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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторні роботи проводяться під наглядом і з дозволу викладача.
Студентам

забороняється

самостійно

включати

чи

виключати

устаткування, виконувати будь-які операції на ньому, залишати його без
нагляду.

Забороняється

експлуатація

обладнання,

що

є

технічно

несправним.
Перед включенням установки потрібно перевірити справність
обладнання, наявність і правильність положення огороджень деталей, що
обертаються. Рекомендовано не одягати просторий одяг, шарфи, краватки
тощо. Не дозволяється класти на установку будь-які сторонні предмети.
Користувачі обладнання повинні виконувати вимоги техніки безпеки
по роботі з ним, а також Правила з експлуатації електроустановок. Під час
роботи обладнання забороняється зрушувати з місця або рухати його. При
виконанні лабораторних робіт необхідно користуватися здоровим глуздом.
Забороняється

включати

обладнання

мокрими

руками

або

знаходячись у воді.
Забороняється під час роботи проводити ремонтні заходи, усувати
несправності

електрообладнання,

чистити

устаткування,

торкатися

струмоведучих частин. Корпуси обладнання повинні бути надійно
заземленими.
Перед пуском вентилятора необхідно пересвідчитися у відсутності у
ньому та повітропроводах сторонніх предметів. При роботі з вентилятором
забороняється знімати огородження з його вхідного патрубка та
просовувати в нього сторонні предмети (у тому числі пальці).
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Забороняється запускати компресор при наявності тиску в напірній
магістралі та виконувати пуск більше 8 секунд, так як затягнений пуск
може призвести до виходу з ладу двигуна. При роботі з компресором
забороняється вмикати компресор при знятому кожусі. Не рекомендовано
на лабораторному обладнанні підіймати тиск вище 2-3 атм.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
«Дослідження потоку в’язкої рідини»

1.1. Мета роботи: експериментально визначити витрату рідини,
середню швидкість по перерізу і коефіцієнт Коріоліса.
1.2. Теоретичні відомості
Витратою називається кількість рідини, що протікає через живу течію
потоку за одиницю часу. Цю кількість можна вимірювати в одиницях
об’єму або в одиницях маси, у зв’язку з чим розрізняють об’ємну Q і масову
Qm витрати.
Для експериментального потоку, що має нескінченно малу площу dω
перерізу, можна вважати дійсну швидкість ν однаковою в усіх точках
перерізу. Для цього потоку об’ємні (м3/с), й масові (кг/с) витрати такі:

де ρ – густина рідини, кг/м3.
Для потоку скінченних розмірів у загальному випадку швидкість має
різні значення у різних точках перерізу, тому витрати через перерізи:
∫
∫
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Розбиваючи переріз на n частин із швидкістю в кожній з них νі,
витрати рідини:
∑

∑

Середньою швидкістю течії рідини називається відношення витрат до
площі перерізу:

Фізичний зміст коефіцієнта Коріоліса: це відношення реальної
кінетичної енергії потоку рідини до його кінетичної енергії, що виражена
через середню швидкість:
∫

Для рівномірного турбулентного потоку α=1÷1,13, для рівномірного
ламінарного потоку α=2. На ділянках нерівномірного руху внаслідок
спотворення поля швидкостей коефіцієнт α може мати різні значення,
досягаючи 5 і більше одиниць.
Підставивши в рівняння Бернуллі для струменю в’язкої рідини
замість місцевої швидкості u середню швидкість v і ввівши поправку (у
вигляді коефіцієнта Коріоліса) до швидкісного напору Hшв= αv2/2g,
отримано рівняння Бернуллі для потоку в’язкої рідини.
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1.3. Обладнання та вимірювальна апаратура
Для визначення швидкості протікання рідини (повітря) використано
лабораторну установку (рис. 1.1), що складається з електродвигуна 1,
відцентрового

вентилятора

2, камери

всмоктування

3,

засувки

4,

депресіометрів 5 і 6, амперметра 7, вольтметра 8, а також анемометр і
секундомір.

Рисунок 1.1. Лабораторна установка
1.4. Порядок виконання роботи
Накреслити в масштабі переріз, через який протікає рідина (повітря).
Виміряти у 20-25 характерних точках швидкість рідини (повітря), що
протікає.
Розбити переріз на 5-6 зон із наближено сталою швидкістю і нанести
їх на рисунок із значенням швидкості.
Розрахувати значення витрат, середньої швидкості і коефіцієнта
Коріоліса, при цьому густину повітря вважати сталою.
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Зробити висновки по роботі.
1.5. Зміст звіту
1. Найменування і мета роботи.
2. Стислі теоретичні відомості.
3. Схема установки.
4. Схема перерізу (у масштабі) з нанесеними швидкостями рідини
(повітря) в характерних точках.
5. Розрахунки витрат, середньої швидкості і коефіцієнта Коріоліса.
6. Висновки по роботі.
1.6. Запитання для самоконтролю
1. Поняття лінія течії, трубка течії, елементарний потік.
2. Визначення витрат рідини.
3. Визначення середньої швидкості потоку рідини.
4. Коефіцієнт Коріоліса, його фізичний зміст.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2
«Дослідження режимів руху рідини і її поля швидкостей»

2.1. Мета роботи: розрахункове та наочне визначення режимів руху
рідини.
2.2. Теоретичні відомості
Існує два режими руху рідини: ламінарний, при якому окремі
елементарні потоки, переміщуючись, не змішуються між собою, і
турбулентний,

коли

елементарні

потоки

інтенсивно

й

безладно

перемішуються.
Дослідами

встановлено,

що

ламінарний

потік

переходить

у

турбулентний залежно від критичної безрозмірної величини, яка названа
числом Рейнольдса, в.о.:

де v – швидкість потоку, м/с; d – діаметр трубопроводу, м; ϑ –
кінематична в'язкість рідини, м2/с; R – гідравлічний радіус потоку, м.
Гідравлічний радіус R – відношення площі живого перерізу до
змоченого периметру.
Число Рейнольдса можна подати у вигляді:

де ρ – густина рідини, кг/м3; μ – динамічна в’язкість, Па·с.
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З (2.2) фізичний зміст числа Рейнольдса: Re – це

відношення

подвоєного гідродинамічного тиску до дотичної напруги.
Значення числа Рейнольдcа Re, що відповідає переходу ламінарного
режиму

в

турбулентний

і

навпаки,

називається

критичним.

Експериментальними дослідами встановлено, що для труб круглого
перерізу значення Reкр становить від 1000 до 2320 в.о. При розрахунках
треба користуватися загальноприйнятим Reкр=2320 в.о.
Зміна режиму руху, коли досягнуто Reкр, зумовлена тим, що один
режим втрачає стійкість, а інший – набуває. Якщо Re<Reкр, ламінарний рух
є стійким (див. рис. 2.1, а). Штучна турбулізація потоку загашається
впливом в’язкості, і ламінарний рух відновлюється. Якщо Re>Reкр,
турбулентний рух стійкий (див. рис. 2.1, б).

Рисунок 2.1. Розподіл швидкостей при різних режимах руху рідини
При ламінарному режимі руху рідини епюра швидкостей буде мати
форму параболоїда обертання з вершиною, що лежить на осі труби (див.
рис. 2.1, а). При цьому середня швидкість потоку дорівнюватиме половині
максимальної (v=0,5umax). Дотичні напруження в рідині змінюватимуться від
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максимального значення біля стінок до 0 в центрі труби за лінійним
законом.
Внаслідок явищ переносу в турбулентному потоці (див. рис. 2.1, б)
відбувається вирівнювання швидкостей по перерізу потоку. Тому
відношення v/ūmax значно більше, ніж при ламінарному режимі русі, і
становить 0,78-0,90 (залежить від числа Рейнольдса). Перехід потоку в
турбулентний стан призводить до сильного зростання опору, що пов’язано
зі збільшенням напружень тертя. Дотичні напруження при турбулентному
потоці складаються з в’язких дотичних напружень, які визначаються за
законом Ньютона, та турбулентних дотичних напружень, які зумовлені
перемішуванням частинок рідини.
2.3. Обладнання та вимірювальна апаратура
Установка (рис. 2.2) складається з відкритого резервуара 1,
заповненого рідиною через трубопровід 2 і кран 3, скляної труби 4
постійного діаметра з краном 5 для регулювання кількості рідини, що
надходить із резервуара в трубу. Над резервуаром 1 установлено бачок 8 із
барвною рідиною, що з'єднаний з віссю труби 4 трубкою 6. Подача барвної
рідини в трубу 4 регулюється краном 7. Кількість рідини, що проходить
через трубу 4, вимірюється за допомогою мірного обладнання 9. Постійний
рівень води в резервуарі підтримується за рахунок переливної труби 10.
Дослід починають з малих швидкостей течій рідини через трубу 4.
Для цього краном 5 встановлюють малі витрати рідини. Коли потік її
встановиться, в трубу 4 пускають барвну рідину із бачка 8. При цьому в
трубі

4

спостерігатиметься

пофарбований

струмок,

що

рухається

паралельно стінкам труби, не змішуючись з основною масою рідини, яка
протікає. Якщо ввести в потік кілька струмків на різній відстані від осі
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труби, то вони рухатимуться паралельно з різними швидкостями, не
змішуючись один з одним. Режим руху, який відповідає цьому виду,
називається ламінарним.

Рисунок 2.2. Установка для дослідження режимів руху рідини
По мірі збільшення середньої швидкості потоку струмки починають
викривлятися і зникати, а вся маса рідини стає пофарбованою: настане
турбулентний режим течії.
Перехід одного режиму в інший відбувається, коли досягнуто
визначеного значення середньої швидкості.
2.4. Порядок виконання роботи
Наповнити резервуар 1 рідиною, для чого ввімкнути насос і
регулювати її рівень краном 3.
Трохи відкрити кран 5 і встановити невелику швидкість витікання з
труби 4. Відкрити кран 7 і пустити пофарбовану рідину, досягаючи краном
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5 її стійкого прямолінійного положення. Мірним обладнанням визначити
об’єм рідини, що протікає через трубу 4 за час спостереження t1. Знаючи
переріз F труби 4, визначити середню швидкість витікання рідини:

Змінити середню швидкість витікання рідини за допомогою крана 5 і,
пустивши пофарбовану рідину, досягнути її турбулентного руху. Визначити
при цьому середню швидкість витікання за (2.3).
За (2.1) визначити число Рейнольдса для випадків, коли швидкість у
трубі дорівнює v1, а коли – v2. Здобуті результати занести до табл. 2.1.
Таблиця 2.1. Результати досліджень
№ п/п V1, см3

t1, с

υ1, м/с

Re1

V2, см3

t2, с

υ2, м/с

Re2

1
2
3
4
5
Порівняти здобуті значення чисел Рейнольдса з критичним Reкр, яке
дорівнює 2320 в.о.
Зробити висновки з роботи.
2.5. Зміст звіту
1. Найменування і мета роботи.
2. Стислі теоретичні відомості.
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3. Схема установки.
4. Розрахунки швидкості потоку та числа Рейнольдса.
5. Таблиця з результатами виконання роботи.
6. Висновки по роботі.
2.6. Запитання для самоконтролю
1. Ламінарний режим руху рідини, його особливості. Епюра
розподілу швидкостей при ламінарному режимі руху.
2. Турбулентний режим руху рідини, його особливості. Епюра
розподілу швидкостей при турбулентному режимі руху.
3. Досліди Рейнольдса. Число Рейнольдса.
4. Гідравлічний радіус.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3
«Дослідження рівняння Бернуллі для краплинної рідини»

3.1. Мета роботи: дослідити зміну і перерозподіл енергії потоку
краплинної рідини під час зміни його швидкості потоку. Перевірити
правильність рівняння Бернуллі для краплинної рідини.
3.2. Теоретичні відомості
Рідина – це матеріальне середовище (речовина), яка володіє
властивістю текучості, тобто властивістю необмежено деформуватись під
дією прикладених сил.
У залежності від механічних властивостей рідини розділяються на
дві групи:
- краплинні, які практично не стисливі (вода, мінеральні масла,
ртуть);
- газоподібні (повітря, гази).
Рівняння Бернуллі є основним рівнянням гідродинаміки. У гідравліці
використовується рівняння Бернуллі, яке виражає енергію рідини, віднесену
до одиниці маси (розмірність рівняння [Дж/м]), одиниці об’єму (розмірність
[Па]) чи одиниці ваги (розмірність [м]) відповідно:

{
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де z – вертикальна координата розглядуваного перерізу, м; p –
п’єзометричний тиск, Па; ν – швидкість течії рідини, м/с; α – коефіцієнт
Коріоліса, в.о.; eвт1-2, рвт1-2, Hвт1-2 – втрати енергії одиниці маси, об’єму та
ваги рідини між першим і другим перерізами, відповідно Дж/кг, Па, м.
Таким чином, тиск [Па] виражає енергію одиниці об’єму рідини,
напір [м] – енергію одиниці ваги рідини.
Члени рівняння Бернуллі (3.1) виражають запас енергії, якою володіє
одиниця маси, об’єму або сили тяжіння відносно довільно прийнятої
горизонтальної площини порівняння. Сума членів рівняння Бернуллі дає
повний запас енергії, яким володіє одиниця маси еп, об’єму рп або сили
тяжіння Нп щодо прийнятої площини порівняння.
Члени

⁄

⁄

⁄

виражають кінетичну енергію;

суми членів ⁄

⁄

– потенційну енергію,

де gz, pgz, z - потенційна енергія положення;
⁄

⁄

- потенційна енергію тиску відносно одиниці маси,

одиниці об’єму, одиниці сили тяжіння.
3.3. Обладнання та вимірювальна апаратура
Для перевірки рівняння Бернуллі використовується установка, що
зображена на рис. 3.1. Основним її елементом є труба змінного перерізу.
Коли рідина переходить через трубу змінного перерізу, відбувається
перетворення потенціальної енергії в кінетичну (під час звуження потоку), і
навпаки – перетворення частини кінетичної енергії в потенціальну (під час
розширення потоку).
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Рисунок 3.1. Лабораторна установка
Включені в установку п’єзометричні трубки П відображають
п’єзометричний

напір

(характеризує

потенціальну

енергію

рідини).

П’єзометр – це трубка, початковий переріз якої розташований дотично до
вектора швидкості.
Сума п’єзометричного і швидкісного напорів (характеризує повну
енергію рідини) в точці вимірювання визначається як висота підйому рідини
в трубці Піто (на рис. 3.1 позначена як С) – трубці, початковий переріз якої
розташований нормально до вектора швидкості.
Швидкісний напір (характеризує кінетичну енергію) вимірюють як
різницю рівнів у трубці Піто і в п’єзометрі. Розглянуті трубки широко
застосовуються для визначення швидкості краплинних рідин. У такому
випадку їх називають гідрометричними. У поєднанні п’єзометр і трубку
Піто називають трубками Піто-Прандтля.
Лінія, що з’єднує рівні рідини в швидкісних трубках, називається
лінією повного напору, а рівні в п’єзометричного трубках – лінією
статичного напору (п’єзометричною лінією). У цьому полягає гідравлічний
(геометричний) сенс рівнянь Бернуллі.
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3.4. Порядок виконання роботи
Установити за допомогою вхідного крана невеликі витрати рідини і
записати покази приладів П і С. Запис показів приладів проводити при
усталеному русі потоку.
Змінити витрати рідини за допомогою крана і всі спостереження
повторити для трьох різних значень витрат рідини. Результати вимірів
записати до таблиці 3.1.
Таблиця 3.1. Результати виконання лабораторної роботи
№

П1,

С1, С1-П1, П2,

С2, С2-П2, П3,

С3,

п/п

см

см

см

см

см

см

см

см

С3-П3, С1-C3,
см

см

1
2
3
4
5
За даними таблиці 3.1 побудувати графіки зміни потенціальної і
кінетичної енергії та лінію втрат тиску (напору) на досліджуваній ділянці
трубопроводу. Показати на графіку п’єзометричну лінію, лінію гідравлічних
втрат і лінію повного напору. Показати також штрихуванням ділянку зміни
потенціальної енергії і ділянку зміни кінетичної енергії.
Зробити висновки по роботі.
3.5. Зміст звіту
1. Найменування і мета роботи.
2. Стислі теоретичні відомості.
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3. Схема установки.
4. Таблиця з результатами виконання роботи.
5. Графіки зміни потенціальної і кінетичної енергії та лінію втрат
напору.
6. Висновки по роботі.
3.6. Запитання для самоконтролю
1. Рівняння Бернуллі для в’язкої краплинної рідини. Його складові.
2. Фізичний і геометричний зміст рівняння Бернуллі.
3. П’єзометр, трубка Піто.
4. Побудова графіків зміни потенціальної і кінетичної енергії та лінії
втрат напору по довжині трубопроводу.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4
«Дослідження рівняння Бернуллі для газів»

4.1. Мета роботи: експериментально визначити складові повного
напору в різних перерізах потоку повітря, перевірити рівняння Бернуллі для
газів.
4.2. Теоретичні відомості
Рідина – це матеріальне середовище (речовина), яка володіє
властивістю текучості, тобто властивістю необмежено деформуватись під
дією прикладених сил. Рідини розділяються на краплинні та газоподібні.
Стисливість – це властивість рідини змінювати свою густину при зміні
тиску і (або) температури. Стисливість газоподібних рідин пояснюється
більшими відстанями між молекулами і меншими міжмолекулярними
силами.
Рівняння Бернуллі виражає закон збереження енергії для рідини, яка
рухається. Записане для питомої енергії одиниці маси елементарного потоку
рівняння Бернуллі має вигляд:
∫
де g – прискорення вільного падіння, м/с2; Z – вертикальна
координата, м; р – п’єзометричний тиск, Па; u – швидкість середовища, що
рухається, м/с; ρ – густина цього середовища, кг/м3.
Із рівняння Мендєлєєва-Клапейрона густина газів при температурі Т
і тиску р, відмінних від початкових:
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де ρ0, р0, Т0 – густина газу, тиск і температура в початкових умовах,
відповідно кг/м3, Па, К.
Під час розрахунку газо- і повітряпроводів звичайно вважають, що
відбувається ізотермічний процес зміни стану газу. Коли T=const, (4.2)
справедлива рівність р/ρ=RiT, де Ri – індивідуальна газова стала, для повітря
Rпов=287,2 Дж/кг·К; Т – абсолютна температура, К.
Тоді:
∫

∫

∫

Звідки, з урахуванням початкових умов, питома енергія елементарної
струминки газу:

Для

повітря

р0=0,1013

МПа,

ρ0=1,2

кг/м3

і

відповідно

р0/ρ0=84438 м2/с2.
З урахуванням втрат енергії між перерізами 1 і 2 та нерівномірності
швидкості по перерізу, що визначається коефіцієнтом Коріоліса α, рівняння
Бернуллі набере вигляду:

де ν1, ν2 – середня швидкість повітря відповідно в перерізах 1 і 2, м/с;
α1, α2 – коефіцієнт Коріоліса в першому і другому перерізах, в.о.; евт1-2 –
втрати питомої енергії між перерізами 1 і 2, Дж/кг.
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4.3. Обладнання та вимірювальна апаратура
Для дослідження рівняння Бернуллі для газів використовується
лабораторна установка, що складається з компресора, який нагнітає повітря
в трубу змінного перерізу (рис. 4.1). Діаметри труби вимірюються
штангенциркулем, тиски в ній – манометрами.

Рисунок 4.1. Лабораторна установка для дослідження рівняння
Бернуллі для газів
4.4. Порядок виконання роботи
Для п’яти різних швидкостей (змінюються дроселюванням) визначити
тиск у досліджуваних перерізах і занести до таблиці 4.1.
Таблиця 4.1. Тиски та швидкості в досліджуваних перерізах
№

ν1, м/с

ν2, м/с

1
2
3
4
5
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р1, Па

р2, Па

Швидкість ν розрахувати із системи рівнянь, що включає закон
Бернуллі для ізотермічного стиснення та рівняння сталості масових витрат:

{

що після урахування особливостей експериментальної установки,
рівняння (4.2) та нехтування втратами дорівнюватиме:

{

де d1 і d2 – діаметр труб в перерізах 1 і 2.
Обчислити складові повної енергії газу і занести до таблиці 4.2.
Таблиця 4.2. Складові повної питомої енергії газу, Дж/кг
№
п/п
1
2
3
4
5
Побудувати залежність складових повної питомої енергії від
швидкості ν1 на вході.
Зробити висновки по роботі.
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4.5. Зміст звіту
1. Найменування і мета роботи.
2. Стислі теоретичні відомості.
3. Схема установки.
4. Таблиці з тисками та швидкостями в досліджуваних перерізах, а
також із складовими повної питомої енергії газу.
5. Графіки залежностей складових повної питомої енергії від
швидкості на вході.
6.

Висновки по роботі.
4.6. Запитання для самоконтролю

1. Види рідин.
2. Різниця між рівняннями Бернуллі для краплинної рідини та
газоподібної.
3. Залежність густини газу від тиску та температури.
4. Наслідки рівняння нерозривності потоку.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5
«Дослідження напірного потоку в’язкої рідини»

5.1. Мета роботи: визначити напірну характеристику потоку в’язкої
рідини і порівняти її з теоретичною.
5.2. Теоретичні відомості
При русі потоку реальної рідини відбуваються втрати напору, так як
частина його витрачається на подолання гідравлічних опорів.
Загальне визначення втрат напору, м:
⁄
де ζо – коефіцієнт опору (коефіцієнт втрат) гідравлічної системи, що
визначає частку швидкісного напору, якій відповідають втрати напору, в.о.
Гідравлічні опори (відповідні втрати напору) розрізняють на:
- опір по довжині, який виникає при русі рідини по всій довжині
рівномірного потоку і є залежним від неї;
- місцевий опір, який виникає при нерівномірному русі рідини в
окремих місцях потоку.
Місцеві втрати напору, м:
⁄
де ζм – коефіцієнт місцевого опору, в.о.
Коефіцієнт місцевого опору визначаються емпірично чи з довідкової
літератури. Так для різкого повороту труби на 90° ζм=1,0 в.о., для
зворотного клапана – 5,5-6,5 в.о.
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Втрати напору по довжині, м:
⁄
де ζдв – коефіцієнт опору по довжині потоку, в.о.
Замінивши коефіцієнт опору по довжині потоку, отримано формулу
Дарсі-Вейсбаха для визначення відповідних втрат напору в циліндричній
трубі, м:

де λ – коефіцієнт Дарсі (коефіцієнт гідравлічного тертя), в.о.; l –
довжина труби, м; v – середня швидкість потоку, м/с; d – внутрішній
діаметр труби, м.
Звідси перепад тиску для усталеного потоку по трубопроводу
круглого перерізу:

де  – густина рідини, кг/м3.
Коефіцієнт Дарсі (коефіцієнт гідравлічного тертя) для ламінарного
режиму течії (Re<2320) визначається за формулою :

у цьому рівнянні Re – число Рейнольдса:

де v – швидкість потоку, м/с; d – діаметр трубопроводу, м; ϑ –
кінематична в’язкість рідини (для води 10-6), м2/с;
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Для

турбулентного

режиму

течії

(Re>2320)

коефіцієнту Дарсі використовують формули Блазіуса

при

визначенні

(для гідравлічно

гладеньких труб), Альтшуля (для гідравлічно шорстких труб у зоні
доквадратичного опору) і Шифринсона (для гідравлічно шорстких труб у
зоні квадратичного опору).
У лабораторній роботі при невеликій швидкості рідини труби можна
вважати гідравлічно гладенькими. У зоні гідравлічно гладеньких труб
коефіцієнт Дарсі визначається за формулою Блазіуса:

√
Таким чином λ для гідравлічно гладеньких труб залежить тільки від
числа Рейнольдса Re. Перекриваючи всі виступи шорсткості, в’язкий
(ламінарний) шар «гасить» всі виникаючі біля стінки труби пульсації.
Останні швидко затухають, тому шорсткість не впливає на втрати напору:
рух турбулентного ядра відбувається немовби в гладкій трубі.
5.3. Обладнання та вимірювальна апаратура
Лабораторна установка (рис. 5.1) для визначення параметрів
напірного потоку в’язкої рідини містить трубку 1; ємність мірну 2; ємність
3; трубопровід 4; кран 5.
Також під час виконання роботи використовується секундомір і мірна
лінійка та штангенциркуль.

29

Рис. 5.1. Лабораторна установка для визначення параметрів напірного
потоку в’язкої рідини
5.4. Порядок виконання роботи
Залити мірну ємність 1 (рис. 5.1) за допомогою трубопроводу 4,
відкривши кран 5. Виміряти висоту рідини Н. Відкрити пробку і визначати
швидкість витікання рідини v із зменшення висоти рідини на кожних 4 см.
Для цього заміряти секундоміром час витікання рідини t на кожному
відрізку. Витрата рідини, м3/с:

де V – об’єм рідини, що витікає за час t, м3. Цей об’єм визначається з
площі перерізу мірної ємності 2 лабораторної установки, який дорівнює
25х25 см2, та висоти стовпа рідини, що виливається (4 см).
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Тоді швидкість потоку рідини:

де ω – площа поперечного перерізу трубки 1, м2; d – її внутрішній
діаметр, м.
У цій лабораторній установці d=1 см. Довжина трубки – l=21 см.
За (5.5) розрахувати перепад тиску ∆р. Результати розрахунків
занести до таблиці 5.1.
Таблиця 5.1. Результати виконання лабораторної роботи
№

Н, м

t, с

Q, м3/с

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Побудувати залежність ∆р=f(v).
Зробити висновки по роботі.
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ν, м/с

Re, в.о.

λ, в.о.

Δр, Па

5.5. Зміст звіту
1. Найменування і мета роботи.
2. Стислі теоретичні відомості.
3. Схема установки.
4. Таблиця з результатами розрахунків.
5. Графіки залежності перепаду тиску від швидкості: ∆р=f(v).
6.

Висновки по роботі.
5.6. Запитання для самоконтролю

1. Види втрат напору.
2. Коефіцієнт Дарсі для ламінарного режиму руху рідини.
3. Коефіцієнт Дарсі для турбулентного режиму руху рідини.
4. Взаємозв’язок між втратами напору і перепадом тиску.
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