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ĮVADAS
Ši mokomoji knyga skirta LŽŪU Hidrotechnikos inžinerijos ir Vandens apsaugos
inžinerijos ir valdymo dieninio ir neakivaizdinio mokymo studentams Hidraulikos (modulis VŽHT B03) dalyko studijoms.
Mokomoji knyga dėl ribotos apimties neatstoja hidraulikos vadovėlių, žinynų, joje
glaustai pateikta tik dalis bendrosios hidraulikos medžiagos. Išnagrinėtos labiausiai reikalingos temos skysčių pusiausvyros ir tekėjimo vamzdžiais skaičiavimams atlikti: skysčių
fizikinės savybės, hidrostatikos ir hidrodinamikos pagrindai, hidrauliniai nuostoliai bei
vamzdžių ir vamzdynų skaičiavimo bendriausi atvejai. Iš bendrosios (vamzdžių) hidraulikos dalies šioje knygutėje nenagrinėjama ištekėjimas pro angas ir tūtas bei hidraulinės
čiurkšlės. Knygutėje vengta sudėtingų teorinių išvedimų, dažnai pateikta tik reiškinių
esmė ir galutinės formulės.
Hidraulikos dėsnių žinojimas yra bazinis teorinis pagrindas bakalaurams toliau studijuojant hidraulinių mašinų, hidrologijos, hidrometrijos, hidrotechnikos statinių, vandentiekos ir vandenvalos, sausinimo ir drėkinimo dalykus.
Hidraulika nagrinėja bendruosius skysčio pusiausvyros ir judėjimo (tekėjimo)
dėsnius ir nustato šių dėsnių taikymo praktines galimybes. Istoriniu aspektu hidraulikos
vystymąsi skatino praktinė žmogaus veikla. Būtinumas aprūpinti senovės gyvenvietes
geriamuoju vandeniu, sausringuose regionuose palaistyti augalus, šlapiose pelkėtose
vietovėse nuvesti vandens perteklių iš gyventojų veiklos zonos, panaudoti upes laivybai
ir energijos gavybai bei panaši veikla reikalavo pagrindinių skysčių (daugiausia vandens)
mechanikos dėsnių žinojimo.
Hidraulikos raida. Praktinis gyvenimas skatino domėtis skysčių pusiausvyros ir
tekėjimo klausimais, kurie priskiriami hidraulikai. Hidrostatikos kūrėju laikomas Archimedas, jis savo veikale „Apie plaukiojančius kūnus“ (250 m. prieš Kristų) nustatė kūnų,
panertų skystyje, pusiausvyros dėsnį, suformulavo skysčio taške veikiančio slėgio sąvoką.
Po Archimedo hidraulikos vystymasis sustojo net iki 16 a. pabaigos, kai 1585 m.
pasirodė olandų mokslininko S. Stevino veikalas „Hidrostatikos pagrindai“, kuriame
išnagrinėti skysčių pusiausvyros susisiekiančiuose induose dėsniai ir vandens slėgis į indo
dugną bei sieneles. G. Galilėjus ir B. Paskalis toliau plėtojo hidrostatikos žinias. B. Paskalis nustatė vadinamąjį hidrostatinį paradoksą, sukūrė hidraulinio preso teoriją, suformulavo slėgio plitimo skystyje dėsnį, vėliau pavadintą Paskalio dėsniu.
Hidrodinamika pradėjo vystytis tik 17 a. pabaigoje – 18 a. pradžioje. Hidrodinamikos
vystymąsi ypač skatino kalnų upių energijos panaudojimas. E.Toričelis nustatė svarbią
priklausomybę pro indo angą ištekančio skysčio greičiui apskaičiuoti.
Anglų fizikas ir matematikas I. Niutonas (1643–1727) išnagrinėjo skysčių vidaus
trintį, o vokiečių matematikas G. V. Leibnicas (1646–1716) pirmasis įvedė tekančio skysčio
kinetinės energijos, proporcingos greičio kvadratui, sąvoką.
Teoretinius hidromechanikos pagrindus iš esmės sukūrė trys 18 a. mokslininkai: D.
Bernulis, L. Oileris ir Ž. L. d’Alamberas. D. Bernulis (1700–1782), šveicarų fizikas ir
matematikas, veikale „Hidrodinamika“ išnagrinėjo pagrindinius skysčių pusiausvyros ir
tekėjimo klausimus, sudarė jo vardu pavadintą tekančio skysčio energijos tvermės dėsnį.
L. Oileris (1707–1783), vokiečių matematikas, mechanikas ir fizikas, traktate „Bendrieji



skysčių tekėjimo principai“ sudarė jo vardu vadinamas diferencialines reliatyvios pusiausvyros ir skysčių tekėjimo lygtis. Prancūzų matematikas, mechanikas ir filosofas Ž.
L. d’Alamberas (1717–1783) padėjo pagrindus hidraulinių nuostolių tyrimui, pirmasis
pastebėjo kavitacijos reiškinius skysčiuose.
Reikšmingą indėlį plėtojant hidrauliką įnešė prancūzai matematikas, mechanikas J. L.
Lagranžas (1736–1813) ir astronomas, matematikas, fizikas P. S. Laplasas (1749–1827).
18 a. viduryje ir pabaigoje Prancūzijoje susikūrė savita mokslininkų hidraulikų mokykla.
Žymiausi jos atstovai yra H. Pito (1645–1771), A. Šezi (1718–1798), Ž. S. Borda (1733–
1799) ir P. L. Diubua (1734–1809). Jų darbus papildė italas D. B. Venturis (1746–1822) ir
vokietis R. Voltmanas (1757–1837).
Šiuolaikinės hidraulikos pradininku laikomas anglų fizikas, inžinierius O. Reinoldsas (1842–1912). Jis pirmasis ištyrė kavitacijos reiškinį, laminarinį ir turbulentinį
skysčių tekėjimą.
Hidraulikos mokslui nemažai nusipelnė šie 19a. mokslininkai: prancūzai S. D. Puasonas (1781–1840), A. Navje (1785–1836), Ž. B. Belanže (1789–1874), A. Darsi (1805–
1858) ir A. Diupiuji (1804–1866), vokietis J. Veisbachas (1806–1871), airis R. Maningas
(1816–1897), rusas N. Žukovskis (1847–1897) ir daugelis kitų.
Moderniajai 20 a. hidromechanikai ir hidraulikai atstovauja F. Forchheimeris (1852–
1933), išnagrinėjęs nemažai filtracijos klausimų, L. Prandtlis (1875–1953), tyrinėjęs hidraulinius pasipriešinimus skysčiuose, T. fon Karmanas (1881–1963), sudaręs pakraštinio
sluoksnio skysčiuose teoriją, N. Pavlovskis, A. Altšulis, R. Čugajevas, A. Uginčius ir
daugelis kitų.
Dabartiniu metu plėtojant hidrauliką, sprendžiant sudėtingus skysčio tekėjimo,
filtracijos ir kitus klausimus, ženkliai talkina kompiuterinių modelių ir skaičiavimo
programų panaudojimas.



1.BENDROSIOS ŽINIOS APIE SKYSČIUS
Skystis yra tarpinio būvio tarp dujų ir kietų kūnų fizikinis objektas, jį apibūdina dvi
savybės:
1) keičiantis slėgiui arba temperatūrai, skystis tik šiek tiek keičia savo tūrį; šiuo
požiūriu skysčiai panašūs į kietus kūnus;
2) skysčiai yra takūs, beformiai, įgauna formą to indo, į kurį jie supilti; šiuo požiūriu
skysčiai panašūs į dujas.
Fizikinių kūnų būseną taip pat galima nusakyti vidutiniu atstumu tarp molekulių; kai
šis atstumas x0 =(3...4)∙10-10 m, tada kūnas yra skystas, jo molekulių tarpusavio stūmio ir
traukos jėgos yra apytikriai lygios. Kai x0 <3∙10-10 m, tada vyrauja molekulių tarpusavio
traukos jėgos, kūnas yra kietas, ir kai x0 > 4∙10-10 m, kūne vyrauja molekulių tarpusavio
stūmio jėgos, kūnas yra dujinis.
Skysčiai yra takūs, nes ramybės būklės negali atlaikyti tangentinių įtempių.
Skysčių mechanikos dėsnių nagrinėjimo supaprastinimui hidraulikoje naudojama L.
Oilerio įvesta idealaus skysčio sąvoka. Idealiu skysčiu vadinamas toks įsivaizduojamas
skystis, kuris yra nesuspaudžiamas ir absoliučiai neklampus.
Nagrinėjant skysčių pusiausvyros klausimus, realaus ir įsivaizduojamo idealaus
skysčio dėsniai praktiškai nesiskiria. Nagrinėjant skysčių dinamikos dėsnius, reikia
atsižvelgti į skysčių klampą, todėl, naudojant idealaus skysčio modelį, rezultatai koreguojami įvedant atitinkamas pataisas.

1.1. Fizikinės skysčių savybės
Tankis. Skysčio tankiu ρ(ro) vadinama skysčio tūrio vieneto masė. Hidraulikoje
nagrinėjami skysčiai, kurių tankis visuose skysčio taškuose gali būti laikomas vienodas
t. y. homogeniški skysčiai; jų tankis
kg/m3; 

(1.1)

čia m – skysčio masė; 
V – skysčio tūris.
Skysčio tūrio vieneto sunkio jėgą γ(gama) galima skaičiuoti pagal tokią formulę:
N/ m3; 

(1.2)

čia G – tūrį V užimančio skysčio sunkio jėga.
Kadangi


(1.3)

tai





(1.4.)

čia g – sunkio jėgos pagreitis.
Skysčio tankis kinta keičiantis temperatūrai arba keičiantis slėgiui. Didėjant
temperatūrai, tankis mažėja, didėjant slėgiui tankis nežymiai didėja.
Temperatūros poveikis skysčio tankiui apibūdinamas temperatūrinio plėtimosi koeficientu α(alfa):
1/t0;

(1.5)

čia V – skysčio tūris; 
∆V – skysčio tūrio pokytis, pakitus temperatūrai dydžiu ∆t.
Slėgio poveikis skysčio tankiui apibūdinamas tūrinio suspaudimo koeficientu
(beta):
m2/N; 

(1.6)

čia ∆V – skysčio tūrio pokytis, pakitus slėgiui dydžiu ∆p.
Dydis, atvirkščias tūrinio suspaudimo koeficientui, vadinamas tūrinio tamprumo
moduliu:
N/m2 .

(1.7)

Skaičiuojant hidraulines sistemas, kuriose slėgis gali padidėti iki 200 kartų, lyginant
su atmosferos slėgiu, į tūrio pokytį galima neatsižvelgti, nes jis kinta 1% ribose.
Skysčių fizikinių savybių: tankio, tūrio vieneto sunkio, temperatūrinio plėtimosi,
tūrinio suspaudimo koeficientų dydžiai pateikti hidraulikos žinynuose (Šikšnys 1999,
Kiseliov 1972).
Klampa yra svarbi skysčiams ir dujoms būdinga savybė, pasireiškia tekant skysčiui.
Tada atsiranda jėgos, trukdančios atskiroms skysčio dalelėms laisvai judėti. Tai vadinama klampa. Dėl šios savybės realūs skysčiai nėra absoliučiai takūs. Skysčio dalelėms
laisvai judėti trukdo tarpusavio molekulinės traukos jėgos. Ši skysčių savybė yra svarbi
nagrinėjant skysčių tekėjimo dėsnius.
Klampa, atsirandanti judant skysčiui, yra tiesiog proporcinga gretimų tekančių skysčio
sluoksnių greičių skirtumui (greičio gradientui) ir skysčio sluoksnių lietimosi paviršiaus
plotui, priklauso nuo fizikinių skysčio savybių ir nepriklauso nuo slėgio.



                                   
1.1 pav. Greičių pasiskirstymas tėkmėje

1.1 paveiksle pavaizduotas greičių pasiskirstymas tėkmėje. Skysčio sluoksniai teka
skirtingais greičiais, todėl tarp sluoksnių atsiranda trinties jėga. Lėčiau tekantis skysčio
sluoksnis stabdo greičiau tekantį sluoksnį. Vidaus trinties jėgą galima nustatyti pagal
formulę:
;

(1.8)

čia   μ (mi)– dinaminis klampos koeficientas (Pa∙s); 
S – tekančio skysčio gretimų nykstamai mažo storio sluoksnių paviršiaus lietimosi plotas; 
du – gretimų skysčio sluoksnių tekėjimo greičių skirtumas; 
dh – atstumas tarp sluoksnių sunkio centrų; 
du/dh – greičio gradientas.
Kai skystis nejuda, du/dh =0, t. y. klampa pasireiškia tik skysčiui judant.
Skysčio klampai apibūdinti dažnai naudojamas dydis, kuris gaunamas, padalijus
dinaminę klampą iš tankio; šis dydis vadinamas kinematine klampa ν(ni):
m2/s.

(1.9)

Skysčių klampa labai priklauso nuo temperatūros. Temperatūrai didėjant, daugumos
skysčių klampa mažėja, o dujų – didėja. Vandens kinematinės klampos koeficientą galima
apskaičiuoti pagal Puazeilio formulę
m2/s;

(1.10)

čia t – vandens temperatūra 0C.



Tiesiogiai išmatuoti skysčio klampą labai sudėtinga, tai ji dažniausiai nustatoma
pagal iš anksto žinomą skysčio (pavyzdžiui, vandens) klampą prietaisais, vadinamaisiais
viskozimetrais. Europoje dažniausiai naudojami Englerio viskozimetrai, jais nustatoma
klampesnių už vandenį skysčių sąlyginė klampa, išreikšta Englerio laipsniais (0E),
0

E=

t
;
tv

(1.11)

čia t – laikas, per kurį norimos temperatūros tiriamojo skysčio tam tikras kiekis
(dažniausiai 200 ml) išteka pro žalvarinio indo kalibruotą angą; 
tv – laikas, per kurį pro tą pačią angą išteka 20 0C temperatūros tas pats kiekis
distiliuoto vandens.
Englerio laipsniais išreikštą skysčio klampą 0E galima perskaičiuoti į SI vienetais
išreikštas kinematinės klampos reikšmes pagal tokią formulę:
m2/s.

(1.12)

1.2. Ypatingi skysčio būviai
Nagrinėjant vandens tekėjimus hidrotechnikoje pasitaiko atvejų, kai vanduo pereina
į ypatingą būvį: tekančiame vandenyje atsiranda dujų arba kietų dalelių priemaišų, arba jis
pats virsta kietu (ledu) ar dujiniu (garais) kūnu.
Ledo kristalų susidarymas. Nukritus vandens temperatūrai arba labai padidėjus
slėgiui, vandenyje gali atsirasti ledo kristalų, tokiu būdu vienalytė skysčio masė tampa
dvifaze sistema (vanduo+ledas).
Virimas ir kavitacija. Vandenyje paprastai yra ištirpusio oro apie 2% vandens
tūrio. Mažėjant vandens slėgiui arba kylant jo temperatūrai, oras pradeda atsiskirti nuo
vandens ir telkdamasis sudaro oro burbuliukus. Dėl to vanduo tampa dvifaze sistema
(vanduo+oro burbuliukai) tol, kol oro burbuliukai kildami iki laisvojo paviršiaus iš vandens nepasišalins.
Šis reiškinys darosi sudėtingesnis, kai vandens slėgis sumažėja iki vadinamojo
prisotintų garų slėgio p< pg . Nuo šio momento vandenyje pradeda atsirasti tuštumos,
užpildytos vandens garais ir vanduo virsta dvifaze sistema ( vanduo+vandens garai). Vandenyje atsiradę vandens garai gali jame sukelti dvejopus reiškinius: virimą arba kavitaciją.
Virimas vyksta tada, kai esant išpildytai sąlygai p< pg vandenyje atsiradę vandens burbuliukai atsiskiria nuo vandens ir pasišalina per laisvąjį jo paviršių, vyksta garavimas.
Kavitacija ( lotyniškai „kavitas‘‘– tuštuma) vadinamas toks reiškinys, kai esant
išpildytai sąlygai p< pg, vandenyje atsiradę garų burbuliukai lieka jo viduje. Tekančiame
vandenyje patekę į didesnio slėgio aplinką, šie burbuliukai labai staigiai ir su didele jėga
susitraukia, tuo sukeldami nepageidaujamus reiškinius: triukšmą, vibraciją, kietų tėkmę
ribojančių sienelių mechaninį ardymą, kavitacinę eroziją.
Dėl šių reiškinių visada pageidautina, kad vandens tėkmės slėgis p būtų didesnis už
prisotinų garų slėgį p> pg .

10

Tėkmės aeracija. Jei dideliu greičiu tekantį vandens srautą visiškai ar iš dalies riboja
dujinė aplinka ( pvz.. atmosferos oras), tai į vandenį gali patekti oro burbuliukų ir toks
mišinys tampa dvifaze sistema ( vanduo+oras). Šis reiškinys vadinamas tėkmės aeracija.
Aeracija taip pat vadinamas oro tirpimas vandenyje.
Skendintys nešmenys. Jei vanduo teka plaunama vaga (pvz., smulkaus smėlio vagos dugnas), tai esant pakankamai dideliems vandens tekėjimo greičiams, tėkmė pakelia
dugne gulinčias grunto daleles, kurios juda kartu su vandens srautu skendinčios būsenos.
Tai vadinamieji skendintys nešmenys. Tokiomis sąlygomis vanduo virsta dvifaze sistema
(vanduo +nešmenys).

1.3. Skystį veikiančios jėgos
Skystį galima traktuoti kaip ramybėje esančių arba judančių materialių taškų visumą,
kurią veikia paviršiaus ir masės jėgos.
Paviršiaus jėgomis vadinamos tokios jėgos, kurios veikia nagrinėjamo skysčio tūrio
paviršiuje. Jos esti išorinės ir vidinės. Išorinės paviršiaus jėgos veikia skystį ribijančius
paviršius ( pavyzdžiui, indo sieneles, laisvąjį skysčio paviršių ir panašiai). Šių jėgų dydis
proporcingas jų veikiamo paviršiaus plotui. Vidinės paviršiaus jėgos yra gretimų judančių
arba esančių pusiausvyroje skysčio dalelių tarpusavio sąveikos jėgos. Skysčio viduje
esančių dalelių tarpusavio sąveikos jėgos viena kitą atsveria. Neatsvertos gali būti tik
jėgos, kurios veikia išoriniame skysčio paviršiuje esančias daleles.
Svarbiausios paviršiaus jėgos hidraulikoje yra slėgio ir klampos jėgos. Mažiau svarbios yra tamprumo ir paviršiaus įtempimo jėgos.
Skysčio masei proporcingos jėgos vadinamos masės jėgomis, jos veikia visas daleles,
iš kurių susideda skysčio tūris. Jei skystis yra vienalytis (ρ = const), masės jėgos vadinamos tūrio jėgomis. Masės jėgoms priklauso sunkio ir inercijos jėgos.
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2. HIDROSTATIKA
Hidrostatika vadinama hidraulikos mokslo šaka, nagrinėjanti skysčių pusiausvyros
dėsnius. Pusiausvyroje esančiuose skysčiuose klampos jėgos nepasireiškia, todėl šio skyriaus išvados galioja ir idealiems, ir realiems skysčiams.

2.1. Hidrostatinis slėgis
Slėgis yra jėga, veikianti į ploto vienetą. Ramybės būsenos skysčius dažniausiai veikia
tik žemės traukos jėga – skysčio sunkio jėga. Todėl skaičiuojant vidutinį slėgį pvid skysčio
masyvo tam tikrame gylyje žemiau skysčio paviršiaus (2.1 pav.), reikia virš nagrinėjamos
plokštumos esantį skysčio sunkį P padalinti iš plokštumos ploto S:

p vid =

P
.
S

(2.1)

                                                      
2.1 pav. Hidrostatinis slėgis skystyje

Tikrasis slėgis p taške M nustatomas pagal išraišką:

∆P
.
∆s →0 ∆S

p = lim

(2.2)

Dydis p išreiškia slėgį taške M ir vadinamas hidrostatiniu slėgiu.
Pagrindinis slėgio matavimo vienetas tarptautinėje (SI) matų sistemoje yra paskalis
(Pa), lygus vieno niutono slėgio jėgai į kvadratinį metrą 1 Pa = 1 N/m2. Tai labai mažas
slėgis, todėl praktiniuose skaičiavimuose paprastai vartojami didesni kartotiniai slėgio
matavimo vienetai: hektopaskalis (1 hPa =102 Pa), kilopaskalis (1 kPa =103 Pa), megapaskalis (1 MPa =106 Pa).
Inžinerinėje praktikoje arba kitų šalių literatūroje kartais vartojami nesisteminiai
slėgio matavimo vienetai: baras (bar) 1 bar =100 kPa =105 Pa; techninė atmosfera (at) – 1
at (techninė) =1 kgf/cm2 =10 m vandens stulpo aukščio =98,1 kPa; fizikinė atmosfera – 760
mm gyvsidabrio stulpelio aukščio 1 at (fizikinė) =101,3 kPa.
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2.2. Hidrostatinio slėgio savybės
Hidrostatinis slėgis yra vektorinis dydis, todėl jis apibūdinamas kryptimi ir dydžiu.
Hidrostatiniam slėgiui būdingos dvi pagrindinės savybės.
Pirmoji savybė – hidrostatinis slėgis yra statmenas slegiamam paviršiui ir į jį nukreiptas. Tik esant šioms dviems sąlygoms, skystis išlieka pusiausvyros būsenos, nes skystis
nesugeba priešintis tangentiniams įtempiams – nestatmenoms į paviršių arba nukreiptoms
priešinga slegiamam paviršiui kryptimi jėgoms.
Antroji savybė – hidrostatinis slėgis nagrinėjamame taške yra visomis kryptimis vienodas. Jeigu slėgis kuria nors kryptimi būtų didesnis, ta kryptimi vyktų skysčio judėjimas,
t. y. sutriktų skysčio pusiausvyra. Skysčio pusiausvyra taške galima tik tuo atveju, kai
slėgis jame visomis kryptimis vienodas. Ši sąlyga matematiškai užrašoma taip:

p x = p y = p z = p n ;

(2.3)

čia px , py , pz – taške M x,y,z koordinačių ašių kryptimi orientuoti slėgiai; 
pn – taške M laisvai orientuota kryptimi slėgis (2.2 pav.)

                                      
2.2 pav. Hidrostatinis slėgis skystyje visomis kryptimis vienodas

Tetraedras ABC vaizduoja elementarų skysčio tūrį, kurio taškas M sutampa su
koordinačių pradžios tašku. Kituose skysčio masyvo taškuose slėgis yra kitoks ir priklauso
nuo nagrinėjamo taško koordinačių p=f(x,y,z), einant gilyn į skysčio masyvą slėgis didėja,
o einant aukštyn – mažėja, tačiau konkrečiame taške yra visomis kryptimis vienodas.

2.3. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis ir lygtis
Ramybės būsenos esančio skysčio paviršius, kuris liečiasi su atmosfera, vadinamas laisvuoju skysčio paviršiumi. Jei iš masės jėgų skystį veikia tik sunkio jėga, pagal
visuotinės traukos dėsnį laisvasis skysčio paviršius yra horizontali plokštuma, o tokia
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skysčio būsena vadinama absoliučia pusiausvyra. Skystis nesugeba priešintis tangentiniams įtempiams, todėl tik esant jo laisvajam skysčio paviršiui horizontaliam, skystis yra
ramybės būsenoje.
Nagrinėjant laisvai pasirinktus absoliučios pusiausvyros būsenos esančio skysčio masyvo taškus 1 ir 2 (2.3 pav.) horizontalios palyginimo plokštumos X0Y atžvilgiu (palyginimo plokštuma – horizontali su skysčio masyvu susieta plokštuma, nuo kurios matuojami
nagrinėjamų taškų aukščiai) galima užrašyti:
z1 +h1 = z2 +h2 = const = H;

(2.4)

čia z1 ir z2 – taškų padėties aukščiai nuo palyginimo plokštumos; 
h1 ir h2 – taškų panėrimo po skysčio laisvuoju paviršiumi gyliai; 
H – hidrostatinis slėgio aukštis.

                               
2.3 pav. Schema pagrindiniam hidrostatikos dėsniui sudaryti

Kadangi taškai 1 ir 2 pasirinkti laisvai remiantis (2.4) lygtimi galima teigti, kad hidrostatinis aukštis visuose absoliučioje pusiausvyroje esančio skysčio taškuose yra pastovus. Žinant, kad pagal visuotinį traukos dėsnį aukščiau esantys skysčio sluoksniai slegia
žemiau esančius skysčio sluoksnius, todėl einant gilyn į skystį slėgis nuo skysčio proporcingai gyliui didėja ir vienalyčiams skysčiams priklauso nuo skysčio tankio ρ ir gravitacinio pagreičio g, galima užrašyti, kad slėgis pi laisvai pasirinktame nagrinėjamame
skysčio taške yra:
pi = ρ g hi . 

(2.5)

Išreiškiant h iš (2.5) lygties gaunama:
;
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(2.6)

Įstatačius h reikšmę į (2.4) lygtį gaunama

arba bendru atveju bet kuriam taškui duotajame skysčio masyve

z+

p
= const.
ρg


(2.7)

Pastaroji (2.7) lygtis vadinama pagrindiniu hidrostatikos dėsniu.
Pagrindinis hidrostatikos dėsnis hidraulikos vadovėliuose paprastai išvedamas sudarant pusiausviro skysčio masyvo elementaraus skysčio stačiakampio gretasienio diferencialines skysčio pusiausvyros lygtis, vadinamąsias Oilerio lygtis ( Dabužinskas 1984;
Čugajev 1982).

;
čia ax, ay, az – skysčio elementarų gretasienį veikiančios masės jėgos pagreičio projekcijos į koordinačių ašis; 

– slėgio dalinės išvestinės koordinačių ašių krypčių atžvilgiu.
Atlikus lygčių matematinius pertvarkymus ir priėmus, kad pusiausvirą skysčio
masyvą veikia tik sunkio jėga, gaunamas pagrindinis hidrostatikos dėsnis (2.7 formulė).
Remiantis pagrindiniu hidrostatikos dėsniu, galima sudaryti formulę hidrostatiniam
slėgiui skystyje skaičiuoti. Naudojant šį dėsnį dviems pusiausviro skysčio taškams A ir B,
kurių vienas yra skysčio paviršiuje (2.4 pav.), gaunama
,

(2.8)

o iš čia
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arba


(2.9)

čia p – pilnutinis hidrostatinis slėgis; 
p0 – išorinis slėgis (slėgis skysčio paviršiuje); 
h – taško panardinimo gylis po laisvuoju paviršiumi.
(2.9) lygtis vadinama pagrindine hidrostatikos lygtimi.
Nagrinėjant indo sienelę veikiantį slėgį nustatoma, kad taške A (2.4 pav.) iš vidaus ją
slegia hidrostatinis slėgis p, o iš išorės – atmosferos slėgis pat . Taigi indo sienelę iš vidaus
veikia šių slėgių skirtumas, kuris vadinamas pertekliniu arba manometriniu slėgiu pman
.

(2.10)

Slėgis pman reiškia slėgio perteklių virš atmosferos slėgio.

2.4 pav. Schema slėgiui skystyje nustatyti

Uždaruose (atskirtuose nuo aplinkos atmosferos) sandariuose induose pilnutinis hidrostatinis slėgis p kartais būna mažesnis už atmosferos slėgį (p<pat.). Šiuo atveju indo
sienelę taške A iš išorės veikia slėgis pvak  , lygus atmosferos slėgio pat ir pilnutinio slėgio
p skirtumui:

p vak = p at − p 

(2.11)

Slėgis pvak vadinamas vakuuminiu slėgiu (vakuum – lotyniškai „tuštuma“). Tai reiškia,
kad vakuumas yra slėgio trūkumas iki atmosferos slėgio.
(2.7) lygtimi išreikšto pagrindinio hidrostatikos dėsnio z +p/ρg =const pirmasis narys
z vadinamas padėties (geometriniu) aukščiu. Šis aukštis matuojamas nuo laisvai pasirinktos horizontalios palyginimo (atskaitymo) plokštumos 00 (2.5 pav.).
Antrasis narys p/ρg, vadinamas slėgio aukščiu, parodo skysčio slėgį nagrinėjamame
taške, išreikštą skysčio stulpo aukščiu, jis taip pat matuojamas ilgio vienetais. Priklausomai nuo to, koks slėgis nagrinėjamas, gaunamas manometrinis arba absoliutusis slėgio
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aukštis. Jei prie indo sienelės taške 1 prijungiamas atviru galu vamzdelis a, vadinamas
pjezometru, ( graikiškai „piezo“ – slegiu, „metreo“ – matuoju), tai tokiame vamzdelyje
skystis, veikiamas manometrinio slėgio pman , pakyla į aukštį
,

(2.12)

vadinamą manometrinio (pjezometrinio) slėgio aukščiu, arba tiesiog manometriniu (pjezometriniu) aukščiu.

          
2.5 pav. Schema pagrindiniam hidrostatikos dėsniui interpretuoti

Jeigu taške 1 prijungiamas uždaru galu vamzdelis b, iš kurio visiškai pašalintas
oras ir skysčio garai (p0 = 0), tai skystis šiame vamzdelyje pakyla į kitokį, vadinamą
absoliutųjį aukštį:
.

(2.13)

Taigi absoliutusis slėgis yra atmosferos ir manometrinio slėgių suma.
Jeigu taške A (2.6 pav.) yra vakuuminis slėgis, absoliutusis slėgis jame mažesnis už
atmosferos slėgį (p<pat ). U formos vamzdelis, kuriuo galima išmatuoti šio slėgio aukštį, vadinamas vakuummetru . Skysčio paviršių vakuummetre slegia atmosferos slėgis, kuris šiuo
atveju yra didesnis už pilnutinį slėgį (pat >p), tai šis paviršius laikosi žemiau taško A dydžiu
.

(2.15)
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Dydis hvak vadinamas vakuuminiu slėgio aukščiu arba tiesiog vakuuminiu aukščiu.

                               
2.6 pav. Vakuuminis slėgis skystyje

Taikant taškui A pagrindinę hidrostatikos lygtį (2.19) gaunama


(2.16)

Iš (2.16) lygties matyti, kad kai p=0 (absoliučioji tuštuma), pvak = pat. Taigi vakuumo
absoliutusis dydis negali būti didesnis už atmosferos slėgį.
Pagrindinio hidrostatikos dėsnio (2.7) lygties abiejų narių z ir p/ρg suma vadinama potenciniu slėgio aukščiu arba hidrostatiniu aukščiu. Pagal (2.7) lygtį z +p/ρg=H=
=const, be to, taškų 1 ir 2 padėtys (žr. 2.5 pav.) pasirinktos laisvai, tai galima teigti, kad
pusiausviro skysčio visuose taškuose hidrostatinis aukštis H yra pastovus. Todėl uždaro
indo skirtinguose taškuose 1 ir 2 prijungtuose pjezometruose (2.5 pav.) skystis nusistovės
vienodame lygyje, pakilusiame nuo palyginimo plokštumos 0 – 0 per hidrostatinį aukštį
H= z + pman /ρg = const. Skysčio lygius pjezometruose jungianti plokštuma (linija) P – P
yra horizontali ir vadinama pjezometrine plokštuma (linija).
Jei turima galvoje absoliutųjį hidrostatinį slėgį, tai



(2.17)

čia Habs – absoliutusis hidrostatinis aukštis.
Manometrinis slėgis naudotinas, kai absoliutus slėgis yra didesnis už atmosferos
slėgį, o vakuuminis – kai mažesnis už atmosferos. Ryšį tarp atmosferos, manometrinio,
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vakuuminio ir absoliučiojo slėgių patogu vaizduoti grafiškai (2.7 pav.). Manometrinis ir
vakuuminis slėgiai atskaitomi nuo atmosferos slėgio: pman – į viršų, o pvak žemyn.

         
2.7 pav. Grafinis slėgių vaizdavimas

Vakuuminis slėgis yra tarp slėgio atskaitymo nulinių tiesių 01–01 ir 0–0, todėl negali
būti didesnis už atmosferos slėgio reikšmę.

2.4. Vienodo slėgio paviršiai. Reliatyvi skysčių pusiausvyra
Kaip buvo minėta anksčiau, kai iš masės jėgų skystį veikia tik sunkio jėga, toks
skysčio būvis vadinamas absoliučia pusiausvyra. Tada skysčio laisvasis paviršius pagal
visuotinės traukos dėsnį yra horizontalus, statmenas sunkio jėgos pagreičiui. Vienodo
slėgio paviršiai taip pat yra horizontalios plokštumos, nes slėgis p= ρgh vienalyčiame
skystyje (kai ρ=const) priklauso tik nuo taško panėrimo gylio h. Tik tarp lygiagrečių
plokštumų atstumas (panėrimo gylis) yra pastovus.
Be sunkio jėgos, pusiausvirą skystį atskirais atvejais veikia ir kitos masės, pavyzdžiui,
inercijos jėgos. Kai skystis nejudėdamas atžvilgiu indo, kuriame jis supiltas, juda Žemės
atžvilgiu, tokia skysčio pusiausvyra vadinama reliatyviąja pusiausvyra.
Galimi du reliatyvosios skysčių pusiausvyros atvejai.
1.Skystis su indu juda tiesiaeigiu netolyginiu judesiu tolygiai greitėdamas arba
lėtėdamas. Šiuo atveju, be sunkio jėgos, skysčio daleles veikia ir inercijos jėgos, nukreiptos indo pagreičiui a priešinga kryptimi. Tuo atveju kiekviena skysčio dalelė yra veikiama
sunkio jėgos pagreičio g ir inercijos jėgos pagreičio a, todėl nusistovėjus skysčio pusiausvyrai laisvasis paviršius tampa statmenas a ir g pagreičių atstojamajai ir su horizontalia
plokštuma sudaro kampą α (2.8 pav.)
.

(2.18)
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Vienodo slėgio paviršiai yra lygiagretūs laisvajam skysčio paviršiui.

              

2.8 pav. Reliatyvi skysčio pusiausvyra judant indui su skysčiu tolygiai greitėjant

2. Cilindrinis indas su skysčiu tolygiai pastoviu kampiniu greičiu ω sukasi apie
vertikalią ašį (2.9 pav.). Dėl trinties jėgų skystis lips prie besisukančio indo sienelių ir po
tam tikro laiko pradės kartu su indu suktis tuo pačiu greičiu ω , nejudėdamas indo sienelių
atžvilgiu. Tada bet kurią skysčio dalelę M veikia sunkio jėgos pagreitis g ir išcentrinės jėgos
pagreitis ω 2r. Skysčio laisvasis paviršius kiekviename taške tampa statmenas pagreičių g
ir ω 2r atstojamajai ir suformuoja sukimosi paraboloido paviršių, kurio lygtis yra:
.

(2.19)

Sukimosi paraboloido aukštis Δz yra lygus apskritiminio greičio u= ω r aukščiui prie
cilindrinio indo sienelės:
.

(2.20)

Indo dugną veikianti slėgio jėga yra lygi cilindre esančio skysčio sunkio jėgai ir
apskaičiuojama pagal formulę:
). 

(2.21)

Skysčio slėgis vertikalėse kinta pagal tiesinę priklausomybę, todėl lygaus slėgio paviršiai
bus sukimosi paraboloidai, lygiagretūs laisvojo skysčio sukimosi paraboloido paviršiui.
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2.9 pav. Reliatyvi skysčio pusiausvyra sukant indą su skysčiu pastovu kampiniu greičiu

2.5. Slėgio matavimo prietaisai
Prietaisai slėgiui skysčiuose matuoti vadinami manometrais. Jie skirstomi į skystinius
manometrus, skirtus nedideliems slėgiams matuoti (apytiksliai iki 30 kPa) ir mechaninius
– dideliems slėgiams matuoti. Slėgių skirtumas matuojamas diferenciniais manometrais,
o vakuumas – vakuummetrais.
Paprasčiausias skystinis manometras yra pjezometras. Tai atviru galu vamzdelis, prijungiamas tame taške, kuriame norima išmatuoti slėgį. Vamzdelis (dažniausiai stiklinis) imamas ne mažesnio kaip 10-12 mm skersmens, kad skystyje nevyktų kapiliarinių reiškinių.
Pjezometru betarpiškai išmatuojamas pjezometrinis (manometrinis) aukštis, o slėgis
apskaičiuojamas naudojant pagrindinę hidrostatikos lygtį (2.9). Manometrinis slėgis
taške A (2.10 pav.) apskaičiuojamas
,
o absoliutusis slėgis
. 
Šiek tiek didesniems slėgiams matuoti naudojami U raidės formos skystiniai gyvsidabriniai manometrai (2.11 pav.). Norėdami apskaičiuoti absoliutųjį slėgį taške A, rašome
pagrindinę hidrostatikos lygtį atskaitymo plokštumoje 0–0 esantiems taškams 1 ir 2
ir

.
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2.10 pav. Slėgio matavimas pjezometru

2.11 pav. Slėgio matavimas skystiniu manometru

Taškai 1 ir 2 yra pusiausviro skysčio vienodo slėgio paviršiuje, todėl p1 = p 2 ir absoliutusis slėgis taške A bus lygus
,
o manometrinis slėgis
.

(2.22.)

Slėgių skirtumas dviejuose taškuose paprastai matuojamas gyvsidabrio diferenciniais
manometrais (2.12 pav.). Slėgis plokštumoje 0–0 lygus
.
Iš čia
ir
(2.23)

Taigi slėgių skirtumas čia tiesiog proporcingas skysčių tankių ir gyvsidabrio lygių
manometro atšakose skirtumui.
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2.12 pav. Slėgio matavimas diferenciniu manometru

Prietaisai, kuriais matuojamas vakuumas, vadinasi vakuummetrais. Tai U formos
gyvsidabrio pripildytas stiklinis vamzdelis, kurio vienas galas atviras, o antras prijungiamas taške, kuriame matuojamas slėgis (2.13 pav.). Slėgis taške A (šiuo atveju jis vienodas
kaip ir inde B, nes uždaroje talpoje yra oras) lygus
.
Kadangi
,
tai
;
čia p – absoliutusis slėgis inde.

                                          
2.13 pav. Slėgio matavimas gyvsidabriniu vakuummetru

Taigi vakuummetru išmatuojame ne patį slėgį, o slėgio trūkumą iki atmosferos slėgio.
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Skystiniais, taip pat ir gyvsidabrio manometrais matuojami palyginti nedideli slėgiai
dažniausiai laboratorijose, kur reikia didelio tikslumo. Technikoje paprastai naudojami
mechaniniai manometrai, kuriais galima išmatuoti net ir labai didelius slėgius.
Pagal konstrukciją mechaniniai manometrai skirstomi į spyruoklinius ir membraninius.
Spyruoklinį manometrą (2.14 pav.) sudaro lenktas tuščiaviduris vamzdelis A, kurio
uždaras galas B per svirtelių ir krumpliaračių sistemą C sujungtas su rodykle D. Prijungus
atvirą vamzdelio galą prie indo, kuriame norime išmatuoti slėgį, spyruoklė, slėgio veikiama, deformuojasi. Ta deformacija, per krumpliaračių sistemą perduodama rodyklei, kuri
parodo graduotoje skalėje atitinkamą slėgį.
Membraninis manometras (2.15 pav.) veikia panašiai kaip spyruoklinis, tik slėgis čia
persiduoda ne per spyruoklę, o per banguotą membraną.

              
2.14 pav. Spyruoklinio manometro schema

2.15 pav. Membraninio manometro schema

Mechaninius manometrus nustatytais laiko tarpais reikia taruoti, nes dėl spyruoklės
bei membranos liktinių deformacijų ilgainiui gali pasikeisti jų padalų vertė. Mechaniniai
manometrai gali būti skaitmeniniai, kai slėgio dydžiai, transformuoti į elektrinius signalus,
pateikiami atitinkamame ekrane.

2.6. Paskalio dėsnis. Hidraulinis presas
B. Paskalio nustatytas dėsnis teigia, kad bet koks slėgio pakitimas viename pusiausviro skysčio masyvo taške vienodai persiduoda į kitus to skysčio masyvo taškus. Jo
matematinė išraiška yra:

∆p1 = ∆p 2 . 

(2.24)

Paskalio dėsnio principu veikia šios hidraulinės mašinos: hidraulinis presas, keltuvas
(domkratas), akumuliatorius, multiplikatorius ir kt.
Hidraulinio preso (2.16 pav.) sukuriama jėga P2 yra lygi:
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čia

(2.25)

(eta) – naudingumo koeficientas, apytiksliai lygus 0,8–0,85; 
P0 – preso rankeną veikianti jėga; 
a, b – sverto pečiai; 
D, d – didesniojo ir mažesniojo stūmoklių skersmenys.

              
2.16 pav. Hidraulinio preso schema

2.7. Skysčio slėgio atstojamoji jėga, veikianti į plokščią paviršių
Skysčio slėgio poveikį į kietus paviršius reikia nustatyti konstruojant rezervuarus,
cisternas, statant krantines, užtvankas, pylimus ir kitus hidrotechnikos statinius.
Nagrinėjant skysčio slėgį į plokščią bet kokios formos paviršių, paprastai nustatinėjami
3 parametrai: atstojamosios slėgio jėgos dydis, kryptis ir pridėties taškas (2.17 pav.).

                         
2.17 pav. Slėgio jėga į plokščią paviršių
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Apskaičiuojant skysčio slėgio atstojamąją jėgą į bet kokios formos plokščią ploto
S paviršių, esanti atviro indo α kampu pasvirusioje šoninėje sienutėje OM (schemoje a
pateiktas šio paviršiaus pjūvis, o schemoje b – planas), nagrinėjama elementari jėga dP į
nykstamai mažą plotelį dS. Taikant pagrindinę hidrostatikos lygtį (2.9), galima užrašyti:
.

(2.26)

Apskaičiuojant skysčio slėgio atstojamąją jėgą į visą nagrinėjamą plotą S, integruojama (2.26) lygtis ir atlikus reikalingus matematinius pertvarkymus, gaunama plokščią figūrą
veikianti skysčio slėgio atstojamoji jėga P:
;

(2.27)

čia p0 – slėgis į skysčio laisvąjį paviršių; 
hc – figūros sunkio centro panėrimo gylis; 
– hidrostatinis slėgis plokščios figūros sunkio centre.
Taigi hidrostatinio slėgio atstojamoji jėga, veikianti į plokščią paviršių, yra lygi hidrostatiniam slėgiui šio paviršiaus sunkio centre, padaugintam iš šio paviršiaus ploto.
Jeigu po = pat , pagal (2.27) lygtį gaunama absoliučiojo slėgio jėga. Atmetus atmosferos slėgį, kuris nagrinėjamą paviršių vienodai veikia iš visų pusių, gaunama formulė
manometrinio slėgio atstojamajai jėgai į plokščią paviršių skaičiuoti


(2.28)

Jeigu skysčio slegiamas paviršius yra horizontalus (pavyzdžiui, indo dugnas), tai
slėgio jėga į dugną skaičiuojama taip pat pagal (2.27) arba (2.28) formules. Taigi slėgio
jėga į indo dugną nepriklauso nuo indo formos bei tūrio, o priklauso tik nuo dugno ploto
bei dugną slegiančio skysčio sluoksnio storio. Todėl vienodo ploto figūras, kurių sunkio
centrai yra vienodame gylyje, slegia vienoda jėga. Tai vadinamasis hidrostatinis paradoksas (2.18 pav.). Parodytų indų dugnus, nors juose įpilto skysčio sunkis yra skirtingas,
veikia vienoda slėgio jėga.

                           
2.18 pav. Hidrostatinis paradoksas
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Slėgio jėgos kryptis nustatoma pagal pirmąją hidrostatinio slėgio savybę: ji yra statmena slegiamam paviršiui ir į jį nukreipta.
Slėgio jėgos pridėties taškas. Taškas D, kuriame pridėta slėgio jėga (2.17 pav.), vadinamas slėgio centru. Šio taško padėtį apibūdina ordinatė yD (pridėties taško atstumas nuo
skysčio paviršiaus pasvirusioje plokštumoje), kuri nustatoma remiantis teorinės mechanikos dėsniu: atstojamosios jėgos momentas yra lygus dedamųjų jėgų momentų sumai.
Slėgio jėgos pridėties taško abscisė xD dažniausiai neskaičiuojama, nes nagrinėjami
dažniausiai taisyklingos formos paviršiai, kurie turi simetrijos ašį ir jų slėgio centras yra
toje simetrijos ašyje.
Slėgio jėgos pridėties taško ordinatė yD analitiškai nustatoma pagal formulę:

y D = yc +

I0
;
yc S

(2.29)

čia yc – figūros sunkio centro atstumas nuo skysčio paviršiaus; 
I0 – nagrinėjamos plokščios figūros inercijos momentas atžvilgiu ašies, lygia
grečios ašiai 0X ir einančios per figūros sunkio centrą C;
S - figūros plotas.
Vertikalioje padėtyje pagramzdintos plokščios figūros yD = hD ir yc = hc . Taigi

hD = hc +

I0
.
hc S 

(2.30)

Iš (2.30) lygties matyti, kad hD >hC , t. y. slėgio centras visada yra žemiau už figūros
sunkio centrą. Jei plokščia figūra panardinta horizontalioje padėtyje, tai hD = hC , t. y. slėgio
centras sutampa su sunkio centru.
Slėgio jėgoms ir jų pridėties taškams nustatyti neretai taikomas grafoanalitinis metodas, kuris yra vaizdesnis už analitinį metodą. Norint apskaičiuoti atstojamąją slėgio jėgą
į stačiakampę plokščią pertvarą OB (2.19 pav.), kurios plotis b, braižomi slėgio pasiskirstymo grafikai – vadinamosios slėgio epiūros. 

                                          
2.19 pav. Hidrostatinio slėgio epiūra
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Iš pagrindinės hidrostatikos lygties
matyti, kad slėgis priklauso tik
nuo gylio h ir kinta pagal tiesę. Taigi slėgio epiūrai nubraižyti užtenka žinoti slėgį bent
dviejuose taškuose. Pirmąjį tašką gauname skysčio laisvame paviršiuje, čia h=0, taigi p=po
(atkarpa Oa), o antrąjį prie dugno, čia p = po +ρgH (atkarpa Bb). Atidėję pasirinktu masteliu šias atkarpas į kairę nuo pertvaros OB, gausime absoliučiojo hidrostatinio slėgio epiūrą
OabB. Manometrinio slėgio epiūra bus trikampė prizmė OcB, nes skysčio paviršiuje p=0
(čia h=0), o prie dugno p=ρgH. Manometrinio slėgio jėga, skaičiuojant grafoanalitiniu
metodu yra lygi erdvinės epiūros tūriui Vep:
,
o tą pačią jėgą nustatant analitiškai
;

(2.31)

ir absoliučiojo slėgio jėga
.

(2.32)

Analizuojant manometrinio slėgio epiūras aiškėja, kad jų briaunos polinkis priklauso
tik nuo skysčio tankio, kai pasirinktas epiūrų mastelis visiems nagrinėjamiems skysčiams vienodas. 2.20 paveiksle parodytos trijų skirtingo tankio skysčių slėgio epiūros: benzino (linija
Oc, ρ=750 kg/m3 ), vandens (linija Ob, ρ=1000 kg/m3 ) ir gyvsidabrio (linija Oa, ρ =13600
kg/m3 ). Kaip matyti, kuo skystis tankesnis, tuo slėgio epiūros briauna labiau pasvirusi.

                   
2.20 pav. Trijų skirtingo tankio skysčių slėgio epiūros

Jeigu plokščia figūra ne vertikali, o skysčio paviršiaus atžvilgiu pasvirusi kampu α ,
tai slėgio epiūra iš esmės sudaroma taip pat (2.21 pav.). Tada h=l sinα, todėl

ir
.
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2.21 pav. Slėgio į palinkusią plokščią figūrą epiūra

2.22 pav. Slėgio epiūra, kai plokščia figūra
slegiama skysčio iš abiejų pusių

Jei plokščia figūra slegiama iš abiejų pusių (2.22 pav.), tai slėgio epiūros braižomos
iš abiejų figūros pusių. Jas grafiškai sudėję, gauname suminio slėgio epiūrą OBNM, kurios
tūris lygus atstojamosios slėgio jėgos į plokščią paviršių dydžiui

P = VOBNM = VOBC − VEBD .
Visais atvejais atstojamosios slėgio jėgos kryptis eina per epiūros sunkio centrą. Manometrinio slėgio epiūra, kai p0 = pat, yra trikampio formos, todėl slėgio centras yra gylyje
2
hD = H nuo laisvojo skysčio paviršiaus.
3

2.8. Skysčio slėgio atstojamoji jėga, veikianti į kreivą paviršių
Skaičiuojant slėgį į bet kokios formos kreivą paviršių įsivaizduojama, kad jis susideda iš elementarių nykstamai mažų plotelių dS. Slėgio jėga į visą kreivą paviršių lygi
elementarių jėgų dP, veikiančių plotelius dS, geometrinei sumai. Bendruoju atveju jėgų dP
sistema veikia ekvivalentiškai vienai jėgai P, vadinamai svarbiausiuoju vektoriumi (2.23
pav.); ši jėga nustatoma pagal formulę:

P = Px2 + Py2 + Pz2 ; 

(2.33)

čia Px , Py , Pz – P jėgos projekcijos koordinačių ašyse 0x ,0y , 0z .

                                 
2.23 pav. Skysčio slėgio jėga į kreivą paviršių
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Naudojant įprastinę koordinačių sistemą su vertikalia 0z.  ašimi, P jėgos projekcijos
koordinačių ašyse yra:



(2.34)

čia Sx, Sy – nagrinėjamo kreivo paviršiaus S projekcijų plotai atitinkamai
plokštumose y0z ir x0z; 
hc/ , hc/ – paviršiaus S projekcijų Sx ir Sy sunkio centrų panėrimo gyliai po
laisvuoju skysčio paviršiumi; 
V – paviršiaus S slėgio kūno tūris.
Slėgio kūnu vadinamas erdvinis vertikaliais šonais kūnas, kurio apačia yra nagrinėjamas
paviršius S, viršus – laisvojo skysčio paviršiaus plokštuma, o šonai – vertikalus kreivinis
plane paviršius, kurio sudaromoji yra nagrinėjamo paviršiaus S perimetras.
Kai nagrinėjamas paviršius yra taisyklingos formos, pvz. cilindrinis paviršius AB
(2.24 pav.), kurio ilgis, statmenas brėžinio plokštumai, yra b, tai atstojamosios manometrinio slėgio jėgos P horizontalus komponentas PH yra lygus:
;

(2.35)

o vertikalus komponentas PV lygus:
PV = ρgV = ρgbS1 ;

(2.36)

čia S1- vertikaliomis rodyklėmis štrichuotas paviršiaus plotas.
Slėgio jėgos atstojamoji P yra lygi:

P = PH2 + PV2 ;



(2.37)

Jėga P nukreipta iš skysčio pusės į paviršių AB, praeina per jėgų PH ir PV susikirtimo
tašką D ir sudaro su horizontu kampą α, kuris skaičiuojamas pagal formulę:
.
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(2.38)

                                       
2.24 pav. Skysčio slėgio atstojamoji jėga, veikianti į cilindrinį paviršių

2.9. Archimedo dėsnis. Kūnų plūdrumas ir stabilumas
Analizuojamos slėgio jėgos, veikiančios skystyje panardintą cilindro formos kietąjį
kūną, kurio pagrindų plotai yra S, aukštis H ir tūris V (2.25 pav.).

                                       
2.25 pav. Archimedo jėgos skaičiavimo schema

Kūną veikia šios hidrostatinio slėgio jėgos:
iš viršaus – P1= ρgh1S 

(2.39)

iš apačios – P2= ρgh2S 

(2.40)

čia h1 ir h2 kūno pagrindų atstumai nuo skysčio laisvojo paviršiaus.
Cilindro šonus veikiančios horizontaliosios slėgio jėgos yra tarpusavyje lygios, bet
priešingų krypčių, tai jos pasinaikina, todėl panardintą kūną veikiančių slėgio jėgų atstojamoji yra:
PV =P2 –P1 =ρg( h2 –h1)S =ρgHS 

(2.41)
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Kadangi HS =V, tai
PV =ρgV

(2.42)

Ši jėga vadinama Archimedo, arba hidrostatine keliamąja jėga.
Taigi Archimedo dėsnis yra toks: panardintą į skystį kūną veikia aukštyn nukreipta
jėga, lygi kūno tūrį užimančio skysčio sunkio jėgai. Šis dėsnis galioja bet kurios formos
skystyje panardintiems kūnams.
Tūris V vadinamas vandentalpa. Archimedo jėga pridėta vandentalpos sunkio centre,
kuris bendruoju atveju nesutampa su kietojo kūno sunkio centru. Šį dėsnį Archimedas
suformulavo 250 m. pr. Kristų.
Plūdrumu vadinamas kūnų gebėjimas plūduriuoti, o stabilumu – gebėjimas grįžti į
pradinę padėtį, kurioje kūnas buvo iki jį paveikiant išorinei jėgai.
Kūnų plūdrumas paremtas Archimedo dėsniu.
Skystyje esantį kūną veikia šios jėgos: plūduriuojančio kūno sunkio jėga G ir į viršų
kelianti Archimedo jėga PV . 
Galimi šie skystyje panerto kūno plūdrumo atvejai:
kai G = PV , kūnas plūduriuoja paniręs į skystį;
kai G< PV , kūnas plūduriuoja skysčio paviršiuje dalis kūno panirusi;
kai G> FV, kūnas skęsta.
Kad paniręs kūnas plūduriuotų stabiliai, jo sunkio centras C turi būti žemiau už vandentalpos centrą D. Šiuo atveju kūną, paveiktą išorės jėgos ir dėl to pasvirusį, jėgų G ir PV
pora stengiasi pastatyti į pradinę padėtį (2.26 pav. a).
Kai C yra aukščiau už D (2.26 pav. b), jėgų G ir PV pora pasvirimą didina – stengiasi
dar labiau jį paversti. Jei sunkio centras C ir vandentalpos centras D yra viename taške
(2.26 pav. c) , tai kūnas užima tokią padėtį, kokios jis buvo tuo momentu, kai nustojo veikusi išorės jėga.

2.26 pav. Kūnų plūdrumas

Svarbiausia inžineriniams skaičiavimams yra antrasis kūnų plūduriavimo atvejis, kai
kūnas plūduriuoja skysčio paviršiuje, pavyzdžiui, laivai per audrą.
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Apibūdinant kūnų plūduriavimą vartojamos šios sąvokos:
1. Plaukiojimo plokštuma – tai plūduriuojantį kūną kertantis laisvasis skysčio
paviršius.
2. Vaterlinija – plaukiojimo plokštumos ir plūduriuojančio kūno paviršiaus kirtimosi
linija.
3. Plaukiojimo ašis – linija, einanti per plūduriuojančio kūno sunkio ir vandentalpos
centrus (C ir D) ir atitinkanti normalią kūno padėtį.
4. Grimzlė – plūduriuojančio kūno žemiausio taško nugramzdinimo gylis y.
5. Krenas – plaukiojančio kūno pasvirimo į išilginės arba skersinės vaterlinijos
plokštumos ašį kampas.
6. Vaterlinijos plokštumos išilginė (arba skersinė) ašis – išilginė (arba skersinė) tiesė,
einanti per vaterlinija apribotos plokštumos sunkio centrą.
7. Metacentras – skersinės plaukiojimo ašies ir Archimedo jėgos susikirtimo taškas
M (2.27 pav.).
Skirtingai nuo panirusio kūno, skysčio paviršiuje plūduriuojantis kūnas (pavyzdžiui,
laivas) gali būti stabilus ir tada, kai jo sunkio centras C yra aukščiau už vandentalpos
centrą (2.27 pav. a). Šiuo atveju laivo stabilumą nusako metacentro M padėtis sunkio centro C atžvilgiu. Pažymėtasis metacentro aukštis hm (atkarpa CM) bus teigiamas, jei taškas
M yra aukščiau už C. Kiti žymėjimai paveiksle yra tokie: rm – metacentro spindulys (atkarpa DM); e – ekscentricitetas (atkarpa DC) ir D/ – vandentalpos centras, kai yra krenas
(jis randamas brėžiant lanką spinduliu rm ).
Laivo stabilumas apibūdinamas tokiomis sąlygomis:
a)laivas stabilus (2.27 pav. a), jei hm >0 arba rm >e (jėgų G ir PV pora laivo kreną
mažina);
b)laivas nestabilus (2.27 pav. b), jei hm <0 arba rm <e (jėgų G ir PV pora laivo kreną
didina).

2.27 pav. Plaukiojančių kūnų stabilumo sąlygos
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Konkretaus laivo ekscentricitetas e yra pastovus dydis. Kai krenas mažas (iki 15%),
pastoviaisiais dydžiais galima laikyti metacentro aukštį hm bei jo spindulį rm . Pastarasis
nustatomas pagal formulę:

rm =

I
;
V 

(2.43)

čia I – vaterlinijos plokštumos inercijos momentas jos išilginės ašies atžvilgiu; 
V – laivo vandentalpa.
Anksčiau buvo nagrinėjamas skersinis laivo stabilumas, t. y. jo gebėjimas grįžti į
pradinę padėtį, svyruojant apie pagrindinę vaterlinijos ašį. Tai kartu garantuoja ir išilginį
laivo stabilumą ( esant svyravimui apie skersinę vaterlinijos ašį), nes išilginis metacentras
visada yra aukščiau už skersinį metacentrą.
Laivo stabilumo klausimai plačiau nagrinėjami specialiojoje literatūroje.

34

3.HIDRODINAMIKOS PAGRINDAI
Hidrodinamika – tai hidraulikos dalis, nagrinėjanti skysčio tekėjimo dėsningumus.

3.1. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai
Nagrinėjant skysčio tekėjimą, dažniausiai tenka spręsti tokius du uždavinius:
1. Judant kietam kūnui skystyje ar skysčiui aptekant kietą kūną, reikia apskaičiuoti
jėgas, veikiančias šį kūną.
2. Žinant skystį veikiančias jėgas (pavyzdžiui, sunkio jėgą), reikia apskaičiuoti tėkmės
hidrodinamines charakteristikas: skysčio dalelių judėjimo greitį u ir slėgį p, kuris
čia vadinamas hidrodinaminiu slėgiu.
Šioje knygutėje nagrinėjamas išimtinai antras hidrodinamikos uždavinys. Hidrodinamikoje išskiriamos šios pagrindinės skysčių tekėjimo rūšys: nusistovėjęs ir nenusistovėjęs,
tolyginis ir netolyginis, netolyginis staigiai kintantis ir netolyginis lėtai kintantis, slėginis ir
beslėgis, sūkurinis ir besukūris, laminarinis, neapibrėžtas ir turbulentinis, ramus, kritiškas
ir audringas.
Skysčio tekėjimas gali būti nusistovėjęs ir nenusistovėjęs.
Kai tekėjimas yra nusistovėjęs – nekinta laikui bėgant hidrodinaminės charakteristikos – greitis u ir slėgis p bet kuriame tėkmės taške yra pastovūs. Tada šie dydžiai yra tik
taško koordinačių funkcija:
u=f1(x, y, z);
p=f2(x, y, z). 

(3.1)

Kai tekėjimas yra nenusistovėjęs, greitis u ir slėgis p bet kuriame tėkmės taške ilgainiui kinta ir jie yra ne tik taško koordinačių funkcija, bet ir priklauso nuo laiko t:
u=f1(x, y, z, t);
p=f2(x, y, z, t).

(3.2)

Nusistovėjusio tekėjimo pavyzdžiu gali būti skysčio tekėjimas vamzdžiu, kuriame palaikomas pastovus slėgis. Nenusistovėjusio tekėjimo pavyzdžiu gali būti skysčio
ištekėjimas iš indo pro angą. Keičiantis skysčio lygiui inde, keičiasi ir ištekančios tėkmės
hidrodinaminės charakteristikos.
Hidrodinamikoje dažniausiai nagrinėjamas nusistovėjęs tekėjimas. Neretai ir tais
atvejais, kai praktikoje stebimas nenusistovėjęs tekėjimas, uždavinio sąlygos tiek supaprastinamos, kad būtų galima taikyti nusistovėjusio tekėjimo skaičiavimo dėsnius.
Be to, dar skiriamas slėginis ir beslėgis tekėjimas. Slėginis tekėjimas yra toks, kai
pjezometre skysčio paviršius pakyla aukščiau tėkmės paviršiaus ir tekantis skystis neturi
laisvojo paviršiaus. Beslėgiu tekėjimu vadinamas toks tekėjimas, kai tekantis skystis turi
laisvąjį paviršių, be to, pjezometre ir tėkmėje skysčio paviršiai yra viename aukštyje.
Tolyginiu vadinamas toks tekėjimas, kurio skerspjūvių vidutinis greitis išilgai
tėkmės nekinta, o greičių epiūra nekeičia savo formos. Tolyginis tekėjimas visuomet yra
nusistovėjęs, o tėkmės linijos – lygiagrečios.
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Netolyginis yra toks tekėjimas, kurio skerspjūvių vidutinis greitis išilgai tėkmės
kinta, arba kai kinta greičių epiūra. Kai tekėjimas yra netolyginis, tėkmės linijos yra
nelygiagrečios.
Sūkurinis tekėjimas yra toks, kuriame judančios skysčio dalelės sukimosi kampinio
greičio vektorius nelygus nuliui. Jei šio vektoriaus kryptis sutampa su linijinio greičio vektoriaus kryptimi, toks tekėjimas vadinamas sraigtiniu. Besūkuriame tekėjime skysčio dalelės
kampinis sukimosi greitis lygus nuliui. Besūkuris tekėjimas vadinamas potencialiu.
Laminarinis tekėjimas būna tada, kai skystis teka tarpusavyje nesimaišančiomis,
lygiagrečiomis čiurkšlėmis (sluoksniais). Turbulentinis tekėjimas yra toks, kai judėdamos
skysčio dalelės netvarkingai, chaotiškai tarpusavyje maišosi.
Jei tėkmės greitis yra mažesnis už bangos sklidimo greitį toje tėkmėje ( kai tėkmės
gylis yra didesnis už kritiškąjį gylį), tokia tėkmė vadinama ramia. Jei tėkmės greitis
lygus bangos sklidimo greičiui ( tėkmės gylis lygus kritiškajam) – tėkmė kritiška. Jei
tėkmės greitis yra didesnis už bangos sklidimo greitį (gylis yra mažesnis už kritiškąjį) –
tėkmė audringa.
Judančio skysčio kinematinę charakteristiką galima gauti kaip visų skysčio masyvo
taškų greičių vektorių visumą. Tačiau tokia charakteristika nėra informatyvi, todėl hidraulikoje vartojamos paprastesnės kinematinės sąvokos.
Skysčio dalelės trajektorija yra pėdsakas erdvėje, kurį nueina skysčio dalelė per vieną
po kito sekančius laiko tarpus; bendruoju atveju trajektorija yra kreivė. Tėkmės linija vadinama kreivė, kuri, praeidama per vienas po kito sekantį skysčio tašką, yra liečiamoji tų
taškų greičių vektoriams vienu laiko momentu.
Tėkmės liniją galima sudaryti tokia tvarka. Tarkime, kad skysčio tėkmėje taškas M1
juda greičiu u1 , kurio vektorių vaizduoja atkarpa M1a1 (3.1 pav.). Ant šio vektoriaus per
labai mažą atstumą ∆l1 pasirenkamas taškas M2, kurio greičio vektorius M2a2, ir t. t. Taip
gaunama laužyta linija M1M2M3..... Mn . Mažinant atstumą ∆l , riboje laužyta linija virs kreive, kuri ir vadinama tėkmės linija.

                                   
3.1 pav. Tėkmės linija

Kai tekėjimas yra nusistovėjęs, tai greitis visuose taškuose yra pastovus ir skysčio
dalelės trajektorija sutampa su tėkmės linija. Vartojant tėkmės linijos sąvoką, skysčio
tekėjimą galima pavaizduoti kaip tėkmės linijų šeimą, užimančią visą erdvę, kuria juda
skystis.
Jeigu apie tašką M1 išskiriamas labai mažas plotelis dω1 ir per šio plotelio perimetro
visus taškus pravedamos tėkmės linijos, tai gaunamas tėkmės vamzdelis (3.2 pav.), vadinamas elementaria čiurkšle.
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Kai tekėjimas yra nusistovėjęs, tai elementari čiurkšlė visą laiką nekeičia formos
– yra pastovi. Čiurkšlę vieną nuo kitos skiria tėkmės linijos, todėl skystis negali patekti iš
vienos čiurkšlės į kitą. Elementarios čiurkšlės skerspjūvio plotas dω yra toks mažas, kad
galima teigti, jog greitis u ir slėgis p visuose skerspjūvio taškuose yra vienodas, nors išilgai
čiurkšlės šie dydžiai gali kisti.
Tėkmės skaičiuojamąjį modelį įsivaizduojame kaip elementarių čiurkšlių visumą.
Atskirų čiurkšlių greičiai yra skirtingi, todėl jos slinks viena kitos atžvilgiu, bet nesimaišys
viena su kita. Naudojant tokį tėkmės modelį, galima išspręsti daugumą nusistovėjusio
tekėjimo uždavinių.
Tėkmėje čiurkšlės ne visada yra lygiagretės viena kitai. Šiuo atveju skiriamas lėtai
ir staigiai besikeičiantis tekėjimas. Lėtai besikeičiančiame tekėjime elementarių čiurkšlių
kreivumo spindulys r turi būti labai didelis ir kampas tarp čiurkšlių α turi būti mažas (3.3
pav.). Tokią tėkmę sąlyginai galima prilyginti tėkmei, kurios čiurkšlės yra lygiagrečios.

     

       
3.2 pav. Elementari čiurkšlė 			

3.3 pav. Lėtai kintančios tėkmės parametrai

Jei skersai čiurkšlių tekėjimo krypčiai išvedamas paviršius, statmenas visų čiurkšlių
vektoriams, tai tokio paviršiaus plotas vadinamas tėkmės skerspjūvio plotu ir žymimas
raide ω . Kai tekėjimas yra lėtai besikeičiantis, šį paviršių galima laikyti plokštuma.
Skysčio debitu vadinamas jo tūris, pratekantis per laiko vienetą pro tėkmės skerspjūvį.
Debito matavimo vienetas SI sistemoje yra m3/s, kartais vartojami debito matavimo vienetai l/s, m3/val. Debitas paprastai žymimas raide Q.
Jeigu nagrinėjama elementari čiurkšlė, kurios visuose skerspjūvio dω taškuose yra
pastovus greitis u, tai elementarų debitą galima išreikšti taip:
dQ=ud

.

(3.3)

Elementarios čiurkšlės paviršius skysčiui nelaidus, o skystis nesuspaudžiamas, tai


(3.4)

3.4 lygtis vadinama nesuspaudžiamo skysčio čiurkšlės vientisumo lygtimi.
Tėkmė įsivaizduojama kaip čiurkšlių visuma, todėl tėkmės skerspločio ribose integruojant (3.3) lygtį, gauname tėkmės debitą:

Q=

.

(3.5)
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Norint apskaičiuoti lygties integralą, reikia žinoti, pagal kokį dėsnį tėkmėje pasiskirsto čiurkšlių greičiai. Greičių pasiskirstymo tėkmėje dėsniai žinomi tik retais atvejais,
todėl kintamas tėkmės skerspjūvyje atskirų čiurkšlių greitis u pakeičiamas vidutiniu tėkmės
skerspločio greičiu v. Šio greičio ir skerspjūvio ploto sandauga yra lygi tėkmės debitui.
Tada lygtį galima perrašyti taip:

Arba atlikus integravimą gaunama
.

(3.6)

Vidutinio skerspločio greičio sąvoka hidraulikoje labai svarbi, nes paprastai
skaičiavimuose naudojamas šis greitis, o ne atskirų čiurkšlių greičiai. 3.4 paveiksle
pavaizduotas greičių pasiskirstymas vamzdyje. Tėkmės debitą galima skaičiuoti kaip
skysčio tūrį, apribotą skerspjūvio plotu ir greičio pasiskirstymo paviršiumi. 3.4 paveiksle
greičių pasiskirstymas atvaizduotas plokštumoje. Vidutinis skerspločio greitis grafiškai
vaizduoja tokį erdvinės figūros aukštį (apribotos skerspjūvio ir jo sudaromųjų), kurios
tūris yra taip pat lygus tėkmės debitui. Taigi vidutinis greitis yra fiktyvus dydis. Atskirų
čiurkšlių greičiai gali būti už jį ir didesni, ir mažesni.

                                   
3.4 pav. Greičių pasiskirstymas beslėgėje atviroje tėkmėje

Jeigu nagrinėjamas tekėjimas vamzdžiu, jame tėkmės debitas yra pastovus, skystis
iš niekur nepriteka ir niekur nenuteka į šonus, tai naudojant (3.4) ir (3.6) lygtis galima
parašyti:

(3.7) lygtis vadinama nesuspaudžiamo skysčio tėkmės vientisumo lygtimi.
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(3.7)

Jeigu išilgai tėkmės vidutinis skerspjūvio greitis yra pastovus, tai toks tekėjimas
vadinamas tolyginiu tekėjimu. Tekėjimas bus tolyginis, kai tėkmės skersplotis pastovus.
Netolyginis tekėjimas vyksta tada, kai išilgai tėkmės keičiasi vidutinis greitis.
Nagrinėjant skysčio tekėjimą, reikia žinoti tėkmės skerspjūvio geometrines charakteristikas (3.5 pav.).
Skiriamos trys tėkmės skerspjūvio geometrinės charakteristikos:
1.Tėkmės skerspjūvio plotas ω .
2.Šlapiasis perimetras χ(chi). Šlapiuoju perimetru vadinama ta tėkmės skerspjūvio
perimetro dalis, kuri liečiasi su kietu paviršiumi.

     

 	

           

; 		

;

; 		

;

.

3.5 pav. Tėkmės skerspjūvio charakteristikos

3. Hidraulinis spindulys R. Hidraulinis spindulys yra skerspjūvio ploto ir perimetro
santykis:

.

(3.8)

Hidraulinis spindulys įvertina hidrauliniu požiūriu tėkmės skerspjūvio formą. Formulės
3.5 pav. pavaizduotų tėkmių skerspjūvių geometrinių charakteristikų skaičiavimui pateiktos žemiau atitinkamo skerspjūvio.
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3.2 Bernulio lygtis idealaus skysčio čiurkšlei
Bernulio lygtis yra viena iš pagrindinių hidrodinamikos lygčių, kuria nustatomas ryšys tarp skysčio tekėjimo greičio, hidrodinaminio slėgio, veikiančios išorinės
(dažniausia skysčio sunkio) jėgos ir skysčio čiurkšlės arba tėkmės padėties palyginimo
plokštumos atžvilgiu, atsižvelgiant į skysčio fizikines savybes. Remiantis Bernulio lygtimi, skaičiuojami pagrindiniai tėkmės parametrai (tėkmės debitas, greitis, slėgis, hidrauliniai nuostoliai) uždaruose vamzdžiuose, latakuose, atvirose vagose, ištekėjimas per angas,
antgalius ir kitose hidraulinėse sistemose.
Ji išreiškia tekančio skysčio energijos tvermės dėsnį, kuris yra visuotinis materialių
kūnų mechanikoje.
Nagrinėjamas idealaus skysčio tekėjimas elementaria čiurkšle tarp pjūvių 1–1 ir 2–2
(3.6 pav.) Pjūvyje 1–1 visuose taškuose greitis vienodas ir lygus u1, slėgis p1 , skerspjūvis dω1
pjūvio centro padėties aukštis virš palyginimo plokštumos 0XY – z1. Analogiški čiurkšlės
parametrai pjūvyje 2–2 yra: greitis u2, slėgis p2, skerspjūvis dω2, padėties aukštis z2 . 
Pagal energijos tvermės dėsnį bendra idealaus skysčio čiurkšlės 1–1 pjūvio energija
E1 yra lygi 2–2 pjūvio energijai E2 , nes tekant idealiam skysčiui nėra energijos nuostolių,
todėl galima užrašyti
E1 = E2 . 

(3.9)

Tekančio skysčio energiją sudaro potencinės Ep ir kinetinės Ek energijų suma, todėl
pilna energija 1–1 ir 2–2 pjūviams yra:
E1= Ep1 + Ek1.

(3.10)

E2= Ep2 + Ek2.

(3.11)

                               
3.6 pav. Elementarios čiurkšlės schema Bernulio lygčiai sudaryti

Potencinė 1–1 ir 2–2 pjūvių energija, išreikšta skysčio stulpelio aukščiu, pagal
pagrindinį hidrostatikos dėsnį (2.7 formulė) yra lygi:
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Judančio u1 greičiu m1 masės kūno 1–1 pjūvyje kinetinė energija E k′1 pagal mechanikos dėsnius išreiškiama lygtimi:
.

(3.12)

Lyginamoji kinetinė energija Ek1, apskaičiuota judančio skysčio sunkio vienetui, yra
lygi pagal (3.12) formulę paskaičiuotos energijos ir judančio skysčio sunkio G1 santykiui:

E k1 =

E k′1
.
G1 

(3.13)

Sunkio jėga lygi G1 = m1g, todėl:

m1u12 u12
=
;
E k1 =
2m1 g 2 g

(3.14)

Analogiškai 2-2 pjūviu pratekančio skysčio lyginamoji kinetinė energija yra

Ek 2 =

u 22
.
2g 

(3.15)

Įstačius į pilnos energijos lygtį (3.9) potencinės ir lyginamosios kinetinės energijų
reikšmes, gaunamas idealaus skysčio čiurkšlės energijos tvermės dėsnis:



(3.16)

Pjūviai 1–1 ir 2–2 tekančio idealaus skysčio elementarioje čiurkšlėje parinkti laisvai,
todėl galima gautą lygtį perrašyti taip:



(3.17)

(3.16) ir (3.17) lygtys vadinamos Bernulio lygtimis idealaus skysčio čiurkšlei, nes jas
pirmą kartą 1738 m. paskelbė šveicarų mokslininkas D. Bernulis.
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Hidraulikos vadovėliuose Bernulio lygtis idealaus skysčio čiurkšlei paprastai išvedama
panaudojant idealaus skysčio tekėjimo diferencialines lygtis, kurios savo ruožtu sudaromos
pusiausvyros (2.8) lygtis papildžius inercijos jėgas įvertinančiu nariu (Oilerio lygtys):
            

(3.18)


čia

skysčio daleles veikiančio inercijos jėgos pagreičio 

projekcijos į koordinačių ašis.
Suintegravus (3.18) lygtis dažniausiai pasitaikančiam atvejui, kai iš masės jėgų veikia
tik sunkio jėga ir atlikus atitinkamus matematinius pertvarkymus, gaunama Bernulio lygtis
(3.17) idealaus skysčio čiurkšlei. Šie matematiniai veiksmai plačiai aprašyti hidraulikos
vadovėliuose (Dabužinskas 1984, Čugajevas 1982), šioje knygelėje dėl jos ribotos apimties jie nepateikiami.

3.3. Bernulio lygties interpretavimas
Lyginant (3.17) Bernulio lygtį su pagrindiniu hidrostatikos dėsniu, nustatoma, kad
tuo atveju, kai skystis nejuda, t. y. u=0, Bernulio lygtis virsta pagrindiniu hidrostatikos
dėsniu. Todėl, kaip jau buvo aiškinta anksčiau, geometriniu požiūriu z yra padėties aukštis,
o
– slėgio aukštis. Šių dviejų narių suma vadinama pjezometriniu aukščiu ir matuoja
ma pjezometru.
u2
taip pat turi ilgio dimensiją ir vadinamas greičio
Trečiasis Bernulio lygties narys

2g

aukščiu. Šį aukštį galime išmatuoti pitometru (hidrodinaminiu vamzdeliu) (3.7 pav.).

3.7 pav. Greičio ir slėgio aukščių
matavimas pitometru ir pjezometru
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3 .8 pav. Idealaus skysčio čiurkšlės Bernulio lygties
geometrinė interpretacija

Visų trijų Bernulio lygties narių suma vadinama hidrodinaminiu aukščiu Hd. Šis
aukštis idealaus skysčio nagrinėjamos čiurkšlės visiems skerspjūviams yra pastovus dydis.
3.8 paveiksle pavaizduotas visų Bernulio lygties narių kitimas išilgai čiurkšlės. Linija E–E,
jungianti atkarpų, vaizduojančių Bernulio lygties visų narių sumą, galus, turi būti horizontali ir nutolusi nuo atskaitymo plokštumos dydžiu Hd. Ši linija vadinama energijos linija.
Linija P–P, vaizduojanti pjezometrinio aukščio kitimą išilgai čiurkšlės, vadinama
pjezometrine linija. Pjezometrinės linijos pokytis išilgai tėkmės vadinamas pjezometriniu nuolydžiu:

(3.19)


Vidutinis pjezometrinis nuolydis:

,

(3.20)

čia l – atstumas tarp nagrinėjamų pjūvių.
Pjezometrinis nuolydis gali būti teigiamas ir neigiamas. Reikia pažymėti, kad
mažėjant čiurkšlės skerspločiui, didėja tekėjimo greitis, potencinė slėgio energija virsta
kinetine, todėl didesnio greičio ruožuose slėgis mažėja. Energetiniu požiūriu, kaip minėta
anksčiau, Bernulio lygtis išreiškia idealiojo skysčio lyginamosios mechaninės energijos
tvermės dėsnį – tekėjimo kryptimi kintant potencinės ir kinetinės energijos dydžiams,
pereinant vienai energijos rūšiai į kitą, jų suma išlieka pastovi.
Bernulio lygties narys z yra lyginamoji padėties aukščio energija, kurią turi skysčio
sunkio vienetas, esantis aukštyje z virš atskaitymo plokštumos;

yra lyginamoji slėgio

aukščio energija, nes skysčio sunkio vienetas, veikiamas slėgio p, gali pakilti į aukštį
ir taip įgauti padėties aukščio energiją.
Dviejų pirmųjų narių suma z+
namoji kinetinė energija,

u2

yra lyginamoji potencinė energija, 2 g yra lygi
yra lyginamoji mechaninė energija.

3.4 Bernulio lygtis realaus skysčio čiurkšlei ir tėkmei
Realus skystis, skirtingai nuo idealaus skysčio, yra klampus, todėl tekant skysčiui, atsiranda tangentiniai įtempiai, kuriems nugalėti reikia tam tikro energijos kiekio. Ši energija pavirsta šilumine energija, kuri šildo tekantį skystį ir išsisklaido aplinkoje. Mechaninės
lyginamosios energijos dalis, sunaudojama pasipriešinimams nugalėti, vadinama hidrau-
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liniais nuostoliais. Hidrodinamikoje šie nuostoliai reiškia slėgio aukščio sumažėjimą
tekėjimo kryptimi, žymimi paprastai simboliu hw ir matuojami ilgio vienetais.
Realaus skysčio čiurkšlei (3.16) lygtis tiks tik tada, jeigu prie dešinės pusės pridėsime
hidraulinių nuostolių dydį hw :
(3.21)



Realaus skysčio tėkmė yra elementarių čiurkšlių visuma. Norint gauti Bernulio lygtį
skysčio tėkmei, reikia apskaičiuoti visų tėkmę sudarančių elementarių čiurkšlių energiją.
Nagrinėjamos i čiurkšlės lyginamoji energija ei = z i +

pi u i2
+
nėra lygi kitų
ρg 2 g

tėkmės čiurkšlių energijai, nes atskirų čiurkšlių greičiai yra nevienodi. Įvedus tėkmės vidutinio greičio v sąvoką, galima išreikšti tėkmės lyginamąją kinetinę energiją:
;

(3.22)

čia α – dydis, vadinamas Koriolio koeficientu, reiškia tikros tėkmės kinetinės energi
jos santykį su kinetine energija, apskaičiuota pagal vidutinį skerspjūvio greitį.
Koriolio koeficientu apibūdinamas greičio pasiskirstymo nevienodumas tėkmės
skerspjūvyje. Koriolio koeficiento reikšmės priklauso nuo tekėjimo pobūdžio ir jas labai
tiksliai apskaičiuoti yra sudėtinga, nes greičių pasiskirstymo pobūdis tėkmėje retai yra
tiksliai žinomas.
Esant nusistovėjusiam turbulentiniam tekėjimui, Koriolio koeficientas α yra toks:
cilindriniuose vamzdžiuose 1,05...1,10, kanaluose1,025...1,152, upėse 1,10...1,50,
užšalusiose vagose 3.00 ir daugiau. Cilindrinių vamzdžių laminarinėms tėkmėms α =2.0.
Panaudojus Koriolio koeficientą, visos tėkmės pilną vidutinę lyginamąją energiją
galima išreikšti taip:
(3.23)



(3.23) lygtis tinka bet kuriam tėkmės skerspjūviui. Jeigu nagrinėjama du tėkmės
skerspjūviai, tai antrojo skerspjūvio (pagal tekėjimo kryptį) vidutinė lyginamoji energija,
pridėjus tarp pjūvių susidarančius hidraulinius nuostolius, yra lygi pirmojo skerspjūvio
vidutinei lyginamajai energijai:



(3.24)

Pastaroji (3.24) lygtis vadinama Bernulio lygtimi realaus skysčio tėkmei.
Bernulio lygties realaus skysčio tėkmei visi nariai turi analogišką geometrinę ir
energetinę prasmę, kaip ir Bernulio lygties nariai idealaus skysčio čiurkšlei.
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Narys hw – tėkmės hidrauliniai nuostoliai yra ta lyginamosios mechaninės energijos
dalis, kuri sunaudojama trinčiai nugalėti tarp pirmojo ir antrojo skerspjūvio. Atvaizduojant grafiškai visus Bernulio lygties narius realaus skysčio tėkmei (3.9 pav.), lyginamosios
energijos linija E–E tekėjimo kryptimi turi žemėti (esant idealiam skysčiui, linija E’–E’
yra horizontali). Pjezometrinė linija P–P gaunama, nuo lyginamosios energijos linijos E–E
atidėjus žemyn greičio aukščius

                     
3.9 pav. Realaus skysčio tėkmės Bernulio lygties geometrinė interpretacija

Lyginamosios energijos linijos pažemėjimas išilgai tėkmės vadinamas hidrauliniu
nuolydžiu:
(3.25)



(3.25) lygtyje minuso ženklas rašomas todėl, kad, didėjant tėkmės ilgiui l, lyginamoji
energija Hd mažėja, o nuolydis gali būti tik teigiamas. Vidutinis hidraulinis nuolydis tarp
dviejų skerspjūvių:



(3.26)

Jeigu tėkmės skerspjūvis yra pastovus, tada tekėjimas yra tolygus ir v = const. Šiuo
atveju lyginamosios energijos linija ir pjezometrinė linija yra lygiagrečios (3.10 pav.), o
hidraulinis nuolydis bei pjezometrinis nuolydis yra vienodo dydžio. Taigi, kai tekėjimas

45

yra tolyginis, hidraulinius nuostolius galime išmatuoti pjezometrais. Hidrauliniai nuostoliai yra lygūs pjezometrų atskaitų skirtumui.

                           
3.10 pav. Realaus skysčio tėkmės Bernulio lygties geometrinė interpretacija, kai v = const

Dažniausiai atstumas tarp lyginamosios energijos ir pjezometrinės linijų – greičio
aukštis

dažnai yra mažas, palyginus jį su kitais Bernulio lygties nariais, todėl gali-

ma laikyti, jog šios linijos sutampa. Praktiškai dažniau skaičiuojama pjezomertinės linijos
padėtis. Pjezometrinis nuolydis nustatomas pagal (3.19) ir (3.20) formules.

3.5 Bernulio lygties taikymo galimybės ir apribojimai
Bernulio lygtį galima taikyti nesuspaudžiamiesiems niutoniniams skysčiams tada,
kai tekėjimas yra nusistovėjęs, tolyginis arba netolyginis lėtai kintantis. Netolyginėms
staigiai kintančioms tėkmėms, kuriose slėgis pasiskirsto ne pagal pagrindinį hidrostatikos
), Bernulio lygties taikyti negalima. Tačiau šis reikalavimas galioja

dėsnį (

tik tiems pjūviams, kuriems rašoma Bernulio lygtis. Tarpiniuose tarp šių pjūvių tėkmės
ruožuose tekėjimas gali būti ir staigiai kintantis. Lygtis taip pat netaikytina kavitacinėms
tėkmės zonoms, kuriose skystis yra nevientisas, jo tekėjimas – nepotencialus.
Lėtai kintančio ir staigiai
kintančio tekėjimo atvejai parodyti 3.11 paveiksle: punktyrinėmis
linijomis pažymėti pjūviai su staigiai kintančiu tekėjimu, ištisomis
linijomis – su lėtai kintančiu
tekėjimu.
3.11 pav.
galimybės
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Bernulio

lygties

taikymo

Suprantama, kad Bernulio lygtį galima taikyti pjūviams 1–1, 3–3, 6–6, bet negalima
taikyti pjūviams 2–2, 4–4, 5–5.
Taikant Bernulio lygtį racionalu vadovautis šiais nurodymais:
1.Parenkami du pjūviai, kuriems taikoma Bernulio lygtis. Parinktieji pjūviai turi
būti statmeni tekėjimo krypčiai. Tinka tie pjūviai, kuriuose yra daugiau žinomų
hidraulinių parametrų, tačiau tarp jų yra ir ieškomasis dydis.
2.Parenkama palyginimo (atskaitymo) plokštuma. Ja gali būti bet kuri horizontali
plokštuma, kurios padėtis parinktųjų pjūvių atžvilgiu (padėties aukščiai z1 ir z2) yra
žinoma. Patogu, kai vienas iš aukščių (z1 ar z2) lygus nuliui (palyginimo plokštuma
kerta skerspjūvio sunkio centrą).
3.Nustatytos Bernulio lygties narių reikšmės sprendžiamo uždavinio sąlygomis
įrašomos į Bernulio lygtį ir skaičiuojamas ieškomasis tėkmės parametras.
Skaičiuojant taip pat taikoma tėkmės vientisumo lygtis Q=ωv.
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4. HIDRAULINIAI NUOSTOLIAI. VAMZDŽIŲ
HIDRAULINIAI SKAIČIAVIMAI
Taikant Bernulio lygtį realioms tėkmėms (3.24) skaičiuoti be pagrindinių tėkmės
parametrų – padėties aukščio z, greičio v ir slėgio p, reikia apskaičiuoti ir hidraulinius
nuostolius hw, nes jie veikia slėgio kitimą tėkmėje.
Kaip buvo minėta, hidrauliniais nuostoliais vadinama ta mechaninės energijos dalis, kuri sunaudojama hidrodinaminiams pasipriešinimams nugalėti. Pagal atsiradimo
priežastis skiriami hidrauliniai kelio nuostoliai hL ir vietiniai nuostoliai hv; jų suma sudaro
bendruosius nagrinėjamos tėkmės hidraulinius nuostolius:
hw=hL+hv .

(4.1)

Kelio nuostoliai hL atsiranda dėl skysčio dalelių tarpusavio (vidinės) trinties, taip pat
dėl skysčio trinties į kietuosius paviršius (vamzdžių sieneles, upės vagos krantus ir dugną
ir kt.). Tolyginėse tėkmėse, kuriose vidutinis greitis išilgai tėkmės yra pastovus, kelio nuostoliai yra proporcingi kelio ilgiui. Be to, jų dydis priklauso nuo skysčio rūšies, tekėjimo
greičio, tėkmę ribojančių sienelių šiurkštumo. Dėl trinties prarastoji mechaninė energija
virsta šilumine energija, kuri išsisklaido aplinkoje.
Vietiniai nuostoliai hv atsiranda tėkmėje dėl įvairių vietinių kliūčių vietose, kur keičiasi
tekėjimo kryptis, greitis ar jo pasiskirstymas tėkmėje (įvairūs posūkiai, skerspjūvio formos
pokyčiai, ploto padidėjimas arba sumažėjimas ir kt.). Vietiniai pasipriešinimai būna sukoncentruoti trumpame tėkmės ruože. Ir kelio, ir vietiniai nuostoliai priklauso nuo tekėjimo
režimo – ar tekėjimas yra laminarinis (ramus) ar turbulentinis (audringas).

4.1. Laminarinis ir turbulentinis skysčių tekėjimas
Nors seniai buvo pastebėta, kad keičiantis tekėjimo greičiui, kinta tekėjimo pobūdis,
tačiau skysčių tekėjimo režimus pirmą kartą detaliai išnagrinėjo ir nustatė tėkmės režimų
matematinius parametrus anglų fizikas O.Reinoldsas 1883 m. Jis eksperimentiškai nustatė
kriterijus tekėjimo režimams apibūdinti.
Reinoldso bandymų schema parodyta 4.1 pav. Iš indo 1, kuriame palaikomas pastovus vandens lygis, vamzdžiu 3 tekant mažam skysčio debitui ir esant nedideliam
greičiui, spalvoto skysčio čiurkšlė teka nesimaišydama su vamzdžiu 3 tekančiu skysčiu.
Iš to galima spręsti, kad ir visas vamzdžiu 3 tekantis skystis juda taip pat taisyklingomis, lygiagrečiomis, tarpusavyje nesimaišančiomis čiurkšlėmis. Toks tekėjimas vadinamas laminariniu. Jis vyksta tol, kol tekėjimo greitis vamzdyje pasiekia tam tikrą dydį vk ,
vadinamą žemutiniu kritiniu greičiu.
Čiaupu 4 didinant debitą ir kartu tekėjimo greitį, spalvoto skysčio čiurkšlė pradeda deformuotis, maišytis su skysčiu, tekančiu vamzdžiu 3, kol visai išnyksta, skystis
maišosi visame skerspjūvyje. Esant gana dideliam tekėjimo greičiui, skysčio dalelės juda
sudėtingomis trajektorijomis, nuolat keisdamos tekėjimo kryptį. Toks tekėjimas vadinamas turbulentiniu.
Iš laminarinio į turbulentinį tekėjimas pereina tada, kai tekėjimo greitis pasiekia ribą
vk’ , vadinamą aukštutiniu kritiniu greičiu.
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4.1 pav. O. Reinoldso bandymo stendo schema

Kai tekėjimo greitis yra tarp žemutinės ir aukštutinės kritinio greičio ribos (vk<v<
vk’ ), tekėjimas vadinamas neapibrėžtuoju. Jis gali būti šioje zonoje arba laminarinis,
arba turbulentinis.
Turbulentinis tekėjimas pereina į laminarinį, kai uždarant čiaupą 4 palengva
mažinamas tekėjimo greitis. Nustatyta, kad šio atvirkštinio proceso metu kritiškieji greičiai
yra gerokai mažesni, negu pereinant iš laminarinio tekėjimo į turbulentinį.
Praktikoje dažniausiai vyksta turbulentinis tekėjimas. Laminariškai teka klampūs
skysčiai (alyvos ir pan.), taip pat vanduo mažo skersmens kapiliaruose, grunto porose.
Reinoldsas nustatė, kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp kelio nuostolių hL ir vidutinio
tekėjimo greičio v:
hL = kvm,

(4.2)

čia k – proporcingumo koeficientas, 
m – laipsnio rodiklis, priklausantis nuo tekėjimo režimo.
Kelio hidrauliniai nuostoliai hL apskaičiuojami pagal pjezometrų a ir b atskaitas.
Ryšį patogu vaizduoti logaritminiame koordinačių tinkle (4.2 pav.):
lg hL = lg k+m lg v. 

(4.3)

                              
4.2 pav. Ryšio tarp hidraulinių kelio nuostolių hw ir greičio v grafikas
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Kai tekėjimas laminarinis ( 0<v<vk ), bandymų taškai išsidėsto tiesėje AB, kuri su ho
rizontalia liniją sudaro kampą

. Kadangi

, tai hL = kv.

Taigi, kai tekėjimas yra laminarinis, kelio nuostoliai tiesiogiai proporcingi greičiui
pirmajame laipsnyje.
Didinant tekėjimo greitį ((vk<v< vk’ ) tekėjimas tampa neapibrėžtuoju. Čia taškai pasisklaido taip, kad galima nubraižyti 2 tieses: BB’ ir BB”.
Tiesė BB’ yra tiesės AB tęsinys. Tai rodo, kad tam tikromis sąlygomis tėkmė dar gali
būti laminarinė, kol pasieks ribą vk’ .
Kai v> vk’, bandymų taškai gula tiesėje B”C, kuri su horizontalia linija sudaro kampą
. Tai turbulentinio tekėjimo zona, čia laipsnio rodiklis m priklausomai nuo tekėjimo
sąlygų gali būti nuo 1,75 iki 2,0. Linija BB” yra linijos B”C tęsinys, taigi mažėjant
greičiams, turbulentinis tekėjimas gali tęstis ir neapibrėžtoje zonoje iki greičio v=vk.. 
Reinoldso pasiūlyta formulė kritiniam greičiui vk.  skaičiuoti (žinant, kad dinaminė
klampa μ=ρν, čia ν – kinematinė klampa), užrašoma taip:
;

(4.4)

čia d – vamzdžio, kuriame stebimas tekėjimas, skersmuo; 
Rek – koeficientas, Reinoldso garbei pavadintas Reinoldso skaičiumi, judant
tėkmei kritiniu greičiu.
Iš (4.4) formulės galima išreikšti Reinoldso skaičių ne kritiškam, tačiau bet kokiai
tėkmės režimui cilindriniame vamzdyje:
(4.5)



Pagal (4.5) formulę nustatytą Reinoldso skaičių, kai skystis teka apvaliuose
vamzdžiuose, skysčio tekėjimo režimai klasifikuojami taip:
kai Re < 2320, tekėjimas laminarinis;
kai 2320 < Re < 4000, tekėjimas neapibrėžtas;
kai Re > 4000, tekėjimas turbulentinis.
Jei vamzdžio skerspjūvis bus ne apvalios formos, o kitokios, tai jo forma apibūdinama
hidrauliniu spinduliu R. Tada formulė Reinoldso skaičiui nustatyti bus tokia:
;
čia R – hidraulinis spindulys; 
ReR – Reinoldso skaičiaus reikšmė, kai skerspjūvio geometrinė forma
apibūdinama hidrauliniu spinduliu.
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(4.6)

d

Žinant, kad apvaliuose vamzdžiuose R = , gaunama tokia Reinoldso skaičiaus
4
išraiška:
ir

.

(4.7)

Tuo atveju, kai Reinoldso skaičius reiškiamas hidrauliniu spinduliu, laminarinis tekėjimas bus, kai ReR <580; neapibrėžtas, kai 580 < ReR < 1000; turbulentinis, kai
ReR > 1000.

4.2. Pagrindinė skysčių tolyginio tekėjimo lygtis
Realieji skysčiai yra klampūs, jiems tekant atsiranda trinties jėgos, kurios nulemia hidraulinius nuostolius, todėl svarbu nustatyti ryšį tarp trinties jėgų ir hidraulinių nuostolių.
Tam nagrinėjamas slėginis, nusistovėjęs, tolyginis skysčių tekėjimo atvejis (4.3 pav.).
Nagrinėjamoje tėkmėje pjūviais 1–1 ir 2–2 išskiriama l ilgio ruožas. Pjūvių sunkio centruose veikia hidrodinaminiai slėgiai p1 ir p2 , o pjūvių sunkio centrų aukščiai nuo
laisvai pasirinktos palyginimo plokštumos 0–0 yra z1 ir z2. Pjezometrinė linija P–P, kai
tėkmė tolyginė, yra tiesė, o pjezometrinių aukščių z1+p1/ρg ir z2+p2/ρg skirtumas parodo
kelio nuostolius hL , vietinių nuostolių tėkmėje nėra. Nustatomos nagrinėjamą tėkmės ruožą
veikiančias išorinės jėgos, o šių jėgų projekcijų tėkmės ašyje s-s suma prilyginama nuliui.

                            
4.3 pav. Schema skysčių tolyginio tekėjimo lygčiai sudaryti

1. Skysčio sunkio jėga yra:
G=ρgωl,
jos projekcija ašyje s-s
Gs-s =ρgωl sin β;
čia ω – tėkmės skersplotis; 
β – kampas, kurį sudaro tėkmės ašis su horizontalia linija.
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Kadangi l sin β = z1 - z2, tai
Gs-s =ρgω(z1 - z2).

(4.8)

2. Hidraulinio slėgio, veikiančio pjūviuose 1-1 ir 2-2 , jėgos P1 ir P2 :
P1= p1ω ir P2 = p2 ω .

(4.9)

Šios jėgos lygiagrečios tėkmės ašiai s-s , todėl į ją projektuojamos visu dydžiu.
3. Šoninį tėkmės paviršių veikiančio slėgio jėgos yra statmenos šiam paviršiui, kartu
ir tėkmės ašiai, todėl jų projekcijos s-s ašyje lygios nuliui.
Skysčio trinties į indo sieneles (pasipriešinimo tekėjimui) jėga T0 , yra lygiagreti
ašiai s-s ir tekėjimui priešingos krypties. Šios jėgos dydis gaunamas vidutinį tangentinį
įtempį τ0(tau), veikiantį skysčio ir indo sienelių sąlyčio plokštumoje, padauginus iš tėkmės
šoninio paviršiaus ploto:
T0 = τ0 χ l; 

(4.10)

čia χ – šlapiasis perimetras.
lygi

Taigi visų nagrinėjamą tėkmės ruožą veikiančių jėgų projekcijų ašyje s – s suma yra
Gs-s+P1 – P2 – T0= 0 

(4.11)

Įrašius (4.8) – (4.10) formulėse gautas jėgų reikšmes į (4.11) formulę, gaunama
lygtis:
.
Padalijus abi pastarosios lygties puses iš sandaugos ρgω ir atitinkamai pertvarkius
gaunama:
.
Kadangi
,
taigi
.

(4.12)

Iš (4.12) lygties τ0 lygus:
.
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Kadangi

hL
= I ir
l

, tai
.

(4.13)

(4.12) lygtis vadinama skysčio tolyginio tekėjimo pagrindine lygtimi.
Žinant, kad I=hL /l, (4.13) lygtį galima perrašyti
.

(4.14)

Pagal pastarąją lygtį galima apskaičiuoti hidraulinius kelio nuostolius. Nagrinėjamai
tėkmei dydžiai ρ, g, l, ir R yra pastovūs, todėl remiantis (4.14) lygtimi galima teigti, kad
tolyginėje tėkmėje kelio nuostoliai priklauso tik nuo tangentinių įtempimų τ0 , veikiančių
prie indo sienelių.
Nustatyta, kad (4.13) lygtis galioja ne tik slėginėms skritulio skerspjūvio formos
tėkmėms, bet ir beslėgėms bet kurio pastovaus skerspjūvio tolyginėms tėkmėms.
Iš (4.13) lygties nustatomas tangentinių įtempių pasiskirstymas tolyginės tėkmės
skerspjūvyje. Cilindriniam skerspjūviui R=d/4=r/2, todėl (4.13) lygtį galima parašyti taip:
.

(4.15)

(4.15) lygtis rodo, kad tolyginėje tėkmėje tangentiniai įtempiai skerspjūvyje pasiskirsto pagal tiesę (4.3 pav., epiūra ocd).
Tėkmės ašyje, kur r = 0, τ =0, o prie indo sienelių, kur r = ro, jie didžiausi (τo = τmax  ).

4.3. Kelio nuostoliai laminarinėje tolyginėje tėkmėje
Kelio nuostoliams skaičiuoti naudojama (4.15) tolyginio skysčio tekėjimo tangentinių
įtempių lygtis.
Tėkmės išilginis pjūvis parodytas 4.4 pav. Tėkmėje išskiriamas cilindro formos stulpelis, jo spindulys r (4.4 pav. jis užbrūkšniuotas). Šio stulpelio hidraulinis spindulys R = r/2.

                                          
4.4 pav. Laminarinės tėkmės išilginis pjūvis
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Remiantis (1.8) lygtimi, žinant, kad tangentiniai įtempiai, veikiantys gretimų tekančio
skysčio sienelių lietimosi plokštumoje yra τ = T/s, galima parašyti:
;

(4.16)

čia minuso ženklas rodo, kad tolstant nuo tėkmės ašies, didėjant r, tekėjimo greitis u
mažėja.
Sulyginus dešiniąsias (4.15) ir (4.16) lygčių puses, gaunama:
,
arba
.

(4.17)

Čiurkšlių greičių pasiskirstymui tėkmės skerspjūvyje nustatyti reikia suintegruoti
(4.17) lygtį
;

(4.18)

čia C – integravimo konstanta, kuri, esant greičiui prie indo sienelių u = 0, kai
r = ro , lygi
.

(4.19)

Integravimo konstantos C reikšmę įrašius į (4.18) lygtį, gaunama:
.

(4.20)

(4.20) lygtis rodo, kad tolyginėje laminarinėje tėkmėje greičiai skerspjūvyje pasiskirsto pagal parabolę, o greičių epiūra yra sukimosi paraboloidas (4.4 pav.).
Iš (4.20) lygties nustatoma, kad didžiausias greitis yra tėkmės ašyje, nes kai r = 0,
u =umax .
.
Sukimosi paraboloido tūrį V galima apskaičiuoti iš formulės
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(4.21)

(4.22)


Greičių epiūros tūris hidrauliškai reiškia debitą, todėl
V=Q= vω;

(4.23)

čia v – vidutis skerspjūvio greitis.
Sulyginus (4.22) ir (4.23) lygčių dešiniąsias puses, gaunama:



(4.24)

Iš čia

v=

u max
.
2 

(4.25)

(4.25) lygtis rodo, kad laminarinėje tolyginėje tėkmėje vidutinis skerspjūvio greitis
yra lygus pusei maksimalaus greičio.
Įstatę į (4.25) lygtį umax reikšmę iš (4.21) lygties, gauname

Kadangi ro = d/2, tai



(4.26)

(4.26) lygtis vadinama Puazeilio formule.
Iš Puazeilio formulės gaunama formulė hidrauliniams kelio nuostoliams skaičiuoti.
Kai nėra vietinių nuostolių, hw =hL ir I=hL/l, tai (4.26) lygtį galima parašyti:

Arba, išreiškus hL , gaunama
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Pastarosios lygties dešiniosios pusės skaitiklį ir vardiklį padauginus iš 2v galima
parašyti žinant, kad



Pažymėjus

(4.27)

(4.28)


gaunama
;

(4.29)

čia λ(lambda) – hidraulinės trinties koeficientas.
(4.29) formulė vadinam Darsi-Veisbacho formule, ji taikoma kelio nuostoliams
laminarinėje tolyginėje tėkmėje skaičiuoti.
Iš (4.28) formulės matyti, kad laminarinėje tėkmėje hidraulinės trinties koeficientas λ
priklauso tik nuo Reinoldso skaičiaus.

4.4. Turbulentinė tėkmė
Turbulentinėje tėkmėje vyksta intensyvus skysčio dalelių maišymasis, todėl pastoviame erdvės taške laiko momentais greičių vektoriaus kryptis ir dydis yra skirtingi. Greitis,
esantis taške tam tikru momentu, vadinamas aktualiu greičiu ua .
4.5 paveiksle a, taške A atvaizduotas aktualaus greičio vektorius ua . Per tašką A išvedus
koordinačių ašį AX, lygiagrečią bendrai skysčio tekėjimo krypčiai, ir ašį AY, statmeną jai,
aktualaus greičio vektoriaus projekcijos į šias ašis yra atitinkamai (ua)x ir (ua)y.
Aktualaus greičio dedamoji (ua)x , t. y. išilginis greitis, skirtingai nuo aktualaus greičio
ua, yra pastovios krypties; dedamosios (ua)x dydis, kaip ir aktualaus greičio dydis, ilgainiui
kinta. Dedamosios (ua)x kitimas pavaizduotas 4.5 paveiksle b. Panašiai galima pavaizduoti
ir dedamosios (ua)y kitimą (4.5 pav. c). Greičių (ua)x pulsacijos grafike išskiriamas gana ilgas
laiko tarpas t1 ir apskaičiuojama šiam laiko tarpui vidutinė greičio (ua)x reikšmė. Nubrėžę
tiesę AB taip, kad stačiakampio ABCD plotas būtų lygus plotui A1A2B1CD, gausime dydį
ū1, kuris vaizduoja vidutinę išilginio aktualaus greičio dedamosios reikšmę. Parinkus kitą
laiko tarpą t2 , gaunamas kitas dydis ū2 ir t. t. Jeigu
ū1= ū2=... ū = const,

(4.30)

tai toks turbulentinis tekėjimas vadinamas nusistovėjusiu turbulentiniu tekėjimu, o
greitis ū – greičio taške vidurkiu.
4.5 paveikslas b rodo, kad bet kokį išilginį greitį (ua)x galima išreikšti taip: (ua)x = ū+
ū’x; čia ū’x- išilginės pulsacijos greitis (teigiamas arba neigiamas).
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Tame pačiame paveiksle nustatoma, kad
,
nes teigiamų ir neigiamų pulsacijos greičių suma lygi nuliui.
Nagrinėjant skersinę pulsaciją (4.5 pav. c), lengva įsitikinti, kad vidutinė jos reikšmė
uy, kai nusistovėjęs turbulentinis tekėjimas, lygi nuliui. Jeigu pažymėsime (ua)y = uy; čia uy
– skersinės pulsacijos greitis, tai Σu ′y d
t = 0.

                                           
4.5 pav. Aktualaus greičio turbulentinėje tėkmėje išilginės ir skersinės pulsacijos grafikai

Bandymais nustatyta, kad turbulentinėje tėkmėje slėgiai pulsuoja panašiai kaip ir
greičiai. Kai kalbama apie slėgį turbulentinėje tėkmėje, tai jį suprantame kaip slėgio
taške vidurkį.
Įvedus šias naujas sąvokas, galima sudaryti turbulentinės tėkmės modelį, analogišką
laminarinės tėkmės modeliui ir juo naudotis atliekant visus skaičiavimus. Šitoks turbulentinis tėkmės modelis vadinamas Reinoldso- Businesko modeliu.
Nagrinėjant greičių pasiskirstymą turbulentinėje tėkmėje, galima išskirti zoną prie
sienelės, kurioje greičio pulsacija yra suvaržyta. Ant sienelės greičio pulsacija lygi nuliui,
nes skysčio dalelės prilimpa prie sienelės. Labai ploname sluoksnyje prie sienelės greičio
pulsacija tokia maža, kad šiame sluoksnyje yra laminarinis tekėjimas. Šį sluoksnelį vadiname laminarine plėvele. Prie laminarinės plėvelės glaudžiasi pereinamoji zona, kurioje greičio pulsacija yra tokia didelė, kad jos nepaisyti jau negalime. Šioje zonoje reikia
atsižvelgti tiek į greičių pulsaciją, tiek ir į laminarinę trintį. Dar toliau nuo sienelės greičių
pulsacija yra tokia didelė, kad į laminarinę trintį galima neatsižvelgti. Šioje dalyje ir prasideda turbulentinis tekėjimas.
Bandymais nustatyta, kad greičių pasiskirstymui turbulentinėje tėkmėje išreikšti
geriausiai tinka laipsninės arba logaritminės funkcijos.
Greičių pasiskirstymas turbulentinėje tėkmėje gerokai vienodesnis už pasiskirstymą
laminarinėje tėkmėje. Laminarinėje tėkmėje (4.6 pav. linija 1) santykis tarp vidutinio
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skerspjūvio greičio v ir maksimalaus greičio vamzdžio ašyje umax lygus 0,5 (v = 0,5 umax),
o turbulentinėje tėkmėje (4.6 pav. linija 2) v = (0.7-0,9) umax. 

                                     
4. 6 pav. Greičių pasiskirstymo laminarinėje (linija l) ir turbulentinėje (linija 2 ) tėkmėse palyginimas

4.5. Kelio nuostoliai turbulentinėje tėkmėje
Remiantis aprašytu turbulentinės tėkmės modeliu, buvo sukurta turbulentinės tėkmės
kelio nuostolių skaičiavimo teorija. Pagal šią teoriją atsižvelgiama į tangentinius įtempius,
kurie atsiranda dėl skersinės skysčio dalelių pulsacijos. Skersinės skysčio dalelių pulsacija
turi įtakos greičių pasiskirstymui turbulentinėje tėkmėje.
Turbulentinėje tėkmėje (4.7 pav.) nagrinėjant du skysčio sluoksnius A ir B, nustatoma, kad iš sluoksnio A dėl skersinės cirkuliacijos patenkančios skysčio dalelės į sluoksnį
B didina sluoksnio B judėjimo greitį. Priešingai – iš sluoksnio B į sluoksnį A patekusios
skysčio dalelės mažina sluoksnio A judėjimo greitį.
Turbulentinis maišymasis analogiškas trinties jėgų veikimui 1–1 paviršiuje tarp
sluoksnių A ir B. Laikantis šios analogijos, nagrinėjant čiurkšlinį turbulentinės tėkmės
modelį, 1-1 paviršiuje įvedamos papildomos trinties jėgos T’, kurios formuojant greičių
pasiskirstymą tėkmėje, duoda tokį pat efektą, kaip ir skersinės cirkuliacijos greitis uy. 

                         
4.7 pav. Turbulentinės tėkmės vidinės trinties schema
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Taigi suminė trinties jėga, tenkanti gretimų skysčio sluoksnelių lietimosi paviršiaus
ploto vienetui (tangentiniai įtempiai) τ, susideda iš trinties jėgos tarp skysčio sluoksnių
esasnt laminariniam tekėjimui τ1 ir trinties jėgos dėl skysčio sluoksnų maišymosi τ2
(τ = τ1 + τ2).
Trinties jėgą į ploto vienetą, atsirandančią dėl skersinės dalelių pulsacijos, galima
išreikšti lygtimi:
,

(4.31)

čia ηt(eta) – proporcingumo koeficientas, vadinamas turbulentine dinamine klampa.
Turbulentinė dinaminė klampa nustatoma pagal L.Prandtlio lygtį:
,

(4.32)

čia l – maišymosi kelio ilgis.
Trinties jėgos tangentiniai įtempiai yra
(4.33)

čia μ – dinaminės klampos koeficientas, du/dh – greičio gradientas.
Įstačius ηt reikšmę į (4.31) lygtį, gaunama:


(4.34)

Taigi suminis tangentinio įtempimo dydis


(4.35)

Laminarinėje tėkmėje (4.35) lygties antrasis narys lygus nuliui. Turbulentinėje tėkmėje,
jeigu Reinoldso skaičius gana didelis, pirmasis narys, palyginus jį su antruoju, toks mažas,
kad galime jo nepaistyti. Galimas atvejis, kai tenka atsižvelgti į abiejų narių didumą.
Naudojantis eksperimentiniais duomenimis ir šia teorija, buvo pasiūlytos formulės
hidrauliniams nuostoliams turbulentinėje tėkmėje skaičiuoti.

4.5.1. Hidrauliškai lygūs ir šiurkštūs paviršiai
Didesniu masteliu pavaizduotame vamzdžių, latakų paviršiuje visada matomi nelygumai. Nelygumų dydis bei pobūdis priklauso nuo medžiagos ir nuo paviršiaus apdirbimo būdo. Paviršiaus nelygumų vidutinis aukštis Δ vadinamas absoliučiuoju paviršiaus
šiurkštumu (4.8 pav.).
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Turbulentinėje tėkmėje prie paviršiaus susidaro laminarinis sluoksnelis, kurio storis
δ. Kol laminarinis sluoksnelis bus storesnis už nelygumų aukštį Δ (δ > Δ), tol hidrauliniai
nuostoliai nepriklausys nuo paviršiaus šiurkštumo, nes laminarinis sluoksnelis padengia
paviršiaus nelygumus (4.8 pav. a). Kai δ < Δ (4.8 pav. b), hidrauliniai nuostoliai jau priklauso nuo paviršiaus šiurkštumo, nes paviršiaus nelygumai didina skysčio maišymąsi.
Taigi, hidrauliniu požiūriu paviršiai gali būti: lygūs, kai δ > Δ ir šiurkštūs, kai δ < Δ.

                    
4.8 pav. Hidrauliškai lygūs (a) ir šiurkštūs (b) paviršiai

Sąvokos lygūs ir šiurkštūs yra sąlyginės, nes laminarinio sluoksnelio storis kinta; jo
storis δ(delta) skaičiuojamas pagal tokią formulę:
.

(4.36)

čia d – vamzdžio skersmuo; 
λ – hidraulinės trinties koeficientas.
Didėjant Reinoldso skaičiui, laminarinio sluoksnelio storis mažėja, todėl tas pats
paviršius hidrauliškai vienu atveju gali būti lygus, kitu – šiurkštus.
Paviršių hidrauliniu požiūriu vertinti tik pagal nelygumų didumą nepakanka. Svarbu
žinoti ne tik nelygumų didumą Δ, bet ir jų formą, išsidėstymo pobūdį ir pan. Be to, bet
kokiame paviršiuje, kuriuo teka skystis, paprastai dar yra pavienių nelygumų (pavyzdžiui,
vamzdžių suvirinimo siūlės), kurių jau nebegalima vertinti nelygumų dydžiu. Vertinant
paviršiaus šiurkštumą, hidraulikoje dažniausiai vartojama ekvivalentinio šiurkštumo Δe
sąvoka. Ekvivalentiniu šiurkštumu Δe vadinamas toks paviršiaus nelygumų, sudarytų iš
vienodo dydžio smėlio grūdelių, aukštis, kai hidraulinės trinties koeficientas λ yra toks
pat kaip ir duotojo šiurkštumo paviršiaus. Skaitinė reikšmė Δe nustatoma skaičiavimais,
kuriems duomenys gaunami iš bandymų.
Skaičiuojant kelio nuostolius turbulentinėje tėkmėje, taikoma jau anksčiau minėta
(4.18) Darsi – Veisbacho formulė, tik hidraulinės trinties koeficientas λ skaičiuojamas pagal empirines ir pusiau empirines formules.
Hidraulinės trinties koeficientą λ Darsi – Veisbacho formulėje galime išreikšti taip:
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(4.37)

Jeigu 4.1 paveiksle pavaizduoto vamzdžio pradžioje ir gale įrengtais pjezometrais
išmatuojami hidrauliniai nuostoliai hw , turiniu būdu nustatomas debitas Q, tada pagal
(4.37) formulę galima apskaičiuoti λ ir pagaliau Re. 
Atlikę eilę bandymų įvairaus šiurkštumo vamzdžiuose, galime nustatyti ryšį tarp
hidraulinės trinties koeficiento λ, Reinoldso skaičiaus Re ir vamzdžio šiurkštumo Δe.
4.5.2. Nikuradzės bandymai
Aiškindamas turbulentinėje tėkmėje hidraulinių nuostolių fizikinę prasmę, 1933 metais svarbius darbus atliko J. Nikuradzė. J. Nikuradzė, klijuodamas prie vamzdžių sienelių
vienodo skersmens smėlio grūdelius, sudarė dirbtinį sienelių šiurkštumą. Taip paruoštų
sienelių šiurkštumas buvo geometriškai panašus, bet nevienodo aukščio. Smėlio grūdelių
aukštis prilygintas absoliučiam paviršiaus šiurkštumui Δ. Vertinant šiurkštumą bemačiu
dydžiu, buvo įvesta santykinio lygumo sąvoka k’:

k′ =

r
;
∆

(4.38)

čia r – vamzdžio spindulys.
Atvirkščias dydis 1/k’=k vadinamas santykiniu paviršiaus šiurkštumu (santykiniu
paviršiaus šiurkštumu gali būti vadinamas ir dydis Δ/d; čia d – vamzdžio skersmuo).
J. Nikuradzės bandymuose santykinis vamzdžių lygumas svyravo nuo 507 (lygiausias vamzdis) iki 15,7 (šiurkščiausias vamzdis). Bandymų taškai pavaizduoti koordinatėse
lg(100λ) ir lgRe (4.9 pav.).

4.9 pav. J. Nikuradzės grafikas
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Analizuojant Nikuradzės grafiką, galima daryti šias labai svarbias išvadas:
1) I zonoje, kai Re <2300; yra laminarinis tekėjimas; visi bandymų taškai vienoje
tiesėje. Laminarinėje tėkmėje hidraulinės trinties koeficientas λ nepriklauso nuo
sienelių šiurkštumo; priklauso tik nuo Reinoldso skaičiaus;
2) II neapibrėžtojo tekėjimo zonoje, kai Reinoldso skaičius 2300<Re<4000, nėra
aiškios priklausomybės tarp hidraulinės trinties koeficiento λ, Reinoldso skaičiaus
ir sienelių šiurkštumo;
Turbulentinėje tėkmėje, kai Re>4000, išskiriame dar tris tekėjimo zonas:
3) III lygių vamzdžių zona. Į šią zoną patenka beveik visų vamzdžių (išskyrus
šiurkščiausią vamzdį r/Δ = 15,7) eksperimentiniai taškai. Tai patvirtino teiginį, kad
kol laminarinis sluoksnelis storesnis už nelygumų dydį, tol vamzdžių paviršius hidrauliniu požiūriu lygus. Šioje zonoje hidraulinės trinties koeficientas λ priklauso
tik nuo Reinoldso skaičiaus;
4) IV pereinamoji zona. Ši zona yra tarp lygių vamzdžių linijos ir taškinės-brūkšninės
linijos a-a (4.9 pav.), kuri atskiria kreivą bet kokio šiurkštumo vamzdžių linijos dalį
nuo horizontalios dalies. Šioje zonoje hidraulinės trinties koeficientas λ priklauso
ir nuo Reinoldso skaičiaus, ir nuo vamzdžio šiurkštumo;
5) V kvadratinio pasipriešinimo (šiurkščių vamzdžių) zona. Ji yra į dešinę nuo
taškinės-brūkšninės linijos a-a. Šioje zonoje bet kokio šiurkštumo vamzdžių linijos praktiškai lygiagrečios lgRe ašiai. Šioje zonoje hidraulinės trinties koeficientas
λ priklauso tik nuo vamzdžio šiurkštumo, bet nepriklauso nuo Reinoldso skaičiaus,
be to, hidraulinių nuostolių dydis proporcingas greičio kvadratui (∆hL = f (v 2 ) ,
todėl ši zona vadinama kvadratinio pasipriešinimo zona.
4.5.3. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas
Hidrauliniai kelio nuostoliai cilindriniuose vamzdžiuose bet kokiam tekėjimo režimui
skaičiuojami pagal Darsi – Veisbacho (4.29) formulę:
.
Hidraulinės trinties koeficientui λ nustatyti dažniausiai naudojama Kolbruko–Vaito nomograma (4.10 pav.), kuri sudaryta remiantis eksperimentiniais pačių autorių ir
ankstesnių mokslininkų tyrimais. Ši nomograma užtikrina praktiniams skaičiavimams
reikalingą λ nustatymo tikslumą.
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4.10 pav. Kolbruko – Vaito nomograma hidraulinės trinties koeficientui λ nustatyti

Laminarinėje tėkmėje λ nustatomas pagal (4.28) formulę, turbulentinėje tėkmėje visoms tekėjimo zonoms λ galima skaičiuoti pagal Kolbruko–Vaito formulę:
.

(4.39)

Kolbruko–Vaito nomogramoje išskirtos tos pačios tekėjimo zonos kaip ir Nikuradzės
grafike (4.9 pav.).
Ekvivalentinio šiurkštumo reikšmės pateikiamos hidraulikos žinynuose ir
vadovėliuose (Dabužinskas 1984, Šikšnys 1999).
Remiantis Darsi – Veisbacho formule, sudarytos formulės ir nomogramos hidrauliniams kelio nuostoliams skaičiuoti specialios paskirties vamzdžiuose (vandentiekio, nuotakyno ir pan.).
Šiose formulėse hidraulinės trinties koeficientas skaičiuojamas pagal paprastesnes priklausomybes, nes kai kuriuos kintamus parametrus (ekvivalentinį šiurkštumą,
kinematinę klampą) galima laikyti pastoviais.

4.6. Šezi formulė
Hidrotechnikoje labai dažni atvejai, kai tolygus ir turbulentinis vandens tekėjimas
vyksta kvadratinio pasipriešinimo zonoje (greičiai gana dideli). Tokie atvejai yra dažni
vandeniui tekant vandentiekio ir kituose vamzdžiuose bei kanaluose. Vandens temperatūra
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kinta mažai, todėl jo klampą galima laikyti pastovia. Kvadratinio pasipriešinimo zonoje
hidraulinės trinties koeficiento λ nepriklauso nuo Reinoldso skaičiaus, todėl hidraulinius
skaičiavimus galima labai supaprastinti.
Tokiais atvejais dažnai naudojama A. Šezi formulė:
;

(4.40)

čia v- vidutinis skerspjūvio greitis; 
C – Šezi koeficientas; 
R – hidraulinis spindulys, 
I – hidraulinis nuolydis.
Šezi koeficientui C skaičiuoti yra sudaryta daug empirinių formulių. Čia pateikiamos
dvi dažniausiai taikomos:
Maningo formulė

C=

1 1/ 6
R ;
n

(4.41)

čia R – hidraulinis spindulys; 
n – šiurkštumo koeficientas, pagal Maningo skalę, surandamas hidraulikos
žinynuose ar vadovėliuose.
Pavlovskio formulė

C=

1 y
R ;
n

(4.42)

čia y – kintamasis laipsnio rodiklis, priklausantis nuo n ir R.
Laipsnio rodiklį y galima skaičiuoti pagal šią formulę:
(4.43)

Apytiksliai y dydį galima skaičiuoti pagal šias formules: y = 1,5 n , kai R<1,0 m;

y = 1,3 n , kai R > 1,0 m.

Kadangi Q = vω, tai įrašius v reikšmę iš (4.40) lygties gaunama formulė debitui
skaičiuoti:
.

(4.44)

(4.44) formulė taikoma ilgų vamzdžių hidrauliniams skaičiavimams atlikti, kai turbulentinis tekėjimas vyksta kvadratinio pasipriešinimo zonoje. Patogumo dėlei skaičiavimams
palengvinti yra sudarytos įvairios lentelės, pateikiamos hidraulikos žinynuose.
Skaičiuojant dažnai naudojamas debito modulis. Debito moduliu vadinamas debitas,
kai hidraulinis nuolydis I yra lygus vienetui. Debito modulio K matematinė išraiška tokia:
.
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(4.45)

Debito formulė, įvedus debito modulio išraišką, gaunama tokia:

Q = K I .

(4.46)

Debito modulis K, kaip matyti iš (4.45) formulės, priklauso nuo vamzdžio skerspjūvio
ploto ω bei hidraulinio spindulio R, kurių dydį lemia vamzdžių skersmuo d ir šiurkštumo
koeficientas n, todėl jis šiuo atveju yra pastovus. Pramonėje gaminamiems vamzdžiams
yra sudarytos K dydžių lentelės (Dabužinskas 1984).
Hidraulinis nuolydis I skaičiuojamas pagal formulę

I=

hL
.
l

Tada (4.46) formulę galima rašyti taip:

Q=K

hL
,
l

(4.47)

iš jos randama hidraulinių nuostolių išraiška:

hL =

Q2
l .
K2

(4.48)

Pažymėjus

1
= A, 
K2

(4.49)

(4.41) formulę galima rašyti taip:

hL = AlQ 2. 

(4.50)

čia A – lyginamasis hidraulinis pasipriešinimas vamzdžio ilgio vienetui, kai Q =1;

4.7. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai
Vietiniai hidrauliniai nuostoliai hv susidaro ties vietinėmis kliūtimis; jose tėkmė deformuojasi, joje susidaro sūkurių zona. Dėl vietinių kliūčių prarasta energijos dalis sunaudojama greičių laukui pakeisti, sūkuriams susidaryti, dalis energijos virsta šiluma ir
išsisklaido aplinkoje.
Vietiniai nuostoliai būna trumpame tėkmės ruože, todėl jie skiriami kuriam nors
tėkmės skerspjūviui.
Vietiniai nuostoliai skaičiuojami pagal Veisbacho formulę



(4.51)
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čia ζ(dzeta) – bedimensis dydis, vadinamas vietinių nuostolių koeficientu (jis rodo,
kurią greičio aukščio

v2
dalį tėkmė praranda); 
2g

v – skerspjūvio vidutinis greitis pjūvyje už kliūties.
Teoriškai nustatyti vietinių nuostolių koeficientą ζ sudėtinga. Dažniausiai jis nustatomas eksperimentiniu būdu, atliekant atitinkamos kliūties hidraulinius bandymus. Praktikoje dažniausiai pasitaikančios kliūtys parodytos 4.11 pav., o vietinių nuostolių koeficientai – 4.1 lentelėje.

           
4.11 pav. Vamzdžių tėkmėse dažniausiai pasitaikančių kliūčių schemos:
a – ištekėjimas iš rezervuaro į vamzdį, briaunos aštrios; b – ištekėjimas iš rezervuaro į vamzdį, briaunos
suapvalintos; c – ištekėjimas iš vamzdžio į rezervuarą; d – staigus vamzdžio susiaurėjimas; e – staigus
vamzdžio praplatėjimas; f – konfuzorius; g – difuzorius; h – nesuapvalintas vamzdžio posūkis; i – suapvalintas vamzdžio posūkis

Vietinių nuostolių koeficientą ζ apskaičiuoti pagal teorines formules galima 2 atvejais. Esant staigiam vamzdžio susiaurėjimui (4.11 pav. d), vietinių nuostolių koeficientas
ζs skaičiuojamas pagal formulę:
(4.52)

Esant staigiam vamzdžio praplatėjimui ( 4.11 pav. e), vietinių nuostolių koeficientas
ζp nustatomas pagal šią formulę:
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.

(4.53)

Skaičiuojant vietinius hidraulinius nuostolius pagal (4.51) formulę, greitis v visada
imamas pjūvyje už kliūties, išskyrus, kai skystis teka iš vamzdžio į rezervuarą (4.11 pav.
c) – šiuo atveju greitis imamas pjūvyje prieš kliūtį, t. y. vamzdyje.
Kai vamzdis pamažu siaurėja (toks vamzdžio elementas vadinamas konfuzoriumi,
4.11 pav. f), vietinių nuostolių koeficientas ζ priklauso nuo siaurėjimo kampo α bei nuo
pereinamosios dalies ilgio santykio su siauresniojo vamzdžio skersmeniu. Mažiausi koeficiento dydžiai yra tada, kai kampas α = 40 – 60o. 
4.1 lentelė. Vietinių nuostolių koeficientų ζ dydžiai
Kliūties apibūdinimas
Ištekėjimas iš rezervuaro į vamzdį, aštrios
briaunos (4.13 pav. a)
Ištekėjimas iš rezervuaro
į vamzdį, suapvalintos
briaunos, R- apvalinimo
spindulys (4.13 pav. b)
Ištekėjimas iš vamzdžio
į rezervuarą (4.13 pav. c)
Nesuapvalintas vamzdžio posūkis
(4.13 pav. h)
Suapvalintas spinduliu R vamzdžio
posūkis (4.13 pav. i )

Diafragma ( ωd, ω
– atitinkamai diafragmos ir vamzdžio
skerspjūvio plotai)
Sklendė (h – sklendės
pakėlimo aukštis, D
– vamzdžio skersmuo)
Atbulinis vožtuvas
su tinkleliu siurbimo vamzdyje

Koeficientas ζ
0,5

R
D

0

0,02

0,06

0,12

0,15

≥ 0,20

ζ

0,50

0,36

0,20

0,09

0,07

0,03

1,0
αo
ζ

15
0,06

20
0,12

30
0,16

45
0,32

60
0,68

90
0,1,19

R
D

1

2

4

6

8

αo
ζ

20
9,6

40
0,1

90
0,14

130
0,13

180
0,126

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

ζ

234

49,5

8,8

2,34

0,55

0,0

h/D
ζ

2/8
17,0

3/8
3,52

4/8
2,06

5/8
0,81

6/8
0,26

8/8
0,00

D

40

50

75

100

150

200

ζ

12

10

8,5

7,0

6,0

5,2
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Kai vamzdis pamažu platėja (toks vamzdžio elementas vadinamas difuzoriumi, 4.11
pav. g), vietinių nuostolių koeficientas ζ taip pat priklauso nuo platėjimo kampo α. Mažiausi
vietiniai nuostoliai būna, kai α = 6o. Konfuzoriui ir difuzoriui vietinių kliūčių koeficientų
dydžius tenka nustatyti bandymais arba naudotis hidraulikos žinynuose pateiktais grafikais
(Kiseliov 1972).
Tuo atveju, kai yra laisvas skysčio tekėjimas iš vamzdžio į atmosferą, vietinių
nuostolių koeficientas lygus nuliui.

4.8. Vamzdžių ir vamzdynų hidraulinis skaičiavimas
Atliekant vamzdžių ir vamzdynų hidraulinius skaičiavimus dažniausiai nagrinėjamas
turbulentinis tolyginis slėginis skysčio tekėjimas, nes toks tekėjimo režimas dažniausiai
sutinkamas praktikoje.
Vamzdžiai hidrauliniu požiūriu skiriami į trumpus ir ilgus.
Trumpais vadinami tokie vamzdžiai, kuriuose ir kelio, ir vietiniai nuostoliai yra
maždaug lygiaverčiai hL ≈ hv; jiems skaičiuoti taikoma Bernulio lygtis. Kelio nuostoliai skaičiuojami pagal Darsi–Veisbacho formulę, o vietiniai – pagal Veisbacho formulę.
Bernulio lygtis tinka vamzdžiams skaičiuoti visose trijose turbulentinio tekėjimo
pasipriešinimo zonose: lygių vamzdžių, pereinamoje ir kvadratinėje. Hidraulinės trinties
koeficientui λ nustatyti patogu naudotis Kolbruko – Uaito nomograma arba taikyti empirines formules.
Ilgais vamzdžiais vadinami tokie, kuriuose vietiniai nuostoliai hv lyginant su kelio
nuostoliais hL yra maži ir jų galima nepaisyti arba juos įvertinti tam tikra (5–15%) kelio
nuostolių dalimi hw = (1,05...1,15) hL .
Ilgi vamzdžiai skiriami į paprastus vamzdžius ir vamzdynus.
Paprastu ilgu vamzdžiu vadinamas vamzdis, kurio skersmuo yra pastovus ir jis neturi atsišakojimų. Vamzdynais vadinamos vamzdžių sistemos, kurias sudaro skirtingų
skersmenų vamzdžiai arba jose yra atsišakojimai.
Ilgi vamzdžiai skaičiuojami dviem būdais:
1. Kai tekėjimas ilguose vamzdžiuose vyksta kvadratinio pasipriešinimo zonoje,
kurioje hidrauliniai pasipriešinimai priklauso tik nuo vamzdžių šiurkštumo,
skaičiavimams patogu taikyti Šezi formulę arba iš jos gautas debito nustatymo
formules.
2. Kai tekėjimas ilguose vamzdžiuose vyksta lygių vamzdžių (atskirais atvejais ir
pereinamojoje) pasipriešinimo zonoje, jie skaičiuojami kaip trumpi vamzdžiai pagal Bernulio lygtį. Kelio nuostoliai nustatomi pagal Darsi – Veisbacho formulę.
Vamzdynų suskirstymas į trumpus ir ilgus pagal hidraulines sąlygas yra sąlyginis,
nes nenusakomas tikrasis vamzdžių ilgis, o atsižvelgiama į vyraujančius hidraulinius
nuostolius.
4.8.1. Trumpų vamzdžių hidraulinis skaičiavimas
Trumpų vamzdžių skaičiavimą pailiustruosime dviem būdingais pavyzdžiais.
Vamzdis tarp dviejų rezervuarų, kuriuose palaikomas pastovus vandens lygis (4.12
pav.).
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4.12 pav. Tekėjimo tarp dviejų rezervuarų parametrų nustatymo schema

Atliekant trumpų vamzdžių hidraulinius skaičiavimus reikia nustatyti debitą, hidraulinius nuostolius, tekėjimo greičius, sudaryti energijos ir slėgio linijas. Pagal 3.5 skyrelio nurodymus rašoma Bernulio lygtis pjūviams 1–1 ir 2–2 palyginimo plokštumos 0–0 atžvilgiu:

4.12 pav. pavaizduotu atveju z1 = H; p1 = p2 = patm; z2 = 0; v1 = vA = v2 = vB = 0;
(skysčio tekėjimo greitis rezervuaruose, lyginant su greičiu vamzdyje, yra labai mažas,
todėl jis prilyginamas 0).
Vamzdyje yra įvairių kliūčių: įtekėjimas iš rezervuaro į vamzdį ζįt, sklendė ζsk,
posūkis ζp, ištekėjimas į antrąjį rezervuarą ζišt.
Įrašius narių reikšmes į Bernulio lygtį ir ją pertvarkius, gaunama
H = hw.

(4.54)

Taigi skysčiui tekant vamzdžiu iš vieno rezervuaro į kitą skysčio lygių rezervuaruose
skirtumas H sunaudojamas hidrauliniams nuostoliams vamzdyje įveikti.
Hidrauliniai kelio nuostoliai skaičiuojami pagal Darsi – Veisbacho, o vietiniai – pagal
Veisbacho formules. Bendrą visos šios hidraulinės sistemos energijos nuostolių koeficientą
pažymėjus ζsist, hidrauliniai nuostoliai skaičiuojami pagal šią išraišką:



(4.55)

čia
ςsist = λ

+ ς įt + ς sk + ς p + ς išt.

Sugretinus (4.54) ir (4.55) lygtis, gaunama
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ir
Kadangi Q = vω, tai

Pažymėjus

gaunama debito skaičiavimo formulė;
(4.56)


čia m – vamzdžio debito koeficientas.

Atlikus skaičiavimus, braižomas Bernulio lygties grafikas, kurį sudaro energijos E-E
ir slėgio aukščio P-P linijos.
Pjūvyje 1-1 lyginamoji energija E = H. Jei nebūtų hidraulinių nuostolių (kai skystis
idealus), energija išilgai vamzdžio būtų pastovi (horizontali punktyrinė linija E-E’). Tekant
realiam skysčiui lyginamoji energija dėl hidraulinių kelio ir vietinių nuostolių išilgai
vamzdžio mažėja: esant vietinėms kliūtims – dydžiu

(E-E linijos vertikalios atkar-

pos), o tarp vietinių kliūčių esančiose vamzdžio atkarpose – dydžiu

(E-E

linijos pasvirusios atkarpos). Pjūvyje 2-2 lyginamoji energija lygi nuliui (E-E linija kerta
palyginimo plokštumą), nes ji visa sunaudojama hidrauliniams
nuostoliams hw padengti.
2
Potencinė energija (slėgio aukštis) yra dydžiu

v
mažesnė už pilnąją mechaninę
2g

energiją,
tai pjezometrinė linija P-P yra lygiagreti su linija E-E ir nutolusi nuo jos dydžiu
2

v
, kadangi vamzdžio skersmuo pastovus, greitis v = const. Jeigu rezervuarus jungiantis
2g

vamzdis būtų sudarytas iš skirtingų
skersmenų vamzdžių atkarpų, tai
reikėtų papildomai naudoti debito
pastovumo lygtį.
Sifonas. Sifonu vadinamas toks
du indus jungiantis vamzdis, kurio
dalis yra aukščiau už skysčio lygius
tuose induose (4.13 pav.).
Sifonu skystis pradeda tekėti
tada, kai prieš tai iš jo tam tikru
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būdu išsiurbiamas oras ir skystis užpildo vamzdį. Veikimo principą padeda suprasti slėgio
dydžio pjūvyje n-n (aukščiausioje vietoje virš skysčio lygių induose) išraiška. Manometrinis slėgis iš kairiosios pusės yra lygus: pk = patm – ρgh1, o iš dešiniosios pusės – pd = patm
– ρgh2. Kadangi h2 > h1, tai pd < pk, todėl skystis turi tekėti mažesnio slėgio kryptimi iš
kairės į dešinę.
Nagrinėjamas nusistovėjęs skysčio tekėjimas sifone, kai skirtumas tarp vandens lygio inde, iš kurio skystis išteka, ir lygio inde, į kurį skystis įteka, yra pastovus, H = const. 
Parašius Bernulio lygtį pjūviams 1–1 ir 2–2 palyginimo plokštumos 0-0 atžvilgiu, gaunama debito formulė, analogiška (4.56) formulei:
,
čia

(4.57)

– sifono debito koeficientas.

Skysčiui tekant sifono vamzdyje susidaro vakuumas. Didžiausias vakuumas hvak.max
bus aukščiausiai pakilusioje sifono vietoje, pjūvyje n–n. Šio vakuumo dydis nustatomas
taikant pjūviams 1–1 ir n–n Bernulio lygtį

Šiuo atveju z1 = 0; z1 = zn = h1; p1 = patm; p2 = pn; v1 = 0; v2 = vn = v; α1 = α2 = 1,0 ir
bendri nuostoliai

čia ζ’sist – hidraulinės sistemos tarp pjūvių 1–1 ir n–n suminis hidraulinių
pasipriešinimų koeficientas.
Įrašius visas nurodytas dydžių reikšmes, gaunama:

arba

Kadangi

todėl gaunama didžiausio vakuumo dydžio išraiška:



(4.58)
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Pagal (4.58) formulę galima skaičiuoti vakuumą bet kuriame sifono taške.
Nubraižius hidrodinaminę E-E ir pjezometrinę P-P linijas, matyti, kad pjezometrinė
linija yra žemiau negu vamzdžio ašis. Tai rodo, kad visame sifone, išskyrus skystyje panardintus abu jo galus, slėgis yra vakuuminis.
Iš (4.58) formulės matyti, kad maksimalaus vakuumo dydis priklauso nuo h1: didėjant
h1, didėja hvak.max. Padidėjus vakuumui iki tam tikros ribos, vadinamos leistinuoju vakuumu
hvak.leist, jis dėl padidėjusio slėgio pulsacijos nutrūksta ir sifonas nustoja veikti – skystis
nustoja tekėti sifono vamzdžiu. Todėl maksimalus vakuumo dydis neturi viršyti leistino
hvak. max ≤ hvak.leist. Sifono vamzdžiu tekant vandeniui, kai atmosferos slėgis normalus hat =
=10m vandens stulpo, hvak.leist = 6–7 m.
4.8.2. Ilgų vamzdžių skaičiavimas
Kaip minėta, ilgi vamzdžiai skiriami į paprastus ilgus vamzdžius ir vamzdynus.
Paprastu ilgu vamzdžiu, arba ruožu, vadinamas pastovaus skersmens vamzdis be
atsišakojimų. Ruožo riba yra skersmens pasikeitimas ar atsišakojimas (4.14 pav.). Bendrasis ruožų sujungimo taškas vadinamas mazgu.
Vamzdynais vadinamos vamzdžių sistemos, kurias sudaro skirtingų skersmenų
vamzdžiai arba kuriose yra atsišakojimų.
Paprasto ilgo vamzdžio skaičiavimas. Skaičiavimo schema pateikta 4.15 pav.
Vamzdžiu, kurio ilgis l ir skersmuo d, teka pastovus skysčio debitas Q.

                  
4.14 pav. Vamzdyno schema 				

4.15 pav. Paprasto ilgo vamzdžio schema

Skysčio lygis inde yra pastovus, todėl H = const, ω = const ir

,

todėl tekėjimas vamzdyje yra nusistovėjęs ir tolyginis. Skaičiuojant paprastą ilgą vamzdį,
vietinių nuostolių nepaisoma, taigi visas slėgio aukštis naudojamas hidrauliniams kelio
nuostoliams padengti H = hL. Energijos linija E-E ir pjezometrinė linija P-P sutampa, nes
greičio aukštis

v2
yra labai mažas, palyginus jį su pjezometriniu aukščiu.
2g

Ilgi vamzdžiai skaičiuojami pagal Šezi formulę.
Skaičiuojant paprastus ilgus vamzdžius skiriami 3 atvejai:
1. Reikia apskaičiuoti debitą Q, kai žinomas vamzdžio tipas, skersmuo d, ilgis l bei
slėgio aukštis H.

72

Debitas skaičiuojamas pagal formulę
arba Q = K I , čia
– debito modulis, kuris gali būti skaičiuojamas arba randamas iš
lentelių, pateikiamų hidraulikos žinynuose arba vadovėliuose.
Hidraulinis nuolydis skaičiuojamas pagal formulę

I=

hL H
.
=
l
l

2. Reikia apskaičiuoti slėgio aukštį H, būtiną debitui Q tekėti, kai žinomas vamzdžio
tipas, jų šiurkštumo koeficientas n, skersmuo d ir ilgis l.
ir pagal vamzdžių tipą ir skersmenį nau-

Pirmiausia nustatomas greitis

dojantis hidraulikos žinynu (Šikšnys 1999, Dabužinskas 1984) nustatoma pasipriešinimo
zona. Jei v ≥ vkv, tai pasipriešinimo zona yra kvadratinė. Iš formulės H = hL =
damas ieškomasis slėgio aukštis H.

Q2
l ranK2

Jei greitis v ≥ vkv, tai pasipriešinimo zona yra pereinamoji, tada slėgio aukštis
skaičiuojamas pagal formulę
.
Koeficientas ψ randamas iš hidraulikos žinynų pagal vamzdžio tipą ir greitį v.
3. Reikia apskaičiuoti vamzdžio skersmenį d, kuris praleistų debitą Q, kai žinomas
vamzdžio tipas, jo ilgis l ir slėgio aukštis H.
Skaičiuojamas hidraulinis nuolydis

I=

hL H
. 
=
l
l

Skaičiuojamas debito modulis

K=

Q
I

.

Pagal gautą reikšmę K iš hidraulikos žinynų pagal vamzdžio tipą randamas artimiausias standartinis vamzdžio skersmuo d (paprastai imamas didesnis skersmuo).
Vamzdynų hidraulinis skaičiavimas. Vamzdynuose atskiri vamzdžiai gali būti jungiami nuosekliai arba lygiagrečiai. Be to, gali būti atvejų, kai atskiruose vamzdžio ruožuose
skysčio debitas yra tolygiai paskirstytas.
Nuosekliai sujungtame vamzdyne (4.16 pav.) debitas Q viso vamzdyno ilgyje yra
pastovus.
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4.16 pav. Nuosekliai sujungtų vamzdžių sistema

Slėgio aukštis H yra lygus atskirų skirtingo skersmens ir ilgio vamzdžių kelio
nuostolių sumai:
H = hL1 + hL2 + hL3 + ...hLn.

(4.59)

Skaičiuojami kiekvieno vamzdžio kelio nuostoliai:

hLi =
ir

Q2
li
K i2

 l
l
l 
l
H = Q 2  12 + 22 + 32 + ... + n2 ,
Kn 
 K1 K 2 K 3

arba

H =Q

2

n

li

∑K
i =1

2
i

(4.60)

.


Debitas skaičiuojamas iš formulės
n

Q = H∑
i =1

K i2
.
li


Lygiagrečiai sujungto vamzdyno schema parodyta 4.17 pav.
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(4.61)

                                 
4.17 pav. Lygiagrečiai sujungtų vamzdžių sistema

Debitas Q mazge A pasiskirsto į kelias skirtingo skersmens d ir ilgio l vamzdžių
atšakas, kurios taške B vėl susijungia.
Debitas yra lygus atskirų taškų debitų sumai:
n

Q = Q1 + Q2 + Q3 + ... + Qn = ∑ Qi .
1

Kiekvienos vamzdžių atšakos hidrauliniai kelio nuostoliai yra tarpusavyje lygūs:

hL = hL1 = hL 2 = hL 3 = ...hLn ,
arba

hL =

Q32
Qn2
Q12
Q22
=
=
=
l
l
l
...
ln .
1
2
3
K 12
K 22
K 32
K n2 

(4.62)

Skaičiuojant iš lygiagrečiai sujungtų vamzdžių vamzdyną yra žinomas hL, o reikia
apskaičiuoti atskirų vamzdžių atšakų debitus ir suminį debitą.
Atskiros vamzdžių atšakos debitas Qi skaičiuojamos iš formulės

Qi = K i

hL
,
li

(4.63)

o suminis debitas

Q = K1
arba

hL
h
h
+ K 2 L + ... + K n L ,
l1
l2
ln
n

Q = hL ∑
i =1

Ki
li

.

(4.64)
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Jei žinomas suminis debitas Q, o reikia apskaičiuoti hidraulinius nuostolius hL, , tada
(4.64) lygtis perrašoma taip:

hL =

Q2
 n Ki 

∑
 i =1 l 
i 


2

.

(4.65)

Sprendžiant vamzdžių arba vamzdynų skaičiavimo uždavinius gali būti taikomas
grafinis-analitinis būdas. Tam tikslui sudaroma vamzdžių arba vamzdynų hidraulinė charakteristika, t. y. grafinis slėgio aukščio (arba hidraulinių nuostolių) ir debito priklausomybės
ryšys Q =f(H).
Vamzdis su tolygiai paskirstytu debitu. Skaičiavimo schema pateikta 4.18 pav.; toks
atvejis praktikoje yra, kai iš vandentiekio vamzdžio individualūs namai, tolygiai išsidėstę
prie gatvės, ima vandenį.
Ruože AB debitas tolygiai paskirstomas, jis lygus
Qp = ql,
čia q – lyginamasis vamzdžio ilgio vienetui tenkantis debitas; 
l – vamzdžio, kurio debitas paskirstytas tolygiai, ilgis.
Debito dalis Qt, kuri išteka iš ruožo AB, vadinama tranzitiniu debitu.

                         
4.18 pav. Vamzdynas su tolygiai paskirstytu debitu

Visas debitas
Q = Qp + Qt.
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(4.66)

Praktiniais bandymais ir matematinėmis lygtimis (Dabužinskas, 1984) įrodoma, kad
skaičiuojamasis debitas Qsk, pagal kurį nustatomi tolygiai paskirstyto debito Qp ruože AB
hidrauliniai nuostoliai, lygus:
(4.67)


Hidrauliniai nuostoliai skaičiuojami pagal įprastą formulę:
.
Kai vamzdžiu teka ir tranzitinis debitas Qt, skaičiuojamasis debitas lygus
,

(4.68)

o hidrauliniai nuostoliai
.

(4.69)

4.9. Nenusistovėjęs slėginis skysčio tekėjimas vamzdžiais. 
Hidraulinis smūgis
Nenusistovėjęs skysčio tekėjimas vyksta tada, kai kiekviename skysčio taške laikui bėgant greičio dydis ir kryptis kinta. Toks tekėjimas dažnas vandentiekio tinkle atidarant arba uždarant sklendes, stabdant arba paleidžiant siurblius. Tais atvejais keičiasi
vamzdžiais tekančio vandens greitis ir slėgis. Staigiai keičiantis greičiui, slėgio pakitimai
gali būti tokie dideli, kad jie gali suardyti vamzdžių sieneles.
Staigus slėgio padidėjimas arba sumažėjimas vamzdyje, kai staigiai kinta skysčio
tekėjimo greitis, vadinamas hidrauliniu smūgiu.
Hidraulinį smūgį detaliai ištyrė ir pirmasis jo teoriją sukūrė N. Žukovskis 1898 m.
Hidraulinio smūgio metu vyksta tamprioji skysčio deformacija – skystis šiek tiek
keičia savo tūrį kintant slėgiui
Laikas Tf, per kurį tamprioji skysčio deformacija nueina vamzdžio ilgį ir grįžta
atsispindėjusi atgal, vadinama hidraulinio smūgio faze:

Tf =

2L
;
c

(4.70)

čia L – vamzdžio ilgis; 
c – hidraulinio smūgio bangos sklidimo greitis.
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c=

S
;
t

(4.71)

čia S – hidraulinio smūgio bangos sklidimo kelias; 
t – laikas.
Hidraulinio smūgio bangos sklidimo eiga vamzdyje pavaizduota 4.19 pav.
Staiga uždarius sklendę hidraulinio smūgio banga, sklisdama greičiu c, laiko momentu t = t 0 +

S
atsidurs pjūvyje s-s, nutolusiame nuo pradinio pjūvio (sklendės) m-m
c

per atstumą S. Šiame ruože slėgis vamzdyje padidės dydžiu Δp ir yra lygus p= p0 + Δp,
greitis v = 0, todėl vamzdžio sienelės prasiplečia, nes vamzdžio sienelės yra tamprios, o
realus skystis suspaudžiamas. Į kairę nuo pjūvio s-s skystis yra pradinio būvio: slėgis yra
p0 , o greitis v0.

4.19 pav. Hidraulinio smūgio susidarymo schema

Laiko momentu t = t 0 +

4.20 pav. Hidraulinio smūgio slėgio kitimo diagramos

L
smūgio banga pasieks rezervuarą. Šiuo momentu slėgis
c

visame vamzdžio ilgyje bus p= p0 + Δp, vamzdžio sienelės – prasiplėtusios, o skystis
trumpą akimirką bus ramybės būvyje (v = 0).
4.20 pav. ištisa linija parodyta slėgio kitimo pradiniame pjūvyje m-m teorinė diagrama, o punktyrine linija – faktinė diagrama. Faktinė diagrama rodo, kaip dėl energijos
nuostolių hidraulinio smūgio banga pamažu gęsta.
Pagrindiniai hidraulinio smūgio parametrai yra du: slėgio padidėjimas Δp ir smūgio
bangos sklidimo greitis c.
Slėgio padidėjimas, kai sklendė staigiai visiškai uždaroma (v = 0), nustatomas pagal
formulę:
Δp = ρcv0 .

(4.72)

Slėgis gali padidėti nuo kelių iki keliolikos kartų lyginant su pradiniu slėgiu p0.
Smūgio bangos sklidimo greitis c gali būti skaičiuojamas pagal formulę
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(4.73)

čia c0 – tampriųjų deformacijų sklidimo greitis skystyje; 
d – vamzdžio skersmuo; 
δ – vamzdžio sienelių storis; 
Es – skysčio tamprumo modulis; 
Ev – vamzdžio sienelių medžiagos tamprumo modulis.
Garso sklidimo greitis skystyje skaičiuojamas pagal formulę
(4.74)

čia ρ – skysčio tankis.
Plieno ir ketaus vamzdžiuose smūgio bangos sklidimo greitis c esant tiesiam smūgiui
siekia 1350 m/s.
Pagal sklendės uždarymo trukmę ts hidraulinis smūgis skiriamas į tiesųjį ir netiesųjį.
Tiesusis hidraulinis smūgis būna tada, kai ts < Tf, t. y. kai atspindžio banga pasiekia sklendę,
ji būna jau uždaryta. Netiesusis hidraulinis smūgis būna tada, kai ts > Tf, t. y. kai atspindžio
banga pasiekia dar neuždarytą sklendę; jis yra mažiau pavojingas vamzdžių sienelėms.
Hidraulinį smūgį galima sumažinti arba visiškai jo išvengti konstrukcinėmis arba
eksploatacinėmis priemonėmis. Konstrukcinės priemonės yra įvairūs įtaisai, įrengiami pavojingiausiose vamzdyno vietose: apsauginiai vožtuvai, hidraulinio smūgio slopintuvai,
išlyginamieji rezervuarai ir kiti. Eksploatacinėmis priemonėmis prailginamas sklendės
uždarymo laikas, tiesųjį hidraulinį smūgį paverčiant netiesiuoju., taikomos automatiškai
lėtai besidarinėjančios sklendės.
Hidraulinis smūgis naudojamas technikoje, pavyzdžiui, hidrauliniame tarane. Hidraulinis taranas – tai vandens kėlimo įrenginys, kuriame naudojama periodiškai sukeliamo hidraulinio smūgio jėga. Jo veikimo teoriniai pagrindai ir konstrukcija plačiau nagrinėjama
hidraulinių mašinų kurse.
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