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ĆWICZENIE NR 10 

 
OPORY PRZEPŁYWU 

 
 
1. Cel ćwiczenia 
Celem ćwiczenia jest eksperymentalne wyznaczenie wartości współczynników oporu 
przy przepływie powietrza przez przewód prosty oraz warstwę wypełnienia i porów-
nanie ich z wartościami teoretycznymi podawanymi w literaturze. 
 
2. Zestaw pomiarowy 
Zestaw pomiarowy składa się z: 
♦ układu stabilizacji ciśnienia i oczyszczania powietrza dostarczanego ze spręŜarki 

– reduktora ciśnienia i filtra powietrza, 
♦ kurka do regulacji natęŜenia przepływu powietrza, 
♦ rotametru do pomiaru natęŜenia przepływu powietrza, 
♦ mikromanometru z rurką pochyłą do pomiaru spadku ciśnienia na badanym 

elemencie – mikromanometr napełniony jest alkoholem metylowym zabarwio-
nym na kolor fioletowy, 

♦ termometru do pomiaru temperatury przepływającego gazu, 
♦ wymiennego badanego elementu - przewodu prostego o przekroju kołowym lub 

kolumny z wypełnieniem. 
 
3. Wykonanie pomiarów 
♦ wypoziomować i wyzerować mikromanometr, 
♦ umieścić w gnieździe pomiarowym badany element, 
♦ wykonać pomiary spadku ciśnienia dla 10-20 róŜnych /wskazanych przez pro-

wadzącego ćwiczenie/ wartości natęŜenia przepływu powietrza w granicach 200-
2200 dm3/h przy przepływie przez przewód prosty i warstwę wypełnienia, jedno-
cześnie mierzyć temperaturę powietrza, 

♦ odczytać i zanotować wartość ciśnienia atmosferycznego. 
 
Wyniki pomiarów umieścić w tabeli, której wzór znajduje się na ostatniej stronie in-
strukcji. 
 
4. Opracowanie wyników 
Dla wskazanych przez prowadzącego ćwiczenie wyników pomiarów obliczyć do-
świadczalne wartości współczynników oporu λ przy przepływie przez przewód prosty 
i warstwę wypełnienia. Zapisać w sprawozdaniu jeden kompletny cykl obliczeń dla 
obu mierzonych elementów. Wartości te porównać ze współczynnikami oporu obli-
czonymi teoretycznie z zaleŜności podanych w literaturze. 
Dla wskazanego przez prowadzącego ćwiczenie elementu wykonać obliczenia dla 
wszystkich wykonanych pomiarów. Obliczenia te mogą być wykonane dowolnym 
sposobem /np. arkusz kalkulacyjny/, nie naleŜy ich zapisywać w sprawozdaniu, nale-
Ŝy jedynie zamieścić tabelaryczne zestawienie wyników cząstkowych i końcowych.  
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Narysować wykres zaleŜności współczynnika oporu λ od liczby Re /lg λ = f(lg Re)/. 
Na wykresie umieścić w postaci linii ogólnie znane /literaturowe/ zaleŜności na obli-
czanie współczynnika oporu λ w zakresach liczby Re w których one obowiązują. Na 
tym samym rysunku nanieść w postaci punktów obliczone doświadczalnie wartości 
współczynników oporu. 
 
Kolejność obliczeń: 
♦ przeliczyć wskazanie rotametru na aktualne warunki temperatury i ciśnienia, 
♦ obliczyć prędkość przepływu powietrza przez przewód prosty, 
♦ dla kolumny z wypełnieniem obliczyć dwie prędkości - przez przewód doprowa-

dzający powietrze do kolumny i przez kolumnę, 
♦ obliczyć odpowiednie liczby Re, 
♦ z liczb Re obliczyć teoretyczne współczynniki oporu λ, 
♦ ze zmierzonego spadku ciśnienia /po wprowadzeniu odpowiednich poprawek/ 

obliczyć doświadczalne wartości współczynnika oporu λ. 
 
Uwagi: 
Przeliczanie wskazań rotametru 
� Rotametr jest wzorcowany dla ciśnienia atmosferycznego 760 mm Hg i tempera-

tury 20oC. Odczytane wartości natęŜenia przepływu naleŜy przeliczyć na aktualne 
wartości temperatury i ciśnienia 
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gdzie: 
 
♦ V20,760 - wskazanie odczytane z rotametru, 
♦ Vt,p - skorygowana wartość natęŜenia przepływu powietrza dla temperatury po-

miaru i aktualnego ciśnienia atmosferycznego, 
♦ ρ20,760 i ρt,p - gęstości powietrza w odpowiednich warunkach. 

 
Obliczanie prędkości przepływu, liczby Re, współczynników oporu 
a) Przewód prosty o przekroju kołowym 
 
♦ średnica wewnętrzna 7 mm, 
♦ długość przewodu 163 cm. 

 
Mierzony spadek ciśnienia jest sumą spadków ciśnienia na przewodzie prostym i 
oporze lokalnym (wylot z przewodu do atmosfery). 
 
Spadek ciśnienia na oporze lokalnym naleŜy obliczyć teoretycznie i odjąć od wartości 
zmierzonej. Dopiero tak skorygowana wartość ∆p odpowiada spadkowi ciśnienia na 
przewodzie prostym. 
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b) Kolumna z wypełnieniem 
 
♦ średnica kolumny 90 mm, 
♦ średnica ziarna 1,8 mm - kształt kulisty, 
♦ wysokość warstwy wypełnienia 92 cm, 
♦ porowatość warstwy ε = 0,38. 

 
Mierzony spadek ciśnienia jest sumą spadków na: 
♦ przewodzie doprowadzającym (dw = 7 mm, długość l = 65 cm), 
♦ oporze lokalnym /wlot z przewodu doprowadzającego do kolumny/, 
♦ warstwie wypełnienia. 

 
Spadki ciśnienia na przewodzie doprowadzającym i oporze lokalnym naleŜy obliczyć 
teoretycznie /patrz M. Serwiński - Zasady InŜynierii Chemicznej str.94 tablica 2-12; 
wydanie w Ŝółtych okładkach str.86/ i odjąć od wartości zmierzonej. Dopiero tak sko-
rygowana wartość ∆p odpowiada spadkowi ciśnienia na warstwie wypełnienia.  
 
� Parametry fizykochemiczne powietrza (gęstość i lepkość) dla warunków pomiaru 

naleŜy odczytać z tablic (interpolacja) lub obliczyć. 
 

� Gęstość cieczy manometrycznej /alkohol metylowy/ ρ = 790 kg/m3. 
 
� ZaleŜność wykładnika n w równaniu Leva od liczby Re jest podana w tabeli: 
 

Re 10 20 40 80 100 200 400 1000 2000 4000 
n 1,00 1,15 1,30 1,45 1,55 1,70 1,80 1,85 1,90 1,93 
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 TABELA POMIARÓW 

 
 ciśnienie atmosferyczne: mm Hg 
 przewód prosty kolumna z wypełnieniem 
 natęŜenie 

przepływu 
V 

temperatura 
 
t 

spadek 
ciśnienia 

∆p 

natęŜenie 
przepływu 

V 

temperatura 
 
t 

spadek 
ciśnienia 

∆p 
 dm3/h °C mm dm3/h °C mm 

1. 200   200   

2. 300   400   

3. 400   600   

4. 500   800   

5. 600   1000   

6. 700   1200   

7. 800   1400   

8. 900   1600   

9. 1000   1800   

10. 1100   2000   

11. 1200   2200   

12. 1400      

13. 1600      

14. 1800      

15. 2000      

16 2200      

 


