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EKSPERYMENTALNE BADANIA
MIEJSCOWYCH OPORÓW HYDRAULICZNYCH
W KSZTAàTKACH ĩELIWNYCH
Marek Kalenik, Beata Witowska1
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badaĔ wspóáczynników oporów miejscowych w wybranych losowo trzech nieocynkowanych i ocynkowanych kolankach i trójnikach Īeliwnych. Badania przeprowadzono na wybudowanym w laboratorium stanowisku
pomiarowym. Pomiary wykonano dla ksztaátek o kącie nachylenia 90°, wyprodukowanych
przez dwóch producentów Īeliwnych ksztaátek wodociągowych. Wyznaczone wspóáczynniki oporów miejscowych z badaĔ porównano ze wspóáczynnikami oporów miejscowych
wyznaczonych wedáug obowiązującej normy PN-76-M-34034 [1987].
Sáowa kluczowe: wspóáczynniki oporów miejscowych, ksztaátki Īeliwne, kolanka, trójniki

WSTĉP
Ukáady wodociągowe zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi zaleceniami powinny zapewniü odbiorcy wodĊ w dostatecznej iloĞci, pod odpowiednim ciĞnieniem
i o odpowiedniej jakoĞci. W ukáadach wodociągowych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków stosuje siĊ róĪne ksztaátki wodociągowe (kolanka, trójniki, zwĊĪki,
rozszerzenia), które zmieniają kierunek ukáadania rurociągów wodociągowych lub ich
Ğrednice. Szczególnie w instalacjach wodociągowych wewnątrz budynku oraz w stacjach
uzdatniania wody wystĊpuje duĪo róĪnych ksztaátek wodociągowych, które są produkowane z róĪnych materiaáów (np. Īeliwa, PVC, PE). Ksztaátki wodociągowe powinny byü
szczelne, nie pogarszaü jakoĞci wody, odporne na oddziaáywanie mechaniczne i chemiczne wody oraz umoĪliwiaü przepáyw wody przy jak najmniejszych oporach hydraulicznych (stratach hydraulicznych).
Do obliczania strat hydraulicznych w ksztaátkach wodociągowych niezbĊdna jest znajomoĞü wartoĞci liczbowej wspóáczynników oporów miejscowych (ȗ), które są podane
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w normie PN-76/M-34034 [1987] oraz w licznych publikacjach [Wereszko 1969,
Bylka i Grabarczyk 1976, Brydak-JeĪowiecka i in. 1994, Serre i in. 1994, Nowakowski 1995, Grabarczyk 1997, Mielcarzewicz 2000, Siwiec i in. 2002, Cisowska
i Kotowski 2004, Kalenik i BrzeziĔski 2004, Kotowski i Wójtowicz 2005]. W związku z tym, w zaleĪnoĞci, z jakich Ĩródeá literatury korzystamy przy dobieraniu wspóáczynników oporów miejscowych przy obliczaniu strat hydraulicznych w przewodach wodociągowych, otrzymujemy róĪne wyniki. Na wzrost oporów hydraulicznych
w ksztaátce wodociągowej ma wpáyw szorstkoĞü wewnĊtrznej Ğcianki, kąt wygiĊcia
ksztaátki i wielkoĞü Ğrednicy.
W ukáadach wodociągowych, gdzie wystĊpuje duĪa liczba ksztaátek wodociągowych, suma oporów hydraulicznych w ksztaátkach powoduje znaczny wzrost oporów
hydraulicznych caáego ukáadu wodociągowego. W związku z tym ukáady wodociągowe,
w których wystĊpują duĪe opory hydrauliczne, generują wiĊksze koszty inwestycyjne
i eksploatacyjne, poniewaĪ do ukáadu naleĪy dobraü wiĊksze pompy i silniki elektryczne
o wiĊkszej mocy.
Celem artykuáu jest przedstawienie analizy wyników badaĔ wspóáczynników oporów
miejscowych, obliczonych wedáug PN-76/M-34034 [1987] i wyznaczonych z pomiarów
wykonanych na stanowisku pomiarowym. Zakres artykuáu obejmuje badania wspóáczynników oporów miejscowych w nieocynkowanych i ocynkowanych nowych kolankach
i trójnikach wykonanych z Īeliwa, których Ğrednica wynosiáa 0,02 m.
OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO
Badania miejscowych oporów hydraulicznych w Īeliwnych ksztaátkach wodociągowych wykonano na laboratoryjnym stanowisku pomiarowym (rys. 1 i 2). Ukáad przewodów i urządzeĔ pomiarowych zostaá zamontowany za pomocą obejm na dwóch stalowych
statywach. Rurociąg (1) doprowadzaá wodĊ do pompy (2), która wymuszaáa przepáyw
przez stanowisko pomiarowe. Za pompą zamontowano elektroniczny przepáywomierz
(3) typu PROMAG 33FT40, firmy Endress+Hauser, do pomiaru iloĞci przepáywającej
wody oraz zawór grzybkowy (4), który odcinaá dopáyw wody podczas wymiany ksztaátek. Na początku i na koĔcu ksztaátki (7) zostaáy zamontowane wĊĪyki impulsowe (8),
które podáączono do odcinających zaworów kulowych (9 – rys. 1) i rozdzielacza z zaworami odcinającymi (9, 14, 15, 21, 22, 23 – rys. 2). Straty hydrauliczne w poszczególnych ksztaátkach mierzono za pomocą elektronicznego miernika róĪnicy ciĞnienia (10)
typu DELTABAR 230, firmy Endress+Hauser. Ksztaátki na stanowisku pomiarowym
montowano za pomocą Ğrubunku (5) i krótkiego odcinka z rury PE (6). W najwyĪszych
punktach ukáadu pomiarowego zamontowano odpowietrzniki (11). NatĊĪenie przepáywu
wody na stanowisku pomiarowym regulowano za pomocą zaworu grzybkowego (12).
Stanowisko pomiarowe pracowaáo w ukáadzie otwartym, a woda odprowadzana byáa spustem do kanalizacji (13).
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Schemat stanowiska pomiarowego do badania miejscowych oporów hydraulicznych
w kolankach: 1 – rurociąg doprowadzający wodĊ, 2 – pompa, 3 – elektroniczny przepáywomierz, 4 – zawór grzybkowy, 5 – Ğrubunek, 6 – odcinek z rury PE, 7 – ksztaátka
(kolanko), 8 – wĊĪyki impulsowe, 9 – odcinające zawory kulkowe, 10 – elektroniczny
miernik róĪnicy ciĞnienia, 11 – odpowietrznik, 12 – zawór grzybkowy do regulacji przepáywu wody, 13 – spust do kanalizacji
Scheme of measuring stand to research of local hydraulic resistance in knees: 1 – supplying pipeline of water, 2 – pump, 3 – electronic flow meter, 4 – poppet valve, 5 – screws,
6 – segment from the PE pipe, 7 – fitting (knee), 8 – cables impulse, 9 – stop valves,
10 – electronic measure of the difference of the pressure, 11 – vent, 12 – poppet valve to
the adjustment of the flow of water, 13 – drain to the sewage system
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Schemat stanowiska pomiarowego do badania miejscowych oporów hydraulicznych
w trójnikach: 1 – rurociąg doprowadzający wodĊ, 2 – pompa, 3 – elektroniczny przepáywomierz, 4 – zawór grzybkowy, 5 – Ğrubunek, 6 – odcinek z rury PE, 7 – ksztaátka (trójnik), 8 – wĊĪyki impulsowe, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 – zawory kulkowe
odcinające, 10 – elektroniczny miernik róĪnicy ciĞnienia, 11 – odpowietrznik, 12 – zawór
grzybkowy do regulacji przepáywu, 13 – spust do kanalizacji
Scheme of measuring stand to research of local hydraulic resistance in three-way-pipe:
1 – supplying pipeline of water, 2 – pump, 3 – electronic flow meter, 4 – poppet valve,
5 – screws, 6 – segment from the PE pipe, 7 – fitting (three-way-pipe), 8 – cables impulse, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 – stop valves, 10 – electronic measure of the
difference of the pressure, 11 – vent, 12 – poppet valve to the adjustment of the flow of
water, 13 – drain to the sewage system
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METODYKA BADAē
Badania zostaáy podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie obliczono wspóáczynniki oporów miejscowych w kolankach i trójnikach wedáug normy PN-76/M-34034
[1987]. Do obliczenia wspóáczynników oporów miejscowych w kolankach przyjĊto
z normy [1987] wspóáczynniki chropowatoĞci bezwzglĊdnej dla nowych ksztaátek ocynkowanych k = 0,25 mm i dla nowych ksztaátek nieocynkowanych k = 1,0 mm. W drugim
etapie wyznaczono wspóáczynniki oporów miejscowych dla ksztaátek ocynkowanych
i nieocynkowanych na podstawie przeprowadzonych badaĔ eksperymentalnych.
Podczas pomiarów na elektronicznym przepáywomierzu obserwowano nieznaczne
pulsacje natĊĪenia przepáywu wody wywoáane pracą pompy. Pulsacje natĊĪenia przepáywu wody wpáywaáy równieĪ na wielkoĞü strat ciĞnienia rejestrowanego przez elektroniczny miernik róĪnicy ciĞnienia o zakresie pomiarowym 0–500 mbar. W celu wyeliminowania báĊdów pomiarowych przeprowadzono po trzy serie pomiarowe dla kaĪdej
ksztaátki. Po ustabilizowaniu siĊ przepáywu dla zadanych wartoĞci natĊĪenia przepáywu
wody wykonywano po dwa odczyty w dwuminutowych odstĊpach czasu.
W czasie pomiaru strat hydraulicznych w ksztaátkach wystĊpowaáy straty w krótkich
odcinkach rur z PE i Ğrubunkach áączących badane ksztaátki z koĔcówkami impulsowymi (rys. 1 i 2). Dodatkowo wykonano pomiary strat hydraulicznych w tych Ğrubunkach
z zamontowanym miĊdzy nimi odcinkiem rury z PE, który stanowiá sumĊ odcinków rur
wykorzystanych do badaĔ danej ksztaátki. Otrzymane wielkoĞci strat hydraulicznych
w rurze z PE i Ğrubunkach odejmowano od wielkoĞci strat hydraulicznych pomierzonych w ksztaátkach, uzyskując w ten sposób rzeczywiste straty hydrauliczne w badanej
ksztaátce.
Pomiar strat hydraulicznych w poszczególnych kolankach wykonywano w nastĊpujący sposób (rys. 1). Po zamontowaniu kolanka (7) i otworzeniu zaworu (4) i (12), wáączano pompĊ (2) i otwierano zawory (9) na rozdzielaczu elektronicznego miernika róĪnicy
ciĞnienia (10), który za pomocą wĊĪyków impulsowych (8) poáączony byá z początkiem
i koĔcem badanego kolanka. NastĊpnie odpowietrzano wĊĪyki impulsowe (8) i elektroniczny miernik róĪnicy ciĞnienia (10) oraz caáy ukáad pomiarowy za pomocą odpowietrzników (11). Po usuniĊciu pĊcherzyków powietrza z ukáadu pomiarowego, ustawiano pierwszy zadany przepáyw wody za pomocą zaworu grzybkowego (12), obserwując
przepáyw wody na elektronicznym przepáywomierzu (3). Po ustabilizowaniu siĊ warunków przepáywu wody wykonywano odczyty z elektronicznego miernika róĪnicy ciĞnienia (10). NastĊpnie ustawiano kolejny przepáyw wody za pomocą zaworu grzybkowego
(12) i po ustabilizowaniu siĊ warunków przepáywu wody wykonywano kolejne odczyty
z elektronicznego miernika róĪnicy ciĞnienia (10). Po skoĔczeniu serii pomiarowej kaĪdorazowo wyáączano pompĊ (2).
Natomiast pomiar strat hydraulicznych w poszczególnych trójnikach wykonywano
w nastĊpujący sposób (rys. 2). Po zamontowaniu trójnika (7) i przed rozpoczĊciem kaĪdej
serii pomiarowej wszystkie zawory na stanowisku pomiarowym byáy zamykane. Pomiary
strat hydraulicznych wykonywano odrĊbnie dla przepáywu przelotowego (B), rozbieĪnego (A) i zbieĪnego (C). Na początku kaĪdej serii pomiarowej otwierano zawory 4 i 12
oraz: dla przepáywu przelotowego (B) – 20 i 17, dla przepáywu rozbieĪnego (A) – 20, 18
i 16, a dla przepáywu zbieĪnego (C) – 19, 18 i 17. NastĊpnie wáączano pompĊ 2 i na rozActa Sci. Pol.
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dzielaczu elektronicznego miernika róĪnicy ciĞnienia (10) otwierano zawory: dla przepáywu przelotowego (B) – 9 i 22, dla przepáywu rozbieĪnego (A) – 9 i 23, a dla przepáywu
zbieĪnego (C) – 21 i 22. Elektroniczny miernik róĪnicy ciĞnienia za pomocą wĊĪyków
impulsowych (8) poáączony byá z początkiem i koĔcem trójnika dla danego przepáywu
wody. Dalsze operacje wykonywane na stanowisku pomiarowym (rys. 2) podczas pomiarów w trójnikach byáy identyczne jak podczas pomiaru strat hydraulicznych w kolankach.
Pomiary strat hydraulicznych wykonywano dla zadanych przepáywów wody z zakresu
od 10 do 18 dm3min–1 z interwaáem co 2 dm3min–1. Zakres pomiarowy zostaá okreĞlony
zgodnie z zalecanymi prĊdkoĞciami przepáywu wody w instalacji wodociągowej wedáug
normy PN-92/B-01706 [1992]. Badania przeprowadzono w trzech losowo wybranych
kolankach i trójnikach wykonanych z Īeliwa nieocynkowanego i ocynkowanego o Ğrednicy 0,02 m. Pomiary wykonano dla ksztaátek o kącie nachylenia 90°, wyprodukowanych
przez dwóch producentów Īeliwnych ksztaátek wodociągowych (FabrykĊ àączników Radom, dalej nazywaną firma I, i OdlewniĊ ĩeliwa SA Zawiercie, dalej nazywaną firma II).
Wspóáczynniki oporów miejscowych (]  dla Īeliwnych ksztaátek ocynkowanych
i nieocynkowanych z przeprowadzonych badaĔ eksperymentalnych wyznaczono na podstawie równania [Grabarczyk 1997]:
L  8Q 2

∆H =  ∑ ζ + λ 
d  π 2 gd 4


(1)

które, przy zaáoĪeniu, Īe dáugoĞü przewodu (L) równa jest zeru i w ukáadzie pomiarowym
wystĊpuje tylko jedna ksztaátka, przeksztaácono do postaci:

ζ =

∆H π 2 gd 4
8Q 2

(2)

gdzie: ¨H – straty hydrauliczne [m],
Ȉȗ – suma wspóáczynników oporów miejscowych [–],
ȗ – wspóáczynnik oporu miejscowego dla ksztaátki [–],
Ȝ – wspóáczynnik oporów liniowych [–],
L – dáugoĞü przewodu [m],
d – Ğrednica przewodu [m],
Q – przepáyw wody [m3s–1],
g – przyspieszenie ziemskie [ms2].
WYNIKI BADAē I ICH DYSKUSJA
Wyniki badaĔ wspóáczynników oporów miejscowych w kolankach przedstawiono na
rysunku 3, natomiast w trójnikach: dla przepáywu przelotowego na rysunku 4, dla przepáywu rozbieĪnego na rysunku 5, a dla przepáywu zbieĪnego na rysunku 6. Podczas pomiarów straty hydrauliczne w ksztaátkach wodociągowych wzrastaáy wraz ze wzrostem
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Fig. 3.

ZaleĪnoĞci wspóáczynników oporów miejscowych (ȗk) od liczby Reynoldsa (Re) w kolankach Īeliwnych
Dependences of coefficients of local resistance (ȗk) on the number of Reynolds (Re) in
cast-iron knees
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Fig. 4.

ZaleĪnoĞci wspóáczynników oporów miejscowych (ȗtp) od liczby Reynoldsa (Re) w trójnikach dla przepáywu przelotowego
Dependences of coefficients of local resistance (ȗtp) on number of Reynolds (Re) in threeway-pipes for the through flow
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ZaleĪnoĞci wspóáczynników oporów miejscowych (ȗtr) od liczby Reynoldsa (Re) w trójnikach dla przepáywu rozbieĪnego
Dependences of coefficients of local resistance (ȗtr) on number of Reynolds (Re) in threeway-pipes for the divergent flow
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Fig. 6.

ZaleĪnoĞci wspóáczynników oporów miejscowych (ȗtz) od liczby Reynoldsa (Re) w trójnikach dla przepáywu zbieĪnego
Dependences of coefficients of local resistance (ȗtz) on number of Reynolds (Re) in threeway-pipes for the convergent flow
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przepáywu wody i jest to tendencja prawidáowa, zgodna z danymi literaturowymi. Po
wyznaczeniu z eksperymentalnych badaĔ wspóáczynników oporów miejscowych przeprowadzono rachunek báĊdów i wyznaczono caákowite báĊdy wspóáczynników oporów
miejscowych ('ȗ), które wahaáy siĊ od 110–4 do 9,710–5.
Wspóáczynnik oporu miejscowego wyznaczony z pomiarów dla kolanek Īeliwnych
nieocynkowanych wyprodukowanych przez firmĊ I wyniósá ȗknI = 5,5, a wyprodukowanych przez firmĊ II ȗknII = 2,1, i jest o 162% mniejszy od wspóáczynnika oporu miejscowego w kolankach wyprodukowanych przez firmĊ I (rys. 3). Natomiast wspóáczynnik
oporu miejscowego wyznaczony z pomiarów dla kolanek ocynkowanych, wyprodukowanych przez firmĊ I, wyniósá ȗkoI = 4,3, a wyprodukowanych przez firmĊ II ȗkoII = 2,0,
i jest o 115% mniejszy od wspóáczynnika oporu miejscowego w kolankach wyprodukowanych przez firmĊ I. Porównując ȗknI z ȗkoI, róĪnica miĊdzy nimi wynosi 23%, natomiast
porównując ȗknII z ȗkoII, róĪnica miĊdzy nimi wynosi tylko 5%. Natomiast wspóáczynnik
oporu miejscowego dla Īeliwnych nowych kolanek, obliczony wedáug normy [1987] dla
wspóáczynnika chropowatoĞci bezwzglĊdnej k = 0,25 mm (kolanka ocynkowane) wyniósá ȗk0,25 = 0,6, a dla k = 1,0 mm (kolanka nieocynkowane) ȗk1,0 = 1,0, róĪnica miĊdzy
nimi wynosi 67%. WartoĞci wspóáczynników oporów miejscowych w kolankach Īeliwnych, wyznaczone z pomiarów i wedáug normy [1987], znacznie siĊ róĪnią miĊdzy sobą.
W kolankach ocynkowanych dla firmy I róĪnica miĊdzy nimi wynosi 617%, a dla firmy
II wynosi 223%. Natomiast w kolankach nieocynkowanych dla firmy I róĪnica miĊdzy
nimi wynosi 450%, a dla firmy II 110%.
Wspóáczynnik oporu miejscowego dla przepáywu przelotowego, wyznaczony z pomiarów w trójnikach Īeliwnych nieocynkowanych wyprodukowanych przez firmĊ I, wyniósá ȗtpnI = 2,8, a wyprodukowanych przez firmĊ II ȗtpnII = 1,7, i jest o 65% mniejszy od
wspóáczynnika oporu miejscowego w trójnikach wyprodukowanych przez firmĊ I (rys.
4). Natomiast wspóáczynnik oporu miejscowego dla przepáywu przelotowego, wyznaczony z pomiarów w trójnikach Īeliwnych ocynkowanych, wyprodukowanych przez firmĊ I,
wyniósá ȗtpoI = 3,3, a wyprodukowanych przez firmĊ II ȗtpoII = 1,9, i jest o 74% mniejszy
od wspóáczynnika oporu miejscowego w trójnikach wyprodukowanych przez firmĊ I.
Porównując ȗtpnI z ȗtpoI, róĪnica miĊdzy nimi wynosi 18%, natomiast porównując ȗtpnII
z ȗtpoII, róĪnica miĊdzy nimi wynosi 12%. Natomiast wspóáczynnik oporu miejscowego
dla przepáywu przelotowego w Īeliwnych trójnikach, obliczony wedáug normy [1987],
wyniósá ȗtp = 0,6. WartoĞci wspóáczynników oporów miejscowych w trójnikach Īeliwnych dla przepáywu przelotowego, wyznaczone z pomiarów i wedáug normy [1987],
znacznie siĊ róĪnią miĊdzy sobą. W trójnikach nieocynkowanych dla firmy I róĪnica miĊdzy nimi wynosi 337%, a dla firmy II 183%. Natomiast w trójnikach ocynkowanych dla
firmy I róĪnica miĊdzy nimi wynosi 450%, a dla firmy II 217%.
Wspóáczynnik oporu miejscowego dla przepáywu rozbieĪnego, wyznaczony z pomiarów w trójnikach Īeliwnych nieocynkowanych wyprodukowanych przez firmĊ I, wyniósá
ȗtrnI = 5,0, a wyprodukowanych przez firmĊ II ȗtrnII = 3,7, i jest o 47% mniejszy od
wspóáczynnika oporu miejscowego w trójnikach wyprodukowanych przez firmĊ I (rys. 5).
Natomiast wspóáczynnik oporu miejscowego dla przepáywu rozbieĪnego, wyznaczony
z pomiarów w trójnikach Īeliwnych ocynkowanych wyprodukowanych przez firmĊ I,
wyniósá ȗtroI = 4,1, a wyprodukowanych przez firmĊ II ȗtroII = 4,0, róĪnica miĊdzy nimi
wynosi niecaáe 3%. Porównując ȗtrnI z ȗtroI, róĪnica miĊdzy nimi wynosi 22%, natomiast
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porównując ȗtrnII z ȗtroII, róĪnica miĊdzy nimi wynosi 8%. Natomiast wspóáczynnik oporu miejscowego dla przepáywu rozbieĪnego w Īeliwnych trójnikach, obliczony wedáug
normy [1987], wyniósá ȗtr = 1,5. WartoĞci wspóáczynników oporów miejscowych w trójnikach Īeliwnych dla przepáywu rozbieĪnego, wyznaczone z pomiarów i wedáug normy
[1987], znacznie siĊ róĪnią miĊdzy sobą. W trójnikach nieocynkowanych dla firmy I róĪnica miĊdzy nimi wynosi 233%, a dla firmy II 147%. Natomiast w trójnikach ocynkowanych róĪnica ta wynosi: dla firmy I 173%, a firmy II 167%.
Wspóáczynnik oporu miejscowego dla przepáywu zbieĪnego, wyznaczony z pomiarów w trójnikach Īeliwnych nieocynkowanych wyprodukowanych przez firmĊ I, wyniósá
ȗtznI = 5,4, a wyprodukowanych przez firmĊ II ȗtznII = 4,0, i jest o 35% mniejszy od wspóáczynnika oporu miejscowego w trójnikach wyprodukowanych przez firmĊ I (rys. 6).
Natomiast wspóáczynnik oporu miejscowego dla przepáywu zbieĪnego, wyznaczony
z pomiarów w trójnikach Īeliwnych ocynkowanych wyprodukowanych przez firmĊ I,
wyniósá ȗtzoI = 4,9, a wyprodukowanych przez firmĊ II ȗtzoII = 2,4, i jest o 104% mniejszy
od wspóáczynnika oporu miejscowego w trójnikach wyprodukowanych przez firmĊ I.
Porównując ȗtznI z ȗtzoI, róĪnica miĊdzy nimi wynosi 10%, natomiast porównując ȗtznII
z ȗtzoII, róĪnica miĊdzy nimi wynosi 67%. Natomiast wspóáczynnik oporu miejscowego
dla przepáywu zbieĪnego w Īeliwnych trójnikach, obliczony wedáug normy [1987], wyniósá ȗtz = 2,4. WartoĞci wspóáczynników oporów miejscowych w trójnikach Īeliwnych
dla przepáywu zbieĪnego, wyznaczone z pomiarów i wedáug normy [1987], znacznie siĊ
róĪnią miĊdzy sobą. W trójnikach nieocynkowanych dla firmy I róĪnica miĊdzy nimi wynosi 125%, a dla firmy II 67%. Natomiast w trójnikach ocynkowanych dla firmy I róĪnica
miĊdzy nimi wynosi 104%, a dla firmy II 0%.
Niniejsze badania pokazują, Īe rzeczywiste wartoĞci wspóáczynników oporów miejscowych, jakie wystĊpują w ksztaátkach Īeliwnych nieocynkowanych i ocynkowanych,
są znacznie wiĊksze od wartoĞci wspóáczynników oporów miejscowych obliczanych
wedáug normy [1987] podczas projektowania ukáadów wodociągowych. Uzyskane
z pomiarów na podstawie przyjĊtej metodyki badaĔ wartoĞci wspóáczynników oporów
miejscowych są wiĊksze niĪ zamieszczane w literaturze.
WNIOSKI
1. WartoĞci wspóáczynników oporów miejscowych w kolankach Īeliwnych wyprodukowanych przez firmĊ I są dwukrotnie wiĊksze niĪ w kolankach wyprodukowanych przez
firmĊ II. Natomiast wartoĞci wspóáczynników oporów miejscowych w trójnikach Īeliwnych wyprodukowanych przez firmĊ I są Ğrednio póátora raza wiĊksze niĪ w kolankach
wyprodukowanych przez firmĊ II.
2. Metody obliczania wspóáczynników oporów miejscowych, zaproponowane
w normie PN-76/M-34034 [1987], dają nieporównywalnie róĪne wartoĞci w porównaniu
z wartoĞciami wspóáczynników oporów miejscowych wyznaczonych z badaĔ eksperymentalnych. WartoĞci wspóáczynników oporów miejscowych w kolankach Īeliwnych,
wyznaczonych z badaĔ dla firmy I, są Ğrednio piĊü razy wiĊksze, a dla firmy II są Ğrednio
dwa razy wiĊksze od wartoĞci obliczonych wedáug normy. WartoĞci wspóáczynników
oporów miejscowych w trójnikach Īeliwnych, wyznaczonych z badaĔ dla firmy I dla
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przepáywu przelotowego, są Ğrednio piĊü razy wiĊksze, dla przepáywu rozbieĪnego Ğrednio trzy razy wiĊksze, a dla przepáywu zbieĪnego Ğrednio dwa razy wiĊksze od wartoĞci
obliczonych wedáug normy. Natomiast wartoĞci wspóáczynników oporów miejscowych
w trójnikach Īeliwnych, wyznaczonych z badaĔ dla firmy II dla przepáywu przelotowego, są Ğrednio trzy razy wiĊksze, dla przepáywu rozbieĪnego Ğrednio dwa razy wiĊksze,
a dla przepáywu zbieĪnego Ğrednio póátora raza wiĊksze od wartoĞci obliczonych wedáug
normy.
3. Zgodnie z normą [1987] wspóáczynnik oporu miejscowego dla trójnika (]t) nie zaleĪy od rodzaju materiaáu, czyli chropowatoĞci bezwzglĊdnej (k). Jednak przeprowadzone eksperymentalne badania pokazują, Īe wspóáczynnik oporu miejscowego dla trójnika
(]t) zaleĪy od wspóáczynnika (k).
4. Producenci przewodów i ksztaátek wodociągowych powinni byü zobowiązani do
podawania w katalogach wartoĞci wspóáczynników oporów miejscowych i wspóáczynników chropowatoĞci bezwzglĊdnej dla swoich wyrobów.
5. Przeprowadzone eksperymentalne badania, których wyniki znacznie odbiegają od
przeprowadzonych obliczeĔ wedáug normy [1987], wskazują, Īe producenci nie przywiązują zbytniej uwagi do tego, aby ich produkty speániaáy zaáoĪenia obowiązującej normy.
6. NiezbĊdne są dalsze systematyczne badania związane z wyznaczaniem wspóáczynników oporów miejscowych (]), które pozwoliáyby na uĞciĞlenie zalecanych metod do
ich obliczania i dokáadniejsze obliczanie strat hydraulicznych podczas projektowania
ukáadów wodociągowych.
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF LOCAL HYDRAULIC RESISTANCE
IN CAST IRON FITTINGS
Abstract. Results of research of the coefficients of local resistance in not galvanized and
galvanized knees and cast iron three-way-pipes were introduced in the article. Research,
were carried out on the measuring stand built in the laboratory. Measurements were made
for fittings about the angle of 90° inclination, produced by two producers, cast iron fittings.
Research of the coefficients of local resistance were carried out in beloveds randomly, three
knees and three three-way-pipes. Determined coefficients of local resistance of research,
they compared with coefficients of local resistance determined according to the applying
PN-76-M-34034 norm.
Key words: coefficients of local resistance, cast iron fittings, knees, three-way-pipes
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