
W zamkniętych przewodach ciśnieniowych ciecz płynie pod 
ciśnieniem wyższym lub niższym od ciśnienia 
atmosferycznego wypełniając całkowicie ich przekroje

OBLICZANIE STRAT HYDRAULICZNYCH W RUROCIĄGACH





W wypadku każdej pompy, aby właściwie ustalić jej typ, musimy znać 
tzw. punkt pracy, czyli wydajność Q (m3/h) i wysokość podnoszenia H (m 
H2O – ciśnienie wyrażone w metrach słupa wody).



- Różnica ciśnień wynikająca z 
rzędnych położenia zwierciadła 
dynamicznego i wlotu do 
przyłącza 

- Straty ciśnienia w rurociągu

- Wymagane ciśnienie na wylocie 
do przyłącza



Straty liniowe - są to straty ciśnienia na długości przewodu, wywołane 
tarciem wewnętrznym płynu oraz tarciem przepływającej cieczy o 
wewnętrzną stronę ściany przewodu. Dla przewodów rurowych uznawanych 
za chropowate, straty liniowe zależą od współczynnika oporów liniowych. 
Współczynnik oporów liniowych jest z kolei zależny od liczby Reynoldsa oraz 
chropowatości względnej.

Straty miejscowe - są to straty ciśnienia wywołane przeszkodą w przewodzie 
i są uzależnione od jej typu. Na przykład, strata miejscowa może być 
związana ze zmianą kierunku przepływu(kolanka, odsadzki itp.), zmianą 
geometrii przewodu(redukcje, kryzy dyfuzory, armatura itp.), zmianą 
przepływu masowego cieczy(odgałęzienia przewodów typu trójniki itp.). 
Opory miejscowe zależą od współczynnika oporów miejscowych i prędkości 
przepływu cieczy. Współczynniki oporów miejscowych z wyznaczane są 
doświadczalnie.

Straty ciśnienia w rurociągu:











Dla armatury będącej w handlu producenci wyznaczają indywidualnie zamiast 
współczynnika oporów miejscowych współczynnik Kv. Współczynnik przepływu Kv jest to 
strumień objętości wody o temperaturze od 5°C do 40°C płynącej przez zawór w [m3/h] 
przy spadku ciśnienia 1 [bar] dla określonego skoku zaworu. Współczynnik Kv
charakteryzuje minimalny opór hydrauliczny zaworu.





Współczynnik oporu liniowego jest w ogólnym przypadku 
funkcją liczby Reynoldsa Re i chropowatości względnej k/d 
k – średnia wysokość nierówności na ścianie rury. 



Od chropowatości bardziej miarodajnym współczynnikiem 
jest chropowatość względna. Jest to stosunek chropowatości 
do średnicy wewnętrznej przewodu 

e = k/d

Dlaczego ten współczynnik jest ważniejszy? 



Jedynie w przypadku przepływu laminarnego można 
teoretycznie wyznaczyć zależność między λ i Re.



Dla przepływów turbulentnych wartość tego współczynnika bywa 
najczęściej wyznaczana z wykresów opracowanych na podstawie 
badań doświadczalnych, z formuł empirycznych lub 
półempirycznych.
W 1952 roku w Paryżu na Międzynarodowym Kongresie 
Zaopatrzenia w Wodę uznano wzór Colebrooka-White’a jako 
najlepiej przybliżający wyniki pomiarów. Wzór ten wprowadzono 
jako obowiązujący.

Współczynnik λ występuje po obydwu stronach równania, w mianowniku 
pod pierwiastkiem. W czasach kiedy nie było komputerów, nie łatwo było go 
wyznaczyć dysponując kalkulatorem. Z tej przyczyny powstało wiele wzorów 
empirycznych, które mają znacznie prostszą formę. Niestety, jak wykazała praktyka, 
wzory te wyznaczają prawidłową wartość λ tylko w pewnych, wąskich przedziałach 
przepływu. Obecnie współczynnik oporu liniowego można wyznaczyć chociażby 
w Excelu metodą iteracyjną. Najprościej posłużyć się wykresem Moody’ego, dzięki 
któremu można wyznaczyć wartość współczynnika oporu w zależności od liczby 
Reynoldsa i chropowatości względnej.





Liczba Reynoldsa Re. Liczba, która poprzez swoją wartość opisuje 
charakter przepływu płynu. Jest to liczba bezwymiarowa, wyraża 
stosunek sił bezwładności do lepkości płynu. Łączy różne parametry 
płynącego medium, które to parametry mają kluczowe wpływ 
na zachowanie się tego płynu podczas przepływu.

Gdzie
D (D) – wymiar charakterystyczny, w wypadku rury średnica 
wewnętrzna [m],
v – prędkość przepływu cieczy [m/s],
ρ – gęstość cieczy [kg/m3],
μ – lepkość dynamiczna płynu [kg/(m*s)]
n – współczynnik lepkości kinematycznej [m2/s].





Rozwiązania przybliżone



wzoru Waldena:

gdzie:
Re – liczba Reynoldsa,
ε- chropowatość względna



Tabela wysokości strat dla rur z tworzyw sztucznych np. PCV lub polietylenu.

Dla rur z innych materiałów (o większej chropowatości powierzchni wewnętrznej) opory strat będą 
większe. Aby je określić, należy pomnożyć wartości z tabeli o współczynnik odpowiednio np. :
1,2 - dla rur z wibrobetonu,
1,5 - dla rur stalowych.



Wysokość podnoszenia hydroforu możemy obliczyć według następującego 
wzoru:

H = Hgeo1 + Hgeo2 + 0,2 x(L1 + L2) + HW

gdzie:
Hgeo1 – strona ssawna – Różnica poziomów między lustrem wody w studni a 
osią pompy
Hgeo2 – strona tłoczna – Różnica poziomów między osią pompy a najwyższym 
odbiornikiem
L1 + L2 – Straty na przepływie wody przez rury (ok. 20% długości rurociągu)
HW – Wymagane ciśnienie wypływu wody z kranu

* Hgeo1 + L1 + L2 < 7 m (głębokość ssania pomp samozasysających to 
maksymalnie 7 m)


