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1. З А Г А Л Ь Н І В ІДОМОСТ І 

Метою вивчення дисципліни "Пдрогазодинаміка" е засвоєння сту-
дентами понять і законів гідравліки і газодинаміки та застосування їх 
надалі у процесі вивчення спеціальних дисциплін та проведення інже-
нерних розрахунків. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати основні закони гідростатики і гідродинаміки рідин і газів, 

що застосовуються в технологічних процесах; 
вміти застосовувати закони гідростатики, гідродинаміки і газо-

динаміки в інженерних розрахунках посудин, що працюють під тиском 
рідин і газів, у розрахунках простих і складних трубопроводів і газоводів. 

Дана дисципліна базується на дисциплінах "Фізика", "Вища ма-
тематика", "Теоретична механіка", "Прикладна механіка", а знання 
цієї дисципліни використовуються для вивчення таких спеціальних 
дисциплін, як "Технологічне обладнання галузі", "Вентиляційне об-
ладнання", "Теплосилове господарство цукрових заводів", "Парогене-
ратори" тощо. 

Дисципліна складається з трьох частин: гідростатика — вивчає 
закони рівноваги рідин і газів, що перебувають у стані абсолютного чи 
відносного спокою; 

гідродинаміка - вивчає закони руху рідин і газів під дією зовнішніх сил; 
технічна гідрогазодинаміка - на основі теоретичних законів розг-

лядає рух рідин і газів у трубопроводах, розрахунки простих і складних 
трубопроводів і газоводів, витікання рідин і газів через отвори і насад-
ки, течію рідини через водозливи, у відкритих руслах, взаємодію стру-
меня рідини і газу з твердими перепонами. 

Для кращого опанування студентами матеріалів передбачено про-
слуховування короткого курсу лекцій, відпрацювання лабораторних 
робіт у лабораторії університету і виконання контрольної роботи. 

Після завершення цього циклу студенти складають залік. 
Термін виконання усіх видів навчальної роботи встановлює дека-

нат факультету. 
Під час виконання контрольних завдань слід написати умову за-

дачі; накреслити потрібну схему чи рисунок; виписати умову тільки 
свого варіанту; зазначити одиниці вимірювання величин; відповіді на 
запитання подати з рисунками і поясненнями. 

Варіант задачі вибирають за останньою цифрою шифра студента, 
а запитання — за двома останніми цифрами шифра згідно з дод. 1, наве-
деним у кінці даних методичних вказівок. 
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1. ЗМІСТ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
1.1 Лекційні заняття 

№ 
лор. 

Тема і зміст заняття 

Кількість годин за 
формою навчання 

№ 
лор. 

Тема і зміст заняття 
ден-
ною 

завчен-
ою 

скороч-
еною 

1 2 3 4 . 5 

Розділ 1. Гідростатика 0,5 0,5 

1 Вступна лекція і фізичні властивості ріднп 1 

2 Закони гідростатика 0,6 
3 Сили, що діють ца рідину 0,5 
і Основні рівняння гідростатики 2 
5 Сила тиску на плоскі і кря»<шіяШиі поверхні, Центр тиску 3 
в Відносний спокій рідип і газів 1 

Розділ 2. Гідродинаміка 
5 б 

7 Кінематика і динаміка рідші і газів 2 
8 Рівняння Ейлера 2 

9 Рівняння Бер ну л лі 2 

10 Ламінарний і турбулентний рухи 6 
11 Основи теорії подібності 2 

12 Втрати напору по довжині і від місцевая опоріл 4 
2,5 2,5 Розділ 3. Технічна гідрогазодннаміка 2,5 2,5 

13 Гідравлічний розрахунок трубопроводів 5 

14 Неуеталеннн рух рідини. Витікання рідини і газів через отвори 2 
і насадки 

15 Витікання рідини через водозливи 1 

16 Взаємодія етруменя рідини і газу з перешколою 1 
17 Течія в каналах і руслах 1 

Всього.. 36 а 8 



2.2. Лабораторні заняття 

№ 
пор. Тема лабор отар ного заняття 

Кількість годин за 
формою навчання № 

пор. Тема лабор отар ного заняття 
ден-
ною 

заоч-
ною 

скоро-
ченою 

1 Експериментальна ілюстрація рівняння Веркуллі 2 2 2 

2 Визначення режимів руху рідини в потоці 2 3,0 0,5 

3 Градуваиня витратоміра Вентурі 4 -

4 Визначення коефіцієнта опору тертя та еквівалентної шорсткості 4 2,0 1,5 

5 Визначення коефіцієнтів місцевих опорів 2 - -

в Визначення коефіцієнтів вигікавня рідини з отворів і через пасадки 4 г 2 

Всього... 18 8 в 

2. ЗМ ІСТ ТЕМ ЛЕКЦІЙ 

Розділ 1. Г ІДРОСТАТИКА 

1.1. Фізичні властивості рідини 

Визначення поняття рідини. Ідеальні і реальні крапельні і газо-
подібні рідини. Питома вага, густина і залежність між ними. Залежність 
цих величин від температури і тиску. Відносна питома вага і густина. 
Стислість. Закон Ньютона для рідинного тертя. В'язкість. Одиниці ви-
мірювання в'язкості і її розмірність, вплив температури і тиску на 
в'язкість. Поверхневий натяг. Модель ідеальної рідини. Неньютонівські 
рідини. Розчинність газів у рідинах, кипіння, кавітація. 

1.2. Закони гідростатики 

Тиск у рідині, що перебуває в стані спокою. Сили, що діють на ріди-
ну. Гідростатичний тиск і його властивості. Тиск абсолютний І надлиш-
ковий. Вакуум. Диференційне рівняння рівноваги рідини Ейлера. Інтег-
рування рівняння Ейлера. Поверхні рівного тиску. Вільна поверхня 
рідини. Закон Паскаля і його застосування в техніці. Умови рівноваги в 
сполучених посудинах. Рідинні прилади для вимірювання тиску, розрід-
ження, різниці тисків. Відносний спокій рідини. Сила тиску рідини на 
плоскі і криволінійні поверхні. Центр тиску. Гідростатичний парадокс. 
Епюри гідростатичного тиску. Плавання тіл. Закон Архімеда. 

Методичні вказівки 
Рідина — фізичне тіло, молекули якого слабко пов'язані між со-

бою, тому під впливом навіть незначної сили рідина змінює свою форму. 
Рідина займає проміжне місце між твердим тілом і газом, вона збе-

рігає об'єм тієї посудини, в якій міститься, і цим схожа на тверде тіло, 
але не може самостійно зберігати свою форму, що споріднює її з газами. 
Усі рідини у разі зміни тиску і температури змінюють свій об'єм. 

Властивість рідини чинити опір зсуву зветься. В'язкість спричинює 
виникнення сил внутрішнього тертя між суміжними шарами рідини, які 
рухаються з різними швидкостями і відповідають закону Ньютона: 



T - d U Т dU 
Т = цР — - X = — == ц — 

dr або F dr 
де ш- абсолютний (динамічний) коефіцієнт в'язкості; F—площа шарів, 
що торкаються один одного; dU/dr — градієнт швидкості. 

Під час зміни температури в'язкість рідини також змінюється, 
тобто підвищення температури зменшує в'язкість, і навпаки. 

У гідростатиці вивчаються закови рівноваги рідин, розглядаються 
питання розподілу гідростатичного тиску рідини, визначаються зна-
чення, напрямок і точки прикладення сили тиску на плоскі та кри-
волінійні поверхні. 

Основними рівняннями рівноваги є диференціальні рівняння. 
Зведене рівняння Ейлера. 

d р =jC(Xdx+Ydy+Zdz), (1) 
де dp — диференціал тиску; X,Y,Z - проекції прискорення масових 
(об'ємних) сил на відповідні осі. 

Похідні рівняння: 
1) поверхні однакового тиску 

Xdx+Ydy+Zdz = 0; (2) 
2) Основне рівняння гідростатики (гідростатичний напір) 

де z — геометричний напір (висота); — п'зометричний напір. 

Ця сума є сталою величиною для різних точок розглядуваної сис-
теми відносно площини порівняння. Розглянувши рівняння (3) для двох 
точок рідини, одержимо 

3) закон Паскаля - закон про передачу рідиною зовнішнього тиску 
P^Po+Pgh (4) 

де р0 — зовнішній тиск; h-глибива занурення точки під рівень рідини; 
4) різницю між абсолютним, надлишковим тиском і вакуумом 

Pa6c = P„ + PW> <5> 
P ^ J P ^ - P « ' 
Рвок Par Рабе* ^^ 

Сили тиску рідини на плоскі й криволінійні поверхні визначають 
аналітично. На плоску поверхню 

P-(p0+pgh)F 
або P-jeh eF. (8) 
де h. — глибина занурення центру тяжіння стінки під рівень рідини; 

F — площа змоченої поверхні стінки. 
Точка, в якій прикладені сили (центр тиску): 

б 



с 
де 10 — момент інерції відносно осі, що проходить через центр тяжіння 
змоченої поверхні стінки. 

Рівнодійна сила тиску на криволінійній поверхні являє собою три 
взаємно перпендикулярні складові: Рх> Ру> Р.,: 

(10) 

Сили Р І і Р обчислюються, як сили тиску на плоскі поверхні {про-
екція криволінійної поверхні на вертикальні площини), Рг — як вага 
тіла тиску. Центр тиску визначають графічно. 

Спокій рідини відносно стінок посудини, що рухається або обер-
тається разом з рідиною, зветься відносним спокоєм. Прикладом може 
служити посудина з рідиною, яка обертається навколо вертикальної 
чи горизонтальної осі. 

У наведених випадках, крім сили тяжіння, діють ще відцентрові 
сили й сили інерції. 

Під час обертання посудини навколо вертикальної осі вільна по-
верхня рідини у ньому набуває форми параболоїда обертання 

a>2R2 

. üj'R3 
висота якого ^2) 

де w — кутова швидкість; R - радіус посудини. 
Об'єм цього параболоїда 

V=^nR2h. (із) 

Розділ 2. Г ІДРОДИНАМ ІКА 

2.1. Кінематика і динаміка рідин І газів 

Види руху рідини. Основні поняття кінематики рідини; лінія течії, 
трубка течії, елементарна струминка, живий переріз, потік рідини, се-
редня іпвидкіетьі витрати. Рівняння нерозривності потоку. Диференц-
іальне рівняння руху ідеальної рідини. Рівняння Бернуллі для устале-
ного руху ідеальної рідини. Геометричне і енергетичне тлумачення 
рівняння Бернуллі. Рівняння Бернуллі для потоку в'язкої рідини. Ко-
ефіцієнт нерівномірності розподілу швидкостей по перерізах. Загальні 

7 



уявлення про гідравлічні втрати напору. Види гідравлічних втрат. Трубка 
Піто, витратомір Вентурі. Одномірна течія нев'язкого газу. 

2.2. Режим руху рідини і основи гідродинамічної подібності 

Ламінарний і турбулентний режими руху рідини. Досліди Рей-
нольдса. Числа Рейнольдса. Основні теорії гідродинамічної подібності. 
Основні критерії подібності. Моделювання гідродинамічних явищ. 

2.3. Ламінарний рух рідини 

Розподіл швидкості по живому перерізу круглої труби (закон Сто-
кса). Початкова дільниця потоку. Визначення витрат і середньої швид-
кості в круглій трубі (формула Пуазейля). Втрати напору по довжині 
труби. Коефіцієнти опору тертя. 

2.4. Турбулентний режим руху рідини 

Структура турбулентного потоку. Пульсації швидкостей. Розподіл 
осереднених швидкостей по перерізу. Дотичні напруження в турбулент-
ному потоці. В'язкий підшарок. Втрати напору в трубах. Формула Дарсі 
і коефіцієнт втрат на тертя по довжині. Шорсткість стінок абсолютна і 
відносна. Графік Нікурадзе і Муріна. Гідравлічно гладкі і шорсткі труби. 
Формули для визначення коефіцієнта Дарсі і межі їх застосування. 

2.5. Місцеві гідравлічні опори 

Основні види місцевих опорів. Коефіцієнти місцевих опорів. Рап-
тове розширення труби (теорема Борда). Місцеві втрати напору при ве-
ликих і малих числах Рейнольдса. Взаємний вплив місцевих опорів. 
Еквівалентні довжини труб. 

Методичні вказівки 
Одне з основних рівнянь гідродинаміки - рівняння нерозривності пото-

ку (рівняння суцільності), яке для двох перерізів потоку має такий вигляд: 

Звідси ß ^ (14) 

тобто швидкості потоку обернено пропорціональні живим пере-
різам. 

Основним рівнянням гідродинаміки є рівняння Бернуллі, яке 
застосовується в гідравлічних розрахунках потоку реальної рідини при 
усталеному русі: 

р. а,9} рг а2&1 . 
2> + — + =z2 + — + - г - ' + (15) 

pg 2g pg 2g 

8 



де Zj, z2 — геометричні напори (потенціальна енергія положення) відпо-
відно в першому та другому перерізах; Pj/Pg, р2/pg, — п'єзометричні на-
пори (потенціальна енергія тиску у тих самих перерізах); S2,/2g, 3\,/2g 
— швидкісні напори (питома кінетична енергія у тих самих перерізах); 
а і ' а г — коефіцієнти нерівномірності розподілу швидкостей у тих самих 
перерізах, що дорівнюють відношенню дійсної кінетичної енергіїдо кіне-
тичної енергії, яка обчислюється за середньою швидкістю; — витрати 
напору (енергії) на подолання місцевих гідравлічних опорів, а також 
опорів за довжиною, 

(16) 

fleZs — сума коефіцієнтів місцевих опорів; Я — коефіцієнт опору тертя 
по довжині. У розв'язанні інженерних задач використовують рівняння 
суцільності (14) та Бернуллі (15), які складають систему, що дає мож-
ливість розв'язати задачу з двома невідомими для усталеного руху в'яз-
кої не стискуваної рідини. Рух рідини між обчислюваними перерізами 
має бути паралельно-струминним або плавно змінним. 

У гідравліці широко застосовується метод моделювання, коли дос-
ліджується не саме явище або установка, а їх модель, як правило, меншо-
го розміру. Основа моделювання - теорія гідродинамічної подібності. 

Для усталеного руху однорідних нестислих рідин необхідною і дос-
татньою умовою е геометрична, кінематична і матеріальна подібності течій. 

Ньютон запропонував розглядати динамічну подібність як відно-
шення сил, які діють у схожих точках подібних систем у схожі моменти 
часу, тобто 

Критерій Ne (17) являє собою залежність між силами, масами, 
швидкостями та лінійними розмірами динамічно подібних систем. 

У кожному окремому випадку в динамічно подібних системах діє 
одна з трьох сил: тяжіння G, тиску Р, тертя Т. Якщо ці сили послідовно 
підставлятимемо у рівняння (17) замість значення Р, одержимо кри-
терії: в першому випадку — Фруда, в другому — Ейлера, в третьому — 
Рейнольдса. 

Особливу увагу треба звернути на критерій Рейнольда, який є 
відношенням сил інерції до сил тертя. Багато величин, що характери-

_ 3d 
зують рух рідини, можуть бути подані як функція критерію КЄ = — . 

За ламінарної течії частинки рідини рухаються паралельно осі 
труби, не переміщуючись. У такій течії дотичні напруження підкоря-
ються закону Ньютона. Сили тертя більші за сили інерції. 
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Втрати напору на тертя за довжиною труби 
64 Є З2 

Ь ' = Ї Г Г 27 <18> 

64 
де ~~ -л— коефіцієнт опору тертя за довжиною; , d - відповідно довжи-

Re 
на та діаметр трубопроводу; 0 — швидкість руху рідини в трубі. 

Швидкість розподіляється за параболічним законом, а середня 
швидкість дорівнює половині максимальної. 

Для турбулентного руху характерне хаотичне перемішування ча-
стинок рідини. 

Структура течії у перерізі неоднорідна. Біля стінок труби знахо-
диться в'язкий шар, в якому діють сили в'язкого тертя згідно із зако-
ном Ньютона. В ядрі турбулентної течії головну роль відіграють сили 

інерції, а сили в язкого тертя малі 

Втрати напору за довжиною трубопроводу визначаються за фор-
мулою Дарсі: 

h i ' ® 2 
(19) 

У загальному випадку коефіцієнт опору залежить як від режиму 
руху, так і від відносної шорсткості тобто: 

Х= f(Re; д " ) 

7 Д 
де , А - — ( Д— абсолютна шорсткість. 

а 
Формули для обчислювання 1 під час турбулентного руху такі: 
1) якщо рух від бувається у гладких трубах , то застосовують формулу 

, 0 3 1 6 4 
Блазіуса Re°>iS ' ( 2 0 ) 

20 500 
2) якщо рух рідини відбувається у шорстких трубах < > 

то застосовують формулу Альтшуля 
\ 0,25 

-J • (21) I Re 
Ця зона опору труб називається доквадратичною. 

50С 
У квадратичній зоні опору Re> -^застосовують формулу Шифрінсона: 
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Х=0,1$Г . (22) 

Місцевими називаються гідравлічні опори, в яких потік рідини 
змінює напрямок руху або форму перерізу. Тоді витрачається енергія, 
яка визначається залежністю 

Э2 

(23) 

де £ — коефіцієнт місцевого опору; 9 — швидкість руху рідини в пе-
рерізі, як правило, за місцевим опором. 

Коефіцієнти місцевих опорів визначають експериментально. 
Виняток становить раптове розширення потоку, в якому втрати напо-
ру знайдені аналітично Бордом (з деякими припущеннями): 

Розділ 3. ТЕХН ІЧНА Г ІДРОГАЗОДИНАМ ІКА 

3.1 Гідравлічний розрахунок технологічних трубопроводів 

Основне розрахункове рівняння простого трубопроводу. Визначення 
економічно найвигіднішого діаметра трубопроводу. Сифоний трубопровід. 
Послідовне і паралельне сполучення трубопроводів. Складні трубопроводи. 

3.2. Неуеталений рух рідини 

Неусталений рух нестислої рідини в шорстких трубах з урахуван-
ням інерційного напору. Явище гідравлічного удару. Формула Жуковсь-
кого для прямого удару. Способи боротьби з гідравлічним ударом. Прак-
тичне використання гідравлічного удару. 

3.3. Взаємодія потоку рідини і газу із стінками 

Дія струменя на тверді перешкоди. Сила дії потоку рідини і газу 
на стінки. 

3.4. Витікання рідини і рідини крізь отвори, насадки. Водозливи 

Витікання рідини крізь отвори в тонкій стінці при постійному на-
порі. Коефіцієнти стискання, швидкості, витрат і опору. Витікання ріди-
ни крізь циліндричний насадок. Витікання газу крізь звужувальне сопло. 
Насадки різних типів. Водозливи. Витрати рідини. Коефіцієнти витрат. 
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3.5. Рух рідини у відкритих каналах і руслах 

Рівномірний рух рідини у відкритому каналі чи руслі. Швидкість 
руху. Рівняння Шезі. Витрати рідини. Поняття про гідравлічно най-
вигіднішіперерізи каналів. 

Методичні вказівки 
Під час розрахунку напірних трубопроводів користуються рівнян-

нями суцільності потоку (14) і Бернуллі (15). Якщо швидкість у трубо-
проводі незначна, то швидкісний напір порівняно з іншими членами 
рівняння Бернуллі , такий малий, що ним можна знехтувати, а 
гідравлічні втрати дорівнюють різниці показів п'єзометрів (манометрів). 
У такому випадку весь напір іде на подолання гідравлічних опорів, тоб-
то Н = Zhw (напір наявний дорівнює втраченому). 

Залежно від гідравлічної схеми роботи і методів гідравлічного об-
числення, трубопроводи бувають короткі і довгі, прості і складні, розга-
лужені і замкенені з транзитними і шляховими витратами рідини. Треба 
засвоїти відмінності між цими типами трубопроводів і специфіку їх 
гідравлічних обчислень. Стосовно простих трубопроводів, існує три ти-
пии задач розрахунку; 1 ) витрат рідини; 

2) напору; 3) діаметра трубопроводу. Щодо складних трубопро-
водів, потрібна система рівнянь, яка пов'язує розміри труб, витрат ріди-
ни і напір. Ця система складається з рівнянь баланса напорів (Рівняння 
Бернуллі) для кожного відгалуження трубопроводу. 

Розрахунок трубопроводів при неусталеному русі також ведеться 
за рівнянням Бернуллі для усталеного руху з доповненням інерційного 
члена, зумовленого втратою напору на подолання місцевої сили інерції. 
Такі випадки зустрічаються за умови: 

а) розрахунку всмоктуавальної мережі поршневого насоса з не-
рівномірним подаванням рідини; 

б) звільнення посудин из раптовим відкриттям крана. Особливе місце 
у гідравліці посідає задача про гідравлічний удар в трубах. Вона відрізняється 
від решти задач тим, що при її розв'язанні не можливо знехтувати пружн-
істю рідини. Зміст цього явища полягає в тому, що за раптової зміни швид-
кості потоку в напорному трубопроводі різко змінюється тиск. Зміна тиску 
залежить від співвідношення t/T, де t — час зміни швидкості (відкриття 
чи закриття крана), а Т — фаза гідравлічного удару, 

(25) 

L — довжина трубопроводу; С — швидкість поширення ударної 
хвилі. 

За умови t<T відбувається прямий удар, t>T — непрямий. 
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Ударний тиск визначається за формулою Жуковського для пря-
мого удару: 

р д - р + j c a (26) 

де р — початковий тиск; р — густина рідини; С — швидкість поширен-
ня ударної хвилі; 9 — середня швидкість руху рідини. 

У трубопроводах, технологічних апаратах і гідравлічних маши-
нах спостерігається взаємодія потоків рідини з твердими тілами і стінка-
ми, що обмежують потік. 

Силу тиску течії на перешкоди можна обчислити за теоремою про 
зміну імпульсу руху. Мірою дії сили є кінетична енергія маси рідини 

m 92 . ... ft —та імпульс руху цієї маси 

Рідина може витікати з отворів в тонких стінках і через насадки 
(товсті стінки) 

Тонкою вважається стінка, отвір якої має гострі вхідні кромки. 
До таких належить стінки товщиною S < 0,2d (для круглих отворів). 
Насадок — це короткий патрубок, довжина якого 3 d < < 7 d 

(круглий переріз). 
Витрати рідини через отвори і насадки 

Q = ̂ F„V2gir (27) 
де ц — коефіцієнт витрат рідини; F0T — площа отвору; h - напір над цен-
тром тяжіння отвору. 

Швидкість витікання 

, (28) 

де ф — коефіцієнт швидкості. 
Під час витікання зі змінним напором визначають час спостере-

ження резервуара. 
Водозлив гідротехнічна споруда, встановлена впоперек руху пото-

ку рідини. Її застосовують у промисловості для регулювання рівня і виз-
начення витрат рідини у водоводах. 

При течії рідини у відкритих руслах і каналах основою розрахун-
ку є визначання витрат Q при заданому нахиліі або визначення нахилу, 
який повинен забезпечити задані витрати рідини. 

Витрати рідини визначаються законом суцільності, в якому 

швидкість руху обчислюється за формулою Шезі & = <р ̂ /2gh , а гідрав-

лічний ухил і - . 
Визначальною величиною при обчисленні швидкості е гідравліч-

ний радіус R. 
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КОНТРОЛЬНА Р О Б О Т А № 1 

Задача 1.1. Визначити кінцевий тиск рідини в закритому об^емі 
V гідроприводу, якщо втрати рідини становлять 6 V, а коефіцієнт об-
уємного стискання рідини^Деформацією елеменів гідроприводу, в якому 
міститься рідина, знехтуємо. Початковий тиск рідини становить {> . 
Вихідні дані відповідно до варіанта наведено в таблиці. 

Вихідні дані до задачі 1.1 

Варіант 
Величина, одиниця вимірювання 

Варіант 
ДУ, л £*І010, Па-1 

Р0, МПа 
0 1500 5 7,5 12 

1 1400 4 7,0 11 

2 1300 3 6,5 10 

3 1200 2 6,0 9 

і 1000 1 5,5 8 

5 800 0,8 5,0 7,5 

б 700 0,7 4,8 7,0 

7 600 0,6 4,6 6,5 

8 500 0,5 4,4 6,0 ' 

9 400 0,4 4,2 5,5 

Задача 1.2. Рівень води в барабані парового котла вимірюється 
водомірним склом (рис. 1). Тиск пари в барабані р при температурі на-
сичення. Дійсне значення рівня Н. Визначити рівень у водомірному склі 
h, якщо температура води в ньому становить t. Значення густини води 
при температурі насичення і температурі в склі визначається з таблиці 
в додатку 2. Вихідні дані відповідно до варіанта наведено в таблиці. 

Рис ! 
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Вихідні дані до задачі 1.2 

Величина, одиниця виміру 
Варіант 

р, МП& Н, м t, °С 

0 2 0,4 100 
1 3 0,5 130 
2 4 0,6 140 
3 5 0,7 160 
4 6 0,8 170 
5 7 0,6 180 
6 8 0,7 190 
7 9 0,8 150 
8 10 0,9 160 
9 11 0,7 170 

Задача 1.3. Циліндрична посудина діаметром D і висотою Н, 
наповнена на 2/3 висоти водою, обертається навколо вертикальної осі. 
Визначити максимальну частоту обертання посудини (рис. 2), при якій 
вода не виливається з неї. Скласти рівняння вільної поверхні рідини. 

c b * » 

Рис. 2. 

Вихідні дані у відповідності до варіанта наведено в таблиці. 
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Вихідні дані до задачі 1.3. 

Ваоіадт 
Велична а, одиниця вимірювання 

Ваоіадт 
Н, м D, м 

0 1.1 0,5 
t 1,2 0,6 
2 1,3 ОД 
3 1,4 0,8 
4 1,5 0,9 
5 1,9 0,7 
6 2,0 0,6 
7 1.8 0,8 
8 1,7 0,9 
9 1,6 1,0 

Задача № 1.4. Рідина густиною^налита в цистерну діаметром 
D. Визначити силу тиску на торцову і бічну стінки цистерни, яка на-
повнена рідиною до горловини, (рис. 3) * 

Вихідні дані до задачі 1.4. 

Варіанта 
Величина, одиниця вимірювання 

Варіанта 
р кг/мЗ D, м L.M 

0 
J 

1024 2,5 10 

1 1377 3,0 12 

2 926 2,7 15 

3 1017 2,0 16 

4 1012 3,0 14 

5 920 2,8 18 

в 877 3,0 13 

Т 1260 3,0 15 

8 800 2,8 10 

9 890 2,5 16 
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К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А № 2 

Задача 2.1. Який повинен бути манометричний тиск на по-
верхні води в закритій посудині А (рис. 4), щоб забезпечити подачу води 
в кількості Q при температурі 20 0 у відкриту посудину В? 

Різниця рівнів посудинах Н. Сталевий трубопровід мае довжину 
z £ i діаметр d. Посередині трубопроводу є зворотний клапан К. 

Побудувати гідравлічну і п'єзометричну лінії. 

Вихідні дані до задачі 2.1. 

Варіант Подача 
Q. л/с 

Різниця 
рІвнейН, м 

Довжина 
трубифм 

Діаметр 
труб мм 

Кефіцієнт 
опору клапана 

^ 
0 3,0 7,0 5,8 50 8,5 
1 2,6 6,0 5,6 50 6,5 
2 зд 6,2 6,2 60 5,0 
3 2,5 6,7 4,8 50 5,5 
4 2,8 6,7 5,0 70 6,0 
5 3,5 5,8 3,2 60 8,0 
6 3,0 6,0 6,0 70 7,5 
7 2,6 6,2 6,2 60 6,5 
8 3,2 6,0 5,8 50 5,0 
9 2,5 6,5 5,0 60 5,5 

Задача 2.2. Визначити діаметр напірної гідравлічної лінії обуємно-
го гідроприводу, по якій подається масло насосом через зворотний кла-
пан 2 і гідророзподільник 3 в гідроциліндр 4, якщо загальна довжина 
гідравлічної лінії 
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£ , втрати тиску в ній А р, подача насоса Q (рис. 5). Робоча рідина 
має густиhj^ кінематичну боязкість п. 

У розрахунках враховуються коефіцієнти місцевих спорів: зворот-
ного клапана £кл = 2, коліна ^кол = 0,33, гідророзподільника ^р = 2,5. 
Вертикальною відстанню між насосом і гідроциліндром нехтуємо. 

Вихідні дані відповідно до варіанта наведено в таблиці. 
Коментар. Для розрахунку використовується рівняння для про-

стого трубопроводу 

яке для умов задачі при z I«z2 і р(-р2 = Др набуває вигляду: 

З цього виразу діаметр трубопроводу знаходиться графоаналітичним 
шляхом. Задаємося рядом значень діаметра d і для кожного з них визначає-
мо швидкість, число Рейнольдса, коефіцієнта тертя 1 і втрати тиску Д р. 

Коефіцієнт опору тертя визначається за відповідними формулами 
залежно від зон гідравлічних опорів. 

Результати розрахунків для 5... 7 значень діаметрів зводимо в табли-
цю, яка має колонки: діаметри трубопроводи d, мм; швидкості 3, м/с; чис-
ла Рейнольдса, коефіцієнти опору по довжині Н втрати тиску А р, МПа. 
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За даними таблиці будуємо графік А р = f (d), за допомогою якого 
за даними значеннями А р знаходимо діаметр напірної гідролінії. 

Вихідні дані до задачі 2.2. 

Варіант 
Величина, одиниця вимірювання 

Варіант 
м Д р, МПа Q, л/с р, кг/м3 V-10*, мг/с 

0 5,4 0,06 1,20 860 92 
1 7,3 одо 1,57 880 100 
2 12,1 0,18 . 1,78 920 116 
3 18,0 0,24 1,904 950 128 
4 14,2 0,20 1,803 930 120 
5 8,6 0,12 1,60 890 104 
6 16,3 0,22 1,85 940 124 
7 6,2 0,08 1,44 870 96 
8 10,8 0,16 1,712 910 112 
0 9,1 0,14 1,70 900 108 

1. Таблиця варіантів теоретичних питань 

Перед оставил цифра шифру 

цифра 0 1 2 3 1 5 6 7 8 9 

0 1, 39 
62, 72 

3,41 
62,74 

6,25 
44,77 

10,46 
52, 68 

15,31 
69,80 

21,38 
70,78 

26,58 
68.77 

1,34 
59,66 

2.43 
60,72 

15,40 
53,76 

1 2,40 
65,73 

5,25.1 
43,76 

9,25.2 
47,80 

14,30 
68,79 

1,20 
37,57 

3,25.3 
68.76 

4,33 
19,84 

5,30 
42,63 

16,40 
52,71 

6,20 
31,62 

? 
4, 21 
42,75 

8,22 
46,79 

13,29 
48,67 

5,19 
36,69 

3,25.2 
56,75 

6,32 
66,80 

7,30 
41,71 

17,31 
51,79 

5,25.3 
44,61 

14,39 
67,70 

3 7.37 
40,78 

12,28 
66,75 

1,18 
35,54 

22,51 
55,74 

8,31 
38,58 

9,40 
54,70 

10,18 
30,50 

7,25.2 
39.60 

13,38 
69,71 

2,26 
46,77 

4 11,27 
39,65 

17,34 
42,53 

8,24 
67,73 

3,30 
68,79 

9,24 
39,55 

4,19 
49,76 

3,30 
59,77 

12,37 
54,68 

15,25.3 
48,76 

3,21 
64,78 

5 4,16 
33,52 

5,23 
65, 77 

6,29 
66,80 

1,38 
55,69 

2,20 
48,56 

3,20 
32,57 

11,36 
58,67 

3,25.2 
44,75 

4,20 
63,80 

15,25.1 
51,69 

6 22,57 
61,71 

G.Ü8 
62,79 

1,37 
58.63 

5,21 
47,59 

1,28 
57,60 

10,85 
66,70 

6,25,1 
43,74 

19,62 
74,80 

14,20 
60,73 

10,21 
58,66 

7 7,27 
4,78 

H.Z2 
36,61 

9,27 
46,53 

10.28 
56,78 

9,34 
54.65 

11,24 
42,73 

18,55 
61,80 

1,13 
49,60 

9,35 
47,57 

6,33 
54,70 

8 12,35 
53,78 

23.45 
54,79 

5,26 
55,80 

8,33 
64,77 

23,41 
54,72 

17,51 
60,79 

12,32 
48,68 

8,49 
56.66 

5,38 
53,65 

3,30 
51,63 

9 6,44 
24,62 

7,25.1 
54,61 

8,21 
32.63 

9,22 
60,71 

16,47 
5«, 78 

11,27' 
54,70 

7,24 
55,76 

4,25 
52,65 

2,26 
50,в» 

1,27 
49,67 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВ ІРКИ, П ІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ, 
ІСПИТУ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Різниця між густиною, питомою вагою. Відносна густина і пи-
тома вага. Одиниці вимірювання у системах СГС, МКГСС і СІ. 

2. Стислість і поверхневий натяг рідин. Залежність цих величин 
від інших фізичних властивостей рідин. 

3. В'язкість рідини. Суть закону Ньютона в'язкісного тертя. 
4. Залежність в'язкості рідини відтиску і температури. 
5. Взаємозв'язок динамічного і кінематичного коефіцієнтів в'яз-

кості Одиниці вимірювання у СІ та інших системах. 
6. Різниця між ідеальною і реальною рідинами. Випадки, коли за 

практичних розрахунків рідину можна вважати ідеальною. 
7. Вимірювання в'язкості рідин - віскозиметрія. Типи віскози-

метрів. 
8. Основні характеристики ньютонівських і неньютонівських рідин. 
9. Гідростатичний тиск і одиниці його вимірювань. Основні влас-

тивості. 
10. Основне рівняння гідростатики і його вивід. 
11. Абсолютний і манометричний тиск, вакуум. 
12. Чому при визначенні сили тиску рідини, на поверхні найчас-

тіше користуються не абсолютним, а манометричним (надлишковим) 
тиском чи вакуумом? 

13. Центр тиску і його збіг з центром тяжіння (обгрунтувати випадки). 
14. П'єзометр, вакуумметр, дифманометр. Які величини вони ви-

мірюють? 
15. Принцип дії яких приладів грунтується на законі Паскаля? 
16. Сили, що діють на рідину в стані абсолютного чи відносного спокою. 
17. Форма поверхні рівного тиску за абсолютного і відносного спо-

кою. Навести приклади. 
18. Дати визначення і навести приклади основних видів руху ріди-

ни: усталеного і неусталеного, напірного і безнапірного, рівномірного і 
нерівномірного. 

19. Лінія і трубка течії, елементарна струминка. 
20. Умови зберігання постійності витрат вздовж потоку. 
21. Гідравлічний радіус і його визначення. 
22. Фізичний і геометричний зміст гідравлічного і п'єзометрично-

го ухилів. Чи можуть вони бути від'ємними? 
23. Коефіцієнт нерівномірності розподілу швидкостей по перерізах. 

Від чого залежить його числове значення? 
24. Обмеження в застосуванні рівняння Бернуллі. 
25. До яких виразів зводиться рівняння Бернуллі в разі нерухо-

мої рідини; рівномірного руху в горизонтальній трубі; витікання ріди-
ни із малого круглого отвору в тонкій стінці. 

26. Причини виникнення втрат напору під час руху в'язкої ріди-
ни. Дати визначення поняття "гідравлічні втрати напору". 

27. Від яких характеристик потоку залежить режим руху рідини? 
28. Різниця структури потоку за ламінарної і турбулентної течій. 
29. Фізичний зміст числа Рейнольдса і його дослідне визначення. 
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30. Критична швидкість потоку і її фізичний зміст. 
31. Вплив температури рідини накритичну швидкість. 
32. Принципи геометричної, кінематичної і матеріальної подібно-

стей потоків. 
33. Які сили переважають у потоці рідини, якщо моделювання 

виконується за рівністю чисел Рейнольдса, Ейлера і Фруда? 
34. Закон розподілу дотичних напружень у круглому трубопроводі. 
35. Епюра швидкостей у круглому трубопроводі; співвідношення 

між середньою і максимальною швидкостями. 
36. Визначення витрат рідини ^різь трубопровід. 
37. Параметри потоку, що впливають на втрати напору по дов-

жині труби. 
38. Як пояснити той факт, що за ламінарного руху втрати напору 

по довжині пропорційні першому ступеню швидкості? 
39. Характерні особливості турбулентного руху рідини у трубах. 
40. Пояснити поняття "гідравлічно гладкі" і "шорсткі труби". 
41. Чи може одна і та сама труба бути гідравлічно гладкою і гідрав-

лічно шорсткою? 
42. Пояснити той факт, що при турбулентному русі в квадра-

тичній зоні втрати напору по довжині пропорційні квадрату швидкості. 
43. Зона гідравлічних опорів. Графік Нікурадзе. 
44. Розподіл швидкостей за турбулентного режиму руху, 

співвідношення між середньою І максимальною швидкостями. 
45.Абсолютна і відностна шорсткість труб. Фактори, якими ха-

рактеризуються зони гідравлічних опорів. 
46. Розрахункові рівняння для різних зон гідравлічних опорів. 
47. Випадки, в яких виникають місцеві втрати напору. 
48. Залежність коефіцієнта місцевих втрат від режиму руху рідини. 
49. Формула для визначення місцевих втрат напору. 
50. Раптове розширення потоку. Теорема Борда-Карно. 
51. Принцип визначення коефіцієнтів місцевих втрат. 
52. Принцип накладання місцевих втрат. 
53. Короткі і довгі, прості і складні трубопроводи і особливості їх 

розрахунку. 
54. Методика трьох типових задач розрахунку простого трубопроводу. 
55. Особливості розрахунку трубопроводів з паралельним з'єднанням. 
56. Сифонний трубопровід, особливості його розрахунку. 
57. Особливості ротрадункутрубопроводівз насосною подачею рідини. 
58. Розрахунок трубопроводів за напірного руху методом Шезі-

Павловського. 
59. Табличний метод розрахунку трубопроводів. 
60. Розрахунок трубопроводів із шляховими і змішаними витратами. 
61. Різниця між усталеним і неусталеним рухом. 
62. Гідравлічний удар у трубопроводах. 
63. Фаза гідравлічного удару і її значення для розрахунку. 
64. Швидкість поширення ударної хвилі. 
65. Гідравлічний таран і принцип його дії. 
66. Способи запобігання чи зменшення ударного тиску. 
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67. Активна і реактивна дії струменя. 
68. Реактивна сила взаємодії між стінкою і твердим тілом. 
69. Активна дія струменя на плоскі і криволінійні поверхні. 
70. Малі і великі отвори, їх характеристики. 
71. Чому поперечний переріз струменя в стислій його частині мен-

ший за поперечний переріз отвору? 
72. Які спостерігаються випадки стискання струменя? 
73. Фізичний зміст коефіцієнтів стискання, швидкості і витрат. 
74. Насадки і їх відмінність від коротких трубопроводів. 
75. Чому коефіцієнти швидкості і витрат насадки не дорівнюють 

одиниці? 
76. Довести наявність вакууму в насадці. 
77. Визначити витрати рідини через водозливи. 
78. Визначити швидкості і витрати рідини у відкритих каналах і 

руслах. 
79. Як визначається гідравлічний ухил каналу? 
80. Співвідношення глибини і ширини каналу прямокутної форми. 

2. Залежність густини води від температури насичення і тиску 

р, мПа t, "С Я 
кг/мЗ р, мПа t, 'С кг/мЗ р, мПа t, 'С 

fi 
кг'/мЗ 

0,101 100 958,3 1,0 179,9 887,08 5,5 269,9 767,99 

0,121 105 954,7 1,2 187,9 878,35 6,0 275,6 758,44 

0,143 110 951,0 195,0 870,32 '6,5 280,8 749,23 

0,169 115 947,1 1,6 201,4 863,11 7,0 285,8 740,19 

0,198 120 943,1 1,8 207,1 856,31 7,5 290,5 731,37 

0,232 125 939,1 2,0 212,4 849,91 8,0 295,0 722,65 

0,270 130 934,8 2,2 217,2 843,81 8,5 299,2 714,03 

0,313 135 930,5 2,4 221,8 838,08 9,0 303,3 705,52 

0.361 140 926,1 2,6 . 226,0 832,50 9,5 307,2 697,11 

0,415 145 921,6 2,8 230,0 827,27 10,0 311,0 688,66 

0,476 150 916,9 3,0 233,8 822,17 11,0 318,0 671,59 

0,543 155 912,2 3,5 242,5 810,04 12,0 324,6 654,88 

0,618 160 907,4 4,0 250,3 798,72 13,0 330,8 638,16 

0,701 165 902,4 4,5 257,4 788,02 14,0 336,6 620,73 

0,792 170 897,3 5,0 263,9 777,79 15,0 342,1 603,14 
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