
Temat: Opory miejscowe w instalacjach rurowych.     27  i  29.04.2020 
 
Zajęcia omawiane były na lekcji online. Notatkę można wydrukować i wkleić lub zapisać na dysku. 

 Pod notatką są cztery zadania do wykonania. Wykonać je należy w zeszycie. Zdjęcia lub skan 
wykonanych zadań proszę przesłać na mail mój lub na messenger w wiadomości prywatnej.  
Czas do 03.05.2020. Będzie oceniane. 

  
Straty inaczej opory. Opory miejscowe (lokalne) mogą być spowodowane przez różnego rodzaju 
przeszkody, powodujące zaburzenia przepływu i zmniejszenie się całkowitej energii płynącej cieczy.  

Suma oporów liniowych (omówionych wcześniej) oraz oporów miejscowych daje ogólną wielkość strat 
podczas przepływu. Σ hstr = hstr L+ hstr M  (suma strat w przewodzie=straty liniowe+straty miejscowe). 

Straty miejscowe obliczyć możemy ze wzoru: 

ℎ = ζ  
풗ퟐ

2푔  

ζ  – (dzeta) współczynnik strat miejscowych, zależy on od rodzaju przeszkody 

v- prędkość w m/s 

hstr m- wielkość strat miejscowych w metrach 
 
Wszystko sprowadza się do określenia współczynnika strat lokalnych (dzeta). Na rysunku podane różne 
przeszkody. Opisane są one pod rysunkiem.  
Na kolejnych zdjęciach są podane tabele do wyznaczania współczynnika strat, w zależności od rodzaju 
przeszkody. 

 



 
 

 



 
Smok z siatką – to inaczej kosz, czyli zakończenie przewodu ssącego pompy i zanurzany jest do zbiornika  
z wodą, komory czerpalnej lub pompy. 
Symbol  Ꝏ - oznacza zawór całkowicie zamknięty 

Symbol ζ – współczynnik strat miejscowych 

 Ogólnie, w obliczeniach instalacyjnych przyjmuje się często wielkość strat miejscowych jako  
20 % strat liniowych.  



Zadanie 1.  
a) napisz współczynnik  strat ζ  przy wlocie do zbiornika  o ściętych krawędziach (pkt. A) 

b) oblicz starty lokalne w takim przypadku, jeśli prędkość przepływu wynosi 0,5 m/s 

Zadanie 2. 
a) ile wynosi ζ  przy przejściu przez kurek, jeśli kąt zamknięcia kurka wynosi 45o ? 
b) ile wtedy wynoszą straty miejscowe, przy prędkości przepływu 0,5 m/s? 

Zadanie 3. 
a) ile wynosi ζ, jeśli przewód ma średnicę 200 mm, promień krzywizny na łuku przewodu R=1m, a kąt 
skrętu φ =60o ? 
b) ile wtedy wynoszą straty miejscowe przy prędkości przepływu 0,5 m/s? 

Zadanie 4. 
Oblicz łączne straty miejscowe dla trzech przypadków podanych w zadaniach 1 – 3.  

 
W razie pytań kontakt przez messenger. 
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