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CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 
 

1. CEL ĆWICZENIA 
 

 Celem ćwiczenia jest obliczenie współczynnika wypływu  na podstawie 
pomiaru czasu opróżniania zbiornika. Pomiary wykonuje się dla dwóch różnie 
ustawionych, identycznych geometrycznie zbiorników, dla końcówek wylotowych o 
różnej średnicy. 

 
 

Rys. 1. Układ pomiarowy a) ze zbiornikiem pionowym b) ze zbiornikiem poziomym. 
1 – zbiornik, 2 – cieczowskaz, 3 - króciec wypływowy z kurkiem, 4 – króciec do napełniania 

zbiornika 

 
 Pomiary wykonujemy:  
 w przypadku zbiornika pionowego dla dwóch różnych końcówek wylotowych, 
  w przypadku zbiornika poziomego dla co najmniej jednej wybranej końcówki. 
 
 
 
 

2. WYKONANIE ĆWICZENIA 
 
1. Zamocować wybraną końcówkę wylotową w króćcu wypływowym. 
 
2. Sprawdzić czy kurek zamykający zbiornik jest zamknięty. 
 
3. Napełnić zbiornik wodą. 
 
4. Otworzyć całkowicie kurek zamykający zbiornik włączając jednocześnie stoper. 
Zanotować czas obniżania poziomu wody w zbiorniku o każde: 
  30 mm w przypadku zbiornika poziomego, 
  60 mm w przypadku zbiornika pionowego. 
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5. Wyłączyć stoper w chwili całkowitego opróżnienia zbiornika, co odpowiada 
poziomowi: 
  270 mm dla zbiornika poziomego, 
  600 mm dla zbiornika pionowego. 
 
6. Dla zbiornika pionowego powtórzyć pomiar po wymianie końcówki wylotowej na 
końcówkę o innej średnicy. 
 
 

3. OBLICZENIA 
 

Wartość współczynnika wypływu  oblicza się po przekształceniu zależności 
określającej czas wypływu cieczy ze zbiornika: 
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gdzie: A0 - powierzchnia otworu wypływowego, m2 

 H1 i H2 - wysokości lustra cieczy na końcu i na początku wypływu względem    
          poziomu otworu wylotowego, m 
 A1 - pole przekroju lustra cieczy, które jest funkcją poziomu cieczy w zbiorniku 
 (A1=f(H)), m2 

 φ - współczynnik wypływu, - 
 

 
DANE:      L = 0,60 m  - długość zbiornika 
                 D = 0,27 m  - średnica zbiornika 
                 l1 = 0,092 m  - długość króćca wypływowego w zbiorniku poziomym 
                 l2 = 0,097 m  - długość króćca wypływowego w zbiorniku pionowym 
 
Średnice otworów wylotowych:  d1 = 0,005 m 
                                                        d2 = 0,0055 m 
                                                        d3 = 0,006 m 
                                                        d4 = 0,0065 m 
                                                        d5 = 0,007 m 
 
 Na podstawie zmierzonych czasów opróżniania zbiornika, obliczyć trzy 

wartości współczynnika wypływu  dla każdego wykonanego pomiaru:  
 dla przypadku pełnego opróżnienia zbiornika  
oraz  
 dla dwu dowolnie wybranych przedziałów zmiany poziomu cieczy w zbiorniku. 
 
 W sprawozdaniu wyraźnie zaznaczyć wysokości cieczy: 
 początkową i końcową dla wybranych poziomów cieczy  
oraz  
 czas wypływu cieczy między tymi poziomami. 
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UWAGA: 
1. Wysokość słupa cieczy w zbiorniku podstawiana do obliczeń wyznaczana jest 
zawsze od poziomu otworu wypływowego a nie od dna zbiornika (długość króćca 
wypływowego podana w danych) 
 
2. W przypadku zbiornika poziomego (Rys. 2) rozwiązanie całki we wzorze na czas 
wypływu cieczy ze zbiornika możliwe jest jedynie na drodze graficznej lub 
numerycznej. Spotykane w literaturze rozwiązania analityczne dotyczą przypadku 
wypływu cieczy przez otwór w dnie zbiornika.  

 
 
Rys. 2 Przekrój lustra cieczy i poziom lustra cieczy nad otworem wypływowym dla zbiornika 

poziomego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


