PRZEPŁYW CIECZY
W PRZEWODACH
(KORYTACH)
OTWARTYCH

PODSTAWOWE POJĘCIA
Przewody otwarte dzielimy na
 naturalne (rzeki, strumienie, potoki)
 sztuczne (kanały komunikacyjne, melioracyjne itp.).

Łożysko - przewód otwarty, którego dno i ściany boczne są lub mogą byd
zwilżone płynącą cieczą.

Przekrój przepływowy - częśd przekroju poprzecznego przewodu
przez którą przepływa ciecz. (tzn. przekroju prostopadłego do linii środkowej),

Promieo hydrauliczny Rh określamy następująco
𝐴
𝑅ℎ =
𝑈

gdzie:
A – pole powierzchni przekroju przepływowego,
U – obwód zwilżony, tj. długośd krzywej przecięcia przekroju poprzecznego ze
ścianami zwilżonymi łożyska.

Krzywą rozkładu prędkości nazywamy
obwiednię kooców wektorów prędkości, których
początki leżą na jednej prostej.

Istotne znaczenia mają pionowa i pozioma krzywa
rozkładu prędkości.
Punkty przekroju przepływowego, charakteryzujące się tą samą prędkością, tworzą
na powierzchni prędkości linie jednakowej prędkości, zwane izotachami.
(Linie te są obwiedniami kooców wektorów prędkości)
Izotachą zerową jest obwód zwilżony, inne izotachy mogą byd dowolnymi
krzywymi, których kształt, w miarę zbliżania się do obwodu zwilżonego, upodabnia
się do niego.
nurt

Cząstki cieczy poruszające się najszybciej tworzą strugę, zwaną nurtem.

Oś geometryczna

- Linia łącząca środki ciężkości przekrojów

przepływowych

Oś dynamiczna (hydrauliczna) - Linia łącząca rzuty na przekrój
zwilżony środków ciężkości brył, ograniczonych powierzchnią prędkości,
powierzchnią swobodną i przekrojem zwilżonym

W przypadku kanałów prostoliniowych o stałym przekroju poprzecznym osie te
leżą w jednej płaszczyźnie pionowej.

KLASYFIKACJA RUCHU CIECZY W KANAŁACH OTWARTYCH
RUCHY RÓWNOMIERNE I NIERÓWNOMIERNE

Ruch cieczy w przewodzie otwartym jest równomierny, jeżeli powierzchnia
prędkości wzdłuż osi dynamicznej przewodu nie ulega zmianie.
W ruchu równomiernym przekrój przepływowy i głębokośd kanału nie
ulegają zmianie (powierzchnia swobodna jest równoległa do dna).
Ruch jest zatem ruchem ustalonym.
W ruchu nierównomiernym przekrój przepływowy zmienia się wzdłuż osi
hydraulicznej zależnie albo niezależnie od czasu.
Ruch nierównomierny może więc byd ruchem ustalonym lub

nieustalonym.

PRZEPŁYWY SPOKOJNE I RWĄCE
Obserwacja przepływu wody przez kanały otwarte prowadzi do wniosku, że
charakter przepływu zależy od tego, czy średnia prędkośd przekracza

prędkośd c rozprzestrzeniania się fal płaskich powstających na
powierzchni swobodnej cieczy płynącej przez kanał o średniej głębokości ts

Wzór ten, wyprowadzony przez Lagrange’a, jest podstawą podziału ruchów
cieczy w kanałach otwartych na:

a) przepływy spokojne (łagodne), odbywające się z prędkościami
średnimi

v < c,

b) przepływy rwące, odbywające się z prędkościami średnimi
v > c.

RUCH RÓWNOMIERNY W PRZEWODACH OTWARTYCH

Ruch cieczy w kanale otwartym

RÓWNANIE BERNOULLIEGO

W przypadku ruchu ustalonego równanie Bernoulliego napisane dla przekrojów
1. i 2., oddalonych od siebie o l , przybiera postad

gdzie:
αi (i = 1, 2) – współczynnik Coriolisa,
vi (i = 1, 2) – średnia prędkośd przepływu,
pi (i = 1, 2) – nadciśnienie w środku pola przekroju,
Hi (i = 1, 2) – wysokośd niwelacyjna środka pola przekroju,
– wysokośd strat energetycznych na odcinku między przekrojami 1. i 2.

Ruch cieczy w kanale otwartym
Jeśli teraz rozważania ograniczymy do ruchu równomiernego, to na podstawie
jego definicji otrzymamy

Spadek hydrauliczny natomiast

jest więc równy spadkowi niwelacyjnemu dna i zwierciadła swobodnego.

RÓWNANIE HYDRODYNAMICZNE RUCHU
RÓWNOMIERNEGO
Do rozważao wykorzystajmy równanie Naviera–Stokesa
Niech układ współrzędnych jest taki że jedna z osi przebiega przez środki geometryczne
przekrojów strugi cieczy.
Zatem

przy czym: g – przyspieszenie ziemskie, W –jednostkowa siła oporów ruchu.
W ruchu równomiernym
 g sin β = g I,
 ciśnienie nad powierzchnią swobodną nie ulega zmianie i jego rozkład w strudze
jest hydrostatyczny, czyli ∂p/∂s = 0,
 ∂v/∂t = 0 ∧ ∂v/∂s = 0, gdyż ruch jest ustalony, a struga ma niezmienne pole
przekroju przepływowego.

Uzależniając opory ruchu od promienia hydraulicznego Rh i średniej prędkości
przepływu v, po zastosowaniu analizy wymiarowej otrzymamy

a po wprowadzeniu bezwymiarowego współczynnika oporu łożyska λ = 2j mamy

zatem równanie ruchu Naviera Stokesa przyjmie postad

stąd

średnia prędkośd przepływu

Przyjmując, że

otrzymamy zależnośd znaną pod nazwą formuły

de Chezy’ego

Jest to wzór półempiryczny, ponieważ występujący w nim współczynnik C zależy
od promienia hydraulicznego i chropowatości łożyska,
Średnią prędkośd przepływu v można zatem wyznaczyd jeżeli znane są współczynniki λ i C.
Współczynniki λ i C obliczamy za pomocą następujących empirycznych formuł:
Formuła Misesa – określa współczynnik oporu λ
gdzie k– współczynnik chropowatości, którego wartośd zależy od rodzaju ścian łożyska,
mający wartości (0,2÷200 μm), przy czym dolna wartośd dotyczy ścian wykooczonych
gładką wyprawą cementową, górna natomiast ścian z ziemi.

Formuła Bazina

w której współczynnik c zależy od rodzaju ścian łożyska. Ścianom wykooczonym
gładką wyprawą cementową przypisuje się liczbę c = 0,06, natomiast ścianom z
głazów c = 1,75.
Formuła Manninga

w której n jest współczynnikiem zależnym od rodzaju i chropowatości ścian kanału.
Współczynnik n może mied wartości 0,009÷0,03.
Dolna wartośd dotyczy wyjątkowo gładkich powierzchni pokrytych emalią lub
glazurą.
Wartośd górna odnosi się do kanałów wyjątkowo źle utrzymanych o znacznych
wyrwach i osypiskach, zarośniętych szuwarami z dużymi kamieniami na dnie itp

Formuła Matakiewicza

Pozwala obliczyd prędkośd średnią w łożysku naturalnym

gdzie ts – średnia głębokośd cieczy w kanale.

ROZKŁAD PRĘDKOŚCI W PRZEKROJACH: POZIOMYM I PIONOWYM

Rozkład prędkości w przekroju poziomym prostoosiowego kanału o
niezmiennym polu przekroju poprzecznego A i szerokości B możemy określid wzorem
przybliżonym

w którym: vmax – prędkośd maksymalna w osi przewodu, y – odległośd od osi.

Krzywa rozkładu prędkości w prostokątnym
kanale otwartym w przekroju poziomym

Rozkład w dowolnym przekroju pionowym równoległym do osi hydraulicznej
łożyska określa formuła Bazina

w której:
v – lokalna prędkośd przepływu na głębokości z pod zwierciadłem,
ξ – współczynnik zależny od głębokości kanału h i spadku hydraulicznego I.
Jeżeli

Wzór jest zatem przydatny, gdy szerokośd kanału jest duża w stosunku do
głębokości (Rh ≈ h).
Współczynnik C zależy od chropowatości przewodu i wyznacza się go doświadczalnie.

Wykonajmy obliczenia

gdzie vs – prędkośd średnia wzdłuż prostej pionowej
Po obliczeniu całki we wzorze po stronie prawej otrzymamy prędkośd średnią
przepływu

Oznaczając przez hu głębokośd, na której v = vs mamy
stąd

Zależnośd jest stosowana w jednopunktowej
metodzie pomiaru średniej prędkości przepływu w
szerokim kanale.
Rozkład prędkości w przekroju pionowym równoległym do osi hydraulicznej kanału

NAJKORZYSTNIEJSZY PRZEKRÓJ POPRZECZNY KANAŁU

Hydraulicznie najkorzystniejszy przekrój, to przekrój przez który przy
danym: spadku hydraulicznym I i polu powierzchni przekroju A, strumieo

objętości qV cieczy płynącej ruchem jednostajnym jest maksymalny.
Z formuły de Chezy’ego wynika, że największą prędkośd średnią uzyskamy przy
największym Rh.
Dla określonego pola powierzchni przekroju poprzecznego strugi maksymalny
strumieo objętości wystąpi więc przy minimalnym obwodzie zwilżonym
Ze względów technologicznych często stosuje się przekrój trapezowy.
Rozpatrzmy więc, jaki warunek musi spełniad najkorzystniejszy przekrój trapezowy

Warunek spełnia trapez opisany na półkolu

Gdy α = π/2 ( prostokąt) otrzymamy h = b/2. Oznacza to, że kanał o przekroju
prostokątnym i polu A = bh jest hydraulicznie najkorzystniejszy, gdy h = b/2.
Promieo hydrauliczny dla przekroju prostokątnego wynosi zatem

Najkorzystniejszy kąt pochylenia skarp obliczamy podstawiając do powyższego
wzoru zależnośd

i otrzymamy

Warunek na minimum U prowadzi do wyznaczenia kąta a

stąd

Wniosek
Najdogodniejszym spośród przekrojów trapezowych jest trapez opisany na
półkolu o skarpach pochylonych pod kątem π/3 rad względem poziomu.

RUCH NIERÓWNOMIERNY W PRZEWODACH OTWARTYCH
RÓWNANIE NIERÓWNOMIERNEGO RUCHU USTALONEGO
Weźmy pod uwagę dwa przekroje poprzeczne prostoliniowego kanału o
niezmiennym przekroju łożyska i pochyleniu dna i = const odległe od siebie o ds

Ruch w kanale będziemy traktowali jako wolnozmienny, tzn. taki, w którym
krzywizna linii zwierciadła jest mała, a prędkości elementów cieczy są prawie
prostopadłe do przekroju przepływowego i przy tym założeniu napiszemy
równanie Bernoulliego dla przekrojów 1. i 2.

Równanie Bernoulliego dla przekrojów 1. i 2.

Tutaj założyliśmy jednakowy współczynnik Coriolisa w obydwu przekrojach.
Straty hydrauliczne dhs 12 na drodze 1–2 wyznaczymy ze wzoru de Chezy’ego
i definicji spadku hydraulicznego .
Po pominięciu wyrazów nieskooczenie małych rzędu wyższego niż pierwszy otrzymamy

Ponieważ

Zatem

Uwzględniając fakt, że dA = b dh (b – szerokośd zwierciadła cieczy w przekroju 2)
otrzymamy

Równanie jest równaniem ustalonego ruchu nierównomiernego, wolnozmiennego w
kanałach otwartych.
Po scałkowaniu równanie to daje możliwośd określenia kształtu linii zwierciadła
cieczy.

Przyrost pola przekroju przepływowego na
drodze ds

Zauważmy, że gdy:
0 ruch jest równomierny, wówczas

powierzchnia swobodna tworzy
pionowy próg wodny, zwany progiem Bidone’a.

Jeżeli
powierzchnia swobodna cieczy wznosi się, tworząc tzw.
krzywą spiętrzenia,

Jeżeli
głębokośd strugi maleje w kierunku przepływu

ENERGIA ROZPORZĄDZALNA W PRZEKROJU PRZEPŁYWOWYM KANAŁU
Weźmy pod uwagę prostoosiowy kanał o niezmiennym przekroju łożyska. Linia
energii jest wzniesiona ponad zwierciadło swobodne na wysokośd α v2/2g.
Ciśnienia statycznego nie bierzemy pod uwagę, ponieważ jest ono jednakowe wzdłuż
całej strugi i równe ciśnieniu atmosferycznemu.
Jeśli głębokośd strugi oznaczymy przez h, to linia energii leży na wysokości
αv2/2g + h ponad dnem kanału.
Wysokośd energii rozporządzalnej E w rozpatrywanym przekroju wynosi zatem

Po wykorzystaniu równania ciągłości dla qV=const. otrzymamy

Ponieważ pole przekroju strugi zależy wyłącznie od napełnienia, więc

Zwródmy uwagę, że

Z powyższych zależności wynika wniosek, że istnieje h ≡ hkr ∈ (0, ∞), dla którego E = Emin
(hkr – wysokośd krytyczna).
Warunek na minimum E ma postad

lub w postaci

Tutaj: b = dA/dh = A′

jest szerokością swobodnego zwierciadła cieczy

Niech E = const., parametrami zaś niech będą h i qV .
Zbadamy, jak zmienia się qV podczas zmiany napełnienia, które może przybierad
wartości h ∈ (0, E)

Po przekształceniu równania

mamy

widzimy, że

wnioskujemy, że qV musi mied w (0, E) maksimum.
Warunek na maksimum qV jest następujący

Po wprowadzeniu szerokości zwierciadła swobodnego b i skorzystaniu z równania
otrzymujemy
Ponieważ A = A(h), istnieje więc głębokośd h = hkr, dla której warunek
Jest spełniony.

Stąd wniosek, że głębokośd krytyczna hkr to taka,
że dla qV = const. energia strugi E osiąga minimum,
a dla E = const. strumieo objętości qV osiąga maksimum.
Zapiszmy warunek
w postaci

Liczba
Frouda

i zauważymy, że

przy czym:
ts = A/b – średnia głębokośd cieczy,
Fr – liczba Froude’a , w której charakterystycznym wymiarem liniowym jest l = ts .

stąd wynika związek między krytyczną liczbą Froude’a Frkr i odpowiadającą jej średnią
głębokością tskr

Oznacza to, że głębokośd krytyczna występuje wtedy i tylko wtedy, gdy liczba Froude’a
wynosi 1/α.
Z krytyczną wartością liczby Froude’a wiąże się prędkośd krytyczna, którą wyznaczamy ze
wzoru

Ruch krytyczny występuje w przyrodzie tam, gdzie struga musi gromadzid energię
do przekroczenia pewnej przeszkody.
Następuje wtedy spiętrzenie wody do minimalnego poziomu, wystarczającego do
wywołania zadanego przepływu.
Na przykład, gdy
kanał jest zwężony na pewnym odcinku, a jego energia nie wystarcza do wywołania
koniecznych prędkości w przewężeniu, następuje piętrzenie przed przeszkodą i
akumulacja energii dopóty, dopóki nie wystarczy ona do zapewnienia właściwego
przepływu.
Z definicji będzie to ruch krytyczny, jako wymagający najmniejszej energii.

PRZEPŁYW SPOKOJNY I RWĄCY
Rozpatrzmy ruch cieczy w kanale prostokątnym o szerokości b.
 Energia rozporządzalna w pewnym przekroju tego kanału jest równa
lub
 strumieo objętości qV = const.
Energię E w kanale prostokątnym wyrazimy następująco

Interpretację geometryczną
powyższego wzoru przedstawiono
na rysunku

W celu stwierdzenia, czy określony ruch jest spokojny, czy rwący skorzystamy ze
wzoru
lub
Ponieważ α v2/2g = Ev jest energią kinetyczną, ruch krytyczny występuje wówczas,
gdy ts=tskr=2Ev , natomiast

Zwródmy uwagę, że powyższe nierówności są równoważne następującemu kryterium
podziału na przepływ spokojny i rwący:

przy czym:
v – średnia prędkośd przepływu,
g ts – prędkośd rozchodzenia się fali powierzchniowej na powierzchni cieczy o średniej
głębokości wynoszącej ts.

PRÓG WODNY
Rozważmy zjawiska przechodzenia przepływu spokojnego w rwący i rwącego w spokojny.
próg albo
odskok
hydrauliczny
(Bidone’a).

Podczas przepływu przez kanał o zmiennym spadku, ruch jednostajny jest odpowiednio
spokojny, rwący i znów spokojny.

Rozpatrując wypływ cieczy spod zasuwy umieszczonej w prostokątnym,
szerokim kanale (Rh ≈ h) o małym spadku dna, zauważamy, że przy wypływie
z prędkością średnią vo istnieje przekrój ,w którym prędkośd jest maksymalna i wynosi vc.
próg albo
odskok
hydrauliczny
(Bidone’a).

Przyczyną tego zjawiska jest stwierdzony doświadczalnie fakt, iż strata energii jest
proporcjonalna do kwadratu prędkości (v2), a wzrost głębokości do prędkości v.

Zjawisko to obserwujemy również w innych przypadkach, np. w przepływie przez
kanał mierniczy Venturiego o ruchu rwącym, poniżej jazów, zapór.
Progiem (odskokiem) hydraulicznym będziemy zatem nazywad gwałtowne zwiększenie
się głębokości strugi przy jednoczesnym zmniejszeniu prędkości.

RÓWNANIA ODSKOKU HYDRAULICZNEGO
W celu wyprowadzenia równania odskoku hydraulicznego wydzielimy objętośd
kontrolną strugi zawartą między dwoma przekrojami 1. i 2.

W rozważaniach założymy, że:
 Składowa sił ciężkości, równoległa do dna, ma w porównaniu z innymi siłami
na tyle małą wartośd, że można ją pominąd (spadki dna są małe).
 Przekroje leżą blisko siebie, pomijamy więc siły tarcia.
 Rozkłady prędkości w rozpatrywanych przekrojach są podobne,

Z zasady zachowania pędu, otrzymamy

przy czym:
q = qV/b (b – szerokośd kanału),
v1, v2 – prędkośd w przekrojach 1. i 2.,
h1, h2 – głębokośd w przekrojach 1. i 2.
- siły powierzchniowe działające w przekrojach 1. i 2., odniesione do
jednostki szerokości i otrzymane przy założeniu hydrostatycznego rozkładu ciśnienia
wzdłuż prostej pionowej.
Ponieważ

mamy

Jeżeli głębokośd h w kanale za odskokiem jest różna od głębokości h2 sprzężonej
z h1, to następuje przesunięcie odskoku.
Gdy h > h2 – odskok przesuwa się w kierunku zasuwy,
h < h2 – odskok przesuwa się w dół kanału dopóty, dopóki głębokośd h1, rosnąca
wskutek strat energii, nie osiągnie wartości sprzężonej z h.
Dla danego przepływu q można określid funkcję Θ

Dla obu głębokości sprzężonych wartości
Θ (h) są jednakowe i można je dobrad
bezpośrednio z wykresu. Na rysunku tym
przedstawiono również krzywą E = E(h).
Pozwala to na odczytanie wysokości energii
straconej na odskoku. Jak widad z wykresu,
obie krzywe E = E(h) oraz Θ = Θ (h) mają
minimum przy tej samej głębokości h = hkr.

Długośd odskoku, istotną ze względu na koniecznośd umocnienia dna kanału,
można wyznaczyd ze wzorów doświadczalnych.
Systematyczne badania nad długością l progu wodnego prowadził Bachmietiew.
Wyniki swych badao podał w postaci wykresu przedstawiającego zależnośd stosunku
l/h2 od liczby Fr =v12 /gh1 .
Z przebiegu krzywej doświadczalnej wynika, iż długośd progu wodnego jest zawarta w
granicach

Długośd progu wodnego określa również wzór Wóycickiego

