ji = 0,69 |i = 0,69

b) Hidrodinamiskais spiediens.

Spiediens uz trauka sienas top citāds, kad ūdens sāk traukā pār-

vietoties un kaut kādā vietā no tā iztecēt. Ja iztecēšana notiek pa cau-

ruli, att. 60., kas sākumā ir apaļa jeb cilindriska un pēc tam sašaurinās

un top smaila, tad tās dažādos šķērsgriezumos ūdens tecēšanas ātrums

ir citāds, un citāds ir spiediens uz caurules sienu, kā tad, kad ūdens stāv

mierā. Tekošā ūdens spiedienu uz trauka sienas sauc par ūdens hid r o -

dinamisko spiedienu. Tas novērojams ar nelielām caurulītēm
—

pizometriem, kas ielaistas'lielajā caurulē. Ja izplūde pa smailo cauruli

slēgta, tad ūdens līmenis sīkajās nostājas vienādā augstumā ar ūdens

līmeni traukā; turpretī ūdens iztecēšanas laikā ūdens līmenis sīkajās

caurulītēs nokrītas katrā savādāk. Visaugstāk tas stāv caurulītē, kas

novietota traukam tuvāk, bet viszemāk caurulītē, kas stāv tuvu izplūdes

vietai. Hidrodināmiskais spiediens noteku caurulē pakāpeniski samazinās,

pieaugot tecēšanas ātrumam. Novērojuma laikā ūdens līmenis traukā

jānotur pastāvīgā augstumā, piegādājot ūdeni klāt tikpat daudz, cik

notek.

Tālāk apskatām ūdens tecēšanu traukā ar mainīgu šķērsgriezumu,

att. 61.



Apzīmējam ūdens tecēšanas ātrumu augšējā ūdens līmenī ar

c 0 m/sek., šķērsgriezumā A ar c
lf

šķērsgriezumā B ar c 2 un pie izplū-
des ar c.

Att. 60. Att. 61.

Ūdens spiediena augstums uz trauka sienas palielinās par pieplūstošā
ūdens ātruma augstumu:

H, = H+^
Hidrodināmiskais spiediens šķērsgriezumā A

2g 2g 2g

Tas, salīdzinot ar hidrostatisko spiedienu, ir par tik mazāks, par

cik ir izlietojies spiediena augstums ūdens tecēšanas paātrināšanai un

ātruma iegūšanai, neņemot vērā berzes pretestības:

ci = l/2gh*

Spiedienu nolīdzinājums šķērsgriezumā A:

H'= h'+(f-f)
Statistiskais spiediens = dināmiskais spiediens 4- ātruma augstums.

Vai arī tā: kopējā enerģija = spiediena enerģijai + straumes enerģijai.

353*
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Traukā ar nevienādiem šķērsgriezumiem, att. 61., ūdens tecēšanas

laikā spiediens uz trauka sienām tā dažādās vietās ir dažāds, atkarībā

no šķērsgriezuma lieluma un ūdens tecēšanas ātruma tur:

Q = F.c0
= f,cl

= f
2
c

2.

Katra trauka šķērsgriezumā caurteces ātrums, salīdzinot ar ātrumu

citā šķērsgriezumā ir par tik mazāks vai lielāks, par cik dažādi ir trauka

šķērsgriezumi:

Fc F c

c, = tāpat c2 = un Co/Cļ
— ļyp

Izsakām hidrodinamisko spiedienu uz trauka sienas, pie A ar caur-

plūdes šķērsgriezumu:

h, =H,-
C

ģ+ =H,- c, »/2g[l - (Co/c,)»] -H,- 1 - J
Atkarībā no izteiksmes [I—(f,/P1 —(f,/P)2J, hidrodinamiskais spiediens ir

mazāks vai lielāks par nulli un lielāks, vienāds vai mazāks par hidro-

statisko.

Kur hidrodinamiskais spiediens top negātīvs:

2 J>H,

tur spiediena uz trauka sienas nav.

Tādā vietā ūdens no trauka ne tikai netek ārā, bet sūcas pat iekšā

pa caurulīti, kura šai vietā pievienota traukam, un kuras otrs gals atro-

das citā traukā ar ūdeni. Tas notiek trauka šķērsgriezumā D. Ja šķērs-

griezums pie līmeņa ir mazāks par tādu punktā B, tad f,'/F ir lielāks par

1 un izteiksme I—(f/F) 2 top negātīva, un hidrodinamiskais spiediens

lielāks par hidrostatisko.

Uz šī principa pamatojas ūdens sūkņu ežektoru darbība.

c) Berzes zudumi cauruļvados.

Garos cauruļvados novērojama jūtama tecēšanas ātruma samazinā-

šanās. Tā ir sekas no ūdens daļiņu trīšanās gar cauruļu sienu un sav-

starpīgi. Tecēšanas ātrumu zudumi proporcionāli vadu garumam un

kustības ātrumam kvadrātā, bet pretēji proporcionāli vadu šķērsgriezu-
mam. Tecēšanas ātrumu iespaido arī pēkšņa šķērsgriezuma maiņa un

izloki. \

Cauruļvadā zaudētais spiediena augstums:

1 — vadu garums, d — caurmērs.
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d) Ūdens izplūde dažādos apstākļos:

Ūdens un citu šķidrumu izplūde no trauka dažādos apstākļos ir

citāda.

a) Izplūdes ātrums pie mainīga ūdens līmeņa augstuma.

Cv—
2

Caurteces vairums laikā t se-

kundēs:

Q = F.H = jifcv
.t

Iztecēšanas laiks sekundes:

i=Q
=

1 l/
2H F

Att. 62. Att. 63.

b) Izplūde no trauka zem pazemināta spiediena-vākuma

Pretestības caurulē apzīmējam ar h,

tad iztecēšanas ātrums ir m/sek.:

c = i/2g(10-H-h-10p0)

Piemēram, pie samazināta spiediena

p = 0,15 atm., spiediena augstuma

H = 5,3 atm. un pretestību caurulē

h = 0,5 m ūdens staba, iztecēšanas

ātrums ir:

c= ļ/2.9,81(10—5,3—0,5—10.0,15 =

=7,3 m/sek.Att. 64.

c) Izplūde zem palielināta spiediena pp. atm

H = 10 (p — p„) m. ū. st

I p Izplūdei no trauka gaisā virs jūras līmeņa

spiediena, iztecēšanas ātruma radīšanai ir:

H = 10 p — A m. ū. st.

Gaisa spiediens A = 10,33 atm.

Piemēram, 17 atm. spiedienam uz šķidruma, tā

iztecēšanas ātrums ir:

c = ]/2.9,81(10.17—10,33) = 56 m/sek.
Att. 65.
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7. Ūdens strūklas iedarbības veids.

a) Strūklas trieciens.

Ūdens masas, izvadītas no sprauslas vai aizsprosta, izplūst strūklas

veidā ar absolūto ātrumu c. Tā atkarībā no ūdens masas strūklā un tās

kustības ātruma spēj darīt darbu. Strūklas spēka impulss F, atkarībā

Att. 66. Att. 67.

no izplūdes šķērsgriezuma F m'2 un strūklas ātruma c m/sek. noteiktam

ūdens vairumam Q nvVsek. izsakāms šādi:

P.l=c.m = c.19 =
?Fco

g g

Strūklas impulss vienāds ar sasniegto kustības daudzumu.

Strūklas spars jeb kinētiskā enerģija ir:

mc
2

K ~

2

Uzšļākdama taisni pretī nostādītai plāksnītei, strūkla strauji noliecas

uz visām pusēm, att. C6. Tā triecas pret to un izšķīst, jo dabū pret-

triecienu no plāksnītes. Plāksnītes reakcija iznīcina strūklas sparu.

Ja plāksnītei rodas iespēja pārvietoties ar ātrumu v m/sek., att. 67,
tad strūklas spēks dara darbu laika vienībā kgm/sek.:

E= P.u = (c^— v) ļ^.U.K]
Ātrumu zudums (c—v) sekundē ir strūklas gausinājums un tai pašā

laikā plāksnītes paātrinājums.

Trieciena spars līdzinās nullei un tās attīstītā jauda izpaliek, ja

v c; savu lielāko nozīmi strūklas enerģija attīsta, ja v*= Xc.

Ar taisnu plāksnīti uztveramā strūklas enerģija vislabākā gadījumā

sastāda pusi no visas strūklas spara. Tādas plāksnītes lietderības pakāpe

ir mazāka par 50%, t. i. i\ = 0,50.
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b) Strūklas aktīvā darbība.

Daudz efektīgāk strūkla iedarbojas uz tai ceļā novietotu slīpu

plāksnīti, att. 68.

Ūdens strūkla, sastapdama ceļā slīpi novietotu plāksnīti, noliecas un

tās spiediena spēks sadalās divos blakus spēkos. Viens no tiem R iznī-

cinās ar plāksnītes pretspiediena jeb reakcijas spēku N, bet otrs blakus

spēks S pārvieto strūklu pa plāksnīti

Att. 68.

Att. 69.

Att. 70. Att. 71.

Strūklas spiediens plāksnītes pārvietošanās virzienā ir

vO
P. = Ncosa = .c cos

2
a

g

Plāksnītei perpendikulāri vērstais jeb normālais spēks ir:

N = -.c.cosa

g

Strūklas spiediena spēka darbība jeb akcija, kuru vispāri apzīmē

par strūklas aktīvu darbību, dod lielāku darba efektu, ja plāksnītei ir

piemērots izliekums, kas tai uzšļākto strūklu pakāpeniski noliec.

Strūklas sparu iespējams pārveidot mēchaniskā darbā, ja strūklas

uzšļācienu novirza pa a° slīpu leņķi un plāksnītei dod piemērotu pārvie-

tošanās ātrumu m/sek.

Uz garām skrejošu plāksnīti strūkla uzšļāc, ja tā attīsta tādu abso-

lūto ātrumu c m/sek., kurš pēc lieluma un virziena ir tāda paralelograma

diagonāle, kam sānu malas ir plāksnītes pārvietošanās ātrums v m/sek.

un otrs blakus ātrums pēc lieluma un virziena ir relātīvais strūklas

ātrums, ar kuru tā sāk pārvietoties pa skrejošo plāksnīti. Strūklas sa-
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skaršanās ar plāksnīti notiek bez trieciena, plāksnītes izliekumam sākumā,

ja strūklas relātīvais ātrums ir pieskare, skat. ieplūdes paralelogramu. Uz

plāksnītes strūklai paātrinājuma nav un teorētiskiem aprēķiniem pieņem,

ka tai nav arī gausinājuma, kas varētu rasties berzes spēkam kavējot

strūklas kustību, t. i. pieņem, ka strūklas pārvietošanās notiek bez berzes

zudumiem, tad relātīvais strūklas ātrums pie uzšļāciena plāksnītei un to

atstājot ir vienādi:

W
l

~ W
2
= W

Strūklas relātīvais noplūdes ātrums kopā ar plāksnītes pārvietošanās

ātrumu dod pēc paralelograma likuma strūklas absolūto noplūdes ātrumu

pēc lieluma un virziena kā tāda paralēlograma diagonāli, kam relātīvais

noplūdes ātrums pēc lieluma un virziena ir viena sānu mala, bet plāksnī-

tes pārvietošanās ātrums pēc lieluma un virziena ir otra sānu mala.

leplūdes un noplūdes relātīvie ātrumi wx un w
2

saliekami divos

blakus ātrumos: plāksnītes pārvietošanās virzienā un tam perpendiku-

lārā, att. 70. un 71.

Ātruma maiņa plāksnītes pārvietošanas virzienā:

w,cosļ3, —(— w
2cosļ3 2) = w,cosl3l -f- w

2cosļ32

Ātruma maiņa perpendikulāri plāksnītes pārvietošanās ātrumam:

w
lsin|3 1

— w2sin{32

. Darba darītājs ir strūklas relātīvais spēks, kas darbojas plāksnītes

pārvietošanās virzienā:

Ph =~ (w,cosp, +w
2cosft>)

Tas, pārvietodams plāksnīti ar ātrumu v m/sek., dara darbu:

E= P h .
v = — (w,cosp 1 -f- w2cos|32 ).u

Ar katru kilogramu ūdens, kuru strūkla uznes plāksnītei sekundē,

tā saņem sparu jeb kinētisko enerģiju:

t j
1

g*2
-

2g

Strūkla, atstādama plāksnīti ar absolūto ātrumu, c 2 m/sek., aiznes

sparu jeb kinētisko enerģiju ar katru izlietoto kilogramu ūdens:

L2= c
2V2g

Lietderīgam darbam paliek kgm/sek:

I — ī
—

ī —

C<2 ~C22
1 Ll —

2g
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Strūklas aktīvās darbības lietderības pakāpe:

Lļ L 2 c,
2

Cj

T
—

C2

c) Strūklas reaktīva darbība.

Hidrostatiskais spiediens uz vienāda lieluma trauka sienām, kas at-

rodas vienādā dziļumā, ir vienāds. Tas pazūd tai daļā, kur ūdens sāk

iztecēt, tāpēc pretējā sienā nelīdzsvarotais spiediens spiež trauku pārvie-
toties pretēji strūklas tecēšanas virzienam, att. 73. Šo parādību sauc par

strūklas reaktīvu darbību. Kad divu plāksnīšu starpa jeb kanālis

sašaurināts izplūdes virzienā un strūkla nevar brīvi iztecēt, bet tiek ie-

žņaugta, tad pie noplūdes tā rada reaktīvu spiedienu uz plāksnītes un

Att. 72. Att. 73.

liek tai pārvietoties pretēji tam, kā iztek strūkla. Tai pašā laikā rodas

ūdens sastrēgums kanālī un neliels virsspiediens h1 virs kanāla. Neizman-

totajam spiediena augstumam jāpaātrina ūdens kanālī no w
ļ

uz w
2

m/sek.

Jo pēc nepārtrauktas strūklas likuma, kad stāvoklis iestājies, jā-

aizplūst tik, cik pieplūst, un mazākā šķērsgriezumā f, < f\ jābūt lielākam

ātrumam: w
a > w

v

Q = f
l

w
1
= f

2
vr

2.

Spēks, kas paātrina viena kilograma ūdens masu noplūdes virzienā

pa kanāli 1 sekundē ir:

p_m p
_

J w2
— \v, =w2— w,

g' 1 g

Ūdens strūkla, atstādama kanāli, rada tādu pat pretspiedienu reak-

ciju uz kanāla sienas, kas spiež plāksnīti pārvietoties pretēji strūklas

iztecēšanas virzienam.
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Reakcijas spēks pie izplūdes bez noteikta spēka pielikšanas punkta:

R = |.w2

Ja plāksnīte stāv mierā, tad ūdens savu enerģiju tai atdot nevar,

jo nav darba faktora ceļa.

Ūdens spars pārveidosies mēchaniskā darbā tikai tad, ja dosim

plāksnītei iespēju pārvietoties ar kādu noteiktu ātrumu v m/sek.

Visu reakcijas spēka darbu iegūt lietderīgam darbam neiespējami.

Nepārtraukta strūkla uzturēsies, ja izplūdes vietai pietecēs tāds pat

daudzums ūdens, izlietojot enerģiju katram kilogramam: w
2

2/2g, kura iet

zudumā.

Reaktīvā spēka darbs ir:

D
r
= .W

2
.W) = ——

g g

Kopējais darba nolīdzinājums rāda lietderīgi izmantojamā darba

lielumu:

~ n
w

2
2 1 w

2
2

w
2'2D = R.w

2
— -~- =— .w

2
.w

2 čr-= -s
—

2g g 2g 2g

Tā, lūk, izmantojot ūdens strūklas reaktīvo spiedienu, iespējams

iegūt mēchanisku darbu.

Tā kā plāksnītes pārvietošanas ceļš nesakrīt ar reakcijas spēka dar-

bības virzienu, bet sastāda ar to leņķi ļ32
pie noplūdes un leņķi J3f pie

ieplūdes, tad plāksnītes pārvietotājs ir spēks P
h :

D
1000Q , a q

\
Ph = — (w 2cosļ32

— w,cos§,)

Šī spēka darbs kgm/sek:

A— Ph .v = IQQOQ(W2COS|32
— w

l cosp 1). v

Reakcijas spēka radītais spiediens perpendikulāri plāksnītes pār-

vietošanās virzienam:

Pv = (w 2sinļ32
— w,sinļ3,)

Tas jāizlīdzina ar kāda atbalsta pretspiedienu.

8. Ūdens speķa mašīnu attīstības gaita.

a) Pirmatnējā turbīna.

ūdens spēka mašīnas — ūdens ratus — novietotus tieši upes gultnē

ar uzšļācienu no apakšas, pazina jau sirmā senatnē ēģiptieši, asirieši un
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ķīnieši. Viņi tos izmantoja ūdens pacelšanai no zemāk stāvošas vietas

augstāk stāvošā vietā labības un rīsa lauku apūdeņošanai. Vēlākā laikā,

dzelzs laikmetā, ūdens rati parādās Vācijā jau stipri uzlabotā veidā ar

ūdens pievadu tiem no augšas un rata vidus daļā zemākiem kritumiem.

Senāk mēdza izšķirt ūdens spēka mašīnas pēc vārpstas stāvokļa ■—

dzinējus ar guļus vārpstu sauca par ūdens ratiem, bet jaunlaika ūdens

spēka mašīnas ar stāvus novietotu vārpstu par ūdens turbīnām.

Abu tipu ūdens spēka mašīnām ir raksturīga sastāvdaļa: skrejrats

ar vārpstu un ūdens pievadaparāts. Pēdējos gados ir ne mazums ūdens

Att. 74.

turbīnu ar guļus novietotu vārpstu, tādēļ atzīmējama cita raksturīga īpa-

šība šiem ūdens spēka dzinējiem.

Ūdens ratiem ūdens ieplūst un noplūst skrejratam vienā un tai pašā

vietā, turpretī turbīnai ūdens uzšļāc vienā vietā skrejratam, bet atstāj

to citā vietā.

Pirmās ūdens turbīnas ūdens strūklas spara uztveršanai parādīju-

šās 16. g. s.

Attēli 74. un 75. rāda tā laika ūdens spēka mašīnu — turbīnu •—

dzirnu nodarbināšanai. lekārta gan visai primitīva pēc mūsu laiku ieska-

tiem, bet visai asprātīga pēc savas izdomas.

Strūklas sparu iegūst, izlaižot ūdeni cauri attiecīgi nostādītai

sprauslai, no kuras ūdens strūklas veidā, ar noteiktu ātrumu slīpi novir-

zīts, uzšļāc izliektām koka karotēm-lāpstiņām. Tās, sarindotas uz sevišķi
veidota rata, sastāda spēka mašīnas — turbīnas skrejratu. Ūdens strūkla,

noliekdamās gar lāpstiņām, spiež tās pārvietoties un griezt ratu, uz kura
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lāpstiņas novietotas, lai tās, pārvarot pretestību, padarītu mēchanisku

darbu.

Šāda uzdevuma veikšanai uz skrejrata ass tā augšgalā novietots

dzirnu akmens, kuru turbīnas skrejrats griež un samaļ graudus, ko saber

starp dzirnu akmeņiem.

Lai gan stāvus novietotai vārpstai bija zināmas priekšrocības, jo

deva iespēju to tieši savienot ar darba mašīnas vārpstu bez starppār-

vada elementiem, kuru nodarbināšanai izlietojas daļa lietderīgās enerģi-

jas, tad tomēr šādā veidā minētās spēka mašīnas nevarēja sacensties ar

labi izveidotiem ūdens ratiem, kuriem palika zināmas priekšrocības.

Par ūdens ratiem būs tuvāk sacīts grāmatas beigās

Att. 75

b) Furneirona turbīna

Radusies jaunā ideja ūdens spēka izmantošanā tālāku attīstību ne-

dabū ilgāku laiku. Bet straujā rūpniecības attīstība 19. g. s. uzliek par

pienākumu rast lētu dzinējspēku jaunradušos darba mašīnu iedarbinā-

šanai.

ūdens turbīnu šī vārda tiešā nozīmē pirmais ir izgudrojis francūzis

Furneirons (Fournevron) 1833. g.

Furneirona turbīnai slēgtam ūdens pievada galam pievienots ūdens

masu vadītājs, nekustīgs rats ar izliektām plāksnītēm — lāpstiņām,
att. 76. un 77. To uzdevums dot ūdenim noteiktu virzienu un strūklas

veidu. Att. 76 rāda visas spēka mašīnas garengriezumu, bet att. 77. tur-

bīnas lāpstiņu schēmatisku zīmējumu, no kura izprotams lāpstiņu izvei-

dojums vadratam V
r

un skrejratam Sk
.

Lāpstiņas skrejratam veido radiālus kanālus, tāpat vadratam. Ūdens

kustība skrejratā notiek no iekšas uz āru, un strūkla izplūdes virzienā

dabū iežņaugumu, lai tās darbība būtu reaktīva.
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Furneirona turbīnas ir radiālas turbīnas ar reaktīvu strūklas dar-

bības veidu un brīvu ūdens izplūdi.

Vēlāk noskaidrojās, ka Furneirona turbīnas darbību netraucē tās

appludināšana un tā ar tikpat labiem panākumiem strādā, iegremdēta

Att. 77. Att. 76.

ūdenī, ja tikai ir pietiekams ūdens kritums, tas ir atstatums starp aug-

šas un lejas ūdens līmeņiem.

Ūdens stāvokļa jeb potenciālā enerģija Furneirona turbīnā pārvei-

dojas kinētiskā kā vadratā, tā skrejratā. No skrejrata vārpstas iegūto

enerģiju ar zobratu starpniecību pārvada tālāk uz darba mašīnām. ■ Tur-

bīnas skrejrata vārpsta balstās pēdu gultnī.
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c) Henšeļa -Džonvala turbīna.

Furneirona pirmie visai labvēlīgie sasniegumi ar lēto ūdens spēka

dzinēju izgudrošanu ierosina arī citus sacensties šai nozarē; uz to vēl it

sevišķi pamudina straujā rūpniecības attīstība deviņpadsmitā gadsimtenī.

1837. g. H c n še 1 i s (Henschel) Vācijā un neatkarīgi no tā 1841. g.

Džon v a 1 s (Jonval) Francijā izgudro ūdens turbīnu, kura atšķiras no

Furneirona turbīnas ar to, ka ūdens tajā tiek virzīts līdzteku vadratā

Att. 79.

Att. 78.

un skrejrata asij. Ja Furneirona turbīnu apzīmē par radiālu reaktīvu

turbīnu, tad Henšela-Džonvala turbīna ir aksiāla reaktīva turbīna. Viņu
izgudrotai turbīnai lāpstiņu veidotie kanāli strūklas izplūdes virzienā ir

sašaurināti, tālab strūkla pie izplūdes iežņaudzas. Tā, atstādama skrej-

ratu, rada reaktīvu spiedienu lāpstiņā, kas spiež lāpstiņu pārvietoties

strūklas izplūdei pretējā virzienā. Att. 78. rāda turbīnas garengriezumu,

un turbīnas virsskatu, bet att. 79. turbīnas cilindriska griezuma no-

tinuma daļu.

Turbīnas lāpstiņas veido radiāla taisne, kas pastāvīgi iet caur

rata asi.

Kā jauninājums nāk klāt ūdens noteku caurule, pa kuru ūdeni no-

vada lejas ūdens līmenī. Tā ievērojami uzlabo turbīnas lietderības pa-

kāpi. Ja tās nav, tad ūdenim, atstājot turbīnas skrejratu, jāpārvar gaisa

spiediens, turpretī caurulē ūdens atstāj aiz sevis retināta gaisa telpu ar
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samazinātu spiedienu. Šo telpu ūdens steidz piepildīt, un tā liekas, it kā

noteku caurule palīdz izvilkt ūdeni cauri skrejratam.

Ūdens potenciālās enerģijas pārveidošana kinētiskā notiek kā skrej-

ratā, tā virzes ratā. Turbīnas jaudas regulēšanai noteku caurulei uzmau-

cama sega, kuru paceļot vai nolaižot var grozīt turbīnas darbspēju.

d) švamkrūga turbīna.

1850. g. Saksijas mākslas meistars švamkrūgs izgudro ūdens

turbīnu, piemērotu maziem ūdens daudzumiem, bet augstiem kritumiem,

att. 80.

Att. 80. Att. 81.

Švamkrūga izgudrotai turbīnai ir stāvus novietots skrejrats R. Tam

ūdeni no krituma pievada pa slēgtu cauruli. Tai galā pievienota iekārta

attiecīgi novirza strūklu uz skrejratu. Strūklenes galu aizklāj sektors,

kura stāvokli mainot, iespējams palielināt vai samazināt turbīnas jaudu

un to piemērot ārējai slodzei, mainot caurplūdes vairumu.

Līdz šim aprakstītām turbīnām ūdeni pievadīja visām lāpstiņām
reizē un visi kanāli bija pilni ūdens — to sauc par pilnu uzšļācienu.
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Švamkrūga turbīnai ūdens strūkla uzšļāc tikai dažām lāpstiņām un ne-

pilnīgi pilda tikai dažus lāpstiņu veidotos kanālus — to sauc par daļu jeb

parciālu uzšļācienu.

ūdens strūkla kanālī tek brīvi neiežņaugta — tai aktīvs darbības

veids.

šāda veida turbīnas dēvē par aktīvām radiālām turbīnām ar daļu

jeb parciālu uzšļācienu.

Ūdens strūkla skrejratā virzīta radiāli no iekšas uz āru.

Att. 82.

Izpildītu Švamkrūga turbīnu 160 m augstam kritumam un 126 1

caurteces vairumam rāda att. 82. Turbīnas skrejrata caurmērs 1100 mm.

Tam 350 apgriezienu minūtē. Lāpstiņu skaits skrejratam 68 gab. Tās

ar skrejrata vainagu pagatavotas no bronzas vai tērauda lējuma. Ze-

mākiem kritumiem pagatavoja no bronzas, augstākiem no tērauda lē-

juma, ķets šādām vajadzībām mazāk piemērots. Ķeta vainagiem lāpsti-

ņas no dzelzs vai tērauda lējuma, atsevišķi ielietas vainagu pagatavojot,

bronzas un tērauda vainagiem lāpstiņas viengabala ar vainagu.

Turbīnas jaudas rēgulēšana notiek ar mēlīti vai ar sektoru, kuri

ierobežo vai palielina caurteces vairumu un tādā veidā pielāgo turbīnas

jaudu ārējai slodzei.

e) Brīvstrūklas turbīna.

Dažus gadus agrāk par švamkrūgu šveicietis Cuppingers izgudroja
brīvstrūklas darbības turbīnu, kuras skrejratam no strūklas vadītāja
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aparāta — sprauslas ūdens strūklas veidā uzšļāca skrejratam. šo tur-

bīnu vēlāk pārlaboja Peltons, iekārtojot lāpstiņu vietā kausus jeb

biķerus. Tiem pa vidu bija asa šķautne, kura strūklu sadalīja divās da-

ļās un nolieca to sāņus. Brīvstrūklas turbīnu mēdz saukt arī par Pe 1 -

to n a turbīnu, att. 83.

Att. 83.

Att. 84. Att. 85.

Brīvstrūklas turbīnām ūdens strūklai ir aktīvs darbības veids, šāda

veida turbīnas labi piemērotas visai augstu ūdens kritumu izmantošanai

ar nelieliem ūdens daudzumiem. Turbīnai ir teicama lietderības pakāpe

un pie laba izpildījuma var pat sasniegt ap 90%. Brīvstrūklas turbīnas

ir nobīdījušas pie malas švankrūga turbīnas un vēl līdz pat šai dienai

augstiem kritumiem skaitās par vislietderīgākām.

Ūdens pievadīšana skrejratam var notikt reizē vairāk vietās.
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Turbīnas jaudas rēgulēšanai sprauslas mutē no iekšpuses iebīda

stieni ar sīpolveida galvu, kam asa virsotne. Kausi mazas jaudas turbī-

nām mēdz būt viengabala ar skrejratu, lielas jaudas turbīnām tie atse-

višķi pievienojami.

Att. 85. rāda strūklas novirzīšanu kausos.

f) Francisa turbīna.

1849. g. amerikānis Fran c i s s izgudro ūdens turbīnu ar divē-

jādi liektām lāpstiņām skrejratam, att. 86., kura pēc būves veida un

ūdens darbības atgādina apvērstu Furneirona turbīnu. Ūdens vadratā

plūst radiāli no āra uz iekšu, skrejrata lāpstiņu kanālos ūdens plūsme

sākumā arī ir radiāla, bet vēlāk pāriet vārpstas ass virzienā. Turbīnas

skrejratu koncentriski ietver vadrats. Skrejrata vārpsta pakārta ķemju

gultnī. Tās galā novietots zvana veida zobrats, iegūtās enerģijas tālāk

vadīšanai uz darba mašīnām. Jaunizgudrotā Francisa turbīna nebija

rēgulējama un šī iemesla dēļ tā ilgāku laiku palika bez sevišķas ievērības.

Tomēr savā dzimtenē tai cienītāju netrūka, jo prasība pēc lēta dzinēj-

spēka rūpniecībā un lauku saimniecībās bija sevišķi liela; bet piemērotu

dzinēju trūka.

Att. 86. Att. 88.

Francisa turbīnai, līdzīgi Henšeļa-Džonvāla turbīnām, ir ūdens no-

vada jeb noteku caurule. Tai ir liela praktiska nozīme, jo tā palīdz iz-



mantot lietderīgo kritumu; bez tās turbīnas laba darbība neiespējama.

Noteku caurule ir Francisa turbīnas nepieciešamā sastāvdaļa, ūdens

staba augstums noteku caurulē ar savu svaru spiež uz lejas ūdens līmeni

Att. 89.

51
4*
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un rada aiz turbīnas skrejrata izretināta gaisa telpu un samazinātu

pretspiedienu uz ūdeni, kurš izplūst no skrejrata un it kā palīdz izraut

to cauri skrejratam. šādas darbības dēļ noteku cauruli mēdz saukt arī

par sūcēj cauruli.

Krituma augstumu tad līdz izplūdei no skrejrata apzīmē par spie-

diena augstumu h
d ,

bet no skrejrata izplūdes vietas līdz lejas ūdens lī-

menim h
s

par sūkšanas augstumu.

Noteku caurules augstums nedrīkst pārsniegt gaisa staba spiediena

lielumu uz lejas ūdens līmeņa, kas vienlīdzīgs 10,33 m ūdens staba

spiedienam virs jūras līmeņa, augstu kalnos tas ir mazāks.

Pilnīgu gaisa retinājumu noteku caurules augšgalā neiespējami sa-

sniegt. Arī ūdenī atrodas gaiss, kurš steidz no ūdens atdalīties, tiklīdz

tas nonāk retinātā gaisa telpā, samazinot gaisa retinājumu. Tādēļ no-

teku caurule īstenībā nedrīkst pārsniegt 7 līīdz 8 m ūdens staba aug-

stumu. Visbiežāk to pieņem ap 6 līdz 7 m, jo daļa lietderīgā spiediena

izlietojas berzes pretestību pārvarēšanai, kas rodas ūdenim trinoties gar

noteku caurules sienu. Pārmērīgi izretināta gaisa telpā gaisa skābeklis,

kurš atdalās no ūdens, iedarbojas uz turbīnas skrejrata lāpstiņām un tās

saēd. Lāpstiņas sāk rūsēt — oksidējas, šo rūsu noskalo ūdens uz leju

traukdamies, un tā pakāpeniski lāpstiņu gali nemanot sadilst.

Noteku caurules veids var būt dažāds. Tā var būt taisna, smaila

un izliekta trompetes veidīgi. Tā kā ūdenim, traucoties uz leju, ir

tieksme izplesties, tad lietderīgāk noteku cauruli pagatavot ar piemērotu

smailumu. Izliekta noteku caurule ūdeni bez liekiem trieciena zudumiem

novada lejas ūdeņos.

g) žirarda turbīnas.

Henšeļa-Džonvāla un Francisa turbīnas nebija rēgulējamas un tādēļ
to noderīgums dažādām vajadzībām bija visai ierobežots. Tās varēja no-

darbināt tikai tādu darba mašīnu dzīšanai, kurām nevajadzēja ieturēt

pastāvīgus apgriezienu skaitus vai arī rēgulēšanu izdevās iekārtot ar lie-

liem enerģijas zudumiem.

Tad 1863. g. francūzim žira r d am (Girard) izdodas pagatavot

pilnīgi rēgulējamu ūdens turbīnu, kura spēja pielaikoties dažādām ārē-

jās slodzes maiņām un tā pārspēja visas citas līdz tam izgudrotās ūdens

turbīnas, att. 90. Nu sākās plaša ūdens turbīnu izmantošana visdažādā-

kām vajadzībām.

Uzbūves veids žirarda turbīnām ir vienāds ar Henšeļa-Džonvāla tur-

bīnām. Tām ir ūdens vadrats, novietots virs skrejrata, kura uzdevums

dot ūdenim strūklas veidu, noteiktu ātrumu un piemērotu novirzienu.

Šādam uzdevumam nekustīgi novietots vadrats apgādāts ar izliektām
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lāpstiņām, att. 91. Henšeļa-Džonvāla turbīnās ūdens potenciālā enerģija

pārvēršas kinētiskā kā vadratā, tā skrej ratā vienlīdzīgi, un ūdens strūk-

las darbība skrej ratā ir reaktīva,turpretī žirarda turbīnas vadratā visa

ūdens potenciālā jeb stāvokļa enerģija pārveidojas kinētiskā, un, no vad-

ratā izplūzdams, ūdens iegūst vislielāko iespējamo ātrumu dotos ap-

stākļos.

Att. 90. Att. 91.

Ūdens strūklas izplūdes ātrums no vadratā atkarīgs no ūdens līmeņa

augstuma virs izplūdes vietas:

c0 = Cļ = ļ/2gh d

Skrej ratā ūdens strūkla plūst brīvi ar relātīvo ātrumu w
1

m/sek, ne-

pieskaroties lāpstiņas mugurai. Strūklai ir aktīvs darbības veids, lāp-

stiņu izliekums spiež strūklu mainīt kustības virzienu un sakarā ar to

rodas spiediens uz tās, kurš liek tai pārvietoties un, griežot skrejratu,

darīt mēchanisku darbu, pārvarot ārējo pretestību. No skrejrata ūdenim

jāizplūst brīvi, tādēļ skrejratam jāstāv paceltam virs lejas ūdens līmeņa

un to lejas ūdens nedrīkst applūdināt.

Applūdinātam skrejratam izplūde nav brīva, rodas strūklas aizspros-

tojums, un turbīīnas lietderības pakāpe samazinās.

Ūdens strūkla, neaizpildīdama lāpstiņu kanālus galīgi, rada tukšu-

mus, kuri veicina strūklas virpuļošanu un ar to savienotus berzes zu-

dumus.

Strūklām līdzi aizrautā gaisa izvēdināšanai rata sienā atrodas ne-

lieli lodziņi. Gaisa izvēdināšana var notikt arī pa spraugu starp vadratu

un skrejratu, att. 92.
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Lai ari aplūdinātas žirarda turbīnas varētu pietiekami labi darbo-

ties un palielināta caurplūde neradītu grūtības un nesamazinātos turbī-

nas lietderības pakāpe, tad inž. Henelis, Magdeburgā, pirmais pārveidoja

Att. 92. Att. 93.

žirarda turbīnām lāpstiņas, pastiprinot tām muguru, att. 93. Pārveido-

tās lāpstiņas abpusīgi vada ūdens strūklu un novērš tās virpuļošanu un

Att. 94. Att. 95.
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ar to saistītus enerģijas zudumus. Galīgi piepildītajos kanālos strūkla

attīsta reaktīvu darbību, piepaturot aktīvas darbības strūklas veidu, kad

turbīnu applūdina lejas ūdens.

Turbīnas ar Heneļa izgudrotām lāpstiņām, kam pastiprināta mugura,

pieņemts nosaukt par robežturbīnām, jo tāda veida turbīnas robežojas

ar reaktīvām un aktīvām turbīnām.

Regulēšanas iespēja piešķir žirarda turbīnām izcilu nozīmi un tās

veselus četrus gadu desmitus skaitās par vislabākām turbīnām. Turbī-

nas rēgulēšana notiek visai vienkāršā veidā ar metalla sektoru, att. 95.,

kuru pārvelk vadratā kanāliem pāri vai arī tos pārklāj ar ādas segu, no-

ritinot vai uzritinot ādas segu, att. 94. Turbīnas aktīvā darbība pieļauj

daļu uzšļācienu bez ievērojamiem enerģijas zudumiem.

žirarda turbīnām ir arī savi trūkumi. Vajadzība nostādīt turbīnas

skrejratu noteiktā augstumā virs lejas ūdens līmeņa rada enerģijas zu-

dumu, jo nav iespējams izmantot visu krituma augstumu, tāpat strūk-

las aktīvais darbības veids ir par iemeslu tam, ka paliek neizmantots

krituma augstums skrej ratā.

9. Aksiālo jeb Henšeļa-Džonvāla un Žirarda turbīnu

teorētiskais darbs.

Kā vērojams no apskatītiem turbīnu piemēriem, šāda veida ūdens

spēka mašīna sastāv no vadratā, kura uzdevums ūdens potenciālo ener-

ģiju pārveidot kinētiskā, dot ūdenim strūklas veidu, noteiktu ātrumu

un novirzienu, šādam nolūkam vadrats apgādāts ar piemēroti veidotām

plāksnītēm, vadratā lāpstiņām. To galu stāvoklis nosaka strūklas novir-

zienu, kurš ar izplūdes un tai līdzteku stāvošu skrej rata ieplūdes virsmu

veido nelielu leņķi ap 18° līdz 23°.

No vadratā izskriedams, ūdens uzšļāc skrejratam ar absolūto

ātrumu kuru, neievērojot spraugas zudumus, var pielīdzināt izplūdes

ātrumam no vadratā: c
x
= c

O.

Ūdens strūklas spara uztveršanai skrejratam arī ir piemēroti izvei-

dotas plāksnītes — lāpstiņas no tērauda. Lāpstiņu starpas veido ūdens

caurplūdes kanālus. Lāpstiņu izliekums liek strūklai mainīt kustības vir-

zienu, to noliec, samazinot strūklas ātrumu. Līdz ar to samazinās strūk-

las spars, kurš pāriet uz lāpstiņu. Strūklas noliekums un reaktīvais pret-

spiediens liek lāpstiņai pārvietoties un padarīt darbu, pārvarot ārējo

pretestību.

legūto mēchanisko darbu no skrejrata vārpstas pārvada tālāk uz

darba mašīnām, sajūdzot vārpstas tieši vai ar starppārvadu lokanu saiti,

zobrata iekārtas palīdzību.



56

Lai iegūtu pārskatu par turbīnas teorētisko darbu, izdarām tās ci-

lindrisku griezumu un to notinam rasējuma plāksnē: tā iegūstam tur-

bīnas lāpstiņu schēmatisku zīmējumu, skat. att. 96., 97. ledomājamies

Att. 96.

sīku ūdens strūkliņu I—2 un izsekojam tās kustībai. Pie tam neņemam

vērā ūdens strūklas virpuļošanas un berzes zudumus, kas varētu rasties,

sīkajām ūdens daļiņām trinoties savstarpīgi un gar lāpstiņām. Patiesībā

tie nav novēršami un gala rezultātā pilnīgākai novērtēšanai tie jāņem

Att. 98.

Att. 97.

vērā. Pieņemam arī, ka ūdens tecēšana notiek nepārtraukti un bez trie-

cieniem pie uzšļāciena.

No vadratā ūdens strūkla izskrien ar absolūto ātrumu c 0 m/sek. Tā

kā sprauga starp vadratu un skrejratu ir neliela, tad var pieņemt, ka šai
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spraugā strūkla ātrumu nezaudē un arī neiegūst un ar tādu pat ātrumu

ct
m/sek. uzšļāc skrejratam, nododot tam ar katru kilogramu ūdens sparu

jeb kinētisko enerģiju:

L -SČ.
'~

2g

Turbīnām ar aktīvu ūdens strūklas darbību vadratā pārveidojas visa

ūdens krituma potenciālā enerģija, kinētiskā, krituma augstums h
d>

skai-

tot no augšējā ūdens līmeņa līdz izplūdei no vadratā, un ūdens strūkla

iegūst vislielāko zināmos apstākļos iespējamo ātrumu un strūklas sparu.

Tām uz šļāciena ātrums atkarīgs no līmeņa augstuma virs uzšļāciena
vietas:

c t
= ļ/2ghd

Turpretī turbīnām ar ūdens strūklas reaktīvu darbību vadratā pār-

veidojas sparā tikai viena daļa krituma potenciālās enerģijas h
0

un dod

strūklas ātrumu:

Ci = c0 = \/2gh 0

Reaktīvām turbīnām spraugā starp vadratu un skrejratu novērojams

spraugas virsspiedums h
v
,

kuru var izmērīt ar pizometru. Neizmantotais

krituma augstums un krituma augstums skrej ratā paātrina strūklas

relātīvo ātrumu skrejrata lāpstiņu veidotos kanālos no w
1

uz w
2,

tiem

vēl pievienojas kanālu iežņauguma radītais virsspiediens.

Enerģijas nolīdzinājums pie ieplūdes skrejratā ir:

c
2

+ h
v
= hd

Enerģijas nolīdzinājums pie izplūdes no skrejrata:

2g-2g
=hv +hs

Abus nolīdzinājumus saskaitot, pie kam spraugas virsspiediens iz-

krīt, dabū:

2g 2g 2g 2g T2g
vai

2gH = Cl
2
- w.

2 + w2
2

Aktīvām turbīnām relātīvā ātruma pieauguma skrejratā lāpstiņu
kanālos nav w

1
= w

2.
Tām enerģijas nolīdzinājums:

H- h
s
- h

a
=

£
2g

skrejrata novietojuma augstums virs lejas ūdens līmeņa.
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Ūdens, atstādams skrejratu ar absolūto ātrumu c 2 m/sek, aiznes daļu

lietderīgās enerģijas:

U ~

2g

Lietderīgam darbam paliek —

reaktīvām turbīnām:

L = L,-L.2
=

CAp^+ W
'

2

7
W''

2g 2g

aktīvām turbīnām:

ī — ī
—

ī —

C12~c'2

Aktīvo turbīnu lietderības pakāpe:

Li Lo c<
2

Co
2

Turbīnām ar caurplūdi skrejrata ass virzienā centrbēgu spēku, kas

parasti attīstās ķermenī, kad tas griežas ap kādu asi ar noteiktu ātrumu

v m/sek, iznīcina skrejrata ārējās sienas pretspiediens. Aksiālām tur-

bīnām lāpstiņu ātrumi pie ieplūdes un izplūdes ir vienādi: u
x
= u

2.

Skrejrata lāpstiņu sākumu un relātīvā ieplūdes ātruma virzienu pa-

rasti pieņem perpendikulāru lāpstiņu aploces ātrumam uzšļāciena vietā:

(3, =90° un w t J_ u t

No pieņemtā seko pēc paralelograma likuma: = vu
x 2

+ v^
2

.

Ātrumu algebraisko summu: — w
1

a + w2

2
varam pielīdzināt kā-

dam teorētiskam ātrumam c
t2

,
tad

Ct
2
= Cļ

2
— VVļ

2 -ļ- W
2

2
=U,

2
-ļ- W,'2 — Wļ

2 + W2
2
= Uļ

2 -\- w,
2

Pie nopūlēs relātīvais strūklas ātrums kopā ar lāpstiņu aploces āt-

rumu pēc paralēlograma likuma sastāda tāda paralēlograma diagonāli

pēc lieluma un virziena, kam abi minētie ātrumi ir sānu malas. Parasti

pieņem, ka absolūtais noplūdes ātrums vērsts perpendikulāri noplūdes

virsmai un lāpstiņu pārvietošanās ātrumam:

c 2 J_ u
2,

tad w
2
2
= c

2
2 + vu

2

2

un

C t
2
= U,

2 -|-U2
2 + C

2
2

Turbīnām ar aksiālu caurplūdi jeb līdzteku vārpstas asij: u= u
x
= u

2,

tad:

ct
2
= 2u2 +c

2

2
.
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No tā izsakāms lāpstiņu aploces ātrums:

2u2
= ct

2
-c2

2
un v =ļ/

Ct2~C22

ūdens krituma potenciālās enerģijas pārveidošanās kinētiskā vad-

ratā bez zaudējumiem notikt nevar, ar zināmiem zudumiem vienmēr jā-

rēķinās un tie rodas no ūdens virpuļošanas, berzēšanās gar kanālu sie-

nām un savstarpīgi. šie zudumi normāla būves veida turbīnām sastāda

ap 12 līdz 13% no krituma augstuma, t. i. g == 0,12 līdz 0,13, tad

ct
2 = c

t

2
- w,

2 +w
2

2
= 2gH - 2ggH = 2gH(l -g) = 2gcpH

Hidraulisko lietderības pakāpi apzīmējam ar 9=l — g, tad

9 = I—2=l— 0,12 līdz 0,13 = 0,88 līdz 0,87.

Noplūdes zaudējumi sastāda ap 4 līdz 12% no visa krituma aug-

stuma, t. i. 0 = 0,04 līdz 0,12 H. Aktīvām turbīnām vēl jāpieskaita ne-

izmantotais kritums no skrejrata līdz lejas ūdens līmenim: h
a
.

Hidrauliskiem zudumiem vēl pievienojas berzes zudumi vārpstas un

citu ritošo mēchanismu gultņos un saskaršanās vietās:

{i = 0,01 līdz 0,02.

Galīgā lietderības pakāpe ūdens spēka mašīnām:

7] = 1 — § — 8 — Jl.

Lāpstiņu aploces ātrums, ņemot vērā hidrauliskos zudumus vadratā:

2u2
= ct

2
— c

2

2
= 2g9H — 2gSH = 2g(cp — S)H = 2geH

v'2 = gsH un v = ļ/geH
Ja pieņem, ka berzes un virpuļošanas zudumi vadratā ir g = 13%

= 0,13 un noplūdes zudumi sastāda 6%, tad hidrauliskie zudumi ir:

c = cp— B=l— g — 5 = 1— 0,13 — 0,06 = 0,81.

To ievērojot, lāpstiņu aploces ātrums uzšļāciena vietā izsakāms šādi:

v= = f9ŠŪOfiūŪ = 2,8 ļ/H
Turbīnas efektīvā jauda H m augstam kritumam un Q m

3/sek.

caurteces vairumam:

N =

yr~
2irga speķi

N= kilovati
-

Lai iegūtu īsti patieso enerģiju, kuru turbīnai piesola ūdens kritums,

tad tīram jeb netto krituma augstumam H
n

vēl jāpieskaita tas krituma

augstums, kas atbilst ar ātrumu V m/sek klātpieplūstošam ūdenim:

v 2
H = Hn+

2g
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10. Pārveidota Francisa turbīna.

1890. g. inženieris Fin k s pārlabo Francisa turbīnas vadratu un

izgudro tam grozāmas lāpstiņas, att. 100. To stāvoklis maināms ap vad-

ratā nostiprinātu bultu. Tā no vienas puses izņemama, kad vēlams atvie-

not lāpstiņas. Bultas atbalsta vietas lāpstiņā izoderētas ar bronzas ie-

mavām. Lāpstiņas ārējais gals ar plāksnīti pievienots gredzenam, kurš

grozāms ap vadratu. Gredzenu aiz austiņām velk stieņi, kuru otrs gals

pievienots trīsplecu svirai, šo sviru iedarbina ar palīgierīci — servo-

motoru parastais atsvaru vai atsperu rēgulātors un, atkarībā no ārējās

Att. 99.

slodzes lieluma, pārstāda grozāmo gredzenu un ar to saistītās vadratā lāp-

stiņas, palielinot vai samazinot caurplūdi. Tādā kārtā inž. Finkam ir

izdevies Francisa turbīnas jaudu pielāgot visplašākos apmēros ārējai
slodzes maiņai ar parastā rēgulātora palīdzību. Ar šo iekārtu Francisa

turbīna iegūst lielas priekšrocības, jo tagad tā viegli var pielāgoties

dažādiem darba apstākļiem un dažādām vajadzībām.

Pārveidotā Francisa turbīna viegli nobīda pie malas visas līdz tam

laikam izgudrotās turbīnas vidējiem un zemiem kritumiem.

Ja cita tipa turbīnām vajadzīgs savs noteikts stāvoklis, atkarībā no

to būves veida un darbības rakstura, tad pārveidotā Francisa turbīna

strādā labi katrā vēlamā stāvoklī.
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Att. 100.
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Turbīnām ar guļus novietotu skrejratu un stāvus liktu vārpstu ūdens

viegli un netraucēti novadāms. Stāvus novietota vārpsta balstās pēdu

gultnī ar atbalsta gredzeniem. Sānu spiedienu līdzsvarošanai vārpstas

augšgalu ieslēdz kakliņu gultnis ar divdaļīgām bronzas ieliktnēm. Otrs

vadošais gultnis novietots uz turbīnas vāka. Jaudas pārvads novietots

virs turbīnas un nav apdraudēts no appludināšanas, strauji ceļoties lejas

ūdens līmenim.

Stāvus novietotai vārpstai galā uzlikts liels zvana veidīgs zobrats

jaudas tālākai pārvadīšanai uz darba mašīnām. Mazākais zobrats pār-

vadam ķeta, lielais zobrats arī ķeta, bet ar koka zobiem, no labi sausa

Att. 101.

baltā skābarža. Lai gan koka zobi ir visai elastīgi, tomēr tie nav pasar-

gājami no mitruma uzņemšanas un piebrieduši var iespīlēties, traucē-

jot vienmērīgu darbību, tādēļ starp turbīnu un tās iedarbinātu darba ma-

šīnu liek elastīgu sajūgu.

Guļus novietota skrejrata vadrats balstās uz ķeta gredzena, kurš

iebetonēts šachtas grīdā. Tajā atrodas arī ūdens nolaišanai vada no-

slēgu vārstulis, kuru ar pagaru stieni paceļot, iespējams izlaist no šach-

tas ūdeni, ja rodas vajadzība izdarīt turbīnai kādus remontus.

Noceļot turbīnai vāku, viegli izceļams tās skrejrats. Turbīnas vārp-

stu tai daļā, kuru skar ūdens, pārsedz ar aizsargcauruli, kura vārpstu

pasarga no sadilšanas. Tāpat pasargājami vārpstu gultņi no smilšaina
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ūdens iedarbības. Aizsargcaurule lejas daļā divdaļīga, bet augšgalā vien-

gabala un pievienota vārpstas caurlaidu caurulei, kura iebetonēta turbī-

nas šachtas griestos. Tai pievienots vārpstas atbalsta bloks ar pēdu

gultni.

Turbīnām ar stāvus novietotu skrejratu un guļus vārpstu tā priekš-

rocība, ka jaudu viegli pārvadīt ar lokānas saites palīdzību uz transmi-

siju un turbīnu tieši sajūgt ar ģenerātoru. Visa iekārta labi pārre-

dzama un mēchanismi viegli pieejami. Vārpstas atbalstam noderīgi pa-

Att. 102.

rastie smaga būves veida slīdes gultņi ar baltmetalla izoderējumu un

gredzeniem eļļotājiem. Vienam vārpstas kakliņam vajadzīgs gredzens

aksiālo spiedienu izlīdzināšanai. Turbīnas vadrats pievienots gredzenam,

kurš iestiprināts šachtas sienā, kas atdala šachtu no darba telpām. Darba

telpu zemā stāvokļa dēļ iespējama to applūdināšana, ja visai augsti sa-

ceļas lejas ūdens līmenis.

Guļus novietotām vārpstām atbalsta gultņi nolietojas vienpusīgi, un

skrej rats var zaudēt savu centrisko stāvokli, ūdenim pie noplūdes jāno-

liecas un jāmaina kustības virziens, tas nedaudz traucē tā noplūdi.

Turbīnas ar vaļēju ūdens pievadu sauc par atklātām Francisa tur-

bīnām. Līdz 10 m augstiem kritumiem turbīnas parasti novieto attic-
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cīgi izveidotās šachtās, kam četrstūru veids, šī iemesla dēļ atklātās tur-

bīnas mēdz saukt arī par šachtu turbīnām.

Francisa turbīnas novietojamas vismaz vienu metru zem augšas

ūdens līmeņa. Virs lejas ūdens līmeņa tās var atrasties dažādos aug-

stumos, sākot ar 0,5 m līdz 7 vai pat 8 m.

Francisa turbīnām nepieciešama noteku caurule. Bez tās turbīnas

laba darbība neiespējama. Noteku caurules galam jāatrodas vismaz

0,1 m ūdenī.

Noteku caurule Francisa turbīnai ir visai svarīga sastāvdaļa. Ja

tādas caurules nebūtu, tad pie izplūdes no skrejrata ūdens masām būtu

jāpārvar gaisa spiediens uz tām. Turpretī noteku caurulē, ūdens sta-

bam noslīdot uz leju, aiz skrejrata izretinās gaiss un rodas samazināts

spiediens. Tā kā izretinātā gaisa telpu steidz aizpildīt no skrej-

rata izplūstošais ūdens, tad noteku caurule it kā palīdz izraut turbī-

nas skrejratam cauri plūstošo ūdeni un tā palielina turbīnas darbspēju.
Turbīnas šachtas platums vienlīdzīgs trīskārtējam skrejrata caur-

mēram. Ūdens pievad- un novadgrāvim jābūt taisnstūra šķērsgriezuma
un divi reizes platākam kā dziļam. Kustības ātrumu ūdenim pievadgrāvī

pieņem no 0,8 līdz 1 m/sek. šachtu noslēdz ar aizbīdāmu koka vai dzelzs

sienu. Bez tam ūdens pievads šachtai nosargāts ar režģu sienu cietu

priekšmetu aizturēšanai, lai tie, iekļūdami turbīnas skrejratā, nenoda-

rītu tam bojājumus un tādā kārtā traucētu mašīnas darbību, apturot

to līdz bojājumu novēršanai.

Francisa turbīnas ar pilnu uzšļācienu darbojas reaktīvi, bet, samazi-

noties ūdens daudzumam, kad strūkla galīgi nepiepilda lāpstiņu kanālus,
tā var pārvērsties turbīnā ar strūklas aktīvu darbību.

Tāda Francisa turbīna, kura katrā acumirklī var pārvērsties cita

tipa turbīnā bez ievērojamiem enerģijas zudumiem, saucas par robež-

turbīmi.

Turbīnas darbību pārtrauc, noslēdzot ūdens pieplūdi turbīnai un tur-

bīnas šachtai ar aizbīdni, att. 99. un 101. apzīmētu ar burtu A.

11. Spirālveida Francisa turbīna.

Kritumiem, kas augstāki par desmit metriem, ūdeni nevar pievadīt

pa vaļēju grāvi, jo, visai strauji plūstot, ūdens izskalo grāvja sienas, šī

iemesla dēļ ūdeni pievada pa slēgtām caurulēm un tās galā turbīnai ie-

kārto spirālveida apvalku, att. 103. un 104. Turbīnu novieto spirāles

centrālajā daļā. Pievads spirālei var būt ļoti dažāds. Spirāles caurplūdes

šķērsgriezumi samazinās ūdens plūsmes virzienā, lai tecēšanas ātrumi

visos šķērsgriezumos būtu vienādi.



Spirālveida apvalks, vadīdams ūdeni noteiktā virzienā, dod iespēju

uztvert pieplūstošā ūdens sparu un tā palielina krituma lietderības pa-

kāpi vismaz par kādiem 4 līdz 6%. šo iemeslu dēļ tad arī zemiem kri-

tumiem pasākts lietot spirālveida ietērpu vadratam, to izveidojot no

dzelzsbetona.

Att. 103.

Spirāle ietver vadratu visapkārt un visām lāpstiņām pievada ūdeni

vienmērīgi. Ūdens noplūst spirāles vidus daļā.

Vidēji augstiem kritumiem pievadcaurules galu noslēdz aizbīdnis,

augstiem kritumiem aizvars.

Pievadcaurules šķērsgriezumu izvēlas tāda apmēra, ka ūdens tecē-

šanas ātrums nav lielāks par 1,25 līdz 2 m/sek.

Spirālturbīnām vārpstas parasti novieto guļus, un tās balstās gultņos

ar baltmetalla iegultnēm un eļļas gredzeniem. Vienam vārpstas kakli-

ņam jābūt ar vienu vai vairāk atbalsta gredzeniem, turbīnas skrejrata

aksiālo spiedienu līdzsvarošanai.

Vidēji augstiem kritumiem, kad ūdens spiediens nav liels, ūdens pie-

vadcaurules pagatavo no skārda un tām ir taisnstūra veids. Augstiem

kritumiem, kad ūdens spiediens ir liels, caurules pagatavo no bieza skārda

kniedētas, ķeta vai tērauda lējuma ar apaļu šķērsgriezumu.

65J. Godiņš, Speķa mašīnas — 5
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12. Francisa turbīnas vadratā grozāmo lāpstiņu iekārta.

a) Vadrata lāpstiņas atklātām turbīnām.

Inž. Finka pārveidotās vadratā lāpstiņas Francisa turbīnām vidus

daļā balstās uz vadratā iestiprinātas tapas, ap kuru tās viegli grozāmas

ar vadratam aplikta gredzena palīdzību. Gredzenam lāpstiņas piesaista

Att. 105.

ar plāksnīti, kuras viens gals ar tapiņu pievienots lāpstiņai, bet otrs

gals gredzenam. Plāksnītes pagatavo no sarkanlējuma, bet tapiņas no

delta metalla. Vadratā lāpstiņas mazas jaudas turbīnām ķeta, lielas jau-

das turbīnām tērauda lējuma.

Att. 106.

675*
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Lāpstiņas groza visas reizē. Grozāmo gredzenu aiz austiņām velk

stieņi, kuri pievienoti trīsplecu svirai. To iedarbina rēgulātora iespai-

dots servomotors ar svirai pievienotu vārpstu, att. 106. Lielas jaudas

turbīnām grozāmais gredzens nepieguļ visgarām vadratam, bet tam ir

tikai neliela slīdvirsma, berzes pretestību samazināšanai.

Atklātās šachtās vai katlos ievietotām turbīnām ūdens tuvojas vad-

ratam, no visām pusēm vienmērīgi virzīts aptuveni radiāli bez vadības

mutuļodams, tādēļ tā spars pie ieplūdes vadratā nav uztverams un iet

Att. 107.

zudumā. Vadratā ūdenim jābūt vadītam ar tādu aprēķinu, ka lāpstiņu

starpās nerodas ūdens sablīvējumi un nevajadzīgi paplašinājumi, bet pa-

kāpenisks iežņaugums, lai pie izplūdes no vadratā ūdenim būtu strūklas

veids.

Vadratā lāpstiņu galiem jānodrošina ūdens strūkliņu pareiza vadība

un piemērots uzšļāciens skrejrata lāpstiņām.

Lai strūkliņas plūstu cita citai līdzteku un savstarpēji nekrustotos,

tad lāpstiņu galiem jābūt veidotiem pēc logaritmiskās spirāles, bet kons-

trukciju vienkāršības labad to aizstāj ar evolventi un daudz gadījumos pat

ar taisni, jo no evolventes izmantojama tikai neliela daļa, att. 107. un 100.
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Evolventi, kā zināms, veido taisnes gals, ja taisni veļ pa kādu ap-

loci. Vadratā lāpstiņu galu veidošanai taisne veļama pa tādu aploci, ku-

ras garums vienlīdzīgs lāpstiņu mutes platumam a
0

kopā ar lāpstiņu galu

biezumu s
O,

pareizinātu ar lāpstiņu skaitu z. Tādas aploces caurmērs ir:

c — o z
71

Evolventes veidotāja taisne vienam lāpstiņu solim pagarinās par

lāpstiņu mutes platumu un lāpstiņu biezumu: a
0
+s

0
un par tikpat lielu

gabalu notinas uz pamataploces. Evolventes izveidošanai uzvelk pamat-

aploci, tad tai no kāda punkta uz lāpstiņu gala aploces velk pieskari un

veidotāju taisni notin par gabalu: a0
+ s O.

Att. 108.

Aiz lāpstiņu mutes seko brīvi vilkta līkne ar tādu aprēķinu, lai

lāpstiņa būtu pietiekami bieza un rastos vieta tapas novietošanai, ap

kuru lāpstiņa grozāma. Bez tam jāparedz vieta tapiņai, uz kuras uz-

liek plāksnīti, kas lāpstiņu saista pie grozāmā gredzena.

Lāpstiņu skaitu vadratam atklātām turbīnām pieņem atkarībā no

skrejrata caurmēra:

200 350 500 650 800 1000 1300 1600 1900Z 2200

Dj _y f t t t t t t t X t
300 450 600 750 950 1200 1500 1800 2100 2500

Lāpstiņu skaits:

z
0
= 1,3 līdz

D 0vadratā izplūdes virsmas caurmērs, mērīts cm.

Vadratā lāpstiņu solis:

tn ==!(/ ~\~ X — \ X —- —7—

' Z
() sin a0

Vadratā lāpstiņu veidoto kanālu mutes platums, atkarībā no vad-

ratā caurmēra izplūdes vietā, no lāpstiņu soļa un lāpstiņu skaita:

a
0 -f- s

0
= t

o
sina

0
= =-S sina

0
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Vadratā kanālu mutes platums jāņem nedaudz šaurāks kā skrejra-

tam, lai cieti ķermeņi, kas iekļuvuši turbīnā, paliktu starp vadratā lāp-

stiņām un neaizķertos starp skrejrata lāpstiņām.

a
0 = 40 mm līdz 100 mm

Lāpstiņu mute pilnam uzšļācienam:

a
0
= 20 līdz 30 mm ja skrejratam D

t = 0,3 līdz 0,5 m

„
=30

„
60

„ „ „ „ =0,5 .„
1,5 m

„
=60

„
90

„ „ , „ =1,5 „ 2,5 m

Lāpstiņu galu biezums vadratam:

s
0
= 4 mm līdz 10 mm

Lāpstiņu skaits spirālveida turbīnas vadratam, atkarībā no turbī

nas skrejrata caurmēra:

Di = 200 400 600 800 1000 1200 1400 1800 2100 2500

Z
0
= 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22

b) Vadrata lāpstiņas slēgtām turbīnām.

Turbīnām spirālveida apvalkā vadratā lāpstiņas ir viengabala ar

tapu, ap kuru tās grozāmas. Tādas lāpstiņas pagatavo no tērauda lējuma

un tapām galus novirpo, kurus ievieto bronzas iemavās. Ja tapu paga-

tavo atsevišķi, tad tā lāpstiņā jānostiprina ar ierievi, lai tapa grieztos

lāpstiņai līdzi. Tapas galam ārpus spirālveida apvalka pievienota vien-

Att. 109 a. Att. 109 b.
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Att.110.

Att. 112.

Att.111

Att. 113

Att. 114

Att. 115.
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plecu svira tapas un lāpstiņas grozīšanai, att. 109 a. Svira savukārt sais-

tīta pie grozāmā gredzena, šāds grozāmo lāpstiņu iekārtojums vieglāk

pārskatāms un viss mēchanisms nav padots ūdens iedarbībai, kā tas ir

ar lāpstiņu grozāmo mēchanismu pie vaļējām turbīnām. Bet toties gro-

zāmais mēchanisms slēgtajām turbīnām sastāv no lielāka skaita atse-

višķu daļu un ir sarežģītāka būves veida. Tā kā ārpus turbīnas novie-

totam lāpstiņu grozāmam mēchanismam lāpstiņu tapa nesatur vadratā

sienas, tad tām jāliek piemērotas ribas, att. 115.

Vaļējām turbīnām lāpstiņu grozāmais mēchanisms grūtāk apgādā-

jams ar eļļotājām vielām. No konstruktīvā viedokļa tās veidojamas tā,

ka to eļļošana var notikt periodiski pēc lielākiem starpbrīžiem.

Att. 112. redzams grozāmā gredzena vilkšanai stienis ar dakšveida

galvu vienā galā un skrūves iekārtu stieņa garuma izrēgulēšanai. Otrā

galā stienim cilpa. Stieņa viens gals pievienojams grozāmā gredzena aus-

tiņai, bet otrs gals trīsplecu svirai.

c) Vadrata lāpstiņu izveidošana.

Ūdens spiediens uz lāpstiņām noslēgtā stāvoklī:

Att. 116.

Kopspēka plecs:

r = 0,5t0.

Lāpstiņu saturētāja tapa uzskatāma kā vienmērīgi noslodzīta un

abos galos iespīlēta sija. Tapas caurmērs:

\ 4800
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Aprēķinā krituma augstums mērīts metros, bet pārējie lielumi centi-

metros.

Tapas aptverošās sienas biezums:

s = 0,5 d

Lāpstiņu priekšdaļu var ņemt atkarībā no mutes platuma un soļa

šādi:

a
O/t0

= 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

1 = 0,68 t 0,69 t 0,70 t 0,71t 0,72 t 0,73 t 0,74 t

b
0
= 0,58 t 0,59 t 0,60 t 0,62 t 0,63 t 0,64 t 0,65 t

Lāpstiņu priekšpusi parasti pagatavo simmetrisku pēc evolventes vai

taisnām līnijām. Lāpstiņu otrs gals pielāgojams ūdens ieplūdes rakstu-

ram. Kanālu pārbaudes dēļ uzrasējamas vismaz divas lāpstiņas vaļējam
stāvoklim un divas slēgtam.

Att. 117.

Piemērs. 6.

Lāpstiņu mutes platums a0
= 67 mm, lāpstiņu solis t

0
= 176 mm,

aprēķināt lāpstiņu bultas caurmēru, ja ieplūdes virsmas augstums

b
0
= 250 mm. ūdens krituma augstums H= 6 metrus.
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Atrisinājums: ,

a
O/t0

= =0,38;

Lāpstiņu bultas caurmērs:

,

;V 252 .17,6.6
q 7

= 3
7

cm
-

Lāpstiņas gala garums:

1 = 0,72 t = 0,72 .176 = 127 mm.

Pretestības lāpstiņu pagrozīšanai vislielākās ir normāla būves veida

turbīnām tai momentā, kad tās pilnīgi noslēgtas. Rezultējošo spēku mo-

ments P. r cenšas atspiest lāpstiņas un tās atvērt, šis spēka moments

Att. 118.

jālīdzsvaro spēka momentam, kurš pārvieto grozāmo gredzenu, šī mo-

menta spēks pielikts plāksnītei. Tā lielums P viegli aprēķināms grafiski,

jo tā virziens noteikts, šim spēkam jākrustojas ar ūdens spiediena kop-

spēku un abu spēku rezultējošo vienā punktā, att. 113.
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Slēgšanas momentā minētiem spēkiem vēl pievienojas berzes spēki:

jjPj un \IP 2

Gredzena pagriešanai vajadzīgais spēks sadalāms divos blakus spē-

kos P
2r

un P
2t

Viens no tiem iet radiāli un līdzsvarojas ar skrejrata

gultņu pretspiedienu, bet otrs iet pa pieskari un pārvieto gredzenu. Pa-

grieziena moments:

Me=Zo
.P2t.Ri

Att. 117. rāda turbīnas grozāmā gredzena iekārtu slēgtām turbīnām

ar spirālveida apvalku, grozāmās lāpstiņas un to iedarbināšanas mēcha-

nismu. Att. 118. rāda grozāmā gredzena iedarbināšanas iekārtu atklā-

tām turbīnām kopskatā.

13. Francisa turbīnas teorētiskais darbs.

Atklātās šachtās turbīnas vadratam ūdens pieplūst no visām pusēm

nekārtīgi radiāli, turbīnām ar spirālveida apvalku ūdens pieplūde vad-

ratam notiek pa pieskari ieplūdes virsmai.

Turbīnas ar vaļēju ūdens pievadu nevar uztvert pieplūstošā ūdens

kinētisko enerģiju. Spirālveida apvalks dod iespēju uztvert pieplūstošā

ūdens sparu un palielina lietderīgi iegūstamo enerģiju par kādiem 4 līdz

6% no krituma augstuma:

v0

2/2 g = 0,04 H līdz 0,06 H.

Francisa turbīnas vadrats ietver skrejratu koncentriski. Vadratā

lāpstiņas virza ūdeni radiāli no āra uz iekšu. No vadratā ūdens izplūst

strūklas veidā ar noteiktu ātrumu noteiktā virzienā. Strūklas ātrums

atkarīgs no līmeņa augstuma virs izplūdes vietas; strūklas virzienu no-

saka lāpstiņu galu veidojums un to stāvoklis.

Lāpstiņu gali novietoti 18° līdz 23° slīpi lāpstiņu aploces ātrumam

uzšļāciena vietā. Francisa turbīnas vadratā tikai daļa ūdens potenciālās

enerģijas pārveidojas kinētiskā un ūdens strūkla ar iegūto sparu uz-

šļāc skrejratam ar absolūto ātrumu cx
m/sek. Uzšļācienā katrs kilograms

ūdens uznes skrejratam sparu:

Ci = c0 = ļ/2gh0

Tā kā sprauga starp vadratu un skrejratu ir neliela, tad spraugu

zudumus var neievērot un pieņemt, ka izplūdes ātrums no vadratā ir

vienāds ar uzšļāciena ātrumu skrejratam: c
x

= c 0 m/sek.

Tiklīdz turbīnas skrej rats no iegūtā strūklas spara sāk griezties un

tā lāpstiņas uzšļāciena vietā attīsta aploces ātrumu u x
m/sek, tad strūk-

lai jāattīsta blakus ātrums w
t

m/sek, saukts arī par relātīvo ieplūdes
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ātrumu, ar kuru ūdens sāk plūst pa skrejrata lāpstiņu veidotiem kanā-

liem. Strūklas relātīvais ieplūdes ātrums pēc lieluma un virziena ir tāda

parallēlograma sānu mala, kam absolūtais uzšļāciena ātrums pēc lieluma

un virziena ir diagonāle, bet otra sānu mala ir lāpstiņu aploces ātrums

uzšļāciena vietā, att. 120. un 121.

Att. 119. Att. 120.

Att. 121. Att. 122.

Att. 123. Att. 124.

Att. 125.

Beztrieciena ieplūdei skrejrata lāpstiņu galiem jābūt tā veidotiem,
ka to izliekumam strūklas relātīvais ātrums ir pieskare.

Normāla veida turbīnām relātīvais ieplūdes ātrums w
x

sastāda ar

lāpstiņas aploces ātrumu uzšļāciena vietā taisnu leņķi: px
— 90°; tām lāp-

stiņu gali iet radiāli, att. 125. Lēnas gaitas turbīnām 13i lielākas par 90°;
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tām lāpstiņas izliektas uz priekšu, att. 123. un 126. Turpretī ātrskrē-

jējām turbīnām mazāks par 90°; tām lāpstiņas atliektas atpakaļ, att. 124.

un 127.

Att. 126.

Att. 127.

Skrejrata lāpstiņu izliekums ūdens strūklu noliec radiāli un pēc tam

aksiāli skrejrata. ass virzienā novada to pa leņķi {3 2
pret noplūdes virsmu.

Noliektā strūkla zaudē savu absolūto ātrumu un līdz ar to savu sparu.

Tas pāriet uz lāpstiņām, kuras strūklas spiediens liek pārvietoties un

padarīt mēchanisku darbu, pārvarot kādu pretestību.

Lāpstiņu kanāli Francisa turbīnai izplūdes virzienā sašaurināti, lai

strūklai dotu reaktīvu darbības veidu. Pēc nepārtrauktas strūklas li-

kuma f
l
.w

1
= f

2
.w

2
; samazinoties šķērsgriezumam f

2 < f
lt

jāpalielinās

relātīvajam caurplūdes ātrumam w
2 > Tas var notikt, ja ir kāds

iemesls, kas paātrina relātīvo caurplūdes ātrumu. Tāds iemesls ir virs-

spiediens, kurš rodas strūklas iežņauguma dēļ, vēl neizmantotais krituma

augstums un krituma augstuma daļa skrejratā. šiem spiedieniem vēl

jāpieskaita klāt ūdens staba augstums noteku caurulē, kurš palīdz izvilkt

ūdeni cauri skrejratam, tā palielinot lietderīgo krituma augstumu.

Pamatojoties uz enerģijas nezūdības likuma, varam uzrakstīt skrej-

ratā iegūtā spara un zaudētās potenciālās enerģijas nolīdzinājumu:

U=
Wi'~W| '=h,+hv + h

s

Relātīvajam noplūdes ātrumam w
2

jābūt tik lielam un tāda virziena,

ka tā projekcija uz lāpstiņu aploces ātruma noplūdes vietā ir tieši, pre-

tēja aploces ātrumam un aptuveni vienāda ar to:

w
2 cos(3 2 es u 2

Ja tā nebūs, tad ūdens neatstās skrejratu un nenoplūdīs. Vislabāko

lietderības pakāpi turbīna uzrāda, ja relātīvais noplūdes ātrums ir vie-

nāds vai lielāks par lāpstiņu aploces ātrumu noplūdes vietā un absolūtais

noplūdes ātrums ar lāpstiņu aploces ātrumu sastāda taisnu leņķi:

w
2
=u

2 vai c 2 _L u 2
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No relātīvā noplūdes ātruma w
2

un lāpstiņu aploces ātruma u
2

no-

plūdes vietā sastādās absolūtais noplūdes ātrums c 2 pēc parallēlograma

likuma kā tāda parallēlograma diagonāle, kam sānu malas ir minētie

ātrumi pēc lieluma un virziena, att. 120. un 122.

Ūdens strūkla, atstādama skrejrata lāpstiņas ar absolūto ātrumu

c 2 m/sek aiznes ar katru novadīto kilogramu ūdens daļu lietderīgās ener-

ģijas kgm/sek:

r 2

"

2g

No vadratā iegūtā spara turbīnā pārveidojas lietderīgā darbā

kgm/sek:

C-
/-»

2
r*

2
/-»

2

1 *-2 M L 2
LV _M L2 _

2g 2g
_

2g

Spraugā starp vadratu un skrejratu novērojami divi spiedieni: hidro-

dinamiskais jeb strūklas ātruma spiediens: h
0

= gun vēl neizman-

totais hidrostatiskais spiediens h
x.

Tas vēlāk izlietojas ūdens masu pa-

ātrināšanai skrejratā. Enerģijas nolīdzinājums pie ieplūdes skrejratā:

hd
=C

~+hv

Enerģijas nolīdzinājums pie noplūdes iz skrejrata:

hd -f- h
r

-f- h
s
=H = = f- "

2g 2g 2g
vai

2gH =c
t

2
— Wl

2 + w
2

2

Tāds darba novērtējums ir tīri teorētisks, neievērojot ūdens berzes

un virpuļošanas zudumus. Tomēr tādi ir un gala rezultātā turbīnas darba

nolīdzinājums attiecīgi jāizlabo.

Hidrauliskos zudumus turbīnā novērtē ar koeficientu § atkarībā no

visa krituma augstuma H. Hidrauliskie zudumi ir sekas no ūdens vir-

puļošanas, trīšanās savstarpīgi, gar lāpstiņām un skrejrata sienu.

2gH - 2g§H = 2g(l - 2)H = 2geH = c
t
2
-w,

2 +w
2

2

?— 1 — 2-

Izteiksmi 2ge nolīdzinājumā varam uzskatīt kā no 1 metra augsta

kritiena iegūtā ātruma kvadrātu:

C t
2

b= 2g£ = C
t

2
— W

t

2 +W2
2

Kad ūdens nonāk skrejratā un griežas līdz ar to, tad ūdenī attīstās

centrbēgu spēks, kurš to rauj no griešanās ass nost un kavē tuvoties
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noplūdes vietai, jo tā atrodas tuvāk rata asij. Centrbēgu spēka pārva-

rēšanai vajadzīgs attiecīgs krituma augstums, citādi ūdens savirpuļots
sviedīsies pa ieplūdes virsu atpakaļ; tāds piemērs ir centrbēgu sūkņi.

Ūdens centrbēgu spēka paātrinājums virzienā no skrejrata ass, at-

karībā no rata vidējā rādija R un griezes kustības leņķiskā ātruma w ir:

Centrbēgu spēks:

r» o
Rl ~f"

P
c
= mpc =m. to

2 1—-

Šī spēka noietais ceļš:

s = Rļ — R 2

Centrbēga spēka veiktais darbs ceļa gabalā s, skat. att. 120.:

D = m.u
2 *!^* 2

. (Rl _R2) = ™!<R
t
a
_R 22) =

m

(o)2Ri2 _

No mēchanikas zināms, ka aploces ātrums vienlīdzīgs rādijam, rei-

zinātam ar griezes kustības leņķisko ātrumu w
2

,
t. i v = w

2 R.

Ar leņķisko ātrumu izteikts lāpstiņu aploces ātrums pie ieplūdes:

Uļ = «Rļ

Tas pats pie noplūdes no skrejrata:

u
2
= <dR

2

levietojot iepriekšējā nolīdzinājumā izteiksmes w
2R

2
vietā v,, dabū

centrbēgu spēka pārvarēšanai vajadzīgo darbu katram kilogramam ūdens:

D-hc-^^-u,2)

Viss ūdens turbīnas teorētiskais darba nolīdzinājums:

H— h -Lh -L-h _c t
2
—c

2'2 ,
w

2

2

—w,
2 , vu

t
2;—u

2
2

H = hd +hr + h
s
= +

2g

Turbīnas darba nolīdzinājums, ievērojot hidrauliskos un noplūdes

zudumus:

2g 2g 2g

Vispārējā turbīnas darba nolīdzinājumā no saucēja labajā pusē 2. g

pārnesām skaitītājā kreisajā pusē un sagrupējam ieplūdes un noplūdes

ātrumus pa sevi:

2geH = c,
2 + v,

2
- w,

2
— (c2

2 + vu
2

2
— w

2
2)
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No ieplūdes trijstūra, att. 120. vai 121., izsakām relātīvo ieplūdes

ātrumu:

W
t

2
= Cļ

2 -ļ- Uļ
2
— 2UICICOSOC!

Tāpat no noplūdes trijstūra, att. 122., relātīvo noplūdes ātrumu:

w2
2
= c

2
2 -ļ- vu

2
2
— 2u

2c2
cosa

2

Vienlīdzības pārveidojam:

ci
2 + vu

i2
— Wi

2
= 2u

1c I
cosa

1 ;

c2
2 -f- vu 2

2
— w2

2
= 2u

2c 2
cosa

2.

Pārveidotās vienlīdzības ievietojam jaudas nolīdzinājumā:

2geH = 2u
1
c

I cosa, — 2u
2
c,cosa

2

Pēc saīsināšanas ar 2 dabū vienkāršāku turbīnas darba nolīdzi-

nājumu:

gsH = UļCļCOSat — u
2
c

2
cosa2

Normālā veida Francisa turbīnām parastos darba apstākļos absolūtā

noplūdes ātruma leņķis a
2,

ko tas sastāda ar lāpstiņu ātrumu noplūdes

vietā, ir 90°. Tāda leņķa kosinus vienlīdzīgs nullei:

cosa
2
= cos 90° = o

Līdz ar to visa izteiksme u
2c2

cosa
2

vienlīdzīga nullei:

u
2
c

2
cosa2 = 0

Tālab jaudas nolīdzinājums vēl vairāk vienkāršojas:

geH == u^cosat

Izteiksmi Cicosctļ var uzskatīt par absolūtā ieplūdes ātruma pro-

jekciju uz lāpstiņu aploces ātruma ieplūdes vietā:

c,cosa, = Civ

Ņemot to vērā turbīnas darba nolīdzinājums uzrakstāms šādi:

gsH == u,ciu

Turbīnas darba nolīdzinājumam iespējams dot vēl citu izteiksmi.

No trigonometrijas pēc sinusu likuma seko, ka trīsstūru malas at-

tiecas kā pretmalu sinusi.

C| sinft) sin(3t

Ū7 sin [180 — (p, 4 «.)]
~~

šīīītf, +a,)

Izsakām uzšļāciena absolūto ātrumu c
x

un to ievietojam turbīnas

darba nolīdzinājumā:

S£rl = v,. —r—tf,—i r~6 1
sin^-ļ-a,)



No tā izsakāms lāpstiņu ātrums uzšļāciena vietā:

v
»_g-c-H.sin(M-«i)

1

sinp, .cosa,

v = ļ/ggHsin(pl H-«i)
1 ]/

No trigonometrijas zināms, ka:

sin(ļ3, -ļ- ai) = sin(3, cosa, -4- cos p, .sina,

To ievērojot, dabū:

v =
ļ/gcH Si CQSgt ~FCOSh • sinfl6ī

1
\ sinft .cosa

t

Zemsaknes izteiksmes katru saskaitāmo uzrakstām atsevišķi ar sau-

cēju sinļ3, . cosa,, tad

v =ļ/gcH slnF^°sgl l
CQS^'- sing'

1 1/ 8 cosaļ
'

sinļ3 t cosa,

. _
sinß,

,Ta ka 1

=tga,, un —- = tgp„ tad:

cosa,
&

cospļ
ter

Zemsaknes izteiksme dažāda lieluma relātīvā ātruma leņķiem (3, ir

citāda. No tā secināms, ka lāpstiņu aploces ātrums uzšļāciena vietā ir

atkarīgs no relātīvā ieplūdes ātruma leņķa.
Normāla veida Prancisa turbīnām leņķis = 90°; tā tangens bez-

gala liels: tg 90° = cv?. Sakarā ar to zemsaknes izteiksme:

īga,
=

tgat
_Q

tgPi tg~

Ja hidrauliskos zudumus novērtē g = 0,13 un 9=l—2=l — 0,13 =

0 =,87 un 8 = 0,04, tad H. m. augstam kritumam lāpstiņu lāpstiņu ap-

loces ātrums uzšļāciena vietā ir:

v, =ļ/geH' = ļ/9781.0,87ļ/H = 2,9ļ/H m/sek

Viena metra augstam kritumam tas ir:

v, = 2,9 m/sek

Ātrskrējējām turbīnām relātīvā ieplūdes ātruma leņķis fļx mazāks

par 90°. Leņķim = 45° pie absolūtā uzšļāciena leņķa a
t

= 23° un hid-

rauliskā lietderības koeficienta c = 0,85 lāpstiņu ātrums 1 metru aug-

stam kritumam pieņem lielumu:

v, = ļ/9,81 .0,85 (l + Jļ|~)= 1/8,35(1 +0,424) = 3,42 m/sek.

81J. Godiņš, Speķa mašīnas — 6
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Visam H metru kritumam tas ir:

v, = 3,42ļ/H

Šādām turbīnām lāpstiņas top visai garas un kanāli šauri, tādēļ

hidrauliskie berzes zudumi lielāki, kā normālā veida turbīnām, skat.

att. 127.

Palielinātam ieplūdes leņķim p 1

turbīnas lāpstiņu ātrums samazinās

un leņķim = 135° pie absolūtā uzšļāciena leņķa oc
1

= 23°, lāpstiņu ap-

loces ātrums 1 m augstam kritumam ir:

v, = ļ/9,81 .0,88 (l + = ļ/8,63(l — 0,424) = 2,2 m/sek

Visam H metru kritumam tas ir :

v, = 2,2ļ/H

Lielā lāpstiņu noliekuma dēļ ūdens strūkla nespēj pilnīgi aizpildīt

lāpstiņu kanālus; starp to muguru un ūdens strūklu paliek neliels tuk-

šums kā aktīvas darbības turbīnām. Lai tie neveicinātu ūdens virpu-

ļošanu un nesamazinātu strūklas sparu, tad pastiprina lāpstiņu muguras,

att. 126.

Francisa turbīnas, kurām tāds lāpstiņu veidojums, ka atkarībā no

uzšļāciena pilnīguma tās var darboties reaktīvi un citos apstākļos aktīvi,

pieņemts saukt par robežturbīnām. Tādas turbīnas galīgi piepildītajos

kanālos strūkla attīsta reaktīvu darbību, piepaturot aktīvas darbības

strūklas veidu.

Izsakot turbīnas hidrauliskos zudumus ar attiecīgu koeficientu, ie-

spējams turbīnas darba nolīdzinājumam dot arī šādu veidu:

sH = H- 2H--ļ|
c hidrauliskā lietderības pakāpe, § hidraulisko zudumu apmēri,

c.,
2/2g strūklas aiznestā enerģija, atstājot skrejratu ar absolūto ātrumu

c, m/sek.

14. Mainīga uzšļāciena iespaids uz turbīnas darba efektu.

Francisa turbīnām ar inž. Finka izgudrotām grozāmām lāpstiņām

iespējams palielināt vai samazināt caurteces vairumu.

Grozot lāpstiņas, mainām uzšļāciena leņķi. Vērojot ieplūdes ātrumu

parallēlogramu, redzam, ka samazinātam uzšļāciena leņķim samazinās arī

relātīvais ieplūdes ātrums un otrādi, skat. att. 128. No tā atkarīgs relā-

tīvais noplūdes ātrums w
2,

kura lielums tādā gadījumā nebūs pastāvīgs,



att. 129. Tā lielums gan mainīsies, bet virziens nē, jo atkarīgs no skrej-

rata lāpstiņu pēdējo elementu veidojuma, kas pagatavotai Francisa tur-

bīnai nav grozāmi.

Att. 128. Att. 129.

Vērojot noplūdes ātrumu parallēlogramu, redzam, ka noplūdes ab-

solūtais ātrums C 2 ir vismazākais kādam noteiktam caurplūdes vairu-

mam, kas ir tuvu 0,7 līdz 0,8 Q, ap %Q.

Lielākam vai mazākam caurteces vairumam būs lielāki noplūdes zu-

dumi un turbīna strādās ar samazinātu lietderības pakāpi, skat. lietde-

rības pakāpes diagramu dažādiem caurteces vairumiem, att. 130.

Att. 130.

836*
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Ja vēlas iegūt turbīnu, kas strādātu ar vislabāko lietderības pa-

kāpi mainīgam uzšļācienam, tad tās hidrauliskos lielumus izvēlas % caur-

teces vairumam. Tādam vairumam pieņem piemērotu absolūtā uzšļāciena

leņķi a
t ,

un tāpat relātīvā ieplūdes ātruma leņķi 13,, kā arī izvēlas relātīvā

noplūdes ātruma lielumu, vai absolūtā noplūdes ātruma c 2 stāvokli un lie-

lumu. Ja, piemēram, pieņem, ka w., u
2,

tad pilnam pildījumam w
a
=

= X
. v, » 1,33 . U

s.

Absolūtā uzšļāciena ātruma vektora gala punkts dažādiem tā stā-

vokļiem novietojas pa noteikta veida līkni, kura, kā to viegli pierādīt,

ir parabola, att. 128.

Lāpstiņas Francisa turbīnas skrejratam nav grozāmas. Ja to stā-

vokli izvēlas nepilnam pildījumam, tad citam pildījumam caurteces āt-

rumi mainīsies. Tā kā to virziens nevar mainīties, bet gan lielums, tad

uzšļācienam jānotiek ar triecienu un ar to savienotiem trieciena zudu-

miem. Strūklas noliekšanai pareizā virzienā rodas palīgātrums v. Zau-

dētā trieciena enerģija: v
2/2g

Turbīnas darba nolīdzinājums šādam gadījumam ir:
v

eU = H — §H — — va * == u,cocosa ()
— u 2c 2cosa.

Pilnam uzšļācienam visus lielumus apzīmējam ar pazīmi o. No ieplū-

des parallēlograma izsakām relātīvo ieplūdes ātrumu:

w
0
2
= c

0
2 -ļ- v,

2
— 2u,c

()
cosa

o
= c

0

2 +v,
2
— 2u

1
c0„

un izsakām ātrumu nolīdzinājumu jaunam stāvoklim:

2gsH = c
0

— c2
2 -ļ- v,

2
— vu

2
2 -ļ- w2

2
— w

0
2

Turbīnas darba nolīdzinājums, ņemot vērā trieciena zudumus citam

pildījumam, kādam turbīna nav projektēta:

c
0
2
- c

2
2 + v,

2
- v.;2 + w2

2
- w0

2
= 2gH. (1 -2) - c2

2
-v 2

c
0

2 + v,
2

— u
2

- + w,
2

— c0

a
— v,

2 + 2u,c o
cosa

o
= 2gsH —v 2

Pēc vienādo locekļu svītrošanas paliek:

w
2

2
— u

2
'2 — 2geH — 2u

Ic„cosa(>
—v2=m 2

1— 2 =cp

Pārveidotā turbīnas darba nolīdzinājumā pa kreisi no vienlīdzības

zīmes ir noplūdes ātrumi, bet pa labi ieplūdes ātrumi kopā ar trieciena

ātrumu.

Ātrumu w, un u
2

kvadrātu starpības apzīmējam ar m".

No ātrumu trijstūra, att. 132., seko:

v, = c (lcos<x -f- v -f- w„cosj3,
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Tādā kārtā iegūstam divus nolīdzinājumus ar diviem nezināmiem

v un m
2.

m2= 2ge — 2u,c
o
cos*

o
—V 2

v, = c
o
cosa

0
+ v+ w

ocos£

Atrisinot šos nolīdzinājumus, dabū v un m skaitliskās vērtības, ar

kuru palīdzību sastādāms ieplūdes parallēlograms pārējo nezināmo lie-

lumu atrašanai grafiski.

lepūdes parallēlogramu, sastādītu % pildījumam, rāda att. 131. Pil-

nam pildījumam ievēroti trieciena zudumi, kuri rodas līdz ar trieciena

ātrumu v, kad, lāpstiņas pārstādot, strūkla uzšļāc skrejratam citā vir-

zienā un jaunais relātīvais ātrums lāpstiņu izliekumam sākumā nav

pieskare.

Att. 131.

Hidrauliskos zudumus dažāda veida turbīnām rāda diagrama,

att. 132. No diagramas vērojams, ka tie samazinās, palielinoties turbī-

nas skrejrata caurmēram un pieaugot specifiskajiem apgriezieniem, par

ko būs tuvāk paskaidrots vēlāk.

Liels iespaids uz turbīnas lietderības pakāpi ir absolūtajam noplū-

des ātrumam c
2.

Lēnas gaitas turbīnām tas ir mazs, ap

c2 = l/2g •
0,04H līdz o,o6ri\=ļ/2goH

vidēja ātruma turbīnām

5 = 0,06 līdz 0,08

Pie noplūdes iz turbīnas skrejrata ūdens tecēšanas mazam ātru-

mam noplūdes zudumi ir niecīgi, bet turbīnas skrejrats un līdz ar to pati

turbīna dabū lielus izmērus, mazu apgriezienu skaitu; tās pagatavošanas
izdevumi lieli.

Ātrskrējējām turbīnām noplūdes ātrumi daudz lielāki

c, = ļ/2g0,12H
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turbīnas lietderības pakāpe mazāka, bet turbīnas skrejrats griežas

ātrāk, tas ir mazāku caurmēru. Līdz ar to pati turbīna dabū mazākus

apmērus un tās pagatavošanas izdevumi mazāki, tā lētāka.

Att. 132.

Lāpstiņu aploces ātrums ieplūdes vietā, atkarībā no skrejrata caur

mēra D 1un tā apgriezienu skaita n ir:

uD,n
"i =

6o
m/sek-

Turbīnas skrejrata apgriezienu skaits pretēji proporcionāls skrej-

rata caurmēram:

60v,
n =

nDļ
apgr./min.

15. Skrejrata profils Francisa turbīnām.

leplūdes virsma normālai Francisa turbīnai ir apaļa — cilindriska.

Tās lielumu nosaka caurmērs D
x

un augstums leplūdes virsmas

augstumu teorētiskiem aprēķiniem pieņem vienādu ar vadratā noplūdes
virsmas augstumu: b

0
= b

lf
bet praktiski to taisa nedaudz augstāku, lai

ilgākā darbā, skrejratam nosēstoties, nerastos strūklas triecieni pret

skrejrata augšmalu.

leplūdes virsmas lieluma noteikšanai sastādāms caurplūdes nolīdzi-

nājums :

Q — 7lD
t
b,C

n
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cn
apzīmē ieplūdes virsmai perpendikulāri vērsto ieplūdes ātrumu.

Tam pašam ūdens daudzumam jānoplūst pa noteku cauruli, un tās

augšgalam caurplūdes nolīdzinājums ir:

„
vD

3
2

c 3 ir noteiktu caurules augšgala šķērsgriezumam perpendikulāri vērsts

ātrums.

Augsta krituma turbīnai ar nelielu caurplūdes vairumu ieplūdes

virsma ir zema un tās caurmērs, salīdzinot ar noteku caurules caurmēru,

ir stipri lielāks, att. 133. Lielākam caurplūdes vairumam, zemākiem kri-

tumiem, lai iegūtu turbīnu ar lielāku apgriezienu skaitu, samazina ieplū-

des virsmas caurmēru, bet tad jāpalielina tās augstums. Lielākam caur-

teces vairumam palielinās arī noplūdes caurules caurmērs. Normālā

veida Francisa turbīnām ieplūdes virsmas caurmērs D 1nedaudz atšķiras

no noteku caurules caurmēra tās augšgalā. Bet turbīnām ar visai lielu

caurplūdes vairumu pie zema krituma ir visai augsta ieplūdes virsma un

noteku caurules augšgala caurmērs stipri pārsniedz ieplūdes virsmas

caurmēru att. 137.

Noplūdes virsma ideālai Francisa turbīnai ir apaļa — cilindriska.

Turbīnām ar palielinātu caurplūdes vairumu un augstu ieplūdes virsmu

izplūdes virsma attālinās no cilindriskās un pāriet izliektā rotācijas

virsmā, kuru veido līkne, kas sastādās no lāpstiņu galiem noplūdes vietā.

Tādas virsmas lielumu, pēc Guldina teorēmas, dabū, ja virsmas veidotājas

līknes b
2 garumu pareizina ar tās smaguma centra aprakstītās aploces

garumu:
Q == TīDjbiCu

Absolūtie noplūdes ātrumi c, visās vieaās perpendikulāri noplūdes

virsmai.

Turbīnām ar nelielu caurteces vairumu, augstiem kritumiem, skrej-

rata profila iekšējā līkne iet līmeniski vai arī tikai nedaudz slīpi. Nor-

mālā veida turbīnām vidēji lieliem caurteces vairumiem, vidēji augstiem

kritumiem iekšējā profila līkne, atkarībā no caurteces lieluma un tur-

bīnas apgriezienu skaita, paceļas arvien augstāk, bet profila ārējā līkne

atliecas arvien vairāk atpakaļ un pēdīgi iet līdzteku skrejrata asij. Vi-

sai lieliem caurteces vairumiem un zemiem kritumiem ir visai stāva iek-

šējā profila līkne, bet ārējā atliekusies stipri atpakaļ, att. 136. un 137.,

lai arī zemam kritumam turbīnas skrejratam dotu pietiekami lielu ap-

griezienu skaitu.

Turbīnu skrejratu caurmēri ieplūdes vietā D 1 līdz 1000 mm mainās

ik pa 50 mm, bet no 1000 līdz 2500 mm ik pa 100 mm.
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Att. 133.

Att. 136.

Att. 134.

Att. 137.

Att. 135. Att. 138.
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Normālā veida Francisa turbīnām ieplūdes virsmai perpendikulāri

vērstais ieplūdes ātrums:

cn
= tlitga,

Atkarībā no attiecības starp turbīnas ieplūdes virsmas augstumu

un tās caurmēru b
l
/D

1
tai normālie ieplūdes ātrumi c

n
, meridionālais no-

plūdes ātrums c
m

un attiecības starp ieplūdes un noplūdes virsmu caur-

mēriem mēdz būt:

bJD, = 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

Cm = 1,12 1,19 1,25 1,32 1,37 1,43 1,49 1,54 1,60

cn
= 0,86 1,10 1,20 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40

D
2/D, = 0,55 0,64 0,70 0,74 0,76 0,78 0,79 0,80 0,80

Lāpstiņu mutes platums skrejratam a2,
att. 140.

a
2
= 60 līdz 200 mm.

Lāpstiņu galu biezums s
2

tāpat kā vadratam:

s
2
= 4 līdz 10 mm.

Lāpstiņu skaits skrejratam, atkarībā no lāpstiņu skaita vadratam:

vadratam z
o
= 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 gab.

skrejratam z = 11 15 17 19 21 23

Att. 139. Att. 140.

Skrejrata profils atkarīgs no turbīnas tipa un strūklas uzšļāciena
leņķa a

0
= a,

Lēni skrējējām tas ir a0 =a, = 20° ~23°

vidēji ātrām
= 23° -f- 25°

ātrskrējējām — 25° -j- 35°

Palielinoties uzšļāciena leņķim, lielāks top normālais ieplūdes ātrums

cn un sakarā ar to caurteces vairums palielinās.
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Ja turbīna pastāvīgi strādās ar pilnu pildījumu, tad minēto leņķu

lielumus izvēlas šādam pildījumam. Turpretī tādos gadījumos, kad visam

kritumam ir tikai viena turbīna, tā nevarēs pastāvīgi strādāt ar pilnu

pildījumu, jo dažos laikmetos nebūs pietiekamā vairumā ūdens, vai arī

turbīnai nebūs jāattīsta visa iespējamā jauda, slodzes trūkuma dēļ.

Tā kā turbīnas lietderības pakāpe stipri mainās atkarībā no pildī-

juma, skat. diagramu att. 130., un tā vislielākā ir noteiktam pildījumam

tad augšminētos leņķus izvēlas tādam pildījumam, kad turbīna uzrāda

vislabāko lietderības pakāpi, proti, % pildījumam Q%, rēķinoties ar to,

ka pilnam pildījumam QVi turbīna strādās ar strūklas triecieniem un

enerģijas zudumiem. Tas pats notiks arī pie pildījumiem, kas mazāki

par izvēlēto, skat. ātrumu parallēlogramus.

Att. 141. Att. 142.

Francisa turbīnu skrejrata savdabīgi veidotās lāpstiņas rāda att.

141. un 142. Tām ir divējādi liektas virsmas. Att. 141. redzamais at-

tēls ir normālas Francisa turbīnas skrejrats, bet att. 142. ātrskrējējas

turbīnas skrejrats.
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16. Paraugturbīnas jeb turbīnu modeļi.

Lai noskaidrotu, kāds turbīnas būves veids visizdevīgāks un kāds

vairāk piemērots zināmiem dotiem apstākļiem, t. i. dotam kritumam,

caurteces vairumam un vēlamām turbīnas skrejrata apgriezienu skaitam

minūtē, tad salīdzina atsevišķos turbīnu tipus, nostādot tos vienādos

apstākļos. To panāk, attiecinot visus turbīnas galvenos lielumus vienam

noteikumam un pārrēķinot visus turbīnas raksturīgākos lielumus vienu

metru augstam kritumam. Vajadzīgā lieluma turbīnu pēc tam iegūst,

ģeometriski palielinot paraugturbīnas izmērus.

No turbīnas darba nolīdzinājumā:

sgH = u,cl
cosa

l

izsakāms skrejrata lāpstiņu aploces ātrums uzšļāciena vietā ievē-

rojot, ka normālām Francisa turbīnām no ieplūdes parallēlograma seko:

v, == c,cosa

tad cgH = v,
2

un v, = ļ/egH

Pieņemot hidrauliskos zudumus turbīnai § = 0,13, noplūdes zudumu

5 = 0,04, atrodam turbīnas hidraulisko lietderības pakāpi c =1 — 0,13 —

— 0,04 = 0,83 un turbīnas lāpstiņu aploces ātruma uzšļāciena vietā:

v, = ļ/egH= y0,83.9,8 ĪTH= 2,85ļ/H

No turbīnas teorētiskā aprēķina seko, ka turbīnām, kam lāpstiņas
izliektas uz priekšu,

v, = 2,2ļ/H,

bet ar atpakaļ liektām lāpstiņām:

v, = 3,42ļ/H

Vispāri varam rakstīt:

v, = kļ/H

No tā vērojams, ka lāpstiņu aploces ātrums uzšļāciena vietā ir at-

karīgs no ūdens krituma augstuma.

1 metru augstam kritumam lāpstiņu aploces ātrums uzšļāciena vietā:

v,- = k.

leplūdes virsmai perpendikulāri vērstais ātrums:

c
n
= u.tga, = kļ/H tga — k,ļ/H

k, =ktga
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Tas pats 1 metru augstam kritumam:

Cnl = k,

Caurteces nolīdzinājums pie ieplūdes turbīnas skrejratā visam kri-

tuma augstumam H:
_

Q =fc
n

Tas pats 1 metru augstam kritumam:

Q =fCnl

Caurteces vairumu attiecība:

fc
n f.Cnlļ/H ļ/H

No tās izriet caurteces vairums 1 m augstam kritumam, atkarībā

no caurteces vairuma dotam krituma augstumam H:

Vl

ļ/H

Turbīnas apgriezienu skaits dotam krituma augstumam H:

n =

60
;I ķļ/Ņ

TtDļ D,

Turbīnas apgriezienu skaits 1 m augstam kritumam:

n, = 19,l£
šo turbīnas skrejratu apgriezienu skaita attiecība:

n, 19,1 .
k D,

_

1

n

~"

Dt
*

19,1 . kļ/H
~

ļ/H

No tās izteikts turbīnas skrejrata apgriezienu skaits 1 m augstam

kritumam, atkarībā no apgriezienu skaita visam kritumam:

n

n, = —=

Turbīnas jauda dotam kritumam un caurteces vairumam, ievērojot
turbīnas lietderības pakāpi:

N.= ļj
Turbīnas jauda 1 m augstam kritumam:

N
H 73

=

N

1

75 ļ/rt' H '75 HļH
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Lietderības pakāpe viena un tā paša turbīnas tipa dažādiem lielu-

miem vienāda, bet katram tipam citāda, jo viena tipa turbīnām noteikta

krituma augstumam ieplūdes un noplūdes ātrumi ir vieni un tie paši,

bet citādi kāda cita tipa turbīnām. Noteikta krituma augstumam lāp-

stiņu aploces ātrumi dažāda lieluma turbīnām ir vienādi: u
x
= kļ/H. Tur-

bīnai ar lielāku caurmēru apgriezienu skaits samazināsies, jo atkarīgs

no turbīnas caurmēra. Piepaturot caurmērus nemainīgus, lielākai caur-

plūdei jāpalielina ieplūdes virsmas augstums.

Aprēķinātais apgriezienu skaits 1 metra augstam kritumam, parei-

zināts ar kvadrātsakni no turbīnas jaudas 1 metra augstam kritumam,

ir visai raksturīgs lielums katra tipa turbīnai, kas dod iespēju noteikt

turbīnas tipu dotam krituma augstumam H, caurteces vairumam Q un

pieņemtam apgriezienu skaitam n, to sauc par turbīnas specifisko

apgriezienu skaitu:

n s
= n,ļ/N,

Turbīnu raksturīgie skaitļi dod iespēju noteikt dotam krituma aug-

stumam un caurteces vairumam, atkarībā no izvēlētā apgriezienu skaita,

vislabāk piemērotu turbīnas tipu, vai arī atrast tipu, kurš dod vislielāko

vēlāmo apgriezienu skaitu.

Pēdējos gadu desmitos ir vispār atzīti trīs turbīnu tipi: brīvstrūklas

jeb kausu turbīna maziem ūdens daudzumiem un augstiem kritumiem,

Francisa turbīna vidēji augstiem kritumiem un vidēji lieliem caurteces

vairumiem — lēni skrējēja ūdens kritumiem līdz 150 m, vidēji ātra

kritumiem no 20 m līdz 80 m un ātrskrējēja kritumiem no 6 m līdz

20 m — un propellera vai Kaplana turbīna visai lieliem caurteces vairu-

miem un zemiem kritumiem.

Specifiskie apgriezienu skaiti dažāda tipa turbīnām:

n = 12 līdz 30 ir brīvstrūklas turbīnām ar vienu sprauslu;

= 30
„

50
„ „ „ „

divām sprauslām;

= 50
„

125
„

lēni skrējējām Francisa turbīnām;

126
„

200
„

normālām Francisa turbīnām;

= 200
„

450
„

ātrskrējējām Francisa turbīnām;

= 450
„

600
„

propellera turbīnām;

= 500
„

1200
„

Kaplāna turbīnām ar grozāmiem spārniem skrej-

ratam.

Piemērs 7

Noteikt turbīnas tipu 8 m augstam kritumam un caurteces vairu-

mam Q = 3 mVsek.
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Atrisinājums.

Turbīnai izvēlāmies n 200 apgr./min. un lietderības pakāpi pie-

ņemam fļ — 0,75.

Apgriezienu skaits turbīnas skrejratam 1 m augstam kritumam:

n 200 200
7AQ
, .

n, = ;■- = = = 70,8 apgr./min.
1 ļ/H ļ/8 2,83

Turbīnas efektīvā jauda visam krituma augstumam un dotam caur-

teces vairumam:

N= 10QH = 10.3.8 = 240 z. sp.
75

Turbīnas efektīvā jauda 1 m augstam kritumam:

N, =
,

7 = 10,6 z. sp.
Hļ/H Bļ/8

F

Turbīnas specifiskais apgriezienu skaits:

ns
= n,ļ/N 1

= 70,8.ļ/10,6 = 230.

Specifiskais apgriezienu skaits rāda, ka dotiem apstākļiem noderīga

ātrskrējēja Francisa turbīna.

Piemērs 8.

Noteikt turbīnas tipu krituma augstumu H 64 m un caurteces

vairumam Q = 0,25 m
3/sek.

Atrisinājums.

Izvēlāmies turbīnas skrejratam n == 160 apgr./min. un nosakām liet-

derības pakāpi rļ ■ 0,80.

Apgriezienu skaits turbīnas skrejratam 1 m augstam kritumam:

n 160
OA
. .

n
'
=

7H
=

VF4
=20apgr-/min-

Turbīnas jauda visam krituma augstumam:

M 1000QH 1000.0,25.64
QnN =

—-- .73 = ~

. 0,80 = 170 z. sp.
75 75

Turbīnas efektīvā jauda 1 m augstam kritumam:

Hļ/H 64ļ/64

Turbīnas specifiskais apgriezienu skaits:

n, = n,ļ/N, = 20 ļ/0,33 = 11,5
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Atrastais skaitlis rāda, ka dotiem apstākļiem piemērota ir brīv-

strūklas turbīna ar vienu sprauslu.

Ja tam pašam kritumam vēlamies iegūt turbīnu ar lielāku apgriezienu

skaitu, piem., 640 apgr./min., tad jāņem cits turbīnas tips.

n 640
on
. .

" I==

VH
=

7ā
=80apgr-/m,n -

ns
= n,ļ/N, =80ļ/0,33^46.

Noteiktā apgriezienu skaita sasniegšanai jāizvēlas Francisa lēnskrē-

jēja turbīna.

17. Turbīnu regulēšana.

Ūdens daudzums turbīnu nodarbināšanai un krituma augstums nav

pastāvīgi lielumi, bet mainās līdz ar laika apstākļiem, un dažādos gada

laikos ir citādi. Nepastāvīga ir arī turbīnas ārējā slodze, kuru iespaido

darba mašīnu nodarbinātības vajadzība un jaudas patēriņš apgaismo-

šanai. Viss tas rada vajadzību pēc iekārtas, ar kuras palīdzību būtu

iespējams turbīnas attīstīto jaudu dotos apstākļos pielāgot pašreizējai

ārējai slodzei.

Kā no iepriekšējā secināms, tad, piepaturot turbīnai normālos ap-

griezienu skaitus, kas neatbilst samazinātam vai palielinātam kritumam,

jārēķinās ar citādu lietderības pakāpi, skat. diagr. att. 130.

Turbīnas attīstītās jaudas pielāgošanu mainīgai ārējai slodzei pa-

nāk ar iekārtu, kura maina turbīnas caurplūdes vairumu, samazinot vai

palielinot vadratā lāpstiņu kanālu šķērsgriezumus vai pārtraucot ieplūdi

kādam noteiktam skaitam kanālu.

Att. 143. Att. 144.

Att. 143. un 144. rāda agrāko gadu turbīnu rēgulēšanas iekārtu.

Ar to jaudas maiņu panāca, noslēdzot ar aizbīdņiem vai aizvariem vadratā

lāpstiņu kanālus. Ģirarda turbīnām vadratā lāpstiņu ieplūdes virsmu pār-

sedza ar ādas segu vai dzelzs skārda sektoru. Skat. att. 94. un 96.

Jaunlaika Francisa turbīnām jaudas rēgulēšana notiek ar inž. Finka
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grozāmam vadratā lāpstiņām, pamatojoties uz turbīnas galvenā darba

nolīdzinājumu:

egH = u^cos^

no kura vērojams, ka pagatavotām turbīnām nemainīgi ir lāpstiņu ātrums

uzšļāciena vietā un uzšļāciena absolūtais ātrums, bet mainīga lieluma var

būt absolūtā uzšļāciena leņķis a, = a„

Att. 145.

Grozāmās lāpstiņas piesaistītas ar plāksnītēm ap vadratu apliktam

gredzenam, kuru pagrozot iespējams samazināt vai palielināt vadratā

lāpstiņu veidoto kanālu caurplūdes šķērsgriezumus un līdz ar to turbīnas



Att. 146.

97
J. Godiņš, Speķa mašīnas —

7
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Att. 147.

caurplūdes vairumu. Visai smagā gredzena grozīšanu var izdarīt rokām,

kā rāda att. 145. un 146. Tāda iekārta lietojama jaudas rēgulēšanai, ja

nav vajadzīga visai liela atjautība un darba mašīnām var pieļaut lielāku

vai mazāku apgriezienu svārstību, kas neiespaido pagatavojāmo priekš-

metu produktivitāti un labumu. Ja turpretī vajadzīga lielāka spēka

mašīnas atjautība un darba mašīnām ir maza nevienmērības pakāpe, kā

tas, piem., vajadzīgs pie elektrības ražošanas mašīnām ģenerātoriem un

dināmo mašīnām, kur lielākas svārstības var dot nepatīkamu elektriskās

gaismas pastiprināšanos vai atslābumu, tad jāiekārto automātiska skrej-

rata apgriezienu rēgulēšana.



Att. 148

997*
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Grozāmo lāpstiņu iekārta dod iespēju izlietot turbīnas jaudas sama-

zināšanai un lāpstiņu stāvokļa grozīšanai parasto svaru vai atsperu rēgu-

lātoru. Tā kā tam atsvaru enerģija ir par vāju, lai iedarbinātu visai smago

turbīnas grozāmo gredzenu, tad notiek rēgulātora darbības pastiprinā-

šana ar palīgierīci, ko sauc par servomotoru. Rēgulēšanas iekārtas kop-
skatu Francisa turbīnām rāda att. 147.

Att. 149.

Turbīnas garengriezumu un virsskatu līdz ar rēgulējamo iekārtu

rāda att. 148. Grozāmo gredzenu velk ar stieņiem a un b divplecu svira

S, kuru groza ar vārpstu V. Tai divplecu svira nekustīgi pievienota ar

ierievi. Vārpstas V viens gals bastās pēdu gultnī A, kurš nostiprināts uz

betona pamata šachtas dibenā. Vārpstas V otrs gals pievienots ar vien-

plecu sviru servomotora virzuļu kātam.
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Servomotora galvenā sastāvdaļa ir stobrs ar virzuli un eļļas sada-

lītāju, ar tam pievienotiem eļļas vadiem.

Agrākos gados palīgierīces servomotora virzuļa iedarbināšanai lie-

toja krituma ūdens spiedienu, ja tas bija pietiekami augsts, kā rāda

att. 149. Tagad servomotora virzuļa iedarbināšanai par derīgāku atzīts

izlietot eļļu, kuru zem 3 līdz 4 atm. liela spiediena servomotoram piegādā

zobratu eļļas sūknis.

Ar šo sūkni piegādā eļļu arī turbīnu gultņiem un visai iekārtai, kur

vajadzīga daļu eļļošana.

Zobratu sūkni iedarbina pati mašīna ar zobratu pārvadu tieši vai

ar lokānas saites palīdzību.

Servomotora stobram blakus iekārtotais eļļas sadalītājs pēc savas

uzbūves atgādina tvaika mašīnas līdzsvaroto tvaikdali, un no ikdienā

lietotiem saimniecības priekšmetiem līdzīgs diegu spolītei, att. 150:

Eļļas sadalītāja kāts pievienots svirai BAM, kurai ir trīs atbalsta

punkti B, A, M. Ar šīs sviras palīdzību rēgulātors iedarbina eļļas sada-

lītāju. Sviras otrs gals pievienots rēgulātora iemavai, kuras stāvokli

maina rēgulātora atsvari, centrbēgu spēka iespaidoti.

Punktā A svira pievienota servomotora virzuļa kātam, un tas noder

stāvokļa izlīdzināšanai.

Ir servomotori ar vienu virzuli stobrā, att. 150. un 156. Tādus paga-

tavo J. M. Voith ūdens turbīnu rūpnīca Heidenheimā Wirtembergā. Servo-

motorus ar diviem stobriem un diviem kopēji saistītiem virzuļiem, att.

151., pagatavo turbīnu rūpnīca Escher Wyss, Ciriche, Šveicē. Viens

stobrs ar virzuli mēdz būt lielāks, otrs mazāks. Virzuļa kāts ar tam pie-

vienotu vienpleca sviru griež vārpstu V un tai pievienoto divplecu sviru S,

kura ar stieņiem velk grozāmo gredzenu un izmaina vadratā grozāmo

lāpstiņu stāvokli.

No eļļas uzkrājēja sadalītājam vidus daļā eļļu zem spiediena pie-

gādā zobratu sūknis pa vidējo vadu 1, bet no sadalītāja galiem pa vadu 4,

att. 150. vai pa vadiem 5 un 6, att. 151., to nogādā atpakaļ uzkrājējā,

no kurienes eļļu par jaunu nepārtraukti dzen uz sadalītāju zobratu

sūknis.

Kad servomotors virzuļa iedarbināšanai eļļu nelieto, tad sūkņa pie-

gādātā eļļa atplūst pa pārplūdes vārstuli cauri sadalītājam atpakaļ uz-

krājējā, ja vados sasniegts noteikta lieluma spiediens.

No sadalītāja uz servomotora stobru ved divi vadi 2 un 3. Pa tiem

vajadzīgā brīdī sadalītājs piegādā eļļu servomotora stobram vienā galā

pievadot un tai pašā laikā no otra gala novadot.

Normālā stāvoklī, kad turbīnas skrejrats attīsta tam noteikto ap-

griezienu skaitu un ietur parasto ātrumu, eļļas sadalītājs tur slēgtus
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eļļas vadus uz servomotora stobru un eļļu uz stobru nelaiž, tāpat no

stobra projām. Tā kā šķidrumi nav nemaz saspiežami vai arī tikai ļoti

niecīgos apmēros, tad stobrā ievietotais virzulis paliek nekustīgi stā-

vam kādā noteiktā stāvoklī. Līdz ar to savu stāvokli nevar mainīt vad-

ratā lāpstiņas, kuras attiecīgs mēchanisms piesaista virzuļa kātam. Tādā

kārtā nodrošināts vadratā lāpstiņu kanāliem noteikts caurplūdes šķērs-

griezums un piemērots ārējai turbīnas slodzei caurteces vairums.

Att. 150.

lestājoties nemainīgiem apstākļiem, rēgulātora sviras atbalsta punkti

A, B un M stāv nekustīgi un savu stāvokli nemaina.

Tiklīdz mainās turbīnas ārējās slodzes lielums un tā, piemēram, sa-

mazinās, tad turbīnā rodas spēka pārpalikums, kurš paātrina skrejratu.

Tam palielinās apgriezienu skaits. Līdz ar to ātrāk sāk griezties skrej-
rata iedarbināts rēgulātors. Tā atsvaros rodas lielāks centrbēgu spēks,
kurš attālina atsvarus no rēgulātora ass un ar palīgstieņu palīdzību ceļ

uz augšu rēgulātora asij uzvilktu uzmavu M un tai pievienotās sviras

galu. Servomotora virzuļa iespaidots, sviras vidus punkts A stāv nekus-
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tīgi. Ap to tagad pagriežas svira un nospiež nedaudz uz leju tās otru

galu B, pabīdot uz leju eļļas sadalītāju D. Tas, panākdams uz leju, at-

ver eļļas vadus uz servomotora stobru. Ar punktētu līniju apzīmēts sa-

dalītāja jaunais stāvoklis.

Tagad eļļas daudzums zem virzuļa palielinās, bet virs tā samazinās.

No pievadcaurules eļļa apkārt sadalītājam plūst uz servomotora stobru,

bet no stobra augšdaļas pa vadu 3 cauri sadalītājam noplūst uzkrājējā

pa vadu 4. Virzulis servomotora stobrā padodas nedaudz uz augšu, bet

guļus novietotam stobram uz priekšu.

Att. 151.

Virzuļa kātam pievienotā svira tūdaļ pārstāda ar tai pievienoto

sviru vārpstu V un ar divplecu sviru S iedarbina grozāmo gredzenu un

tas savukārt pārliek vadratā grozāmās lāpstiņas, samazinot ūdens caur-

plūdi, lai novērstu enerģijas pārpalikumu turbīnā, no kura radās skrej-

ratam palielināts apgriezienu skaits. Līdz ar virzuli servomotora stobrā

dabū pārvietojumu sviras MAB vidus punkts A. Tā kā jaunam acu-

mirklīgajam stāvoklim rēgulātora uzmava M un tai pievienotais sviras

gala punkts M ieņem noteiktu stāvokli, tad, punktam A pārvietojoties,

paceļas uz augšu sviras otrs gals B un ceļ uz augšu eļļas sadalītāju, no-

stādot to atpakaļ agrākajā stāvoklī. Noslēdzas eļļas vadi no sadalītāja
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uz servomotora stobru. Virzulis paliek stāvam jaunā stāvokli un notur

lāpstiņas vadratam piemēroti atvērtas.

Ja spēku samērs vēl nav iestājies un turbīnas attīstītā jauda neat-

bilst ārējās slodzes lielumam un enerģijas pārpalikums turpinās, tad ap-

rakstītā darbība atkārtojas no jauna, kamēr nav iestājies spēku līdz-

svars un turbīnas caurplūdes vairums atbilst pašreizējai ārējai slodzei.

Tā kā rēgulātora uzmava stāv pacelta nedaudz augstākā stāvokli, tad,

iestājoties jaunam stāvoklim, nedaudz lielāks top turbīnas skrejrata ap-

griezienu skaits.

Ja turbīnas ārējā slodze palielinās un ūdens spēka enerģija par ne-

pietiekamu, tad turbīnas skrejrats sāk griezties lēnāk un samazina ari

rēgulātora vārpstas apgriezienu skaitu. Tā atsvaros tagad samazinās

centrbēgu spēks un vājāk velk atsvarus no rēgulātora ass nost, bet

atsvaru svars liek tiem padoties uz leju un tuvoties rēgulātora vārpstai;

to pašu uzdevumu veic rēgulātora atsvariem pievienotās atsperes. Ta-

gad rēgulātora uzmavai M padodoties uz leju, sviras otrs gals B ceļas
uz augšu kopā ar eļļas sadalītāju un izlaiž eļļu no servomotora lejas

gala, bet augšdaļā pievada to klāt. No tam virzulis stobrā padodas uz

leju un virzuļa kātam pievienotā svira iedarbina grozāmo gredzena mē-

chanismu un nostāda vadratā lāpstiņas palielinātai caurplūdei, lai tur-

bīnas skrejrats saņemtu lielāku ūdens spēka enerģiju, kas atbilst paš-

reizējai ārējai slodzei.

Att. 152. redzams Escher Wyss rūpnīcas servomotora garengriezums.

Servomotora stobros 102 un 103 ievietoti virzuļi 102a un 103a. Stobram

pa vadiem 122 un 125 pievada eļļu zem spiediena no eļļas sadalītāja,

kurš atrodas virs stobra. Eļļas uzkrājējs atrodas zem stobra stāvā, uz

kura novietots pats stobrs. Eļļu no uzkrājēja dzen zobratu sūknis 106.

Virzuļa kātam piesaistītā svira 104 griež vārpstu 105. Stāvokļa izlīdzi-

nātāja svira 30, virzulim pārvietojoties, nostāda eļļas sadalītāju normālā

stāvoklī.

Rēgulātors 1 apgādāts ar kustības lēninātājiem, bremzētājiem 22

un 12.

Ar rokas ratiņu 20 iespējams nedaudz izlīdzināt sadalītāja stāvokli.

Servomotora iedarbināšana notiek ar ratu 95.

Hidraulisko rēgulātoru slēgšanas ilgums dažāda tipa rēgulātoriem

svārstās no 10 līdz 2 sekundēm, šādā laika sprīdī tie noslēdz turbīnai

ūdens caurplūdi, tiklīdz rodas pēkšņš mašīnas atslogo jums ar bojājumiem

pie darba mašīnām vai elektrības vados uz enerģijas patērētājiem.

Jaunākā tipa rēgulētājiem eļļas spiediens sasniedz ap 10 līdz 25 atm.

Rēgulētāju priekšzīmīgā iekārta nodrošina ātru un gludu turbīnas

skrejrata ātruma maiņu, jo rēgulātora mēchanismi iestādami viegli kat-



105

rai prasībai. Blakus automātiskai iekārtai pie katra rēgulātora ir ar

roku iedarbināma ierīce, ar kuras palīdzību iespējams apstādināt tur-

bīnu, pārtraucot caurplūdi. Tas ļoti svarīgi neparedzētu darba traucē-

jumu un dažādu nelaimju gadījumos.

Att. 152

Eļļas sadalītājs turpina darboties, kamēr sūknis tam piegādā eļļu

un notur to zem vajadzīgā spiediena. Bet kad tas kādu iemeslu dēļ ap-

stājas darboties, tad rēgulēšana vairs nevar notikt. Tādi neparedzēti

sūkņa darbības traucējumi var gadīties, un ar tiem jārēķinās automā-

tiski iekārtotās rēgulējamās ierīcēs. Pret šāda veida darba traucēju-

miem nodrošinās, pierīkojot regulētājam virs eļļas uzkrājēja vai blakus

tam pa daļai ar eļļu pildītu trauku — gaisa katlu, att. 153. un 154.
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Gaisa katla uzdevums nodrošināt spiedienu uz eļļas ari tad, kad zob-

ratu sūknis kaut kāda iemesla dēļ pārtrauc darboties. Sūknis spiež eļļu

vispirms gaisa katlā, kur iesprostotais gaiss rada nepieciešamo spie-

dienu uz eļļas. No gaisa katla iet viens vads tieši uz servomotora stobru,

vads 9. Pa vadu 10 eļļa nonāk sadalītāja vidus daļā. No sadalītāja eļļu

piegādā tikai lielākam stobram 3. Sūkņa darbības pārtraukuma gadī-

jumā visa iekārta turpina darboties tālāk, kamēr gaisa spiediens katlā

noturas noteiktā augstumā. Kad gaisa spiediens katlā galīgi izlietojas,

kas notiek pēc diezgan ilga laika, jo rēgulēšanai eļļa izlietojas ikreizes

nedaudz, tad no servomotora mazākā caurmēra stobra eļļa noplūst gaisa

katlā, un, virzulim pārvietojoties, noslēdzas ūdens caurplūde turbīnas

skrejratam.

Att. 153. Att 154.

Vēl drošākai rēgulātora darbībai tam pievieno lieku zobratu sūkni.

Tie ir viens lielāks, otrs mazāks. Lielākais sūknis 1 dzen eļļu no krātu-

ves uz sadalītāju, bet mazākais sūknis 11 to piegādā eļļas gaisa kat-

lam 12. No tā eļļa plūst uz servomotora mazākā caurmēra stobru un

notur tā virzuli zem noteikta spiediena, kāds ir gaisa katlā.

Tā kā no gaisa katla eļļa vispārējām vajadzībām neizlietojas, bet

tikai spiediena izlīdzināšanai, tad gaisa katlā uzkrātā eļļa un spiediens

uz tās pietiek ilgākam laikam, un visa iekārta var turpināt darboties,

ja arī abi sūkņi apstāj darboties nejaušu traucējumu gadījumos.

Att. 155. redzamas divas uz kopējas vārpstas apvienotas spirāltur-
bīnas ar kopēju rēgulātoru abām turbīnām. Rēgulātora iekārtai pievie-
nots gaisa katls, attēlā pa labi malā. Attēlā skaidri un saprotami izska-

tāma lāpstiņu grozāmā gredzena iedarbināšanas iekārta. No servomo-

tora izejoša vārpsta ar vienpleca sviru pārstāda turbīnas grozāmo gre-

dzenu un tam piesaistītās lāpstiņas, šīs turbīnas pagatavotas 49,5 m

augstam kritumam.
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Att. 155.

Rēgulātora precīzākai darbībai Turbīnu rūpnīca I. M. Voith, Heiden-

heimā rēgulējamai ierīcei pierīko papildsadalītāju, att. 156. šādai iekār-

tai galvenais eļļas sadalītājs veidots kā diferenciāls virzulis 5. Speciāla

būves veida rēgulātoram atsvarus satur divas tērauda lentas 1. Tām

augšgalā pievienota rēgulātora uzmava 3, kurai jābīda palīgsadalītāja

eļļas dalītājs 8. Tā uzdevums noslēgt eļļas vadu 4, kas vada eļļu uz gal-

veno sadalītāju ar diferenciālo virzuli. Normālā stāvoklī, kad turbīna

attīsta tai noteikto apgriezienu skaitu, priekšrēgulētājs tur noslēgtu eļļas
vadu 4.

Šādai I. M. Voith rūpnīcas rēgulētājai iekārtai, tāpat kā Escher Wys

rēgulātoriem ir divi eļļas sūkņi, viens lielāks 20 un otrs mazāks 17.

Lielākais sūknis 20 dzen pa vadu 19 eļļu uz galveno sadalītāju, bet ma-

zākais 17 to nogādā pa vadu 17 uz priekšsadalītāju. Cauri tam pa vadu

4 eļļa nonāk galvenā sadalītājā zem sadalītāja virzuļa.

Kad rēgulēšanai eļļa nav vajadzīga, tad tā caur galveno sadalītāju

pa vadiem 26 un 21 nokļūst atpakaļ eļļas uzkrājējā 22. Tāpat eļļa no

lielākā sūkņa caur galveno sadalītāju nonāk atpakaļ uzkrājējā. Galvenā

sadalītāja dalītājam 5 ir pāri stāvošas malas, kas normālā stāvoklī ne-

nosedz eļļas pievada un novada galus. Vajadzīgo spiedienu vados nodro-

šina atkritiena vārstuļi.

Kaut kādam nemainīgam stāvoklim mazais eļļas sūknis apgādādams

priekšsadalītāju ar eļļu līdz 5 atm spiediena notur galvenā sadalītāja
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eļļas dalītāju virzuli paceltu noteiktā normālā stāvoklī. Tam pāri stā-

vošo gredzenu malas tur nenoslēgtus eļļas vadus 18 un 19, kas nāk no

sūkņiem un pa piemērota lieluma spraugām ļauj tai noplūst caur sa-

dalītāju pa vadu 21 atpakaļ uz eļļas uzkrājēju. Caurplūdes spraugas tik

lielas, ka mazais sūknis var attīstīt uz eļļu spiedienu līdz 5 atm. Tur-

pretī lielais dzen eļļu ar ļoti niecīgu spiedienu arī cauri sadalītājam uz

tvertni atpakaļ pa vadu 21. Servomotora stobram 6 pievienotos vados

un tā galos eļļa atrodas zem vienāda spiediena, kādu dod mazais sūknis 17.

Att. 156.

Tiklīdz turbīnas skrejrats sāk griezties ātrāk par normālo un ātrāk

griež rēgulātoru, tad tā atsvari, attālinoties no rēgulātora ass, aiz len-

tām pavelk uzmavu 3 uz leju un līdz ar to tai pievienoto mazo dalī-

tāju. Pie tam svira 7 pabīda arī galveno dalītāju 5, jo sviras gals 16

stāv tai acumirklī nekustīgi. Dalītāja 5 apakšējā gredzena apakšējā mala

noslēdz eļļas vadu no mazā sūkņa uz uzkrājēju caur sadalītāju. Atve-

ras vairāk vada 23 gals un noslēdzas uz leju vada 24 gals.

Mazā sūkņa dzītās eļļas spiediens pieaug vados 26 un 23, tāpat ser-

vomotora galā un uz virzuļa, kur pieiet vads 23. No servomotora otra

gala eļļa pa vadu 24 caur sadalītāju var noplūst uzkrājējā 22 pa dalī-

tājā esošiem caurumiņiem un vadu 21. Palielinātais eļļas spiediens uz

virzuļa kreisās puses padzen to nedaudz pa labi un pagriež lāpstiņu gre-

dzena sviru 27, lai samazinātu ūdens caurplūdi vadratā. Ja mazā eļļas
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sūkņa dotais eļļas spiediens nav pietiekams un vajadzīgs straujāks un

lielāks virzuļa pārvietojums lielākas slodzes maiņas gadījumā, tad rēgu-

lātors līdz ar skrejratu turpina attīstīt lielāku apgriezienu skaitu un

galvenais dalītājs turpina slīdēt uz leju, līdz tā augšējā gredzena apakšējā

mala noslēdz vada 19 galu. Tagad palielinās spiediens arī vadā 19, kurš

nāk no lielā sūkņa. Palielinātais spiediens paceļ vārstuli 28, noslodzītu

ar atsperi, un ielaiž vada 26 pagarinājumā noteiktu eļļas daudzumu, lai

tā caur sadalītāju un vadu 23 nonāktu servomotora stobra attiecīgā galā

un palīdzētu dzīt virzuli.

Att. 157.

Slodzei samazinoties, aprakstītā darbība norisinās pretējā kārtībā.

Pārvietodamies virzuļa kāts maina elementa 9 stāvokli. Pret tā līko

virsmu atmetas sviras 10 gals. Līdz ar to maina savu stāvokli sviras 7

gals 16 un pārstāda priekšsadalītāja dalītāju iepriekšējā stāvoklī. Eļļas

spiediens caur priekšsadalītāju izlīdzina arī galvenā dalītāja stāvokli.

Rēgulātora darbību un stāvokli izlīdzina eļļas lēninātājs 14.

Servomotoru iedarbināšanai atsperu rēgulātori ir dabūjuši visai īpat-

nēju būves veidu. Tiem ir tipiskas palīgierīces rēgulātora precīzas un

pareizas darbības nodarbināšanai. Att. 157. redzams Voitha rēgulātors

kopskatā. Tam pievienots apgriezienu skaita mērītājs.
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Att. 158. redzama Escher Wyss, Cirichē, rēgulātora iekārta, kurā

ietilpst kustību lēninātāji un rēgulātora masu svārstīgo kustību izlīdzi-

nātāji. Blakus rēgulātora iekārtai pievienotā diagramma rāda ruēgulā-

tora precīzo darbības veidu.

Att. 158.

Rēgulātora atsvari tam atrodas blīvi slēgtā metalla traukā, pildītā

ar eļļu. Svārstīgo kustību noklusināšanai rēgulātoram pievienoti divi

hidrauliskie lēninātāji, apzīmēti ar cipariem 9 un 10. Neliels eļļas sūknis

apgādā eļļu maza apmēra priekšrēgulētājam. Tam ir atspere, kas paceļ

priekšrēgulētāja virzulīti, tiklīdz sūknis 6 nedod eļļu un tā pasargā tur-

bīnu no caurskriešanas.

Rēgulātoru iespējams ierēgulēt, turbīnai darbojoties. Ar uzgriežņi



111

11 iespējams grozīt rēgulātora nevienmērības pakāpi visplašākos apmē

ros no nulles līdz vēlamam lielumam.

Att.

159.

Rēgulātora čaulas pacelšanas augstumu var mainīt, pagriežot rokas

ratiņu 13. Ar ratiņu 14 turbīnu iedarbina vai pārtrauc tās darbību un

maina apgriezienu skaitu skrejratam.
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Att. 160.

Att. 161.



113J. Godiņš, Speķa mašīnas
—

8

J. M. Voitha turbīnu rēgulējamo ierīci garen- un šķērsgriezumā

rāda att. 159. un 160. Voitha rūpnīcas rēgulētājam ir viens virzulis servo-

motora stobrā S. Virzuļa kāta galam pievienota vienplecu svira iedar-

bina grozāmā gredzena pārstādi tājas trīs plecu sviras vārpstu Rv. Visa

iekārta iedarbināma ar rokas ratiņu Rr. Servomotoram pievienots gaisa

katls Gk.

Rēgulātora mēchanismu Sw un tāpat sadalītāja iekārtu Ed griezumā

rāda att. 160. Šī servomotora darbība norisinās iepriekš aprakstītā

kārtībā.

I. M. Voitha, Heideuheimā, turbīnas rēgulējamo ierīci līdz ar servo-

motoru kopskatā rāda att. 161.

18. Francisa turbīnas aprēķina pamati.

Francisa turbīnas galveno lielumu noteikšanai par pamatu ņem tās

galveno darba nolīdzinājumu beztrieciena ieplūdei skrejratā un meridio-

nālai noplūdei:

egH = =u,Ciu

Galveno lielumu aprēķināšanai dots krituma augstums H, mērīts

metros, caurteces vairums Q m
3/sek. Kritumiem ar lielāku caurplūdes

vairumu bieži paredz vairāk turbīnas, tad atsevišķām turbīnām noteikta

jauda N z. sp.; dažreiz turbīnai noteikts vēlamais apgriezienu skaits

minūtē n.

Vadoties no izmēģinājumiem ar jau pagatavotām turbīnām, pieņem

projektējamai turbīnai lietderības pakāpi. Tā labi izpildītām turbīnu ie-

kārtām mēdz būt: r\ = 0,75 līdz 0,90.

Tas dod iespēju aprēķināt turbīnas efektīvo jaudu

visam kritumam:

m rQH

un 1 m augstam kritumam:

M
N

N
l
=

1=
Hļ/H

Ja turbīnai iepriekš noteikts apgriezienu skaits minūtē, tad, pārrē-

ķinot to 1 m augstam kritumam dabū:

n

n, = ——

ļ/H
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Turbīnas specifiskais apgriezienu skaits: n s
==* n, ļ/Nt

dod iespēju

noteikt turbīnas piederību zināmam tipam, kāds dotiem apstākļiem ir

visnoderīgākais.

Pec tam pieņem noplūdes zudumus, kuri atkarībā no krituma aug-

stuma, ir:

0,04 H līdz 0,06 H lēni skrējējām turbīnām,

5H =§-= 0,06 H
„ 0,08 H normālām turbīnām,

2g

0,08 H
„

0,20 H ātrskrejējām turbīnām.

Tas ir, rēķinās ar 4% līdz 20% krituma augstuma zaudējumiem ūdens

novadīšanai iz skrejrata. Lēni skrējējām turbīnām noplūdes zudumi ma-

zāki, jo ūdens noplūst lēnāk vienādos apstākļos ar ātrskrējējām turbī-

nām, bet augstiem kritumiem atstāj mazāku iespaidu uz krituma zudu-

miem, jo tie samērā ar zaudēto ir augsti.

Atkarībā no pieņemtā noplūdes zuduma, iespējams noteikt ūdens

noplūdes ātrumu: c.,= ļ/2goH

Noplūdes ātrumu turbīnas noteku caurules augšgalā pieņem vienādu

ar noplūdes ātrumu iz skrejrata: c3 = c
2,

turbīnām ar labi noasinātiem

lāpstiņu galiem. Ja lāpstiņām gali strupi, tad, atkarībā no lāpstiņu bie-

zuma, jāievēro strūklas nelielā paplašināšanās, ko izsaka ar kontrakti -

jas koeficientu k.

Turbīnas darba nolīdzinājums sastādīts ar noteikumu, ka noplūdes

absolūtais ātrums c 2 perpendikulārs lāpstiņu aploces ātrumam noplūdes

vietā v,, t. i. c 2 _L u
2

Ja turbīna pārstrādā visu krituma caurteces vairumu, tad jāievēro

kāds vidējais caurteces vairums zināmam laika periodam. Nav nozīmes

turbīnu projektēt kādam īslaicīgam lielākam ūdens daudzumam, lai tā

pārējā laikā strādātu ar samazinātu caurteces vairumu un pazeminātu
lietderības pakāpi, kura lielā mērā atkarīga no tās. Daudz izdevīgāk

projektēt turbīnu kādam ilgstošam vidēji lielam caurteces vairumam un

nepilnīgam pildījumam, kādos apstākļos turbīna uzrāda vislabāko liet-

derības pakāpi. Palielinātai vai samazinātai caurplūdei turbīnas lietderī-

bas pakāpe būs mazāka, skat. att. 130. 1. p. 83.

Ja visam kritumam paredzētas vairāk turbīnas un projektējamā

pārstrādā tikai daļu no visa krituma caurteces vairuma, tad noteiktai

jaudai aprēķina nepieciešamo caurteces vairumu sekundē:

Q =
™L



Kad noskaidrojies caurteces vairums, tad iespējams noteikt noteku

caurules caurmēru, sastādot caurteces nolldzinājumu noteku caurules

augšgalā:

Caurteces nolīdzinājums noteku caurules augšgalā ar samazinātu

šķērsgriezumu kāds rodas, ja skrejrata vārpsta izlaista cauri noteku cau-

rulei un vārpstas caurmērs ir d m:

Q = (^—f)c3 = |(D^-d%
Nesamazināta šķērsgriezuma noteku caurules caurmērs, mērīts

metros:

Ja noteku caurules šķērsgriezumu samazina turbīnas vārpstas šķērs-

griezums, tad noteku caurules caurmērs attiecīgi jāpalielina:

Turbīnas vārpsta padota galvenokārt vērpes piepūlei, tās caurmērs,

mērīts centimetros, ir:

_

-TV71620N

V o,2.k
v n

Tā kā vārpstai jāiztur visai niecīga apmēra lieces piepūles, tad pie-

ļaujams vērpes piepūli pieņemt k
v

= 250 kg/cm2 līdz 300 kg/cm2
.

Turbīnas skrejrata profils var būt ļoti dažāds, atkarībā no priekš-

noteikumiem, kādus uzstāda turbīnai. Ja vēlama ātrskrējēja turbīna,

tad jāņem tai neliela caurmēra skrejrats ar augstu ieplūdes virsmu. Tur-

pretī augstiem kritumiem nelielam caurteces vairumam ņem skrejratu ar

lielu caurmēru un zemu ieplūdes virsmu.

Katrā gadījumā turbīnas skrejratam jābūt spējīgam izlaist doto

ūdens daudzumu noteiktā laika vienībā. Turbīnas ieplūdes un noplūdes

virsmām jābūt piemērota lieluma.

Ir ļoti svarīgi izvēlēties piemērotu lāpstiņu aploces ātrumu u
5

ieplū-

des vietā, lai turbīnas skrejratam apgriezienu skaits būtu vislabāk pie-

mērots un līdz ar to turbīnas izmēri tie vēlamākie un tās pagatavošanas
izdevumi vismazākie.

1158*
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Lāpstiņu ātrums ieplūdes vietā atkarīgs no krituma augstuma un

izvēlētā turbīnas tipa:
,

u^kļ/H

Koeficients k = 2,1 līdz 5.

Ja apgriezienu skaits turbīnai zināms un pieņemts lāpstiņu aploces

ātrums uzšļāciena vietā, tad tās ieplūdes virsmas caurmērs, mērīts cen-

timetrs, ir:

Tin

Ja turbīnai iepriekš nav zināms apgriezienu skaits un izvēlas tai

ieplūdes virsmas caurmēru atkarībā no turbīnas tipa un noteku cauru-

les caurmēra tās augšgalā, tad turbīnas skrejratam apgriezienu skaits ir:

60u,
n = —sr

l

Turbīnas lāpstiņu aploces ātrumu ieplūdes vietā lielā mērā iespaido
relātīvā ieplūdes ātruma leņķis px.

Normāla veida turbīnām tas ir

Pi = 90°, lēni skrējējām > 90°, ātrskrējējām J3X < 90°.

Normālām Francisa turbīnām absolūtais uzšļāciena ātrums:

c, = u,/cos«!

Tas pats izteikts vispāri no galvenā nolīdzinājumā:

c =

£gH -
1

u,cosa, *

Ūdens ieplūst skrejratā ar relātīvo ātrumu w
x

un atstāj skrejrata

lāpstiņas ar relātīvo ātrumu w
2

zem leņķa |3 2.

Šo ātrumu veidotie leņķi ar lāpstiņu aploces ātrumu nosaka sprej-

rata lāpstiņu izveidojumu un savukārt nosakāmi ar ieplūdes un noplū-
des ātrumu parallēlogramiem.

Absolūtā uzšļāciena leņķis

lēni skrējējām turbīnām
. . .

ac1
= 18° līdz 23°

normāla jeb vidēji ātrām
. .

a1
= 23°

„
25°

ātrskrējējām turbīnām .
. .

a
1

= 25°
„

35°

ekspresskrējējām līdz
....

at
t

= 45°

Palielinoties uzšļāciena leņķim, lielāks top ieplūdes virsmai perpen-

dikulāri vērstais jeb normālais ieplūdes ātrums, kurš ir ieplūdes parallē-

lograma augstums:
cn

=c,sina

Normāla veida turbīnām tas ir

Cn
aš= U,tga
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No caurplūdes nolīdzinājumā ieplūdes vietā:

Q =7iD
1
b

1
cn

aprēķināms ieplūdes virsmas augstums:

b =_9-

Lāpstiņu aploces ātrumu noplūdes vietā atrod, pamatojoties uz āt-

rumu proporcionālitāti attiecīgam skrejrata caurmēram vienam un tam

pašam apgriezienu skaitam:

60u, 60u
2

u.Do
n =

r.

1

=-~ un u
2
= -Jr-*

Att. 162. Att. 163. Att. 164.

Ja turbīna pārstrādā tikai vienu daļu no visa caurteces vairuma do-

tam ūdens kritumam, tad tā pastāvīgi nodarbināta ar pilnu pildījumu

un tai attiecīgie lielumi pieņemami šādam pildījumam. Turpretī tādos

gadījumos, kad visam kritumam ir tikai viena turbīna, tā nevarēs pa-

stāvīgi strādāt ar pilnu pildījumu, jo dažos laikmetos nebūs pietiekamā
vairumā tās rīcībā vajadzīgais ūdens daudzums.

Tā kā turbīnas lietderības pakāpe stipri mainās atkarībā no pildī-

juma lieluma un tā vislielākā ir trīsceturtdaļas pildījumam Q%, tad vi-

sus attiecīgos lielumus pieņem šādam pildījumam, rēķinoties ar to, ka

pilnam pildījumam QVi turbīna strādās ar strūklas triecieniem un ener-

ģijas zudumiem. Tas pats notiek, ja turbīna strādā ar mazākiem pil-

dījumiem.

Ja pieņemts % pildījumam c 2 J_ u2,
tad pilnam pildījumam absolūtais

noplūdes ātrums vairs nav perpendikulārs lāpstiņu aploces ātrumam no-

plūdes vietā, att. 162. un turbīnas galvenais darba nolīdzinājums pieņem

veidu — sgH = — c 2u2cosa
2
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Tiklīdz noskaidroti visi nepieciešamie lielumi noplūdes ātruma pa-

rallēlograma uzrasēšanai, sastādāms noplūdes ātruma parallēlograms un

uzrasējami lāpstiņu gali noritināti rasējuma plāksnē, att. 165. un 166.

Strūklas paplašinājuma jeb kontrakcijas koeficients:

vadratam: skre jratam:

k _

Vsinap
_

a
0 k _

t
2

Isin(3 2
_

a. 2

0
.tosinao a

0 +s0

2
t

2sinp2
a

2 -ļ-s 2

t
0

lāpstiņu solis vadratam; t, lāpstiņu solis skrejratam.

Skrejratu ūdens atstāj sadalīts strūklās, kuras aiz skrejrata noteku

caurules augšgalā apvienojas kopējā straumē ar palielinātu šķērsgrie-
zumu. Tādēļ iepriekš pieņemtā noteikumā: c, =c3=cm jātaisa neliels

pārlabojums.

Att. 165. Att. 166.

Strūklu nodalījuma lielums atkarīgs no lāpstiņu galu biezuma. Tas

jāizvēlas pēc iespējas mazāks, cik to prasa lāpstiņu izturība. Ūdens at-

stāj skrejratu meridionāli ar noplūdes virsmai perpendikulāri vērstu āt-

rumu c 2 un pāriet noteku caurulē ātrumā c
3,

kuram palielinātā šķērsgrie-

zumā jābūt mazākam par strūklas konstrukcijas k lielumu.

Noteku caurulē ūdens saplūdīs visos šķērsgriezuma punktos ar vie-

nādu ātrumu, ja lāpstiņu mutes platumi visur būs vienādi. Tie atkarīgi

no lāpstiņu soļa, kas tomēr visos noplūdes punktos nav vienāda lieluma,
bet palielinās, pieaugot rotācijas virsmas caurmēram. Piepaturot pastā-

vīga lieluma mutes platumu, jārēķinās ar to, ka relātīvā noplūdes ātruma

leņķis |3 8
mainīsies.

Ja grib to atstāt nemainīgu, tad palielinātam lāpstiņu solim jāpalie-
lina kanālu mutes platums, att. 166.
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Lāpstiņu skaitu pieņem atkarībā no skrejrata caurmēra ieplūdes

vietā pēc empiriskas formulas:

z = 12 + 0,05 D
x.

leplūdes virsmas caurmērs, mērīts centimetros.

Rēlātīvo noplūdes ātrumu w
2

pieņem vai nu vienlīdzīgu lāpstiņu ap-

loces ātrumam noplūdes vietā w
2
= u

2,
vai tā, lai absolūtais noplūdes āt-

rums c 2 ir perpendikulārs u
2

un

Uo
w

2
=

2

cosJ32

Ja tad uzkarsē lāpstiņu galus, pieņem kanāla platumu a
2

un lāpstiņu

galu biezumu s2,
tad no rasējuma atrodams lāpstiņu solis t

2 un pēc tā

aprēķināms lāpstiņu skaits

l 2

Lāpstiņu skaits, atkarībā no relātīvā ieplūdes leņķa, pēc Gelpke no-

vērojumiem, ir dažāds. Vienādiem skrejrata caurmēriem lāpstiņu skaits

lēni skrējējām turbīnām ir lielāks kā ātrskrējējām.

Lāpstiņu skaits vadratam ātrskrējējām jāņem lielāks, kā lēni skrē-

jējām, un visai ātri skrējējām pat divi reizes lielāks kā skrejratam.

Ja zināms attiecīgā vietā noplūdes virsmas caurmērs, tad, zinot

lāpstiņu skaitu, iespējams aprēķināt lāpstiņu soli t un noteikt lāpstiņu
mutes platumu a.

Skrejrata lāpstiņas pagatavo no tērauda skārda vai tērauda lējuma,

agrāk tās pagatavoja no ķeta.

To galu biezums: .

s
o
=s

2
= 0,01 ļ/b2

līdz 0,12 ļ/b2

tērauda skārda lāpstiņām,

s
0
= s 2

= 0,16ļ/b2
tērauda lējuma un ķeta lāpstiņām.

Skrejrata caurmērs (3> 120°ļ 13
< 90° 0 = 65° ļ ļ3 < 50°

200— 600

650— 950

1000— 1400

15-17

19—21

23—25

15

19

21

25

29

13

15

17

19

23

11

13

15

9

9

11

1500 — 2100 27—29 15 11

2200 — 3000 31—33 17 13

Lāpstiņu skaits vac ratam trskrējējām jāņem lielāks, kā lēni skrē-

>at divi reizes lielāks kā skrejratam.jējām, un visai ātri skr šjējām

Ja zināms attiecīg ī vietā noplūdes virsmas caurmērs, tad, zinot
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Lāpstiņu galus atstāj strupus vai arī noasina, lai aizkavētu strūklu

virpuļošanas rašanos un tās pie izplūdes vieglāk sakļautos kopā.

Kad turbīnas galvenie izmēri noskaidroti, tad uzrasējams tās pro-

fils, piegriežot vērību, lai ūdens, kas plūst atsevišķās strūklās pa skrej-

rata kanāliem, pakāpeniski novirzītos skrejrata ass virzienā un nebūtu

nevajadzīgi strūklas traucējumi ar tās iežņaugumiem vai nevajadzīgiem

paplašinājumiem, att. 167.

Šaurām turbīnām, kādas ir lēni skrējējas, darba nolīdzinājums un

ātrumu novērtēšana attiecināma uz visu turbīnas skrejratu, turpretī

platām turbīnām ar augstu ieplūdes virsmu, kādas ir normāl- un ātr-

skrējējas turbīnas, skrejrats sadalāms atsevišķās daļu turbīnās, att. 172.

Galveno izmēru noteikšanai izvēlas šauru ūdens strūkliņu, kas tur-

bīnu sadala divās līdzīgās daļās. Strūkliņas sākums atrodas uz ieplūdes

virsmas, bet gala punkts uz noplūdes virsmas.

Lāpstiņu mutes platuma vai soļa noskaidrošanai lāpstiņu galus iedo-

mājas noritinātus rasējuma plāksnē. Tur tie apaļām virsmām ir taisni,

att. 168. un 169., bet smailām virsmām evolventes, att. 170. Lāpstiņu

galu stāvokli nosaka relātīvā noplūdes ātruma leņķis 13.,.

Evolventes veidotāja taisne, notinoties pa pamataploci vienam lāp-

stiņu solim, pagarinās par mutes platumu un lāpstiņu galu biezumu:

a
2

+ s
2.

Evolventes pamataploces caurmērs ir:

c _

(a
2 +S

2 )Z
7t

Ja konstruējama turbīna, kā rādīts att. 167., kurai iekšējais profils
atrodas skrejrata asij perpendikulārā plāksnē, tad noritinājumā lāpstiņu

gali atrodas uz aploces, kas vilkta ar rādiju r = 2j Sj

Lāpstiņu solis šai vietā:

. 7lD2i
t
2i =-^

Lāpstiņu lejas gals jeb ārējais gals atrodas uz smailas virsmas, ku-

ras virsotne atrodas uz skrejrata ass punktā s a •
Smaila noritinājumu

norobežo loks, kura rādijs ir smaila veidule 2
a sa ; uz šī loka nodalāms

lāpstiņu solis t2a un uzrasējami lāpstiņu gali, kā rādīts att. 171.

Lāpstiņu solis uz ārējās virsmas:

.

7īD2a

Ī2a =
"

Z



Att 167.

Att.168.

Att. 169.

Att. 170.

Att. 171.
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Lāpstiņu solis katrā vietā lāpstiņai ir citāds. Ja lāpstiņu mutes

platums paliek nemainīgs, tad savu lielumu maina lāpstiņu galu stā-

vākļa leņķis ļ32.
Ja to patur nemainīgu, tad lāpstiņu mutes platums

maina savu lielumu un ir katrā vietā citāds, att. 166.

Kad lāpstiņu gali noritinājumā uzrasēti, tad seko virsmu saritinā-

šana un lāpstiņu galu projekciju uzrasēšana virsskatā un pretskatā.

Virsskatā, kā paskaidrots būs tālāk, uzrasē lāpstiņu galus pie ieplūdes

un izplūdes atsevišķi un pēc tam pārbīda savstarpīgi, kamēr tie ļaujas
savienoties nepārtrauktā līnijā.

Lāpstiņu garums mēdz būt: 1 = 1,2 līdz 1,7 t

Skrejrata virsdaļā atstāj 4 līdz 6 caurumus, lai izlīdzinātos spiedieni

uz skrejratu.

Turbīnas iekšējais sienas biezums pie ieplūdes ir 30 līdz 40 mm,

un pakāpeniski palielinās vārpstas ass virzienā līdz 50 mm. Turbīnas

ārējās sienas biezums ir visgarām vienāds.

Francisa turbīnām noplūdes virsma skrejratam ir nemainīga lie-

luma un pēc sava rakstura ideālām turbīnām cilindriska, bet visām citām

rotācijas virsma, kuru veido lāpstiņas iekšējā mala, līkne b
2
. Pēc Guldina

teorēmas, tādas virsmas lielums vienlīdzīgs virsmas veidotājas garumam

b
2,

pareizinātam ar virsmas veidotājas smaguma centra aprakstītās ap-

loces garumu teD
2.

Ūdens caurteces nolīdzinājums pie noplūdes iz skrejrata:

Q = vD
2
b

2
c

2

No tā izsakāms nezināmo lielumu b
2

un D 2reizinājums:

D 2b
2
=

-Q-
-1

7īC
2

Lēni skrējējām turbīnām ieplūdes virsma ir zema un noplūdes

virsmas veidotāja īsa, tādēļ reizinājuma atrašana vienkārša.

Turpretī normālām un ātrskrējējām turbīnām ar augstu ieplūdes

virsmu noplūdes virsmas veidotāja ir gara un reizinājuma atrašana

sarežģīta. Uzdevuma vienkāršošanai visu turbīnu sadala daļu turbīnās

ar vienādu caurteces vairumu katrā atsevišķā turbīnā. Sadalot turbīnu,

jāraugās, lai visās vietās strūklu tecēšanas virziens nebūtu iežņaugts un

atsevišķās strūkliņas tecētu perpendikulāri ideālai noplūdes virsmai,
att. 172. Ja tās smaguma centra S aprakstītās aploces caurmērs ir D,

un virsmas veidotājas garums b
2,

tad caurteces nolīdzinājums:

Q = 7cD.
2
b

2
c

2
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Vispārīgi jāraugās, lai D
xiX! = D

X2X 2
= D

X3X3
v. t. t. un kādā citā

vietā D
yiyi = D

y2 y2 v. t. t.

Lāpstiņām ar ideālu noplūdes līkni lāpstiņas pie iekšējā loka ir

stipri garas un īsas pie ārējā loka. Kā sekas no tam ir nevienādi berzes

Att. 172.

zudumi kanālos gar lāpstiņām, kas palielina hidrauliskos zudumus un

pasliktina turbīnas hidraulisko lietderības pakāpi, šo iemeslu dēļ izplūdes
virsmas veidotāju pieņem citādu, vairāk piemērotu, tikai jāraugās, lai

lāpstiņas netaptu par garām.

Noplūdes virsmas veidotājas garums, izteikts atkarībā no lāpstiņu
veidoto kanālu mutes platuma un to skaita z:

a
2
zw

2

19. Francisa turbīnas noteku caurule.

Pie pārejas no skrejrata noteku caurulē nedaudz mainās ūdens no-

plūdes ātruma lielums un virziens. Tas atkarīgs no krituma augstuma,

skrejrata izveidojuma un noteku caurules veida.

Tā kā smailas noteku caurules lejas galā noplūdes ātrums mazāks,

c4 < c
3,

tad noteku caurule palīdz atgūt pie noplūdes zaudēto strūklas

enerģiju. Par zaudētu jāuzskata enerģija, ko aiznes ūdens, atstādams

noteku caurules lejas galu ar ātrumu c
4,

t. i. c
4

2/2g.

Noteku caurules smailums mēdz būt no 1:10 līdz 1:20.
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Ātrskrējējām turbīnām ar lielu noplūdes ātrumu vajaga sevišķi smai-

las noteku caurules, lai atgūtu no skrejrata aiznesto strūklas enerģiju.

Atkarībā no krituma augstuma un turbīnas tipa, noteku caurules šķērs-

griezums lejas galā var sasniegt pat astoņkārtīgu caurules šķērsgrie-
zumu tās augšgalā: F

3
: F

4
no 1:2 līdz 1:8.

Ja 3 m garai noteku caurulei augšgala caurmērs ir 1 m un tās smai-

lums izvēlēts 1:10, tad lejas galā tās caurmērs ir: H
n
= 3.

D«
/2

— D
B/, _D4— D

3
_

1

H
n

~~

2H„
~~

10

D4= D3+
2

ļ"~=l+4^ =1
'
6 m'

Kāpinot turbīnas specifisko apgriezienu skaitu, t. i. izvēloties vie-

nam un tam pašam krituma augstumam turbīnu ar lielāku apgriezienu

skaitu skrejratam, vērojams, ka noteku caurules augstums arvien vairāk

samazinās un pie zināmiem apstākļiem noteikts turbīnas tips nav lie-

tojams.

Att. 173. Att. 174.

Ūdens caurplūdes ātrums lāpstiņu kanālos dažās vietās var sasniegt

visai lielu ātrumu, un no tam atkarīgais dināmiskais spiediens uz lāp-

stiņas var būt visai zems un veicināt šai vietā arī pie zemas temperātū-

ras stipru ūdens izgarošanu. Pēc tam sekojošā ūdens garaiņu sabiezē-

šana rada tukšumus, kuru aizpildīšana notiek ar sausi sprēgājošu troksni

grūdieniem, sasniedzot spiedienu uz lāpstiņas līdz 100 un vairāk atmos-

fērām, no kā tad jūtami bojājas lāpstiņu virsma un tā ātri sadilst, šo

parādību pieņemts apzīmēt par kavitāciju. Tai seko turbīnas lietderības

pakāpes samazināšanās.
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Kavitācijas lielums nosakāms mēģinājumu ceļā. To pētījis prof.

Thoma Minchenē. Kavitācijas koeficients:

B —H
n

Kavitācijas koeficients ir barometriska augstuma B m. ū. st. un

noteku caurules augstuma H
n

starpības attiecība pret visu krituma aug-

stumu H.

10 m augstam kritumam pie barometriskā spiediena B = 10 m. ū. st.

spiediena 6 m augstai noteku caurulei kavitācijas koeficients ir:

B— H
n

10— 6
nA

CT =
~-H-

=

-ļO-
= °'4

šāda noteku caurule ir Francisa ātrskrējējai turbīnai ar specifisko

apgriezienu skaitu n
s

= 400.

Pamatojoties uz Minchenes prof. Thoma pētījumiem, iespējams no-

teikt noteku caurules augstumu noteiktam turbīnas tipam dotam krituma

augstumam.

Att. 175.

Kritumam H = 15 m pie barometriskā spiediena B= 10 m ū. st.

noteku caurules augstums nedrīkst pārsniegt:

normālai Francisa turbīnai: H
n
=B— oU = 10 — 0,1.15 = 8,5 m.

ātrskrējējai ar n
s

= 340: H
n
=10— 0,3.15 = 5,5 m.

ekspresskrējējai ar n
s

= 400: H
n
=10 — 0,42.15 = 3,7 m.

Kur apstākļi atļauj, noteku cauruli izveido trompētes veidīgi. Tā

panāk labāku ūdens novadīšanu upes gultnē.



20. Francisa turbīnas spirāle.
Francisa turbīnas spirāles izveidošanā jāraugās, lai ūdens pieplūde

vadratam notiktu bez pēkšņas ātruma maiņas pa pieskarēm ieplūdes

virsmai. Lai ātrumi spirālē visās vietās būtu vienādi, tad tās šķērs-

griezumi pakāpeniski sašaurināmi ūdens plūsmes virzienā, att. 176.

Att. 176.

Ja turbīnas spirāles šķērsgriezums pie ieplūdes ir f, tad pirmā cc

turksnī tas ir %f, otrā fun trešā f.

Maziem kritumiem ar lielu ūdens spiedienu caurulē, tās pagatavo

no skārda taisnstūra šķērsgriezuma. Zemiem kritumiem lieliem ūdens

Att. 177.

126
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vairumiem tās pagatavo no betona, att. 13. un 14. Augstiem kritumiem

ar lielu ūdens spiedienu, spirāles pagatavo no ķeta, bet sevišķi augstiem

kritumiem no tērauda lējuma.

Spirālei ir pekas, ar kurām tā turas uz cieta pamata. Ūdens pie-

vadīšanu spirālei var iekārtot dažādi, att. 177.

Spirāles labvēlīgais iespaids uz turbīnas darbību ir pamudinājis tās

iekārtot arī zemiem kritumiem, parasti guļus novietotam skrejratam,

att. 13.

21. Lēni skrējējas Francisa turbīnas aprēķina piemērs.

Dots krituma augstums H= 64 m un caurteces vairums Q =

= 0,75 m
3/sek. Turbīnas skrejratam jāattīsta ātrums n = 600 apgr./min.

Atrisinājums.

Novērtējam hidrauliskos zudumus turbīnā o = 0,12

„
noplūdes zudumus

. . .
. 6 = 0,04

„
mēchaniskās berzes zudums jx

= 0,01

kopējie zudumi = 0,17

Turbīnas hidrauliskā lietderības pakāpe: cp =1 — 0,12 = 0,88.

Turbīnas efektīvās jaudas lietderības pakāpe tj = 1 — 0,17 = 0,83.

Turbīnas efektīvā jauda visam kritumam:

M
1000QH 1000.0,75.64

ftQo^ Koi „ e«N = —>—.fļ = =c
= 0,83 £3 531 z. sp.

75 75

Tas pats 1 m augstam kritumam:

N 531
, n,

N, = ——= -==1,04 z. sp.
64ļ/64

Turbīnas skrejrata apgriezienu skaits 1 m augstam kritumam:

n 600 ,
.

n
'
=

W
=

764
= saPgr-/mm-

Turbīnas specifiskais apgriezienu skaits:

ns
= n,VN; = 75.ļ/XO4 =76,5

No tā redzams, ka dotiem apstākļiem piemērota lēni skrējēja Fran-

cisa turbīna, skat. L p. 93.

Ūdens noplūdes ātrums iz skrejrata, pamatojoties uz pieņemtā no-

plūdes zuduma:

c2 = ļ/2ģ5H = ļ/2.9,81.0,04.64 = 7,07 m/sek.



128

Ar lāpstiņu galu noteiktā biezuma s
2

saistītā strūklas kontrakcija:

k
2
=

—j1- =0,91

Ūdens noplūdes ātrums noteku caurules augšgalā:

c3 = cm = c 2.k2
= 7,07.0,91 =s 6,45 m/sek.

Turbīnu izvēlāmies ar guļus novietotu vārpstu, kas izlaista cauri tur-

bīnas stāvam, att. 103. Šādā gadījumā turbīnas vārpstas šķērsgriezums
samazina noteku caurules šķērsgriezumu, tādēļ par vārpstas šķērsgrie-

zuma tiesu jāpalielina noteku caurules šķērsgriezums tās augšgalā.

Vārpstas caurmērs dotai jaudai un apgriezienu skaitam:

. ffīī&XM -?/ 71620.531
_.«

_ļ/o,2.kv n
~~ V 0,2.600.200 '

b Cm
'

Vārpstas vērpes piepūle, ievērojot, ka tā padota arī lieces piepūlei

k
v
= 200 kg/cm2

, pieņemam d = 120 mm.

Noteku caurules caurmērs metros:

D3= =ļ/3^|^"o^^o)
40 m.

Lāpstiņu aploces ātrums uzšļāciena vietā:

v, = 2,4 fU = 2,4/64= 19,2 m/sek.

Skrejrata ieplūdes virsmas caurmērs:

n
60.u

t 60.19,2
nctnD, =5=5 1 = 20 0,610 m.

7t.n 3,14.600
—

Strūklas uzšļāciena leņķi pieņemam: a
0 =a, = 19°

cosa! = cos 19° == 0,943; sin 19° = 0,3308.

Uzšļāciena absolūtais ātrums:

c, = = 29,2 m/sek.
Uļcosa, 19,2.0,9437

leplūdes virsmai perpendikulāri vērstais jeb normālais ātrums:

cn
=== c,sina, = 29,2.0,3308 == 9,32 m/sek.

leplūdes virsmas augstums:

b
'
= = 3,14.5.9,32 = °'042 m-

levērojot ieplūdes virsmas nelielu sašaurināšanos ar lāpstiņu galu

aizņemto daļu, virsmas augstumu nedaudz palielinām un pieņemam:

b
t
=45 mm.
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Att. 183. jābūt a0= 46 un to = 165.

Lāpstiņu skaits skrejratam:

z== 12 + 0,05D, = 12+ 0,05.60= 15 gab.

Lāpstiņu solis uz ieplūdes virsmas:

_7tD,_ 3,14.610
_ti=—= -128 mm.

Noplūdes virsmas veidotājas garums, reizināts ar tās smaguma

centra aprakstītās aploces caurmēru, no caurteces nolīdzinājumā Q =

—
7cD

2
b

2c,.

D 2b
2
=Q~

= Qļ^7f-- = 0,0336
ttc

2 3,14.7,07
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Tagad pēc aprēķinātiem lielumiem uzrasējams skrejrata profils un

noplūdes virsmas veidotāja pēc nojautas. Tad pārbaudāms reizinā-

jums Dob., ja D2= 0,42 m un b
2
= 0,08 m:

Q = 0,42.0,080.3,14.7,07 = 0,75

Lāpstiņu aploces ātrums uz noplūdes virsmas, kuras caurmērs D 2:

_

u,D2 _J9,2.0,420
_

u
2 _D

—

_

p-j0
-\6,Z m/sek.

Tagad sastādāmi ātrumu parallēlogrami vai ātrumu trīsstūri noplū-

des vietā, lai noskaidrotos strūklas relātīvā noplūdes ātruma veidotais

leņķis ar lāpstiņu aploces ātrumu noplūdes vietā; no tā lieluma atkarīgs

lāpstiņu galu veidojums.

Uzrasējami lāpstiņu gali, noritināti rasējuma plāksnē. No rasējuma

atrodam:

= 142°, Wj = 12,0 m/sek.; f32
= 32°, a

2
=50 mm, s, === 5 mm.

/'••'\-. k
'=50+ 5

= o'9l0
'
91 . •■

Lāpstiņu solis uz vidējā apkārtmēra:

_

tiD
2 3,14.420

_t« = = r=~— = 88 mm.

z 15

pie iekšējās sienas:

3,14.400
qq r

tj ==
1C

= 83,5 mm.

lo

pie ārējās sienas:

3,14.450
G, 0t

a
=

, r
= 94,2 mm

lo

Lāpstiņu kanāla mutes platumu vadratam pieņemam a
0
= 46, tad no

rasējuma atrodam lāpstiņu soli vadratā lāpstiņām: t
0

= 165 mm.

Noplūdes virsmas caurmērs vadratam:

D0= D, + 20 = 610 -f2O = 630 mm.

Lāpstiņu skaits vadratam:

7iD
0 3,14.630

, n .

=

"^T6S"-
=12 gab-

Lāpstiņu galu evolventes pamataploces caurmērs skrejratam:

ao -ļ- s
2

50 -4- 5, _ n-0

e= — -—-.2= ' .15 = 263 mm.
iz 3,14



22. Normālas Francisa turbīnas aprēķina piemērs.

Dots krituma augstums H = 5 m un caurteces vairums Q = 1,8 m3/sek.

Apgriezienu skaits nav zināms. Projekts jāsastāda normālai Fancisa

turbīnai.

Atrisinājums.

Pieņem:

hidrauliskos zudumus
. . .p = 0,13

noplūdes zudumus
. . . .8 =0,06

mēchaniskos berzes zudumus \l = 0,01

kopā = 0,20

Turbīnas efektīvā lietderības pakāpe tj = 1 — 0,20 = 0,80.

Turbīnas hidrauliskā lietderības pakāpe cp = 1 = 0,13 = 0,87.

Turbīnas efektīvā jauda:

M TQH 1000.1,8.5 „ on ocN==-L
—.yj = .0,80 = 96 z. sp.

Ūdens noplūdes ātrums iz skrejrata, pamatojoties uz pieņemto no-

plūdes zudumu:

c 2 == \/2ģm = ļ/2.9,81.0,06.5 = 2,42 m/sek.

Ja lāpstiņu galus labi noasina, tad strūklas kontrakcija ir tik maza,

ka to var neievērot un noplūdes ātrumu noteku caurules augšgalā pie-

līdzināt ūdens izplūdes ātrumam no skrejrata:

c2 = escs — 2,42 m/sek.

Turbīnu izvēlāmies ar guļus novietotu skrejratu, att. 135., pakārtu

vārpstas galā, tad vārpstas šķērsgriezums nesamazina noteku caurules

šķērsgriezumu.
Noteku caurules caurmērs pilnam caurteces vairumam:

Stāvus novietota vārpsta padota galvenokārt vērpes piepūlei, un tās

izliekšana notiek visai niecīgiem spēkiem, tāpēc vārpstas caurmēra ap-

rēķināšanai vērpes pieļaujamo piepūli var pieņemt k
v
= 250 kg/cm2

.

Vārpstas caurmērs centimetros:

-ļ

3

/ 71620.N -V 71620.96
d = ļ/0,2.k

v .n =1/ 0,2.-250.118
Cm

-

1319*
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Skrejrata pievienošana vārpstai notiek ar ierievi, tādēļ tās caur-

mērs par ierievja iegremdēšanas tiesu jāpalielina:

d = 110 + 10 = 120 mm.

Turbīnas ieplūdes virsmas caurmēru pieņemam atkarībā no noteku

caurules caurmēra, cik tas nepieciešami normālas Francisa turbīnas pro-

fila izveidošanai.

Di = 980 + 60 = 1040 mm.

Lāpstiņu aploces ātrums uzšļāciena vietā:

v, = 2,9 ļ/H" = 2,9 ļ/5 =6,45 m/sek.

Turbīnas skrejrata apgriezienu skaits minūtē:

60u, 60.60,45
11G
, .

n =

-*dt
=

m:m
=llB apgr>in -

Pārbaudām turbīnas piederību noteiktam tipam:

m
N 96

q ~

Nj = —f=s= —-7= = 8,6 z. sp.

Hļ/H sļ/5

60u, 1

101
2,9

_

Q , .
=

~

' T54
= aPsr-/min-

ns = n
2 ļ/Nj* =53ļ/8~6 = 156

Normālai Francisa turbīnai specifiskais apgriezienu skaits ir 126

līdz 200, skat. L p. 93.

Lāpstiņu skaits skrejratam:

z = 12 + = 12 + 0,05 .1,07 = 17 gab.

Lāpstiņu skaitu vadratam pieņemam z = 19 gab.

Lāpstiņu galu biezumu vadratā lāpstiņām pieņemam s
0
= 6 mm.

Strūklas uzšļāciena leņķi pieņemam a
e
= a, = 23°

cos %
x

mi cos 23° = 0,92; sin 23° = 0,39; tg 23° = 0,424.

Strūklas uzšļāciena absolūtais ātrums:

c0 = c, = u,/cosa, =

og2
- = 7 m/sek.

Relātīvais ieplūdes ātrums normālām Francisa turbīnām vienāds ar

strūklas normālo uzšļāciena ātrumu:

w, = ca
=== u

t tgx, = 6,45.0,424 = 2,74 m/sek.
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Nepieciešamais krituma augstums, uzšļāciena absolūtā ātruma

Cj = 7 m/sek. iegūšanai:

r2 7 2

1 ~

2g
_

2.9,81
- Ab m-

Tagad sastādāms ieplūdes ātrumu parallēlograms un uzrasējami

vadratā lāpstiņu gali, noritināti rasējuma plāksnē, lai noskaidrotos lāp-

stiņu kanālu mutes platums aO,
lāpstiņu solis t

0
izplūdes virsmas aug-

stums b
0

vadratam.

Izplūdes virsmas caurmēru vadratam pieņemam:

D0=V, + 60 = 1040 + 60 = 1100.

Lāpstiņu solis vadratam:

=

3
!
HJLO0

= 182 mm

z
0

19

Att. 185. Att. 186.

Lāpstiņu kanāla mutes platums atrodams no rasējuma vai analitiski:

a
0
+ s

0
= t

o
sina

0

a
0

—- t
o
sina

0
— s0

= 182.0,39 — 6 = 65 mm

Ūdens strūklas sašaurinājums pie izplūdes no vadratā jeb strūklas

kontrakcija lāpstiņām ar nenoasinātiem galiem:

ķr = ļjļ _65_— o 92
a O -ļ-s 0

65+ 6

Izplūdes virsmas augstums vadratam:

h —

9
—

h!z
— 0 226u °

z„a oc„.k 19.0,065.7.0,92 '

leplūdes virsmas augstums skrejratam:

k
Q

—
hĒ.

-c o 923

1 ""TcD.Cnk!
-
"

3,14.1,04.2,74.0,90
'
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Lai skrejratam nosēžoties strūkla netriektos pret tā augžmalu, tad

ieplūdes virsmu skrejratam nedaudz palielina un pieņem:

b
x
=230 mm.

Noplūdes virsmas veidotājas un tās smaguma centra aprakstītās

aploces garuma reizinājums turbīnām ar labi noasinātiem galiem skrej-

rata lāpstiņām ir:

= = 3J?442 = 0
-

236
-

Reizinājuma atsevišķo lielumu atrašana notiek grafiski. Tam nolū-

kam ar līdz šim atrasto lielumu palīdzību uzrasē pēc iespējas lielākā

mērogā turbīnas profilu, att. 187.

Att. 187.

Tā kā turbīnas ieplūdes virsma normālām Francisa turbīnām visai

augsta un skrejrats plats, tad, ūdens masu pareizākai tecēšanas likumu

ievērošanai, visa turbīna sadalāma atsevišķās daļu turbīnās tā, lai visās

vietās ideālā noplūdes virsma stāvētu perpendikulāri atsevišķām ūdens
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strūkliņām. Caurteces vairums visām daļu turbīnām katrai par sevi ir

viens un tas pats: Q./4 = Q/4,

leplūdes virsma, kura dotā gadījumā ir apaļa, sadalāma četrās vien-

līdzīgās daļās un pēc izjūtas novelkamas strūklu norobežojuma līnijas un

ideālās noplūdes virsmas tā, lai to veidotājas x garuma reizinājums ar

vidējo caurmēru ir vienādi:

D
xi. xt

=D
x 2. x2= D

X 3 •x 3saDx4•x 4

No rasējuma atrodam grafiski noplūdes virsmas veidotājas b
2 ga-

rumu, kā atsevišķo garumu x summu:

b
2
= Xj + x2+ x3+x

4.

Reizinājuma D
x .x atrašanai no rasējuma izmērīto garumu x parei-

zinām ar tā smaguma centra aprakstītās aploces caurmēru. Tā kā loki

daļu turbīnām visai īsi, tad to vietā izmērījamas loku hordas un līknes

vidus punkts uzskatāms par līknes smaguma centru.

Dxi. x, = 0,116 X 0,510 = 0,0590

D
x 2. x, = 0,090 X 0,658 sa 0,0590

Dx 3. x, == 0,075 X 0,79 sa 0,0590

D
x 4. x4s= 0,064 X 0,92 = 0,0590

D2b
2

sa 0,345 X 0,685 = 0,2360

Ideālās noplūdes virsmas veidotājas smaguma centra aprakstītās ap-

loces caurmērs pēc rasējuma ir D2=0,685 m.

Lāpstiņu aploces ātrums smaguma centram:

u2 = =

M5A98
;=4)24m/sek

Katras daļas turbīnas caurteces vairums:

= m*
4 4

Turbīnai O — 1 tas ir:

-9-= = D
x 7tx.c

2
= 0,510.0,116.3,14.2,42 = 0,45 m3v.t. t.

Lāpstiņas, kuru ārējās malas veido ideālo noplūdes virsmu, ir visai

garas pie virsējā rata vainaga un īsas pie apakšējā rata vainaga, šeit

lāpstiņu aploces ātrumi lielāki, kā pie augšējā vainaga. Tas rada pie

augšmalas visai nelabvēlīgus noplūdes apstākļus un palielina hidrauliskos

zudumus. Šo iemeslu dēļ lāpstiņu malu pie noplūdes izvēlās brīvi, cen-



Att. 188.

Att. 190.

Att. 189. Att. 191.

Att. 192.
Att. 193.
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šoties panākt, lai lāpstiņas garumi visās vietās būtu puslīdz vienādi, skat.

att. 187.

Kad turbīnas profils noskaidrojies, tad izdara lāpstiņu griezumus,

vedot tos gar daļu turbīnu norobežojuma līnijām. Griezumu uzrasēšana

palīdz noskaidrot visai sarežģīto lāpstiņu veidu.

Lāpstiņu galu griezumi atrodas uz apaļām vai smailām virsmām,

kuras lāpstiņu profila pareizākai izveidošanai noritināmas rasējuma

plāksnē. Smaiļu virsotnes atrodas uz skrejrata ass līnijas. O punktam

smaila virsotne ir punktā S
O,

bet punktam 1 punktā Punktam 2 tā

ir visai tālu, bet punktiem 3 un 4 bezgalībā. Virsmas, uz kuriem šie

punkti atrodas, ir apaļas, cilindriskas.

Lāpstiņu galu stāvokļus atsevišķiem griezumiem atrodam ar noplū-

des ātrumu parallēlogramu vai trīsstūru palīdzību, kuri dod iespēju at-

rast relātīvā noplūdes ātruma leņķus. Visai noplūdes virsmai paliek

spēkā noteikums, ka absolūtais noplūdes ātrums e
a

ir vērsts perpendi-

kulāri lāpstiņu aploces ātrumam noplūdes vietā: c 2 JL u
2

Katram griezumam lāpstiņu solis ir citāds, atkarībā no griezuma

atrašanās vietas un rotējošās virsmas caurmēra. Piepaturot lāpstiņu vei-

dotiem kanāliem vienādu mutes platumu, dabū katram griezumam citādu

lāpstiņu galu stāvokli un relātīvā noplūdes ātruma leņķi ļ3 2,
skat. att. 192.

Lāpstiņu aploces ātrumi un to solis pakāpeniski samazinās virzienā

uz skrejrata asi un pie tās vienlīdzīgi nullei. Uz apakšējā skrejrata vai-

naga apaļās virsmas punktā 4 lāpstiņu aploces ātrums ir:

u,D, 6,45.0,98
_n

_ . ,
u

4
= = -

m
=6,05 m/sek.

Lāpstiņu solis šai vietā:

. nD
s 3,14.980

mmt, = = = 18z mm.
z 17

Citiem griezumiem šo lielumu atrašana vienkāršojas, ja sastāda

attiecīgu diagramu piemērotā mērogā, att. 192.

No tās pašas diagrammas nolasāmi arī lāpstiņu galu veidotie leņķi ļ3 2

Tie palielinās no apakšas uz augšu.

Griezumiem pa 0 un 1 līnijām smaiļu virsotnes atrodas punktos S
0

un Sļ; smaiļu veidules ir noritinājuma aploču radiji: r
0

un r
2.

Strūklu netraucēta tecēšana un pareiza virzīšanās ir nodrošināta ar

vismazākiem hidrauliskiem zudumiem, ja lāpstiņu gali veidoti pēc Ar-

chimeda spirāles. Tā kā tie sastāda tikai niecīgu šādas līknes daļu, tad

vienkāršības labā galus veido pēc evolventes vai tai atbilstošu loku. Pēc

jaunākiem atzinumiem, tikpat labi rezultāti sasniedzami ar taisniem lāp-

stiņu galiem, dodot tiem piemērotu relātīvā noplūdes ātruma leņķi 13,.
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Lāpstiņu galu evolventes veidotāja taisne katrā lāpstiņu solī paga-

rinās par lāpstiņu kanāla mutes platumu un lāpstiņas gala biezumu, t. i.

par lielumu: a
2

+ s
2.

Evolventes pamataploces garums sastādās no vienas lāpstiņu mutes

platuma un lāpstiņu gala biezuma, pareizināta ar lāpstiņu skaitu:

c
.

7t = z
. (a

2
+ s

2
).

Evolventes pamataploces caurmērs:

c =

z_(aL± s
a
)
=

17(56+6)
= 334 mm

« 3,14

Lāpstiņām ar nenoasinātiem galiem strūklas kontrakcijas lielums ir:

ka2=
a2

_

_

56
092

a
2 -J-s 2

56 + 5

Ārējās apaļās taisnās virsmas noritinājumā lāpstiņu gali ir taisni,

att. 193. Tāpat tuvi taisnei ir lāpstiņu gali strūklas 3 griezuma noriti-

nājumam, att. 190. Strūklām 0, 1 un 2 lāpstiņu gali atrodas uz smailām

vismām un to noritinājumi ir evolventes.

Att. 194. Att. 195.

Kad lāpstiņu gali griezuma noritinājumā uzrasēti, tad seko apaļo

un smailo virsmu saritināšana un lāpstiņu projekciju uzrasēšana pret-

skatā un virsskatā, att. 188. un 189.

Lāpstiņu noplūdes virsmas malu pieņem plāksnē, kas iet caur vārpstas

asi, tādēļ pretskatā lāpstiņas mala ir līkne b
2,

bet virsskatā taisne. Vien-

kāršības labad, konstrukciju izveidošanai, to savienojam ar simmetrijas

līniju, var izvēlēties arī kādu citu radiālu taisni.
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Tad noprojecējam strūklu punktus 0 līdz 4 uz šo taisni. Lāpstiņas

ārējai malai b
x

visā platumā jāpieiet rata ārējai virsmai radiāli. Pamato-

joties uz to, uzvelk vispirms loku pēdējam slānim 4a un liek tam radiāli

pieiet ārējai virsmai. Tad velk radiālu taisni un noplūdes gala evolventi,

kuru ar pārejas taisni un līkni apvieno vienā līnijā. Tā virsskatā attēlo

lāpstiņas izliekuma veidu, šai līnijai, kura pēc izjūtas izvelkama, jābūt

tā, kā strūklas tecēšana notiek bez traucējumiem, att. 189.

Att. 196.

Lāpstiņas ir divējādi liektas plāksnes telpā. Tās izliekuma veida

noskaidrošanai nepieciešami lielāks skaits punktu. Tos iegūst, izdarot

lāpstiņas griezumus ar radiālām plāksnēm un līmeniskām plāksnēm. Pēc

tam atzīmējami punkti, kur radiālo griezumu taisnes 0 līdz VI krusto

strūklu līnijas 0 līdz 4, tāpat līmenisko griezumu taisnes 1 līdz 4 krust-

punkti ar strūklu līnijām. Šie punkti, apvienoti līnijā, dod pārskatu par

lāpstiņas virsmas raksturu. Jāseko, lai pretskatā līkņu 1 līdz VI raksturs

nodrošinātu strūklas nepārtrauktu un vieglu tecēšanu un tā vietām ne-

sablīvētos. Ja šīm līknēm nav piemērots veids, tad attiecīgi grozāmi

lāpstiņu galu veidojumi virsskatā, un līknes jālabo vai otrādi.

Griezumu punkti dod iespēju pagatavot modeli — metalla bluķi, pēc
kura izveidojamas lāpstiņas, kuras pagatavo no tērauda skārda, un at-

tiecīgi izliecamas karstā stāvoklī.

Lāpstiņas līmeniskos griezumus parocīgi izpildīt tādos atstatumos,
kas atbilst tādu koka dēļu biezumam, no kuriem domāts pagatavot mo-

deli lāpstiņu izveidošanai. Pēc koka modeļa gan vispirms atlej ķeta bluķi

plāksnīšu veidošanai spiedēs, att. 194. un 195.

Lāpstiņu iestiprināšana turbīnas skrejrata stāvā notiek ar ieliešanu

pie rata pagatavošanas. Lāpstiņas labākai noturībai stāvā, tai galus iz-

robo līdzīgi bezdelīgu astēm.



140

23. Ātrskrejejas Francisa turbīnas aprēķins.

lepriekšējam uzdevumam, ūdens kritumam H= 9 m un vidējam

caurteces vairumam Q = 2,5 m
3/sek. aprēķināt un uzprojektēt Francisa

ātrskrējēju turbīnu izdevīgākiem darba apstākļiem.

Atrisinājums.

Kritumam ar vienu turbīnu visam caurteces vairumam turbīna vis-

izdevīgāk strādā, ja tās lielumus izvēlas H pildījumam. Pie pilna un sa-

mazināta pildījuma tā strādās ar zemāku lietderības pakāpi.

Izvēlamies % pildījumam hidraulisko lietderības pakāpi c = 0,90 un

kopējo lietderības pakāpi: rļ = 0,85.

Pilnam pildījumam darba apstākļi nelabvēlīgāki un lietderības pakāpi

pieņemam: yj, — 0,80.

Turbīnas efektīgā jauda % pildījumam:

XT

3 yQ.H 3 1000.2,5.9
noc lAnN,

/' ="4 •
=

T- -0,85= 190 z. sp.

Tas pats pilnam pildījumam:

» t 1000.2,5.9
non 'N = = 0,80 = 240 z. sp.

Jauda 1 m augstam kritumam:

N
t
= —-== =—. = 7,04 z. sp.

Hļ/H 9ļ/9
F

Pēc noteikuma turbīnai jābūt ātrskrējējai. Tai izvēlamies specifisko

apgriezienu skaitu, kāds ātrskrējējai turbīnai, skat. 1. p. 93.

n s
= 250

Turbīnas īstais apgriezienu skaits minūtē:

/v
- n s ļ/H 250ļ/"9 ™ , .

n = n.ļ/H = —= — = 295 apgr./min.

y ļ/N, ļ/7,04

Lāpstiņu aploces ātrums uzšļāciena vietā:

v, = 3,4ļ/FT= 3,4ļ/9 = 10,2 m/sek.

Turbīnas skrejrata ieplūdes virsmas caurmērs:

60u, 60.10,2 __.

nD'= «

=o'66°0
'
66° m

-

Ūdens noplūdes ātrums noteku caurules augšgalā % pildījumam lāp-

stiņām ar labi noasinātiem galiem:
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c3 = ļ/2gBH = i/2.9,81.0,08.9==3,75 m/sek.

Pilnam pildījumam noplūdes ātrums:

c
3
i
=

4/3 .3,75 = 5 m/sek.

Hidrauliskais zudums noteku caurulē pilnam pildījumam:

S 1
= =

52
= 0,14

2gH 2.9,81.9

Noteku caurules caurmērs augšgalā:

Visai lielos noplūdes zudumus var samazināt ar labi smailu noteku

cauruli. Ja tai lejas gala šķērsgriezumu pieņem četrkārtīgu augšgala

šķērsgriezumam, tad izplūdes virsmas caurmērs noteku caurulei ir:

D4== ][Ā.
D8= 2. D3= 2.0,800 = 1,600 m.

Ūdens izplūdes ātrums pa noteku cauruli pilnam pildījumam:

4.Q 4.2,5
Ql ,

, .

C
' =W

=

3,14.3,2»
= 3

'
H m/SGk -

Galīgais noplūdes zudums:

3 14'2

pilnam pildījumam —51
=

'
- = 0,05; % pildījumam 5 = 0,003.

z
.
y,o1. y

Strūklas uzšļāciena leņķi % pildījumam pieņemam:

a0
= a, = 25°

Sin a, = sin 25° - 0,42; cos .
25° = 0,906; tg 25° = 0,466.

Strūklas uzšļāciena abs. ātrums:

C]=^= 0

;9^K9 =8)55m/sek .

u,cosa, 10,2.0,906

Šī ātruma iegūšanai nepieciešamais krituma augstums:

h'=tf=w =3
-
72m

-

Noteku caurules lielākais augstums dotiem apstākļiem un baromet-

riskam gaisa spiedienam B = 10 m. ū. st.

H„= B —0,2H = 10 — 0,2.9 = 8,2 m.
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Rīcībā esošais augstums: H
n

= 9 — 3,72 = 5,28 m. ir pietiekams.

Izvēlēto turbīnas tipu dotiem kritumiem iespējams uzstādīt un no-

teku cauruli piemēroti izveidot.

Lāpstiņu skaits skrejratam z =-- 15, vadratam z
9

= 17.

Tagad, pamatojoties uz iegūtiem datiem, iespējams uzrasēt ieplūcies

ātrumu parallēlogramu, lai noskaidrotos relātīvais ieplūdes ātrums % pil-

dījumam un tā veidotais leņķis ar aploces ātrumu uzšļāciena vietā, att.

197. un 198., jo tie nepieciešami lāpstiņu malas izveidošanai ieplūdes

vietā.

Att. 198.Att. 197.

Tā grafiski atrodam:

W! = 4,3 m/sek. un (3 t 56°;

tas pats analitiski:

Wl = 1/Č7+ U!
2
— == ļ/8,55'2-f-10,2

2—2.8,55.1072.0,9 = 4,3 m/sek.

Ci w, . . 0 w, .
8,55.0,42

ccn

no -rV =
.

atrodam sin3, =—. sina, = -—j-g— = 56°

sinpt šina,
r

C[ 4,3

Relātīvais ieplūdes ātrums pilnam pildījumam:

w 0
=

4/3W, ass
4
/ 3 .4,3 = 5,7 m/sek.

Lāpstiņu solis uz ieplūdes virsmas:

. itD, 3,14.640
mmt, = —- = r-= =134 mm.

z 15

Pieņemam vadratā izplūdes virsmas caurmēru pa daļai slēgtām lāp-

stiņām D 9 *= 800 mm, tad 17 lāpstiņām solis ir:

.

7iD
n 3,14.800

t = = =148 mm.

z0
17
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Lāpstiņu kanāla mutes platums, ja to galu biezums s
9

= 6 mm:

a
0
= t

o
sina

0
— s

0
= 148.0,42 —6=56 mm.

No caurteces nolīdzinājumā izplūdes vietā % Q = z9 a0
b

0
c 0 atrod

izplūdes virsmas augstumu vadratam:

b
°
=

4.Wo
=

4.17.0,056.8,55
= 0,230 m

'

Att. 199 Att. 200.

Tagad, tāpat kā iepriekšējā uzdevumā, uzrasējams skrejrata profils,

sadalot visu turbīnu daļu turbīnās ar strūklu līnijām, kas nodala atse-

višķās daļu turbīnas. Tām jākrusto ideālā noplūdes virsma taisnā leņķī.

Skrejrata virsmas veidotāju var izvēlēties brīvi tā, lai strūklu tecēšanas

apstākļi visās vietās būtu puslīdz vienādi, att. 199.

Noplūdes virsmai perpendikulāri vērstie noplūdes ātrumi visās vir-



Att. 201.
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smas vietās nav vienādi. Punktos 2, 3, 4 tie gan vienādi, bet punktos

1 un 0 tie ir lielāki, jo noplūdes virsma šaurāka.

Noplūdes absolūto ātrumu atrod, ja caur noplūdes virsmas punktu

novelk ideālo noplūdes virsmas veidotāju, un rasējumā izmēri tās ga-

rumu 1 un smaguma centra aprakstītās aploces caurmēru D 2

Pilnam pildījumam punktam 1:

1 = 0,265 m, D2==0,400 m.

C2= =

3,14.0,4.0*266
= 7,5 m/sek.

Punktam 3:

1 = 0,340 m, D2-0,35 m, c2 = 6,7 m/sek.;

% pildījumam:

punktā 1— c2 =3A
. 7,5 = 5,62 m/sek.;

punktā 3 — c2 = 5,0 m/sek., v. t. t.

Konstruktīvi izveidojot vadratā lāpstiņas un nostādot tās pilnam pil-

dījumam, atrod uzšļāciena leņķi pilnam pildījumam a
0 un no ieplūdes

parallēlograma dabū trieciena ātrumu, sk. att. 198.

v = 2 m/sek.

Grozāmo lāpstiņu bultas caurmērs:

. ļ/boMoH i/23M4,82 .9
,-*= ]/ 4800

=

\ "4800 =
4

'
scm

-

Lāpstiņas priekšdaļas garumu pieņem vienlīdzīgu solim: vai atka-

rībā no mutes platuma un soļa garuma attiecības:

a/t = 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

1 = 0,68t 0,69t 0,70t 0,71t 0,72t 0,73t 0,74t

Dotam uzdevumam: a/t = 56/148 = 0,38;

Lāpstiņas priekšgala garums: 1 = 0,72 t = 0,72.148 = 107 mm,

pieņemam — 1 = 120 mm.

Sekojot jaunākiem atzinumiem par strūklas novadīšanu no skrej-

rata, lāpstiņu galus izveidojam pilnīgi taisnus. Lāpstiņas parasti simet-

riskas. To otrs gals veidojams brīvi, pielāgojoties ūdens tecēšanas rak-

sturam, lai tā notiktu bez traucējumiem. Kanāļu sašaurinājumam jā-

notiek pakāpeniski.

Lāpstiņu izveidojuma pareizība pārbaudāma, tās uzrasējot slēgtā

stāvoklī trīsceturtdaļ pildījumam un pilnam pildījumam. Vadratā lāp-
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stiņas pagatavojam no ķeta. Tās grozāmas visas reizē. Tam nolūkam

lāpstiņu galus ar bronzas vai temperķeta plāksnītēm piesaista grozā-

mam ap vadratu gredzenam. Temperķeta virām caurumi tapiņu ievieto-

šanai izoderējami ar deltametalla buksītēm-iemavām. Tapiņas gredzenā

iespiestas un atkniedētas, tāpat tās ar spēku iespiestas lāpstiņā. Lāpsti-

ņas urbumi bultas ievietošanai arī izoderējami ar delta metallu. Bultai

divas vadošās virsmas. Tā vadratā ieliekama no virspuses. Tai galā uz-

skrūvē slēgtu uzgriežņi vai pagatavo to ar galvu.

24. Francisa ekspresskrējējas turbīnas.

Arvien vairāk samazinot relātīvā ieplūdes ātruma leņķi (3, un pa-

lielinot absolūtā uzšļāciena leņķi a, dabū lielāku lāpstiņu aploces ātrumu

vienam un tam pašam kritumam un tā tad lielāku apgriezienu skaitu

skrejratam. Tā, piem., izvēlētam uzšļāciena leņķim <x1 = 40° un relātīvā

ieplūdes ātruma leņķim 13 j = 25°, skat. 1. p. 81., lāpstiņu aploces ātrums

uzšļāciena vietā ir:

«,--ļ/g.H(H-|D=ļ/wi.o>9oH(l+g)=5yH

Uzprojektējot šādiem noteikumiem skrejrata lāpstiņas, redzam, ka

tās iznāk visai garas un lāpstiņu veidotie kanāli ir šauri, att. 202. un

202 a.

Att. 202. Att. 202 a.

Berzes zudumi šādu lāpstiņu kanālos ievērojami pieaug, stipri krī-

tas turbīnas attīstītā jauda. Skrejrats strādā ar lielu virsspiedienu un

lielu strūklas paātrinājumu skrejrata lāpstiņu kanālos.



Jaunākie pētījumi par ūdens tecēšanu šauros kanālos rāda, ka ir

pilnīgi nevajadzīga strūklu līdzteku vadīšana pie izplūdes no skrejrata

un nav sevišķa vajadzība lāpstiņu galus veidot pēc evolventes, bet tos

var pagatavot pilnīgi taisnus. Pietiek tiem dot attiecīgo slīpumu, kāds

nepieciešams relātīvajam noplūdes ātrumam. Turbīnas lietderības pa-

kāpe pat uzrāda uzlabojumu, ja lāpstiņu galus ved taisni uz augšu, lai

iestātos tūlītējs lāpstiņu kanālu paplašinājums.

Līdz ar to rodas vajadzība sašaurināt lāpstiņas un sabīdīt uz iekšu

skrejrata ieplūdes virsmu, atstājot starp vadratā izplūdes virsmu un

Att. 203.

skrejrata ieplūdes virsmu brīvu telpu, kurā ūdens strūklas var brīvi

plūst un no radiālā virziena pāriet vārpstas ass virzienā. Tomēr arvien

paliek vajadzība strūklu savirpuļot, ko panāk ar vadratā pareizi veido-

tām lāpstiņām un to piemērotu stāvokli.

No turbīnas darba nolīdzinājumā vērojams, ka lāpstiņu aploces āt-

rumam samazinoties, -absolūtā uzšļāciena ātruma projekcija uz lāpstiņu

aploces ātrumu ieplūdes vietā palielinās:

egH
c.cosa. = —

Līdz ar to palielinās relātīvā ieplūdes ātruma leņķis fc, kuru pēc

vajadzības var vēl ņemt lielāku. Relātīvais noplūdes ātrums nedaudz

samazinās.

14710*
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Att. 204.

Ekspresskrejeju turbīnu ar tai raksturīgu lāpstiņu izliekumu rāda

att. 203.

Att. 204. redzama ekspresskrējēja turbīna 2,5 m ūdens kritumam

un 7,5 m'Vsek. caurteces vairumam. Turbīnas jauda 200 z. sp. pie 100

apgr/min. To pagatavojusi Francijas turbīnu rūpnīca Heure-Beue Gre-

noblē.

25. Francisa turbīnu būves veidi un novietošanas plāni.

a) Turbīnas ar guļus novietotu skrejratu un atklātu ūdens pievadu.

Francisa turbīnas noderīgas visdažādākiem krituma augstumiem un

darba -apstākļiem, tāpat visdažādākiem caurplūdes vairumiem.

Līdz 10 m augstiem kritumiem Francisa turbīnas iekārto ar atklātu

ūdens pievadu un novieto tās piemēroti izveidotās šachtās vismaz 1 m

zem ūdens līmeņa. Pēdējos gados ar teicamiem panākumiem praktizē

ūdens pievadīšanu pa betonētām spirālēm, ar kuru palīdzību iespējams

uztvert klāt pieplūstošā ūdens sparu un tādā kārtā palielināt turbīnas

lietderības pakāpi arī zemiem kritumiem.

Francisa turbīnu attiecībā pret kritumu var novietot dažādi pēc

katrreizējām vajadzībām. Līdz 2 m augstiem kritumiem turbīnas skrej-
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ratu liek guļus un vārpstu stāvus. Tā kā zemiem kritumiem arī ātrskrē-

jējas turbīnas skrejratam ir neliels apgriezienu skaits, tad nepieciešama

ātruma palielināšana ar zobratu pārvada palīdzību.

Turbīna ar vadratu balstās uz šachtas grīdā iebetonētu ķeta gre-

dzenu. Zemiem ūdens kritumiem noteku caurule ir īsa. To izliec trom-

pētes veidīgi un izveido turbīnas betona pamatā, att. 205. Noteku cau-

Att. 205.

rules galam darba laikā jābūt zem ūdens, citādi tā zaudē savu sūkša-

nas spēju, un turbīnas lietderības pakāpe samazinās.

Turbīnas skrejrats nosegts ar vāku, kurš sastāda vadratā virsdaļu.

Mazām turbīnām tas ir viengabala, lielām sastāv no divām daļām. No-

ņemot vāku, viegli piekļūt pie vadratā lāpstiņām, tās izņemt un izdarīt

nepieciešamos labojumus. Lāpstiņu bulta izvelkama no virspuses. Skrej-

rats izceļams kopā ar vārpstu.

Pārvada mechanismi stāvus novietotām vārpstām nav apdraudēti

no appludināšanas, strauji ceļoties lejas ūdens līmenim.
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Rēgulātora vārpsta balstās parastā pēdu gultnī, kuru ar enkurskrū-

vēm pievieno šachtas grīdai, šachtas grīdā bez tam vēl atrodas ūdens

novads, noslēgts ar paceļamu vārstuli. Vārstuļa pacelšana notiek ar

pagaru vārstulim pievienotu stieni, šachtas sienā iebetonētas apaļas
dzelzs kāpnes, nokļūšanai šachtā pie turbīnas.

Att. 206.

Skrejrata vārpsta tai daļā, kur to skar ūdens, nosedzama ar aizsarg-

cauruli T. To pagatavo no ķeta, un lejas daļā tā ir divdaļīga, savienota

ar skrūvēm. Tāpat labi nosargājams uz turbīnas vāka novietotais vārp-

stas vadošais gultnis. Tam ir divdaļīgi ķeta ieliktņi, izoderēti ar balt-

metallu.

Vārpstas aizsargcaurules augšgals pievienots griestos iebetonētai vai

citādi iestiprinātai caurlaidu caurulei, kura savukārt pievienota atbalsta

blokam, kas satur pēdu gultni, skat. att. 212.

Nepastāvīgam ūdens līmenim, ja stipri mainās caurteces vairums,

iekārto līmeņa rēgulētāju, att. 206. Tā uzdevums gādāt par līmeņa no-

turēšanu pēc iespējas pastāvīgā augstumā. To panāk, palielinot caur-

plūdi, līmenim ceļoties, un samazinot caurplūdi, līmenim krītoties.
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Jaudas pārvadīšanai visbiežāk iekārto smailu zobratu pārvadu. Lie-

lākais zvana veida zobrats ķeta ar koka zobiem, mazākais zobrats pil-

nīgi ķeta. Tā kā no mitruma galīgi pasargāt koka zobus neiespējami un

tie var nedaudz iespīlēties, tad to labas darbības izlīdzināšanai starp

turbīnas vārpstu un darba mašīnas vārpstu ievieto elastīgu sajūgu.

Parasti smailo zobratu sazobe notiek no virspuses, jo tad zobratu sadar-

bība ir līdzsvarotāka.

Att. 207.

Ja vairāk turbīnas pievienotas kopējai vārpstai enerģijas tālāk pār-

vadīšanai, tad zobratu sazobe notiek no apakšas, att. 208. Tādos gadī-

jumos turbīnas vārpstas saturētājs gultnis novietots īpatnēji izveidotā

pakaru atbalstā, kuru satur divas T veida sijas. Tam atbalsts pievieno-

jams ar skrūvēm.

šāds piemērs redzams att. 208. Visam kritumam iekārtotas 4 turbī-

nas, kuras pagatavojusi turbīnu rūpnīca Amme, Giesecke un Konegen,

Braunschweigā. Spēkstacijas kritums visai svārstīgs no 1,4 m līdz 2,8 m.

Pie augsta ūdens līmeņa darbojas tikai divas turbīnas un dod 500 z. sp.
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lielu jaudu. Ūdens līmenim stipri krītoties, laiž darbā visas četras tur-

bīnas, kuras tad kopā dod ap 200 z. sp.

Lielas jaudas turbīnēm attiecīgi augstiem kritumiem ģenerātorus

tieši pievieno turbīnas skrejrata vārpstai galā, kā redzams att. 14. Tā

Att. 208.

kā zemiem kritumiem turbīnas skrejratam ir mazs apgriezienu skaits, tad

lielām jaudām ģenerātori ir visai smagi un lieli, tādēļ tā apmēru sama-
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zināšanai iekārto nereti arī apaļu zobratu pārvadu ar līkiem egļu skuju

veida zobiem, šāds piemērs redzams att. 210. un 211. Turbīnu pagata-

vojusi turbīnu rūpnīca F. Schihau, Elbingā, 3,5 m augstam ūdens kri-

tumam. Turbīnas skrejratam 48 apgr/min. Zobrati pārvadam tērauda.

Lielākais tērauda lējuma, mazais no kaļamā tērauda.

Att. 209.

Zobratu eļļošana notiek zem spiediena, ko dod piemērota lieluma

eļļas sūknis. Tas eļļu no uzkrājēja f dzen pa caurulēm cauri turbīnas

ūdens pievadam, kur to atdzesē un atdzesētu ievada zobratu telpā. No

turienes eļļa pašplūsmes ceļā nonāk atpakaļ uzkrājējā.

b) Turbīnas pēdu gultnis.

Turbīnām ar guļus novietotu skrejratu un stāvus vārpstu ļoti sva-

rīga sastāvdaļa ir turbīnas vārpstas atbalstītājs pēdu gultnis, kurā pa-

kārta skrien vārpsta.

Pēdu gultnis kopā ar vārpstas vadošiem gultņiem novietoti kopējā

laternas veida stāvā. Vadošie kakliņu gultņi līdzsvaro vārpstai perpen-

dikulāri vērstos spēkus. Par šo gultņu rūpīgu eļļošanu nopietni jārū-

pējas. Uz pēdu un kakliņu gultņu kopējās pamatnes novietoti arī jaudas

tālāk vadīšanai nepieciešamie vārpstas atbalstītāji gultņi. Tie ir parastie

smagā tipa baltmetalla gultņi ar gredzeniem eļļotājiem, att. 207., 212.

Vārpstas apakšgala atbalstīšana atzīta par nepilnīgu un neērtu, jo

tāds pēdu gultnis pastāvīgi atrodas zem ūdens. Tas grūti pieejams un

pārraugāms. Tam viegli var piekļūt ūdenī esošie netīrumi, smilts un

t. 1., kas ātri saēd gultni un padara to nelietojamu. Virs ūdens līmeņa
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iekārtots vārpstas atbalsts pasargāts no šādām varbūtībām. Tas labi

pārraugāms, un tā darbībai viegli izsekot. Vārpstas pēdu gultņi ir da-

žādi veidoti.

Att. 211.

Att. 210.

Parastam pēdu gultnim ir plakana vai sfēriska gredzenveida at-

balsta virsma, att. 207., 213. Viens atbalsta šķīvītis tērauda, otrs bron-

zas. Saskares virsmas bagātīgi eļļojamas ar eļļas pievadi no iekšpuses
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Eļļas vienmērīgu spiedienu nodrošina ar nelielu caurulīti, uzliktu vārpstai.
Pēdu gultņa pareizai darbībai piegriežama nopietna vērība, jo no tā pa-

reizas darbības atkarīga visas turbīnas laba darbība. Pēdu gultņa ieēša-

nās var radīt nevēlamus traucējumus turbīnas darbībā.

Turbīnām ar lielu slodzi pedu gultnim zem berzes virsmām pievada

eļļu ar palielienātu spiedienu.

Att. 212.

Skrejrata stāvokļa izrēgulēšanu attiecībā pret vadratu panāk ar uz-

griežņi vārpstas galā, att. 213. vai ar piemēroti izveidotu atbalsta gre-

dzenu A, att. 214. Tas atmetas pret vārpstas rievā ievietotu divdaļīgu

noturētāju gredzenu.

Labāk par parasto pēdu gultni darbojas lodīšu pēdu gultnis, att. 214.

Tam starp divu gredzenu plakanajām virsmām atrodas lielāks skaits

lodīšu. Tās pagatavo no laba tērauda, gludi noslīpē un kalibrē. Lodītes

cieti rūdītas. Lodīšu virsējo gredzenu piestiprina vārpstai pievienotam

gredzenam. Virs tā atrodas vārpstas nostādāmais gredzens, kurš ievie-

tots piemēroti izveidotā rievā.
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Lodīšu saturētājam apakšējam gredzenam apakšējā virsma sfēriski

veidota, lai vajadzības gadījumā vārpsta varētu nedaudz nosvērties. Arī

šeit īsa caurulīte nodrošina lodīšu vienmērīgu eļļošanu, noturot eļļošanai

piegādāto eļļu noteiktā augstumā.

Att. 213. Att. 214.

Jaunākā laikā turbīnu vārpstu atbalstiem par noderīgākiem atzīti

segmentu pēdu gultņi, att. 215. Tiem atbalsta gredzens sadalīts kopīgi
saistītos vai atsevišķos segmentos. No līdzi skriešanas vārpstai tos at-

tur neliela tapiņa, kura segmentus notur pie atbalsta virsmas. Apakšējā
virsma segmentiem slīpi nogriezta, lai tie varētu svārstīties un auto-

mātiski pieņemt vajadzīgo stāvokli, izveidojot sašaurinātas spraugas ar

sašaurinājumu griešanas kustības virzienā, tiklīdz vārpsta attīsta no-

teiktu apgriezienu skaitu, šajās spraugās, kas izveidojas starp segmen-

tiem un virsējā gredzena apakšējo virsu, iesūcas eļļa un nodrošina starp
berzes virsmām pastāvīgu eļļas slāni, pa kuru skrejot peld segmentu

gultņa virsējais gredzens. Eļļa segmentiem pieplūst pa starp tiem iz-

veidotām radiālām starpām. Virsmu eļļošana segmentu gultņiem notiek
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ļoti priekšzīmīgi. Eļļu virsmām piegādā no iekšpuses. Centrbēgu spēks

to pa segmentu starpām novada uz segmentiem un sasilušo eļļu izsviež

no gultņa ārā. To novada, attīra, atdzesē un atkārtoti par jaunu pie-

gādā eļļošanas vietai zobratu sūknis, piegādājot to arī turbīnas rēgulē-

jamai iekārtai.

Atsevišķie segmenti ķeta ar plānu babita virskārtu. Ar babitu pār-

klātā segmenta mala eļļas ieplūdes vietā labi noapaļojama.

Att. 215.

Turbīnu rūpnīca Escher Wyss un b-dri, Cīrichē savām turbīnām lieto

viengabalā saistītus bronzas segmentus, att. 216. Segmentus nodala ra-

diālas spraugas. Kopīgā gredzena segmentiem slīpi nogrieztas augšējās

virsmas, kuru malas griešanās kustības virzienā noapaļotas. Arī šeit iz-

veidojas sašaurinātas spraugas, kuras nodrošina pastāvīgu plānu eļļas

kārtiņu starp berzes virsmām.
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J. M. Voith, Heidenheimā īpatnēji veidoto segmenta gultni lielām

slodzēm rāda att. 217. Segmentiem apakšējā virsma apaļa un no apak-

šas padevīgi atbalstīta ar spirālveida atsperēm. Segmentus no līdzi skrie-

šanas tāpat kā iepriekšējiem gultņiem notur tapiņa, kas ievietota seg-

menta vidū un atbalsta virsmā

Att. 216. Att. 217.

Tā kā eļļa virsmu eļļošanai iesūcas spraugās ar pietiekami lielu spie-

dienu tikai tad, kad segmentiem ir pietiekoši liels ātrums, tad lielu tur-

bīnu apstādināšanai nepieciešams lēninātājs — bremzes iekārta, —
lai

strauji apturētu turbīnu, kad eļļa vairs neiesūcas spraugās un būtu no-

vērsta gultņu sakaršana.

Pēdu gultņu aprēķināšana.

Pēdu gultņa aprēķins pamatojas uz pieļaujamo virsmu spiediena un

gultņu sasilšanas pakāpi.

Pedu gultņa slodzi sastāda:

1) vārpstas un tai pievienoto daļu svars,

2) enerģijas pārvadam nepieciešamā zobrata svars vai uz vārpstas

novietotā ģenerātora enkura svars,

3) skrejrata un tajā esošā ūdens svars,

4) spraugas virsspiediens uz skrejratu,

5) blakus spiediens, kas rodas, strūklai noliecoties.

Parastiem atbalsta gredzeniem virsmu spiedieni pieļaujami no 50 līdz

70 kg/ cm
2
.

Virsmas vidējais ātrums 40 līdz 50 m/sek.

Lodīšu gultņiem virsmu spiediena nolīdzinājums pēc Stribeka:

p = z (50—100) d
2.

P apzīmē visu slodzi, z — lodīšu skaitu, d-to caurmēru cm.
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Segmentu pēdu gultņiem virsmu pieļaujamais spiediens nedrīkst pār-

sniegt 10 līdz 25 kg/cm2

,
jo spiediena sadalīšanās ir ļoti nevienāda. Pie

segmentu malām virsmas spiediens ir neliels, bet vidū var sasniegt 100 un

vairāk kg uz 1 cm
2
.

Att. 218.

Lielas jaudas turbīnām, kur iespējam vārpstas kakliņu stipra sil-

šana, tur jārūpējas par kakliņu dzesēšanu. To panāk ar pastiprinātu eļļas

piegādi berzes virsmām un sasilušās eļļas atdzesēšanu. Tā, piem., Escher
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Wyss un b-dri, Cīrichē, iekārto kakliņu gultņa dzesēšanai atsevišķu dzi-

nēju eļļas piegādei.

Turbīnas skrejrats pievienots vārpstas galam piemetinātai ripai ar

četrām skrūvēm. Skrejrata centriskai novietošanai ripai uz plakanās

virsmas ir neliels paaugstinājums. Ūdens straumes piemērotai vadīšanai

Att. 219.

pie izplūdes no skrejrata tā iekšējās virsmas turpinājumu sastāda skrej-

ratam atsevišķi pievienojams nošķelts smailis, kuru pie vārpstas notur

centriski novietota skrūve. Spirālveida ūdens pievada metallisko daļu no

saspiediena pasarga ribas un no pārvietošanos betona pamatā iebetonē-

tas skrūves.



J. Godiņš, Speķa mašīnas
—
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c) Turbīnas ar stāvus novietotu skrejratu un guļus vārpstu.

Turbīnām ar stāvus novietotu skrejratu ir citas priekšrocības. Tšm

turbīnas atbalsta gredzens, kuram pievienots vadrats, iebetonēts šachtas

sienā un mašīnu telpas grīda stāv zemāk par augšējo ūdens līmeni.

Strauji ceļoties ūdens līmenim noteku grāvī, iespējama mēchanismu ap-

Att. 220.

pludināšana. Turbīnas vārpstai viegli pievienot parastā būves veida ģe

nerātoru ar sajūga palīdzību. Turbīnai ērti iekārtot saites pārvadu uz

darba mašīnu transmisiju. Skrejrata vārpsta balstās parastā būves veida
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smagā tipa ķeta gultņos ar baltmetalla izoderējumu un gredzeniem eļļo-

tājiem. Vienam vārpstas kakliņam jābūt ar noturības gredzeniem spie-

dienu izlīdzināšanai vārpstas ass virzienā.

Stāvus novietotiem skrej ratiem noteku caurule ir ar izliekumu, un

ūdens tajās dabū piespiestu izvadīšanu. Tam no horizontālā virziena

jāpāriet vertikālā stāvus uz leju. Dažos gadījumos tai pat ir divi izlie-

kumi, lai ūdeni ievadītu lejas ūdenī pa straumei un pie izplūdes ūdenim

nebūtu jāpārvar trieciena pretestības, kuras neizbēgamas, ja ūdens krīt

taisni lejas ūdenī, skat. att. 224.

Noteku caurules izliekums var atrasties šachtā, att. 219., vai ārpus

tās, att. 101., L p. 45. un att. 220.

Mazas jaudas turbīnām pietiek atbalstīt tikai vārpstas vienu galu,

att. 219. Turpretī lielākām turbīnām vārpsta izlaižama cauri ūdens no-

teku caurulei un atbalstāms arī tās otrs gals, att. 220. Vārpstas caur-

laides vieta noblīvējama ar blīvslēdzēju. Gultņu izdilšanas gadījumā

skrejrats zaudē savu centrisko stāvokli. To par jaunu jāierēgulē, pa-

ceļot gultņus.

d) Apvienotas turbīnas.

Att. 221.



Ja vēlams iegūt turbīnu ar lielāku skrejrata apgriezienu skaitu, tad

jāsamazina skrejrata caurmērs, un lai nebūtu jāpagatavo turbīna ar visai

augstu ieplūdes virsmu, tad mēdz divas turbīnas apvienot uz kopējas

vārpstas ar kopēju noteku cauruli, att. 221.

Ar tādu iekārtu samazinās noteku caurules caurmērs un palētinās

tās pagatavošanas izdevumi, šādām turbīnām visai liela praktiska no-

zīme zemiem kritumiem, ja vēlams dot skrejratam lielāku apgriezienu

skaitu, lai tā vārpstai būtu iespējams tieši pievienot ģenerātoru un tam

būtu samazināti apmēri.

Apvienotās turbīnas rēgulē kopīgs rēgulātors, lai tās abas strādātu

vienādos apstākļos, citādi viena turbīna skriedama lēnāk, aizturēs otru

ātrāk skrejošo un to lēninās, samazinot visas iekārtas lietderīgo jaudu.

Att. 222.

Apvienotām turbīnām ūdens noplūde no skrejrata ir pretēji vērsta,

tādēļ spiedieni vārpstas ass virzienā savstarpēji izlīdzinās, vārpstai nav

vajadzīgi noturības gredzeni. Att. 222. rāda apvienotu turbīnu griezuma

schēmatisku rasējumu.

Apvienotās turbīnas mēdz ievietot tieši atklātās šachtās zemiem

kritumiem un to iekārtojums neatšķiras no parasto turbīnu novietojuma

163
11*
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veida, att. 221. Lielākiem 'kritumiem, kur nepieciešami slēgti pievadi

apvienotās turbīnas ievieto speciāli veidotos katlos, kurus iekārto slēgta

pievada galā. Spirālveida ūdens pievadi šāda veida turbīnām nepiemēroti

turbīnas lielā platuma dēļ.

c) Dvīņu turbīnas.

Tā mēdz saukt divas atsevišķas turbīnas, pievienotas kopējai vārp-

stai. Šādu būves veidu ir pamudinājuši nelabvēlīgie apstākļi, kādi no-

vērojami turbīnas darbībā, ja ūdens līmenis strauji svārstās un ievēro-

jami mainās caurplūdes vairums. Nepilnīgi nodarbināt turbīnu ir neizde-

Att. 223.

vīgi. Apvienojot kopīgā darbā divas atsevišķas turbīnas, ar atsevišķa
ūdens pievadu katrai turbīnai, iespējams sasniegt lielāku elastību turbī-

nas darbībā.

Visai mainīgam ūdens daudzumam uzstāda divas vai vairāk turbīnas

uz kopējas vārpstas, bet katrai ierīko patstāvīgu ūdens pievadu. To pa-

nāk, nodalot šachtu ar starpsienu, šādi ierīkotas turbīnas var strādāt

katra par sevi ar pilnu vai samazinātu pildījumu, atkarībā no caurteces

vairuma, vai abas kopā. ūdens trūkuma dēļ katru no tām var noslēgt un

atvienot no kopējās vārpstas. Vienu no tām var pagatavot lielāku, otru

mazāku, kura tad noder ārējās slodzes svārstības izlīdzināšanai vai caur-

teces vairuma rēgulēšanai, dodot iespēju lielākai turbīnai ilgāku laiku

strādāt ar pilnu pildījumu un vislabāko lietderības pakāpi.

Lai abas turbīnas pareizi sadarbotos un viena otru nevilktu, sama-

zinot kopējo lietderības pakāpi, tad tāpat kā pie apvienotām turbīnām,
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,abu turbīnu vadratu grozāmiem gredzeniem jābūt rēgulētiem no kopēja

rēgulātora, kā tas redzams att. 223. Ūdens novads katrai turbīnai var

būt atsevišķi iekārtots vai apvienots vienā, att. 224.

Ar dvīņu turbīnām iespējams sasniegt labus rezultātus pat tad, ja

ūdens caurteces vairums sastāda 76 daļu no normālā caurteces vairuma.

Tāds turbīnu iekārtojums piemērots, ja caurteces vairums ilgākam laika

periodam viena gada laikā sastāda ap H no paredzētā caurteces vairuma,

kādai turbīna projektēta. Abām turbīnām jābūt projektētām ar vie-

nādu apgriezienu skaitu skrejratam.

Att. 224.

f) Turbīnas ar paceltu ūdens līmeni šachtā.

Ja kritums neliels un ūdens līmenis stipri svārstās, tad atklātas tur-

bīnas vadratā ieplūdes virsma var atsegties, un turbīnā iekļūt gaiss, kurš

var traucēt turbīnas darbību un to nelabvēlīgi iespaidot. No šādām ne-

vēlamām parādībām var izvairīties, ja šachtas griestus paceļ augstāk par
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augšējo ūdens līmeni un tos izvelvē. Ūdenim tad pilnīgi jāaizpilda

šachtas telpa. Noslēgtā šachta ar paaugstinātiem griestiem darbojas kā

iesūcēja un paceļ ūdens līmeni šachtā. šādu X un Th Mellera rūpnīcas,

Vestfālē, projektētu turbīnu rāda att. 225. Ar paceltu ūdens līmeni

šachtā darbojas arī att. 224. redzamā dvīņu turbīna.

Att. 226.

ūdenim šachtā izlietojoties, virs tā rodas izretināta gaisa telpa ar

samazinātu spiedienu uz ūdens šachtā, tādēļ gaisa spiediens uz ūdens
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ārpus šachtas liek ūdenim tecēt šachtā un ieņemt attiecīgi radītai spie-
dienu starpībai piemērotu augstumu. Ūdenim pilnīgi jāaizpilda šachtas

telpa. Tādā kārtā šachtai cauri plūstošais ūdens, izretinādams gaisu
virs ūdens līmeņa šachtā, liek ūdenim straujāk ieplūst šachtā un tā pa-

ceļ ūdens līmeņa augstumu, ar to uzlabojot turbīnas darbību.

g) Katlu turbīnas.

Kritumiem virs 10 metriem turbīnām ar guļus novietotu skrejratu

vajadzīgas garas vārpstas un to piemērota nodrošināšana. Bez tam visai

lielā pieplūdes ātruma dēļ atklāti pievadgrāvji nav piemēroti, jo krastus

Att. 227.

ātri izskalo un tie labi jānostiprina. Par izdevīgāku šādos gadījumos at-

zīts slēgts pievads. Ir mēģinājumi slēgtā pievada galā iekārtot katlu ar

tajā ievietotu turbīnu, att. 222. un 227.

Tomēr šāds jautājuma atrisinājums nav devis visai labvēlīgus rezul-

tātus, jo katlā, tāpat kā šachtā, ūdens mutuļo un tam nav noteiktas

kustības, kas nekad nedod iespēju uztvert pieplūstošo ūdens sparu un tā-

pēc tas iet zudumā. Katlam vislabāk piemērotas dvīņu turbīnas, jo vie-

nam un tam pašam caurteces vairumam dvīņu turbīnām ir mazāks skrej-

rata caurmērs, kā parastām turbīnām, un tām lietojams mazāks katls.

Katlus lieto lieliem caurplūdes vairumiem, ja spirāles top visai liela

izmēra.
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h) Spirālturbīnas.

Turbīnas darbspēja ievērojami uzlabojas, ja slēgtam pievadam galā

iekārto turbīnai spirālveida pievadu, lai ūdens iegūtu noteiktu kustības

virzienu. Tas dod iespēju uztvert pieplūstošā ūdens sparu. Spirālei

caurplūdes šķērsgriezumi samazinās ūdens tecēšanas virzienā, un tie ir

simetriski plāksnei, kas atrodas perpendikulāri skrejrata asij, att. 228 a.

Spirālveida apvalks turbīnai, vadīdams ūdeni uz turbīnu noteiktā

virzienā, palielina turbīnas lietderības pakāpi par 4 līdz 6%. Spirāle vis-

apkārt ietver vadratu un tam pievada ūdeni no visām pusēm noteiktā

virzienā. Ūdens noplūst spirāles vidus daļā, att. 228.

Att. 228-a.

Spirālturbīnām, kā jau paskaidrots agrāk, lāpstiņu grozīšana notiek

ar mēchanismu, kas novietots ārpus turbīnas, att. 229. un att. 230.

Visai interesantu spirālturbīnu apvienojumu, Escher Wyss rūpnīcas

pagatavotu, rāda att. 231. Kritumam 6 m abas turbīnas strādā ar līdz-

teku saslēgtu ģenerātoru, attīstot 280 apgr/min. pie pilna vadratu lāp-

stiņu atvēruma. Paaugstinoties ūdens līmenim, rēgulātors pakāpeniski

samazina caurplūdi. 14 m kritumam vadratā lāpstiņas atvērtas tikai

ap 80%, pie kam apgriezienu skaits skrejratam pieaug līdz 340 apgr/min.

Tad darbību turpina tikai viena turbīna ar pilnu pildījumu, attīstot

420 apgr/min. Tās apgriezienu skaits pieaug līdz 530; vēl vairāk ceļo-
ties augšējam ūdens līmenim, rēgulātors atkal samazina caurplūdi
līdz 72%.

Vēl augstāk ceļoties ūdens līmenim, turbīnu ģenerātoru saslēdz sē-

rijā un liek darboties abām turbīnām ar pilnu uzšļācienu, pie kam abas

turbīnas attīsta 590 apg/min. Vēl ceļoties ūdens līmenim, palielinās tur-

bīnu apgriezienu skaits līdz 750 apgr/min, kad kritums sasniedz 56 m.
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Att. 228



Att. 229. Att. 230.

Att, 231.
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Šādam kritumam lāpstiņu kanāli pa daļai slēgti un caurplūde sastāda

ap 72% no normālās caurplūdes.

Papildinot iekārtu ar otru ģenerātoru, būtu iespējams strādāt nor-

mālos apstākļos pie pastāvīga caurplūdes vairuma, mainīgam līmeņu

augstumam noturot noteiktu ātrumu skrejratam 300 apgr/min.

Att. 232, rāda automātiski noslēdzamu ūdens pievadu spirālturbī-

nām. Caurules lodes veida aizbīdnis nekavējoties pārtrauc ūdens vadu,

Att. 232.

tiklīdz notiek kādi bojājumi elektrības tīklā, un mašīna pēkšņi atslogo

jas. Noslēgu mēchanisms savienots ar turbīnas rēgulātora iekārtu.

Ūdens pievadcauruli ar palīgierīcēm ūdens noslēgšanai parocīgāk ie-

kārtot mašīnmājas pagraba telpās, kur tās netraucē turbīnas apkalpo-

šanu. Spirālturbīnām, kā jau paskaidrots agrāk spirāles līdz ar skrej-

ratu parasti mēdz būt novietotas stāvus un ūdens pievads izveidots

dažādi.
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Att. 233.
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Lielas jaudas spirālturbīnas mēdz pagatavot ar guļus novietotu

skrejratu un ūdens pievada spirāli, att. 233. un 234. Uz to ir pamudinā-

jušas priekšrocības, kādas dod stāvus novietota vārpsta. Jaunākā laikā

sāk arī mazas spirālturbīnas izveidot ar stāvus novietotām skrejrata

Att. 224.

vārpstām, kurām galā viegli pievienoti tieši elektrības ražošanai ģene-

rātoru. Ģenerātora atbalstīšana bieži notiek uz ūdens pievadcauruli. Vi-

sai lielā ūdens spiediena dēļ, kāds pastāv pievadcaurulēs, vajadzīgs labi

noblīvēt vārpstas caurlaidi. Vārpstas kakliņu gultnis piekšzīmīgi eļ-

ļojams.

Mazu ūdens kritumu izmantošanai tagad pagatavo mazas spirāltur-

turbīnas tieši savienotas ar mazu dināmomašīnu, kura pati izregēulē
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strāvas spriegumu dažādām ārējām slodzēm un tātad turbīnai nav va-

jadzīgs sarežģītais rēgulēšanas mēchanisms un nav vajadzīga tām se-

višķa uzraudzība. Vadratā grozāmā gredzena griešana lāpstiņu iestādī-

šanai notiek rdkām ar nelielu rokas ratiņu, tāpat turbīnas apstādināša-

nai ar šo ratiņu noslēdz ūdens caurplūdi. Šādas mazturbīnas pagatavo

sēriiām 0,5 līdz 3 kv un ūdens kritumiem no 2,5 līdz 150 metriem.

Att. 235.
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Elektrības centrāli Ciriches pilsētas ūdens spēkstacijai ar 8 spirāl-

turbīnām rāda att. 235. Katra turbīna pie 143 m augsta krituma dod

3308 z. sp. lielu jaudu.

26. Propellera turbīnas.

Pirmā laikā, kad strauji sāka attīstīties Francisa turbīnu būve, val-

dīja uzskats, ka vadratā lāpstiņu ārējai malai jāatrodas tuvu skrejrata

ieplūdes virsmai, lai hidrauliskie lielumi pie izplūdes no vadratā un pie

ieplūdes skrejratā būtu vienādi. Maz piegrieza vērību tam apstāklim,

ka lāpstiņas grozot caurplūdes samazināšanai palielinās sprauga starp

vadratā lāpstiņu galiem un skrejrata ieplūdes virsmu, jo mainītais lāp-

stiņu stāvoklis maz iespaidoja turbīnas darbspēju un lietderības pakāpi.

Att. 236. Att. 237. Att. 238.

Nepieciešamība palielināt turbīnas skrejratam apgriezienu skaitu ze-

miem kritumiem, kas dod iespēju iegūt ātrskrējēju turbīnu, lai pati tur-

bīna un ar to savienotais ģenerātors elektrības ražošanai būtu pēc iespē-

jas mazāku apmēru, vieglāks un lētāk pagatavojams, ir bijusi par ie-

meslu skrejrata ieplūdes virsmas attālināšanai no vadratā lāpstiņu ga-

liem un tā nākts pie atziņas, ka turbīna strādā daudz izdevīgāk, ja

ūdens strūklu no radiālā virziena noliec līdzteku vārpstas asij pilnīgi

brīvā telpā, att. 236., 237., 238. Ar lāpstiņu saīsināšanu un to izveido-

juma vienkāršošanu panāk labāku lietderības pakāpi turbīnai. Ir no-

skaidrojies apstāklis ka tieši uz leju ūdens strūklas dod daudz mazāku

darba efektu kā savirpuļotas. šī iemesla dēļ arī pārveidotām turbīnām

ir vajadzīgas vadratā lāpstiņas ūdens savirpuļošanai.

Lāpstiņas skrej ratiem ar attālinātu ieplūdes virsmu top visai lēzenas,

samazinoties relātīvajam ieplūdes ātrumam. Lāpstiņu kanāli saīsinās un

lāpstiņu skaits samazinās. Kaut gan visai liels ir relātīvā ātruma pie-

augums, tomēr lāpstiņu kanālos berzes zudumi nepalielinās.
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Pakāpeniski pārveidojot Francisa turbīnas skrejratu, ir radusies

turbīna ar skrejratu, kura veids atgādina kuģu skrūvi ■— propelleru,

līdzīgu lidmašīnu propelleram, šī iemesla dēļ turbīnas dabūjušas savu

nosaukumu propelleru turbīnas, att. 239.

Skrejrata caurmērs propellera turbīnai, salīdzinot ar Francisa tur-

bīnu, ir mazāks. Samazinātam lāpstiņu skaitam lāpstiņu kanāli palie-
linās un pēdīgi izzūd jēdziens par kanāliem. levērojot to, propellera

plāksnes dabūjušas spārnu nosaukumu. Spārnu solis ir visai liels un to

ārējo malu nesatur gredzens, kā tas ir pie Francisa turbīnām.

Att. 239.

Strauja ūdens kustība virpuļa centrā nenāk par labu turbīnai. Tā-

dēļ virpuļa centru aizpilda prāva apmēra spārnu turētāja rumba, kurai

īpatnējs izveidojums, šī rumba ir propellera turbīnas raksturīgā sa-

stāvdaļa.

Propollera turbīnām spārni nav grozāmi. To skaits parasti 6 līdz 4.

Atstādamas vadratu ūdens masas, savirpuļotas tuvojas propellera spār-

niem, pārejot no radiāla virzienā līdzteku skrejrata asij. Tā kā propel-

leram nedaudz spārnu, tad visas ūdens daļiņas netiek vienādi noliektas,
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bet kā novērots, tad dažas ūdens daļiņas pat gludi izskrien skrejrata

spārnu starpām un tikai zināmā atstatumā no skrejrata novērojama

ūdens vienmērīga tecēšana noteku caurulē. Spiediena rašanās uz spār-

niem nepieciešamā griezes momenta iegūšanai izskaidrojama ar to, ka

spārnu abās pusēs rodas dažāda lieluma spiedieni. Šo spiedienu starpība

tad ir tas iemesls, kas dod griezes momenta iegūšanai vajadzīgo aploces

spēku, četrspārnu propellera virsskatu rāda att. 240. Spārnu garums

nevar būt lielāks par lāpstiņu soli, att. 242.

Att. 240. Att. 241. Att. 242.

Propellera spārniem ir dažāds slīpums virzienā no rumbas uz spārnu

galiem. Var pieņemt, ka strūklu uzšļāciena ātrums skrejrata spārniem

visās vietās vienāds, bet vienādi nav spārna punktu aploces ātrumi. Tiem

spārnu punktiem, kuri rumbai tuvāk, aploces ātrums ir mazāks, attālāk

Att. 243. Att. 244.

stāvošiem spārnu punktiem aploces ātrums palielinās un ir vislielākais

spārnu galos. Sakarā ar to dažāda lieluma un virziena jābūt strūklu relā-

tīvajiem ātrumiem pie ieplūdes spārnu starpās, skat. ātrumu paralelogra-

mus pie rumbas, att. 243. un spārnu galā, att. 244. šī iemesla dēļ pro-
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pellera spārniem jābūt ar dažādu slīpumu. Pie rumbas, kur spārna punk-

tam mazāks aploces ātrums, spārnam ir stāvāks kritums, bet spārnu

galos, kur spārniem ir lielāks aploces ātrums, tiem kritums ir mazāks un

spārni lēzenāki.

Ūdens noplūdes absolūtais ātrums propellera turbīnām visos spārnu

punktos ir vienāds.

Propellera turbīnām, tāpat kā Francisa turbīnām, lietderības pakāpe

strauji samazinās, ja samazinās caurteces vairums. Tā arī visizdevīgāk

strādā pie % pildījuma, bet jau pie 50% pildījuma tās lietderības pakāpe

f] = 0,50 un pie 30% pildījuma līdzinās nullei. Turbīnas iekšējās hidrau-

liskās pretestības pieaug tādos apmēros, ka tās darbspēja uz āru nepa-

rādās, šī iemesla dēļ propellera turbīnas noderīgas tikai nemainīgam

caurteces vairumam un pastāvīgam krituma augstumam.

Propellera turbīnām specifiskais apgriezienu skaits ir 500 līdz 700.

Skrejrata lielā apgriezienu skaita dēļ turbīnas viegli tieši saistīt ar ģe-

nerātoru, kura apmēri nav sevišķi lieli.

27. Kaplana turbīnas.

Teicamu propellera turbīnas darbspējas uzlabošanu panāk prof.

V. Kaplāns, ar paša izgudrotiem grozāmiem spārniem. Tādēļ turbīnas

ar grozāmiem propellera spārniem pieņemts nosaukt par Kaplana turbī-

nām. Spārnu rēgulēšana notiek kopīgi ar vadratā grozāmām lāpstiņām,

att. 245.

Pielāgojot skrējrata spārnu stāvokli mainīgam caurteces vairumam,

Kaplāns ar grozāmo spārnu iekārtu panācis visai labvēlīgus darba ap-

stākļus turbīnai svārstīga līmeņa gadījumos. Grozot spārnus, iespējams
to stāvokli pielāgot vadratā lāpstiņu stāvoklim un novērst strūklu trie-

cienus pret spārniem, kuri ir par iemeslu turbīnas darba efekta samazi-

nāšanai. Tādā veidā turbīnas lietderības pakāpe paliek nemainīga ilgāku

laiku, mainoties caurplūdes vairumam, un tikai tad, kad caurplūde sama-

zinās līdz 40%, sāk samazināties turbīnas lietderības pakāpe, skat. lietde-

rības pakāpes un jaudas diagramas dažāda veida turbīnām mainīgam

caurteces vairumam, att. 246., 247.

Att. 248. rāda Kaplāna turbīnu kopskatā, kādu to pagatavojusi

Escher Wyss rūpnīca Matsudomes spēkstacijai Japānā. Turbīna projek-

tēta 3,97—4,58 m augstam ūdens kritumam 40,5 m3/sek caurplūdes vai-

rumam. Tās jauda kritumam 3,97 m sastāda 2050 z. sp. pie 107 apgr/min.

Specifiskie apgriezieni šādam kritumam ns
= 780.



Kaplāna turbīnām spārnu saturētājai rumbai ir smails uz leju gals,
lai sasniegtu beztrieciena strūklu salaidumu pie izplūdes no skrejrata.

Rumbā ievietots spārnu grozāmais mēchanisms, kuru iedarbina rē-

gulātora iespaidots servomotors spārnu nostādīšanai attiecīgā stāvoklī.

Rumbas griezumu rāda att. 249. Cauri dobai vārpstai iet no servomo-

tora garš stienis uz četrplecu krustveida sviru K. Tās gali ar stieņiem
savukārt piesaistīti vienplecu svirai R, kura pievienota spārnu tapai.

Att. 245.

Paceļot vai nolaižot garo stieni d ar svirām B sagroza spārnus, no-

stādot tos vairāk guļus vai stāvus, pielāgojot spārnu starpas pašreizē-

jam caurteces vairumam, atkarībā no vadratā grozāmo lāpstiņu stāvokļa,
kurš savukārt atkarīgs no turbīnas ārējās slodzes lieluma. Nolaižot

krustveida sviru uz leju, spārnus nostāda stāvāk un palielina caurplūdes

šķērsgriezumu un turbīnas skrejrata caurlaišanas spēju, palielinot skrej-
rata darbspēju. Sviru paceļot uz augšu, spārnus sagroza slīpāk un sa-

mazina ūdens caurlaidi, lai skrejrats attīstītu mazāku jaudu.

Slēgtā stāvoklī spārnu virsmas atrodas aptuvis vienā plāksnē, per-

pendikulāri skrejrata vārpstas asij, att. 252.

Vienplecu sviru R novietojums uz spārnu tapām ir tā izveidots, ka

nodrošina spārnu pārbīdīšanos perpendikulāri vārpstas asij. Sviras gals
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izoderēts ar delta metalla iemavām. Spārnu tapas rumbā balstās bron-

zas iemavās —
buksēs. Spārnu rumba un spārni līdz ar tapu mazākas

jaudas turbīnām no laba ķeta, bet lielas jaudas turbīnām no tērauda

lējuma.

Spārnu virsmu precīzi nostrādā pēc attiecīgi izveidotiem šabloniem

un gludi noslīpē, lai ūdens plūsmei nerastos liekas pretestības, kas va-

rētu samazināt turbīnas skrejrata darba efektu.

Att. 246. Att. 247.

Propelleru turbīnām spārnu skaits ir lielāks, 6 un vairāk spārni,

Kaplāna turbīnām spārnu skaits nav vairāk par četriem. Propellera tur-

bīnām spārni šauri un gari, Kaplāna turbīnām tie ir īsi un plati.

Viss spārnu mēchanisms bagātīgi eļļojams ar biezu eļļu, kuru rum-

bai piegādā pa izdobto vārpstu. Spārnu tapu caurlaides vietas rumbā

labi noblīvētas, lai nenotiktu nevajadzīga eļļas noplūde un no ārienes

rumbā neiesūktos netīrs ūdens, ienesdams rumbā smiltis un dubļus, kuri

ātri vien saēstu spārnu iedarbināšanas mēchanismu.

Eļļa rumbā atrodas zem stātiskā spiediena, vienlīdzīga eļļas staba

augstumam izdobtajā vārpstā, un dinamiskā spiediena, ar kādu eļļu pie

rumbas ārējās sienas spiež centrbēgu spēks, kas attīstās eļļā, kad tā

griežas līdz ar rumbu.

Kaplāna un propellera turbīnas parasti pagatavo ar stāvus novietotu

vārpstu. Tās var pagatavot arī ar guļus vārpstu vajadzības gadījumos.

Spārnu rumbas caurmērs Kaplāna turbīnām sastāda ap 0,4 no noteku

caurules caurmēra.
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Att. 248.

Turbīnas vadratam lāpstiņu skaits atkarībā no turbīnas lieluma svār-

stās visai plašos apmēros un mēdz būt no 8 līdz 24 gab. Tās parasti

pagatavo no tērauda lējuma. Vadratā virsdaļa lokveidīgi sniedzas līdz

spārnu rumbai. Vadratā apakšmala balstās uz ķeta gredzena, iebeto-

nēta šachtas grīdā, šachtām parasti spirāles veids.

Vārpstas apakšējais vadošais kakliņa gultnis novietots rumbas tu-

vumā virs tās.



Att. 249.

Att. 250.
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Att. 251. Att. 252.

Kaplāna un propellera turbīnām ūdens, sagriezts virpulī, plūst tālāk

līdz skrejratam brīvi bez vadības. Zemes pievilkšanas spēka iespaidots

tas no radiāla virziena pāriet skrejrata ass virzienā. Tā tad propellera

un Kaplāna turbīnas ir ar aksiālu caurplūdi.

28. Propellera un Kaplana turbīnu rēgulēšana.

Propellera turbīnām tāpat kā Francisa turbīnām grozāmas tikai vad-

ratā lāpstiņas un maināms tikai to stāvoklis slodzes samazināšanai vai

palielināšanai, bet skrejratam spārni pastāvīgi un nav grozāmi, šī iemesla

dēļ mainīgam uzšļāciena lielumam nepiemērotais spārnu stāvoklis ir par

iemeslu lielākiem vai mazākiem enerģijas zudumiem turbīnā un turbīnas

lietderības pakāpes samazināšanai. Kaplāna turbīnām turpretī reizē

grozāmi spārni skrejratam un lāpstiņas vadratam, pielāgojot tos tam

caurplūdes vairumam, kas atbilst vadratā lāpstiņu stāvoklim.

Skrejrata spārnu un vadratā lāpstiņu stāvokļa maiņu var izdarīt

rokām vai automātiski ar speciāli izveidotu mēchanismu.

Kaplāna turbīnas rēgulēšanas iekārtu pēc J. M. Voitha rūpnīcas bū-

ves veida rāda att. 253.—255. Turbīnai ir divi kopēja rēgulātora iedar-

nāti servomotori. Viens no tiem ar rēgulātoru kopējā stāvā iedarbina

vadratā grozāmās lāpstiņas, otrs piesaistīts turbīnas vārpstai skrejrata

spārnu grozīšanai, att. 255. Vajadzīgā brīdī eļļa caur sadalītāju nonāk

nelielā stobrā, kas novietots skrejrata vārpstas galā. Tas ar starpsienu

sadalīts divās daļās, att. 254. No stobra atiet divas viena otrā ievieto-

tas caurulītes uz servomotoru. Pa iekšējo caurulīti, kura nāk no stobra

virsējā nodalījuma, eļļa nonāk zem servomotora virzuļa, bet pa ārējo

caurulīti eļļa no stobra lejas gala nonāk virs servomotora virzuļa. Pa

šīm pašām caurulītēm eļļa atplūst arī atpakaļ.
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Att. 254. un 255.

Att. 253.

lekšējās caurulītes ārējais gals atmetas pret izlīdzinātāju sviru, kura

ar stieni R izlīdzina sadalītāja stāvokli, atbīdot sadalītāja virzuli atpakaļ
normālā stāvoklī.

Ja turbīnas ārējā slodze samazinās un skrejrats sāk ātrāk griezties,

tad vadratā lāpstiņas kopā ar skrejrata spārniem jānostāda samazinātai

caurplūdei. Rēgulātora uzmava, paceļoties uz augšu, paceļ arī eļļas sa-

dalītāju. Tas izlaiž pa apakšējo vadu eļļu no stobra lejas gala un ārējās

caurulītes, kura novada eļļu no servomotora stobra augšgala, bet pa

augšējo cauruļvadu un iekšējo caurulīti eļļa ar spiedienu nonāk zem

servomotora virzuļa un to nedaudz paceļ uz augšu. Līdz ar servomotora

stobra virzuli paceļas līdzi stienis, kam apakšgalā pievienota krustveida
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svira un ar stieņiem St sagroza vienplecu sviru B, kura nostāda spārnus
lēzenāk un tā samazina ūdens caurplūdi spārnu starpās, pielāgojot spārnu

stāvokli grozāmo lāpstiņu jaunajam stāvoklim, samazinātai ūdens caur-

plūdei. Grozāmo vadratā lāpstiņu stāvokļa maiņa notiek tāpat kā pie

Francisa turbīnām. Pārvietojoties servomotora virzulim, līdz ar to pār-

vietojas tam pievinnotā iekšējā caurulīte un ar sviru pavelk rēgulētāju

Att. 256.

stieni R, kas eļļas sadalītāja virzuli nostāda normālā stāvoklī. Ja ne-

iestājas līdzsvars starp ārējo slodzi un turbīnas skrejrata attīstīto jaudu,

tad izrēgulēšana aprakstītā kārtībā atjaunojas no jauna. Līdzīgā kārtā

norisinās izrēgulēšana, slodzei palielinoties.

Escher Wyss un b-dri, Cirichē, Kaplāna turbīnu rēgulēšanas iekārtu

rāda att. 256. Servomotors spārnu grozīšanai kopīgi saistīts ar patstā-
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vigu eļļas sadalītāju. Rēgulātora iedarbība uz spārnu servomotora eļļas

sadalītāju notiek ar trīsplecu sviras T starpniecību.

Dažos gadījumos liek rēgulātoram kārtot tikai vadratā lāpstiņas, bet

skrejrata spārnu stāvokli padara atkarīgu no līmeņa augstuma pie ieplū-

des vadratā, apvienojot tā darbību ar līmeņa rēgulētāju, skat. att. 245.

Tādā gadījumā līmeņa rēgulētājs ierobežo rēgulātora kustību, atkarībā

no augšējā līmeņa stāvokļa. Rēgulātors rēgulē tikai vadratā lāpstiņu

stāvokli, atkarībā no ārējās slodzes, bet skrejrata spārnu stāvoklis pie-

mērots līmeņa stāvoklim. Uzplūduma laikā turbīnas spārni paliek ne-

Att. 257.

grozāmā stāvoklī. Tikai tad, kad sāk aptrūkt ūdens, ieslēdzas spārnu

rēgulētājs mēchanisms.

Spārnu stāvokli līdz ar ātrumu parallēlogramiem pie rumbas lie-

lākai caurplūdei rāda att. 257. Relātīvais ieplūdes ātrums tad ir gan-

drīz perpendikulārs lāpstiņu aploces ātrumam. Sagrozītam spārnam ma-

zākai caurplūdei relātīvā ātruma leņķis attālinās no taisna leņķa. Pa

daļai slēgtām vadratā lāpstiņām ar samazinātu caurplūdi aiz vadratā

telpa starp to un skrejratu piepildās nepilnīgi. Sakarā ar to nedaudz

samazinās absolūtais uzšļāciena ātrums un līdz ar to arī relātīvais ieplūdes

ātrums.

Nemainīgam spārnu stāvoklim neizbēgami trieciena zudumi un kā

sekas no tā, lietderīgi izmantojamās enerģijas samazināšanās, šo parā-

dību novērš, sagrozot spārnu stāvokli, lai pie ieplūdes, spārnu mala būtu

piemērota relātīvā ātruma patiesam leņķim.

Bez iespaida nepaliek arī relātīvais noplūdes ātrums, kuram rodas

cits virziens. Tādēļ absolūtais noplūdes ātrums, kā ģeometriska summa

no relātīvā noplūdes ātruma un lāpstiņu aploces ātruma noplūdes vietā,

arī mainās un samazinātai caurplūdei samazinās. Lēnāk noplūst ūdens

un mazāk aiznes ūdens spara enerģiju, šī iemesla dēļ Kaplāna turbīnām
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Att. 258.

skrejrata lietderības pakāpe mainīgai caurplūdei nedaudz mainās, kamēr

caurplūdes vairums jūtami nesamazinās, skat. lietderības pakāpes dia-

gramu, att. 246.

29. Propellera un Kaplana turbīnu iebūvēs veidi.

Propellera un Kaplāna turbīnas piemērotas galvenokārt zemiem kri-

tumiem ar lielu caurteces vairumu, jo vienādos apstākļos ar cita veida
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turbīnām tām ir lielākais specifiskais apgriezienu skaits: propellera tur-

bīnām ns
== 500 līdz 700, bet Kaplāna turbīnām ns

= 750 līdz 1000. Pro-

pellera turbīnas noderīgas nemainīgam krituma augstumam un caurte-

ces vairumam, Kaplāna turbīnas darbojas vienādi labi pat pie visai svār-

stīga krituma caurteces vairuma. Gada ūdens patēriņš Ķaplāna turbī-

nām attiecīgi mazāks kā cita veida turbīnām.

Att. 259.

Propellera un Kaplāna turbīnām pieņemts galvenokārt stāvbūves

veids, jo tādam būves veidam ir mazāks apbūves laukums, un pati spēk-

stacija iznāk lētāka.

Pirmā laikā Propellera un Kaplāna turbīnām tāpat kā Francisa tur-

bīnām iekārtoja atklātu ūdens pievadu un tās novietoja attiecīgi izvei-

dotās šachtās, att. 259. Šāda veida turbīna uzstādīta Garneau", Kanādā,

spēkstacijai 9,15 m kritumam; turbīnas jauda 3500 z. sp.

Savām turbīnām Kaplāns izgudrojis un patentējis spēciāli veidotas

noteku caurules, kurām visai liels smailums, lai noplūdes caurulei dotu

lielu noplūdes šķērsgriezumu un tādā veidā rastos iespēja atgūt ūdens

strūklas sparu, kas jāzaudē visai lielā ātruma dēļ, kāds ir ūdenim pie

izplūdes no ātrskrējēja skrejrata.
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Noplūdes zudumi Propellera un Kaplāna turbīnām ir 20 līdz 40% un

noplūdes ātrums noteku caurules augšgalā:

c3 = ļ/2g.0,2H līdz c3 = ļ/2g.0,4M.

Lai panāktu taisnai noteku caurulei lielāku noplūdes šķērsgriezumu,
tad tai noplūdes vietā malas atloka.

Ūdens noplūdes ātrums pie izplūdes no noteku caurules:

c4 = 1,5 līdz 2 m/sek.

Trompētes veidīgi izliektām noteku caurulēm lielo ūdens daudzumu

plānveidīgākai novadīšanai noteku caurule izliekumā sadalīta divās da-

ļās ar starpsienu. Noteku caurulei plakans paplašinājums galā. šāda

veida turbīnas uzstādītas Donaukachelet spēkstacijai uz Donavas upes.

Att. 260.

Šī spēkstacija apgādāta ar astoņām propellera turbīnām. No tām

katra ar caurteces vairumu 92,4 m
3/sek. attīsta 9320 z. sp. pie 9,2 m

augsta krituma un 75 apgr/min., att. 260.—262. Skrejrata caurmērs

4600 mm.

Turbīnai 10000 kg smago vadratā lāpstiņu grozāmo gredzenu iedar-

bina divi uz turbīnas vāka novietoti servomotori. Divām turbīnām ir ko-

pējs eļļas piegādātājs sūknis, kurš novietots nedaudz augstāk. Att. 260.

rāda turbīnas garengriezumu, bet att. 261. visas spēkstacijas garengrie-

zumu; 262. rāda spēkstacijas pamata izveidojumu. Ūdens pievads tur-
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bīnas vadratam notiek pa spirālveida apvalku, izbetonētu turbīnas pa

matā. Noteku caurulei ir plakani saspiests noplūdes gals.

Pirmās Kaplāna turbīnas Lielvācijā uzstādītas 1925. g. spēkstacijai

Golzern, pie Muldēs. Visai zemam 3 m ūdens kritumam turbīnas šach-

Att. 261.

tai noslēgts būves veids ar paceltiem griestiem, att. 263. Pati turbīna

novietota uz neliela paaugstinājuma un ūdens pievada lejas daļa izvei-

dota spirālveidīgi. Noteku caurule ar starpsienu sadalīta divās daļās.

Att. 262.

Turbīna pie 3 m krituma un 62 m/3sek. caurplūdes vairuma attīsta 1020

z. sp., sasniedzot 75 apgr/min. Lai nebūtu jāiebūvē liela apmēra ģene-

rators, tad no turbīnas skrejrata vārpstas uz ģenerātoru iekārtots apaļo
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zobratu pārvads, kas ģenerātora vārpstas apgriezienu skaitu palielina
līdz 500 apgr/min. Turbīnas skrejrata caurmērs 3 m.

Kritumam ar mainīgu caurteces vairumu lietderīgi ierīkot arī Kap-
lāna turbīnas ne vienu, bet divas vai vairāk. Tad jaudas patēriņa labā-

kai izlīdzināšanai vienu turbīnu pagatavo lielāku, otru mazāku. Pēc tāda

piemēra iekārtota spēkstacija Boberullersdorf, Silezijā, ar divām Kap-
lāna turbīnām, 15 m augstam kritumam, att. 264. un 265.

Att. 263.

Lielākā turbīna ar caurteces vairumu 27 m
3/sek un 214 apgriezie-

niem skrejratam dod 4400 z. sp. lielu jaudu, bet mazākā, pārstrādājot

12,25 m
3/sek pie 300 apgr/min, dod 2000 z. sp. Tā ka krituma lejas ūdens

līmenis upei ir visai svārstīgs un var pacelties līdz 11,5 m, tad turbīnas

ģenerātors novietots visai augsti, lai pasargātu to no appludināšanas.

Turbīnas skrejrata vārpstas garums sasniedz ap 8,6 m. Tās vidus

daļā iekārtots servomotors.



Att. 264. Att. 265.

Att. 266.
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Vēlākos gados turbīnas noteku caurule dabū citu praktiskāku veidu

ar visai asu izliekumu, att. 266., vai pat pilnīgi taisnu izliekuma leņķi,

ārējai virsmai, kā tas ir mūsu Daugavas spēkstacijai Ķegums, att. 267.

Noteku caurules galam plakans un visai plats noplūdes šķērsgriezums.

Latvijas lielākā ūdens spēkstacija Ķegums izdevīgākos 6 mēnešos

gadā spēj dot vidējo jaudu 70.000 kv. Ķeguma krituma augstums 15,9 m.

Visai spēkstacijai paredzētas četras Kaplāna turbīnas. No tām trīs jau

uzstādītas un darbojas apmierinoši. Katra no tām ar caurteces vairumu

135 m3/sek spēj attīstīt 25.6000 z. sp. pie skrejrata ātruma 107 apgr/min.
Turbīnas garengriezumu rāda att. 267., tās šķērsgriezumu att. 268. Tur-

Att. 269. Att. 270.

bīnas pagatavojusi Zviedrijas turbīnu rūpnīca „Karlstad Mechanisk Verk

stad" Kristinehamnā.

Att. 269. un 270. rāda Kaplāna patentēto noteku cauruļu izveido-

jumu un raksturīgās savādības.

Jo sevišķa nozīme noteku caurulei pie propellera un Kaplāna tur-

bīnām no straujās noplūdes radīto zaudējumu atgūšanai, jo šīm turbī-

nām skrejrats pieder pie ātrskrējējiem ar visai lielu specifisko apgrie-

zienu skaitu. Šo turbīnu lietderības pakāpes uzlabošanos, ko panāk ar

nedaudzām īsām lāpstiņām — spārniem, apdraud kavitācijas jeb tukšumu

rašanās parādības aiz skrejrata spārniem, att. 271. Tās savukārt at-

karīgas no noteku caurules sūkšanas augstuma.



Kavitācijas parādību pētīšanā sevišķi lieli nopelni ir J. M. Voith un

Escher Wyss un Co turbīnu rūpnīcām, kurām iekārtotas plašas turbīnu

pētījumu stacijas.

Att. 271.

Atkarībā no barometriskā gaisa spiediena B mērīta ar ūdens staba

augstumu metros un kavitācijas koeficienta, kuru pētījis Minchenes

prof. Thomas, visaugstākais sūkšanas augstums aprēķināms šādi:

H
s

B —5.H.

No tā redzams, ka pieļaujamais sūkšanas augstums pazeminās, pa-

lielinoties krituma augstumam.

Kavitācijas koeficients propellera un Kaplana turbīnām atkarībā no

to skrejrata specifisko apgriezienu skaitļa n
e

:

30. Propellera un Kaplana turbīnu aprēķināšana.

Propellera un Kaplāna turbīnu aprēķināšanai noderīgs tas pats

darba nolīdzinājums, kāds sastādīts Francisa turbīnām, ūdens spiediena

starpība virs spārniem un zem tiem ir par iemeslu mēchaniskā darba

iegūšanai.

Tomēr propellera un Kaplāna turbīnām teorētiskie aprēķini var būt

tikai aptuveni, bet patiesie lielumi iegūstami praktiskā pārbaudē attiecīgi

ierīkotās darbnīcās vai izmēģinājumu stacijās ar iepriekš pagatavotu

projektējamās turbīnas modeli.

Absolūtā noplūdes ātruma leņķi pieņem 5
2
= 90°.

19513*

Specifiskiem apgriezienu
skaitiem n

s
= 500 600 700 800

Kavitācijas koeficients 5 = 0,6 0,8 1.5 2,1
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Relātīvā ieplūdes ātruma leņķis pie rumbas ir tuvu 90°, bet spārnu

galos ap 10°. Pie rumbas spārnu virsma visai stāva, uz galiem tā paliek
lēzena.

Uzšļāciena absolūtais ātrums propellera un Kaplāna turbīnām ir pa-

rasti neliels zemā krituma dēļ. Tā uzšļāciena "leņķi pieņem visai lielu:

1
40° līdz 60°, lai lielāki būtu spārnu aploces ātrumi un skrejratam

lielāks apgriezienu skaits minūtē.

Visa aprēķina gaita līdzīga Francisa turbīnu aprēķināšanas gaitai.

Vispirms pieņem noplūdes zudumus noteku caurules augšgalā un tās le-

jas galā, tad nosaka noplūdes caurules caurmēru un pēc tā turbīnas gal-

venos izmērus.

Spārnu platumu izvēlas brīvi, šauriem spārniem berzes virsma un

berzes zudumi gan mazāki, bet toties ūdens īpatnējais spiediens uz tiem

lielāks un kavitācijas traucējumi ievērojami lielāki kā platiem spārniem.
šauriem spārniem labāks izmantojamais koeficients, bet tie ātrāk

sadilst, kavitācijas parādību dēļ.

Noplūdes zudumus noteku caurules augšgalā pieņem visai lielus:

8 -0,20 līdz 0,40.

Visai prāvos noplūdes zudumus atgūst ar stipri paplašinātu noteku

cauruli, kurai Kaplāns izgudrojis īpatnēju veidu. Tās lejas galā no-

plūdes ātrumus pieņem:

c = 1,5 līdz 2 m/sek.

Noteku caurules caurmērus augšgalā un lejas galā atrod, pamatojo-

ties uz caurteces nolīdzinā jumu pie ieplūdes noteku caurulē un pie iz-

plūdes no tās.

31. Propellera turbīnas aprēķina piemērs.

Aprēķināt un uzprojektēt propellera turbīnu 3 m augstam kritumam

un 5 m
3/sek caurplūdes vairumam.

Atrisinājums.

Turbīnu izvēlamies ar stāvus novietotu skrejrata vārpstu. Skrejra
tam pieņemam 6 spārnus.

80% caurteces vairumam pieņemam lietderības pakāpi rļ = 0,85

pilnam pildījumam = 0,81.

Turbīnas efektīva jauda — pilnam pildījumam: N
e

— 162 z. sp.

s/* pildījumam: N
1

= 128 z. sp.

ūdens noplūdes ātrums, izvēlētam noplūdes zudumam 5 = 0,3.

c, = ļ/2ģ0,3H = ļ/2.9,81.0,3.3 = 4,2 m/sek.
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Noteku caurules caurmērs augšgalā pie ieplūdes:

D-l/S?rl/Ss= l
-
24m

-

Noteku caurules izplūdes laukums noplūdes ātrumam c 4 = 2 m/sek.

f=
Q =4 = 2,5 m 2
c 4 2

Spārnu ārējo caurmēru pieņem nedaudz mazāku par noteku caurules

caurmēru:

D
x
= 1,23 m.

Spārnu rumbas caurmērs:

D2-0,4 D
x
= 0,4 .1,23 = 0,492 m.

Spārnu vidējais caurmērs:

n
1230-f 492

D
v
= ~ = 861 mm.

Absolūto noplūdes ātrumu c 2 pieņem perpendikulāru spārnu aploces

ātrumam:
c 2 JL u

2,

Hidraulisko lietderības pakāpi pieņem <p
= 0,88 No caurplūdes nolī-

dzinājumā pie ieplūdes skrejratā atrod ieplūdes virsmai perpendikulāri

vērsto meridionālo ieplūdes absolūto ātrumu:

n2 n
-

O,BQ=
1

4

2

-.«.Ct*

Cl
-

4 -°>BQ
= -41 m/seklm ~~

7i.(D,2
— D

2
2) 3,14(1,23 2

— 0,4922)
~~

' m/seK'

Spārnu nelielā skaita dēļ un spārnu malas labi noasinot, strūklas

kontrakciju var neievērot.

Strūklas uzšļāciena leņķi pieņemam: a,
= 58".

Uz pieņemto un atrasto lielumu pamata sastādāms ātrumu trīsstūris,

att. 273., lai dabūtu absolūtā uzšļāciena ātruma projekciju uz lāpstiņu ap-

loces ātrumu uzšļāciena vietā:

Cvi = c,cosa, =2,5 m/sek.

No turbīnas darba nolīdzinājumā atrod spārnu vidējo punktu ap-

loces ātrumu pie ieplūdes:

£gH 0,88.9,81.3
m. , ,

v, = —

s
—-s==

n c
=10,4 m/sek.

1

c,cosa, 2,5 '
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No ieplūdes ātruma trīsstūra tālāk atrod grafiski relātīvā ieplūdes

ātruma lielumu un leņķi, ko tas veido ar spārnu vidējo punktu aploces

ātrUmU:

Wl = 8,7 m/sek un pt
= 28°.

Att. 272. Att. 273.

Skrejrata griešanās ātrums:

60u, 60.10,4
OQI . .

" =

teD7~ 3,14.0,861
~ apgn/mm-

Turbīnas specifiskais apgriezienu skaits:

,__
nļ/N 231 ļ/T62

Izplūdes virsmas caurmēru pa daļai slēgtām vadratā lāpstiņām caur-

teces vairumam 0,8 Q m
3/sek pieņemam:

D
o
= 1,2 m

Vadratā lāpstiņu izplūdes virsmai perpendikulāri vērstais jeb meri-

dionālais izplūdes ātrums:

c om == o,7ci m
= 0,7.4,1 = 2,87 m/sek.

Vadratam pieņemam z = 14 lāpstiņas.
Strūklas kontrakcija pie izplūdes no vadratā k = 0,90.

Vadratā izplūdes virsmas augstums:

O,BQ
_

0,8.5
0 —

k.D
o
ucOm 0,9.1,2.3,14.2,87 '
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Spārnu slīpuma noteikšanai sastādām noplūdes ātrumu trīsstūrus

spārnu dažādās vietās, att. 274. un 275. Tā kā ūdens caurplūde skrej-

ratam notiek līdzteku skrejrata vārpstas asij, tad lāpstiņu punktu aploču

ātrumi pie ieplūdes skrejratā un pie izplūdes no tā ir vienādi. Bez tam

pieņemam, ka absolūtais noplūdes ātrums ir vienāds ar uzšļāciena meri-

dionālo ātrumu: c2 = c
im = 4,1 m/sek.

Spārnu ātrums pie rumbas:

v.D
r

10,4.0,492
__

Q
, .

Ur = Url = Ur2 —_

Q>B66
= 5,78 m/sek.

Att. 274. Att. 275.

Pieņemot, ka absolūtais noplūdes ātrums nav vērsts perpendikulāri

lāpstiņu aploces ātrumam, atrodam tā projekciju, pamatojoties uz tur-

bīnas darba nolīdzinājumu:

u,c,cosa, — u
2
c

2
cosa

2
= v

ri
c

vi
— u

r2 c
U2 = egH = 26.

ur (c ul
— c u2) == 5,78(2,5 — cu2 ) 26.

c u2 = 2,5 = -1,95.
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Zinot spārnu ātrumu pie rumbas ur ,
meridionālo noplūdes ātrumu

Cm 2 un absolūtā noplūdes ātruma projekciju uz spārnu aploces ātrumu

pie rumbas, iespējams sastādīt noplūdes ātrumu trīsstūri, lai no tā gra-

fiski dabūtu relātīvā noplūdes ātruma lielumu un leņķi, ko tas veido ar

spārnu aploces ātrumu pie rumbas:

P, = 60° un p 2
= 25°

Spārnu vidū:

p, —
28° un p2

= 22°

Spārnu galos:

13, = 25° un p 2
= 18°

Att. 276. Att. 277. Att. 278.

Relātīvā noplūdes ātruma leņķi spārnu dažādās vietās norāda, ka

veidojuma spārnu virsma, att. 274. un 275.

Spārnu virsmu izveidošanu ar apaļu cilindrisku griezumu palīdzību

parādīts att. 276. līdz 278.
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32. Brīvstrūklas turbīnas.

a) Darbības princips.

Ūdens kritumiem, kas pārsniedz 100 un vairāk metrus līdz pat
1600 m un maziem ūdens vairumiem Peltons izgudrojis brīvstrūklas

turbīnu ar īpatnējiem biķerveida kausiem skrejratam. Tiem ūdens

strūklu raida virsū no attiecīgi izveidotas un piemēroti nostādītas

sprauslas — strūklenes, kuru pievieno slēgtam ūdens pievadam galā.
Peltona turbīnas iesauktas par brīvstrūklas jeb biķeru turbīnām.

Att. 279.

Sprauslā ūdens krituma potenciālā jeb spiediena enerģija pārvei-

dojas kinētiskā enerģijā jeb strūklas sparā. Tā uztverama pie izplūdes

no sprauslas. Tam nolūkam strūklai ceļā nostāda uz skrejrata loka

savirknētus kausus, kam vidējā asā šķautne pārdala strūklu divās daļās

un katru noliec uz savu pusi. Kausu izliekums samazina strūklas ātrumu

un tās sparu, no kā rodas spiediens uz kausiem, kas liek tiem pārvieto-

ties un darīt mēchanisku darbu, pārvarot kādu pretestību. Strūklas no-

liekšana notiek gandrīz pa pilniem 180°.

Tā tad brīvstrūklas turbīna ir aktīva turbīna, kas saņem strūklas

sparu un atdod mēchanisku darbu, noliecot ūdens strūklu.

Sakarā ar ūdens strūklas aktīvu darbību turbīnas skrejratam jā-

būt novietotam virs lejas ūdens līmeņa un to nedrīkst applūdināt leja-:

ūdens, tad turbīna zaudē daļu savas lietderīgās enerģijas.
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Brīvstrūklas turbīnu lietderības pakāpe ir visai augsta un labāka,

kā citām turbīnām. Tām skrejrats parasti novietots stāvus un skrej-

rata vārpsta guļus, tikai sevišķi lielas jaudas turbīnām skrejratu novieto

guļus, jo tad ērtāk tam pierīkot vairāk sprauslu. Parasti sprauslu skaits

ir viena vai divas sprauslas. Turbīnu ar vienu sprauslu rāda att. 279.

Ūdens strūklai, kas nāk no sprauslas, jābūt virzītai pa pieskari tai

aploci, kuru apraksta kausu vidus punktus.

Lai gan visai augsto kritumu dēļ skrejrata patiesais apgriezienu

skaits var būt liels, tomēr šo turbīnu specifiskais apgriezienu skaits ir

neliels. Turbīnām ar vienu sprauslu tas ir n
s

=10 līdz 35. Turbīnām ar

divām sprauslām tas palielinās līdz n s
=* 50.

b) Sprausla ar adatu.

Sprauslas veidotai un virzītai ūdens strūklai jābūt ar gludu virsmu,

nesašķaidītai un neizklaidētai lai tā nerautu līdzi gaisu, kurš iekļūdams

strūklā, samazinās tās sparu, jo izklaidēs ūdens daļiņas strūklā.

Att. 280.

Sprauslai ir apaļa mute ar smailām lūpām. Muti noslēdz tapa ar

smailu, sīpolam līdzīgu galvu. Šo tapu sauc arī par adatu. Tās centrisku

stāvokli nodrošina plata vadoša virsma. Lielākām sprauslām tapai ir di-

vas vadošās virsmas, att. 280.

Adatas vadošā virsma var būt iekārtota pievada stāvā vai pievir-

zīta tuvāk adatas galam, att. 281. Ar adatu noslēdz caurplūdi vai maina

caurplūdes vairumu atkarībā no ārējās slodzes lieluma, iebīdot adatu

sprauslas mutē vai ievelkot tās galu dziļāk sprauslā.

Adatai jāslēdz centriski, citādi ūdens daļiņām strūklā rodas dažāds

ātrums, strūkla top negluda un samazinās turbīnas lietderības pakāpe.
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Sprauslas mutei un adatas galam jābūt gludi novirpotiem un tā

veidotiem, ka visas ūdens daļiņas gludi saiet kopā un atstāj sprauslas

muti cita citai līdzteku. Ērtākai adatas vadīšanai un izrēgulēšanai ūdens

pievadu attiecīgi izliec. Tam gan seko ūdens daļiņu neliela savirpuļošana

sprauslas stāvā. Enerģijas zudumi no tam nav lieli, bet'gan visai nie-

Att. 281.

cīgi. Adatas gala smailums 35 līdz 45°. Lielākiem kritumiem adatas gals

smailāks, mazākiem strupāks.

Ūdens pievads iekārtojams tiklab no virspuses, att. 280., kā no

apakšas, att. 282.

Att. 282.

Strūklas ātruma samazināšanās koeficientu pie izplūdes no sprauslas

mutes var pieņemt <p = 0,97 līdz 0,98. Tad strūklas izplūdes absolūtais

ātrums:

c 0 == k ļ/2gH = 0,97ļ/2.9,81.H = 4,5ļ/fT.
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Strūklas ātruma aprēķināšanai var ņemt visu krituma augstumu,

jo neizmantojamais kritums no skrejrata kausu malas līdz lejas ūdens

līmenim ir visai niecīgs, salīdzinot ar visu kritumu.

No caurteces nolīdzinājumā pie izplūdes no sprauslas:

• Q = ic„ =
0.

aprēķināms strūklas caurmērs:

V *c 0 \ 7i.4,25ļ/H V ļ/H

Apaļai sprauslas mutei strūklas iežņaugums atstatumā 0,5 d
s no

mutes ir d
n

= 0,8 d
s

Strūklas iežņauguma koeficients:

. = f,/f = «(y:f= 0,64

Caurteces vairuma koeficients 45° slīpai mutes malai: jjl =a. cp
=0,76

Skat. L p. 12.

Att. 283.

Sprauslas mutes caurmērs:

d, = -^soi,isdo

ļ/0,76
—

leplūdes šķērsgriezums sprauslai aprēķināms tā, lai ieplūdes ātrums

nepārsniegtu noteiktu lielumu:

v„ = ļ/2g.0,015 līdz 0,02H = 0,17 līdz 0,2]/K

Visai augstiem ūdens kritumiem ieplūdes ātrumu sprauslā aprēķina

pēc šādas empiriskas formulas:

v
o
= 1,0 līdz 1,2]/K

jo pēc parastās ātrumu formulas ieplūdes ātrumi ir par lieliem.
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Sprauslas mutes noslēdzējas tapas pārbīdīšanai nepieciešamais spēks

vienlīdzīgs ūdens spiedienam uz adatas galu. Tas ir vislielākais, Kad

izplūde slēgta:

p=p(f0 —f.)

Pilnīgi atvērtai mutei un galīgi atpakaļ atbīdītai adatai jāiztur

spiediens:

P= p.f.

Sprauslu pagatavo no bronzas vai tērauda lējuma, bet adatu arī no

bronzas vai kaļamā tērauda.

c) Brīvstrūklas turbīnas skrejrats.

Brīvstrūklas turbīnām skrejrats ir ripveida. Tā vainagu veido at-

tiecīgs skaits īpatnēji veidoti kausi strūklas spara uztveršanai. Skrej-
rats mazas jaudas turbīnām ar kausiem ir viengabala, att. 279., bet lielas

jaudas turbīnām kausus pievieno atsevišķi ar viertu vai divām skrū-

vēm, att. 284. un 285. Arī mazām turbīnām praktiski ir atsevišķi pie-

vienojami kausi.

Viengabala riteņi lētāki, bet tiem atsevišķi pievienojamus kausus

katru par sevi viegli noņemt un to vietā likt jaunus, ja kausi kādu ie-

meslu dēļ bojāti. Kausu nostiprinājumam jābūt ļoti stingram, jo tie pa-

doti stipram ūdens spiedienam un centrbēgu spēka iespaidam. Turbīnas

caurskriešanas gadījumā, pēkšņi samazinoties ārējai slodzei, centrbēgu

spēks kausos palielinās 3,5 kārtīgi pret normālo spēku, kāds rodas kau-

sos, kad tie griežas ar parasto ātrumu. Darbu sākot, kad rats iesāk

griezties, spiediens no strūklas uz kausiem sastāda 1,8 daļu no normālā

spiediena darba laikā. Sevišķi lielas jaudas turbīnām kausus pret pārvie-

tošanos uz izkustēšanos no savām vietām nodrošina ar vadžiem.

Skrūves, ar kurām kausus pievieno ratam, rūpīgi ieslīpē izurbtajos

caurumos kausu rokturī un rata lokā. Pēc tam skrūves uzgriežņus cieši

pievelk. Ar kausu pievienošanu ratam jāraugās, lai ūdens izplūde netiktu

pārmērīgi ierobežota. Bieži lietots pievienošanas veids ar divām lapām

un divām blakus novietotām skrūvēm parādīts att. 284. un 286. Nelieliem

skrejratiem un cieši kopā saliktiem kausiem skrūves novieto vienu aiz

otras, att. 285. vai arī tā, kā rādīts att. 287.—288.

Skrejratam mazākais caurmērs:

D = 16 līdz 6,4 d
O.

Šāda caurmēra skrejratus izvēlas, ja vēlams iegūt lielāku apgrie-

zienu skaitu tam. Parasti skrejratus izvēlas lielāka caurmēra:

D = 16 līdz 20. d
O.
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Att. 284. Att. 285. Att. 286. Att. 287. Att. 288.

Skreijratus pagatavo no laba ķeta vai tērauda lējuma. Skrejratu

kopā ar sprauslu ievieto slēgta divdaļīgā metalla apvalkā, kuram pievie-

noti arī skrejrata vārpstas atbalsta gultņi.

d) Brīvstrūklu turbīnu kausi.

Kausiem ir divu kopā saliktu karošu veids ar asu asmeni vidū, strūk-

las sadalīšanai. Kausu izmēri stāv noteiktā attiecībā pret strūklas caur-

mēru. Uz nepiemēroti liela kausa strūkla pārmērīgi izplētīsies un tai būs

lielāki berzes zudumi; ja kausu izmēri būs izvēlēti par maziem, tad

Att. 289. Att. 290. Att. 291.
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strūklai straujāk noliecoties, būs lielāki noplūdes zudumi. Kausu izvei-

došanā noteiktu likumu nav, tā notiek uz iepriekš pieņemtu lielumu pa-

mata, kurus jāgroza, ja kausu veids nav izdevīgs. Pilnīgi pareizu kausu

lielumu un veidu iespējams noteikt, pamatojoties uz plašiem praktiskiem

novērojumiem. Kausiem virsdaļā ir izgriezums, lai pilnā strūkla pareizāk

uzšļāktu asmenim un rastos iespēja strūklu pievirzīt tuvāk kausam.

Mazas jaudas turbīnām kausus pagatavo no bronzas vai ķeta, lielas jau-

das turbīnām no tērauda lējuma.

e) Brīvstrūklas turbīnu aprēķināšana.

Brīvstrūklas turbīnu aprēķinu var pamatot uz to pašu ūdens turbīnu

galveno darba nolīdzinājumu, kāds sastādīts Francisa turbīnām:

sgH bb — c 2u
2
cosa

2

Tā kā arī brīvstrūklas turbīnām noplūdes ātrums c 2 vērsts perpen-

dikulāri kausu aploces ātrumam u
2,

tad cosa
2
= 0 un otrs nolīdzinājumā

loceklis atkrīt. Bez tam strūklas uzšļāciena leņķis un cosa, = 1.

Salīdzinot nolīdzinājumus:

= egH ar Cj = cpļ/2gH

un pieņemot, ka 2sgH = <p
22gH, pie kam c izsaka visus zaudējumus tur-

bīnai, dabū /īz—r,

2c,u l
=c

1

2
vai viu

i
= = ~--2^-

Pa kausu strūkla uzsāk pārvietoties ar relātīvo ātrumu:

Ci ct

w t=c,—v, == c, 2— 2

Uz kausa strūklai paātrinājuma nav, tā kausu atstāj ar relātīvo no-

plūdes ātrumu:

w2 =w, = w = U, =

Kausa aploces ātrums pie ieplūdes vienāds ar kausa aploces ātrumu

pie noplūdes:

v, =u
2
= v

Relātīvā noplūdes ātruma leņķi un līdz ar to kausu ārējās malas

slīpumu dabū, sastādot pēc zināmiem lielumiem noplūdes ātrumu parallē-

logramu, pie kam pieņem noplūdes absolūtā ātruma c 2 lielumu vai iz-

vēlas noplūdes relātīvā ātruma leņķi {32
= 4 līdz B°.

Kausiem parasti ir elipsoida veids.
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Kausu izmērus nosaka vadoties no tāda strūklas caurmēra, kura

atbilst normāliem darba apstākļiem.

B = 3,5 līdz 3,8 d
O.

Atkarībā no maksimālas caurteces vairuma: B = 3,25 d0

Kausu radiālais garums jeb to augstums izveidojas patstāvīgi, pie

kam jāraugās, lai asmenim strūkla uzšļāktu pilnīgi: h = 3,5 d
O.

Kausu

augšgala izgriezumu, ko norobežo taisne X—X, sauc par ieplūdes šķautni.

Att. 292. Att. 293.

Kausu izvirzījuma lielums: m == 0,5 līdz 0,7 .
d

O.

Kausu dziļums: T =*= 1,5
.

d
O.

Aiz ieplūdes šķautnes kausus veido pēc izjūtas, līdz dabū attiecīgu

veidu.

Kausus ratam pievieno ne radiāli, bet gan tā, lai strūkla pilnā uz-

šļācienā stāvētu asmenim perpendikulāri. Tādēļ asmenis jānovieto ne-

daudz slīpi, pārbīdīts par kausa vienu dalījumu tuvāk strūklai. Pašu

strūklu jāpievirza tuvāk kausam, cik to atļauj rata konstrukcija, att. 295.

Jo dziļāk uz rata vainaga pusi strūkla uzšļāc kausam, jo mazāki ir no-

plūdes zudumi.

Strūklas vidus līnijai jāpieskaras aplocei, kura iet caur kausa punktu,

kura atstatums no kausa iekšējās malas ir ■/« h.

Kausu solis atkarīgs no strūklas caurmēra un kausu skaita. Lielāks

kausu skaits un mazāks solis ir izdevīgāks, bet kausu skaits ierobežots

ar kausu novietošanas iespēju. Ja kausu skaits ir neliels un solis liels,

tad lielāki ir noplūdes zudumi.



Lai strūklas ārējo pavedienu, kuru vairs neuztver kausa A
x asmeņa

ārējais punkts, uztvertu uz priekšu pavirzītā kausa A
2 asmeņa gals, tad

strūklas pavedienam jāsatiekas ar kausa punktu A
2

punktā B. Strūklas

pavediena punkts pārvietojas ar ātrumu c
t

un noiet gabalu A
x

B, turpretī

kausa A
2 asmeņa gals pārvietojas ar aploces ātrumu v un noiet loku

A
2
B. šo punktu satikšanās laiks ir vienāds.

A,B
_

A
2
B

~

Cl
~

v

Kausu ārējais solis t jāizvēlās tā, lai

A
t
ß A

2
B

Cl v

Sprauslas mutes sienas slīpums = 60° līdz 80°. Pilnīgi ievilktas

adatas galam jāstāv nedaudz ārā.

d) Strūklas uzšļāciena spiediens un jauda.

Ūdens strūkla, uznezdama sekundē Q m
3/sek, attīsta spiedienu uz

kausa vienas sekundes laikā pēc spēka impulsa un kustības daudzuma

likuma: P.l= m
. c, ievērojot strūklas lietderības pakāpi rļ:

Pl=:(c_u)^.t)0.

c—v ir strūklas gausinājums.

Kausu izliektās virsmas reakcijas spiediens, ja kausi pārvietojas ar

ātrumu v m/sek un strūklas nolieciena leņķis pie izplūdes ir a°

R= (c — u)-^.COS-a.KjO.

o

Reakcijas spēka projekcija spēka P virzienā: — cosa, ātruma pro-

jekcija: (c—v) cosa.

Kopējais spiediens:

y0 tO y0
P=(c — v) . Tjo -f (c —v)cos

2
a.rļQ =(c — u)( 1 + cos

2a)
. 7j 0

Piemērs.

Brīvstrūklas turbīnas skrejrata kausiem ūdens uzšļāc Q = 0,3 m3/sek,

ar ātrumu c = 35 m/sek, kausu pārvietošanās ātrums v = 22 m/sek, strūk-

las nolieciena leņķis a = 28°, strūklas lietderības pakāpe rļ = 0,8.

209
J. Godiņš, Speķa mašīnas —

14
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Att. 294. Att. 295.

Atrisinājums.

Strūklas spiediena kopējais spēks:

P=(c - u)(l + cos>a)^.i,o
= (35 - 22)1,78-|°° .0,8 = 542 kg.



Turbīnas indicētā jauda:

XT
P.u 542.22 '„

N, = = < =160 z. sp

cosa = cos2B° = 0.8859.

Strūklas spiediens uz kausa darbu sākot ir

Pk= I,BP.

Att. 296. Att. 297.

33. Brīvstrūklas turbīnu rēgulēšana.

Brīvstrūklas turbīnas pielāgošana ārējai slodzei var notikt divējādi,

samazinot strūklas šķērsgriezumu un noliecot kādu strūklas daļu no uz-

šļāciena kausam. Sprauslas mutes noslēgšana nedrīkst notikt pārāk

strauji, jo tad strūklas spars pārveidodamies spiediena jeb potenciālā

enerģijā —h = c 2/2 g — var pārsniegt pieļaujamās robežas un mutes,

tāpat sprauslas siena var pārplīst. Ja kritums nav augsts un rēgulēšana

notiek rokām, tad jaudas maiņa var notikt tikai ar adatu. Turpretī aug-

stiem kritumiem un gariem ūdens vadiem, straujāk noslēdzot caurplūdi,

var rasties sprauslā un vados pārmērīgi spiedieni, kas apdraudētu to

drošību.

Lai tas nenotiktu, tad iekārto divējādu rēgulēšanas veidu. Vispirms

uz strūklu liek iedarboties strūklas noliecējam. Tam ir sektora veids ar

asu malu, kuru iegriež strūklā un noliec tās nelielu daļu. Pēc tam tikai

sāk darboties adatas pārbīdītā ja mēchanisms. Palielināta spiediena ra-

šanos var aizkavēt arī ar pārplūdes vārstuli.

Adatas un strūklas noliecēja pārvietošanai parastā atsvara rēgulā-

tora enerģiju pastiprina ar servomotoru, kura uzbūve un darbība ir lī-

dzīga Francisa turbīnu rēgulēšanas iekārtai.

Att. 299. redzama J. M. Voitha rēgulētāja iekārta sprauslas adatas

un noliecēja ierēgulēšanai.

21114*
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Ārējās slodzes maiņas gadījumā vispirms iedarbojas strūklas nolie-

cējs N un iegriežas strūklā, novirzot daļu no tās uz novadgrāvi bez uz-

šļāciena kausiem. Pa to laiku lēni iestādas jaunā stāvoklī sprauslas mu-

tes adata Ad, lai nodrošinātu ārējai slodzei piemērotu strūklas šķērs-

griezumu.

Att. 298.

Kad adata nostādīta vajadzīgā stāvoklī, tad noliecējs atvelkās ne-

daudz atpakaļ, bet gan nostājoties vienmēr piemērotā atstatumā no

strūklas, lai vajadzības gadījumā uz to nekavējoši iedarbotos.

Rēgulātora palīgierīcei servomotoram ir divi virzuļi kopējā stobrā S

Katra virzuļa kāts atsevišķi saistīts ar savu mēchanismu.

Att. 299.

Viena virzuļa kāts iedarbina ar sviru starpniecību adatu, bet otra

virzuļa kāts strūklas noliecēju. Eļļas spiedienu uz katru virzuli rēguiē

savs eļļas sadalītājs, kurus iedarbina viens un tas pats atsperu rēgulā-

tors. Starp abiem virzuļiem atrodas neliela starptelpa, kurai eļļu ar
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spiedienu piegādā zobratu sūknis no uzkrājēja. Lielas jaudas turbīnām

eļļa nenāk tieši no sūkņa, bet no gaisa katla.

Rēgulātora uzdevums ar eļļas sadalītājiem samazināt vai palielināt

eļļas spiedienu uz virzuļu ārējiem galiem, lai tos pārvietotu. Rēgulātora

svira a eļļas sadalītāju As adatas pārbīdīšanai iedarbina tieši, bet strūk-

las noliecēja eļļas sadalītāju Ns netieši ar sviras b palīdzību. Tās svār-

stība atkarīga no adatas un noliecēja savstarpēja stāvokļa, kura izlīdzi-

nāšana notiek ar palīgsvirām d, c un f.

Eļļas sadalītāju nostādīšana normālā stāvoklī atkarīga tikai no ada-

tas pārvietošanas mēchanisma, kurš, pārvietojot adatu, pārbīda svārstī-

gās sviras b acumirklīgo atbalsta punktu atpakaļ, lai rēgulētājs ieņemtu
savu normālo stāvokli.

Lēnas slodzes maiņas gadījumā, rēgulātora atsvariem at-

tālinoties no rēgulātora ass, ja samazinās ārējā slodze un turbīnas ap-

griezienu skaits palielinās, rēgulātora čaula paceļ uz augšu sviras labo

galu, kura atmetoties vidū pret acumirkli nekustīgu punktu, spiež uz leju

sviras a otru galu un tam pievienotu adatas eļļas sadalītāju As. Tai pašā

laikā svira b paceļ strūklas noliecēja eļļas sadalītāju Ns uz augšu.

Šai acumirklī virzuļa starptelpa nāk sakarā ar stobra labo un kreiso

galu. No labā gala eļļas sadalītājs izlaiž daļu eļļas no stobra ārā uz

eļļas uzkrājēju. Tagad samazinās eļļas spiediens uz virzuļa un tas pār-

vietojas no kreisās uz labo pusi un ar virzuļa kātam pievienoto sviru

mēchanismu palīdzību nedaudz iegriež noliecēju strūklā vai piebīda tikai

tuvāk klāt.

Tai pašā laikā servomotora stobra otrā galā no starptelpas ieplūst

eļļa, kuru zem attiecīga spiediena tur zobratu sūknis un iedarbojas uz

adatas virzuļa un ar virzuļa kātam pievienotām svirām pārvieto adatu,

iebīdot to sprauslas mutē dziļāk un samazina strūklas šķērsgriezumu.
Samazinās caurplūdes vairums un turbīna attīsta mazāku jaudu.

Ar sviras c gādību eļļas sadalītāji ieņem savus normālos stāvokļus,
kādi paredzēti turbīnas skrejratam normālam darbam un tā lieluma at-

bilstošam apgriezienu skaitam.

Kūlenis X, kurš vada sviru c, var grozīt eļļas sadalītāja atpakaļ ieša-

nas ceļu. Tas gādā arī par to, lai strūklas noliecējs N vienmēr nostātos

strūklas tuvumā un bez kavēšanās iegrieztos strūklā vai atietu no tās

nost.

Atbīdītājam ir nekustīga un padevīga daļa. Starp to un rēgulātora

sviru a ievietots eļļas lēninātājs El rēgulētāja straujo kustību palēni-

nāšanai. Mainot nekustīgās atbīdītāja daļas stāvokli, iespējams grozīt

rēgulātora nevienmērības pakāpi.
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Straujas slodzes maiņas gadījumā strūklas noliecēja vir-

zulis dabū straujāku kustību. Adatas pārvietošanai eļļas sadalītājam As

pie apakšējā virzulīša uzlikts neliels gredzens, kurš var vajadzības ga-

dījumā iežņaugt eļļas pārplūdi no virzuļa starptelpas uz adatas virzuļa

stobra galu un tādā kārtā padarīt šī virzuļa kustību lēnāku. Rēgulāto

ram straujāk paceļot sadalītāju Ns ātrāk noplūst eļļa no otra stobra gala

uz eļļas krātuvi un straujāk pārvietojas noliecēja virzulis un ar tā kātam

pievienotām svirām iedarbina noliecēju.

Adatai bīdoties uz priekšu, piemērots sviru mēchanisms atvelk atpa-

kaļ ar kūleni noliecēju un nostāda to pienācīgā atstatumā no strūklas, lai

tā iedarbība nākošā momentābūtu droša un ātra.

Ja turbīnas ārējā slodze palielinās un turbīnas skrejratam jāattīsta

lielāka jauda, tad vispirms atvelkās atpakaļ strūklas noliecējs un tikai

pēc tam lēni izvelkās no sprauslas mutes adata, palielinot strūklas šķērs-

griezumu un caurplūdes vairumu.

Aprakstītai divkāršai rēgulēšanai ir tās priekšrocības, ka bojājoties

kādam vienas sistēmas rēgulētājam mēchanismam, turpina darboties ot-

ras sistēmas rēgulētājs, kamēr nav novērsti bojājumi.

Ar neliela kloķīša pagriezienu iespējams grozīt atbīdītāja gājienu un

plašos apmēros mainīt turbīnas skrejrata apgrieziena skaitu. Tam liela

praktiska nozīme, ja vajadzība līdzteku darbībai saslēgt divus ģenerāto-

rus. Kloķīša pagriešana var notikt arī automātiski ar elektromotora pa-

līdzību, to iedarbinot ar strāvas ieslēgšanu no galvenā strāvas sadalītāja.

Rēgulētāja iekārtai pievienots rokas ratiņš. Ar tā palīdzību turpina

rēgulēšanu, ja bojājas automātiskais rēgulētājs.

Mazas jaudas rēgulētājiem pastāvīgi plūst eļļa no zobratu sūkņa caur

sadalītāju uz eļļas uzkrājēju atpakaļ, bet lielas jaudas turbīnām eļļu no

zobratu sūkņa ar spiedienu nogādā vispirms gaisa katlā, kurš nodro-

šina vienmērīgāku spiedienu uz eļļas un turpina darboties arī pēc tam,

kad kādu iemeslu dēļ sabojājas eļļas sūknis un pārtrauc dot eļļu sei-

vomotoram.

Turbīnas skrejratu no caurskriešanas aizkavē drošības rēgulātors.

Tas sāk darboties, tiklīdz skrejrata apgriezienu skaits pārsniedz noteiktu

lielumu. Drošības rēgulātors palielina eļļas caurplūdi servomotorā, ar to

panākot ātrāku adatas pārvietošanu un strūklas šķērsgriezuma strauju

samazināšanu. Drošības rēgulētājs mēdz iedarboties arī uz ūdens pie-

vada noslēdzēju.

Att. 300. redzams J. M. Voitha brīvstrūklas turbīnas rēgulētāja ie-

kārta ar gaisa katlu garengriezumā.
Attēlā apzīmē As adatas sadalītāju, Ns noliecēja sadalītāju, Av ada-

tas virzuli, Nv noliecēja virzuli, Sa adatas rēgulētāju sviru, Sn noliecēja
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rēgulētāju sviru; rēgulētāja iekārtas stāvā lejas daļā atrodas gaisa katis

Gk. Neparedzētu bojājumu gadījumos turbīnas rēgulēšanu iespējams

turpināt rokām ar riteni R, kurš uzlikts adatas virzuļa kātam galā, kur

iegrieztas plakanas vītnes.

Starp sūkni un gaisa katlu ieslēgts pārplūdes vārstulis P, kurš at-

ļauj sūknim eļļu dzīt uz gaisa katlu, kāmēr nav sasniegts noteikta lie-

luma spiediens. Tad sūknis darbojas bez spiediena un eļļa no tā plūst

tieši atpakaļ uzkrājējā, kamēr rēgulēšanas iekārta nav izlietojusi zināmu

Att. 300.

eļļas daudzumu un gaisa katla spiediens nav nokrities līdz zināmam lie-

lumam. Sūkņa eļļas padošana uz gaisa katlu iestājas automātiski. Auto-

mātiskā rēgulētāja kopskats redzams att. 301. Vn apzīmē eļļas vadu no

sūkņa.

Divkārša rēgulētāja iekārtu ar diviem atsevišķiem stobriem redzams

att. 302. Katram stobram savs eļļas sadalītājs adatas virzulim un no-

liecēja virzulim.

Tiklīdz ārējā slodze maina savu lielumu un skrejrata apgriezienu

skaits palielinās vai samazinās, tad rēgulātora svārsti a pārstāda rēgulā-

tora uzmavu un ar tai pievienotām svirām b un c iedarbina adatas un

noliecēja eļļas sadalītājus d un c, kuri atver eļļas vadus uz servomotora

stobriem f un g. Virzulis ar kātu f iedarbina adatu, bet noliecēja vir-

zuļa kāts g iegriež noliecēju strūklā vai attālina no tās. Pēkšņa atsio-

gojuma gadījumā strūklu noliecējs i galīgi nogriež no kausiem un novada

noteku grāvī.
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Adatas eļļas sadalītājs tā izveidots, kā adatas virzulis ar kātu f pār-

vieto adatu pavisam lēni, lai novērstu palielināta spiediena rašanos sprau-

slā un ūdens pievadcaurulē. Adatas izvirzīšana no sprauslas mutes notiek

ātri. Turpretī noliecēja virzuļi kā uz vienu, tā otru pusi darbojas ātri,

ar to panākot labu darba efektu un turbīnas ātru pielāgošanos jaunajiem

darba apstākļiem.

Att. 301.

Katram stobram ir savs stāvokļa izlīdzinātājs, kurš adatas pārvie-

totājam iekārtots padevīgs ar atsperi un nelielu stobriņu k.

Ja turbīnai slodze samazinās un palielinās skrejratam apgriezienu

skaits pāri normālam, tad rēgulātora svārsti attālinās no rēgulātora ass

un paceļ uz augšu uzmavu un tai pievienoto sviru b un c galus, kuru otri

gali iedarbina adatas un noliecēja virzuļu eļļas sadalītājus. Tūlīt nolie-

cējs ātri iegriežas strūklā un daļu no tās noliec uz novadgrāvi, samazinot

strūklas spiediena lielumu uz skrejrata kausiem, kuri tagad saņem ma-
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Att. 302.

Att. 303
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zāku jaudu un liek skrejratam griezties lēnāk. Tai pašā laikā sprausla?

adata lēni ievirzās sprauslas mutē un samazina strūklas šķērsgriezumu

un caurteces vairumu pielīdzina ārējai slodzei. Kad tas noticis, tad no-

liecējs atiet atpakaļ, nostājoties ar savu aso šķautni tuvu strūklai, la!

vajadzības gadījumā par jaunu nekavējoški iedarbotos.

Priekšzīmīgi iekārtotu regulēšanas iekārtu brīvstrūklas turbīnai

rāda att. 303.

Skrejrata ātrākai apstādināšanai uzlaiž tam pretstrūklu no nelielas

strūklenes M. Turbīnu no caurskriešanas pasarga drošības rēgulātors li.

Tas iedarbojas, tiklīdz turbīnas skrejrata apgriezienu skaits pārsniedz no-

teiktu lielumu un ieslēdz vārstuli, kas palielina eļļas pieplūdi rēgulātora

servomotoram un paātrina adatas un strūklas noliecēja darbību. Tas pats

drošības rēgulātors iedarbina ūdens pievadcaurules noslēdzēju lodes veida

vārstuli L un noslēdz caurplūdi. Att. 303. ar I apzīmēts elektriskais slē-

dzis, B ir zoratu sūknis eļļas piegādei servomotoram.

34. Brīvstrūklas turbīnas aprēķina piemērs.

Jāaprēķina brīvstrūklas turbīna 190 metru augstam ūdens kritumam

un caurteces vairumam Q — 0,12 mVsek. ūdens pievadcauruļu garums

300 metru.

Pievadcauruļu caurmērs jāizvēlas tā, lai berzes zudumu pārvarē-
šanai vajadzīgais kritums nepārsniegtu 2% un izlokos kopā ar aizbīdni

ne vairāk par 1%, atkarībā no cauruļu garuma. Tādā gadījumā lietde-

rīgais kritums, skaitot no sprauslas mutes līdz augšējam ūdens līme-

nim, ir:

H = 190 — 0,03 .
300 - 181 m.

lepriekš izvēlētai lietderības pakāpei yj *= 0,80 turbīnas efektīvā

jauda:

k. yOH 1000.0,12.181 „ on OQnN
e
= .fļ= .0,80 == 230 z. sp.

Ūdens strūklas absolūtais uzšļāciena ātrums, ja neievēro krituma

zudumu no skrejrata uzstādīšanas virs lejas ūdens līmeņa:

c, = c0= <pļ/2ģH = 0,97ļ/2.9,81.181 = 57 m/sek.

Strūklas šķērsgriezums:

i=
Q =°4Ž°- = 0,0021 m2=21 cm

2

c
t

57
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Strūklas caurmērs apaļai sprauslas mutei:

d
»
= ļ/V=ļ/tu = 5

2
cm =52 mm

Strūklas mutes caurmērs, ja tai lūpu smailums 45°:

d = 1,15d0
===== mm

Skrejrata rādijs, pielīdzināts astoņkārtīgam strūklas caurmēram, kas

atbilst aplocei, kurai strūklas vidus līnija pieskaras:

R = 8
.

d0 = 8
.
52 = 416 mm.

Kausu vidējo punktu aploces ātrus:

v - 0,46 .
c2-0,46 .

57 = 26,2 m/sek.

Skrejrata apgriezienu skaits:

60u 60.26,2
cnn . .

n=

2*R
= 60° apgr/mm-

Kausu svarīgākie izmēri:

kausu platums: B — 3,7 d0 =3,7 .52 = 192 mm;

kausu augstums: h= 3 d0= 3 .52 = 156 mm;

kausu dziļums: T = 1,5 d0= 1,5 .52-= 78 mm.

Kausu skaits:

z — 0,7.— +12 == 0,7. =20 gab.

Skrejrata ārējais caurmērs, ieskaitot kausus:

D
a =D-r-2. 3/5h = 2.4164-2 3/5.156= 1018 mm

Turbīnas specifiskais apgriezienu skaits:

ns -yW~"ī9o V/m"
12

'
8

Tas norāda, ka turbīna iekārtojama ar vienu sprauslu.

35. Brīvstrūklu turbīnu būves veidi.

Mazas jaudas brīvstrūklas turbīnām ir viena sprausla, lielas jaudas

turbīnām ir vairāk sprauslu, lai panāktu labāku uzšļācienu un samazi-

nātos strūklas caurmērs. Skrejrats kopā ar vārpstu ievietots ķeta kārbā.
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Att. 305.

Att. 304.

Lielas jaudas turbīnām kārba tērauda lējuma. Skrejrata vārpsta balstās

smaga tipa gultņos ar gredzeniem eļļotājiem. To ieliktņiem babīta iz-

oderējums. Vienam vārpstas kakliņam jābūt ar noturības gredzeniem to

spiedienu izlīdzināšanai, kas vērsti līdzteku vārpstas asij. Stipri no-



221

slodzītiem gultņiem, iekārto dzesēšanu ar ūdeni vai arī ar eļļu, kuru

gultnim pievada ar palielinātu spiedienu un sakarsušo eļļu atdzesē.

Ūdens novadam jābūt slaidi veidotam, lai nerastos traucējumi ūdens

novadīšanai.

Turbīnu ar vienu sprauslu un automātisku rēgulēšanas iekārtu rāda

att. 303.

Att. 306.

Att. 304. un 305. rāda Escher Wyss rūpnīcas pagatavotu brīvstrūk-

las turbīnu ar divām sprauslām 2900 z. sp. lielai jaudai pie 160 m augsta

krituma, attīstot 500 apgr./min. Turbīna iekārtota automātiskai rēgulē-

šanai. Adatas un strūklas noliecēja iestādīšana notiek reizē kopīgi no

viena un tā paša rēgulātora. Turbīnas skrejrats viengabala ar kausiem.

Skrejrata kustības izlīdzināšanai uz vārpstas novietots piemērota lieluma

spara rats, piesaistīts vārpstu sajūgam.
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Att. 307.

Att. 308.
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Att. 309.

Lai iegūtu turbīnai lielāku apgriezienu skaitu, samazina skrejrata

caurmēru un uz kopējās vārpstas novieto divus skrejratus. Šādu pie-

mēru rāda att. 306. un 307. Turbīnas jauda 5400 z. sp. pie 174 m augsta

krituma un 500 apgr./min. Katram skrejratam 20 kausu, kuri pievienoti

vārpstai piemetinātiem atlokiem. Kausi tērauda lējuma. Sprauslas no-

stādītas viena pret otru 60" leņķi. Sprauslu strūklu caurmērs sastāda

132 mm. Sevišķi izveidota aizsargsiena nodrošina netraucētu ūdens iz-

plūdi no kausiem. Ātruma regulētājs iedarbojas tieši uz strūklas nolie-

cēju, bet atsevišķi uzstādīts servomotors ar nelokāmiem stieņiem iedar-

bina, reizē visu četru sprauslu adatas. Tās iekārtotas arī regulēšanai

rokām.

Sprauslām noskrūvējamas mutes no sīksta tērauda, jo ūdens šo tur-
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bīnu nodarbināšanai satur daudz smiltis, kuras viegli saēd sprauslas

muti un tā ar laiku jāatjauno. Cauruļvadu noslēdz hidrauliski rēgulē-

jams lodes veida aizbīdnis.

Divsprauslu turbīnas kopskatu rāda att. 308.

Visai lielas jaudas turbīnas iekārto ar guļus novietotu skrejratu

un četrām sprauslām, pie kam visu sprauslu rēgulēšana notiek no viena

un tā paša rēgulātora. Att. 309. redzama brīvstrūklas turbīna

18600 z. sp. lielai jaudai pie 204 m augsta krituma un 250 apgr./min.

Sprauslas ievietotas gredzenveida ūdens pievadā. Adatas rēgulē attēlā

redzamais servomotors, bet noliecējus cits servomotors, kas novietots uz

neliela paaugstinājuma blakus turbīnas ģenerātoram.

36. Ūdens riteņi.

a) Ūdens riteņu darbības princips un apakššļāciena riteņi.

Līdz tam laikam, kamēr nepazina ūdens turbīnas, ūdens riteņi bija

iecienīti kā lēts ūdens spēka izmantotājs. Lai gan to lietošana bija

stipri ierobežota ar ūdens krituma atrašanās vietu, jo sveša un nepa-

zīstama arī bija enerģijas pārvadīšana uz lielākiem atstatumiem ar

elektrību.

Ūdens riteņu lēnās kustības dēļ tiem nepieciešams smags zobratu

pārvads iegūtās jaudas tālāk pārvadīšanai uz darba mašīnām, kāds ap-

stāklis ievērojami samazināja šo spēka mašīnu lietderības pakāpi.

Ūdens ratus pazina jau sirmā senatnē priekš kādiem 3000 gadiem

grieķi, ēģiptieši, asirieši un ķīnieši. Tai laikā ūdens ratus novietoja

tikai tieši upes gultnē, kur upes straumes spars jeb kinētiskā enerģija,

triekdamās pret spārniem, lika tiem pārvietoties ūdens plūsmas virzienā

un griezt riteni, uz kura tie bija novietoti. legūto upes straumes ener-

ģiju izlietoja ūdens pacelšanai augstāk stāvošā vietā lauku apūdeņošanas

vajadzībām.

Ūdens riteņu iekārta sastāvēja no divām koka ripām ar taisniem

spārniem starp ripām uz koka ass. Jaunākā laikā Poncelē izgudroja

šādiem riteņiem liektus metalla spārnus, kuri palīdzēja ievērojami uzla-

bot šādas spēka mašīnas darba efektu.

Upes straumē novietotus riteņus pieņemts saukt par apakššļāciena

riteņiem. Tiem lietderības pakāpe bija visai zema, ap 30% līdz 40%. Jo

taisnās riteņu plāksnes uztver straumes triecienu.

Izliektiem spārniem lietderības pakāpe lielāka. Tiem ūdens, izvadīts

no neliela aizsprosta, uzskrien spārniem bez trieciena, zaudē ātrumu un

sparu, kuru saņem spārni, tad nomierinās un nākdamas atpakaļ, uzguļo-
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ties spārniem ar savu smagumu, palīdz darīt darbu, kurš citādi būtu

gājis zudumā.

Apakššļāciena riteņi noderīgi kritumiem no 0,5 līdz 1,5 m un caur-

teces vairumiem Q = 1 līdz 3 m
3/sek.

Att. 310. Att. 311.

Tiem skrejriteņa caurmērs ir 3 līdz 5 reizes lielāks par krituma

augstumu: D= 3 līdz 5 H.

Tiem spārnu skaits atkarībā no riteņa caurmēra D:

z= 28 32 36 40 45 gab

D= 4 5 6 7 8m

Parastais spārnu ātrums uz ārējās aploces v = 0,8 m/sek.

Spārnu garums 1 = 350 līdz 450 mm.

b) Virsšļāciena ūdens riteņi.

Ap ceturto gadu simteni ūdens riteņi parādās Vācijā, un jādomā, ka

vācieši izgudrojuši ūdens pievadu ritenim no virspuses jeb augššļāciena
ūdens riteni, kuru novietoja tieši zem ūdens krituma, ūdens pievads

ritenim sastāvēja no koka siles jeb renes ar nelielu kritumu riteņa
virzienā.

Ļoti plašos apmēros ūdens riteņus sāk lietot piecpadsmitajā gadu

simtenī, kad uzplaukst rūpniecība un vispāri attīstās saimnieciskā rosība.
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Pirmā laikā ūdens riteņus izlietoja ūdens smelšanai no akas un tiem

bija svārstīgi kausi. Vēlākos gados virsšļāciena riteņiem iekārtoja siles.

Ūdens strūkla, uzšļākdama radiālām plāksnēm, att. 313., rada reak-

ciju spārnā, kura samazina strūklas trieciena sparu, tādēļ šādu riteņu
lietderības pakāpe nav liela.

Att. 312.

Daudz spēcīgāks top ūdens ritenis, ja tam taisnu spārnu vietā iz-

veido siles, kuru ieplūdes malas slīpums piemērots strūklas uzšļāciena

virzienam tā, lai nenotiktu pie uzšļākšanas trieciens, bet gan beztrie-

ciena strūklas ieplūde silēs un to piepildīšana ār attiecīgu vairumu ūdens,

kurš tad padara riteņa vienu pusi smagāku, velk to uz leju un tādā kārtā

piespiež riteni griezties.

Tas, pārvarot kādu pretestību, spējīgs darīt darbu, pie kam darba

darītājs ir ūdens smaguma spēks. Riteņa lejas daļā siles iztukšojas un
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jaunu pildītos ar ūdeni.

Tādā kārtā ūdens riteņa siles nes ūdeni no augstāk stāvošas vietas

uz zemāk stāvošu un ar savu smaguma spēku dara darbu, griežot riteni.

Ūdens riteņa silē ieplūst un izplūst vienā un tai pašā vietā. Tā ir

raksturīga izšķirība, starp ūdens riteni un ūdens turbīnu, kurai ūdens

ieplūst vienā vietā, bet izplūst citā vietā.

Att. 313. Att. 314.

To riteņa daļu, kura atrodas priekšpusē, sauc par riteņa krūti, bet

tā otru pusi pa muguru.

Virsšļāciena riteņiem siles pildīšanai ar ūdeni jānotiek pēc iespējas

krituma visaugstākā daļā, tuvu augšējam ūdens līmenim. Turpretī silei

jāiztukšojas pēc iespējas zemākā vietā, tuvu lejas ūdens līmenim. Pa-

rasti ūdens sāk izlīt no silēm jau agrāk, no kā samazinās ūdens krituma

lietderīgi izmantojamā enerģija.

Virsšļāciena riteņu lietderības pakāpe mēdz būt = 0,60 līdz 0,70.

Virs lejas ūdens līmeņa riteņi nostādāmi noteiktā augstumā:

h - 0,05 līdz 0,10 H.

Visai svārstīgam lejas ūdens līmenim riteņi novietojami augstāk,

lai to ūdens neappludinātu, jo riteņa grišanās kustība ir pretēja ūdens

plūsmes virzienam novadgrāvī. Siles ārējai malai jābūt tā nostādītai,
ka tās galīga iztukšošanās notiek viszemākā vietā.

22715*



228

Virsšļāciena ritenim jāgriežas ar tādu ātrumu, ka ūdens strūkla

paspēj piepildīt siles ap % līdz X to tilpuma un arī neskrietu pāri silēm.

No pārmērīgi piepildītām silēm ūdens izlīst priekšlaicīgi, nodarot zaudē-

jumus un samazinot krituma lietderības pakāpi.

Riteņa silēm piemērots aploces ātrums uzšļāciena vietā:

v = 1,5 līdz 2,5 m/sek.

Tas sastāda pusi no strūklas uzšļāciena ātruma.

Pat vislielākam aploces ātrumam v = 2,5 m/sek 10 m caurmēra ri-

tenis attīsta tikai ap

n- 60 v/3,14 .D = 60. 2,5/3,14 .10 = 4,75 apgr./min.

Virsšļāciena riteņus lieto kritumiem no 5 līdz 13 m.

Att. 315.

Pagatavojot ūdens riteņus no dzelzs, iespējams to silēm ieplūdes

malu izliekt, piemērojoties strūklas veidam, panākot ar to beztrieciena

ieplūdi un siles piepildīšanu ar mazākiem trieciena zudumiem. Siles

dziļums:

a= | līdz tVžf

Siles platums atkarīgs no caurteces vairuma Q m
3/sek. Ja siles pla-

tums b, tās dziļums a un siles pārvietošanās ātrums v, tad no caurteces

nolīdzinājumā:

Q= ļ līdz 4.a.b.u vai Q =5b
0
c

izsakāms siles platums b vai strūklas platums bo.
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Ūdens strūklai jābūt nedaudz šaurākai: bo =b—20 līdz 40 cm.

Strūklas absolūtais uzšļāciena ātrums: cx
= v + (0,5 līdz 1 m).

Šī ātruma iegūšanai un rēgulēšanai pievadsiles galā ierīko nelielu

aizbīdni, ar kura palīdzību nedaudz paceļ ūdens līmeni silē. Silēm mutes

platums ir divi reizes lielāks par strūklas biezumu: s =20.

Strūklas relātīvājam ieplūdes ātrumam jābūt pēc lieluma un vir-

ziena tāda parallēlograma sānu malai, kam par diagonāli ir strūklas

uzšļāciena absolūtais ātrums, bet otra sānu mala siles aploces ātrums

uzšļāciena vietā.

Att. 316. Att. 317.

Koka siles stūrainas, dzelzs siles izliektas, pielāgojoties strūklas

veidam.

Koka riteņa loku satur divas rindas koka spieķu, bet riteņiem no

dzelzs riteņu loku satur dzelzs spieķi.

c) Virsšļāciena ūdens riteņa teorētiskais darbs.

Viss ūdens kritums ūdens riteņiem sadalāms vairākās atsevišķās
daļās. Ūdens kritums h

lf no augšējā ūdens līmeņa pievadgrāvja galā,

līdz uzšļāciena vietai, izlietojas ūdens pievadam un uzšļācienam. šī kri-

tuma daļas lietderīgā enerģija izmantojas visai niecīgā daudzumā, jo

strūklas trieciena spars izlīdzinājās ar prettriecienu no ūdens, kas jau

iekļuvis silē:
q 2

g 2

Krituma daļā h
2,

no uzšļāciena vietas līdz tai vietai, kur ūdens sāk

izlīt no silēm, ūdens silēs darbojas ar savu smaguma spēku un tā ener-

ģija iegūstama pilnos apmēros. legūtā darba lielums:

A
2 = rQh 2

Kritumā h.,, sākot no tās vietas, kur ūdens sāk izlīt
no kausiem,

līdz tai vietai, kur siles galīgi iztukšojušās, ūdens enerģija izmantojas

nepilnīgi. Krituma sākumā, kur ūdens tikai sāk izlīt no silēm, iegūst

lielāku enerģijas daudzumu, bet krituma beigās, kur siles jau stipri
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iztukšojušās, iegūst enerģiju niecīgos apmēros. Ja £ apzīmē nepilnības

koeficientu, tad ūdens padarītais darbs šai krituma daļā ir:

A
s
= £YQh 3

No tās vietas, kur ūdens galīgi atstāj siles, līdz tai vietai, kur

sākas lejas ūdens līmenis, kritums paliek neizmantots. Zaudētā darba

lielums:
,A

4
= TQh

4

Bez tam ūdens atstādams siles ar noteiktu ātrumu c
L> ,

aiznes sev

līdz neizmantotu krituma lietderīgo enerģiju:

g 2

Berzes darba pārvarēšanai, kas nepieciešami to pretestību novērša-

nai, kuri attīstās vārpstai trinoties gultņos, skrej ritenim gaisā un citās

kustīgās daļās apzīmējam ar A
.

Kopējais darba nolīdzinājums lietderīgi izmantojamam jeb netto

kritumam:

A =

T

2g

2

+ YQh'+CrQll3 ~

T

2g

i2
~TQhI~Ab =

=YQ h, +h3 +h4 + -Ab

Ūdens riteņa lietderības pakāpe:

piegādātā enerģija — zaudētā enerģija

? piegādātā enerģija.

d) Vidus šļāciena ūdens riteņi.

Vidējiem ūdens kritumiem nepiemēroti ir apakššļāciena riteņi un

nepraktiski ir arī virsšļāciena riteņi, jo to riteņu caurmērs ir stipri

mazs un iegūtais griezes moments niecīgs, šo iemeslu dēļ izgudroti vi-

dējiem kritumiem riteņi ar uzšļācienu no muguras.

Uzšļācienam piemērotas strūklas iegūšanai ierīkota kulise, att. 318.

šādai kulisei parasti ir trīs nodalījumi. Paaugstinātam ūdens lī-

menim izlaiž ūdeni pa augšējo nodalījumu, vidējam ūdens stāvoklim pa

vidējo un zemam ūdens līmenim izplūde notiek pa apakšējo nodalījumu.

Kulises dod iespēju rēgulēt riteņa jaudu, to piemērojot ārējai slodzei.

Muguras šļāciena riteņus ievieto mūra vai koka sienā. Tiem siles

citāda veidojuma kā virsšļāciena riteņiem. Tā kā ritenis griežas ūdens

noplūdes virzienā novadgrāvī, tad siles bez darba traucējuma var iegrimt
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ūdeni. Tikai to konstrukcijai jābūt tādai, ka siles ārējā mala ceļas no

ūdens ārā taisni, perpendikulāri ūdens līmenim.

Ūdens, pildīdams siles, aizžņaudz siles muti, tādēļ silēm jābūt ar

vēdināšanas lodziņiem gaisa izlaišanai no siles.

Att. 318.

Muguršļāciena riteņu lietderības pakāpe = 0,60 līdz 0,70, caurteces

vairumiem Q = 0,8 līdz 1,5 m/sek. Augstākiem kritumiem ūdens pie-

vadīšana notiek riteņa augšdaļā, bet zemākiem kritumiem riteņa vidus

daļā. legūstamā jauda: N == 30 līdz 140 z. sp.

Att. 319. Att. 320. Att. 321.

Ūdens, piepildīdams riteņa spārnu starpas, iedarbojas ar savu svaru.

Vidus šļāciena riteņiem siļu vietā spārni, kuru iekšmala ieliekta stipri

uz augšu.



Kā vidusšļāciena, tā muguršļāciena riteņi ir visai sarežģīta un

smaga būves veida ar tipisku ūdens pievadu kulisi.

Pēc šo laiku atzinumiem ūdens riteņi ir smagi un neveikli ar zemu

lietderības pakāpi, kas nav piemērota tagadējām prasībām pēc laba un

lēta dzinējspēka. Arī jauda, ko tie var dot tagadējos laikos, uzskatāma

par ļoti niecīgu.

Tie aizņem daudz telpas, un tiem vajadzīgs smags zobratu pārvads

jaudas tālāk vadīšanai un kustības ātruma palielināšanai, ūdens riteņu
iekārtas rēgulēšana tāpat ir smaga un maz atjautīga.

Atsauksme „Jaunākās Ziņās" 18. aprīlī 1940. g. par grāmatu Ūdens turbīnas

litografētām piezīmēm.

Inž. J. Godiņš — Ūdens turbīnas, 133. L p. īpaši tagadējā laikmetā

vislielākā vērība jāpiegriež vietējo enerģijas avotu intensīvai un lietderīgai izman-

tošanai. Sevišķi svarīgs mūsu apstākļos ir ūdens kritumu spēks. Ja arī Latvija

nevar lepoties ar plašām upēm un lieliem kritumiem, tad mūsu upju mundrais te-

cējums, pacelts ar aizsprostu lielākā augstumā, bieži vien varētu dot jūtamu at-

balstu enerģijas sagādāšanai. Jauniznākušajā grāmatā atrodami plaši apraksti par

dažāda veida ūdensspēka izmantošanas iespējām, sākot ar visvecāko ūdensspēka ma-

šīnu — ūdens ratu — un beidzot ar visjaunāko propelera ūdens turbīnu. Blakus

plašiem apcerējumiem par dažādiem šo spēka mašīnu būves veidiem atzīmēti atse-

višķo mašīnu tipu trūkumi un priekšrocības. Mašīnu daļu aprēķini illūstrēti ar

daudziem piemēriem, kas izpildīti, pamatojoties uz elementārās matēmatikas zinā-

šanām, un tā tad katram viegli piesavināmi. Grāmata labi noderēs kā tiem, kas

jau izmanto mūsu ūdeņu enerģiju, tā arī tiem, kas vēl tikai apsver garām plūstošo

ūdeņu enerģijas izlietošanas iespējas.

„Jaunākās Ziņas" 18/IV 40.
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