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PRIEKŠVĀRDS OTRAM IZDEVUMAM

Otrais izdevums satur bez pirmā (1954.— 1956. g.) izdevuma 
iedaļām vēl trīs jaunas: «Kompresori un gaisa sūkņi», «Atom
enerģijas pielietošana» un «Siltuma elektrostacijas un siltumener- 
ģētikas attīstība PSRS». Kopējais iedaļu skaits pieaudzis līdz des
mit. Iedaļai «Kompresori un gaisa sūkņi» bez patstāvīgas nozīmes 
ir ari palīgnozīme pie iedaļām «Iekšdedzes motori» un «Gāzu tur
bīnas un turboreaktīvie aviācijas motori». Pārējās divas jaunās 
iedaļas ievietotas saskaņā ar 1957. gada mašīnmācības programu 
tehnikumiem.

Septiņas agrākās iedaļas pārstrādātas, ievietojot tajās jaunāku 
vielu un pa daļai mainot to uzbūvi.

Iedaļā «Hidraulika un hidrauliskās mašīnas» apskatīti jauni 
jautājumi (Bernulli vienādojums strāvai, hidrauliskais trieciens, 
virzuļsūkņu indikatora diagrama, to hidrauliskais 1 . k., centrifugālo 
sūkņu 1. k., to darbības harakteristikas utt.); tanī pašā laikā no 
šī nodalījuma izņemti agrākā izklāsta mazāk nozīmīgie sīkumi, 
saīsināts kopīgais paragrafu skaits, izlabotas ilustrācijas.

Iedaļā «Tehniskā termodinamika un siltumpārvadīšana» pār
nesti iekšdedzes motoru teorētiskie cikli, starpprocesu tvaika pār- 
karsēšana un ūdens reģeneratīvā uzsildīšana, bet svītrots kompli
cētais jautājums par gāzu un tvaika iztecēšanu, kā ari kompresoru 
teorija; samazināts politropisko procesu formulu apjoms. Visumā 
šī iedaļa mazliet vienkāršota.

Mazliet samazināta arī iedaļa «Tvaika mašīnas».
Radikāli pārstrādāta iedaļa «Tvaika turbīnas». Tanī sakoncen

trēta visa viela par gāzu un tvaika iztecēšanu un sprauslu aprēķi
nāšanu (kas agrāk atradās divās iedaļās), palielināts moderno 
turbīnu konstrukciju paraugu skaits, toties izņemtas novecojušās 
konstrukcijas.

Pārstrādāta iedaļa «Iekšdedzes motori», plašāk iztirzāts jau
tājums par motoriem pievadāmā gaisa iepriekšējo kompresiju, pa
lielināts ātrgaitas motoru konstrukciju paraugu skaits, bet šajā 
iedalījumā svītroti teorētiskie cikli un kompresordīzeļu konstruk
cijas.
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Sagatavojot materiālu otram izdevumam, tika izpildīti daudzi 
novēlējumi, ko tehnikumu konferencē (1956. g.) izteikusi pasnie
dzēji, kas lietojuši grāmatas pirmo izdevumu.

Manuskriptu sagatavojis tas pats autoru kolektīvs (inž. S. Vra- 
ševs, doc. A. Ļetņiks, inž. D. Sifrins), piedaloties prof. V. Tareje- 
vam, kas sarakstījis šādas nodaļas un paragrafus: otrās iedaļas
V nodaļas 3. §; visu V II nodaļu; V III nodaļas 4. un 5. §; IX no
daļas 1., 2 . §; X nodaļas 6 . un 7. §; trešās iedaļas III nodaļas 
3. §; IV nodaļas 4., 5. un 6 . §; visu IX nodaļu; visu ceturto iedaļu; 
piektās iedaļas I nodaļas 1., .2., 3. un 6 . §; III nodaļas 2. §; visu 
sesto iedaļu; visu septīto iedaļu; visu astotās iedaļas I nodaļu; visu 
III nodaļu; visu IV nodaļu. Bez tam doc. J. Kvitkovskis pirmajai 
iedaļai sarakstījis šādus paragrafus: I nodaļā 4., 5. un 6 . §; II no
daļā 6 . un 7. §; III nodaļā 1., 3. un 6 . § pārējos šīs iedaļas para
grafus sarakstījis doc. A. Ļetņiks.
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HIDRAULIKA UN HIDRAULISKĀS MAŠĪNAS

IEVADS

Hidraulika ir zinātne par šķidrumu līdzsvara un kustības liku
miem un šo likumu pielietošanu praksē.

Hidraulikas daļu, kas pēta šķidrumu un tanīs iegremdētu cietu 
ķermeņu līdzsvaru, sauc par h i d r o s t a t i k u ,  bet to daļu, kas 
pēta šķidrumu kustību, kā ari tanīs atrodošos cietu ķermeņu pārvie
tošanos, sauc par h i d r o d i n a m i k u .

Hidraulika ir viena no visvecākām zinātnēm. Pirmās ziņas par 
šķidruma īpašībām cilvēks ieguva jau senatnē, novērojot ūdens 
kustību dabiskos apstākļos. Pēc tam šīs ziņas viņš izmantoja, 
braucot pa upēm un ierīkojot kanālus zemes apūdeņošanai.

Hidraulikas kā zinātnes sākums saistīts ar Arhimeda vārdu 
(III gs. pirms mūsu eras). Ieverojamu attīstību ta sasniedza 
XVI—XVIII gs., kad parādījās Leonardo da Vinči, Toričelli, Pas
kata, Ņūtona un citu zinātnieku darbi. Hidraulikas teorētiskie 
pamati radīti XV III gs. ar Krievijas Zinātņu akadēmijas locekļu 
D. Bernulli, L. Eilera un M. Lomonosova darbiem. Starp citu, 
D. Bernulli 1738. g. formulēja šķidrumu kustības pamatlikumu, 
kas iegāja hidraulikā ar Bernulli vienādojuma nosaukumu, bet 
L. Eilers 1755. g. izved šķidrumu līdzsvara un kustības diferen
ciālvienādojumus. XIX gs. un XX gs. pirmā pusē tādi izcili zi
nātnieki kā D. Mendeļejevs, O. Reinoidss, N. Žukovskis, L. Prandtls, 
N. Pavlovskis u. c. turpināja izkopt hidrauliku un tās pielieto
jumus.

Reizē ar hidraulikas attīstību un ciešā sakarībā ar to tika ra
dītas sākumā visvienkāršākās ūdens pacelšanas ierīces, bet pēc 
tam tika arvien pilnīgāk izveidotas hidrauliskās mašīnas (sūkņi, 
hidrauliskie dzinēji) un hidrauliskās iekārtas (sūkņu stacijas šķid
rumu piegādāšanai un ūdens spēkstacijas tekoša ūdens enerģijas 
izmantošanai).

Pirmās hidrauliskās mašīnas bija X—XX gs. pirms mūsu ēras 
Indijā, Ēģiptē un citās zemēs uzbūvētās ūdens pacelšanas ierīces
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un ūdensrati. XVII gs. beigās tika radīti virzuļsūkņi, bet XIX gs. 
otrā pusē, kad bija radīti ātrgaitas dzinēji, tika radīti arī centri- 
fugālie sūkņi. XIX gs. 30. gados Francijā un Krievijā uzbūvēja 
pirmās pilnīgi darba spējīgās hidrauliskās turbīnas. Ir arī zināms, 
ka 1763.— 1765. g. K. Frolovs uzcēla Altajā apakšzemes ūdens 
spēka iekārtu, kas apkalpoja Zmejinogorskas raktuvi.

Lieli panākumi hidraulikas un hidraulisko mašīnu būvniecības 
laukā sasniegti mūsu zemē pēdējos 15—20 gados. Padomju zi
nātnieki, inženieri un strādnieki rada tagad augsti ekonomiskas 
ūdens turbīnas ar jaudu līdz 300 000 kW, propellersūkņus ar jaudu, 
lielāku par 60 0 0 0  m3/st, virzuļsūkņus, kas attīsta spiedienu pāri 
par 750 atm, un speciālas iekārtas ar vakuumsūkņiem gandrīz ab
solūta vakuuma sasniegšanai.

Hidraulikas un hidraulisko mašīnu nozīme mūsu laikos ir ļoti 
liela. Hidraulikas likumus pielieto visās valsts tautas saimniecības 
nozarēs un it īpaši ūdens enerģijas izmantošanā, ūdens apgādē, 
hidrotehniskajā būvniecībā, kuģu būvniecībā, mašīnbūvniecībā un 
dažādās rūpnieciskās iekārtās.

I nodaļ a 

HIDROSTATIKAS PAMATI

1. ŠĶIDRUMS UN TĀ FIZIKĀLAS PAMATĪPAŠĪBAS

Kā no fizikas zināms, par š ķ i d r u m u  sauc ķermeni, kas 
raksturīgs ar niecīgiem kohēzijas spēkiem starp tā daļiņām. Tāpēc 
atšķirībā no cietiem ķermeņiem šķidrumiem piemīt plūstamība, tie 
viegli deformējami un pieņem to trauku formu, kuros tie atrodas.

Hidraulikā šķidrumus aplūko kā vielas, kas nepārtraukti un. 
vienmērīgi piepilda ieņemtos tilpumus, bet pie tam pašas vis
mazākās daļiņas uzskata kā sastāvošas no liela daudzuma mole
kulu. Dabā esošos šķidrumus, iedala ī s t o s  š ķ i d r u m o s ,  kas 
ļoti maz saspiežami, piemēram, ūdens, nafta utt., un g ā z  vei - 
d ī g o s  š ķ i d r u m o s ,  kam piemīt liela elastība, piemēram gaiss, 
visādi tvaiki u. c.

Pamatlielumi, kas raksturo visu šķidrumu fizikālās īpašības,, 
ir b l ī v u m s  un ī p a t n ē j a i s  s v a r s .

Par b l ī v u m u  p sauc masas daudzumu šķidruma tilpuma 
vienībā:

kur M  — masa;
V — ķermeņa tilpums.



Ja ņemsim vērā, ka masa M  ir vienāda ar ķermeņa svara G kg 

attiecību pret smaguma spēka paātrinājumu g m/sek2, t. i., 

tad blīvuma dimensija būs

P =  k g . sek2/tn\ 

ī p a t n ē j a i s  s v a r s  y ir šķidruma tilpuma vienības svars:

V =  y  k £ /m 3 - ( 2 )

ī p a t n ē j a i s  t i l p u m s  v ir šķidruma svara vienības til
pums:

v =  £j-m3/kg. (3)

Starp v un y acīm redzot pastāv sakarība &y — 1
jeb
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Par vissvarīgākajām šķidrumu fizikālajām īpašībām jāuzskata 
s a s p i e ž a m ī b a  un v i s k o z i t ā t e .

Par saspiežamību sauc šķidruma īpašību mainīt savu blīvumu, 
ja  mainās spiediens vai temperatūra.

Šķidruma saspiežamību raksturo ar tilpuma saspiešanās koefi
cientu, kas vienāds ar šķidruma tilpuma relatīvo samazināšanos 
(t. i., samazināšanos, izteiktu sākotnējā tilpuma daļās), ja  spie
diens pieaug par spiediena vienību.

īstā šķidruma saspiežamība ir ļoti maza atšķirībā no gāzveidīgā 
šķidruma saspiežamības. Piemēram, pie temperatūras 0° pieaugot 
spiedienam par 1 ai, ūdens tilpums samazinās par 1 / 2 0  0 0 0 .

Par viskozitāti sauc šķidruma spēju pretoties tā daļiņu relatīvai 
kustībai. Sī īpašība izraisa tekošā šķidrumā iekšējo berzi. Šķid
rumu viskozitāte ir atkarīga no to veida un temperatūras, pie kam, 
sasilstot īstiem šķidrumiem, to viskozitāte samazinās, bet tvaikiem 
un gāzēm — palielinās.

Šķidrumu viskozitātes noteikšanai lieto speciālus aparātus, ko 
sauc par v i s k o z i m e t r i e m 1, kuru galvenā sastāvdaļa ir ne
liels rezervuārs ar caurulīti pētāmā šķidruma izlaišanai.

Par viskozitātes vienību ir pieņemts tā saucamais k o n v e n 
c i o n ā l a i s  v i s k o z i t ā t e s  g r ā d s ,  ko sauc ari par E n - 
g l e r a  g r ā d u  un apzīmē ar °E: tas ir vienāds ar divi simti 
kubikcentimetru pētāmā šķidruma (ar doto temperatūru) iztecēša
nas laika attiecību pret laiku, kurā tāds pats tilpums destilēta ūdens

1 Pirmo viskozimetru 1752. g. uzkonstruēja M. Lomonosovs.



16 h id r o s t a t ik a s  pa m at i

(ar 20° C temperatūru) iztek no viskozimetra pa ta paša šķērsgrie
zuma caurulīti, t. i.,

of = —
tud’_

kur tgķ un tūd — šķidruma respektīvi ūdens iztecēšanas laiks.

Šķidrumu viskozitāti raksturo ari ar d i n a m i s k o  (fi) un 
k i n e m ā t i s k o  (v) v i s k o z i t ā t e s  k o e f i c i e n t u 1. Saka
rība starp ļx un v ir šāda:

v = -j(cm2/sefe), (5)
bet sakarība starp konvencionālo viskozitāti un v izsakāma ar 
formulu

v =  0,0731 °E — (cmVsek.). (5a)

Visiem dabā pastāvošiem šķidrumiem piemīt iepriekš minētās 
īpašības, un tos sauc par r e ā l i e m  šķidrumiem. Tomēr reāla 
šķidruma kustības likumu pētīšana saistīta ar lielām matemātis
kām grūtībām, tāpēc, lai to vienkāršotu, ievests jēdziens par 
« i d e ā l u  š ķ i d r u m u »  — par tādu šķidrumu, kuram nepiemīt 
viskozitāte un kas raksturojams ar tā tilpuma neatkarību no spie
diena un temperatūras.

2. ŠĶIDRUMĀ DARBOJOS1ES SPĒKI

Šķidrums var būt padots dažādu spēku iedarbībai — t i l p u m a  
jeb m a s a s  spēku un v i r s m a s  spēku iedarbībai.

Par masas spēkiem sauc tādus spēkus, kas darbojas uz katru 
šķidruma daļiņu, kā, piemēram, smaguma spēks un inerces spēks.

V i r s m a s  spēki var būt n o r m ā l i  spēki (darbojas perpen
dikulāri ķermeņa virsmai), kā, piemēram, spēks, ar kādu šķidruma 
augstāk guļošais slānis spiež uz zemāk guļošo, un t a n g e n c i ā l i  
spēki, pie kuriem pieder berzes spēks šķidrumā.

Lai iegūtu priekšstatu par berzes spēku, aplūkosim lēnu šķid
ruma tecēšanu caurulē. Šķidruma daļiņas, kas saskaras ar cau
rules sienām, nekustēsies, tāpēc ka šķidrums pielīp sienām.

Jo tālāk no sienām atrodas šķidruma daļiņas, jo lielāki pakāpe
niski top to ātrumi, sasniedzot vislielākās vērtības uz caurules 
ass ( 1 . zīm.). Šķidrumu caurulē ar tādu ātrumu sadalījumu var 
uzlūkot kā sastāvošu no bezgalīgi plāniem, koncentriskiem šķid
ruma slāņiem, kas pārvietojas ar dažādiem ātrumiem. Tātad slāņi,

1 Pielikumā, tab. I, dotas īpatnējā svara un kinemātiska viskozitātes koe
ficienta vērtības dažādiem šķidrumiem (pie 18°C temperatūras), bet tab. II — 
koeficienta vērtības ūdenim ar dažādu temperatūru.
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kas kustas ar lielāku ātrumu, slīd pa tiem slāņiem, kas kustas 
lēnāk. Uz šo slāņu saskaršanās virsmas tad ari rodas berzes spēki, 
ko rada šķidruma viskozitāte.

Berzes spēka T attiecība pret šķidruma blakus slāņu saskar
šanās virsmas laukumu F, t. i.,

~ =  Ļ  (kgfrrfi), (6 )

izteic berzes spēku, attiecinātu uz saskarošos slāņu laukuma vie
nību, un to sauc par šķidruma iekšējās berzes spriegumu.

Pieņemsim, ka viena 
slāņa kustības ātrums lie
lāks nekā otra slāņa āt
rums par bezgalīgi mazu 
lielumu dc ( 1 . zīm.), bet 
atstatums starp blakus 
slāņu virsmām ir dn.

Novērojumi un teorē
tiskie pētījumi rāda, ka 
berzes spēka sprieguma lie
lums atkarīgs no divu bla
kus slāņu ātrumu starpības dc, no atstatuma starp slāņiem dn un 
no dotā šķidruma fizikālajām īpašībām, ko skaitliski izteic ar dina
misko viskozitātes koeficientu ļx.

Pēc Ņūtona hipotēzēs,
dc / r7\

T =  (7)

So hipotēzi, ko pirmo reizi 1883. g. pierādīja N. Petrovs, sauc 
par š ķ i d r u m u  i e k š ē j ā s  b e r z e s  l i k u m u .

Formulā (7) attiecība izteic ātruma gradientu, t. i., ātruma

maiņu uz atstatuma vienību radiālā virzienā; koeficienta ļi dimen
sija ir kg • sek/m2.

dc *
Ja ātruma gradients =  1, tad no formulas (7) izriet, ka

(X =  r,

t. i., dinamiskais viskozitātes koeficients ļi ir skaitliski vienāds ar 
iekšējās berzes spriegumu, kad ātruma gradients ir vienība.

1. zīm. Ātrumu sadalījums šķidruma lēna 
kustībā caurulē.

3. HIDROSTATISKAIS SPIEDIENS

S p i e d i e n s  izteic spēku, kas darbojas uz kādas virsmas lau
kuma vienību.

Par hidrostatisku sauc spiedienu, kas darbojas miera stāvoklī 
esošā šķidrumā uz virsmu, kas izdalīta šinī šķidrumā vai uz rezer
vuāra sienām.

2 — 575
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Spiediens vienas un tās pašas virsmas dažādās vietās var būt 
dažāds, tāpēc ieved jēdzienu par v i d ē j o  h i d r o s t a t i s k o  
s p i e d i e n u  p md uz  d o t o  v i r s m u  u n  j ē d z i e n u  p a r  
h i d r o s t a t i s k o  s p i e d i e n u  p d o t ā  p u n k t ā .

Spiediena vidējo lielumu atrod pēc formulas

Pvid^  ļ  {kg/nfi) , (8 )

kur P — spēks kg;

F — virsmas laukums m2, uz kuru darbojas spēks P.

Pārejot pie spēka un laukuma elementāriem lielumiem un ņe
mot to attiecības robežu, kad elementārais laukums samazinās 
(A-F^O), dabūsim, ka hidrostatiskais spiediens kaut kādā telpas 
punktā, kas pildīta ar mierā esošu šķidrumu, ir

{kg/m2).

Hidrostatiskais spiediens ir perpendikulārs virsmai, uz kurti 
tas darbojas; par to var pārliecināties, aplū
kojot trauka sienas virsmai pieguļošu šķid
ruma daļiņu līdzsvara noteikumus (2 . zīm.). 
Pieņemsim, ka šķidruma spiediens p punktā 
B darbojas vertikālā plaknē, kas perpendiku
lāra trauka sienai, un ka tas veido ar šo 
sienu kādu leņķi a. Sādu spiedienu var sa
dalīt divās komponentēs py un py. Pirmā 
komponente, t. i., p x, līdzsvarojas ar trauka 
sienas pretspiedienu, bet otrā komponente py 
liek šķidruma daļiņai pārvietoties gar sienu; 
tas runā pretī līdzsvara noteikumiem. Tātad 
Py lielumam visādā ziņā jābūt nullei; tā tas 
būs, ja a =  90°.

Tādā kārtā spiediens uz katru virsmu, kas novilkta mierā esošā 
šķidrumā, ir vienmēr pret šo virsmu normāls. Pie šī slēdziena var 
nonākt vienmēr, lai ari kā būtu novietota plakne, uz kuru darbojas 
šķidruma spiediens.

Hidrostatiskais spiediens katrā dotā punktā darbojas visos 
virzienos vienādi. Ari tas izriet no šķidruma līdzsvara noteikumiem.

2. zīm. Šķidruma hid
rostatiskais spiediens.

4. HIDROSTATIKAS PAMATVIENADOJUMS

Paskala likums

Hidrostatiskā spiediena lielumu var izmērīt ar attiecīgiem apa
rātiem vai aprēķināt pēc vienādojuma. Sī vienādojuma izvešanai 
pieņemsim patvaļīga lieluma F horizontālu laukumiņu 1—2—3—4'
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(3 . zīm.) kaut kādā dziļumā h zem brīvā līmeņa, t. i., zem līmeņa, 
kas robežo ar gāzveidīgo vidi, un pēc tam domās izdalīsim šķid
rumā vertikālu taisnleņķa paralēlskaldni 1—2—3—4—5—6—7—8. 
Aplūkosim šī paralēlskaldņa līdzsvara noteikumus. Uz tā vertikā
lajām skaldnēm darbojas horizontāli spēki 
P i, Ps, P3 un P4, bet vertikālā virzienā — 
spēki Po un P. Spēki Pi un P2, tāpat kā 
P 3 un P4, savstarpēji līdzsvarojas, tāpēc 
ka tiem ir vienāds lielums, bet pretējs vir
ziens. Tā kā paralēlskaldnis atrodas līdz
svara stāvoklī, tad spēkam P, kas darbojas 
no apakšas uz augšu, jālīdzsvarojas ar 
ārējā spiediena spēku P 0 un paralēlskaldņa 
smaguma spēku G, t. i.,

P =  P 0 +  G.

Ja ņemsim vērā, ka

G =  =  Y Fh,
tad

P =  Po +  Y Fh.
P

Dalot abas vienādojumā puses ar F un ieverojot, ka -p-  =  p un

P
po, dabūsim hidrostatiska spiediena lielumu

P =  Po +  (9)

Vienādojumu (9) sauc par h i d r o s t a t i k a s  p a m a t v i e -  
n ā d o j u m u, kur
p — absolūtais jeb pilnais šķidruma spiediens dziļumā h\ spie

diena mēra vienību, kas vienāda 1 kg/cm2, apzīmē ar at\

Po — spiediens uz šķidruma brīvā līmeņa; atklātos rezervuāros šis 
spiediens ir vienāds ar atmosfēras gaisa spiedienu un virs 
jūras līmeņa aptuveni ir po pat = 1  kgjcm 2 (jeb 
10 000 kg/m2);

Yh — p — po =  Pman — manometrisko spiedienu, t. i., spiedienu 
virs atmosfēriskā.

Ja p <  po, tad manometriskais spiediens kļūst negatīvs, tātad 
būs novērojams r e t i n ā j u m s  jeb v a k u u m s ;  tā lielumu pie
ņemts apzīmēt ar pvak un izteikt tanīs pat vienībās, kādās izteic 
spiedienu.

No hidrostatikas pamatvienādojuma (9) izriet, ka ārējais spie
diens po uz šķidruma līmeņa brīvo virsmu tiek pārnests visos

3. zīm. Hidrostatiskā spie
diena sadalījums 

šķidrumā.

2*
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šķidruma ieņemtas telpas punktos. Si parādība 
fizikā pazīstama kā P a s k a l a  l i k u m s .

I. piemērs. Trauks piepildīts ar ūdeni līdz augstumam 
h =  30 cm (4. zīm.). Trauka dibena diametrs D =  30 cm, 
trauka kaklā atrodas virzulis ar diametru d =  10 cm (un 
laukumu f ) ; virzulim pielikts spēks Po =  50 kg. Atrast 
spēku P, kas darbojas uz šī trauka horizontālo dibenu.

Hidrostatiskais spiediens uz trauka dibenu būs kon
stants un aprēķināms pēc formulas (9):

4. zīm. Trauks ar 
virzuli. /

r +th-
50 • 4

it . 1 0 2
+  0,001 • 30 =  0,67 kg/cm*.

Spiediena spēks uz trauka dibenu būs
7tD 2 0,67-302-3,14

P  =  p F  =  p  - j - = ------ -------- = 473 kg.

Atmosfērisko (barometrisko) spiedienu phlir mērī ar b a r o 
me t r u ,  bet manometrisko spiedienu un vakuumu slēgtā telpā 
mērī ar m a n o m e t r u  respektīvi v a k u u m m e t r u .  Pastāv 
atsperu un šķidrumu manometri un vakuummetri.

Atsperu aparātos mērāmo spiedienu uzņem metala membrāna 
vai saliekta caurulīte.

Atsperes manometrs (5. zīm.) sastāv no korpusa 1, membrānas 
2, rādītāja ar pārnešanas mehānismu 3, skalas 4 un pieslēga 5. 
Ja zem diafragmas spiediens pieaug, rādītājs pārvietojas uz labo 
pusi.

Šķidruma manometrs vai vakuummetrs ir U veidīga stikla cau
rulīte. Sīs caurulītes vienu galu pieslēdz telpai, kurā jāmērī pmnn 
vai p„,ak, bet otru atstāj atklātu. Caurulīti daļēji piepilda ar kādu 
šķidrumu, piemēram, dzīvsudrabu. Dzīvsudraba līmeņa stāvoklis 
(6 . zīm.) atbilst gadījumam, kad p < ^p har, t. i., gadījumam, kad 
traukā ir retinājums. Sastādot līdzsvara noteikumu dzīvsudraba 
stabam ar augstumu h  un šķērsgriezumu f, dabūsim

no kurienes 

jeb

p b a r f^ p f+ '{ d z  h f,

Pbar P  ==  T dzh

Pvak =  \āzh Un h
Pva

Vāz
(10)

Tātad augstuma h  lielums, ko var izmērīt uz aparāta skalas, 
precīzi atbilst mērījamajam vakuumam.

Ja aplūkojamā traukā p >  phar, tad caurulītes labajā pusē dzīv
sudraba līmenis novietosies augstāk nekā kreisajā un šinī gadī-
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jumā tas pats aparats darbosies ka manometrs. Iepriekš noradīto 
līmeņu starpība būs

__p —pbar __ pman

T dz ~fāz
(1 0 a)

6. zīm. Šķidruma 
(dzīvsudraba) va- 

kuummetrs.

Jaievero, ka vienu tehnisko atmosfēru liels spiediens (1 kg/cm2 

1 0  0 0 0  kg/tn2) atbilst ūdens staba augstumam
P m a n  . 10 000

Yūd 1 0 0 0  

vai dzīvsudraba staba augstumam

.  Pman _  10 000

=  1 0  m ud. st.

hdz

(jeb 735,6 mm) dz. st.
"(dz 13 595

0,7356 m

5. ŠĶIDRUMA SPIEDIENS UZ PLAKANU SIENIŅU.

HIDRAULISKĀ PRESE

Ar hidrostatisko spiedienu, ko definējām kā spēku, kas darbojas 
uz laukuma vienību, var atrast, ka pilnais spēks uz laukumu F ir

P =  pF. (11)

Acīm redzams, ka šis vienādojums ir pareizs tikai tad, kad spie
diens p ir vienāds visās laukuma F vietās. Bet, ja sieniņa ir slīpa 
pret horizontu vai vertikāla, tad spiediens sieniņas punktos, kas



22 HIDROSTATIKAS PAMATI

atrodas dažādā augstumā, nebūs viens un tas pats. Pieņemsim, ka 
spēks P (7. zīm.) darbojas uz laukumu F un ka B ir šī laukuma 
smaguma centrs. Spiedienu uz elementāro laukumiņu dF, kas at
rodas dziļumā h, var uzskatīt par vienādu visos laukumiņa punktos, 
tāpēc spēks, kas uz šo laukumiņu darbojas, ir

dP — yhdF.

7. zīm. Šķidruma spiediena spēks uz plakanu 
sieniņu.

Integrējot dabūto izteiksmi robežās no 0 līdz F, atrodam, ka
F F

P = J  yhdF = y J  hdF=yF hB\
o o

F

šeit izteiksme j  hdF ir laukuma F statiskais moments pret šķid
ri

ruma brīvo līmeni; tas ir vienāds ar laukuma F reizinājumu ar at
statumu hB no brīvā līmeņa līdz laukuma smaguma centram.

Tā kā yhr, =  p E, tad spēks no šķidruma spiediena uz plakanu 
sieniņu ir vienāds ar sieniņas laukuma reizinājumu ar spiedienu 
tās smaguma centrā, t. i.,

p = P bf (12)

Sis izvedums rāda arī, ka vidējais spiediens jebkuras formas 
plakanas figūras robežās ir vienāds ar spiedienu tās smaguma 
centrā.

Acim redzams, ka spēks P būs perpendikulārs laukumam F, bet 
tā pielikšanas punkts, ko sauc par s p i e d i e n a  c e n t r u ,  vien
mēr atradīsies zemāk nekā smaguma centrs. Pēdējais izriet no tā, 
ka divu pēc lieluma dažādu, bet paralēlu spēku kopspēks atrodas 
tuvāk lielākajam no tiem, bet lielākais šķidruma spiediena spēks 
darbosies uz to no vairākiem vienāda lieluma laukumiņiem, ka? 
novietots dziļāk.
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Lietojot teorēmu, ka kopspēka moments pret kādu asi AA\ vie
nāds ar komponentu momentu summu pret to pašu asi (7. zīm.), 
var pierādīt, ka atstatums lc līdz spiediena centram C, kas atrodas 
uz tās pašas simetrijas ass, kur smaguma centrs B, aprēķināms 
pēc formulas

Is_
Pin

(13)

kur l B — atstatums līdz smaguma centram (mērījams, tapat ka 
l c, slīpās plaknes virzienā);

I B — laukumiņa F inerces moments pret asi, kas iet caur do
tās figūras smaguma centru un ir paralēls asij AAX.

No formulas (13) izriet, ka atstatums starp smaguma centru 

un spiediena centru, t. i., lielums ~ , ko sauc par e k s c e n t r i -riļg
c i t ā t i ,  samazinās, ja l B palielinās.

2. piemērs. Noteikt ūdens spiediena spēku uz vertikālu sieniņu (8. zīm.), 
ja tās platums b — 3 m un ūdens slāņa dziļums h =  2,5 m.

8. zīm. Šķidruma spiediens 
uz sieniņu.

Ta ka spiediena spēks

P  =  fhBF,

kur F =  bh un taisnstūrim hB= - ķ  , 

tad

P =  ~ybh2 • 1000 ■ 3 - 2,52 == 9375 kg =  9,375 t;

l — l -I- Ib — h 
Ic~ lB + īp - '2

btfi
Ļ h =  1,73 m.

12* -j- •bh
3

H i d r a u l i s k ā  p r e s e  sastāv no diviem dažāda šķērsgrie
zuma savienotiem traukiem A un B ar virzuļiem, kuru diametri ir 
d  un D  (9. zīm.). Ja mazajam virzulim pieliksim kādu spēku P i,
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tad šķidrumā darbosies spiediens p, kas būs vienāds ar šo spēku, 
dalītu ar mazā virzuļa šķērsgriezuma laukumu F,. Pēc Paskala 
likuma, šķidrums pārnesīs šo spiedienu uz otro virzuli ar lielāko 
šķērsgriezuma laukumu F\. Spēku P2 tātad atradīsim no vienādības

P  P  F
P = j r  =  -iF> no kurienes P2 — P 1 7 #, t. i., spēks P2 būs lielāks 

_ 2 1 1 

neka spēks P 1.

3. piemērs. Hidrauliskajā presē mazajam virzulim d =  2,5 cm un liela
jam — D =  0,25 m (9. zīm.). Sviras lielais plecs a =  0,9 m, mazais 6 =  0,1 m. 
Kādu spēku P jāpieliek sviras rokturim, lai radītu uz lielo virzuli spēku P ļ I /? 

Lai uz lielā virzuļa dabūtu spēku P2, mazajam virzulim jāpieliek spēks

Pēc sviras likuma,

Pib =  P (a +  b),

no kurienes izriet, ka rokturim jāpieliek spēks

b 01
P  --= P i  —j~ r  =  10- ^ v  =  1 ks-a-ļ- b 1 h

6. ŠĶIDRUMA SPIEDIENA SPĒKS UZ LIKU VIRSMU. ARHIMEDA LIKUMS

Tehniskajā praksē bieži nepieciešams noteikt vienu vai vairākas 
komponentes (projekcijas) pilnam šķidruma spiediena spēkam, kas

darbojas uz līku virsmu. Pieņemsim, ka ne
pieciešams atrast līkai virsmai AB pielikta 
spēka komponenti, kas darbojas patvaļīgi 
izvēlētā virzienā Ori (10. zīm.).

Sī jautājuma atrisināšanai nepieciešams 
izvēlēties virzienam On perpendikulāru 
palīgplakni CD, noprojicēt uz to līko vir
smu un sastādīt līdzsvara vienādojumu 
šķidrumam cilindra AabB tilpumā (zīmē
jumā iesvītrots). Tālāk jāapzīmē līkai 
virsmai pieliktā šķidruma spiediena spēka 
projekcija Piti, šķidruma svars G iepriekš 
minētā cilindrā un šķidruma spiediena 
spēks PUn uz līkās virsmas projekcijas.

[1 0 . zīmējumā parādīti spēki, kas darbo
jas uz izdalīto šķidruma cilindru; parādī
tais P t , ir spēks, ar kādu līkā virsma spiež 

uz šo šķidruma cilindru; meklējamais spēks, ar kuru šķidrums spiež 
uz līko virsmu virzienā On, būs tikpat liels, bet pretēji vērsts. Spēki, 
ar kādiem apkārtējais šķidrums spiež uz cilindra sānu virsmu, ir 
perpendikulāri virzienam On, to projekcija uz šo virzienu ir nulle, 
un tie zīmējumā nemaz nav parādīti.]
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Zinot, ka šķidrums atrodas līdzsvara un tatad visu speķu pro
jekciju summa uz kaut kuru asi ir nulle, dabūsim

P i,n= Ppi,n=±Gcos*> O 4)

kur jāņem p l u s a  zīme, ja palīgplakne pieņemta augstāk par līko 
virsmu, un m ī n u s a  zīme — pretējā gadījumā.

Ja vēlams noteikt manometriskā spiediena spēka vertikālo 
komponenti, tad palīgplakne jāsavieto ar šķidruma brīvo virsmu. 
Tad PpUz = 0 , a =  0, un tātad PUz — G, t. i., spiediena spēks vie

nāds ar šķidruma svaru.

Lai noteiktu pilnā spēka horizontālo komponenti, nepieciešams 
pieņemt normāli On ass Ox virzienā, un tad var pārliecināties, ka 
a =  90° un cos a =  0; tātad

p i, x — Ppux, (l^a)

t. i., līkai virsmai pieliktā pilnā spiediena horizontālā komponente 
nav atkarīga no līkās virsmas formas.

PpL% un PpLy lielumi noteicami tāpat kā šķidruma spiediena 

spēki uz plakanām sieniņām.

Līkai virsmai pielikto pilno šķidruma spiediena spēku var at
rast pēc tā projekcijām, pēc formulas

+  <15) 

Ja līkā virsma ir cilindriska rezervuāra sānu virsma ar verti
kālu asi, tad spēka P lielums atrodams pēc formulas

P — Pt, x — thBF k. (15a)

Formulā (15a)

Fx — DH, un h B =  fļ ,

kur D — cilindriskā rezervuāra diametrs m;

H  — augstums, līdz kādam rezervuārs piepildīts ar šķid
rumu (m).

4. piemērs. Cilindrisks rezervuārs ar tilpumu V =  4900 m 3 piepildīts ar 
ūdeni līdz augstumam H =  9,5 m. Noteikt ūdens spiedienu uz sānsienu. 

Rezervuāra tilpums

rn\

no kurienes

^  -i/4K -,/ 4 . 4900 ot.„

D = y , H - y  3 M ^  = 25’6W-
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Pec formulas (15a)

P  =  yhB! 'x = r  ? Ļ d H  =  0,5 =  0,5 • 1000 • 25,6 • 9,5? =  1155 t. 

Lietojot formulu

P l . : = G

un aplūkojot ķermeni, kas šķidruma iegremdets (11. zīm.), nav 
grūti nonākt pie šāda secinājuma.

Šķidruma spiediena spēks uz virsmu ADC ir

P a d c =  T.vfc V aefcd  

un šķidruma spiediena spēks uz virsmu ABC

P abc ~  T.v/; V ae fcb-

Sie spēki vērsti uz pretējām pusēm, un to kopspēks ir

P =  PAEFCD ' PAEFCB “  T,7, i^AEFCD  ^ AEFCB)

jeb

p =  \u;v,
kur y.k — šķidruma īpatnējais svars;

V — ķermeņa tilpums;

P — uz augšu ceļošais spēks.

11. zīm. Uz šķidrumā iegrem- 12. zīm. Šķidruma
dētu ķermeni darbojošies spēki. spiediens uz aiz-

varu.

Slēdziens, ka uz šķidrumā iegremdētu ķermeni darbojas uz 
augšu ceļošs spēks, vienāds ar ūdens svaru ķermeņa tilpumā, pa
zīstams jau vairāk kā 2200 gadu kā A r h i m e d a  l i k u m s .

No šī likuma izriet, ka ķermeņa peldēšanas noteikums izsakāms 
ar vienādību P =  G, kur G — ķermeņa svars.

Ja G^>P,  ķermenis grimst, bet, ja G<^P,  ķermenis uzpeld. 
Sāds secinājums no Arhimeda likuma ir spēkā attiecībā uz katras 
formas ķermeņiem, un to sauc par peldēšanas likumu.
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U z d e v u m i

1. Kādā augstumā h virs manometra pievienojuma naftas rezervuāram 
atrodas naftas līmenis, ja manometrs rāda spiedienu Pm.an=  0,455 kg/cm2 un 
Y« =  0,91 kg/dm3?

Atbilde: h =  5 m.

2. Noteikt ūdens spiediena spēku P uz trauka dibenu, ja trauka dibena 
diametrs D — 30 cm un trauks piepildīts līdz augstumam h =  20 cm.

Atbilde: P =  14,13 kg

3. Trauks ar augstumu h =  12 m (12. zīm.) piepildīts līdz augšai ar jūras 
fideni (yj  jl(ļ =  1,03 kg/dm3), un tam sienā ir caurums, kas aiztaisīts ar vāku 
ar diametru D =  0,5 m. Atstatums no vāka centra līdz trauka dibenam ir 
h\ =  0,6 m. Noteikt spēku P no manometriskā hidrostatiskā spiediena uz vāka.

Atbilde: P =  2,3 t

4. Atrast ūdens spiedienu P uz cilindriska rezervuāra sānsienas, kas pie
pildīts ar ūdeni, ja zināms, ka cilindra diametrs D — 6 m un ūdens staba aug
stums h — 4 m.

Atbilde: P =  48 t.

II n o d a ļ a

HIDRODINAMIKAS PAMATI

I. VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR ODENS KUSTĪBU

Šķidruma kustība ir ievērojami sarežģītāka parādība nekā cieta 
ķermeņa kustība, tāpēc ka vispārīgākajā gadījumā šķidruma daļiņas 
vienā un tanī pašā laikā var pārvietoties translatīvi, rotēt un 
deformēties.

Šķidruma kustību parasti ietekmē daudzi un dažādi faktori, kas 
atkarīgi no paša šķidruma īpašībām (no viskozitātes u. c.), un no 
tiem apstākļiem, kādos notiek tā tecēšana (no kanāla krituma, tā 
sienu īpašībām u. c.).

Šķidruma kustība var būt s t a c i o n ā r a  un a s t a c i o -  
n ā r a, bet katra no tām savukārt var būt a r b r ī v u  l ī m e n i  
vai z e m  s p i e d i e n a .

Stacionārā šķidruma kustībā to noteicošie parametri (ātrums, 
spiediens) un fizikālie lielumi (blīvums, viskozitāte) dotā telpas 
punktā ar laiku nemainās.

Kustību ar brīvu līmeni noteic galvenokārt smaguma spēka 
Iedarbība, un tā iespējama tikai kanālā ar kritumu, bet kustība 
zem spiediena iespējama katros apstākļos, jo to visumā noteic 
spiediena spēki.

Šķidruma kustību pēta dažādām metodēm, no kurām svarīgākās 
ir a n a l i t i s k ā  un e k s p e r i m e n t ā l ā .

Pētot šķidruma kustību analitiski, aplūko tā elementārās daļi
ņas, to trajektorijas, strāvas līnijas un elementārās strūklas, bet 
ar eksperimentālo metodi kustības procesu pēta dabā vai strāvas 
modelī.
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So metodu kopēja pielietošana parasti dod vislabakos rezultātus.
Par t r a j e k t o r i j u  sauc līniju, ko telpā apraksta viena da- 

ļiņa kaut kada laika sprīdi.

S t r ā v a s  l ī n i j a  raksturo veselas virknes daļiņu kustību 
dotā laika momentā; tā ir līkne, kas pieskaras šo daļiņu ātruma 
vektoriem, kad tās atrodas telpas punktos, kas seko cits citam da
ļiņu kustības virzienā.

Astacionārā šķidruma kustībā strāvas līniju forma ar laiku 
mainās, bet stacionārā kustībā strāvas līnijas nemainās un sakrīt 
ar attiecīgo daļiņu trajektorijām.

Par e l e m e n t ā r o  s t r ū k l u  sauc strāvas līniju kūlīti, kas 
novilkts tekošā šķidrumā caur visiem ka
nāla šķērsgriezuma virsmas elementa 
punktiem (13. zīm.).

Šķidruma strāva sastāv no elementāro 
strūklu kopības. Strāvas šķērsgriezumu, 
kas vilkts normāli strāvas līnijām, sauc 
par d z ī v o  š ķ ē l u m u ,  un tā laukumu 
apzīmē ar F. Pie kanāla hidrauliskiem rak
sturotājiem bez dzīvā šķēluma laukuma 
pieder arī a p s l a p i n ā t ā  p e r i m e t r a

13. zīm. Strāvas līni
jas un elementārā 

strūkla šķidruma 
strāvā.

14. zīm. Kanala apslapinatais peri
metrs.

g a r u m s  (trapecoidālam kanālam tas parādīts 14. zīm. kā lauzta 
līnija ABCD), to apzīmē ar grieķu burtu % (h ī); tad vēl h i d r a u 
l i s k a i s  r ā d i u s s  R, pie kam

n FR =  m.
x

Ar šķidrumu piepildītai apaļai caurulei hidrauliskais rādiuss ir

n d2

Nobeidzot šķidruma kustības un tās apstākļu vispārīgo rakstu
rojumu, atzīmēsim, ka s p i e d i e n u  t e k o š ā  š ķ i d r u m ā  
s a u c  p a r  h i d r o d i n a m i s k o  s p i e d i e n u .  To apzīmē, tā
pat kā hidrostatisko spiedienu, ar burtu p.



CAURTECES DAUDZUMS 29

2. CAURTECES DAUDZUMS

Par šķidruma caurfeces daudzumu sauc to šķidruma daudzumu, 
kas tek caur doto dzīvo šķēlumu laika vienībā. Caurteces daudzumu 
var izteikt tilpuma vai svara vienībās, kā arī pa dažādiem laika 
sprīžiem (stundā, minūtē, sekundē).

Tā kā šķidruma daļiņu ātrumi dažādās dzīvā šķēluma vietās 
nav vienādi (sk. I nod. 2 . §), tad izrādījās par nepieciešamu 
ievest jēdzienu par v i d ē j o  ā t r u m u  š ķ ē l u m ā  crJ(V (m/sek), 
ar kuru tad šķidruma caurteces daudzums tilpuma vienībās izsa
kāms tā:

Q =  cvid F m3/sek. (17)

So izteiksmi sauc par caurteces daudzuma vienādojumu, un 
tanī laukums F(m2) perpendikulārs ātruma vektoram. Šķidruma 
caurteces daudzumu tilpuma vienībās mērī ar īpašiem aparātiem — 
caurteces daudzuma mērītājiem vai aprēķina pēc šķidruma tilpuma
V un tā iztecēšanas laika t pēc formulas

Q = ~T'

Visbiežāk šķidruma strāvas ir 
kompaktas jeb nepārtrauktas, t. i,, bez 
tukšumiem un sabiezējumiem. Tādā 
stacionārā īsta šķidruma strāvā 
(15. zīm.) var izvēlēties divus dzīvos 
šķēlumus /  un I I  un apzīmēt to lau
kumus un vidējos ātrumus tanīs at
tiecīgi ar F i, Cļ un F2, c2. Ja strāvu 
norobežojošās sienas nedeformējas un 
nelaiž cauri šķidrumu, tad caurteces 
daudzums Q abos šķēlumos paliek ne
mainīgs, t. i.,

Q =  Qi =  Q2-
Tā kā pēc vienādojuma (17)

Qi =  F ici un Q2 =  F 2c2,
tad

FjCj =  F2c2. (19)

So vienādojumu sauc par nesaspiežama šķidruma h i d r a u 
l i s k o  n e p ā r t r a u k t ī b a s  v i e n ā d o j u m u .

No vienādojuma (19) izriet, ka

(18)

15. zīm. Stacionara nepārtraukta 
šķidruma strāva.
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t. i., nemainīgas caurteces gadījumā vidējie šķidruma tecēšanas 
ātrumi dažādos šķēlumos ir pretēji proporcionāli attiecīgajiem strā
vas dzīvo šķēlumu laukumiem.

3. ŠĶIDRUMA LAMINARĀ UN TURBULENTĀ KUSTĪBA

Ja šķidruma strāvā novietosim tievu caurulīti un pa šo caurulīti 
ielaidīsim kaut kādu krāsu, tad varēsim redzēt, ka atkarībā no 
šķidruma pamatstrāvas ātruma krāsa vai nu kustas šķidrumā kā 
netraucēta strūkliņa, nesajaucoties ar apkārtējo vidi, vai sajaucas 
ar šķidruma strāvu (Reinoldsa eksperimenti). Pirmā gadījumā šķid
ruma kustības režīmu sauc par l a m i n ā r u  (slāņainu); otrā ga
dījumā, kad novērojama krāsotās strūkliņas izskalošanās, straumi 
sauc par t u r b u l e n t u .

caurule.

Analizējot berzes spēku rašanos lēni tekošā viskozā šķidrumā 
(sk. I nod. 2 . §), mēs ari dabūjam tieši lamināru straumi caurulē 
koncentrisku šķidruma slāņu veidā un 1 . zīm. attēlojam lokālo 
ātrumu sadalījumu caurules šķērsgriezumā. Pētījumi rāda, ka lami- 
nārā straumē vidējais ātrums šķērsgriezumā ir 2  reizes mazāks 
nekā ātrums uz tās ass.

L. Prandtls un citi zinātnieki parādījuši, ka turbulentu straumi 
var uzskatīt kā sastāvošu no turbulentā kodola un robežslāņa 
(17. zīm.). Kodola robežās notiek šķidruma daļiņu sajaukšanās; 
tam par iemeslu ir atsevišķu daļiņu kustības ātrumu maiņa pēc 
lieluma un virziena.

Caurules vai atklāta kanāla sienu tuvumā ļoti plānā robežslāņa 
apgabalā visumā pastāv lamināra (slāņaina) kustība. Pētījumi 
rāda, ka šķidruma daļiņu lokālie kustības ātrumi, ņemti kā vidējie 
par kādu laika sprīdi, turbulentā kustībā gandrīz nemainās pēc lie
luma un ir vērsti rezultējošās kustības virzienā.
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17. zīmējumā parādīta arī lokālo ātrumu sadalījuma līkne, ņe
mot šos ātrumus kā vidējos kādā laika sprīdī. Turbulentā straumē 
šķērsgriezuma vidējā ātruma attiecība pret ātrumu uz straumes ass 
ir lielāka nekā laminārā režīmā un sasniedz 0,74 līdz 0,88.

Konstatēts, ka pāreja no laminārā kustības režīma uz turbu- 
lento vai atpakaļ vienā cauruļvadā, vienā šķidrumā un ar vienādu 
temperatūru notiek ar noteiktiem ātrumiem; tos sauc par k r i t i s 
k i e m  ā t r u m i e m .  Ja pāreja notiek no laminārā režīma uz tur- 
bulento, tad ātrumu sauc par a u g š ē j o  k r i t i s k o  ā t r u m u  
Cc m g . k r ātrumu, ar kuru turbulentā kustība pāriet laminārajā, sauc 

par a p a k š ē j o  k r i t i s k o  ā t r u m u  cap hr, pie kam caughr'̂ >

^  ap. k r '

Ja izmērītais ātruma lielums c >  caug kr, tad kustība būs turbu- 

lenta, bet, ja capkr,— lamināra.

Vispārīgā gadījumā šķidruma kustības režīmu noteic skaitlis, 
kas izsaka attiecību

cd cm sek.
--- —- cm — v ,
v sek. cm£

kur c — vidējais šķidruma kustības ātrums cm/sek.; 

d — cauruļvada šķērsgriezuma diametrs cm;

v — kinemātiskais viskozitātes koeficients cm2lsek.
— cct

Dabūto abstrakto skaitli ~  apzīmē ar Re:

Re =  ĉ  (20)

un sauc par R e i n o l d s a  s k a i t l i ;  Reinoldss — angļu zi
nātnieks, kas šo sakarību atradis.

Apakšējais un augšējais kritiskais ātrums atbilst apakšējai un 
augšējai kritiskai Reinoldsa skaitļa vērtībai (kritēriji), kuras ir 
Reap. i, =  2300, un Re aUļ}_,,, =  13 000. J a  Re <  Rem. kr =2300 

t a d  š ķ i d r u m a  k u s t ī b a  i r  l a m i n ā r a ;  j a Pe> Reau kr =  

=  13 000, tad t u r b u l e n t ā ;  ar starpvērtībām iespējams kā lami- 
nārais, tā tnrbulentais režīms. Praksē bieži kā rādītāju pāriešanai no 
laminārā režīma uz turbulento lieto tikai pirmo skaitli, t. i., 2300.

Reinoldsa skaitlis ir šķidruma kustības svarīgākais raksturojums.
Ūdens kustībā ūdensvadu caurulēs parasti iestājas turbulentais 

režīms; tas izskaidrojams ar ūdens mazo viskozitāti un relatīvi 
lieliem tecēšanas ātrumiem.

1. piemērs. Noteikt naftas kustības režīmu, ja Q = I 1  l/sek., v (naftai) =  
=  1,22 cm2lsek., d =  10,2 cm.

Ātruma c noteikšanai ņemsim formulu (17):

Q 4Q
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no kurienes

4-11000 . ,

c= 3 jū m o ^  =  1 3 5  cm/sek-

Ieliekot šo c vērtību formula (20), dabūsim 

Re <ī 2300, tatad režīms ir laminars.

4. D. BERNULLI VIENĀDOJUMS IDEĀLA ŠĶIDRUMA STRCKLAI

Šķidruma strūklai piemīt zināms potenciālās un kinētiskās ener
ģijas krājums.

Stāvokļa potenciālās enerģijas daudzumu strūklā, kuras sma
guma centrs atrodas augstumā z, var noteikt tā:

E pot — GZ — mgz,
kur m — strūklas masa;

G — šķidruma svars aplūkojamās strūklas tilpumā; 
z — strūklas smaguma centra augstums virs konvencionālās 

plaknes, kuru pieņem par references plakni (un sauc par 
horizontu vai nulles plakni).

Stāvokļa īpatnējā potenciālā enerģija, t. i., enerģija šķidruma 
svara vienībā, tātad būs

Epot =  mgz : mg — z.

Šķidruma strūklai tilpumā V, ja tanī ir spiediens p, piemīt 
elastiskā stāvokļa potenciālā enerģija pV. Tās daudzums šķidruma 
svara vienībā atrodams no vienādojuma

f "  _ Pv - P
rv ~  r

un to sauc par ī p a t n ē j o  s p i e d i e n a  p o t e n c i ā l o  e n e r 

ģ i j u .
Šķidrumam strūkla piemīt ari kinētiskā enerģija, tas daudzums 

šķidruma svara vienībā ir
mc2 c2

Ejtin 2  ’ ' 2 g '

Tādā kārtā visa mehāniskā enerģija strūklas svara vienībā, t. i., 
p i l n ā  ī p a t n ē j ā  e n e r ģ i j a ,  izteicama ar vienādojumu

(2 D
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Ja ideāla šķidruma elementārajā strūklā izvēlēsimies divus šķē
lumus /  un I I  (18. zīm.), tad saskaņā ar M. Lomonosova enerģijas 
saglabāšanās likumu dabūsim vienādojumu Ex — E2 jeb

Zt +  f  +  g ^  +  ̂  +  g ;  (2 1 a)

to 1738. g. pirmais izveda D. Bernulli no dzīvā spēka likuma.
Bez iepriekš minētās D. Ber

nulli vienādojuma atsevišķo locekļu 
enerģētiskās interpretācijas šos lo
cekļus var uzlūkot ari kā noteik
tus augstumus (19. zīm.), jo tiem 
piemīt garuma dimensija.

19. zīm. D. Bernulli vienādojuma 
hidrauliskā interpretācija ideāla 

šķidruma kustībai.

Tiešām: 
2 

P

— ģeodēziskais augstums m ;

— pjezometriskais augstums (mērījams pēc šķidruma līmeņa 

augstuma caurulītē ar atklātu augšējo galu, tā saucamajā

pjezometra) = m;

— atruma augstums, t. i., augstums, kada var pacelties šķid-

rums uz kinētiskas enerģijas rēķina, -

Bernulli vienādojums rāda, ka ģeodē
ziskā, pjezometriskā un ātruma augstuma 
summa ir konstants lielums ideāla šķid
ruma strūklas garumā. 19. zīmējumā aug
šējā horizontālā līnija attēlo pilnā hidro
dinamiskā augstuma līniju  (jeb īpatnējās 
enerģijas līn iju), bet līniju, kas savieno 
šķidruma līmeņus pjezometros, sauc par c< 
pjezometrisko līniju.

Atruma augstuma mērīšanai lieto hidro- 
metrisko caurulīti (2 0 . zīm.); tā sastāv no

(m/sefe)2

m sek2

Pbm

2

m.

ļc ,2

A

T

20. zīm. Pito caurulīte un 
pjezometrs.

575



34 HIDRODINAMIKAS PAMATI

pjezometra un caurulītes ar pretēji šķidruma kustībai saliektu galu; 
šo caurulīti sauc par Pito caurulīti.

Sastādīsim Bernulli vienādojumu zīmējumā parādītiem šķēlu
miem 1 un 2 un pieņemsim references plakni (horizontu) caur Pito 
caurulītes apakšējās daļas asi; tad dabūsim tādu pašu vienādojumu 
kā (2 1 a):

9  I I Ct2 __ ^ I ?! I C22

Z l+ y  +  ̂  — * 2  +  7  +  ^ : .

kur šinī gadījumā

Zļ =  0; pi=pbar  "I- yhv Z ļ=  h<ļ, Cļ — 0; p2 Pbar 

un tātad

=  ---+  h = h
2g  y  T

jeb ____

cl =  ]/2gh. (2 1 b)

Tādā veidā pēc hidrometriskās caurulītes rādījuma h var ap
rēķināt lokālo ātrumu c šķidruma strāvā.

5. BERNULLI VIENĀDOJUMS REĀLA ŠĶIDRUMA STRAUMEI

Tekoša reāla šķidruma strūklās zūd enerģija uz berzi, tāpēc 
šķidruma pilnā īpatnējā enerģija otrā šķēlumā izrādās par šo zu
dumu tiesu mazāka nekā pirmā.

Ja Bernulli vienādojumā (21a) ievedīsim enerģijas zudumus 
hw kas notikuši starp šķēlumiem /  un II, tad vienādojums pieņems 
jaunu izskatu:

+ + Y + + (22>

Pārejot no elementārās strūklas uz straumi, vēl jāievēro arī 
ātrumu nevienmērīgs sadalījums šķēlumā; to panāk, ievedot iepriek
šējā vienādojumā korekcijas koeficientus ai un m, kas rāda strau
mes īstā kinētiskās enerģijas daudzuma attiecību pret to daudzumu, 
ko aprēķina pēc vidējā ātruma attiecīgajā šķērsgriezumā. Turbu- 
lentā kustībā taisnās caurulēs a«=;l, bet laminārā kustībā, kur 
novērojama liela ātrumu sadalīšanās nevienmērība, a =  2 .

Bernulli vienādojumu reāla šķidruma straumei, kad ņemta vērā 
arī ātrumu sadalīšanās nevienmērība, sauc par h i d r o d i n a m i 
k a s  p a m a t v i e n ā d o j u m u ,  un tam ir šāds veids:

~ 1 P l I a lCi 2 ___~ I P'l I aSc2Z | U
+ 7  + -2f — *2 + 7  + -2i + ^ (23)
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Sis vienādojums saista vienkāršā matemātiskā formā visus 
pamatlielumus, kas raksturo šķidruma kustību, un tas dod iespēju 
risināt daudzus praktiskus uzdevumus. Tas, starp citu, rāda, ka 
šķidruma straumē ātruma pieaugšana saistīta ar spiediena sama
zināšanos un otrādi.

Tas ari notiek, piemēram, tā 
saucamā V e n t ū r i  c a u r u l ē  
(2 1 . zlm.), ko lieto šķidruma caur- 
teces daudzuma mērīšanai (tilpuma 
vienībās),

Kā no zīmējuma redzams, šim 
caurteces mērītājam ir sašaurināta 
vidējā daļa (F2<^F  1). tāpēc r 
C2 C\ Un tātad p2 <C. Pi- Lai at- 21. zīm. Ventūri caurteces dau- 
rastu sakarību starp šķidruma caur- dzuma mērītājs,

teces daudzumu Ventūri caurulē
un šķēlumiem I  un I I  pievienoto pjezometru rādījumiem, jāizlieto 
Bernulli vienādojums (23).

Tā kā šinī gadījumā caurule horizontāla (zx= z 2), enerģijas 
zudumi starp aplūkojamiem šķēlumiem mazi {h.w 0 ) un var pie
ņemt ai «=> ci2 ^  1, tad vienādojumam (23) būs šāda forma:

T ' 2g r 2g ’

no kurienes atrodam, ka

<'■? —  c i* _  P 1 — P 2 _  /,

‘4 ? r  ’

kur h — pjezometra rādījumu diference (2 1 . zīm.).

Ja iepriekšējā formulā izteiksim c2 ar cu izlietojot tam nolūkam 
straumes nepārtrauktības vienādojumu (19):

ciF  1 =  c2F  2,

no kura, apzīmējot attiecību F t : F2 =  m, dabūsim

c2 =  C\tn,

tad dabūsim sakarību

g* ( m * - \ ) = Ķ

no kurienes

c =, i / IM T
1 X m*— 1 •

īstenībā šis ātrums būs drusku mazāks sakarā ar hidrodina
miskā augstuma zudumiem, tāpēc galīgi

c =  cpc, =  q, ļ / - ^  h, (24)

kur cp 0,98 — ātruma koeficients Ventūri caurulei.

3*



36 HIDRODINAMIKAS PAMATI

Tada karta meklejama sakarība starp šķidruma caurteces dau
dzumu un pjezometru rādījumiem ir šāda:

Q  =  cFx =  Fļtp ļ / ^ ^ I  i h 

jeb ^

Q  =  A - ] /h ,  (24a)

kur A — aparāta konstante.

2. piemērs. Noteikt ūdens caurteces daudzumu ūdensmērītāja caurulē, ja 
tās diametrs pirms sašaurinājuma ir dļ =  0,1 /«.sašaurinātajā vietā d2 =  0,05 m 
un pjezometrisko augstumu diference h = l  m ud. st.

Attiecība

Pec formulas (24a) dabūsim

c =  9 - ļ  =  0,98 ļ/2. 9,81. 1,12 m/sek.

Tādā kārtā
jr/f 2

Q — FļC =  —~ c  =  0,785 • 0,01 • 1,12 =  0,0088 m?lsek. =  8,8 llsek.

6. ŠĶIDRUMA KUSTĪBA PA CAURUĻVADIEM

Cauruļvadus, kas ir viens no seniem izgudrojumiem, modernajā 
tehnikā lieto ūdens, naftas produktu un deggāžu piegādē. ASV un 
Padomju Savienībā iesākta cauruļvadu projektēšana un būvēšana 
akmeņogļu piegādei pa tiem ar ūdeni.

Dažādos nolūkos lietojamos cau
ruļvadus pieņemts iedalīt v i e n 
k ā r š o s  (2 2 . zīm.) un saliktos 
(23. zīm.). Vienkāršiem cauruļ
vadiem pieskaita īsos (līdz l ^  
s=« 1 0 0  m), garos un speciālos (pie
mēram, sifonus); saliktiem —■ sa
zarotos radiālos, sazarotos cirku
lāros (noslēgtos) un cita veida 
vadus.

Par s i f o n u  sauc cauruļvadu, kas savieno divus rezervuārus ar 
dažādu ūdens līmeņa augstumu, pie kam daļa šī cauruļvada novie
tota augstāk nekā šķidruma līmenis augšējā rezervuārā (24. zīm.). 
Ja sifonu piepildīsim ar šķidrumu un tā galus nolaidīsim zem šķid
ruma līmeņiem abos rezervuāros, tad šķidruma svara ietekmē cau
rules šķēlumos, kas atrodas augstāk nekā līmenis augšējā traukā, 
radīsies vakuums. Vislielākais retinājums būs visaugstākajā sifona

22.

7
Cauruļvads

Vienkāršs cauruļvads 
(šķēlums).



ŠĶIDRUMA KUSTĪBA PA CAURUĻVADIEM 37

šķēlumā. Sakarā ar šī vakuuma rašanos atmosfēras spiediens uz 
šķidruma līmeni augšējā traukā izraisīs ūdens kustību sifona cau
ruļvadā ar jo lielāku ātrumu, jo lielāks būs augstums H  starp šķid
ruma līmeņiem abos traukos. Augstums h nedrīkst būt lielāks par

23. zīm. Salikti cauruļvadi (plans): 
a — radiālais, b — cirkulārais.

6 —7 m, pretējā gadījumā spiediens šķēlumā 3—3 izrādīsies zemāks 
par iztvaikošanas spiedienu un šķidrums sāks tur vārīties.

Cauruļvadus parasti sastāda no samērā īsām, taisnām caurulēm, 
tās vienu ar otru savienojot
(ar metināšanu, ar uzmavām __bar 3
vai atlokiem), no veidgaba- 
liem (pārejas gabaliem — da- ^  aV
žādu diametru cauruļu savie- ' 
nošanai; līkumiem — vada 
virziena maiņai; trīsžubu- _ 
riem — atzarojumu ierīkoša
nai u. c.) un no armatūras 
(aizlaidņiem — strāvas no
slēgšanai vados, aizsargvār- 
stuļiem u. c.). 0 " u

Šķidrumiem pa tādiem 
cauruļvadiem tekot, daļa me- *
hāniskās enerģijas pārvēršas 24. zīm. Sifona shēma,
siltumā; tas rada hidrodina
miskā augstuma zudumus; noteiktos apstākļos var rasties ari hid
rauliskie triecieni un izraisīt caurulēs strauju spiediena paaugstinā
šanos un pazemināšanos.

Taisnās cilindriskās caurulēs šķidruma iekšējā berze izraisa 
hidrodinamiskā augstuma zudumus; tos aprēķina pēc formulas

— ̂  d 2g > (25)

kur K — berzes koeficients;
l un d — attiecīgi caurules garums un iekšējais diametrs (patva

ļīgā, bet vienā un tanī pašā); 
c — vidējais ātrums caurules šķērsgriezumā m/sek; 
g  — smaguma spēka paātrinājums m/sek2.
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Formulu koeficienta K aprēķināšanai pieņem, skatoties pēc kus
tības režīma, bet turbulentas kustības apgabalā — ievērojot ari 
caurules sienu grubuļainību.

Gludām caurulēm hidraulikā pieskaita tādas caurules, kurām 
sienu grubuļi nesniedzas ārā no robežslāņa, bet par negludām (jeb 
grubuļainām) uzskata tās, kurām

k > b ,

kur k — sienu grubuļu vidējais augstums;
6  — robežslāņa biezums *.

Jāņem vērā, ka vienas un tās pašas caurules dažādos gadīju
mos (strāvās ar dažādiem Re) var izrādīties kā gludas, tā arī 
grubuļainas.

Pētījumi rāda, ka laminārā kustibā X pretēji proporcionāls Re, 
tāpēc starp h, un c pastāv lineāra sakarība, t. i., h ir proporcio
nāls c, bet turbulentas kustības apgabalā grubuļainām caurulēm X 
nav atkarīgs no Re; šinī gadījumā h ir proporcionāls c2, t i., sa
karība starp hidrodinamiskā augstuma zudumu un ātrumu ir kvad
rātiska [sk. zemāk formulas (28), (28a), (28b)].

Hidrodinamiskā augstuma zudumus tā saucamās v i e t ē j ā s  
p r e t e s t ī  b ā s, t. i., vada paplašinājumos un sašaurinājumos, pa
griezienos, aizlaidņos utt., noteic pēc formulas

kur Ļ (dzeta) — vietējās pretestības koeficients; tā vērtība atka
rīga no vietējās pretestības konstrukcijas, izmē
riem un stāvokļa, kā arī no šķidruma kustības 
režīma.

Novērojumi rāda, ka pēkšņas cauruļvada šķērsgriezuma maiņas 
gadījumā (25. zīm.) atsevišķas šķidruma strūklas e uzreiz maina 
savu šķērsgriezumu un virzienu. Tāpēc strāvā izveidojas tā sau
camā nedzīvā telpa, pildīta virpuļiem, kas strāvai atņem zināmu 
daļu enerģijas.

Enerģijas patēriņus strāvas pagriezienos ievērojamā mērā iz
raisa šādā gadījumā notiekošās dzīvā šķēluma maiņas, strūklu 
saspiešanās un izplešanās, virpuļu rašanās utt.

Pilns hidrodinamiskā augstuma zudums cauruļvadā ir

K  =  hi-\- K

1 Laminara robežslaņa biezumu var aptuveni noteikt pec formulas



ŠĶIDRUMA KUSTĪBA PA CAURUĻVADIEM 39

Hidrodinamiskā augstuma zudumu cauruļvada garumā (uz 
berzi šķidrumā) dažos gadījumos izteic ar strāvas h i d r a u l i s k o  
k r i t u m u  i, t. i., ar hidrodinamiskā augstuma zudumu uz cau
rules garuma vienību.

Tad

hļ =  il. (26a)

Šķidruma kustībā garos cauruļvados zudumi vietējās pretestībās 
nepārsniedz 5— 1 0 % no zudumiem vada garumā, tāpēc pieļaujamos 
summāros hidrodinamiskā augstuma zudumus tajos var aprēķināt 
no sakarības

h w =(l,05-ļ- 1 ,I)A,. (26b)

Visbiežāk sastopamos gadījumos vietējo pretestību koeficientiem ir šādas 
vērtības:

1) ieeja caurulē (26. zīm. ā) c,ie =0,5;

2) izeja no caurules rezervuārā (26. zīm. b) £,z =  1;

3) standartlīkumā ar a =  90°, R l ^>2d (26. zīm. c)

ar d =  i 50 mm ļ WU mm i 200 mm 
h  =  i 0,76 | 0.39 ļ 0,37

25. zīm. Pēkšņs cauruļvada 
paplašinājums.

26. zīm. Vietējas pretestības.

H i d r a u l i s k a i s  t r i e c i e n s  cauruļvados, pa kuriem tek 
īsts šķidrums,' var rasties, ja pēkšņi aizver krānu, strauji aptur 
sūkni u. tml. Šādos gadījumos uz strāvas kinētiskās enerģijas iz
maiņas rēķina rodas šķidruma saspiešanās vai izplešanās un cau
ruļvada sienu deformācija. Sīs 
parādības izplatās pa cauruļ
vadu tā saucamā trieciena 
viļņa veidā un rada tanī ievē
rojamas spiediena svārstības.

Trieciena viļņa rašanos un 
izplatīšanos var novērot cau
rulē 1, kuras galā ierīkots 
krāns 2 (27. zīm.). Ja, strauji
■aizverot krānu, apturēsim 27. zīm. Hidrauliskais trieciens.
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strūklu, tad pirmā momentā apstāsies un saspiedīsies krānam 
vistuvākais šķidruma slānis un spiediens tanī pieaugs līdz kādai 
vērtībai ptr. Tālāk šķidruma saspiešanās ar ļoti lielu ātrumu 
v izplatīsies no caurules gala uz tās sākumu. Pēc tam reflektētais 
vilnis reizē ar šķidruma izplešanos un spiediena samazināšanos 
tanī atgriezīsies atpakaļ. Kad šis atpakaļejošais vilnis sasniegs cau
rules galu, spiediens strauji pazemināsies un svārstību process ar
vien vēl turpināsies (reālos apstākļos — dziestot).

Pētot hidraulisko triecienu Maskavas ūdensvada cauruļvados 
pagājušā gadsimta beigās, N. Zukovskis pierādīja, ka spiediena 
pieaugums caurulēs var sasniegt

p tr =  povc kg/cm2, (27)

kur po — šķidruma blīvums pirms hidrauliskā trieciena rašanās; 
c — vidējais šķidruma tecēšanas ātrums caurulē pirms trie

ciena;
v — trieciena viļņa izplatīšanās ātrums m/sek; tas vienāds 

ar skaņas izplatīšanās ātrumu vidē, kas sastāv no cau
ruļvada sienām un šķidruma tanī.

Lai cīnītos ar hidrauliskiem triecieniem, ierobežo šķidruma tecē
šanas ātrumu, krānus aizver lēni, ierīko speciālus aizsargvārstu- 
ļus utt.

7. VIENKĀRŠA CAURUĻVADA HIDRAULISKAIS APRĒĶINS

Ar cauruļvada hidraulisko aprēķinu vai nu atrod jau pastāvoša 
cauruļvada caurlaišanas spēju, vai noteic projektējama cauruļvada 
diametru.

\Pba

n

IPba

n '

28. zīm. Šķidruma iztecešana pa vienkāršu 
cauruļvadu.

Lai n o t e i k t u  š ķ i d r u m a  c a u r t e c e s  d a u d z u m u  
caurulē ar doto hidrodinamisko augstumu H  (28. zīm.), sastādīsim 
D. Berrtulli vienādojumu šķēlumiem /—I I  un I I—II, pieņemot par 
references plakni (horizontu) plakni pa caurules asi:
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^ _l £ i _l 2i£ l 2 _ z  i P» | « * **  | u
*1  I v  I 2g 2 i y  ' 2 g

Ct C 2
SinT gadījumā zi =  H, pi =  p2 =  p ba, ; -jjģ- ^  0, jo ātrums ci

ir mazs; z2 =  0 ; a2 1 ;

hw  —  h t -\-hv —  ļ x  - j- ļ-

Laminara kustība (kad Re <  2300) koeficientu X noteic ar vie
nādojumu

(28)

Turbulenta režīma gadījumā «gludām» caurulēm ieteicama 
P. Konakova formula:

X = = ( l ,8 IgRe — l,5)2’ (28a^

bet «grubuļainām» caurulēm — akad. N. Pavlovska formula:

x =  ̂ £ZL2 (28b)
R*y

kur R — hidrauliskais' rādiuss m;
n  — caurules sienu grubuļainības koeficients; 
y — noteicams no tabulām un grafikām atkarībā no n un R. 

Akad. N. Pavlovska hidraulikas rokasgrāmatā atrodamas koe
ficienta n vērtību tabulas dažādām caurulēm (stikla, misiņa, koka, 
tērauda, betona utt.), kā ari tabulas un grafikas koeficientam y.

Pēc atbilstošas formulas noteikuši koeficientu X1, atradīsim 
hidrodinamisko augstumu

no kurienes

t .

2 gJH

un meklētais caurteces daudzums

Q -  c2F 2. (29)

Piegriežama uzmanība tam apstāklim, ka cauruļvada garuma 
palielināšanās vai tā piesērēšanās (t. i., koeficienta X palielināša
nās), kā arī šķidruma līmeņa pazemināšanās rezervuārā noved pie 
caurteces daudzuma Q samazināšanās.

1 Šādus aprēķinus izdarot, nākas vispirms pieņemt iespējamāko šķidruma 
kustības režīmu (turbulentas kustības gadījumā — ari cauruju veidu: «gludās» 
vai «grubuļainās») un pēc tam pārbaudīt agrāk izdarīto pieņēmumu pareizību.
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Projektējama cauruļvada diametra noteikšanai pastav vairākas 
metodes, no kurām vienkāršākā ir šāda.

7
No caurteces daudzuma vienādojuma Q =  cF} kur F = - ķ-, 

atrodam

d  = - ] № - .
r KC

Pēc šīs formulas, zinot caurteces daudzumu Q un pieņemot 
ātrumu c, var noteikt d.

Pieņemtajam ātruma lielumam jāapmierina noteikums

^miti '" ■ C ^max>

kur cmtn un cmaK — ātruma maiņas robežas saskaņā ar praktiskām 
rekomendācijām, kas atrodamas rokasgrāmatās.
Tā, piemēram, lai novērstu cauruļu piesērēšanu ar nogulšņiem, 

kas izkrīt no ūdens, ūdensvadiem pieņem Cmt„ 0,5 m/sek.\ bet, 
lai novērstu stipru hidraulisko triecienu rašanos, čuguna caurulēs 
nepielaiž cniax lielāku par 3 m/sek.

Vidēju diametru cauruļvadiem (ar e?= 100 — 200 mm) ietei
cams c =  0 , 8  — 1 , 2  m/sek.

Ja hidrodinamiskais augstums ir ierobežots, tad pēc cauruļvada 
diametra noteikšanas jāpārbauda, vai šis augstums būs pietiekošs, 
lai segtu enerģijas zudumus un paceltu šķidrumu vajadzīgā ģeo
metriskā augstumā.

Cauruļvadu hidrauliskais aprēķins dod arī iespēju konstruēt 
grafikas, kas rāda hidrodinamiskā augstuma patēriņu atkarībā no 
caurteces daudzuma; tās sauc par c a u r u ļ v a d a  h a r a k t e -  
r i s t i k ā m.

Ja hidrodinamiskā augstuma patēriņa izteiksmē

ātruma lielumu aizvietosim ar caurteces daudzuma attiecību pret 
dzīvā šķēluma laukumu, tad dabūsim

h =  (X — 4-C \ — 2
w \ d T - 2gF- .

jeb

hw =  ksQ2, (30)

kur ks ir dotās sistēmas koeficients; tā vērtība turbulentā kustībā 
«grubuļainām» caurulēm nebūs atkarīga no Q.
Lietojot vienādojumu (30) un pieņemot virkni Q vērtību (Qļt 

Qz, Qz utt.), noteic tiem atbilstošus hWl, h w, utt.) un konstruē 
cauruļvada harakteristiku.
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8. ŠĶIDRUMA IZTECĒŠANA PA CAURUMIEM UN SVIĶIEM

Mašīnās un aparātos šķidrumi iztek pa īsiem cauruļu gabaliem 
(3—4 diametru garumā), ko sauc par sviķiem, vai arī iztek tieši 
pa caurumiem trauku un kameru 
sienās. Sie caurumi var būt mazi 
vai lieli, plānā vai biezā sienā, 
trauka dibenā vai sānos. Sviķu 
konstrukcija arī var būt dažāda — 
tie var būt cilindriski vai koniski 
(konverģenti vai diverģenti).

Analizējot šķidruma iztecēšanu 
pa mazu caurumu plānā sienā 
(29. a tt), var novērot, ka rezer
vuāra sienu virzošās darbības pēc 0__
strāvas līnijas pieņem līku līniju F 
formu un sakarā ar to strūkla 
sažņaudzas (notiek strūklas kontr- 
akcija, latīņu valodā contractio).

Šķēlumā c—c ir

29. zīm. Iztecešana pa caurumu 
trauka dibenā.

F c=  eF,

kur F — cauruma laukums;

e — kontrakcijas koeficients, ko noteic eksperimentālā ceļā. 

Lai noteiktu šķidruma tecēšanas ātrumu sažņaugtā šķēlumā, 
sastādīsim Bernulli vienādojumu

Novelkot references plakni (horizontu) caur sažņaugto šķēlumu, 
ignorējot cx lielumu, kā arī sažņaugtā šķēluma attālumu e no trauka 
dibena un ņemot vērā, ka px =  pc=^ pa, dabūsim

c2 c2

no kurienes

kur

2 gH
= 9l/3fffŽ,

- ■— ātruma koeficients.

Ar caurteces daudzuma vienādojumu pec tam atradīsim
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jeb galīgi

Q  =  l iF  ļ/2 g H , (31)

kur

jj, == eq) =  -zS----caur teces
leor

daudzuma koeficients iztecešana pa caurumu.

Ūdens iztecēšanā pa mazu, apaļu caurumu plānā sienā e =  0,64, 
(p =  0,97, fx =  0,62.

Odens iztecēšanu pa sviķiem aprēķina pēc tādas pašas formu
las kā iztecēšanu pa caurumu, tikai caurteces daudzuma koefi
cientu [x pieņem atbilstoši sviķa tipam.

Arējam cilindriskam sviķim (30. zīm.) ir [x =  0,82, tātad ievē
rojami lielāks nekā caurumam, tāpēc ar to pašu hidrodinamisko 
augstumu pa sviķi izplūst daudz vairāk ūdens nekā pa caurumu.

Jāievēro, ka, iztekot pa ārēju cilindrisku sviķi, strāva tanī sa
žņaudzas (30. zīm.), tāpēc tur izveidojas apgabals ar pazeminātu 
spiedienu un intensīvu virpuļošanu.

Ja hidrodinamiskais augstums, kas noteic iztecēšanu, būs lie
lāks nekā pielaižamais, spiediens sažņaugtā šķēlumā kļūs zemāks 
nekā iztvaikošanas spiediens, šķidrums sāks iztvaikot un sviķis 
laidīs cauri tikai tādu pašu šķidruma daudzumu kā caurums.

Konisks konverģents sviķis (31. zīm. a) dod iespēju ar doto 
hidrodinamisko augstumu sasniegt maksimāli iespējamos ātrumu 
lielumus; praksē tie nepieciešami ugunsdzēsībā un grunts (vai 
akmeņogļu) izstrādāšanā (iegūšanā) ar ūdens strūklu. Koniskus 
diverģentus sviķus (31. zīm. b) lieto, kad nepieciešams sasniegt 
pēc iespējas mazākus iztecēšanas ātrumus, lai, piemēram, nepie
laistu grunts izskalošanu utt.

30. zīm. Arējs cilindrisks sviķis. 31. zīm. Koniski sviķi.
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U z d e v u m i

1. Noteikt ūdens kustības režīmu cauruļvadā ar 100 mm diametru, ja vidē
jais tecēšanas ātrums ir 1 m/sek., bet temperatūra 15° C (v =  0,011 crrfcļsek).

Atbilde: turbulents.

2. Noteikt diametru ūdensvada čuguna caurulei, kam garums l =  1 km 
un kas padod ūdens daudzumu Q =  25 l/sek. ēkā augstumā H — 11 m. Ūdens 
brīvā līmeņa augstums ūdenstornī ir h — 25 m, apvidus horizontāls.

Atbilde: d — 175 mm.

3. Ar ūdens mērāmo cauruli (21. zīm.) noteikt šķidruma caurteces dau
dzumu, ja dots dt =  100 mm, d2 =  50 mm, hi =  1 m, h =  0,5 m.

Atbilde: Q =  6,3 l/sek

4. Noteikt caurlaišanas spēju sifonam (24. zīm.), ja tā cauruļu garums 
un diametrs attiecīgi ir / = 1 0 0  m, d =- 100 mm un rīcība esošais hidrodina
miskais augstums H  =  5 m. Hidrauliskās pretestības koeficients % pieņemams
0,03, bet visi vietējo pretestību koeficienti — pēc 7. § norādītiem datiem.

Atbilde: Q =  13,7 l/sek.

5. Ūdens spiedrezervuārā ar šķērsgriezuma laukumu F =  100 dm2 paliek 
konstantā līmenī, kas atrodas virs iztecēšanas cauruma augstumā h =  4 m. 
Atrast caurteces daudzumu Q, ja caurumam sienā ir laukums F =  4 dm2.

Atbilde: Q — 0,35 m3/sek.

6. Noteikt diametru apaļam caurumam tvertnes sānu sienā, ja ar H  =  1,5 m 
jāpanāk <3 =  2 l/sek.

Atbilde: d =  27,5 mm.

III n o d a ļ a

SŪKŅI

Par sūkņiem sauc mašīnas, kuru uzdevums ir pārvietot šķid
rumus. Dažiem no tiem ir turp un atpakaļ kustošas vai rotējošas 
daļas, un tie būtībā ir hidrauliskas mašīnas, bet citi — tikai apa
rāti, kā, piemēram, strūklas sūknis.

Parasti sūkņi ietilpst kā sastāvdaļa atsevišķās sūkņu iekārtās 
vai sūkņu stacijās, kas sastāv no speciālām ēkām ar tur uzstādītām 
sūkņu, spēka un palīga iekārtām. Mūsu zemē padomju varas gados 
uzbūvētas daudzas lielas sūkņu stacijas kuģošanas un apūdeņoša
nas kanāliem, lielu pilsētu un rūpnīcu ūdertsapgādēm.

1. JĒDZIENS PAR SOKŅU IEKĀRTU UN SOKŅU DARBĪBAS 

PAMATRĀDĪTĀJIEM

Sūkņu iekārta (32. zīm.) parasti sastāv no sūkņa, dzinēja un 
pārnesuma starp tiem, no sūcvada un spiedvada, no krājkameras 
un spiedrezervuārā, kā arī no armatūras un kontroles mēraparā
tiem (manometra, vakuummetra, caurteces daudzuma mērītāja). 
Visu šo elementu darbība sūkņu iekārtas ekspluatācijā cieši savā 
starpā saistīta.
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Par pamatlielumiem, kas raksturo dotās sūkņu iekārtas shēmu, 
noder 32. zīmējumā parādītais sūkšanas ģeodēziskais augstums 
hg s, spiešanas augstums hg sp un pilnais ģeodēziskais augstums

'̂g- s “f- ĝ- sp •

Sūkņu iekārtas darbību novērtē ar šādiem svarīgākajiem rā- 
«fitājiem:

1) ar s ū k ņ a  r a ž ī b u  Qs; iekārtās projektēšanai ta jauzdod, 
bet ekspluatācijas laikā to mērī ar caurteces daudzuma mērītājiem;

2) ar p i l n o  s ū k ņ a  c e l š a n a s  a u g s t u m u  Hs; to var 
noteikt pēc sūkņu iekārtas elementiem vai pēc mēraparātu rādīju
miem;

3) ar j a u d u N s iek, ko p a t ē r ē  s ū k ņ u  i e k ā r t a ;  to 

noteic pēc dzinēja jaudas un pārnesuma lietderības koeficienta 
(starp sūkni un dzinēju);
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4) ar s ū k ņ u  i e k ā r t a s  l i e t d e r ī b a s  k o e f i c i e n t u  
y\s.iek', tas ir šķidruma strāvai piedotās lietderīgās jaudas attiecība 
pret iekārtas darbā patērēto jaudu, t. i.,

’>-<■* = S -  (32)

. r QsHsN..lietā 75

Sukņu iekārtās lietderības koeficientu var noteikt ari pec ror- 
mulas

Vs. iek îŝ ipārri îdz ’ (32a)

jo
^  lietā __ N lietā N s N ,jz

is-iek ~ N s. iek N s N dz. N s. ie k ’

kur Ns — jauda, ko patērē sūknis, t. i., jauda, ko tam pievada uz 
vārpstas;

~īrL~ rls — sūkņa lietd. koef.;

Ndz — jauda uz dzinēja vārpstas;

~xr~=  D̂ārn. — pārnesuma lietd. koef. (siksnas, zobrata utt.);
Ndz

J^ dz =  7ļdg— dzinēja lietd. koef.;
**s. iek *

(elektrificētai sūkņu iekārtai N s-jek =  Net, 

kur Nel— jauda, ko saņem no elektr. tikla).

Pilnais sūkņa celšanas augstums noteicams ar vienu no šādiem' 
paņēmieniem.

Tā kā šķidruma padošanā no krājkameras spiedrezervuārā jā 
pārvar ģeodēziskais augstums, hidrauliskās pretestības h.ê  sūc- 
vadā un h W Sļ. spiedvadā, kā arī pretspiediens uz šķidruma līmeņa 

spiedrezervuārā (kurš atsevišķā gadījumā var būt tvaika katls), 
tad acīm redzot pilnais celšanas augstums, kas sūknim jāpārvar, 
būs

H s =  hg.s-{- K:,. s +  hg. sP +  hw. sP +  ~ y Pl • (33)

Pilno sūkņa celšanas augstumu var uzskatīt arī kā pilno īpat
nējo enerģiju, ko šķidrums saņem sūknī, t. i., kā diferenci starp 
īpatnējo enerģiju EB pie izejas no sūkņa un īpatnējo enerģiju EA 
pie ieejas sūknī:

H s =  Eb - E a.
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Ja par references plakni (horizontu) pieņemsim šķidruma lī
meni krājkamerā, tad

P a Pbar Pzah  >
■kur p vak, pman un pbar— attiecīgie vakuummetra, manometra un 

barometra rādījumi, dabūsim

Lai noskaidrotu, no kādiem faktoriem atkarīgs pieļaujamais 
sūkņa uzstādīšanas augstums (virs šķidruma līmeņa krājkamerā), 
sastādīsim Bernulli vienādojumu šķēlumiem šķidruma līmenī krāj
kamerā un vakuummetra pieslēgšanas vietā. Pieņemot pirmo šķē
lumu par references plakni (horizontu), dabūsim, ka

kur h jztv — spiediena augstums, pie kura sūknējamais šķidrums 
ar doto temperatūru pārvēršas tvaikā; tad galīgi dabūsim

un

iatad

Liekot

(34)

un, ta ka z, = 0, zA =  hg s, c, =  0 ,

(35)

Tātad sūkni var uzstādīt jo augstāk (virs līmeņa krājkamerā), 
jo lielāks ir barometriskais spiediens, jo augstāks ir šķidrums, jo  
īsāka ir sūccaurule un jo lielāks ir tās diametrs.
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Parasti aprēķinā ieved rezerves koeficientu, samazinot aprēķi
nāto sūkņa uzstādīšanas augstumu par 20—30%, un tad šis aug
stums iznāk virzuisūkņiem 6 —7 m, bet centrifugālsūkņiem 4— 6  m, 
Ja sūknējamais ūdens auksts. Ja ūdens uzsildīts līdz 60° un vairāk, 
tad hg.s var iznākt negatīvs, un tad sūknis jānovieto zemāk par 
ūdens līmeni krājkamerā.

A. VIRZUĻSUKŅI

t. VIENKĀRŠĀKĀ PIEDZENAMĀ VIRZUĻSOKŅA SHĒMA UN DARBĪBAS

PRINCIPS

Vienkāršākā piedzenamā virzuļsūkņa shēma (33. zīm.) rāda, 
ka sūknis sastāv no korpusa ar darba cilindru 1 un kameru 2 ar 
sūcvārstuli 3 un spiedvārstuli 4, no virzuļa, virzuļa kāta un kloķa- 
ldaņa mehānisma, kas sastāv no slīdņa, klaņa un kloķa. Sūknim 
pievienota sūccaurule un spiedvads.

33. zīm. Virzuļsukņa shēma.

Par virzuļsūkņa pamatizmēriem uzskatāms kloķa rādiuss r, vir
zuļa gājiena garums s un virzuļa diametrs D.

Virzuļsūkņa darbība sastāv šķidruma iesūkšanas un izspiešanas 
procesu mijā. Ja sūkņa vārpstu ar siksnas pārnesumu savienosim 
ar dzinēju, tad kloķa-klaņa mehānisms izraisīs virzuļa turp un 
atpakaļ kustību.

4 — 575
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Kad virzulis pārvietojas uz labo pusi, cilindra kreisajā pusē iz
veidojas retinājum s un šķidrums atmosfēras spiediena ietekmē 
ceļas pa sūccauruli uz augšu, atver sūcvārstuli un piepilda suloja 
darba kameru; notiek šķidrum a iesūkšanas process.

Virzuļa atpakaļkustībā spiediens, ko virzulis rada darba kamerā, 
aizver sūcvārstuli; bet tā paša spiediena ietekmē atveras spied- 
vārstulis un paver šķidrumam ceļu uz spiedvadu un no turienes 
uz spiedrezervuāru; notiek šķidruma izspiešanas process.

Tilpums, ko virzulis apraksta vienā gājienā, ir

un vidējais teoretiski iespejamais laika vienība padodamais ūdens 
tilpums (tā saucamā sūkņa teorētiskā ražība) ir

QT =  60Vn jeb QT =  60Fsn rrčļst,

kur n — sūkņa vārpstas apgriezienu skaits minūtē;
F — virzuļa laukums m2; 
s — virzuļa gājiena garum s m.

Šķidruma caurteces daudzumu, ko piedzenamais virzuļsūknis 
dod katrā momentā, var izteikt kā virzuļa laukuma reizinājumu ar 
tā kustības ātrumu, t. i., ar formulu

Q =  Fc (m3/sek ),
un viegli pārliecināties, ka Q būs m ainīgs lielums, jo ar kloķa- 
klaņa mehānismu saistītā virzuļa ātrum s m ainās robežās no nulles 
līdz kādam maksimumam.

Lai sam azinātu šķidruma padošanas nevienmērību, virzuļsūk- 
ņus būvē divcilindrīgus un trīscilindrīgus un lieto hidrauliskos 
gaisa katlus (sk. 4. §).

3. INDIKATORA DIAGRAMA u n  v i r z u ļ s o k ņ u  l i e t d e r ī b a s

KOEFICIENTS

Attēlosim vienā un tanī pašā koordinātu sistēmā iesūkšanas un 
izspiešanas procesu grafikas un savienosim tās ar spiediena pa
augstināšanās un pazem ināšanās līnijām; tā dabūsim sūkņa ci
lindrā notiekošās spiediena m aiņas diagramu, ko sauc par indi
katora diagramu. Ideāla indikatora diagram a izskatās kā taisn 
stūris a'b'c'd' (34. zīm .), bet norm āla diagram a kārtīgi strādājo
šam sūknim, sakarā ar sūcvārsluļa un spiedvārstuļa darbības 
īpatnībām , izskatās kā figūra abcd, kas drusku atšķiras no ideālās 
indikatora diagramas.
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īsto indikatora diagramu 
dabū ar speciālu aparātu, ko 
sauc par indikatoru, sūkņa iz
m ēģināšanas laikā

Indikators sastāv  no ne
liela cilindra (35. zlm.), kurā 
kustas virzulītis, un no rā 
mīša ar tam piestiprinātu pa
pīra sloksni. Kad indikators 
savienots ar sūkņa cilindra 
darba telpu, indikatora virzu
lltis ceļas uz augšu, saspiežot 
virspusē atrodošos atsperi, un 
pārvieto uz augšu rakstām o 
adatu, kas ar sviru sistēmu 
saistīta ar indikatora kātu.

Reizē ar adatas vertikālo 
pārvietošanos papīra sloksne
pārvietojas horizontālā virzienā, būdam a saistīta  ar indikatora 
piedziņu no m ašīnas slīdņa.

Rakstāmā adata, pārvietojoties pa slīdošo papīra sloksni, iz
zīmē uz tās indikatora diagram as kontūru.

34. zīm. Virzuļsukņa indikatora dia- 
grama.

Rakstamā adata

35. zīm. Indikatora shēma.

Lai dabūtu uz diagram as atmosfēras spiediena līniju, indika
toru savieno ar atmosfēru.

Indikatora ārējais izskats parādīts 36. zīm. 
īstenībā papīra sloksni uztin uz veltni, ko uz vienu pusi griež 

gājiena reduldors, bet uz otru pusi — atsperīte veltņa iekšpusē.
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Pēc indikatora diagram as var a trast vidējo indicēto spiedienu 
Pj kā diagram as laukuma vidējo augstum u, dalītu ar spiediena 
mērogu m; pēdējais izsaka indikatora atsperes elastību; tātad

Pi =  ~  kg/cm2, (35a)

, , -  _. _ mmkur hvict m ērījams mm  un m m ērījams k c .

36. zlm. Indikatora arejais izskats.

Diagram as laukumu f  noteic ar aparatu, ko sauc par plani- 
metru, pēc tam  atrod

Kid =  mm, (35b)*-s mm
kur t s— indikatora diagram as garum s un p t atrodam s pēc formu
las (35a).

J a  īsto indikatora diagramu, kas noņemta no detektīva sūkņa, 
salīdzina ar normālo, tad var atklāt dažus defektus sūkņa darbībā.

Zinot pt , sūkņa vārpstas apgriezienu skaitu n minūtē, virzuļa 
gājiena garum u s un tā laukumu Fv, kā arī zinot, ka jauda ir darbs 
laika vienībā (darbs m ērījams kā spēka reizinājums ar ceļu spēka 
virzienā un spēks kā spiediena reizinājums ar laukum u), dabūsim
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formulu indicetas jaudas apreķinašanai vienkāršās darbības 
sūknim:

N i =  W n š * -* P "  W

kur 5  liekams m, bet F v — cm2.
Indicētā jauda uzlūkojama kā sūkņa iekšējā jauda, t. i., kā 

tāda, kas tiek nodota šķidrumam sūkņa cilindrā. So jaudu apzīmē 
ar Nit un tā vienmēr būs m azāka par jaudu Ns, ko sūknis patērē, 
par mehānisko zudumu lielumu (berze gultņos, blīvslēgos u. c.). 
So divu jaudu attiecību sauc par sūkņa mehāniskās lietderības 
koeficientu

v me!t= w -  <37&)

Sūkņa pilnvērtību no tā  iekšējo hidraulisko pretestību viedokļa 
vērtē ar hidraulisko lietderības koeficientu

■nmr =  W r {37b)
kur H  — sūkņa īsta is celšanas augstum s, kas aprēķināms pēc 

agrāk m inētās formulas (34);

=  — teorētiskais jeb indicētais augstums.
Atzīmēsim, ka H t — H  = h w, 

kur ar hw apzīmēti šķidrum a īpatnējās enerģijas zudumi sūknī.
Bez mehāniskiem un hidrauliskiem zudumiem sūkņa darbības 

laikā novērojami arī tā saucamie tilpum a zudumi, t. i., šķidruma 
noplūdumi pa neblīvumiem sūknī. īs tā  ražība Qs vienmēr mazāka 
par teorētisko QT, un sūkņa tilpum a lietderības koeficients

» « , = ! ;  №

vienmēr m azāks par vienību.
No iepriekšējās formulas (37) seko, ka sūkņa īstā  ražība ir 

vienāda ar teorētiskās ražības reizinājumu ar r\Wp, t. i.,
Q =  60Fsm}tilp (m3/ s t ) .

Sūkņa pilno jeb ekonomisko lietderības koeficientu rļs var ap
rēķināt pēc vienas no sekojošām formulām:

„ : . N lietā
‘ N

( ;3 8 )
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un
 ̂ '̂ tilp̂ hidr'̂ meh"

Modernos virzuļsūkņos
Vmp =  °-9 °>98! ^hidr^ 0,85 -4- 0,95; 
’Hmeh =  °>9 ^  0,95; 7]s =  0,7 0,88.

(39)

4. VIRZUĻSŪKŅU KLASIFIKĀCIJA UN DAŽAS TO KONSTRUKCIJAS

M odernajā tau tas saimniecībā lieto dažāda tipa virzuļsūkņus; 
tos var klasificēt pēc šādām  pazīmēm:

1) pēc d a r b a  c i l i n d r u  s k a i t a  — viencilindra, div
cilindru, trīscilindru utt.;

2) pēc d a r b ī b u  s k a i t a  uz vienu vārpstas apgriezienu; 
pēc šīs pazīmes izšķir vienkāršas darbības viencilindra sūkņus, 
kad virzulis cilindrā strādā ar vienu pusi, un divkāršas darbības- 
sūkņus;

3) pēc g a i t a s  ā t r u m a  — lēnas gaitas (n < [60  apgr./m in.), 
norm ālas un ātras gaitas sūkņi ( n — 120-^-180 apgr./min.) un 
ekspressūkņi (n līdz 350 apgr./min. un vairāk);

4) pēc tā, k ā  s ū k n i  p i e d z e n  no pirm atnējā dzinēja, iz
šķir piedzenamos sūkņus (ar kloķa-klaņa mehānismu) un tiešas 
darbības sūkņus (kad sūkņa un tvaika m ašīnas virzuļi savienoti 
ar vienu kopīgu kātu).

Mūsu dienās virzuļsūkņus parasti lieto samērā nelielu šķid
rum a daudzumu padošanai lielā augstum ā.

Apskatīsim sīkāk divu izplatītāko tipu virzuļsūkņu uzbūvi.
D i v k ā r š a s  d a r b ī b a s  v i e n c i l i n d r a  p i e d z e n a 

m a i s  v i r z u ļ s ū k n i s  (37. zīm.) sastāv  no sūkņa korpusa 7 
ar vākiem 6 un 12, no gaisa spiedkatla 10, virzuļa 5, sūcvārstuļa 8 
un spiedvārstuļa 9. Sūkņa dzenošais mehānisms sastāv  no kloķ
vārpstas 1, k laņa 3 ar galviņu 2, kāta 15, zobratiem 13 un 14 un 
skriemeļa 11 . Korpusu un dzenošo mehānismu montē uz kopīga 
rām ja 4, ko nostiprina uz pamata.

Aplūkojamā sūknī virzulis strādā ar abām pusēm, bet labās 
puses aktīvais laukums ir m azāks par kreisās puses laukumu par 
kāta šķērsgriezumu f, tāpēc šī sūkņa ražība aprēķinām a pēc for
mulas

Uz sūkņa korpusa uzstādītais gaisa spiedkatls veicina daudz
maz vienm ērīgas šķidruma kustības izveidošanos spiedlīnijā. Tas 
tiek sasniegts ar to, ka momentā, kad no cilindra tiek izspiests

(40)
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•šķidruma daudzums, lielāks par Qs, tas uzkrājas spiedkatlā, bet 
pārējā virzuļa gaitas laikā spiedkatlā saspiestais gaiss iespiež 
šķidrumu spiedlīnijā; sakarā ar to sam azinās šķidruma spiediena 
pulsācija cauruļvadā.

38. zlm. Tvaika tiešas darbības virzuļ sūknis.

37. zfm. Piedzenams divkāršās darbības virzuļsuknis.

T i e š a s  d a r b ī b a s  t v a i k a  v i r z u ļ s ū k n i s  (38. zlm.) 
sastāv  no diviem ūdens cilindriem un diviem tvaika cilindriem. 
Pirmā ūdens cilindra virzulis un pirmā tvaika cilindra virzulis sa
vienoti ar kopīgu kātu 3.
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Attēlotajā shēmā parādīts stāvoklis, kad tvaiks pa ieplūdes īs- 
cauruli 4 un kanālu 5 ieplūst tvaika cilindrā, spiež uz virzuli 1 un 
pārbīda to uz kreiso pusi. Šinī brīdī nostrādātais tvaiks no cilindra 
kreisās puses iznāk pa kanālu 7 zem tvaikdaļa un tālāk  pa tvaika 
izplūdes caurumu 8 izplūst atmosfērā.

Kad kāts 3 pārbīda virzuli 2 uz kreiso pusi, labajā pusē pa 
ieplūdes caurumu 9 un vārstuli 10 tiek iesūkts šķidrums ūdens 
cilindrā. Tanī pašā laikā pa vārstuli 11 un īscauruli 12 šķidrums 
tiek iespiests spiedvadā. Sūkņa virzuļa kustība ar kloķi 14 sa istīta  
ar tvaikdaļa kāta 13 kustību.

B . C EN TRIFU G ALSU K Ņ I

5. CENTRIFUGĀLSŪKŅA SHĒMA UN DARBĪBAS PRINCIPS

Aizlaidnis

Siets ar 
atsitvārstuli

Viens no vienkāršākajiem  centrifugālsūkņiem attēlots 39. zīmē 
jum ā a. Tas sastāv  no korpusa / ,  darba ra ta  2, vārpstas 3, blīv
slēgiem 4 un spirālkam eras 5.

Spiedvads
Piltuve
sūkņa pieliešanai

Lāpstiņa

Darba rats ir čuguna vai 
bronzas lējums (39. zīm. c ).

Centrifugālsūknim šķidrums 
pienāk pa sūccauruli un iekļūst 
darba ratā  aksiālā virzienā un 
pēc tam, padots darba ra ta  lāp
stiņu spiedienam, kustas virzienā 
no centra uz perifēriju. Pirm s 
sūkņa iedarbināšanas sūclīniju 
un sūkņa korpusu pielej ar šķid-

39. zīm. Centrifugālsuknis:
a — shēma; b — darba rats.

rumu. Lai šis šķidrums no sūkņa neiztecētu, sūccaurules apakšējā 
daļā iebūvē atsitvārstuli.

Kad šķidrums tiek no darba ra ta  izsviests spirālkam erā 5 un 
no tās tālāk spiedvadā, darba rata centrālajā daļā izveidojas re- 
tinājums, un pēc tam  notiek šķidruma iesūkšana sūknī. Spirāl-
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kameras uzdevums ir vienmērīgi novadīt šķidrumu, kas iznāk no 
darba ra ta  kanāliem, un pakāpeniski sam azināt tā ātrumu. Daļa 
no šķidruma kinētiskās enerģijas tad  pāriet potenciālajā — spie
diena enerģijā.

Šķidruma kustība centrifugālsūknī norit nepārtraukti, bet tai 
ir sarežģīts raksturs, tāpēc ka atsevišķas šķidrum a daļiņas pie
dalās ra ta  rotācijas kustībā un tām  katrā vietā ir attiecīgais c ir
kulārais pārneses ātrum s u, bez tam  šīs daļiņas pārvietojas relatīvi 
pret darba ratu (uz ārpusi) ar ātrum u w (39. zīm. b).

So kustību sum m ēšanas rezultātā rodas absolūtā (jeb summ ārā) 
šķidruma kustība ar ātrum u c. (39. zīmējumā b parādīti ātrumi u, 
w un c šķidruma daļiņai pie izejas no darba ra ta ).

Apzīmēsim šķidruma ieplūšanas ātrum u darba ratā  ar c0, sūkņa 
vārpstas diametru ar dv, darba ra ta  iekšējo diametru ar D0 un sa
stādīsim caurteces daudzuma vienādojumu darba rata  ieplūdes 
šķēlumam; tā dabūsim teorētiski iespējamo centrifugālsūkņa ražību

Qr = c 0~  (A,2- ^ 2)-

Teorētiskie pētījumi un eksperimentu rezultāti rāda, ka tā sau
camais teorētiskais hidrodinam iskais augstum s (celšanas aug
stum s), ko attīsta  centrifugālsūkņa darba rats, aprēķināms pēc 
formulas

=  (41)

kur k — koeficients ( £ ^ 0 ,8 5 ) ;
g  — sm agum a spēka paātrinājum s.

Zinot, ka darba rata ārm alā cirkulārais ātrum s

_tc D 2n
U'2 ~60~ ’

bet ātrums c2 ar cc2 =  const. ir tieši proporcionāls cirkulārajam  āt
rumam, dabūsim

HT =  cinžD ļ, (42)

kur a — proporcionalitātes koeficients.
Noslēdzot darbības principa aprakstu, atzīmēsim, ka sūkņa 

darbības laikā darba ra ta  centrālajā daļā uz tā disku ārpusēm 
darbojas dažādi pēc lieluma un pretēji vērsti spiediena spēki. Tie 
rada aksiālu spēku, kas tiecas nobīdīt darba ratu un sūkņa vārpstu 
uz šķidruma ieplūdes pusi (39. zīm. a — uz kreiso pusi).
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6 . CENTRIFUGĀLSŪKŅU LIETDERĪBAS KOEFICIENTI UN DARBĪBAS
h a r a k t e r is t i k a s

Daja sūkņa vārpstai pievadītās m ehāniskās enerģijas tiek pa
tērēta kaitīgo pretestību pārvarēšanai, tāpēc kā centrifugālo, tā arī 
virzuļsūkņu lietderības koeficients vienmēr ir m azāks par vienību.

Kāda daļa no tā šķidruma, kas iet cauri darba ratam  AQ, aiz
iet pa spraugām  starp ra ta  ārējo loku un sūkņa korpusu un iesūk
šanas procesā no jauna atgriežas darba ratā.

Tāpēc īsts ražīgum s būs m azāks par teorētisko, jo
Q =  QT- k Q  

un sūkņa tilpum a lietderības koeficients iznāk

==" Q T==Q +A C ?< ' 1‘

Augstu Tļti,p (līdz 0,98) sasniegšanai centrifugālsūkņos iebūvē 
speciālus blīvējošus gredzenus; pēc nodilšanas tos apmaina pret 
jauniem.

Tāpat kā virzuļsūkņos, arī centrifugālsūkņos ir hidrauliskie un 
mehāniskie zudumi, tāpēc

H  =  H T hw . p,
tā tad  sūkņa hidrauliskais lietderības koeficients 

teorētiskā jauda

’ Jhidr —  ~HT ~ H  +  hw:P ^  1 ’ ( 4 4 *

N T = ī 9 ļ p T ^ N - ANmeh zud,

tā tad  sūkņa mehāniskais lietderības koeficients

(45)

Pilnais jeb ekonomiskais lietderības koeficients centrifugāl- 
sūknim, tāpat kā virzuļsūknim, atrodam s pēc vienas no šādām  
formulām:

_ _  Mjietd
‘ ~  N

Vs  ^ tilp  ^ h id r^ m e h .

Moderniem maziem centrifugalsukņiem tas parasti ir 0,7—0,85, bet 
lieliem un labākas konstrukcijas centrifugālsūkņfem 0,88—0,92.
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Jāievēro, ka lietderības koeficienta vērtība katram  sūknim ir 
mainīga un sasniedz maksimumu noteiktā tā saucam ā optimālā 
sūkņa darbības režīmā, bet tukšgaitā t]s =  0 .

Grafikas, kas attēlo pilnā lietderības koeficienta, īstā  celšanas 
augstuma un patērējam ās 
jaudas atkarību no sūkņa 
ražīguma ar nemainīgu 
darba ra ta  griešanās ā t
rumu, sauc par c e n t r i -  
f u g ā l s ū k ņ a  d a r b ī 
b a s  h a r a k t e r i s t i 
k ā m.

Šīs harakteristikas kon
struē katras m arkas sūk
nim pēc izmēģinājumiem 
ar ūdeni, un tās publicē 
katologos.

Centrifugālsūkņu harakteristiku H  
pārīgais izskats parādīts 40. zīm.

Sinī zīmējumā ar vertikālu līniju caur punktu, kurš atbilst 
Tļs =  Tlrn.iX, parādīts, kā noteicami dati, kas raksturo dotā sūkņa op
timālo izm antošanas režīmu. Sos datus, t. i., Qs, H&, Ns un t]s vēr
tības, atrod uz attiecīgajām  skalām  pēc iepriekš m inētās vertikālās 
taisnes krustošanās punktiem ar sūkņa harakteristikām . Pēc centri
fugālsūkņu darbības harakteristikām  noteic arī sūkņa darbības 
režīmu dotā sūkņu iekārtā.

40. zīm. Centrifugalsukņa darbības harakte
ristikas.

Q, N  ■— Q un t] — Q vis-

-  0  Qs ģ

41. zīm. Centrifugalsukņa un cauruļvada harakteristikas.

Sim nolūkam zīmējumā (41. zīm .), kurā attēlotas centrifugāl- 
sūkņa harakteristikas, tādos pašos mērogos, kā agrāk norādīts, 
konstruē harakteristiku cauruļvadam , pa kuru padod šķidrumu
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no krājkam eras spiedrezervuāra, t. i., konstruē līkni h ,,.c — Qs (kur 
h wc— hidrodinamiskā augstum a zudumi cauruļvadā). Šīs līknes 
konstruēšanu jāiesāk ar punktu uz ordinātu ass tādā augstum ā, 
kas vienāds ar šķidruma padošanas pilno ģeodēzisko augstumu.

Atrodot tā saucamo darba punktu A, kas sakrīt ar cauruļvada 
harakteristikas un sūkņa celšanas augstum a harakteristikas 
(H — Q) krustošanās punktu, un nolaižot no tā perpendikuli uz 
abscisu asi, kā parādīts 41. zīm., var a trast uz attiecīgajām  skalām  
Q, H, Tļ un Ns, kas raksturo d o t ā  sūkņa darbību d o t o s  ap
stākļos.

41. zīm. apakšā parādīta sūkņa ceturtā harakteristika (līkne 
H sūks — Qs), kas dod iespēju noteikt pielaižamo sūkņa uzstādīšanas 
augstum u virs krājkam eras līmeņa; tikai jāievēro, ka ar Hs jā 
saprot tā saucam ais virtuālais (jeb reducētais) sūkšanas aug
stums.

h  s =  ^g.s +  K ,  ■ (46)

Tātad, lai ar centrifugālsūkņa darbības harakteristikām  atrastu  
pielaižamo (maksimālo iespējamo) sūkņa ass uzstādīšanas aug
stumu virs šķidruma līmeņa krājkam erā, nepieciešams uz harak
teristikas Hs —* Q ar šai iekārtai maksimālo šķidruma caurteces 
daudzumu- Q noteikt pielaižamo H ps un pēc tam  aprēķināt

hls =  H v, ~ h w_s . (46a)

7. CENTRIFUGĀLSŪKŅU KLASIFIKĀCIJA UN DA2AS TO KONSTRUKCIJAS

Centrifugālsūkņus lieto mazu, vidēju un lielu šķidruma dau
dzumu padošanai dažādos celšanas augstumos, tāpēc to tipu 
skaits ir ļoti liels un to izmērī ļoti dažādi. Centrifugālsūkņus iedala 
pēc sūknējamā šķidruma parastos (aukstam ūdenim) un speciālos, 
ar kuriem sūknē skābes vai sārm us, karstus vai netīrus šķidrumus. 
Pēdējo skaitam  pieder kanalizācijas (fekāliju) sūkņi, zemes sūkņi 
(padod grunti a r ūdeni) u. c. Sūkņus auksta ūdens padošanai no
vieto uz pam ata vai dziļi zem zemes speciālās cauruļakās (urbu
m os); pēdējos sūkņus sauc par dziļsūkņiem.

Centrifugālsūkņus klasificē ne tikai pēc to uzdevuma, bet ari 
pēc vairākām  konstruktīvām  īpatnībām . Pēc darba ratu skaita, ku
riem citam pēc cita iet cauri šķidrums sūknī, tos iedala vienpakāpes 
(39. zīm.) un daudzpakāpju sūkņos (42. zīm .), bet pēc tā, no cik 
pusēm ūdens ietek darba ratā , izšķir sūkņus ar vienpusēju 
(39. zīm.) un ar divpusēju (43. zīm.) iesūkšanu.

Pēc vārpstas novietojuma sūkņus iedala horizontālos un verti
kālos, bet pēc korpusa konstrukcijas — sekcionētos un horizontāli 
izjaucamos sūkņos.
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Centrifugālsūkņu darba ratus šķiro ari pēc gaitas ātrum a pa
kāpes; to mēri ar g a i t a s  ā t r u m a  k o e f i c i e n t u .

Gaitas ātrum a koeficients ns ir apgriezienu skaits minūtē, ar 
kādu jāstrādā ģeometriski līdzīgam darba ratam , dodot šķidruma

42. zīm. Centrifugālsuknis ar divpusīgu 43. zīm. Vairakpakapju centrifugal-
šķidruma ieeju darba ratā. sūkņa shēma.

caur teces daudzumu 75 tfsek ar celšanas augstumu 1 m. So īpat
nējo apgriezienu skaitu minūtē klasificējamajam  darba ratam  no
teic pēc formulas

3 ^ n V Q ļ (47)

kur n — apgriezienu skaits minūtē;
Q — caurteces daudzums, ko dod vienkāršs darba rats (vai 

puse no tā, ko dod sūknis, kam darba rats ar divpusēju 
iesūkšanu) m3/sek.;

H — viena darba ra ta  celšanas augstum s (daudzpakāpju sūk
nim tā celšanas augstum s, dalīts ar spiešanas pakāpju 
skaitu) m.

Ja  ns =  40-4-80, tad saka, ka darba ratam  ir lēna gaita, ja  
ns =  80-=- 120 — norm āla un ja  ns =  120 -f- 200, — ātra gaita.

No formulas (47) izriet, ka darba rats ar lielu ns jālieto gadī
jumā, kad nepieciešams liels šķidruma caurteces daudzums ar sa
mērā mazu celšanas augstumu.

Ja  ns <  40, lieto virzuļsūkņus vai rotorsūkņus, bet, kad 
tis >  200, — galvenokārt propellersūkņus.

Piemēram, horizontāls vienpakāpes konsolsūknis ar spirāl- 
kameru un darba ratu  ar vienpusēju šķidrum a iesūkšanu (44. un 
45. zīm.) paredzēts ūdens piegādei. Šī sūkņa m arkas 6K-8 nozīme 
ir šāda: 6 — ieplūdes īscaurules diametrs mm, 25 kārtēji sam azi
nāts; K — sūkņa tips (šeit konsolsūknis) un 8 — darba rata
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gaitas ātrum a koeficients, 
10 kārtēji sam azināts. Sūknis 
6K-8 ar /2 =  1450 apgr./mitt. 
un maksimālo lietderības koe
ficientu Tļs =  0,765 var padot 
170 m3/st. ūdens uz celšanas 
augstum u 32,5 m, patērējot 
pie tam  jaudu 20,6 kW\ v ir
tuālais sūkšanas augstum s 
var būt līdz 6 tu.

Kā otru piemēru aplūko
sim horizontālu sekcionētu

44. zīm. Vienpakāpes centrifugālsūkņa daudzpakāpju centrifugāl- 
ārējais izskats. sūkni ar darba ratiem  a r

vienpusēju šķidruma ieplūdi; 
tas paredzēts tvaika katlu barošanai ar uzsildītu ūdenī (46. zīm.). 
Sim sūknim ir astoņas spiediena pakāpes, gultņu un blīvslēgu 
dzesēšana, kā arī hidrauliskais aksiālā spiediena izlīdzinātājs 
(9). Barojošo sūkņu ražība sasniedz 110 m3/s t  ūdens, kas 
sasildīts līdz 150° C, pie 75 at spiediena. Sūkņa (46. zīm.) m arkas

Eļļas līmenis

45. zīm. Vienpakāpes centrifugālsūkņa šķēlums.

411-5X 8 nozīme ir šāda: II — sūkņa tips (šeit — barojošais), 
8 — spiediena pakāpju skaits; pārējiem cipariem tā pati nozīme, 
kas marka 6K-8.

Centrifugālsukņiem ar divpusēju šķidruma pievadīšanu darba 
ratam  m arkas apzīmē līdzīgi, tikai šo tipu apzīmē ar i l  (piemē
ram, 20ZJ.-6).
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C. CITI SŪ KŅU  VEIDI

8 . STROKLAS, ZOBRATU, SPĀRNU UN PROPELLERA SOKŅU UZBOVE 
UN DARBĪBAS PRINCIPS

S t r ū k l a s  s ū k n i  (ežektorā; 47. zīm.) darba šķidrumu pie
vada zem spiediena pa cauruļvadu 2. Tālāk tas pa konisku kon- 
verģentu sviķi 1 nonāk m aisām ā kamerā 3. Sakarā ar šī šķidruma 
kustības ātrum a palielināšanos spiediens m aisāmā kamerā paze

m inājās līdz vakuumam, tāpēc pa 
cauruļvadu 2 tiek iesūkts šķidrum s 
no barojošā rezervuāra. Darba šķid
rum a strūkla, virzoties starp  sviķiem 
1 un 4, aizrauj līdz apkārtējās vides 
daļiņas (gāzi vai šķidrumu) un atdod 
tām daļu savas kinētiskās enerģijas. 
Kustībā pa difuzora diverģento ka
nālu 5 sam azinās darba šķidruma un 
padodamā šķidruma m aisījum a ā t
rums, toties pieaug spiediens; pārva
rot ceļā hidrauliskās pretestības cau
ruļvadā, šķidrums paceļas uz tā īpa t
nējai enerģijai atbilstošo ģeodēzisko 
augstum u spiedrezervuārā. Kā darba 

šķidrumu izmanto ūdeni vai ūdens tvaikus, bet padodamais šķid
rums var būt arī ūdens vai gaiss. So sūkņu lietderības koeficients 
ir 15—30%.

Z o b r a t u  s ū k n i s  (48. zīm.) sastav  no 2 zobratiem, kas 
griežas pretējos virzienos kopīgā korpusā. Šķidrums, kas iekļuvis

Sūcvads

47. zīm. Strūklas sūknis.

48. zīm. Zobratu sūknis.

dobumos starp zobiem, kustas gar korpusa sienu virzienā no suc- 
puses uz spiedpusi.

Zobratu sūkņa lietderības koeficients ir 0,6—0,8. Ši tipa suk- 
ņus lieto 0,25—40 m3/st. šķidruma padošanai ar spiedienu līdz
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20—30 kg/cm2 un augstāk. Apgriezienu skaits šajos sūkņos sa
sniedz 3000 minūtē.

Zobratu sūkņus bieži lieto eļļas padošanai dažādu mašīnu eļļo
šanas sistēmās.

S p ā r n u  s ū k n i m  ir caurtekam s virzulis, un to parasti dar
bina ar roku. Spārnu /  ar rokturi šūpo ap cilindra 2  asi. SinI

spārnā ir divi spiedvārstuļi 3, bet nekustīgajā starpsienā 4  ir sūc- 
vārstuļi 5. Rokturim pagriežoties uz labo pusi, telpā A rodas reti- 
nājums un notiek šķidruma iesūkšana; tanī pašā laikā dobumā B 
labajā pusē rodas paaugstināts spiediens un šķidrums pa sūkņa 
korpusa augšējo daļu tiek izspiests spiedcaurulē. Spārnu sūkņus 
izgatavo dažāda lieluma. Tie rada spiedienu līdz H =  30-4-40 m 
augstumam un darbojas ar rļs =  0,8 -f- 0,9.

P r o p e l l e r s ū k n i s  (50. un 51. zīm.) sastāv  no vārpstas 1, 
kas savienota ar dzinēju, darba rata  2 ar lāpstiņām , iztaisnojošā 
aparāta 3 un korpusa 4.

Sis sūknis pārvieto šķidrumu pēc tā paša principa, pēc kura 
darbojas skrūve, kad to skrūvē uzgrieznī, nepielaižot uzgriežņa 
griešanos un skrūves pārvietošanos aksiālā virzienā. Iztaisnojošais 
aparāts aksiālajā sūkni novērš šķidruma strāvas griešanos pie tās 
izejas no sūkņa (piedod strāvai aksiālu virzienu).

Propellersūkņus lieto lielu šķidruma daudzumu pārsūknēšanai 
uz maziem celšanas augstumiem.

5  -  575
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3HK 
П =2900apgrļmin

2b 0 Iļsek

zīm. Centrifugalsukņa darbības harak- 
teristikas.

52.51. zīm. Propellersukņa darba 
rata ārējais izskats.

U z d e v u m i

1. Noteikt pilno sūkņa celšanas augstumu dotā sūkņu iekārtā, ja Q 5 =  
=  140 l/sek., p ma„ =  8,5 kg/cm2, pvaļt =  0,4 kgļcm 2, ds =  250 mm, dsp =  200 mm,

=  ls =  6,3 m.
Atbilde: H , =  90 tn.

2. Noteikt tilpuma lietderības koeficientu vienkāršas darbības virzuļsūknim» 
ja  Qs =  100 tn3/s t, s =  0,4 «г, D =  320 mm  un n =  60 apgr/miti.

Atbilde: rļ tI-jp = 9 0 % .
3. Dota centrifugālsūkņa harakteristika (52. zīm.) un cauruļvadu izmēri: 

d =  200 mm, l =  1 km.
Noteikt šai iekārtai visus sūkņa darbības rādītājus, ja sūknis padod ūdent 

augustumā h =  40 m un ja hidrauliskās pretestības koeficients X =  0,03.
Atbilde: Q =  25,6 l/sek, H =  48 tn, N  =  23 z. sp., r ļs = 7 9 % .

IV n o d a ļ a  

H ID R A U LISK IE DZINĒJI

1. HIDRAULISKA ENERĢIJA UN TĀS IZMANTOŠANAS 
VISPĀRĪGIE PRINCIPI

Katrs īsts šķidrums (piemēram, ūdens) krītot (tekot) va r 
pastrādāt darbu, t. i., tam  piemīt zināms hidrauliskās enerģijas 
krājums. Ir, piemēram, zināms, ka pēc enerģijas krājum a katrs 
kubikmetrs ūdens Sevana ezerā ir ekvivalents 3 kg Doņecas ba
seina ogļu, ja  šīs ogles izm antotu termoelektrostacijās.

Padomju Savienībā atrodas tādi upju un ezeru hidrauliskās 
enerģijas krājumi, kas dos iespēju vidēji dabūt gadā jaudu, lielāku 
par 0,5 mljrd. kW.
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Upes hidrauliskā enerģija tieši proporcionāla ūdens daudzu
mam, kas tai tek cauri un hidrodinamiskajam  augstum am, ar kādu 
var pievadīt ūdeni hidrauliskajam  dzinējam.

Lai šo augstum u dabūtu sakoncentrētu, nepieciešams upes lī
meņa pakāpenisko pazem ināšanos saskaņā ar tās gultnes kritumu 
atvietot ar pēkšņu kritumu; šim nolūkam ceļ aizsprostu.

Ja  upē caurteces daudzums ir Q0 un hidrodinamiskais aug
stums, ko radījis aizsprosts, ir H0, tad līdzīgi tam, kā aprēķinājām 
jaudu, ko šķidrumam piedod sūknis, dabūsim šādu vienādojumu 
dotā upes posma jaudas aprēķināšanai:

Upju kompleksas izm antošanas nolūkos, kā arī lai panāktu nor
mālus hidraulisko dzinēju ekspluatācijas apstākļus, parasti rada 
tā saucamos hidrotehnisko būvju mezglus. Šo mezglu sastāvā bez 
aizsprosta var ietilpt arī spēkstacija (hidroelektrostacija), strāvas 
pārgāzē lieko ūdens krājum u nosviešanai, slūžas kuģošanas vaja
dzībām un citas ierīces. Lielas hidroelektrostacijas parasti apvieno 
vairākas ūdens spēka iekārtas, no kurām katrai ir pievadošais 
un novadošais cauruļvads, hidrauliskais dzinējs un vairākas palīg- 
iekārtas.

Ūdens spēka iekārtas principiālā shēma attēlota 53. zīm., kur 
apzīmēti ar /  — spiedr^servuārs, 2 — vairogs, 3 — spiedvads,

(48)

53. zīm. Odens speķa iekārtās shēma.

5*
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4  -— hidrauliskais dzinējs, 5 -— novadošā caurule un 6 — apakšē
ja is  baseins.

Parasti hidrauliskajam  dzinējam laiž cauri tikai daļu no upes 
caurteces daudzuma Q tp un tas pienāk ar hidrodinamisko aug
stum u H vp kas m azāks par vispār rīcībā esošo par zudumu aug
stumu cauruļvados. Tāpēc jauda, ko praktiski iegūst ūdens spēka 
iekārtā, būs

/ V  =  1 n o F E ^ W '  ( 4 9 )

kur y — ūdens īpatnējais svars (1000 kg/m 3)
r ļd2 — hidrauliskā dzinēja pilnais lietderības koeficients.
H idrauliskās enerģijas pārveidošana vārpstas griešanas mehā

niskā darbā panākam a pēc aktīvā vai reaktīvā principa (vārpsta 
parasti savienota ar elektriskās enerģijas ģeneratoru).

P ē c  a k t ī v ā  p r i n c i p a  ūdens strūkla, kas iztek pa sviķi, 
iedarbojas uz priekšā stāvošo ķermeni ar spiedienu (54. zīm .). Aug
šējā shēmā (54. zīm. a) ūdens strūkla atsitas plakanā sieniņā; šinī 
gadījumā strūklas kinētiskā enerģija daļēji pāriet sieniņas pārvie
tošanas darbā, daļēji tiek patērēta virpuļu veidošanā, šķidruma 
sasildīšanā u. c. Apakšējā shēmā (54. zīm. b), lai izmantotu lielāku 
kinētiskās enerģijas daļu, sieniņas virsm ai piedota līka forma, tā ka 
strūkla atsitas pret to bez trieciena, izdara pagriezienu un aiziet 
no virsm as virzienā, kas pretējs strūklas pirm atnējam  kustības 
virzienam.

Turbīnas, kas darbojas pēc šī principa, sauc par aktīvām tu r
bīnām.

P ē c  r e a k t ī v ā  p r i n c i p a  strūkla darbojas šādi (55. zīm.). 
Ja  ar šķidrumu pildīta trauka sienā ierīkosim caurumu un tā sa
mazināsim  sienas laukumu un reizē ar to arī šķidruma spiedienu 
uz šo sienu, tad trauks kustēsies virzienā, kas pretējs šķidruma 
strūklas iztecēšanas virzienam.

Spēku, kas izraisa trauka kustību, sauc par reaktīvo spēku. Sī 
spēka iedarbību uz virsmu sauc par reaktīvu iedarbību un turbīnas, 
kas darbojas pēc šī principa, — par reaktīvām turbīnām.

Atzīmējams, ka modernos hidrauliskos dzinējos (parasti ūdens 
turbīnās) hidrauliskā enerģija pārveidojas mehāniskā darbā pēc 
aktīvā un reaktīvā principa vienlaicīgi.

2. ODENS TURBĪNU PAMATTIPI UN DAŽAS ZIŅAS PAR 
HIDROELEKTROSTACIJU BŪVNIECĪBU PSRS

M odernajā hidroenerģētikā ļoti izplatītas ir tangenciālās kausu 
turbīnas, grozāmo lāpstiņu turbīnas un radiāli-aksiālās turbīnas.

T a n g e n c i ā l ā  k a u s u  t u r b ī n a  (Peltona turbīna) sa
stāv  (56. zīm.) no vārpstas /, darba rata  2 ar lāpstiņām  divdo- 
bumu kausu veidā 3, no virzošā aparāta  4  un apvalka 5.
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55. zīm. Ūdens strūklas reaktīvas darbības princips.

54. zīm. Ūdens strūklas 
aktīvās darbības princips.

56. zīm. Tangenciālas kausu udensturbīnas shēma: 
a — kopskats; b — kauss.
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Tādas turbīnas, kā zīmējumā redzams, strādā pēc aktīvā prin
cipa, un tās parasti uzstāda tad, kad ir lieli hidrodinamiskie aug: 
stūmi (ir iekārtas ar augstum u līdz 1800 m).

īpaša, speciāli izveidota kausu forma dod iespēju efektīvi iz
m antot ūdens strūklas enerģiju, neizraisot aksiālo spēku (vārpstas 
virzienā).

Maziem vai lieliem caurteces daudzumiem ar maziem hidro
dinamiskiem augstumiem (daži m) lieto propellera (aksiālās) 
ūdens turbīnas, tanī skaitā turbīnas ar mehānismu, kas dod 
iespēju grozīt propellera lāpstiņas ap to asīm (Kaplāna turbīnas).

G r o z ā m o  l ā p s t i ņ u  t u r b ī n a  (57. zīm.) sastāv  no gal
venās vārpstas / ,  darba ra ta  2 ar lāpstiņām  un mehānismu to 
grozīšanai, no virzošā aparāta  3, kas sastāv  no lāpstiņu rindas, un 
novadcaurules 4, kas parasti ir koniska.

57. zīm. Aksiālā (propellera) ūdens turbīna.

Šinīs turbīnās strāvas iedarbība uz darba rata  lāpstiņām  no
tiek pēc reaktīvā principa, un to virzošo aparātu  bieži izmanto arī 
kā ūdens caurteces daudzuma un tātad arī kā jaudas regulatoru.

Ļoti izplatītas ir r a d i ā l i - a k s i ā l ā s  t u r b ī n a s  (Fren- 
sisa turbīnas) mazām un lielām jaudām . Šīs turbīnas var strādāt
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pie nelieliem un arī pie ievērojamiem (līdz 1 0 0  m) hidrodinamis
kiem augstumiem.

Radiāli-aksiālās turbīnas sastāv  no tādām  pašām  daļām kā 
grozāmo lāpstiņu turbīnas, bet to darba ra ta  konstrukcija ir citāda 
(58. zīm .). So turbīnu darba rata  lāpstiņām  ir divējāds liekums, 
tāpēc hidrauliskā enerģija tiek izm antota pēc aktīvā un reaktīvā 
principa (vairāk pēc pēdējā).

®p.*b'?o-ē. 0.°- o ’O ? • O © £*•

58. zīm . Radiāli-aksiala ūdens turbīna: 
a — kopskats; b — darba rats.

Jautājum u par ūdens enerģijas izm antošanu turbīnas darbinā
šanai elektroenerģijas iegūšanai pirm ais izvirzīja 1876. g. krievu 
Inženieris F. Pirockis, kas ievietoja presē rakstu «Par ūdens kā 
dzinēja darba pārvadīšanu katrā attālum ā»; viņš arī izdarīja pir
mos m ēģinājumus šajā virzienā (1876,— 1880. g.).

Komunistiskā partija  un Padom ju valdība no pašām  pirmām 
padomju varas pastāvēšanas dienām pievērsa lielu uzmanību mūsu 
zemes elektrifikācijai un it īpaši hidroelektrostaciju celtniecībai.

Izšķiroša nozīme hidroenerģētiskās celtniecības attīstībā PSRS 
bija pēc V. I. Ļeņina norādījum a izstrādātajam  GOELRO plānam. 
No 30 elektrostacijām, kas pēc šī plāna bija paredzētas un uz
celtas, deviņas bija hidroelektriskās stacijas. Laika posmā no 
1927. līdz 1940. gadam  vien laistas darbā 39 jaunas hidrostacijas 
a r  kopējo jaudu 1,5 milj. kW.

10—-15 gadiem paredzētā GOELRO plāna sekmīgas un pirm s
termiņa izpildīšanas rezultātā, kā arī tālākās piecgadēs hidrostaciju 
īpatnējais svars elektroenerģijas ražošanā cēlies no 0% 1913. g. 
līdz 14% 1955. g. un līdz 19% 1958. g.
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Saskaņā ar PSK P XX kongresa direktīvām par sesto tau tas 
saim niecības attīstības piecgades plānu, 1958. g. pabeigta Kuibiše- 
vas hidroelektrostacijas būve ar jaudu 2  milj. 300 tūkst. kW. Sī 
pasaulē vislielākā HES nosaukta par V. 1. Ļeņina Volgas hidro
elektrostaciju. Uz Volgas jau  darbojas kaskāde no 5 spēcīgām 
hidroelektrostacijām. M ilzīgas elektrostacijas tiek celtas uz Volgas, 
Dņepras, Kamas, A ngaras, Irtišas.

V. I. Ļeņina Volgas HES būve ilga apmēram 7 gadus. Ameri
kāņi savu vislielāko hidroelektrostaciju Grand Kuli ar jaudu apmē
ram  2 milj. kW cēla vairāk  nekā 20 gadus.

HES celšanas ilgie termiņi un lielā izmaksa ir hidroenerģijas iz
m antošanas negatīvā puse, kaut gan tādā veidā iegūtā enerģija ir 
vislētākā. No vispārējā valsts saimniecības viedokļa mūsu zemē paš
reiz nepieciešams sasniegt maksimālo elektroenerģijas ražošanas 
pieaugumu, pieļaujot pat zināmu kilovatstundas izmaksas palieli
nāšanos. No šī viedokļa V. I. Ļeņina Volgas HES atklāšanā 
b. Ņ. Hruščovs sacīja, ka «mazliet jānobremzē hidroelektrostaciju 
celtniecības attīstība», ka «vairāku hidroelektrostaciju celšana tiks 
laika ziņā drusku atbīdīta», ka «tagad, sakarā ar tādu jaunu elek
troenerģijas avotu noskaidrošanu, kā lētas akmeņogles, dabiskā 
gāze, nafta, ir lietderīgi forsēt termoelektrostaciju celtniecību».

JAUTĀJUMI VIELAS ATKĀRTOŠANAI

1. Kā noteikt hidrostatisko spiedienu patvaļīgā punktā šķidrumā?
2. Kas ir vakuums, un kā to mēri?
3. Cik liels ir šķidruma spiediena spēks uz vertikālu plakanu sienu, un kur 

atrodas tā pielikšanas punkts?
4. Kas ir lamināra un kas turbulenta šķidruma kustība, un kādos nolūkos 

lieto Reinoldsa kritēriju?
5. Kāda enerģētiska interpretācija ir D. Bernulli vienādojumam?
6. Kā noteikt hidrodinamiskā augstuma zudumu caurules garenvirzienā?
7. Paskaidrojiet virzuļsūkņa uzbūvi un darbības principu.
8. Kā izskatās virzuļsūkņa normālā indikatora diagrama, un kā noteic N[ 

U n T}meh ?
9. Paskaidrojiet centrifugālsūkņa uzbūvi un darbības principu.

10. Kas ir hidroturbīnas, un kādus to tipus plaši lieto modernajās hidro
elektrostacijās?
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TEHNISKĀ TERMODINAMIKA  
UN SILTUMPĀRVADĪŠANAS TEORIJA

T E H N ISK Ā  TERM ODINAM IKĀ

1. TEHNISKĀS TERMODINAMIKAS UZDEVUMI

Kā no fizikas zināms, katrs ķermenis sastāv  no molekulām 
un atomiem. Sīs vissīkākās daļiņas saistītas savā starpā ar sav
starpējās pievilkšanās spēkiem un atrodas nepārtrauktā un nekār
tīgā kustībā. Savstarpējās pievilkšanās spēki ir atkarīgi no atsta
tumiem starp  šīm daļiņām. Cietos ķermeņos šie atstatum i ir tik 
mazi, ka saistes speķi izrādās spējīgi noturēt kustošās daļiņas kādu 
vidēju stāvokļu apkārtnē. Gāzveidīgos ķermeņos atstatum i starp 
molekulām daudz lielāki, pievilkšanās spēki starp  molekulām ļoti 
mazi un praktiski to kustību gandrīz neiespaido.

No molekulāri kinētiskās teorijas viedokļa ķermeņa siltumener
ģija ir nekārtīgās molekulārās un intramolekulārās kustības sum
mārā enerģija. Sī nekārtīgā kustība cieši saistīta  ar vielas tempe
ratūru: jo lielāks ir vielas molekulu kustības ātrum s, jo augstāka 
ir ķermeņa sasilšanas pakāpe, jo augstāka ir tā tem peratūra. Tā 
kā ar vienu un to pašu vielas tem peratūru atsevišķas molekulas 
kustas ar dažādiem ātrumiem un tām  ir nevienāda kinētiskā ener
ģija, tad tem peratūra ir translatīvās kustības vidējās kinētiskās 
enerģijas mērs. Kustošos molekulu vidējā kinētiskā enerģija nav 
vienkāršiem līdzekļiem tieši izmērījama, turpretim  tem peratūru var 
noteikt samērā vienkārši.

Ja  divi ķermeņi ar dažādu tem peratūru saskaras, tad siltums 
no stiprāk sasildītā ķermeņa pāriet uz m azāk sasildīto, pie kam 
stiprāk sasildītā ķermeņa tem peratūra sam azinās, bet m azāk sasil
dītā — palielinās. Siltum a pāriešana izbeidzas ar vienādas tempe
ratūras iestāšanos abos ķermeņos.

Tādējādi siltums ir viena no enerģijas pārvadīšanas formām_
Otrā enerģijas pārvadīšanas forma ir mehāniskais darbs.
Siltuma parādību izskaidrojumu a*r atsevišķo ķermeņa daļiņu 

kustību pirmais deva lielais krievu zinātnieks M. Lomonosovs, kas 
arī lika pam atus m odernajai vielas kinētiskajai teorijai.
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Par te h n i  s k o  t e r m o d i n a m i k u  sauc zinātni, kas pēta 
siltumenerģijas īpašības un likumus, pēc kuriem siltums pārvēršas 
mehāniskajā enerģijā.

Tehniskajā termodinamikā noteic ekonomiski vispilnīgāko pa
ņēmienu principus siltum a pārvēršanai darbā; šos paņēmienus tad 
realizē motoros. Tehniskā termodinamika ir teorētiskais pam ats 
vairākām  speciālām disciplīnām — tvaika katlu teorijai, siltuma 
motoru teorijai utt.

Siltuma pārvēršana mehāniskajā enerģijā nav iespējama bez 
enerģiju sevī nesošās vielas — enerģijas nesēja, ko tad sauc par 
d a r b a  ķ e r m e n i .  Tehnikā parasti kā darba ķermeņus izlieto gā
zes un tvaikus. Tāpēc tehniskajā termodinamikā pēta arī šo darba 
ķermeņu īpašības.

2. DARBA ĶERMEŅA STĀVOKĻA PAMATPARAMETRI

Darba ķermeņu īpašības ir atkarīgas no to stāvokļa. Darba ķer
m eņa stāvokli raksturo ar lielumiem, ko sauc par stāvokļa para
metriem. Tehniskajā termodinamikā pam atparam etri ir t e m p e 
r a t ū r a ,  s p i e d i e n s  u n  ī p a t n ē j a i s  t i l p u m s .

Temperatūras m ērīšanai var izmantot dažādas ķermeņu īpašī
bas, kuru m aiņa tieši atkarīga no tem peratūras. Pie šīm īpašībām  
vispirms pieder ķermeņu spēja palielināt savu tilpumu, ja  pieaug 
tem peratūra. Sīs īpašības izm antošana ir šķidrumu un gāzu term o
m etru konstrukcijas pamata.

Tagad ūdens vārīšanās tem peratūru pie normālā atmosfēriskā 
spiediena (760 mm  dz. st.) pieņem par 100° un ledus kušanas tem
peratūru — par 0°. Tā saucam ās starptautiskās tem peratūru skalas 
pam atā ir seši pastāvīgi punkti, kuru skaitā atrodas punkti 0  un 
100°. Sī skala ir term odinamiskās centigradu skalas praktiskais 
realizējums, un tā ir universāla, nav atkarīga no tās vai citas vie
las individuālajām  īpašībām. Temperatūru pēc starptautiskās skalas 
apzīmē ar burtu t un zīmi °C (burts C atbilst latīņu vārdam  C e n 
t u r a ,  kas nozīmē sim ts). Tā, piemēram, lai apzīmētu 20° pēc šīs 
skalas, raksta t =  20° C, bet, lai apzīmētu 30° zem nulles, raksta 
t  =  —30° C.

Pēc starptautiskās skalas graduētiem  gāzu termometriem ir prak
tiski vienmērīgas iedaļas. Tādas gāzes kā hēliju var izm antot ļoti 
zemu tem peratūru m ērīšanai.

Praksē visbiežāk lieto šķidrumu termometrus ■— dzīvsudraba 
(tem peratūrai līdz -39°) vai spirta term ometrus (tem peratūrai 
līdz ■— 114°). Atzīmējams, ka šķidrumu termiskā izplešanās nav 
proporcionāla tem peratūras maiņai pēc starptautiskās skalas, tāpēc 
šķidrumu termometriem, kas graduēti pēc šīs skalas, ir nevienmē
rīgas iedaļas.
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Kādu laiku lietoja Celsija skalu, kur šķidruma termometrā a t
statumu starp punktiem 0 un 100° iedala 100 vienādās daļās. Cel
sija termometra rādījumi atšķiras no starptautiskās skalas rādīju
miem visām tem peratūrām , izņemot 0  un 1 0 0 °.

Anglijā un ASV tem peratūru mērī pēc Fārenheita skalas un 
lieto apzīmējumu °F. Pēc šīs skalas ledus kušanas tem peratūra ir 
+32° F, Fārenheita skalas grādus pārrēķina centigradu skalas 
grādos pēc šādas formulas:

t° C =  |  (t° F — 32°).

Termodinamikā lieto galvenokārt a b s o l ū t o  t e m p e r a 
t ū r u  s k a l u  (Kelvina skalu). Sinī skalā atstatum s starp ledus 
kušanas un ūdens vārīšanās punktiem pie normāla spiediena arī 
iedalīts 1 0 0  daļās, tāpat kā centigradu skalā, tikai nulle (tempera
tūru absolūtā nulle) atrodas par 273 (precīzāk, 273,16) iedaļām 
zemāk nekā ledus kušanas punkts. Jēdzienu par visaugstāko auk
stuma pakāpi — par absolūto nulli deva M. Lomonosovs daudz 
agrāk, nekā absolūtās nulles ideju atzina pasaules zinātne.

Temperatūru, kas izmērīta pēc absolūtās skalas (absolūto tem 
peratūru), apzīmē ar burtu T un grādu skaitam  pieraksta zīmi 
°K. Tā, piemēram, raksta T =  290° K- Seit tad

T =  t° -f- 273° (1)

Acīm redzams, ka 0° absolutaja skala atbilst —273° C (precī
zāk, —273,16° C) un 0 ° centigradu skalā atbilst +273° K (precīzāk, 
+273,16° K).

Pamatjēdzieni par spiedienu un īpatnējo tilpumu doti nodalījumā 
«Hidraulika».

Par spiedienu (precīzāk, par īpatnējo spiedienu) sauc spēku, 
ar kādu gāze spiež uz virsm as vienību, piemēram, uz sieniņas lau
kuma vienību. Gāzveidīga ķermeņa spiediens ir nekārtīgi kustošos 
ķermeņa molekulu triecienu rezultāts.

Tehniskajā termodinamikā lietojamā spiediena pamatvienība 
ir 1 kg/m2 (īpaša nosaukuma šai vienībai nav). Siltumtehnikā par 
spiedienu m ērīšanas vienību kalpo 1 kg/cm2. So vienību sauc par 
tehnisko atmosfēru un apzīmē ar at.

Tā kā 1 m2 sa tur 10 000 cm2, tad spiediens, izmērīts ar kg/m2, 
izsakāms ar skaitli, kas 1 0 4 reiz lielāks par tehnisko atmosfēru 
skaitu.

Pēc GOST spiedienu apzīmē ar burtu p  neatkarīgi no pieņem
tajām mēru vienībām, bet vajadzības gadījumos nākas lietot dažā
dus apzīmējumus.
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Ja  spiedienu kg/m2 apzīmēsim ar p' un to pašu spiedienu 
kg/cm2 — ar p", tad pēc iepriekšējā sakarība starp  tiem būs šāda:

p ' =  1 0 un P " =  ^ j  .

Spiedienu kā gāzes stāvokļa param etru sauc par absolūto spie
dienu (to m ērī no spiedienu absolūtās nulles), un to var apzīmēt 
ar Pabs.- gāzes absolūtais spiediens kādā balonā ir 17 kg/cm2, 
tad to var pierakstīt šādi: p — 17 kg/cm2 abs. vai īsāk: p =  17 ata, 
kur ata nozīmē absolūto spiedienu kg/cm2.

Taču lielākais vairum s spiedienu m ērīšanas aparātu rāda nevis 
absolūto spiedienu, bet diferenci starp to un apkārtējo atmosfērisko 
spiedienu. Šo diferenci sauc par manometrisko spiedienu, un to var 
apzīmēt ar p,„an_.Ja  manometrs rāda 16 kg/cm2, tad to pieraksta tā: 
p — 16 kg/cm2 man; vai īsāk p — 16 at, kur zīme at nozīmē m a
nometrisko spiedienu kg/cm2.

Apzīmējot barom etra rādījumu ar p b (atm osfēras gaisa absolū
tais spiediens), varam  rakstīt

Pubs Pb ""f-  Pman "

Tanīs gadījumos, kad spiediens balonā m azāks par apkārtējo 
spiedienu, mērī diferenci starp  apkārtējo un iekšējo spiedienu. Šo 
diferenci sauc par retinājum u (vakuum u), un to var apzīmēt ar 
p vall- Absolūtais spiediens balonā šinī gadījum ā būs

P abs Pb ' Pvak '

Nelielus spiedienus bieži mērī ar šķidruma stabu, piemēram, 
ar dzīvsudraba vai ūdens stabu u. c.

Tā barometrisko spiedienu parasti mērī ar dzīvsudraba staba 
augstum u milimetros. Kā zināms, normālo barometrisko spiedienu 
līdzsvaro 760 mm augsts dzīvsudraba stabs ar tem peratūru 0° C. 
Zinot dzīvsudraba īpatnējo svaru, nav grūti aprēķināt, ka šī staba 
spiediens uz tā pamatnes būs 1,0332 kg/cm2. Šo spiedienu dažkārt 
sauc par f i z i k ā l o  a t m o s f ē r u  un apzīmē ar At. Tehniskā 
atmosfēra ir mazāka par fizikālo, un tai atbilstošais dzīvsudraba 
staba augstums, kas līdzsvaro spiedienu 1 kg/cm2, būs tikai 
735,6 mm, ja  tem peratūra ir 0°C.

M azas spiedienu diferences bieži mērī ar ūdens stabu (piemē
ram, spiediena zudumu starp diviem punktiem tvaika katla gāzu 
kanālā). Ūdens staba augstum s ir 13,595 reizes lielāks par atbil
stošo dzīvsudraba staba augstumu. Viegli parādām s, ka 1 mm  
ūdens staba atbilst spiedienu diferencei 1 kg/m2.
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Ja  tem peratūra ir t0 — 0° C un spiediens ir p0 =  760 mm dz. st., 
tad saka, ka darba ķermenis atrodas «normālos termodinamiskos 
apstākļos».

Par vielas īpatnējo tilpumu v sauc svara vienības tilpumu; tas 
ir vienāds ar ķermeņa tilpuma V m3 dalījumu ar tā  svaru G kg. 
Tādējādi

® =  - |j tn3/k g . (1)

Citiem vārdiem, īpatnējais tilpums ir tilpums, ko ieņem 1 kg 
vielas.

īpatnējo tilpumu normālos apstākļos (kad t0 =  0° C un p0 =  
=  760 mm dz. st.) var apzīmēt ar v0. J a  pilno tilpumu, ko ieņem 
darba ķermenis ar 0° C un 760 mm  dz. st., apzīmēsim ar V0, tad

^o =  - ^  nm3lkg .

Zīme nm3 norāda, ka dotais kubikmetru skaits izmērīts normālos 
apstākļos. Skābeklim, piemēram, ir v0 =  0,700 nm3/kg, slāpeklim

0,8 nm3lkg.
īpatnējā tilpuma apgriezto lielumu sauc par īpatnējo svaru un 

apzīmē ar y. Tādējādi

V =  ~^kgfm3. ( la )

Acīm redzams, ka
i 1 1V y=  1 ; v = -  ; y = ~ -

Normālos apstākļos

\ ’o =  j r  kg/nm3.

Atmosfēras gaisam , piemēram, ir Yo == 1,293 kg/nm3, tātad 
vo =  =  0,774 nm3/kg.

i. piemērs. Manometrs uz tvaika katla rāda spiedienu 16 kg/cm?-. Atmo
sfēras spiediens pēc barometra ir 770 mm  dz. st. ar 0°. Noteikt tvaika absolūto 
spiedienu kg/cm?.

Pabs ~  Pb “1“ Pmun •
Ieliekot vērtības, dabūjam

pabs =  +  16 =  1,047 +  16 =  17,047 kg/cm *.

Ja barometrisko spiedienu pieņemtu par 1 ata, tad dabūtu rezultātu 

Paos =  1 +  16 =  17 ata.
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Absolūta kļūda sastadītu
17,047— 17 =  0,047 at un relatīvā kļūda —

kas būtu pilnīgi pielaižams.
Tātad barometrisko spiedienu šinī gadījumā (kad spiediens liels) varēja 

novērtēt aptuveni, bez mērīšanas.
2. piemērs. Dzīvsudraba vakuumetrs rāda retinājumu 700 mm  dz. st. ar 

0° C; barometriskais spiediens ir 770 mm  dz. st. ar to pašu temperatūru. No
teikt absolūto spiedienu.

Pēc formulas
Pabs =  Pb —  Pvak =  770 ~~ 700 =  70 mm  dz. st., 

t. i„
70

P u b s = - f3Ķ ē  = 0 ,095  kg/cm*.

Ja barometrisko spiedienu pieņemtu 1 ata, dabūtu 

Pods =  1 ~  =  1 “  °»95 =  ° .°5 ata-

Absolūtā kļūda sastādītu
0,095 — 0,05 =  0,045 ata un

relatīvā kļūda
0,045
0,095 - 100 =  47,5%,

kas butu pilnīgi nepielaižams.
Redzam, ka, mērījot mazus spiedienus, visādā ziņā precīzi jāizmērī baro

metriskais spiediens.

I n o d a ļ a
GĀZU LIKUMI

1 . IDEĀLA GĀZE

Par ideālu gāzi sauc tādu (dabā gan neeksistējošu) gāzi, kuras 
molekulas ir absolūti elastīgas, nav saistītas ar savstarpējiem pie
vilkšanās spēkiem un ieņem tilpumu, kas ir bezgalīgi mazs salī
dzinājumā ar gāzes tilpumu.

P ar gāzes tilpumu sauc telpu, kurā pārvietojas doto gāzi sastā 
došās molekulas.

Dabā eksistējošās gāzes sauc par r e ā l ā m  g ā z ē m .  Reālas 
gāzes molekulām ir noteikts tilpums, un tām  piemīt pievilkšanās 
spēki.

Visi likumi, ko apskatīsim  šinī nodaļā, ir precīzi attiecināmi 
uz ideālām gāzēm. Reālām gāzēm tie pielietojami tikai ar tuvinā
jumu, tāpēc ka parastos apstākļos molekulu tilpums nav liels salī-
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dzinājumā ar gāzes tilpumu un starp molekulām darbojošies spēki 
ir niecīgi.

No fizikas ir zināmi ideālām gāzēm Boila-M ariota un Gei- 
Lisaka likumi.

Boila-M ariota likuma būtība ir tā, ka pie nemainīgas tempera
tūras gāzes spiediena reizinājums ar tās tilpumu ir konstants lie
lums, tāpēc vienam kg gāzes var rakstīt

Gei-Lisaka likums: pie nemainīga spiediena gāzes tilpums mai
nās tieši proporcionāli absolūtai temperatūrai, tāpēc vienam kg 
gāzes

Pēc Avogadro likuma, visas gāzes ar vienādiem spiedieniem un 
temperatūrām vienādos tilpumos satur vienu un to pašu molekulu 
skaitu.

Pieņemsim, ka divos slēgtos traukos ar vienādiem tilpumiem 
(1 to3) atrodas katrā M molekulu gāzes ar vienādām  tem peratūrām  
un vienādiem spiedieniem. Gāzes svars pirm ā traukā ir yi kg/m 3, 
otrā Y2 kg/m 3 (gāzu īpatnējie svari).

Gāzu molekulāros svarus apzīmē ar jlii un 1x2. Acīm redzams, ka

t. i., gazetn ar vienādiem spiedieniem un temperaturam īpatnejie 
svari ir proporcionāli to molekulārajiem svariem.

pv =  const. (2)

Y ~  const. (3)

2 . AVOGADRO LIKUMS

Yi == ļiiM  un Y2 =  112M. 

Dalot šīs vienādības vienu ar otru, dabūsim
T|_ =  jf i 
Y2 1̂ 2 ’

Ta kā

tad
Jl_ =  ļ2 . Iļi 
V2 »1 ’ 1̂ 2

V2

no kurienes
[X1O1 =  ļlļVļ.
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Vispārīgā veida dabūjam

ļiv — const., (4)

t. i., reizinājums ļW visam gāzēm  ar vienādiem spiedieniem un 
temperatūrām ir viens un tas pats.

Sī vienādojuma nozīmes noskaidrošanai ievedīsim jēdzienu par 
kilogrammolekulu, ko bieži sastopam  siltumtehniskos aprēķinos.

Par kilogrammolekulu vai īsāk par molu (arī kgmolu) sauc tādu 
gāzes daudzumu, kura svars kilogramos skaitliski vienāds ar tā 
molekulārsvaru. Tā kā slāpekļa molekulsvars ir 28, tad slāpekļa 
mols sver 28 kg  (skābekļa mols 32 kg, ūdeņraža mols 2 kg  utt.). 
Ja  gāzes īpatnējo tilpumu v m3/kg  pareizināsim  ar tādu kilogramu 
skaitu, kas vienāds ar m olekulārsvaru fx, tad reizinājum ā dabūsim 
mola tilpumu fxt>.

Apzīmējot ņv ar Vjj., no vienādojuma (4) dabūsim

t. i., mola tilpums visām gāzēm  ar vienādiem spiedieniem un tem
peratūrām ir viens un tas pats. Tā, piemēram, slāpeklim ar 0° un 
760 mm  dz. st. un īpatnējo tilpumu v0 — 0,8 nm3 kgmola tilpums ir

Tātad visam gāzēm normālos apstakļos (t. i., ar 760 mm  dz. st. 
un  0°) mola tilpums ir 22,4 nm3:

īpatnējo tilpumu un īpatnējo svaru katrai gāzei normālos ap
stākļos var izteikt ar molekulārsvaru šādā veidā:

J. piemers. Noteikt skabekļa īpatnējo tilpumu normālos apstakļos. Pēc for
mulas (6a)

V\i. =  const, (5)

V0ļi =  =  28 • 0,8 =  22,4 nm3.

Voii— ixv0 — 22,4 nm3. (6)

22,4 nm '-'
u kg (6 a)

(6 b)

22,4 __ 22,4
~  32

0,7 nm 3ikg.



GĀZU STĀVOKĻA VIENĀDOJUM S 81

3. GĀZU STĀVOKĻA VIENĀDOJUMS

Gāzes s t ā v o k ļ a  v i e n ā d o j u m s  jeb h a r a k t e r i s t i s -  
k a i s  v i e n ā d o j u m s  noteic sakarību starp trim  gāzes s tā 
vokļa pam atparam etriem

v, p un T.

Dotai gāzei katrā stāvoklī spiediena un īpatnējā tilpuma reizi
nājuma attiecība pret absolūto temperatūru ir konstants lielums:

So konstanti apzīmē ar R un sauc par g ā z e s  h a r a k t e -  
r i s t i s k o  ( j e b  ī p a t n ē j o )  k o n s t a n t i .

Sājos vienādojumos apzīmē
p  — gāzes spiedienu kg/m2;
v — gāzes īpatnējo tilpumu md/kg;
T — absolūto tem peratūru °K.
Vienādojumu (9) sauc par ideālas gāzes stāvokļa ziipnnrfnjum u  

vai par harakteristisko vienādojumu, uzrakstītu vienam kg gāzes.
Gāzes konstantei R dimensija ir kgm/kg ■ grad, kā tas redzams 

no formulas (9). Kilogramu skaitītājā un kilogramu saucējā ne
vajag saīsināt, tāpēc ka pirm ais ir spēka mērs, bet otrais — vielas 
daudzuma mērs.

Ar gāzes stāvokļa vienādojumu var pēc diviem zināmiem pa
rametriem atrast trešo, ņemot gāzes konstanti no pielikuma VI ta 
bulas.

Reizinot vienādojuma (9) labo un kreiso pusi ar gāzes svaru G 
un ievērojot, ka vG =  V, dabūsim

Seit V — pilnais gāzes tilpums m3;
G — gāzes svars kg.

Tas ir stāvokļa vienādojums kaut kuram gāzes daudzumam. 
Ar vienādojumu (10) viegli atrodam s svars kaut kuram  gāzes 

daudzumam, ja  zināmi p, V, T un R:

(7)

Tatad

(8)
jeb

(9)pv — RT.

jeb
pvG  =  GRT 
pV =  GRT; ( 10)

(10a)
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Molam no vienādojuma (10), ieliekot tu r G =  ;x un V — Vļ* 
(mola tilpum s), 
dabūsim

pV v ļiRT. (11)

Tas ir stāvokļa vienādojums 1 molam, un to ir izvedis D. Men- 
deļejevs.

Pēc vienādojuma (11), pieņemot normāliem apstākļiem 
=  22,4 nm3, 
dabūsim

„  pV p  10 332-22,4 ,|j/ ? =  = ----- ģ7ģ----- ••= 848 kgm/mol • grad.

Lielumu ņ,R =  848 sauc par universālo gāzu konstanti.
No formulas (11) dabūjam

pVn =  8487 (12)

kur p — absolūtais spiediens kg/m2;
Vļj. — 1 mola tilpums m3/mol.

No vienādojuma (11a) dabūjam

Ar vienādojumu (13) ļoti ērti var noteikt gāzes harakteristisko 
konstanti pēc gāzes m olekulārsvara.

Siltumtehnisko aprēķinu praksē nākas pārrēķināt gāzes tilpumu 
pēc jauniem  uzdotiem parametriem; šādu pārrēķināšanu sauc par 
gāzes tilpuma redukciju pie jauniem  apstākļiem. Bieži lieto tilpuma 
redukciju pie normāliem termodinamiskiem apstākļiem (0 ° un 
760 mm dz. st.). Pēc vienādojuma (10)

P  h
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4. GĀZU LIKUMU PIELIETOŠANA REĀLĀM GĀZĒM

M. Lomonosovs pirm ais norādīja uz Boila-M ariota likuma ne
precizitāti attiecībā uz reālām  gāzēm. Sis norādījum s attiecas arī 
uz pārējiem iepriekšminētiem likumiem. Tomēr siltumtehnikā šos 
likumus parasti pielieto arī reālām  gāzēm. Tikai pie lieliem spie
dieniem, kad atstatum i starp  molekulām top ļoti mazi un sāk jū 
tami izpausties molekulu savstarpējie pievilkšanās spēki, parasto 
stāvokļa vienādojumu pielietošana rada ievērojamas kļūdas. Tāpēc, 
lai dabūtu precīzākus aprēķinus, dažkārt lieto speciālus reālo gāzu 
stāvokļa vienādojumus.

1. piemērs. Noteikt harakteristisko gāzes konstanti metānam CH4.
Tā kā metānam (.(= 12  +  4 = 1 6  kg, tad pēc vienādojuma (13)

„  848 848 __ , , ,  ,/ ? = - — = — == 53 kgm /kg ■ grad.

2. piemērs. Balonā ar 16 l tilpumu atrodas skābeldis ar manometrisko spie
dienu 60 atm  un ar 18° temperatūru. Noteikt skābekļa svaru G.

Harakteristiskā gāzes konstante skābeklim
_ 848 848 Q__ , , ,  ,R  =  =  26,5 kgm /kg  - grad,

tātad pēc vienādojuma (10 a)
„  p v  (60 +  1) .10«.0,016 l o c B t _
°  =  Ā r = -26,5 . (2Ai+ l«r  ’ B' '

3. piemērs. Gāze ar 2,5 atm  un 40° ieņem tilpumu V =  4,5 m3. Kāds būs tās 
tilpums normālos apstākļos?

Tā kā p  =  2,5 +  1 =  3,5 ata, T =  273 +  40 =  313°K,

V =  4,5 m3, 
tad pēc formulas (14)

_  p V  3,5 • 10« ■ 4,5 ,
37,857" 37,85-313 ’ ‘

Uz d e v u mi
1. Kādu tilpumu ieņem 5 kg  skābekļa ar 100° un 3,5 ata?

Atbilde: 1,412 ms.
2. Kādu tilpumu ieņem 1 mols gāzes ar 10 ata un 12° temperatūru?

Atbilde: 2,42 m3.
3. 0,4 m3 gāzes ar spiedienu 1 atm  un konstantu temperatūru saspiež līdz 

4 at. Kāds būs gāzes beigu tilpums?
Atbilde: 0,16 m3.

4. Gaisam ar 0° un 760 mm  dz. st. īpatnējais svars ir vo ~  1,293 kg/m 3. 
Kāds būs īpatnējais svars gaisam ar 125° un to pašu spiedienu?

Atbilde: 0,89 kg/m s.
5. Noteikt gaisa īpatnējo svaru, ja  temperatūra ir 20° un spiediens 100 atm  

(Ro =  29,27 kgm /kg  • grad).

6*
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6. Manometrs, kas pieslēgts balonam ar ogļskābo gāzi 20 litru tilpumā, 
rāda 100 alm; gāzes temperatūra 15°.

Pēc tam kad daļa gāzes bija iztērēta, spiediens izrādījās 76 atm  un tempe
ratūra 18°. Noteikt iztērētās ogļskābās gāzes svara.

Atbilde: 0,94 kg.

II  n o d a ļ a  

GĀZU M AISĪJUM I

1. JĒDZIENS PAR GĀZU MAISĪJUMU

Ļoti bieži darba ķermenis ir gāzu m aisījums, kas sastāv  no 
vairākām  atsevišķām gāzēm, kuras tad sauc par m aisījum a kom
ponentēm. Arī gaiss ir gāzu maisījums, kas sastāv  galvenokārt no 
slāpekļa un skābekļa. Gāzu m aisījum us var dabūt ķīmisku reak
ciju rezultātā, piemēram, dažādu kurinām o m ateriālu sadegšanas 
rezultātā.

Ja  ķīmiskā reakcija nenotiek, tad var pieņemt, ka katrs m aisī
jum a gāzveidīgais ingredients izturas tā, it kā citas m aisījumu sa
stādošās gāzes nemaz neeksistētu. Katras atsevišķas gāzes mole
kulas novietojas visā m aisījum a tilpumā; katras gāzes tem peratūra 
tāda pati kā visa m aisījum a tem peratūra.

M aisījumā katra gāze seko savam  stāvokļa vienādojumam: no 
tā var dabūt šīs atsevišķās gāzes spiedienu, zinot m aisījum a tem
peratūru un tilpumu; šo atsevišķās gāzes spiedienu maisījumā 
sauc par p a r c i ā l o  s p i e d i e n u .

Ja  kaut kādā ceļā no gaisa, kas piepilda blīvi noslēgtu trauku, 
izvilktu skābekli, tad uz šī trauka sienām darbotos tikai traukā 
palikušā slāpekļa parciālais spiediens. Gāzes spiediens uz trauka 
sienām ir šīs gāzes molekulu triecienu rezultāts. Tātad parciālais 
spiediens ir vienas maisījumā ietilpstošās gāzes molekulu triecienu 
rezultāts.

Ja  m aisījuma komponentes izolētu un reducētu uz maisījuma 
kopējo spiedienu (un tās pašas tem peratūras), tad katras kompo
nentes tilpumu sauktu par p a r c i ā l o  t i l p u m u .

2. DALTONA LIKUMS

Spiediens, a r kādu gāzu maisījums iedarbojas uz to ieslēdzošā 
trauka sienām, ir visu šo maisījumu sastādošo gāzu molekulu 
triecienu rezultāts. Ja ķīmiskas reakcijas nenotiek, gāzu maisījuma 
spiediens ir vienāds ar maisījuma komponentu parciālo spiedienu 
summu. So tezi sauc par Daltona likumu.

Ja  apzīmēsim gāzu m aisījum a spiedienu ar p, bet komponentu 
parciālos spiedienus ar p u p2, Pz, pi, . ■ ■, pn, tad

P — Pi ~f" Pa ~f" P3 +  • • • +  Pn- (15)
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3. m a is īj u m a  s a s t ā v s  p ē c  s v a r a  u n  p ē c  t il p u m a

M aisījuma īpašības noteic atsevišķu m aisījum a komponentu 
īpašības un to kvantitatīvās attiecības; pēdējās var uzdot pēc svara 
vai pēc tilpuma. M aisījum a sastāvu pēc svara var uzdot ar katras 
gāzes svaru kg. J a  atsevišķo gāzu svari ir Gu G2, G3, • • •, Gn, tad 
visa maisījuma pilnais svars ir

G =  Gļ  -f- O2 -f- G3 -ļ- . . .  -ļ- Gn. (16)

Praksē bieži ir ērtāk uzdot m aisījum a sastāvu pilnā svara da
ļās. P a r  p i l n ā  s v a r a  d a ļ u  sauc atsevišķas gāzes svara 
attiecību pret visa m aisījum a pilno svaru.

Ja  apzīmēsim pilnā svara daļas ar g u g 2.........gn, tad
G. Go „  Gn

Si — ~q ; £ 2  — "G, ’ ' ' ' »

Nav grūti ievērot, ka

gi +  S2 +  £ 3  +  - - - +  g n = 1 -  (17)

Ņemsim maisījumu, kas sa tu r 38,4 kg N2 un 11,6 kg  O2; tad 
slāpekļa un skābekļa pilnā svara daļas būs

„ __^ n2 __ 38,4__ „ y£-o .
8*2— c -----l o - - 0»768*

a — ^ ° 2 — — 0 232
8 °2  G —  50 — V’ZČ /

(no gaisa sastāva pēc svara) un to summa būs 
£ Na + Š e *  = 0 ,7 6 8 +  0,232 =  1.

Gāzu m aisījum a sastāvu pēc tilpuma var uzdot ar atsevišķo 
gāzu tilpumiem kubikmetros, ja  gāzēm vienāds spiediens un tem
peratūra. īstenībā maisījumu sastādošām  gāzēm ir vienāds tilpums 
un temperatūra, bet dažādi spiedieni. Tāpēc, lai uzdotu maisījuma 
sastāvu pēc tilpuma, nepieciešams vispirms reducēt komponentu 
tilpumus pie m aisījum a kopējā spiediena pie tās pašas tem pera
tūras.

Ja  gāze ar parciālo spiedienu p x ieņem m aisījum a tilpumu V, 
tad pēc Boila-M ariota likuma šīs gāzes tilpums, reducēts pie m ai
sījuma spiediena p (t. i., parciālais tilpum s), būs

V, =  V ^  .
p

Līdzīgi otrai gāzei
V2 =

P
utt.
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Summējot parciālos tilpumus, dabūsim

Ta ka pec Daltona likuma pi -ļ- p2 +  . . .  +  p „ =  p, tad

Vi -ļ- V2 - f - . -. -ļ- Vn ■— V (18)

t. i., visu komponentu parciālo tilpumu summa ir vienādā ar gazu 
maisījuma kopējo tilpumu.

P ar komponentes k o p ē j ā  t i l p u m a  d a ļ u  sauc tās par
ciālā tilpuma attiecību pret visa gāzu m aisījuma tilpumu.

Ar formulām, kas uzrakstītas vienādojumā (18) izvedumā, va
ram  parciālos spiedienus izteikt tā:

Ķatras maisījumā ietilpstošās gāzes parciālais spiediens ir vie
nāds ar gāzu maisījuma pilno spiedienu, pareizinātu ar šai gāzei 
atbilstošo kopējā tilpuma daļu.

4. m a is īj u m a  īp a t n ē j a is  s v a r s  u n  īp a t n ē j a is  TILPUMS

Pam atojoties uz vienādojumu (16), var pierādīt, ka

kur v — maisījuma īpatnējais svars kg/m3\
Yi» Ys> • - -i Yn— atsevišķu maisījumā ietilpstošo gāzu īpatnējie 

svari kg/m3, kad šīm gāzēm ir maisījuma tem peratūra un spiediens, 
t. i., maisījuma īpatnējais svars vienāds ar summu, kas sastādīta 
no atsevišķo gāzu īpatnējo svaru reizinājumiem ar šim gāzēm at
bilstošām kopējā tilpuma daļām ; pie tam visas gāzes ņemamas 
vienādos apstākļos (piemēram, ar maisījuma spiedienu un tempe
ratū ru).

un to summa bus

V. Vn
p i = p ^ i  p 2 = p - $ ;  •••; p n =

vai arī ta:
p \= p r v ,  pa =  pr»; - pa= p r n. (20)

Y =  Yiri +  y2r2 4 - . . .  - f  Yi/n> ( 21)
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No vienādojumā (18) var dabūt, ka m aisījuma īpatnējais til
pums

v =  v lg l -ļ~v2g 2 +  . . .  +  v ng n, (2 1 a)

kur v,, v2, . . . ,  v n — atsevišķo gāzu īpatnējie tilpumi, kad tām 
ir maisījuma tem peratūra un spiediens.

5. GĀZES KONSTANTE MAISĪJUMAM

No stāvokļa vienādojuma R =  ^  un vienādojuma (21a) var at- 
Tasļ

R =  Rig\ +  R2g2 +  • • - +  RnSn, (22)
t. i., maisījumam gāzes konstante ir vienāda ar summu, kas sastā
dīta no atsevišķo gāzu konstantu reizinājumiem ar šim gāzēm at
bilstošām maisījuma pilnā svara daļām.

6. ŠĶIETAMAIS MOLEKULSVARS

Tīrām gāzēm normālos apstākļos ir spēkā mola tilpuma for
mula (6 ):

ļiv0 =  22,4 nm3/mol. un universālās gāzu konstantes formula 
(11a) jji/? =  848 kgmjmol.

Ieliekot šinīs formulās gāzu m aisījum a īpatnējo tilpumu v0 vai 
gāzes konstanti R, varam  atrast šim m aisījum am  lielumu

22,4 . 848u. = ----vai a — —=r .r  vQ R
So lielumu |i sauc par maisījuma šķietamo vai vidējo molekul- 

svaru (tā skaitliskā vērtība ir kāds vidējais lielums no maisījuma 
komponentu molekulsvariem).

Pieņemot, ka formulā (21) īpatnējie svari ņemti normālos ap
stākļos (0° un 760 mm  dz. st.), un atvietojot tos pēc vienādo
juma (6 b)

_ l _ m- . _ 1 __ Hi
To v 0 22,4 • v t 22,4 ”

pēc saīsināšanas ar -^-ķ dabūsim

fX — fXir i -ļ- ņ2r2 - f - . - . -ļ- \x,arn . (23)

Maisījuma šķietamais molekulsvars vienāds ar summu, kas sa
stādīta no atsevišķo gāzu molekulsvaru reizinājumiem ar šīm gā
zēm atbilstošām maisījuma kopējā tilpuma daļām.
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Ta, piemeram, gaisam , pieņemot, ka tas sastav  tikai no 21% 0 2 
un 79% N2 pēc tilpuma, dabūsim

V- =  Pufcn i~ ^ n /n 2 =  32 - 0,21 +  28 • 0,79 =  6,72 - f  22,14 =  28,86.

7. s a k a r īb a  s t a r p  t il p u m a  d a ļ ā m  u n  s v a r a  d a ļ ā m

Nedodot izvedumu, norādīsim  šeit uz formulu, kas dod pāreju 
no maisījuma kopējā tilpuma daļām uz pilnā svara daļām:

Sn =  rn~', (24)utl
no šejienes

rn= S n V- i -  (25)
Seit īpatnējo tilpumu attiecību var atvietot ar gāzu konstantu 

attiecību vai ar īpatnējo vai molekulāro svaru apgrieztām  at
tiecībām.

1. piemērs. Gaiss sastāv pēc tilpuma no 21 daļas skābekļa un 79 daļāro 
slāpekļa (ja pārējās sastāvdaļas ignorējam). Noteikt parciālos spiedienus 
p Q2 un pna . Ja P — 1,0332 ata.

Atrisinājums. No vienādojuma (20) P n = P r n dabūjam 
p o a =  1,0332 - 0,21 =  0,217 ata; 
p Ni> =  1,0332 - 0,79 =  0,816 ata.

2. piemērs. Pārrēķināt gaisa sastāvu pēc tilpuma uz sastāvu pēc svara. 
Dots: r o2 = 0 ,2 1 , = 0 ,7 9 , p, =  29 (aptuveni).

A trast g Q,  un g N2 .
Atrisinājums. No pārveidotā vienādojuma (24) atrodam

32
^ = ^ ^  =  29 •°’21= ° '232;

S ns =  —  /-Na =  ^  ■ 0,79 =  0,768 (i z9
(vai citādi, £ n2=  1 — 0,232 =  0,768).

U z d e v u m i

1. Gāzu maisījumam, kas sastāv no 5 kg  skābekļa O2, 3 kg  slāpekļa N2 up
2 kg  ogļskābās gāzes CO2, noteikt šķietamo motekulsvaru un gāzes konstanti.

Atbilde: p — 32,4 un R - 26,2 kgm /kg ■ grad.
2. Gāzu maisījuma sastāvs pēc tilpuma ir 11 daļas CO2, T daļas O2 ur* 

82 daļas N2. Noteikt šķietamo molekulsvaru, gāzes konstanti, pilna svara daļas, 
parciālos spiedienus un īpatnējo svaru, ja maisījumam ir 15° un 1 ata.

Atbilde: p, =  30,04; R =  28,2; g co 2 =0,1606; g o 2 =  0,0744; 
g  N2 =0,765; p Co 2 = 0 ,11  ata;

P o 2 = 0 ,0 7  ata; P n2 —  0,82 ata un y m =  1,234 kg/m?.
3. Gāzu maisījumam ir šāds sastāvs pēc tilpuma: H2 =  3%, 0 0  =  26%;: 

COs =  1!%; N2 =  60%.
Noteikt šīs gāzes 80 m3 svaru, ja  gāzei 15° un 1 ata.

Atbilde: G s» 95 kg.
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III n o d a ļ a  

PIRM AIS TERM ODINAM IKAS LIKUM S

1. TERMODINAMISKAIS PROCESS. STATISKAIS UN REĀLAIS PROCESS

M ehāniskās enerģijas iegūšana no gāzes vienmēr saistīta ar 
tās pāreju caur nepārtrauktu stāvokļu virkni. Gāzes stāvokļa m aiņa 
notiek tāpēc, ka gāze un apkārtējā vide viena uz otru iedarbojas; 
šī iedarbība var būt šāda:

1 ) gāzei pienāk siltums no kāda cita ķermeņa (no siltum a at
devēja) vai siltums aiziet no gāzes uz citu ķermeni (uz siltum a 
saņēmēju);

2 ) gāze pārvar ārējos spēkus un pastrādā ekspansijas darbu 
(vai ārējie spēki saspiež gāzi un pastrādā ārējo darbu).

Piemēram, ja  kādai gāzei, kas novietota cilindrā ar kustīgu 
Virzuli, pievadīsim siltumu, tad šī gāze ekspandēsies (izpletīsies) 
un ar savu spiediena spēku pārvarēs virzulim pielikto ārējo spēku 
un pie tam  pastrādās darbu. Sinī piemērā siltum a pievadīšana un 
darba pastrādāšana saistīta  ar gāzes tem peratūras un tilpuma 
maiņu, spiedienam nemainoties.

Gāzes stāvokļa maiņu sauc par t e r m o d i n a m i s k u  p r o 
c e s u .

Ja  gāze atrodas cilindrā ar ātri kustošos virzuli, tad īstenībā 
katrā atsevišķā momentā spiediens gāzes m asā pie paša virzuļa 
būs citāds nekā spiediens no virzuļa attālākā daļā (gāzes ekspan
sijas gadījumā spiediens pie virzuļa būs zemāks nekā pārējā til
pumā), tātad  gāzē nebūs statisks stāvoklis (nebūs līdzsvars).

Nebūs līdzsvara stāvoklis ari tad, ja  starp  gāzi un siltuma 
avotu būs galīga tem peratūru diference: siltum a pievadīšanas vietā 
gāzes tem peratūra būs augstāka nekā pārējos punktos.

Lai varētu izm antot stāvokļa vienādojumu, nepieciešams pie
ņemt, ka viss process sastādās no nepārtrauktas statisku stāvokļu 
virknes. Tādā gadījum ā procesam jānorit bezgalīgi lēni, un laikā, 
kad notiek sadarbība ar gāzi, silium atdevēja un siltum saņēm ēja tem
peratūras drīkst atšķirties no gāzes tem peratūras tikai par bez
galīgi mazu lielumu un ārējās vides spiedienam jābūt bezgalīgi 
tuvam gāzes spiedienam. Katrs gāzes starpstāvoklis atspoguļo cīņu 
starp ārējās vides iedarbību un iekšējo procesu pretdarbību. Arējās 
iedarbības tiecas izjaukt līdzsvara stāvokli, iekšējie procesi atkal 
tūlīt to atjauno. Bezgalīgi lēnas procesu norises gadījumā katrs 
stāvoklis tikai ļoti mazā mērā atšķirsies no statiskā stāvokļa. Visi 
gāzes m asas elementi, kas šādā procesā piedalās, katrā momentā 
raksturosies ar bezgalīgi tuviem spiedieniem un tem peratūrām .

Bezgalīgi lēnus procesus, kuros gāze visā savā masā rakstu
rojas ar bezgalīgi tuviem spiedieniem un temperatūrām, sauc par 
s t a t i s k i e m  p r o c e s i e m .
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īstenībā siltum a apm aiņa starp  siltum a avotu un darba ķermeni 
notiek ar galīgu tem peratūras diferenci, tāpat galīga ir spiedienu 
diference ķermenī un vidē. Tāpēc visi reālie, t. i., īstenībā notie
košie, procesi ir astatiski.

Taču nereti var reālos procesus konvencionāli pieņemt par s ta 
tiskiem, pielaižot tādā kārtā zināmu neprecizitāti.

Tālāk pētīsim statiskus procesus.
Pieņemsim, ka ar darba ķermeni notiek process, kura rezultātā 

šis ķermenis no sākotnējā stāvokļa pāriet kādā citā — beigu s tā 
voklī. Sauksim šo procesu par t i e š o .  Procesu, kurā darba ķer
menis iet caur tiem pašiem starpstāvokļiem, tikai apgrieztā secībā, 
sauksim par a p g r i e z t o  procesu.

Acīm redzams, ka visas apgrieztā procesa harakteristikas ir 
pretējas tiešā procesa harakteristikām : ja  tiešā procesā notiek gā
zes ekspansija ar siltuma pievadlšanu, tad apgrieztā procesā notiek 
gāzes kompresija (saspiešana) ar siltuma novadīšanu utt.

Tiešā procesa un tam  sekojošā apgrieztā procesa rezultātā 
darba ķermenis atgriežas savā pirm atnējā stāvoklī. Bet to pašu 
nevar sacīt par apkārtējo vidi (par siltum a avotiem).

Lai būtu iespējama pāriešana no ķermeņa tiešā procesa uz ap
griezto, reālos apstākļos ir nepieciešama apkārtējās ārējās vides 
tem peratūras un spiediena izmaiņa par galīgu lielumu. Tikai robež- 
gadījumā (statiskos procesos) pāriešanai no tiešā procesa uz ap
griezto šādas izm aiņas ārējā vidē nav nepieciešamas (precīzāk, 
ir nepieciešamas tikai bezgalīgi m azas izm aiņas).

Tātad, ja  tiešais un apgrieztais process abi ir statiski, tad šo 
procesu pakāpeniskas norises rezultātā ne tikai darba ķermenis, 
bet arī tā apkārtējā vide atgriežas pirm atnējā stāvoklī.

Procesus, kuri var noritēt pakāpeniski tiešā un apgrieztā vir
zienā tā, ka pēc darba ķermeņa atgriešanās pirmatnējā stāvokli ari 
apkārtējā vide atgriežas savā izejas stāvokli, sauc par reversibliem  
(apgriežamiem).

Ja  procesi saistīti ar berzi, tad tie nevar būt reversibli, tāpēc 
ka berzes darbs pāriet siltumā, ko uzņem darba ķermenis kā tiešā, 
tā apgrieztā procesā.

No visa sacītā seko, ka statiskie procesi ir vienmēr reversibli, 
bet reālie procesi irreversibli (neapgriežam i).

2. PROCESA GRAFISKAIS ATTĒLS v  jo KOORDINĀTĒS

Statisko procesu pētīšanā lielu ērtību sagādā grafiskā metode, 
dodot uzskatāmu priekšstatu par gāzes param etru m aiņu un iespēju 
risināt virkni termodinamisku jautājum u bez m atem ātiskas rēķi
nāšanas.

Astatiskos procesus nav iespējams attēlot diagram ās, tāpēc ka 
tan īs  trūkst stāvokļa param etru, kas būtu kopīgi visai gāzes masai.



PRO C ESA  G RAFISKAIS ATTĒLS 91

Procesu grafiskai attēlošanai lieto biaksiālu koordinātu sistēmu, 
parasti Vp koordinātes, kur uz abscisu ass atliek tilpumus V m3 
un uz ordinātu ass — spiedienus p kg/m 2. Vienam kg gāzes til
puma V m 3 vietā atliek īpatnējo tilpumu v m3/kg  (1. zīm.).

Aplūkosim kādu statisku 
gāzes stāvokļa maiņu, attēlo
jot to vp diagram ā. Pieņem 
sim, ka 1 kg  gāzes ieslēgts 
cilindrā, ko noslēdz brīvi kus
tīgs virzulis. Pieņemsim arī, 
ka siltums tiek pievadīts bez
galīgi lēni un ārējais spie
diens uz virzuli sam azinās 
bezgalīgi lēni, tāpēc gāze s ta 
tiski izplešas (dv >  0 ).

Tālāk pieņemsim, ka gā
zes sākotnējais stāvoklis rak
sturojas ar absolūto spiedienu 
p}, īpatnējo tilpumu V\ un 
temperatūru Tx. Sis līdzsvara 
stāvoklis vp koordinātēs a t
tēlosies ar punktu; šī punkta 
atrašanai atliksim  uz abscisu 
ass nogriezni Oa, kas atbilst 
gāzes tilpuma skaitliskai vēr
tībai i/i, 1 un uz ordinātu ass 
atliksim nogriezni Ob, kas 
kaut kādā m ērogā raksturo 
gāzes sākotnējo spiedienu p\.
Atlikto nogriežņu galos uz
stādīsim perpendikulus pret koordinātu asīm. To krustošanās dos 
punktu 1, kas tad arī raksturo gāzes stāvokli procesa sākuma 
momentā.

Ja  gāzes spiediens p\ pārsniegs par bezgalīgi mazu lielumu 
ārējās vides spiedienu, tad spiedienu diferences iespaidā virzulis 
kustēsies no kreisās puses uz labo, gāzes tilpums pieaugs, gāze 
izpletīsies. Atliekot diagram ā punktus, kas atbilst gāzes starp- 
stāvokļiem, dabūsim līkni 1—2, kas tad attēlo gāzes spiediena 
maiņu atkarībā no tās tilpuma m aiņas. Tilpumu, kas atbilst virzuļa 
beigu stāvoklim, attēlo nogrieznis v2\ šim tilpumam  atbilst jauns 
spiediens p%.

Tā, konstruējot sākotnējā stāvokļa, starpstāvokļu un beigu stā
vokļa punktus, var dabūt visu procesa līniju dotā koordinātu 
sistēmā.

p

\
b

I

j ļ f a

1

_ V

'2

% Gāzev.
®|

dq-*r i

2 [Gdze'-ļ'ļ,
1

d tr ī

1. zīm. Ekspansijas procesa grafiskais 
attēls vp koordinātēs:

1 — sākotnējais stāvoklis; 2 — beigu s tā 
voklis.

1 Mērogu izveiesimies ta, lai nogrieznis Oa būtu tik garš, cik gara bija 
tg cilindra daļa, ko sākumā ieņēma gāze.
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Izm antojot gāzes stāvokļa 
vienādojumu pv =  RT, var pēc 
zinām ām  tilpuma un spiediena 
izmaiņām spriest arī par tem
peratūras izmaiņu.

1 . zīmējumā parādīta eks
pansijas procesa līnija. Ja  gāzes 
spiediens p\ par bezgalīgi mazu 
lielumu m azāks nekā ārējās vi
des spiediens p, tad šīs spiedienu 
diferences iespaidā virzulis pār
vietojas uz kreiso pusi (2 . zīm.); 
reizē ar to gāzes tilpums sama- 
zinājas. 5im  gadījumam  kons
truētā procesa līkne attēlo gā
zes kom presijas līniju.

1 . un 2 . zīmējumā aplūkota
jos procesos spiediens reizē ar 
gāzes ekspansiju krita, bet ar 
kompresiju — auga. Bet nav iz
slēgti gadījumi, kad ekspansijas 
procesā spiediens paliek kon
stan ts vai pieaug. Gāzes ekspan
sijas process raksturojas ar til

puma pieaugšanu, kompresijas process — ar tilpum a sam azināša
nos neatkarīgi no spiediena m aiņas rakstura.

3. GĀZES EKSPANSIJAS VAI KOMPRESIJAS ABSOLOTAIS DARBS

Procesos, kuros gāzes tilpums pieaug, gāze izplešoties pastrādā 
darbu, ko sauc par e k s p a n s i j a s  d a r b u  (gāze šeit pārvar 
ārējās vides spiediena spēku u. c.).

Tilpuma sam azināšanās gadījumā ārējie spēki pārvarēs gāzes 
elastības spēku. Sinī gadījum ā apkārtējās vides saspiešanai patē
rēto darbu sauc par k o m p r e s i j a s  d a r b u .

Lai izvestu gāzes ekspansijas vai kompresijas darba formulu, 
pieņemsim, ka 1 kg gāzes ieslēgts cilindrā, ko blīvi noslēdz brīvi 
kustīgs virzulis (3. zīm.). Pieņemsim, ka kaut kādu iemeslu dēļ 
gāze izpletās (piemēram, tāpēc ka tai pievadīja bezgalīgi mazu 
siltuma daudzumu dq) un virzulis nogāja ceļu dh. Sinī procesā 
gāzes spiediens pārvarēja ārējos spēkus un gāze pastrādāja bez
galīgi mazu darbu dl.

Pieņemsim, ka, tilpumam  mainoties, gāzes spiediens nem ainī
jās; tad padarīto darbu var izmērīt ar gāzes spiediena spēka rei
zinājumu ar virzuļa ceļu dh. Gāzes pilnais spiediens uz virzuli 
ir vienāds ar īpatnējā spiediena p kg/m2 reizinājum u ar virzuļa

2. zīm. Kompresijas procesa grafiskais 
attēls vp koordinātēs: 

ī — sākotnējais stāvoklis; 2 — beigu stā 
voklis.
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laukumu F m2, tā tad  vienāds ar pF kg (šeit p ir 
spiediens uz 1 m2 virzuļa laukum a). Tātad viena 
kg gāzes ekspansijas darbs ir

dl — pFdh.

Reizinājums Fdh ir bezgalīgi m azais īpatnējā 
tilpuma pieaugums. Atvietojot darba izteiksmē dl 
reizuli Fdh a r dv, dabūsim

dl =  pdv kgm/kg.

Si pati darba izteiksme paliek spēkā, ja  p m ai
nās par bezgalīgi mazu lielumu.

Integrējot vienādojumu (26) īpatnējā tilpuma 
maiņas robežās no t/, līdz v2, dabūsim viena kg 
gāzes ekspansijas darba formulu (ar m ainīgu spie
dienu p ) :

H M I I !
Gazes 

spiediens 
P kglm*

1 kg gūzes

3. zīm. Ilustrā
cija darba for
mulas izvedu

mam.

/
v2

=  j" p d v kgm/kg. <27)

Kaut kura gāzes daudzuma ekspansijas darbu dabūsim, reizi
not viena kg  gāzes darbu ar gāzes svaru G kg, t. i.,

L =  IG kgm. (27a)

Pilno darbu var dabūt arī, atvietojot izteiksme (27) īpatnējo til
pumu v m3/kg  a r gāzes pilno tilpumu V m3, t. i.,

L = / 2  pdV. (27b)

Salīdzinot darba formulu (27) ar laukuma izteiksmi vp koordi- 
rv*

nātēs, proti, ar f — pdv  (4. zīm .), redzam, ka darbs vp koordi-
J  Vi

nātēs attēlojas kā laukums, ko ierobežo procesa līkne, spiediena 
ordinātes procesa sākumā un beigās un abscisu ass (4. zīm. iesvīt- 
rotais laukum s). Tāpēc vp koordinātes (kā arī Vp koordinātes) 
bieži sauc par d a r b a  koordinātēm.
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No vienādojuma (26) redzams, ka 
ekspansijas gadījum ā gāzes darbs ir 
pozitīvs, jo  dv  >  0 , bet kompresijas 
gadījum ā negatīvs, jo dv <  0 .

Procesos, kas norit bez gāzes til
puma m aiņas, ekspansijas darbs pa
darīts netiek, jo dv =  0 .

No augstāk sacītā izriet, ka darba 
lielums ir atkarīgs no gāzes stāvokļa 
m aiņas rakstura, t. i., no paša pro
cesa.

Ja  procesā spiediens paliek kon
stants, tad formulā (27) var konstanto 
lielumu p iznest ārpus integrāla 

zīmes; tad
1 =  p (v 2 — v x)  kgm/kg, (28)

kur p — procesā konstantais spiediens kg/m2;
v\ — gāzes īpatnējais tilpums procesa sākumā m3/kg; 
v2 — gāzes īpatnējais tilpums procesa beigās mz/kg.

Vienādojumu (28) var pārrakstīt arī tā:
l =  p {v  2 — V\) =  pv2 — pv  ļ = R T 2 — R rI \ = R ( T 2 — Tļ)kgm/kg, 

t. i.,
1 =  R{Tz — T i) kgm/kg. (29)

Vienādojums (29) rāda gāzes konstantes fizikālo nozīmi. No šī 
vienādojuma ar T2— Tx — 1° dabūjam  R — l kgm/kg. grad, t. i., 
g ā z e s  k o n s t a n t e  i r  v i e n a  kg  g ā z e s  e k s p a n s i j a s  
d a r b s ,  k a d  p r o c e s ā  a r  k o n s t a n t u  s p i e d i e n u  g ā 
z e s  t e m p e r a t ū r a  m a i n ā s  p a r  1°.

4. SILTUMA DAUDZUMA MĒRU VIENĪBA

Siltums ir viena no enerģijas pārvadīšanas formām (tāpat kā 
darbs), tāpēc to var izmērīt kaut kurās enerģijas daudzuma mēru 
vienībās, piemēram, kilogrammetros, kilodžoulos, ergos. Taču 
praksē ērtāk lietot vienību, ko sauc par kilokaloriju (kkal) jeb par 
lielo kaloriju.

Par 1 kkal pieņem siltuma daudzumu, kas nepieciešams viena 
kg ķīmiski tīrā ūdens uzsildlšanai par 1°.

Fizikā lietojamā mazā kalorija ir 1000 reizes m azāka par kilo
kaloriju.

Atrasts, ka siltum a daudzums, kas nepieciešams kāda noteikta 
ūdens daudzuma sasildīšanai par 1°, ir dažāds dažādām  tem

v p koordinātēs.
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peratūrām. Tāpēc nepieciešams kalorijas definīciju papildināt ar 
norādījumu uz tem peratūru intervālu, kurā notiek ūdens sildīšana.

Viena kkal ir vienāda ar siltuma daudzumu, kas nepieciešams 
viena kg ūdens masas sasildīšanai no 19,5° līdz 20,5° pie normālā 
atmosfēriskā spiediena (tā sauktā divdesm itgradu kalorija).

Tagad kkal vietā kā enerģijas vienību lieto absolūto kilodžoulu 
(kdž).

1 k d ž =  101,972 kgm — 0,238846 kkal.

5. GĀZES IEKŠĒJA ENERĢIJA
Kā zināms, molekulas, no kurām sastāv  gāze, atrodas nepār

trauktā kustībā. Gāzes enerģijas daļu, ko noteic molekulu kustības 
ātrums un m asa, sauc par g ā z e s  i e k š ē j o  k i n ē t i s k o  
e n e r ģ i j u .

Starp reālās gāzes molekulām darbojas pievilkšanās spēki, tā 
pēc gāzei ir ne tikai iekšējā kinētiskā enerģija, bet vēl arī iekšējā 
potenciālā enerģija, ko noteic molekulu pievilkšanās spēki. Jo tā 
lāk atrodas molekulas cita no citas, jo lielāka ir gāzes iekšējā 
potenciālā enerģija, tāpēc ekspansijā gāzes iekšējā potenciālā ener
ģija aug.

Iekšejas kinētiskas un potenciālās enerģijas summu sauc par 
g ā z e s  i e k š ē j o  e n e r ģ i j u  un apzīmē ar U kkal, kad tā a t
tiecas uz kaut kuru gāzes daudzumu, un ar u kkal/kg, kad uz 
1 kg.

Noteiktam gāzes tilpumam  un spiedienam (t. i., noteiktam gāzes 
stāvoklim) atbilst noteikta gāzes iekšējā enerģija. Tātad g ā z e s  
i e k š ē j ā  e n e r ģ i j a  i r  g ā z e s  s t ā v o k ļ a  f u n k c i j a .

Ideālā gāzē molekulu savstarpējās pievilkšanās spēku nav, tā 
pēc tās iekšējā potenciālā enerģija ir nulle. Tātad ideālas gāzes 
iekšējā enerģija sastāv tikai no iekšējās kinētiskās enerģijas. So 
enerģiju nosaka vienīgi gāzes tem peratūra.

6. SILTUMA UN DARBA EKVIVALENCES PRINCIPS
Augstāk jau  norādīts, ka siltums var pāriet mehāniskā darbā — 

un otrādi.
Daži paņēmieni kā pārvērst mehānisko darbu siltum ā pazīs

tami jau no seniem laikiem: jau  pirm atnējie cilvēki ieguva uguni, 
beržot sausa koka gabalus vienu pret otru.

Tvaika m ašīnās kurinām ās vielas sadegšanā iegūtais siltums 
pāriet mehāniskā enerģijā; ar tvaika m ašīnu radīšanu tika pierā
dīta praktiskā iespēja siltumu pārvērst darbā.

Ar virkni novērojumu un rūpīgi nostādītiem eksperimentiem zi
nātnieki atrada, ka 1 kkal siltuma, pilnīgi pārejot darbā, dod 
427 kgm darba, un otrādi, 1 kgm darba, pilnīgi pārejot siltumā, dod 
1/427 kkal siltuma. Jāatzīimē, ka iespēja pilnīgi pārvērst siltumu 
darbā ir būtiski ierobežota.
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Siltuma un darba ekvivalence nozīmē, ka starp  lielumiem, kas 
mēri siltum a un darba daudzumu, pastāv proporcionalitāte, tāpēc 
varam  rakstīt, ka

Q =  AL kkal, (30)

kur Q — iegūtā siltum a daudzums kkal;
L — darbs, kas šinī siltumā pārvērsts, kgm-,
A — konstants koeficients, kas noteic, cik kilokalorijām ir ek

vivalents 1 kgm ; to sauc par d a r b a  v i e n ī b a s  k a - 
1 o r i s k o (vai termisko) e k v i v a l e n t u  ari par 
darba vienības siltuma ekvivalentu).

Tā vērtība ir

A = = Wl kkallkSm-

Kaloriskā ekvivalenta apgriezto lielumu, proti -Jļ- — 427 kgm/kkal
sauc par s i l t u m a  v i e n ī b a s  m e h ā n i s k o  e k v i v a 
l e n t u ,  un tas rāda, cik kilogramm etru darba var iegūt uz vienas 
kkal rēķina.

Darba ķermeņa vienam kg izteiksme (30) pieņem šādu veidu

q =  AI kkalļkg, (30a)

kur q — siltum a daudzums kkalļkg; 
l — darba daudzums kgmļkg.

Tehnikā mehāniskās un elektriskās enerģijas m ērīšanai lieto 
lielākas darba vienības: z. sp. st. — zirga spēka darbu stundā un 
kilovatstundu (kW st.).

Ir svarīgi zināt šo darba vienību kaloriskos ekvivalentus. Tā 
kā jauda I z. sp. ir 75 kgm/sek., tad I z. sp. st. sastāda 75 • 3600 =  
=  270 000 kgm. Tāpēc saskaņā ar vienādojumu (30) dabūjam

0  =  A I =  2 ° “ ° = 6 3 2  kkal, (30b)

t. i., 1 z. sp. st. ir ekvivalenta 632 kkal.
Tā kā 1 kW  =  1,36 z. sp., tad darbs 1 kWst. ir ekvivalents 

632 • 1,36 =  860 kkal.

7. PIRMAIS TERMODINAMIKAS LIKUMS

Ārkārtīgi svarīgo vielas un enerģijas sag labāšanās likumu pir
m ais izteica M. Lomonosovs, kas XVIII gs. vidū rakstīja: «Visām 
dabā notiekošām pārm aiņām  ir tāda īpašība, ka, cik vienam ķer
menim kas tiek atņemts, tikpat daudz otram  tiek pielikts klāt. Tā,
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ja kaut kur kāds m atērijas daudzums aiziet prom, tad  pienāks klāt 
citā vietā . . .  Sis vispārīgais dabas likums sniedzas arī pašos kus
tības likumos . ..»

Sī dabas likuma dziļais saturs atklājās pakāpeniski un turpina 
atklāties vēsturiskajā dabas zinātņu attīstības procesā. Liela no
zīme šinī laukā bija Hesa (1841. g .), Džoula (1840. g .), R. Mai- 
jera (1842. g.) u. c. darbiem.

Enerģētikas laukā aprēķinu pam atā ir enerģijas saglabāšanās 
likums, kas saka, ka enerģija nevar pazust vai rasties no jauna, 
bet var tikai mainīt savu veidu vai pāriet no viena ķermeņa uz 
otru.

Uz siltuma procesiem attiecas šī likuma speciāls gadījums, kas 
skar tikai siltumu un darbu; to sauc par p i r m o  t e r m o d i n a 
m i k a s  l i k u m u .

Šī likuma būtību viegli izteikt gadījum ā, kad gāzei pievada 
siltumu, gāze pastrādā ārējo darbu un pieaug tās iekšējā enerģija: 
gāzei pievadītais siltums palielina iekšējo enerģiju un pastrādā 
ārējo darbu.

Pamatojoties uz siltuma un darba ekvivalences principu, var 
uzrakstīt vienam kg  gāzes enerģijas bilances vienādojumu šādā 
veidā:

dq — du -ļ- Adi kkal/kg-, (31)

šeit dq — bezgalīgi m azais siltum a daudzums, kas pievadīts gā
zei, kkal/kg-,

du — bezgalīgi mazā gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa, 
kkalļkg-,

dl — bezgalīgi m azais daudzums gāzes darba, kgm/kg.

Šo vienādojumu sauc par termodinamikas pamatvienādojumu 
jeb t e r m o d i n a m i k a s  p i r m ā  l i k u m a  v i e n ā d o j u m u .

Galīgai stāvokļa izmaiņai šis vienādojums pieņems šādu veidu:

q — u2 — Uļ -ļ- AI kkal/kg. (32)

Patvaļīgam  gāzes daudzumam būs
Q =  U2 — Uļ -ļ- AL kkal. (32a)

Šinīs formulās:
q un Q — siltuma daudzumi procesā;
щ un Uļ — gāzes iekšējā enerģija procesa sākumā;
u2 un U2 — gāzes iekšējā enerģija procesa beigās;
/ un L — ārējais darbs visā procesā.
Formulu (30) var dabūt no formulas (32a), ja  U2 = = Ub t. i., 

ja aplūkojamā procesā iekšējā enerģija nemainās vai arī ja  tā pie
ņem procesa beigās sākotnējo vērtību.

7 — 575
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Ķermeņa iekšējā enerģija U,  kā jau  atzīmēts, ir gāzes stāvokļa 
funkcija. Kā noteikta molekulu kustības forma tā piemīt ķermenim 
arī tad, ja  tas nav padots nekādām stāvokļa maiņām.

Bet darba pastrādāšana un siltum a pievadīšana (vai novadī
šana) var notikt tikai tad, ja  m ainās ķermeņa stāvoklis.

Pievadītā siltum a daudzums Q un darba daudzums L ir atka
rīgi no ķermeņa stāvokļa m aiņas apstākļiem, t. i., no procesa veida. 
Tāpēc darbu un siltuma daudzumu procesā sauc par p r o c e s a  
f u n k c i j ā m .

Pašā vispārīgākajā gadījumā vienādojumā, kas izsaka ener
ģijas saglabāšanās likumu, jāietver arī ķermeņa ārējās kinētiskās 
enerģijas izmaiņa, ķermeņa ķīmiskās enerģijas izm aiņa u. c.

IV n o d a ļ a  

ĪPATNĒJĀ SILTUMKAPACITĀTE

1. PAMATDEFINICIJAS

Par īpatnējo sīltumkapacitāti sauc siltuma daudzumu, kas ne
pieciešams, lai vielas daudzuma vienību sasild ītu 1 par 1° kaut 
kādā procesā, piemēram, procesā ar pastāvīgu tilpumu vai ar pa
stāvīgu spiedienu.

Atkarībā no tā, kas pieņemts par gāzes daudzuma vienību 
(svars, tilpums, m ols), izšķir ponderālo, volumināro un molāro 
siltumkapacitāti.

Ja par gāzes daudzuma vienību pieņemts 1 kg, tad siltumkapa
citāti sauc par ponderālo siltumkapacitāti un apzīmē to ar 
ckkalļkg  • grad. To var noteikt pēc formulas

c — - kkalļkg • grad, (33)

kur q  — siltuma daudzums, kas izlietots 1 kg  gāzes sasildīša
nai kkal;

ti un t2 — gāzes tem peratūra sākumā un beigās °C.
Ja par gāzes daudzuma vienību pieņemts 1 nm3, tad siltum

kapacitāti sauc par volumināro siltumkapacitāti un to var apzīmēt 
ar c' kkal/nm3 grad  (ar nm3 apzīmē 1 m3 gāzes ar 0° C un 760 mm 
dz. st.).

Voluminārā siltum kapacitāte ir

cl =  --—r kkal/nm3 • grad, (34)t2 f,

kur ql — siltuma daudzums, kas izlietots 1 nm 3 gāzes sasildī
šanai kkal.

1 Tālāk visi iztirzājumi šinī nodaļa attiecas uz siltuma pievadīšanas gadī
jumiem, bet dabūtie rezultāti ir pareizi ari siltuma novadīšanas gadījumā.
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Par molaro siltumkapacitati sauc viena vielas mola siltumkapa- 
citāti. Molāro siltum kapacitāti apzīmē ar cv:

Cļi =  vjr, - kkal/mol • grad, (35)(tg tļ)
kur M —• gāzes molu daudzums;

Q — atbilstošais patērētā siltum a daudzums.

2. s a k a r ī b a  s t a r p  p o n d e r ā l o , m o l ā r o  u n  VOLUMINĀRO
SILTUM KAPACITĀTI

Norādīsim uz formulām, ar kurām  var molāro, ponderālo un 
volumināro siltumkapacitāti pārrēķināt citu citā.

Pēc m olārās siltum kapacitātes c atradīsim  ponderālo, zinot, ka
1 mols satur kg, tāpēc ponderālā siltum kapacitāte ir n reiz m a
zāka par molāro, t. i.,

c == — kkal/kg • grad. (36)

Volumināro siltum kapacitāti var noteikt pēc m olārās šādi:
C n

c' == kkal/nm3 . grad, (36a)

tāpēc ka 1 mols normālos apstākļos satur 22,4 nm3 gāzes.
Ponderālo siltum kapacitāti c var a trast pēc volum inārās c \  

zinot, ka 1 nm3 saair yo kg. Tāpēc ponderālā siltum kapacitāte ir 
Yo reizes mazāka par volumināro:

c =  ~  =  c'vo kkal/kg • grad, (36b)

kur yo — gāzes īpatnējais svars normālos termodinamiskos ap
stākļos kg/nm3; 

v0 — īpatnējais tilpums normālos apstākļos nm3/kg.

3. SILTUMKAPACITĀTE GĀZEI AR KONSTANTU TILPUMU UN AR 
KONSTANTU SPIEDIENU; IDEĀLAS GĀZES IEKŠĒJĀ ENERĢIJA

Vielas siltumkapacitāte būtiski atkarīga no procesa veida, it 
sevišķi tas sakām s par gāzēm.

Siltumtehniskos aprēķinos vissvarīgākie ir šādi procesi:
1) sildīšana vai dzesēšana, nemainot tilpumu (izo’noriskais 

process);
2) sildīšana vai dzesēšana, nemainot spiedienu (izobāriskais 

process).
Atbilstoši šiem procesiem izšķir šādas siltumkapacitātes: izo- 

horisko (ar konstantu tilpumu) un izobārisko (ar konstantu spie
dienu) .

7*
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Sildīšanas noteikumus atzīmē ar speciāliem indeksiem pie 
siltum kapacitātes apzīmējuma: v, ja  nemainīgs tilpums, un p, ja 
nem ainīgs spiediens.

Dažāda veida siltum kapacitātes apzīmējumi parādīti 1. tabulā.

1. t a b u l a
Siltum kapacitates apzīm ējum i

Siltumkapacitate Izohoriska Izobāriskā

Ponderala
M olāra
Volum inārā

T p

Sasildīšanu, p a t u r o t  k o n s t a n t u  t i l p u m u ,  izdara 
praktiski tā, ka siltumu pievada gāzei, kas atrodas slēgtā traukā 
(6. zīm.). Šinī gadījum ā vienam kg gāzes pievadītais siltums ir

q =  Я, =  Cv ( t2 —  U) kkal/kg, (37)

gāzes ekspansijas darbs 1 =  0, tātad pēc pirmā termodinamikas 
likuma viss pievadītais siltums iet uz gāzes iekšējās enerģijas pa

augstināšanu («2 — «i) ar tem peratūras paaugsti
nāšanu no t ļ līdz t 2, t. i.,

u2 — ui =  c v{t2~ t i )  (38)

I r  z i n ā m s ,  k a  v i e n a i  u n  t a i  p a š a i  
i d e ā l ā s  g ā z e s  t e m p e r a t ū r a i  v i e n 
m ē r  a t b i l s t  v i e n s  u n  t a s  p a t s  i e k 
š ē j ā s  e n e r ģ i j a s  d a u d z u m s .  T ā p ē c  
f o r m u l a  (38), kas noteic iekšējās enerģijas 
izmaiņu izohoriska procesā, a t t i e c a s  u z  
k a t r u  p r o c e s u ,  k u r ā  g ā z e s  t e m p e r a 
t ū r a  m a i n ā s  n o  t\ l ī d z  t z.

Katrā bezgalīgi mazā procesā
du — cvnt. (39)

Sasildīšanu, p a t u r o t  k o n s t a n t u  s p i e d i e n u ,  var iz
darīt tā, ka siltumu pievada gāzei, kas atrodas cilindrā, kas no
slēgts konstantā noslogojumā ar kustīgu virzuli. Šinī gadījumā 
gāze uz pievadītā siltuma rēķina ne tikai sasils, bet arī izpletīsies 
un, ceļot virzuli uz augšu, pastrādās darbu. Vienam kg  gāzes pie
vadām ā siltuma

5. zīm. Gāzes 
sasild īšana, kad 

p  =  const.

q =  <7p=  сp (t2 — t i)  kkal/kg (40)
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viena daļa aizies gāzes iekšējās enerģijas paaugstināšanai par 
tīļ — ui =  c v (t2— ^1), o tra daļa pastrādās ekspansijas darbu 
AR{t2— f i)1. Tāpēc siltum a vienādojums (32) uzrakstām s tā:

cp (t2 — ^1) — (̂ 2 — t \ ) A R { t ļ  — ^i).

Tātad, saīsinot ar (t2— ^i), dabūsim sakarību starp  ponderālo 
siltumkapacitāti gāzei ar konstantu spiedienu un ar konstantu til
pumu šādas formulas veidā:

cp =  cv -\-AR, (41)

kur A = 4̂ 7 — darba term iskais ekvivalents kkat/kgm;
R — dotās gāzes harakteristiskā konstante kgm/kg • grad.

Ja vienādojumu (41) pareizināsim  ar molekulsvaru |i un ņem
sim vērā, ka

№ p  ~  ^ ļ i p » № v  ^ļiv

l * A t f = g f =  1,986, 

tad dabūsim sakarību starp  m olārām  siltum kapacitātēm  šādā veidā: 

cļip =  cļiV -b 1,986 kkat/mol- grad. (42)

Tehniskās term odinamikas formulās bieži lieto izobāriskās un 
izohoriskās siltum kapacitātes attiecību, apzīmējot to ar burtu k:

Vienatoma gazem (kam molekula sa tu r 1 atomu) k — 1,667 =
5 7

=  ģ , divatomu gāzēm (molekula satur 2 atomus) k — \ , 4 =  Ķ 
(ja temperatūra nav augsta), trīsatom u gāzēm (aptuveni) k— 
=  1,285 =  y .

Lietojot attiecību k, atradīsim  formulas cp un cv aprēķināšanai. 
Tam nolūkam vienādojumā (41) ieliksim cv — kcv ; tas dos

kcv =  cv - ļ-  A R ,
no kurienes ponderālā izohoriskā siltum kapacitāte

cv =  kkal/kg • grad  (43)

1 Sk. formulu (29), apm ainot T a r t.
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respektīvi ponderāla izobariska siltum kapacitate

cp =  AR kkal /kg ■ grad. (44)

4. ISTĀ UN VIDĒJĀ SILTUM KAPACITĀTE

Eksperimentāli atrasts, ka gāzes siltum kapacitāte ir atkarīga 
no tem peratūras sildīšanas procesā. Pie tam  katrai gāzes tempe
ratūrai atbilst sava siltumkapacitāte, ko sauc par ī s t o  s i l t u m -  
k a p a c i t ā t i .

Gāzes īstā  siltumkapacitāte aug reizē ar tem peratūras palie
lināšanos. Piemēram, lai vienu molu gaisa ar konstantu spiedienu 
sasildītu par 1°, būs vajadzīgs ar 0° — 1,96 kkal (īstā izobārā 
molārā siltum kapacitāte ar 0°), a r 1000° — 8,20 kkal.

6. zīm. īs tā s  siltum kapacitā- 
tes a tkarība no tem peratūras 

tc koordinātēs.

7. zīm. īs tā s  siltum kapacitātes 
lineārā  a tkarība no tem peratūras 

tc koordinātēs.

īs tā s  siltum kapacitātes atkarību no tem peratūras var izteikt 
grafiski ar līkni tc — koordinātēs (6. zīim.).

Neizdarot lielu kļūdu, var līkni, kas izteic īstās siltum kapacitā
tes atkarību no tem peratūras, atvietot ar taisnu līniju, kā parādīts
7. zīm. No analitiskās ģeometrijas zināms, ka slīpas taisnes vie
nādojumu koordinātēs var uzrakstīt tā:

c =  cp -f- at , (45)

kur c0 — īstā  ponderālā siltum kapacitāte ar 0° C;
a — konstants koeficients, kas dod siltum kapacitātes pie

augumu uz 1° tem peratūras pieauguma.
Sī izteiksme dod visvienkāršāko vispārīgo analītisko īstās sil

tum kapacitātes atkarību no tem peratūras.
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Siltuma daudzumu, kas vajadzīgs, lai sasildītu gāzi ar m ai
nīgu siltumkapacitāti, visērtāk noteikt, lietojot jēdzienu par vidējo 
ponderālo siltum kapacitāti, ko apzīmē ar cm.

Ja viena kg gāzes sasildīšanai no t\ līdz t2 °C jāpatērē q kkal 
siltuma, tad vidējā ponderālā siltum kapacitāte ir

~  — ~r-kkal/kg . grad. (45a)t2 - tj
Acīm redzams, ka siltum kapacitāte formulās (33) un (35) uz

lūkojama kā vidējā.
Pēc īstās siltum kapacitātes tuvinātā vienādojuma (45) var at

rast atbilstošo vidējās siltum kapacitātes vienādojumu tem peratūras 
intervālā (h  — ^i) °C šādā veidā:

cm — c0 +  y  {tx +  t2) kkal/kg • grad. (46)

Indeksa m vietā vidējās siltum kapacitātes apzīmēšanai labāk 
uzrādīt tem peratūras robežas un vidējo ponderālo siltumkapacitāti

№robežas (t2— ^i) °C apzīmēt ar c <
t x

Bieži jārēķina vidējo siltum kapacitāti no 0 līdz č°C. Liekot for
mulā (46) t\ =  0° un t2 =  t °C, dabūsim

Cm —  Co -f- ~2 t .  (46a)

Līdzīgas sakarības ir spēkā m olārai un volum inārai siltum- 
kapacitātei. Precīzos aprēķinos pieņem komplicētākus īstās un vi
dējās siltumkapacitātes vienādojumus (ar trim  un vairāk locekļiem 
labajā pusē) vai vienādojumu vietā lieto grafikus un tabulas.

Īstā siltum kapacitāte ir robeža, uz kuru tiecas vidējā siltum- 
kapacitāte, kad diference t2 — U sam azinoties tiecas uz nulli. Tāpēc 
varam rakstīt, ka

no kurienes

dq — c dt. (47a)

Galīgo siltum a daudzumu viena kg vielas sasildīšanai no t °  
līdz t2° dabūsim integrējot:

h
q =  f  c dt kkal/kg. (48)

<i
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To pašu siltum a daudzumu var izteikt a r vidējo siltumkapaci- 
tāti no vienādojuma (45a) šādā veidā:

q =  cm(t2 — ti) . (49)

5. DAŽAS BIEZĀK LIETOJAMAS GAZU SILTUMKAPACITATES FORMULAS

Praksē parasti vajadzīga vidējā voluminārā vai m olārā gāzu 
siltum kapacitāte tem peratūras robežās no 0 līdz t ° C. Šos datus 
dod grafiku, tabulu un formulu veidā.

2. tabulā dotas m olārās siltum kapacitātes skaitliskās vērtības 
(noapaļotas).

2. t a b u l a
Molārās siltumkapacitātes skaitliskās vērtības (noapaļotas)

Atomu skaits gāzes molekulā
Siltumkapacitāte kkallmol. grad. 

c \m  | cļip

V i e n s .................................................... 3 5
Divi .................................................... 5 7
T rīs un  v a i r ā k ................................... 7 9

Praktiskos aprēķinus ļoti atvieglo tas apstāklis, ka molārā, tāpat 
kā voluminārā siltumkapacitāte gāzēm ar vienādu atomu skaitu 
molekulā apmēram vienāda. Pēc precīziem datiem dažādām gāzēm 
ar vienu un to pašu atomu skaitu molekulā siltumkapacitāte nav 
pilnīgi vienāda.

3. tabulā dotas empīriskas formulas vidējās molārās izobāriskās 
siltumkapacitātes aprēķināšanai.

3. t a b u l a
Dažu gāzu siltumkapacitāte c^pm

Gaze Siltumkapacitate rr /r,.. kkallmol. grad.

S l ā p e k l i s .....................

S k ā b e k l i s ......................

G aiss . . . . . . .

Odens tvaiks . . . .

6,92 +  0,613 • JQQQ 

7,06 + 0 ,8 1 3 - ļņ p ņ  

6,949 +  0 , 5 7 6 . ^  

7,855 +  1,3
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Pielikuma tab. VII—IX sa tu r precīzākus datus par gāzu vidējo 
izobārisko siltum kapacitāti tem peratūras robežās no 0 līdz t°C.

Pārejai no izobāriskās uz atbilstošo izohorisko siltumkapacitāti 
lietojami vienādojumi (41) un (42).

6. GĀZES SASILDĪŠANAI VAJADZĪGA SILTUMA DAUDZUMA APRĒĶINS

G ā z e s  d a u d z u m s  u z d o t s  k i l o g r a m o s .  Viena kg 
gāzes sasildīšanai vajadzīgo siltum a daudzumu aprēķina pēc se
kojošām formulām:

a) lietojot empīriskas formulas ar lineāru vidējās siltumkapa- 
citātes atkarību no tem peratūras, dabū

q =  c j£ļ (t2 ~  ti) kkal/kg-, (50)

b) lietojot tabulas ar vidējo siltum kapacitāti tem peratūras ro
bežās no 0 līdz t °C, dabū

q  =  c II2 *2— c | o tl kkallkS> (50a)
kur cļ*s un c ļ^ f — vidējā ponderālā siltum kapacitāte tem peratūras 
robežās no 0 līdz t2° un no 0 līdz t °  C, kkal/kg • grad.

G kilogramiem gāzes dabū
Q =  qG kkal. (50b)

G ā z e s  d a u d z u m s  u z d o t s  a r  nm3. Ja  gāzes daudzums 
uzdots ar tilpumu V0 nm3, tad siltum a daudzums aprēķināms pēc 
voluminārās siltum kapacitātes c'. Tā, piemēram, lietojot formulu ar 
lineāro vidējās siltum kapacitātes atkarību no tem peratūras, vienam 
nm3 dabūjam

q =  c '| ^  (̂ 2 — ^i) kkal/nm3 (51)
un tālāk

Q =  qVo kkal. (51a)
G ā z e s  d a u d z u m s  u z d o t s  a r  m o l u  s k a i t u .  Ja  

gāzes daudzums uzdots ar molu skaitu M, tad visvienkāršāk sil
tuma daudzums aprēķināms ar molāro siltum kapacitāti c;l. Tā, 
lietojot tabulas ar vidējo molāro siltumkapacitāti tem peratūras ro
bežās no 0 līdz t °C, dabūsim 1 molam

ģh =  Cļi ļ t2 — Cļi ļ tļ kkal /mol (52)
un pēc tam

Q — qvM. (52a)
Vajadzīgā siltum a daudzuma aprēķināšana ar vidējās siltum 
kapacitātes tabulām  robežās no 0 līdz t° ir visprecizākā un vis
vienkāršākā.
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P i e z ī m e .  Izm antojot šī paragrafa formulas, var risināt arī 
apgrieztus uzdevumus: a trast nezināmo tem peratūru, piemēram 
t 2, ja  dots siltum a daudzums. Lai atrastu  t 2, pieņemot konstantu 
siltum kapacitāti, dabūjam  pirm ās pakāpes vienādojumu; pieņemot 
lineāru siltum kapacitātes atkarību no tem peratūras — otrās pa
kāpes vienādojumu. Lietojot siltum kapacitātes tabulas vai grafikus, 
tem peratūru t 2 atrodam  substitūcijas ceļā.

1. piemērs. A trast tuv inātu  vērtību slāpekļa ponderālai siltum kapacitātei
1

■cv kkal/kg ■ grad  un  volum inarai c — kkal/nnfi ■ grad, pieņemot, ka gāzes tilpum s 
konstants un ka siltum kapacitāte nav  a tkarīga no tem peratūras.

Slāpeklim  N2 (2 atom i molekulā) pēc 2. tab. atrodam  c ,,v = 5  kkal/m ol ■ grad. 
T ātad saskaņā ar formulām (36) un (36a) ir

5
cv =  gg =  0,1785 kkalļkg ■ grad-, 

cv =  =  0,224 kkal/nni-3 ■ grad.

7. GĀZU M AISĪJUM A SILTUM KAPACITĀTE

Gāzu m aisījum a sasildīšanai vajadzīgais siltum a daudzums ir 
vienāds ar atsevišķo m aisījuma komponento vajadzīgo siltum a 
daudzumu summu. Dažos gadījumos aprēķinu var vienkāršot, ieve
dot paša m aisījum a siltumkapacitāti.

Ņ e m s i m  l & g g ā z u  m a i s ī j u m a .  Apzīmēsim ar gi — 
m aisījum a pirm ās gāzes svara daļu (no visa maisījuma pilnā 
svara), ar g 2 — otrās . . . ,  ar — ti gāzes svara daļu. Atbilstošā 
siltumkapacitāte lai būtu c u  c 2 ,  . . . ,  c  kkal/kg grad.

G ā z u  m a i s ī j u m a  p o n d e r ā l o  s i l t u m k a p a c i t ā t i  
apzīmēsim ar c  k k a l ļ k g  g r a d .

Tā kā komponenta svara daļa skaitliski vienāda ar tā svaru 
vienā k g  maisījuma, tad siltum a daudzums, kas tiek izlietots katras 
gāzes sasildīšanai par 1°,  būs pirmai gāzei C \ g x k k a l , otrai — 
e z g i  k k a l .  . . .  un n gāzei — c  g  k k a l .

Vienam k g  m aisījum a patērētais siltum a daudzums būs atse
višķo gāzu sasildīšanai patērēto siltumu daudzumu summa:

C  =  C i g i  +  c 2 g 2 +  . . .  +  c n g n  k k a l / k g  • g r a d .  (5 3 )

J a  ņ e m s i m  1 n m 3  m a i s ī j u m a ,  līdzīgi dabūsim, ka 
m a i s ī j u m a  v o l u m i n ā r ā  s i l t u m k a p a c i t ā t e  ir

c  =  c \ r x - ļ-  c '2 r ,2  c f  k k a l / n m 3 . g r a d .  (5 4 )

Tāda pati struktūra ir m aisījum a m o l ā r ā s  s i l t u m k a p a 
c i t ā t e s  formulai.
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2. piemērs. Noteikt siltum a daudzum u, kas vajadzīgs, lai 6 m3 ogļskābās 
gāzes a r  konstantu  spiedienu p ~ 4  at sasild ītu  no /1 =  5° līdz t2~  65°. Siltum 
kapacitāti pieņem t par konstantu.

Izm antosim  vienādojum u

Q — Gcp (tz — tļ) kkal.

Bet vispirm s pēc stāvokļa vienādojum a noteiksim  gāzes svaru:

^ ^ ( 4+ 1)10̂ 6 ^
R T  848 s

44 (273 +  5)

tad atradīsim, ka

Q =  56 -4 4  • (65 — 5 ) =  687 kkal.

Jautājum u v a r vienkāršāk a trisina t molos pec formulām 

Q =  M c,,{(2 —  tļ) kkal.-,

M = ~  = - p—  =  =1,27;
|j. [l/x‘T  8467

Q =  1 ,2 7 -9 -6 0  =  686 kkal.

To pašu piemēru var atrisināt, izmantojot volumināro siltumkapacitāti: 
Q — V 0 c'p (h  — 1{) k k a l , 

iepriekš pievedot doto gāzes tilpumu pie normāliem apstākļiem.
3. piemērs. U zskatot siltum kapacitāti par m ainīgu lielumu, noteikt pēc 3. ta 

bulas formulām slāpeklim  a r konstan tu  spiedienu vidējo ponderālo un volumi
nāro siltum kapacitāti tem pera tū ras robežās no ti — 200° līdz h  =  800°.

Cv\t[ kkal/kg grad  un c '  H2 kkal/nm 3 ■ grad. ® I fi
3. tab. ar p — const, atrodam slapekļa molarai siltumkapacitatei šadu vie

nādojumu:

c \J-pm — 6.92 +  0,613 • kkallmol grad.

Tātad pēc vienādojuma (42) ar 0  =  const dabūjam

cpvm =  cļipm —  ! . 986 =  4,934 +  0.613 kkaljmol grad.

Lai dabūtu vidējo siltum kapacitāti tem peratūras robežās no t ļ  līdz t 2 C,
šinī formulā t  jāaizvieto ar summu (ti +  h ) ; tā dotajās temperatūras robežās 
dabūsim

ļ ļļļļļļ =  4,934 +  0,613 • ^ + 0—  =  5,547 kkallm ol grad, 

un tad saskaņā ar formulām (36) un (36a)

- = 0 ,1 9 8  kkuljkg grad-,

— 0,249 kkalfnm3 grad.

Cļ±V 5,547
28

’ £(№ 5,547
* 22,4 “  22,4
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4. piemērs. A trast siltum a daudzum u, kas jāpievada 0,5 moliem ogļskābās 
gāzes ar konstantu spiedienu, lai to  sasild ītu  no U =  400° līdz 4 =  1000°. No
teicot siltum kapacitāti, izm antot pielikuma tabulu  V II.

Siltum a daudzum s noteicam s pēc form ulas

Q  =  M  ļ c\s.p ļ 0’ *i) ■

Pēc V II tab. C 0 2 vidējā izobāriskā m olārā siltum a kapacitāte ir 

Cļj,p ļ <2 =  ļ =  11,852 kkal/mol grad;I 0 I o
Cļ^pļ ^  =  Cļļf, ļ =  10,358 kkal/mol grad.

Ieliekam vērtības un dabūjam

Q =  0,5 (11,852 • 1000 — 10,358 • 400) =  3855 kkat.

U z d e v u m i

1 . A trast skābeklim ar konstantu  tilpum u ponderālo siltum kapacitāti, igno
rējot tā s  a tkarību no tem peratūras.

Atbilde: C —■ 0 ,150 kkal/kg grad.
2. Nepieciešams 2,5 kilogram iem  ūdeņraža ar konstantu  spiedienu paze

m ināt tem peratūru  no t\ =  50° līdz t2 =  10°. Noteikt siltum a daudzum u, kas 
gāzei jāatņem . S iltum kapacitāti skaifīt par konstantu (no tem peratūras ne
atkarīgu).

Atbilde: Q =  350 kkal.
3. Izm antojot 3. tab., a tra st slāpeklim  vidējo siltum kapacitāti 

c ļlp kkal/mol grad, cp kkal/nm3 grad un Cļkkal/kg grad, pieņemot tem peratūru 
robežās no t t == 200° līdz t2 == 600°.

Atbilde: cv, = - 7,41 kkal/mol grad;
c ' =  0,33 kkal/nm 3 grad; 
c{, =  0,264 kkal/kg grad.

4. 0,12 m3 gaisa  ar konstantu spiedienu 5 utu tiek atdzesēti no 850° līdz 
300°. Noteikt gaisam  atņem am o siltum a daudzum u. S iltum kapacitātes noteik
šanai izm antot 3. tab.

Atbilde: Q =  26,4 kkal.
5. Kādu siltum a daudzum u jāpatērē , lai 10 m3 skābekļa ar konstantu  spie

dienu 5 ata sasild ītu  no 100° līdz 1000°. S iltum kapacitātes noteikšanai izm antot 
pielikuma V II tab.

Atbilde: Q =  11 400 kkal.

V  n o d a ļ a  

TERMODINAMISKIE PROCESI

I. TERM ODINAM ISKIE PAM ATPROCESI

Termodinamikā par pamatprocesiem uzskata tādus procesus, 
kuros ķermeņa param etru maiņu noteic visvienkāršākie apstakļi 
(piemēram, ķermeņa tilpums paliek konstants, V — consl\ spie
diens paliek konstants, p =  const u tt.).
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Reālos siltum a motoros procesi norit daudz komplicētāk. Taču 
reālo motoru darbību var aptuveni izpētīt ar termodinamiskajiem 
pamatprocesiem.

Termodinamikā aplūko sekojošus pamatprocesus:
1) izohorisko (ar nemainīgu tilpum u);
2) izobārisko (ar nemainīgu spiedienu);
3) izotermisko (ar nemainīgu tem peratūru);
4) adiabātisko (bez siltum a apm aiņas ar apkārtējo vidi).

2. IZOHORISKAIS PROCESS

Jēdziens par procesu. P a r  i z o h o r i s k u  s a u c  p r o c e s u ,  
k u r ā  s a g l a b ā j a s  k o n s t a n t s  ķ e r m e ņ a  t i l p u m s  
(5. zīm.).

Izohoriskā procesa pamatnoteikums:
v  =  const

(ar mainīgiem p  un T).

Sakarība starp param etriem . No stāvokļa vienādojuma vienam 
kg gāzes pv — RT ar v =  const dabūsim (Šarla likumu)

=  const. (55)

t. i., izohoriskā procesā gāzes spiediens m ainās tieši proporcionāli 
absolūtai tem peratūrai. Tā, piemēram, procesā 1—2 (5. zīm.)

Y ~ ==Y~ jeb ~ r =  r  ■ №*1 J2 P2 12

P r o c e s ā  d a l ī b u  ņ e m o š ā  s i l t u m a  d a u d z u m s .  
Izohoriskā procesā vienam kg gāzes pievadāmais siltum a dau
dzums noteicams ar formulu (37):

qv =  cv (t2 — ?i) kkat/kg,
kur cv — gāzes izohoriskā ponderālā siltum kapacitāte 
kkal/kg < grad, kas šinī formulā uzskatām a par konstanti.

Siltuma novadīšanas gadījumā t2 <  t {.
P r o c e s a  g r a f i s k a i s  a t t ē l s .  Līniju, kas kaut kādās 

koordinātēs grafiski attēlo izohorisko procesu, sauc par izohoru. 
Izohora pV  koordinātēs siltum a pievadīšanas gadījumam  attēlota
8. zīm. a (p un T aug.). Zīmējumā 8 b parādīta  izohora siltuma 
novadīšanas gadījumam  (p un T k rīt).
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ГЧ*' r-dq
1

Vf-V^const

Ш Ш Р,
У-уОаге  ̂ ļf 

Ч-- 1
rta,

У 'ļ-const

C*7„
'■■С-ЛЬЛ':
fo-yr-T-*- Егбаге, ci
Ву£*У-У?-Х'

Л
2

D a r b s .  Ar nemainīgu til
pumu ir dv  =  0, tad pēc formu
las (27) arī

»2
l J  pdv — 0.

J

lr

а

8. zīm. Izohoriska procesa attēls 
vp  koordinātēs: 

a — siltum a pievadīšanas gadījum ā; 
b — siltum a novadīšanas gadījumā.

Izohoriskā procesā gāzes darbs 
ir nulle. Tāpēc no (32) vienādo
jum a

cj t ī ļ — ti\ ~ļ— A I  

seko, ka izohoriskā procesā
<7 =  qv=  Uz —■ Uļ,

t. i., pievadāmais siltum s viss 
pāriet iekšējā enerģijā.

1. piemērs. 200 m3 gaisa ar konstantu  tilpum u tiek sasild īti no 8 līdz 40°. 
A trast iekšējās enerģ ijas izm aiņu un spiedienu procesa beigās, ja  gaisa sākot
nējais spiediens ir 2 ata. G aisa siltum kapacitāti pieņemt par konstantu.

Pēc 2. tab. atrodam  gaisa izohorisko ponderālo siltum kapacitāti c v — 
=  0,172 kkal/kg grad.

V iena kg  gaisa  sasild īšanai būs vajadzīgs siltum s [sk. form ulu (54)].
<lv — cv (tļ — < i)=  0,172- (40 — 8) = 5 ,5  kkal/kg.

Tā kā izohoriskā procesā qv =  Uļ — u\, tad  vienam kg  gaisa iekšējās ener
ģ ijas izm aiņa būs

«2 — ut =  5,5 kkal/kg.

Ar R =  29,27 (sk. pielikumā IV tab.) atrodam  gaisa svaru

G = pV 2 • 104 -200
=  485,!R T  29,27 ■ 281 

Tā gaisam  pilnā iekšējās enerģ ijas izm aiņa būs

U2 — Ut =  G («2 — «i) =  485,8 - 8 - 5,5 =  2673 kkal.

Izohoriskā procesā beigu spiedienu p2 atrodam  pēc form ulas (56); tā tad
T

P2 =  Pi =  2
273 +  40

' 273 +  8 =  2,22 ata.

3. IZOBARISKAIS PROCESS

Jēdziens par procesu. P a r  i z o b ā r i s k u  s a u c  p r o c e s u ,  
k u r ā  s p i e d i e n s  t i e k  s a g l a b ā t s  k o n s t a n t s  (3. zīm .). 

Izobāriskā procesa pamatnoteikums
p =  const 

(ar mainīgiem v un T).
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Sakarība starp  param etriem . No stavokļa vienādojumā vienam: 
kg gāzes pv — RT a r p =  const dabūjam (Gei-Lisaka likumu)

=  const, (57)

t. i., izobariska procesa gāzes tilpums m aiņas tieši proporcionāli 
absolūtai tem peratūrai.

No šejienes, piemēram, procesam 1—2 dabūjam

=  ^  jeb =  (58)11 12 d2 12
Siltuma daudzums. Izobāriskā procesā vienam kg gāzes pieva

dāmo siltuma daudzumu aprēķinām pēc formulas (39) 
qA =  c {t2 — ^i) kkal/kg,

kur cp — izobāriskā ponderālā siltum kapacitāte kkal/kg grad; tā  
pieņemama par konstantu.

9. zīm. Izobāriskas ekspansijas process 
vp koordinātēs:

i  — pirms siltum a pievadīšanas;
2 — pēc siltuma novadīšanas.

dq 
Z l 1

M
v, —

Vļ-\/?

1
e> ļ ' i ./

p=const

p= const

10. zīm. Izobariskas kom presijas 
process vp koordinātēs:

1 — pirms siitum a novadīšanas;
2 — pēc siltum a novadīšanas.

Siltuma novadīšanas gadījum ā t2 < ' t x.
Grafiskais attēls. Līniju, kas kaut kādās koordinātēs attēlo izo- 

bārisko procesu, sauc par i z o b ā r u.
pv — koordinātēs siltuma pievadīšanas gadījum am  izobāra at

tēlota 9. zīm. Sinī gadījum ā gāzes īpatnējais tilpums pieaug no 
t>i līdz v2; reizē ar to pieaug tem peratūra no T\ līdz T2 pēc vienā
dojuma (58).

Izobāra siltum a novadīšanas gadījumam parādīta  10. zīm. Sinf 
gadījumā īpatnējais tilpums sam azinās reizē ar tem peratūras sa
mazināšanos.
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Tilpuma m aiņas darbs. Viena kg gāzes tilpuma m aiņas darbs 
izobāriskā procesā aprēķināms pēc formulām (28) un (29), kas 
izvestas III nodaļas § 3:

l =  p (v z — v,)

l ^ R ļ T z - T i )  kgm/kg.

G kg gāzes darbs pēc formulas (27a) būs L =  Gl. No šejienes 
pēc formulas (28), ieliekot Gv2 = V 2tnz un Gvi =  Vjm3, dabūjam

L =  p ( l/2- l / , )  kgm. (59)

9. zīmējumā ekspansijas darbs parādīts ar iesvītroto laukumu.

2. piemērs. Pieņem sim, ka 0,5 kg  gaisa 3 ala un 35° pastrādāja  izobāriskā 
procesā ekspansijas darbu 2850 kgm. Pieņem ot, ka siltum kapacitāte c„.p=  
=  0,24 kkal/kg grad, a trast, kāda būs procesa beigās tem peratūra un tilpum s 
un kāds būs patērētā darba daudzum s (t. i., a tra s t t2, V2 un Q).

Pēc vienādojumiem (28) un (27a) ir
L — GR (T2~ T l) = G R ( t 2 —  t l), 

no kurienes atrodam  beigu tem peratūru h'.

fe- ® + (' “ i w r i s 7  + 35- 23c"'
Beigu tilpum u V2 atrodam  no stāvokļu vienādojum a:

=  GRT . W JW M 2 3 0  +  273) =  w3 
p 3 - 104

Beidzot, atrodam  pievadītā siltum a daudzum u:

Q =  Gcpm (t2 —  ti) =  0,5 • 0,24 • (230 — 35) =  23,4 kkal.

4. IZOTERM1SKA1S PROCESS

Jēdziens par procesu. P a r  i z o t e r m i s k u  s a u c  p r o 
c e s u ,  k u r a  n o r i s e s  l a i k ā  t e m p e r a t ū r a  n e m a i n ā s .

Izotermiska procesa pamatnoteikums

T =  const 

(ar mainīgiem p un ti).

Izotermiskā procesā ideālās gāzes iekšējā enerģija nemainās, 
kā tas redzams no vienādojuma (39):

clu =  cvdt,

kas ar dt  =  0 dod du — 0 un u — const.
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Sakara ar to pirmā term odinamikas likuma vienādojums (31) 
vienam kg gāzes

No vienādojuma (60) secinām, ka izotermiskā ekspansijā viss 
gāzei pievadītais siltums (dq >  0) pāriet ekspansijas darbā 
(diy> 0 ); izotermiskā kompresijā gāzei mehāniska darba veidā 
pievadītā enerģija (dl 0) aiziet prom siltum a veidā (dq<^0).

Procesu, kas praktiski tuvs izotermiskam, var iegūt, lēni ar 
virzuli saspiežot gaisu metāliskā cilindrā, pēdējo intensīvi dzesējot 
ar ūdeni.

Sakarības starp  param etriem . Sakarību starp  tilpumu un spie
dienu izotermiskā procesā atrodam no stāvokļa vienādojuma pv =  
— RT, kas ar T — const dod [Boila-Mariota likumu, formula (2)]

Procesa grafiskais attēls. Līniju, kas kaut kādās koordinātēs 
attēlo izoterimisku procesu, sauc par i z o t e r m u. Izotermu pv 
koordinātēs konstruē pēc vienādojuma (62) pv  == const, kas dod 
vienādsānu hiperbolu, kurai koordinātu asis v un p ir asim ptoias.1

11. zīmējumā attēlots izotermiskas ekspansijas gadījums. Pēc 
vienādojuma (62) gāzes tilpums tikpat daudz reizes palielinājās, 
cik reizes spiediens sam azinājas. Pēc vienādojuma (61) pievadāmā 
siltuma daudzums q šeit ekvivalents pastrādātajam  ekspansijas 
darbam.

12. zīmējumā attēlots izotermiskas kompresijas gadījum s (sil
tums tiek novadīts, kom presijas darbs tiek pastrādāts no ārienes).

Jo augstāka tem peratūra, jo lielāka ir konstantes vērtība vie
nādojumā (62), tāpēc augstākas tem peratūras izoterm as novietojas 
tālāk no koordinātu asīm (13. zīm .).

1 A nalitiskaja ģeom etrijā vienādsānu hiperbolu, kam  koordinātu asis x  un 
y  ir asim ptotas, izteic ar vienādojum u xy  =  m, kam  pilnīgi a tb ilst pv  =  const.

(60)

(61)

pv  — const.

Piemēram, procesam 1—2 dabūsim

(62)

PlV 1 =  PzV 2- (62a)

8  — 575
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13. zlm. Izoterm u novietošanās vp 
koordinātēs.

V

dl>0  

spiediena 

dl>C

d q = A d i

11 . zīm. Izoterm isks ekspansijas 
process vp koordinātēs:

1 — pirms siltuma pievadlšanas;
2 — pēc siltuma pievadlšanas.

dq= Adt

12. zīm. Izoterm isks kompresi- 
ja s  process vp koordinātēs:
1 — pirms siltuma novadīšanas;

2 — pēc siltuma novadīšanas.

Tilpuma m aiņas darbs. No darba vispārīgā vienādojuma (27) 
izotermiskam procesam var dabūt formulu (uzrakstam  to bez 
izvedum a):

l =  2,3piVi lg ^  kgmfkg  (63)

reizulis pārejai no decimāliem logaritmiem uz natu-

P

(šeit 2,3 
rāliem ).
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Tilpumu attiecību ^  var atvietot ar apgrieztu spiedienu attie

cību p~ , izmantojot vienādojumu (62a). Tā dabūsim izotermiskam 
procesam tilpuma m aiņas darba formulas citu variantu:

l =  2,3p,i>i lg p-  kgm/kg. (63a)
Pz

Bez tam  šinīs formulās var izdarīt atvietošanu

PiVļ =  RT;
tad formula (63) dos

l =  2,3RT lg - 2 kgm/kg. (63b)v t
Acīm redzot, ja  d2 >  V\ vai p\ >  p2, tad / > 0  (ekspansijas pro

cess); ja v2 <  v, vai p t <' p2, tad l <  0 (kompresijas process).
Siltuma daudzums, kas piedalās procesā. Siltuma daudzums, 

kas izotermiskas ekspansijas gadījum ā tiek pievadīts gāzei vai 
izotermiskas kompresijas gadījum ā novadīts, noteicams pēc vienā
dojuma (61), ieliekot darbu / pēc vienas no pēdējām formulām. 
Tā, piemēram, lietojot formulu (63b), dabūsim

q =  2,3ART  lg ^  kkal/kg. (64)

3. piemērs. 8 trfi gaisa pie 0,9 ata un 20° tiek saspiesti līdz 8,1 ata, tem 
peratūru nemainot. K āds procesa beigās būs tilpum s, pastrādā ta is  darbs un 
pievadītais siltum a daudzum s?

Beigu tilpum u atrodam  no stāvokļa vienādojum a ar T =  const, no kurienes

14 =  V, P- =  8 • =  0,889 m*.
P l  0,1

Izotermiskā procesa darbu dabūjam  no form ulas (63a), kas G kg  gāzes 
dod (ja vi vietā rakstām  Vi)

l  =  2,3pil/ i l g ^  =  2,3 • 0,9 ■ 104 • 8 - lg  ^  =  — 158200 kgm  (kom presijas darbs). 
P 2 O' 1

Izotermiskā procesā pievadāmā siltum a daudzum u atrodam  no izteiksmes 

Q = A L =  ~  (— 1 5 8 2 0 0 )=  — 370 kkal 

(siltums tiek novadīts).

5. ADIABĀTISKAIS PROCESS

Jēdziens par procesu. P r o c e s u  s a u c  p a r  a d i a b ā -  
t i s k u ,  j a  t a s  n o r i t  b e z  s i l t u m a  a p m a i ņ a s  a r  a p 
k ā r t ē j o  v i d i .  To, ka nenotiek siltuma apm aiņa ar apkārtējo 
vidi, matemātiski izteic ar noteikumu dq =  0 un q =  0.

8*
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Stavokļa param etri v, p un T adiabatiska procesa ir mainīgi; 
adiabātiska procesa grafiku sauc par adiabāti.

Lai realizētu adiabātisko procesu, gāze jāieslēdz cilindrā ar 
ideālu siltumizolāciju (14. zlm .). Dabā tādas izolācijas nav, tā 

pēc ideālu adiabātisku procesu realizēt nevar. 
Procesu, kas tuvs adiabātiskam, var praktiski 
dabūt, ja  to vada ļoti ātri, lai siltums nepaspēj 
pāriet no apkārtējās vides uz darba ķermeni vai 
pretēji (bet tāds process, protams, nevar būt 
s ta tisk s).

Kompresijas un ekspansijas procesus tvaika 
m ašīnās un iekšdedzes motoros pirmā tuvinā
jumā var uzskatīt par adiabātiskiem.

Pirm ā termodinamikas likuma vienādojums 
(31) dq =  du-\-A dl,  kad tur ieliek dq =  0, dod 
bezgalīgi mazam adiabātiskam  procesam

d l= = — 7T ~  ■ <6 5 )

G alīga lieluma adiabatiskam  procesam dabūsim

No šiem vienādojumiem izriet, ka adiabātiskās ekspansijas 
darbs notiek uz iekšējās enerģijas sam azināšanās rēķina. Tātad 
šinī procesā gāzes tem peratūra sam azinājas (u2 <C uu ja  T2 <^T i).

Adiabātiskā kompresijā viss ārējo spēku patērētais darbs pa
lielina gāzes iekšējo enerģiju un paaugstina tās tem peratūru 
(«2>  «i ar r 2 >  Ti).

Sakarība starp parametriem. Šādas enerģijas pievadīšanas vai 
novadīšanas rezultātā m ainās gāzes stāvoklis, ko raksturo para
metri p, v  un T.

Pieņemot, ka k =  const, var izvest tuvinātu adiabātas vie-Cņ
nādojumu; vT koordinātēs

Ā rē ja is  spēks

d<ļ=0

14. zlm. Process 
bez siltum a apm ai

ņas:
1 — virzulis; 2 — ci
lindrs; S _ — siltuma 

Izolācijā.

Tvk~x =  const. (67)



ADIABATISKAIS PROCESS

Izslēdzot T no vienādojum a (67) ar stāvokļa vienādojuma 
starpniecību, dabūsim adiabātas vienādojumu parastajās vp koor
dinātēs:

p v k=  const. (68)
Seit k  — tā saucam ais adiabātas eksponents.

Beidzot var dabūt trešo adiabātas vienādojumu — vienādo
jumu param etros p un T:

—ļ z r  — const. (69)
P k

Sie vienādojumi rāda, ka adiabātiskā ekspansijas procesā 
(t>2> a i )  spiediens un tem peratūra krīt; pretējā parādība notiek 
kompresijas procesā.

di>0
A rēja

spiediena

d/>C

15. zīm. A diabātīsks ekspansijas 
process vp koordinātēs: 

a — adiabāta; 6 — izoterma; 1 — pirms 
ekspansijas; 2 — pēc ekspansijas.

2 
uz '>u1 
dq=0

Siltuma izolācija

dKO
Ārējā 

spiediena

<0

16. zīm. A diabātisks kom presijas pro
cess vp koordinātēs: 

a — adiabāta b — Izoterma; /  — pirms 
kompresijas; 2 — pēc kompresijas.

So vienādojumu pielietošana parādīta 4. un 5. piemērā.
Adiabātiskā procesa grafiskais attēls. Ekspansijas adiabātas 

piemērs vp koordinātēs parādīts 15. zīm., līdzās ar izotermu 
(punktētā līnija 1—2). Spiediena krišana adiabātiskajā ekspansijas 
procesā norit straujāk nekā izotermiskajā.

16. zīmējumā parādīta kom presijas adiabāta. Gāzes spiediens 
adiabātiskajā kompresijā aug straujāk nekā izotermiskajā (izo
terma parādīta punktēta).

Adiabātas konstruēšana pam atojas uz formulu (68).
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Tilpuma m aiņas darbs. Ekspansijas darbu adiabatiska procesa 
noteic formulas (65) un (66) ar iekšējās enerģijas starpniecību:

l = ~~ “2- (70)

Tā kā ideālas gāzes iekšējās enerģijas m aiņa kaut kurā procesā 
(ar konstantu tem peratūru) noteicama ar formulu (38)

u2 —  ui  =  c v (t2 —  t i ) = c v ( T2 ~ T i ) ,

tad acīm redzot viena kg gāzes darbu adiabātiskā procesā var ap
rēķināt pēc formulas

l = C- f  (T, -  T2) kgm/kg. (70a)

ārlz- iMtma a r _____
k — l

* =  ā = ļ ( r . - r 2). (70b)

c RAtvietojot šeit pēc vienādojuma (43) ~~ ar - r ^  , dabūsim

Ja  šeit ieliksim
RT i =  PiVi un RT2 — p2v2,

tad formula pieņems šadu izskatu

k — 1l =  kgm/kg. (70c)

Vienādojumu (70c) viegli paturēt atmiņā.
Tomēr praktiskā pielietošanā ērtāki citi darba formulas varianti, 

un proti,
/ _  PiVj 
1 k — l

vai
M l T ]  1 7 0  d >

[ > - ( £ ) “ ] •  <7 0 e > 

P i e z ī m e .  Formulu (70d) var dabūt no formulas (70b), iz
nesot aiz iekavām tem peratūru Tx un atvietojot pēc tam  reizinā-

_ Tjumu RT i ar p \v u bet tem peraturu attiecību y -  (iekavās) ar 

(—-)* 1 no vienādojuma (67). Līdzīgi, lai dabūtu formulu (70e),

tem peraturu attiecību - p -  jaatvieto ar k no vienādojumā 
(69).

Izveļoties aprēķinu formulu tilpuma m aiņas darbam  adiabatiska 
procesā, katrā atsevišķā gadījum ā jāvadās no aprēķinu ērtībām.
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Kompresijas darbs adiabātiskā procesā aprēķināms pēc tām 
pašām formulām kā ekspansijas darbs, tikai aprēķinu rezultāts 
iznāk ar negatīvu zīmi, kas rāda, ka darbu patērē vide, kas atro
das ap gāzi.

15. un 16. zīm. grafikos adiabātiskā procesa darbs parādīts 
ar iesvītroto laukumu.

Ja salīdzinām adiabātu un izotermu ar vienādiem sākuma s tā 
vokļiem un beigu tilpumiem, tad redzam, ka adiabātiskās ekspansi
jas darbs m azāks par izotermiskās ekspansijas darbu, bet adiabā
tiskās kompresijas darbs ir lielāks nekā izotermiskā kompresijā 
patērētais darbs.

4. piemērs. 8 tn3 ga isa  tiek adiabātiski saspiesti no 0,9 ata un 20° līdz 
8,1 ata. Noteikt beigu tilpum u, beigu tem peratūru un kom presijas darbu. Adia- 
bātas eksponentu pieņem k =  1,4.

Beigu tilpum s noteicam s no ad iabā tas vienādojum a (68), kas dod 

Piv ik =  Ptv 2k’ no kurienes

Tā kā

tad

Tadas pašas attiecības a trodas pilnie tilpum i, tā tad

Beigu tem peratūra dabūsim  no stāvokļa vienādojum ā

PiVi _  £aVs 
Ti Tļ '

no kurienes

/2 =  _  273 =  549 — 273 =  276° C.
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Procesa darbu v a r noteikt pec vienādojum a (70b), reizinot abas ta  puses 
a r  svaru  C un liekot RT  =  pV;

5. pietners. Nepieciešams adiabātiskā procesā atdzesēt gaisu no 25° līdz 
—55°. Kāds tam  nolūkam jā rad a  sākotnējais spiediens un kāds būs 1 kg  gaise 
ekspansijas darbs, ja  beigu spiediens ir 1 ata>

Sākotnējais spiediens noteicam s pēc vienādojum a (69), kas dod

Viena kg  gaisa  darbu adiabatiska ekspansija dabūsim  pec form ulas (70b):

Jēdziens par procesu. Katru no četriem vienkāršajiem  pamat- 
procesiem (izohorisko, izobārisko, izotermisko un adiabātisko) 
var matemātiski izteikt ar vienādojumu, kas satur param etrus 
p  un v :

1) v =  const; 2) p const; 3) pv =  const; 4) pvk — const.

=  • (7,2 — 13,5) =  — 157 500 kgm.

(0 ,9 -8  — 8,1 -1,667) =

d  29 97
l =  (77 -  Ts) =  - ^ . ( 2 9 8 —  218) =  5854 kgm/kg.

6 . POLlTROPISKiE PROCESI

P

n=f; Izoterma
: l<n<K

/ 7= 1-00
N. n A d i a b ā t e  

^  K<n
0 V

17. zīm. Politropiskie procesi vp koordinātes.
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Sie procesi attēloti ar atbilstošām  līnijām, kas nostādītas lī
dzās, velkot tās caur vienu kopīgu punktu 1 17. zīmējumā.

Atzīmēsim, ka līknes pv — const un pvk =  const matemātikā 
tiek pieskaitītas tā saucam ām  hiperbolām, pie kam līkni pv  =  
=  const sauc par vienādsānu hiperbolu, bet līkne pvk — const 
pieder nevienādu sānu hiperbolām.

Ja  eksponentu k, kas ir siltum kapacitātu attiecība — , vienādo-CV
jumā pvk =  const atvietosim ar patvaļīgu skaitli, apzīmējot to ar 
n, tad dabūsim jaunu vienādojumu

p v n =  const , (71)

kas aptver ļoti plašu procesu klasi. Šī tipa līknes ar patvaļīgu 
eksponenta n vērtību sauc par politropiskām līknēm vai īsāk — par 
politropēm, un procesus, ko tās attēlo, sauc par politropjskiem. 
Vārds politropisks nozīmē daudzveidīgs. Šis nosaukums jāsaprot 
tādā nozīmē, ka ar dažādām  eksponenta n vērtībām  politropiskā 
līkne pieņem visdažādākās formas.

Speciālos gadījumos vienādojums pvn — const, kad tan ī ieliek 
vērtības n =  k, n =  1, n =  0 un n =  oo, pārvēršas par adiabātas, 
izotermas, izobāras un izohoras vienādojumu.

Sakarība starp param etriem . Politropes vienādojums (71) pēc 
formas sakrīt ar adiabātas vienādojumu, tāpēc visus matemātiskos 
izvedumus, kas pamatoti uz vienādojuma pvk =  const pielietoju
miem, var tieši pārnest uz politropiskiem procesiem, atvietojot eks
ponentu k ar patvaļīgu eksponentu n. Tādējādi politropiskiem pro
cesiem varam  tūlīt uzrakstīt šādus vienādojumus:

pvn =  const-,

Tvn~1 =  const (/1 a)

r =  const. (71b)n — 1

Patvaļīgam  politropiskām procesam 1—2 vienādojums (71a) 
Tv koordinātēs uzrakstām s šādi:

T\V\n~x ~  72t>2n_1.

Tilpuma m aiņas darbs. Arī darba aprēķināšanai var izmantot 
rezultātus, kas dabūti adiabātiskam  procesam. Tiešām, darbs mēro
jams vp diagram ā ar laukumu zem procesa līnijas. Acīm redzams.
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ka, j a laukums, ko ierobežo līkne pvk =  const, apreķinams pec 
form ulas (70b)

l  =  k Z Z Ī (P1V1 — P2V2), 

tad  laukums, ko ierobežo līkne pvn =  const, izteicams ar formulu
l  ^  Pivi - /72)

n — 1 '  ^

Paliek spēkā arī pārējās adiabātiskā procesa darba formulas, 
ja  tanīs atvieto k ar n.

Siltuma daudzums procesā. Siltuma daudzumu, kas piedalās 
politropiskā procesā, var aprēķināt pēc pirmā term odinamikas li
kuma vienādojuma (32):

q — u2 — «1 -ļ- AI kkal/kg.

Seit saskaņā ar formulu (38)
«2 — Ui =  cv (T2 — T1) kkal/kg  kā katrā procesā, bet l politropis- 
kam procesam noteicams pēc formulas (72a):

l  =  (Tļ — T2) kgm/kg. (72a)

Siltuma daudzumu, kas piedalās politropiskā procesā, var at
rast arī pēc formulas

q =  c(T2 — Tļ) kkal/kg, (73)

kur c — politropiskā procesa vispārinātā siltumkapacitāte 
kkal/kg grad.

Ieliekot siltum a vienādojumā q, u2 — «, un / vērtības no minē
tām  formulām, piedosim tam  šādu veidu:

c{T2 -  T ļ )  —  cv(T2 _  7l ) +  ī  {Tļ -  T2).

Dalot šinī vienādojumā abas puses ar T2 — T1 (pie kam pē
dējā locekļa priekšā plusa vietā nāks m īnuss), dabūsim vienādo
jumu, kas saista  politropiskā procesa vispārināto siltumkapacitāti 
c ar politropes eksponentu n (un ar gāzes konstanti R ) :

AR
c =  cv — jļ— j  kkal/kg grad. (74)

No šīs formulas var dabūt izteiksmes, kas dod siltumkapacitāti 
vienkāršajiem termodinamiskajiem procesiem kā politropiskā pro
cesa speciālgadījumiem; tā, piemēram, izobāriskajam  procesam 
(ar n — 0)
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No formulas (74) izriet, ka, ja  siltumkapacitāti c v tuvināti uz
skatīsim par konstantu, tad arī s i l t u m k a p a c i t ā t e  c i z r ā 
d ī s i e s  k o n s t a n t a .

Pēc politropes eksponenta n viegli var secināt par tem peratūras 
maiņas raksturu un par procesā pievadītā siltum a zīmi, un proti: 
politropiskā kom presijas procesā ar n^> 1 tem peratūra aug, ar

1 tem peratūra pazeminās. Tam pretēja parādība notiks poli
tropiskā ekspansijas procesā: ar n >  1 notiks tem peratūras kriša
nās, ar n <  1 — tem peratūra augs.

Politropiskā kompresijas procesā ar n ^ > k  notiek siltum a pie- 
vadīšana, ar n <  k — siltum a novadīšana. Politropiskā ekspansijas 
procesā būs pretēja parādība: ar n >  k notiks siltum a novadīšana, 
ar n <  k — pievadīšana.

6. piemērs. 8 m3 gaisa tiek politropiski (a r n =  1,2) saspiesti no 0,9 ata 
un 20° līdz 8,1 ata. K āds ir beigu tilpum s, beigu tem peratūra, darbs, iekšējās 
enerģijas m aiņa un novadām ais siltum a daudzum s?

Beigu tilpum u V2 atrodam  no vienādojum a (71), pārejo t no īpatnējiem  ti l
pumiem v uz pilniem tilpum iem V:

V,
tāpēc

■' =  6,235; V, =  =  1,283 m \__ C OOC. f /  __
V2 6,235 6,235

Beigu tem peratūru  t2 dabūsim  no stāvok |a vienādojum a, kas dod

(— )
Ts = T l P- ^ =  Tļ \ tt-1 =  293• =  423°K 

PļVx (Yi\ 6,235
\Vif

jeb
tļ =  423 — 273 =  150° C.

Gāzes svaru dabūsim  no stāvokļa vienādojum a, uzrakstot to  sākotnējam  
stāvoklim piVi — GRT\, no kurienes

n - E l V i -  ^ ° - 9 - 104 \ 8 _ =  8 39 t o  
R T  29,27-273 +  20 ’ 8 '

Darbu uz 1 kg  ga isa  dabūsim  pēc vienādojum a (72a): 
d oq 07

,  =  ^ ļ ( * i - «  =  5 z n [ - ( 2 0 - 1 5 0 ) -

=  ■ ( -  130) =  -  19 030 kgm/kg.

Mīnusa zīme norāda uz kom presijas darbu. P ilnais patērētais darbs būs 
G reizes lielāks.

Iekšējās enerģijas izm aiņa uz 1 kg  ga isa  apreķinam a pec vienādojum ā (39):
«2 — «1 =  Cv ( t ļ — tļ),

A R  29,27
* * — 1 427 • 0,4

=  0,171 kkal/kg grad.



124 TERMODINAMISKIE PROCESI

Tapec iekšejas enerģ ijas pieaugum s uz 1 kg  gaisa  bus

u2 —  Ul =  0,171 (150 — 20) =  22.2 kkal /kg.

No term odinam ikas pam atvienādojum a izriet, ka pievadām ais siltum a dau
dzums uz 1 kg  ga isa  būs

q =  u2 — U i-\- AI =  22,4 — =  — 22,2 kkal/kg,

t. i., siltum s šin ī gadījum ā tiek novadīts (ko a ri varējām  sagaid īt kompresijas 
procesā pēc politropes a r  eksponentu n<Ck).

P ilnais novadītā siltum a kaloriju  skaits būs G reizes lielāks:

Q =  22,2 • 8,39 =  186,3 kkal.

K ontroles nolūkos atradīsim  siltum u a r v ispārināto  siltum kapacitāti pēc 
vienādojum a (74):

c =  <V- - ļ ~  =  0,171 - =  - 0 ,1 7 1  kkal/kg grad ;

Q =  Gc(t2— i i ) ~  — 8,39 -0,171 ■ 130 =  — 186,3 kkal.

Uz d e v u mi

1. S lēgtā traukā ar tilpum u 0,3 m3 a trodas 2,75 kg  ga isa  a r  25° un 8 ata. 
K āds būs gaisa  spiediens, ja  to  atdzesēs līdz 0°?

Atbilde: p2 =  7,33 ata.
2. Cilindrā ar 40 cm diam etru atrodas 0,08 m3 ga isa  ar 3 ata un 15°. Par 

cik jāpalie lina virzuļa noslogojum s, lai pēc 20 kkal pievadīšanas tas tom ēr ne
sāktu kustēties? Pieņem t cv =  0,18 kkal/kg grad.

Atbilde: 5200 kg.
3. Kādu darbu pastrādās 12 kg  ūdeņraža, ja , ieturot konstan tu  spiedienu, 

tem peratūru paaugstināsim  par 12°?
Atbilde: L  =  61 056 kgm.

4. Vienam m3 gaisa  ar p — const tiek pievadītas 80 kkal; ga isa  tem pera
tū ra  ir 15°, un ta s  ieslēgts cilindrā a r  noslogotu brīvi kustošos virzuli. Kāda 
tem peratūra iestāsies cilindrā un kāds būs ekspansijas darbs, ja  zinām s, ka 
gaisa tilpum s pieauga līdz 1,5 m3? S iltum kapacitāte pieņem ta c p =  
=  0,24 kkal/kg grad.

Atbilde: t2 =  159°, L  =  9750 kgm.

5. 10 kg  gaisa  ar 2 ata un 25° tiek izoterm iski saspiesti līdz no sākot

nējā tilpum a. K āds iestāsies spiediens, kāds jāpa tē rē  darbs un  cik daudz siltum a 
janovada?

Atbilde: p2 — 6 ata, L  =  96 000 kgm, Q =  224 kkal.

6. C ilindrā ar 0,2 m3 ga isa  ar 8 ata un 25° jāpazem ina spiediens līdz
2 ata, nem ainot tem peratūru. A prēķināt darbu, piedoto siltum a daudzum u un 
beigu tilpum u.

Atbilde: L =  22 154 kgm, Q =  96 000 kg, V2 =  0,8 m3.
7. 1 kg  gaisa  ar spiedienu 1 ata un 15° tiek adiabātisk i sasp iests  līdz 

8 ata. A prēķināt darbu, beigu tilpum u un  beigu tem peratūru.
Atbilde: t2 =  249° C, L =  — 17 090 kgm, 1/2 =  0,191 m3.
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8. 0,8 m3 og |skabas gāzes a r  20° un 7 ata politropiski izplešas līdz tr īs 
kārtējam tilpum am. Noteikt spiedienu, tem peratūru  un pastrādāto  darbu, ja 
n =  1,28.

Atbilde: p2=  1,715 ata; t2 =  — 57,5°, L  =  52 886 kgm.
9. Gāze tiek politropiski saspiesta no 10 ata un 6 m3 līdz 40 ata un  2 nfi. 

Atrast politropes eksponentu un ārējo darbu
Atbilde: n =  1,26; L =  - - 777 000 kgm.

10. 15 kg  gaisa  ar 1 ata un 20° tiek politropiski saspiesti, pie kam tiek no
vadītas 310 kkal un tem peratūra sasniedz 141°. Noteikt darbu un beigu spie
dienu (cv — 0,17 kkalļkg grad).

Atbilde: L  =  265 000 kgm, p2 =  7,3 ata.

VI n o d a ļ a  

OTRAIS TE RMODI NAMIKAS LIKU MS

Pirm ais term odinamikas likums noteic kvantitatīvo sakarību 
starp siltumu un darbu to savstarpējās transform ācijās.

Otrā termodinamikas likuma būtība ir tā, ka tas noskaidro ap
stākļus, kas nepieciešami, lai siltums pārvērstos mehāniskajā 
enerģijā.

1. CIKLISKAIS PR O C ESS JE B  CIKLS

Gāze, kas ieslēgta cilindrā ar virzuli, var strādāt darbu katrā 
ekspansijas procesā AmB  uz tā siltum a rēķina, kas pievadīts no 
ārienes, vai uz gāzes iekšējās enerģijas rēķina (18. zīm .), bet vienā 
procesā pastrādātā darba daudzums ir ierobežots. Lai šo procesu 
atkārtotu, nepieciešams atgriezt gāzi pirm at
nējā stāvoklī ar kādu kompresijas procesu p 
BnA, patērējot kādu daudzumu darba. Ja  pro
cesa ekspansijas darbs AtnBba lielāks par 
otrā procesa kompresijas darbu AnBba, tad 
abu procesu rezultātā rodas pozitīvs darbs 
AmBnA, ko grafiski izsaka ar laukumu, ko 0 
ierobežo abu procesu līknes.

Tādu divu vai vairāku procesu kopību, kas 
darba ķermeni atgriež sākotnējā stāvoklī, 
sauc par noslēgtu procesu jeb ciklu. Cikls var 
atkārtoties neierobežoti daudz reižu. Uz šī principa pam atota sil
tuma motoru darbība (iekšdedzes motoru u. c.), kuru uzdevums ir 
pievadāmā siltum a nepārtraukta pārvēršana mehāniskā darbā. 
Termodinamikā aplūko tikai reversiblus (apgriezeniskus, ideālus) 
ciklus, t. i., tādus ciklus, kas sastāv tikai no pilnīgi reversibliem 
(statiskiem) procesiem. Reālu siltum a motoru darbības cikli nav 
reversibli (nav atgriežam i), kaut gan arī tie attēlojas vp diagramā 
ar noslēgtu līkni, ko sauc par indikatora diagramu.

18. zīm. Ciklisks 
process.
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Cikliskā procesa (cikla) termiskais lietderības koeficients. Pat
vaļīgu cikla punktu, piemēram A (18. zīm.) var pieņemt par sā
kuma punktu (tas pats punkts ir arī beigu punkts). Acīm redzams, 
ka darba ķermeņa iekšējās enerģijas izmaiņas procesos AmB  un 
BnA ir vienāds pēc lieluma un ar pretējām  zīmēm, jo pēc cikla iz
pildīšanas ķermenis atgriežas savā sākotnējā stāvoklī (punkts A). 
Rezultejošā iekšējās enerģijas izm aiņa par visu ciklu ir nulle.

Pielietojot termodinamiskā ciklā vienam kg  gāzes pirmā ter
modinamikas likuma vienādojumu

q =  u2 — U\ —ļ- AI,

mums jāpieņem, ka u2 — uļ =  0. Ar q vispārējā gadījumā jāsaprot 
procesa siltum a daudzumu algebriskā summa.

Pieņemsim, ka
Q =  q  1 — <72,

kur q\ — pievadītā siltum a kaloriju skaits; 
q2 — novadītā siltum a kaloriju skaits.

Kā zināms, par siltumatdevēju sauc to siltuma avotu (sildītāju), 
kas darba ķermenim siltumu (q\) atdod, bet par siltumsaņēm ēju — 
to siltum a avotu (saldētāju), kuram darba ķermenis atdod sil
tumu (q2).

Ja  ar t0 apzīmēsim cikla lietderīgo darbu, ko 18. zīmējumā at
tēlo laukums AtnBnA, tad varam  vienam kg darba ķermeņa uzrak
stīt siltum a vienādojumu ciklā šādi:

qi — q2 =  Al0 kkal/kg. (75)

P a r  c i k l a  t e r m i s k o  l i e t d e r ī b a s  k o e f i c i e n t u  
Tļt s a u c  d a r b ā  p ā r v ē r s t ā  s i l t u m a  Al0 a t t i e c ī b u  
p r e t  s i l t u m u  qu k a s  s a ņ e m t s  n o  s i l d ī t ā j a :

=  =  . (76)
“ q\ 9i v ’

Pēdējā formula rāda, ka, lai palielinātu t]t, jācenšas sam azināt
attiecību ~  (t. i., paturot konstantu pievadāmā siltum a daudzumu
qu sam azināt novadāmo siltumu q2). Praktiski vienmēr <  1, 
jo q2 >  0. Labvēlīgos apstākļos termiskais lietderības koeficients 
sasniedz aptuveni 0,6—0,7, t. i., 60—70% pievadītā siltum a teorē
tiski pārvēršas darbā. Reālā m otorā kurinām ā siltum a izm antoša
nas pakāpe sasniedz 40%.
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2. IDEĀLAS GĀZES KĀRNO CIKLS

Aplūkosim reversiblu ciklu, kas sastāv  no divām izotermām 
AB un CD un divām adiabātām  BC  un DA (19. zīm.). Tvaika ma
šīnu darbības analizēs rezultātā šo 
ciklu 1824. g. S. Kārno proponēja kā 
siltuma motora ideālu ciklu.

Pieņemsim, ka viens kg gāzes, 
kas ir darba ķermenis, var periodiski 
savienoties ar karstu siltuma avotu 
(ar siltumatdevēju) ar tem peratūru 
Ti, pēc tam ar aukstu siltum a avotu 
(ar siltumsaņēmēju) ar tem peratūru 
T2. No sākotnējā stāvokļa A gāze iz
plešas pēc izotermas AB, saņem ot no 
karstā avota siltumu q\ kkal ar tem 
peratūru Ti un palielinot savu tilpumu 
no uA m3 līdz v B m3; tanī pašā laikā 
gāze pastrādā darbu, kas skaitliski 
vienāds ar laukumu ABba un ir ekvi
valents pēc izotermas T x pievadītājam  19. zīm. K ārno cikls, 
siltumam q\.

Punktā B siltum a pievadīšanu pārtrauc, gāze turpina izples
ties, bet jau  pēc adiabātas BC, un palielina savu tilpumu no »8 
līdz v c , tanī pašā laikā uz gāzes iekšējās enerģijas rēķina pastrā
dājot darbu, kas attēlojas ar laukumu BCcb; sakarā ar to gāzes 
temperatūra krīt no Tx līdz T2.

Punktā C sākas gāzes kompresija pēc izotermas CD ar gāzes 
tilpuma sam azināšanos līdz vD un ar darba patēriņu no ārienes; 
šis darbs raksturojam s ar laukumu CDdc, pie kam no gāzes tiek 
novadīts uz siltumsaņēm ēju šim darbam ekvivalents siltums q2. 
Siltuma novadīšanas laikā tem peratūra ir T2 un novadīšana tiek 
pārtraukta punktā D. Sis punkts jāizvēlas tā, lai sekojošā adiabā- 
tiskā kompresijā (adiabāta DA) gāze atgrieztos izejas stāvoklī A. 
Adiabātiskajā kompresijā no ārienes tiek patērēts darbs, ko izteic 
laukums DdaA un kuru izmanto gāzes iekšējās enerģijas paaug
stināšanai, pie kam gāzes tem peratūra pieaug no T2 līdz 7\.

Cikla izpildīšanas rezultātā gāze saņem no siltum atdevēja sil
tumu q\, atdod siltum saņēm ējam  siltumu q2 un pastrādā lietderīgo 
darbu l0, ko m ērogā izsaka cikla ABCD noslēgtais laukums.

Kārno cikla termiskais lietderības koeficients. Kaut kura cikla 
termiskais lietderības koeficients izsakāms ar vienādojumu (76):

Ht =  l - ļ .  (a)Vl
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Ta ka siltuma pievadīšana un novadīšana norit izotermiski, tad 

<7, =  2 M R T i lg ?  ; <72 =  2tZ A m  lg ^ .
UA UD

Dalot otro vienādojumu ar pirmo, dabūsim 

2,3ART2 lg T2 l g ^ £
9 2  . _________________V IJ _  V D

q1 r . i g j e '

Pēc vienādojuma (67) atrodam, ka adiabātiskā procesā BC ir

®b \ TJ
un līdzīgi procesā ir

3 > = / £ ) * - » .
\T21

Tā dabūjam proporciju

^ c _ £ d j eb  a ī<c__
v b  v a  v ij  v a  '

Tādā gadījum ā vienādojumā (b) ir
_ i„ ob

tāpēc
l g  —  =  l g  ■ 6  «z> s

?2 _ T'ļ
Q\ Ti '

Kārno ciklam dabūto attiecību ieliekam term iskā lietderības 
koeficienta vispārīgajā formulā (a); tad  dabūsim

^ = ļ _ A .  (77)

No šīs formulas izriet, ka Kārno cikla term iskais lietderības 
koeficients

1) ir atkarīgs tikai no abu siltum a avotu tem peratūrām ;
2) aug ar siltumatdevēja tem peratūras 7, paaugstināšanos un 

ar siltumsaņēm ēja tem peratūras 72 pazemināšanos;
3) top nulle ar T2 =  Ti (tas rāda, ka bez tem peratūru diferen

ces starp  siltumatdevēju un siltumsaņēm ēju nav iespējams ar cik
liska procesa izpildīšanu siltumu pārvērst darbā);

4) ir vienmēr m azāks par vienu (lai lietderības koeficients sa
sniegtu vērtību viens, vajadzīgs, lai vai nu 7i =  oo, vai 72 =  0; 
ne viens, ne otrs no šiem gadījumiem nav praktiski realizējam s).

Tātad Kārno ciklā nav iespējams pārvērst darbā visu siltuma, 
ko gāze saņem  no siltumatdevēja.
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Kārno pierādīja, ka šī cikla lietderības koeficients nav atkarīgs 
no darba ķermeņa dabas un ir šinī ciklā (no visiem iespējamiem 
cikliem) vislielākais ar dotām siltum avotu (siltum atdevēja un sil- 
tumsaņēmēja) tem peratūrām .

3. OTRAIS TERMODINAMIKAS LIKUMS

Kārno cikla analizē un tiešu novērojumu dati noved pie o t r ā  
t e r m o d i n a m i k a s  l i k u m a .

Ir proponēti daudzi šī dabas likuma formulējumi, kas aplūko 
dažādas tā izpausmes puses.1 Šo formulējumu būtība reducējas uz 
to, ka, lai iegūtu darbu cikliskā procesā, nepieciešama siltuma avotu 
temperatūru diference un ka mūsu planētas apstākļos var pārvērst 
darbā tikai daļu no siltuma, ko darba ķermenim pievada. Otrā 
termodinamikas likuma saturam pieskaita arī apgalvojumu, ka sil
tums nevar pats no sevis pāriet no aukstākā ķermeņa uz siltāko.

Ikdienas novērojumi apstiprina otrā term odinamikas likuma 
pareizību, bet, tā kā tas pam atots uz novērojumiem, kas izdarīti 
ierobežotā laika posmā un telpā, tad arī tā pielietojamībai ir no
spraustas tās pašas robežas.

4. s T  — DIAGRAMA. ENTROPIJAS MATEMĀTISKĀ IZTEIKSM E

Termodinamisko procesu pilnīgākas analizēs nolūkos ir ērti 
bez vp diagram as lietot vēl vienu koordinātu sistēmu, kas dod 
iespēju vienkārši noteikt siltuma dau- T 
dzumu, kas piedalās procesā. Proti: 
uz ordinētu ass (20. zīm.) atliek tem 
peratūru T° I( un uz abscisu ass vienu 
ķermeņa stāvokļa funkciju, ko sauc 
par e n t r o p i j u  un ko apzīmē ar S 
(vai vienam kg  ar s ). Šī funkcija ir 
pieņemta tā, lai kaut kurā reversiblā 
procesā AB vienam kg gāzes pieva- 0 
dītais siltums sT diagram ā attēlotos 
ar laukumu ABba, kas atrodas starp  20. zīm. Procesā pārvadām ā sil- 
procesa Ilkni un abscisu asi. Elcmen- tum a daudzum a grafiskais attē ls 
iārā reversiblā procesā pievadītais sT  koordinātes,
siltuma daudzums attiecīgi būs

dq=*T ds  (78)

1 Sīkāk sk. И. И. Н о в и к о в  и М. П. В у к а л  о в и ч. Курс технической 
термодинамики, Энергоиздат, 1955.

9 — 575
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un otrādi, ķermeņa entropijas elem entārais pieaugums bus

šeit dq — bezgalīgi m azais pievadīta siltum a daudzums kkalfkg-, 
T — siltumu pievadošā avota absolūtā tem peratūra °K; tā 

pati ir arī darba ķermeņa tem peratūra.

Stāvokļa funkciju entropiju ieveda vācu zinātnieks Klauziuss 
(1822— 1888).

No iepriekšējām formulām (78) un (78a) galīgam  statiskam 
procesam 1—2 dabūsim

šeit q — pievadītais siltums kkal/kg;
Sļ — Si — viena kg ķermeņa entropijas izmaiņa aplūkojamā 

procesā.

Formulu (80) lieto, lai atrastu  entropijas izmaiņu tanīs pro
cesos, kuriem pievadīto siltumu var noteikt pēc zinām as siltum- 
kapacitātes. Tas dod iespēju konstruēt sT diagramu. Formula (79) 
dod iespēju pēc uzkonstruētās sT diagram as atrast kaut kurā pro
cesā siltumu daudzumu, kas piedalās procesā.

Atzīmēsim, ka reversiblos adiabātiskos procesos (dq =  0) pēc 
formulas (78) ir ds =  0, tātad  šinīs procesos s =  const un procesa 
līnija — vertikāla; siltum a pievadīšanas gadījumā {dq^> 0) būs 
ds >  0, t. i., procesa līnija diagram ā novirzās uz labo pusi; siltuma 
novadīšanas gadījum ā (dq<C0) būs ds <  0, t. i., procesa līnija 
diagram ā novirzās uz kreiso pusi. Izotermiskie procesi (T =  
=  const) sT diagram ā attēlojas ar horizontālām, taisnām  līnijām. 
Tātad pēc reversiblā procesa attēla sT diagram ā viegli var spriest 
kā par ķermeņa tem peratūras m aiņas raksturu šinī procesā, tā  arī 
par pievadītā siltuma zīmi un daudzumu.

Entropijai s dimensija ir tāda pali kā ponderālai siltumkapaci- 
tātei: kkalfkg grad.

(78a)

(79)

un
2

1
(80)
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5. TERMODINAMISKO PAMATPROCESU GRAFISKAIS ATTĒLS 
s T  DIAGRAMA VIENAM k g  IDEĀLAS GĀZES

Izotermiskais process. Izotermiskā procesā T — const, iātad  izo- 
terima sT koordinātēs attēlojas kā horizontāla taisne / —2 
(21. zīm.). Taisnstūra 1—2—b—a laukums dod zinām a mērogā 
gāzei pievadīto siltum a daudzumu q. Šis siltums pēc formulas (79) 
ar T =  const ir

q = T ( s z — s i). (81)

Izotermiskās ekspansijas process norit no punkta 1 uz punktu
2 (uz labo pusi); šinī gadījum ā siltums tiek pievadīts, entropija 
pieaug. Izotermiskās kompresijas process norit no 1 uz 2' (uz 
kreiso pusi); šinī gadījumā siltum s tiek novadīts, entropija sa 
mazinās.

21. zmi. Izoterm isks process sT  
koordinātēs.

22. zīm. Adia- 
bā ta  sT  koordi

nātēs:
/—2 — ekspansija; 
2—/  — kompresi ja .

Adiabātiskais process. Adiabātiskā procesā siltum a apmaiņa 
nenotiek, tāpēc ds =  0 un tātad s =  const, t. i., statiskos adiabā- 
tiskos procesos entropija nemainās; sT diagram ā šāds process 
attēlojas ar vertikālu taisni (22. zīm .).

Par cik šim procesā 1—2 tem peratūra krīt, šis process ir eks
pansijas process; process 1—2' ir kompresija.

Izohoriskais process. Izohoriskā procesā pievadītais siltums ir

clq =  cv dT,

tāpēc saskaņā ar vienādojumu (80)
2
f  CņāT

S2 J  f  *

!

9*
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Pieņemot, ka siltum kapacitāte cv ir konstanta, un integrejot, 
dabūsim

«2 — s i  =  2,3cv lg i  . (82)

No šīs formulas izriet, ka izohora sistēmā sT  attēlojas ar loga
ritmisko līkni (23. zīm .). Laukums 1—2—b—a zem izohoras dod 
zināmā m ērogā procesa siltuma daudzumu q. Procesā 1—2 siltums 
tiek pievadīts {ds^> 0), tem peratūra aug, tātad  aug arī spiediens. 
Procesā 1—2' siltum s tiek novadīts (ds <  0), tem peratūra krīt, krīt 
arī spiediens.

v-= const

zO"
I

c \---------
23. zīm. Izohora sT  koordinātes. 24. zīm. Izobara sT  koor

dinātēs.

Izobāriskais process. Izobāriskā procesā pievadītais siltums ir
dq =  cp d ī \  

tāpēc saskaņā ar vienādojumu (80)
2
f  cpdT s2 — Si =  / -Aļr-. 

j
Pieņemot, ka siltum kapacitāte cp ir konstanta, un integrējot, 

dabūsim
S2 — Si =  2 ,3 ^  lg . (82a)

No šīs formulas izriet, ka arī izobāra sistēmā sT attēlojas ar 
logaritmisko līkni (24. zīm .). Laukums zem izobāras dod zināmā 
mērogā procesa siltum a daudzumu q kkal/kg. Procesā 1—2 sil
tums tiek pievadīts ( & ^ > 0), šis process ir izobāriskā ekspansija. 
Procesā 1—2' siltums tiek novadīts (cfc< i0 ), šis process ir izobā- 
riska kompresi ja.
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6. KĀRNO CIKLS s T  KOORDINĀTĒS

Zinot, kā izotermiskais un adiabātiskais process attēlojas sT 
koordinātēs, nav grūti konstruēt šinīs koordinātēs Kārno ciklu.
25. zīmējumā parādīts vp diagram ā cikls ABCD.

Gāzes sākotnējo stāvokli raksturo punkts A. Izotermiskajā eks
pansijā AB darba ķermenis saņem siltumu q\, kas proporcionāls 
laukumam ABbaA un tieši pāriet mehāniskā darbā. Apzīmēsim ar 
Tx siltumatdevēja un darba ķermeņa tem peratūru šinī procesā.

Punktā B sākas adiabātiskā ekspansija ar tem peratūras paze
mināšanos.

Procesu AB  un BC laikā gāze pastrādā ekspansijas darbu 
ABCca (25. zīm. a ).

25. zīm. K ārno cikls vp un sT  koordinātēs.

Pēc darba pastrādāšanas darba ķermenis jāatgriež sākotnējā 
stāvoklī; to panāk ar kompresiju.

Mehāniskā enerģija, kas tiek pievadīta darba ķermenim izoter
miskajā kompresijā CD, pāriet siltum ā q2, kas skaitliski proporcio
nāls laukumam DCcclD un tiek nodots siltumsaņēmējam. Šinī pro
cesā darba ķermenim un siltumsaņēm ējām  ir tem peratūra 7Y 

Tālākā kompresijā iet pēc adiabātas DA, un to pavada tempera
tūras paaugstināšanās no T2 līdz Tu

Kornpresijas darbs procesos CD un DA attēlojas ar laukumu 
CDAac (25. zīm. c ).

Kārno cikls attēlojas sT diagram ā kā taisnstūris ABCD 
(25. zīm. b), kura laukums zināmā mērogā raksturo siltuma dau
dzumu <71 — q%, kas pārgājis cikla lietderīgajā darbā.
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VII n o d a ļ a

IEKŠDEDZES MOTORU TEORĒTISKIE CIKLI

Kārno ciklam ir liela teorētiska nozīme kā ciklam ar visaugstāko 
termisko lietderības koeficientu dotajās tem peratūras robežās. Bet 
šinī ciklā pieņemamā izotermiskā siltum a pievadīšana un novadī
šana nav raksturīga reāliem siltum a motoriem. Tāpēc motoru dar
bības pilnību vērtē, salīdzinot to ar citiem cikliem, kas m azāk pil
nīgi nekā Kārno cikls, bet toties ir tuvāki īstenībai ar siltuma 
pievadīšanas un novadīšanas procesu raksturu.

Iekšdedzes motoriem kā etalonu lieto trīs teorētiskos ciklus — 
ciklus ar izohorisko, ar izobārisko un ar jaukto siltum a pievadī- 
šanu. Siltum a novadīšanas procesu tanīs pieņem kā izohorisku, 
kompresijas un ekspansijas procesus — kā adiabātiskus. P a r darba 
ķermenī šinīs teorētiskajos ciklos pieņem ideālu gāzi, kas ar ārējo 
vidi sadarbojas tikai ar siltum a apmaiņu (siltum a pievadīšana un 
novadīšana) un mehāniski (ar ekspansijas un kompresijas darbu). 
Visus procesus un tātad  arī pilnus ciklus pieņem kā reversiblus. 
Ķīmiskos procesus (sadegšanu) un gāzu apm aiņas procesus (sa
degušo gāzu novadīšanu un to aizvietošanu ar svaigu deggāžu 
maisījumu) izslēdz, panākot tā teorētisko ciklu noslēgšanos (reālo 
motoru darbības cikli ir atklāti, sk. turpm āk nodalījumu «Iekš
dedzes motori»).

I. CIKLS AR IZOHORISKU SILTUMA PIEVADIŠANU 
(ĪSĀK TO SAUC PAR OTTO CIKLU)

26. zīmējumā parādīta Vp 
diagram a teorētiskam ciklam ar 
izohorisku siltum a pievadīšanu. 
Punkts /  atbilst gāzes stāvoklim 
apkārtējos (atmosfēriskos) apstāk
ļos, līnija 1—2 — kom presijas adia- 
bāta, 2—3 — siltuma pievadīšanas 
izohora, 3—4 — ekspansijas adia- 
bāta, 4—1 — siltuma novadīšanas 
izohora (noslēdzošais process). Sil
tum a izohoriskā pievadīšana šinī 
ciklā atbilst darba m aisījum a mo
m entānai sadegšanai.

Šinī un turpm ākās diagram ās 
ar Vh apzīmēts virzuļa aprakstītais 
tilpums (cilindra darba tilpum s), 
ar Vc — kom presijas tilpums. 
Kompresijas procesa sākotnējā til

26. znn. vp d iagram a ciklam ar 
izohorisku siltum a pievadīšanu.
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puma Vļ un beigu tilpuma Vz attiecību sauc par k o m p r e s i j a s  
p a k ā p i  un to apzīmē ar e (epsilon). Acīm redzams, ka

Kompresijas pakāpe ir iekšdedzes motoru teorētisko ciklu sva
rīgākais raksturojums.

Termiskais lietderības koeficients ciklam ar izohorisku siltuma 
pievadīšanu. Kaut kuram  ciklam term iskais lietderības koeficients 
pēc formulas (76) ir

kur qi un q2 — pievadītā un novadītā siltum a daudzumi kkal/kg.
Aplūkojamā ciklā ar izohorisku siltuma pievadīšanu un nova

dīšanu ir

Ieliekot šīs vērtības formulā (a), pieņemot, ka siltumkapacitāte 
cv procesos 2—3 un 4—1 ir vienāda, un iznesot aiz iekavām T, 
skaitītājā un T2 saucējā, dabūsim

Pielietojot adiabatam  3-—4 un 1—2 vienādojumu (67) ar v4 — 
=  Vļ un vs =  i>2, dabūsim

Si formula rada, ka ciklam ar izohorisku siltum a pievadīšanu 
T]t aug reizē ar kom presijas pakāpi e. Tāpēc ir vēlam a pēc iespējas

V,

(a)

=  cv (T4 — T,) un q, — cv (T3 — T2).

(b)

(c)

(d)

Dalot vienādojumu (c) ar (d), dabūsim
t, rĀ
Tļ T3’

tāpēc no vienādojuma (b) atrodam

(e)

Bet no vienādojumā (d) izriet, ka

(0
Tapec galīgi

Y; t 1 £k i  • (83)
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lielākā kompresijas pakapes e paaugstinašana, ja  vien tam  nav 
kādi īpaši šķēršļi.

Atzīmējams, ka spiedienu attiecība , ko sauc par spiediena
paaugstināšanas pakāpi un apzīmē ar X (lam bda), aplūkojamā 
cikla T]t formulā neietilpst, t. i., rjt nav atkarīgs no 'h, kas raksturo 
diagram as platumu.

2. CIKLS AR IZOBĀRISKU SILTUMA PIEVADIŠANU 
(KO ĪSĀK SAUC PAR DĪZEĻA CIKLU)

diagram a teorētiskam ciklam ar 
Sis cikls atšķiras no iepriekšējā 

tikai ar to, ka siltum a pievadī- 
šanas izohora 2—3 atvietota ar 
izobāru, kas atbilst pakāpeniskai 
m aisījum a sadegšanai motorā 
(motorus ar šāda veida sadeg
šanu tagad vairs nelieto).

Neizvedot šim ciklam ter
miskā lietderības koeficienta for
mulu, atzīmēsim tikai, ka šinī 
gadījumā qx =  cp (T3 — T2).

Form ulas galīgais veids ir 
šāds:

1 — l .
' ^. =  1 - ^ r r T ( P̂ T ) -  (84>

27. zīmējuma parādīta Vp 
izobārisku siltum a pievadīšanu.

Termiskais lietderības koefi- 
27. zīm. Vp d iagram a ciklam ar izo- cients ciklam ar izobārisku sil- 

bārisku siltum a pievadīšanu. tuma pievadīšanu aug reizē ar e
(tāpat kā pirm ajā ciklā), bet 

bez tam  tas sam azinās, ja  palielinās tilpumu atttiecība v3/v 2, ko sauc 
par iepriekšējās ekspansijas pakāpi un apzīmē ar p (ro). Atzīmē
jams, ka ar vienādām kompresijas pakāpēm e ciklam ar izobārisku 
siltuma pievadīšanu ir m azāks r)t nekā ciklam ar izohorisku siltuma 
pievadīšanu.

3. CIKLS AR JAUKTU SILTUMA PIEVADĪŠANU

Attiecībā uz modernajiem iekšdedzes motoriem vislielākā no
zīme ir teorētiskajam  ciklam ar jauktu siltum a pievadīšanu, kas 
apvieno abus pirmos ciklus. 28. zīmējumā parādīta šī cikla Vp 
diagrama, no kuras redzams, ka siltum a pievadīšanas līnija ir



TVAIKA RASANAS PROCESS 137

sašķelta divās līnijas: izohora 2M un izobarā M3, bet visi pārējie 
elementi paliek tādi paši kā iepriekšējos divos ciklos.

28. z ī i t i - Vp d iagram a teorētiskam  ciklam 
a r jauk tu  siltum a pievadīšanu.

Termiskā lietderības koeficienta formulu jauktajam  ciklam var 
uzrakstīt šādā saīsinātā veidā:

qt = i  — - j ē r >  <85>
£

kur ar D apzīmēta reizinātāju grupa, kas atkarīga kā no spiediena 
paaugstināšanas pakāpes K, tā arī no iepriekšējās ekspansijas pa
kāpes p Visos ciklos T)t ir vienādā veidā atkarīgs no kompresijas 
pakāpes e (r]t aug ar e paaugstināšanos).

Acīm redzams, ka ar uzdoto kompresijas pakāpi var dabūt 
vienu un to pašu diagram as laukumu (un tātad  arī vienādu gāzu 
darbu teorētiskajā ciklā) ar visdažādākām  K un p kombinācijām 
(piemēram, palielinot % un sam azinot p ) .  N o  šīm kombinācijām 
visizdevīgākā attiecībā uz iļt būs tā, kurā tiek sasniegts ciklā vis
augstākais spiediens, kāds no motora izturības viedokļa pieļaujams.

V III n o d a ļ a  

ŪDENS TVAIKS

I. TVAIKA RAŠANĀS PROCESS

Par tvaika rašanos sauc procesu, kurā ūdens vai cits šķidrums 
pārvēršas tvaikā. Izšķir divus tvaika rašanās veidus: iztvaikošanu 
(izgarošanu) un vārīšanos.

P a r  i z t v a i k o š a n u  s a u c  t v a i k a  r a š a n o s  u z  
š ķ i d r u m a  v i r s m a s .

No molekulāri-kinetiskās teorijas viedokļa iztvaikošanas pro
cess, kas notiek pie katras tem peratūras, izskaidrojam s ar to, ka
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molekulas, kustēdam ās šķidrumā ar maksimāliem ātrumiem, at
dalās no šķidruma pam atm asas un izlido brīvajā telpā, sakarā ar 
ko tad šķidruma tem peratūra pazeminās. Ja  šķidrumam pievada 
siltumu, tā tem peratūra pieaug, molekulu kustības ātrum s arī pie
aug un iztvaikošana pastiprinās.

Pretēju procesu, kad gāzveidīgās molekulas atgriežas atpakaļ 
šķidrumā, sauc par k o n d e n s ā c i j a s  p r o c e s u .

Abi šie procesi norit vienlaikus, un pārsvarā ir viens vai otrs 
no tiem atkarībā no apstākļiem.

Ja  šķidrums atrodas hermētiski noslēgtā traukā, tad iestājas 
tāds stāvoklis, kad, cik daudz molekulu no šķidruma aiziet, tikpat 
daudz atgriežas tanī atpakaļ; šķidruma un tvaika daudzums paliek 
konstants; rodas mobils līdzsvars. Šinī gadījumā tvaiku virs šķid
ruma sauc par p i e s ā t i n ā t u .  P iesātinātā tvaika un ar to sa
skarē esošā šķidruma tem peratūru sauc par p i e s ā t i n ā š a n a s  
t e m p e r a t ū r u  un parasti apzīmē ar ts. S p i e d i e n s  p u n  
t e m p e r a t ū r a  ts s a i s t ī t i  s a v ā  s t a r p ā  a r  v i e n v ē r 
t ī g u  s a k a r ī b u ,  pie kam ar p palielināšanos aug arī ts. Sī 
sakarība katram  šķidrumam ir citāda.

Attiecība starp šķidruma un tvaika daudzumiem traukā var 
mainīties arī ar konstantu tem peratūru — ja  m ainās trauka til
pums: ja  tilpums sam azinās, daļa molekulu pāriet šķidrumā, ja 
palielinās, — daļa šķidruma iztvaiko.

P a r  š ķ i d r u m a  v ā r ī š a n o s  s a u c  t ā d u  t v a i k a  
r a š a n ā s  p r o c e s u ,  k a s  n o r i t  v i s ā  š ķ i d r u m a  m a s ā  
(ne tikai uz virsm as).

J a  sildām ūdeni atklātā traukā, ieturot konstantu ārējo spie
dienu, tad, tem peratūrai augot, iztvaikošana pastiprinās, un ar 
vienu (dotam šķidrumam) noteiktu tem peratūru sākas tvaika bur- 
bulīšu rašanās pie trauka sienām un šķidruma iekšienē. Sie bur- 
bulīši ceļas uz augšu un uz šķidruma virsm as pārplīst, šķidruma 
virsma stipri viļņojas un šķidruma iekšpusē notiek nekārtīgas vai
rāk vai m azāk strau jas kustības. Tāda ir vārīšanās procesa būtība.

Šķidruma vārīšanās notiek, kad šķidrums sasniedz piesātinātā 
tvaika tem peratūru 4 , pie kuras tad tvaika spiediens ir vienāds ar 
ārējo spiedienu virs šķidruma. Tāpēc piesātināšanas temperatūru 
sauc arī par vārīšanās tem peratūru; tā aug ar ārējā spiediena 
palielināšanos.

P iesātinātais tvaiks var būt sauss vai mitrs.
P ar s a u s u  p i e s ā t i n ā t u  sauc tādu tvaiku, kas pavisam 

nesatur šķidruma pilienus.
P ar m i t r u  sauc tādu piesātinātu tvaiku, kas satur šķidruma 

pilienus. Sausā tvaika svara daļu m itrajā tvaikā sauc par t v a i k a  
s a u s u m a  p a k ā p i  vai par tvaika saturu, un to apzīmē ar x. 
Lielumu (1 — x) var nosaukt par t v a i k a  m i t r u m a  p a k ā p i .

Piemēram, ja  m itram  tvaikam sausum a pakāpe ir x =  0,9, tad
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tas nozīmē, ka 1 kg tvaika satur 0,9 kg  sausa tvaika un 0,1 kg 
ūdens. Sausam tvaikam sausum a pakāpe ir x = l ,  bet šķidrumam 
x =  0.

Tā piesātinātā tvaika stāvokli raksturo spiediens p (vai arī 
vārīšanās tem peratūra 4 ) un sausum a pakāpe (tvaika saturs) x.

Ja mitram piesātinātam  tvaikam ar konstantu spiedienu pie
vadīsim papildu siltumu, tad vispirms tvaiks sāks izžūt, tem pera
tūrai nemainoties, bet vēlāk sāksies tvaika pārkarsēšanas process, 
ko raksturo tem peratūras pieaugšana. Par pārkarsētu sauc tvaiku, 
kuram ar to pašu spiedienu tem peratūra Ļ  ir augstāka nekā piesā
tināta tvaika tem peratūra ta. Pārkarsētam  tvaikam  īpatnējais til
pums ir lielāks nekā piesātinātam . P ar pārkarsētu tvaiku var saukt 
arī tādu tvaiku, kuram ar to pašu tem peratūru spiediens ir zemāks 
nekā piesātinātam.

Tātad pārkarsētu tvaiku, tāpat kā gāzi, raksturo spiediens p 
un temperatūra t (pie kam i ts . Temperatūru diferenci t — t, 
sauc par pārkarsēšanas pakāpi (īsāk, par pārkarsējum u).

2. TVAIKA RAŠANAS PROCESA GRAFISKAIS ATTĒLS vp  KOORDINĀTĒS

Pieņemsim, ka cilindrā ar kustīgu virzuli atrodas 1 kg ūdens ar 
temperatūru 0°, spiedienu p\ ata un īpatnējo tilpumu v't m3/kg 
(29. zīmējumā punkts / ) .  Virzulis cilindrā ieņem stāvokli I. Ja  
ūdenim pievadīsim siltumu, spiedienu uz virzuli nemainot, tad
ūdens tem peratūra augs, ūdens īp£ 
virzulis pārvietosies uz labo pusi. 
Ūdens iztvaikošanu no virsm as 
ūdens sildīšanas laikā ignorēsim. 
Tāds ūdens sildīšanas process 
turpināsies tik ilgi, kamēr būs sa 
sniegta tem peratūra, kas atbilst 
dotajam spiedienam, pēc tam  sāk
sies ūdens vārīšanās.

Pieņemsim, ka vārīšanās sā
kuma momentā 1 kg ūdens ieņem 
tilpumu v' m3/kg  un virzulis a t
rodas stāvoklī II (diagram ā punkts
2). Siltuma pievadīšanas laikā 
ūdens vārīsies tik ilgi, kamēr pē
dējais ūdens piliens pārvērtīsies 
tvaikā. Pieņemsim, ka iegūtais sau
sais tvaiks ieņem tilpumu v" m^/kg, 
kas atbilst virzuļa stāvoklim III 
(diagramā punkts 3). Tā kā tvaika 
rašanās procesā p x ir konstants, 
tad līnija / —3 ir izobāra.

jais tilpums palielināsies un

29. zīm. Tvaika rašanās process vp 
koordinātēs.
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Tādējādi vp koordinātēs punkts 1 raksturo ūdens stāvokli, kad 
tem peratūra ir 0°, punkts 2 — stāvokli, kad ūdens sasildīts līdz 
vārīšanās tem peratūrai, un punkts 3 — sausa piesātināta tvaika 
stāvokli. Starppunkti uz horizontāles 2■—3 raksturo m itra piesāti
nāta tvaika stāvokli. Jo  tuvāk punktam 3 novietoti šie starppunkti, 
jo tvaiks ir sausāks.

Ja  sausam  piesātinātam  tvaikam  ar to pašu spiedienu pi vēl 
pievadīsim siltumu, tad tagad  augs ne tikai īpatnējais tvaika til
pums, bet arī tā tem peratūra; sausais tvaiks pāries pārkarsētā. Tā, 
piemēram, punktā 4 ir tem peratūra t  >  ts.

Atkārtosim tādu pašu tvaika rašanās procesu ar lielāku spie
dienu P2, tāpēc paaugstināsim  virzuļa noslodzējumu. Sim spiedie
nam atbilstošā izobāra / '—2'—3' novietosies augstāk. Pieņemsim, 
ka ūdens ir saspiežams, atradīsim , ka ar 0° un spiedienu p2 tā til
pums būs drusku mazāks nekā pirmā gadījum ā ,1 bet ar spiedienu 
p2 vārīšanās tem peratūra ir augstāka nekā pirm ā gadījum ā, tāpēc 
līdz šai tem peratūrai sasildītā ūdens īpatnējais tilpums arī būs 
lielāks un punkts 2' novietosies pa labi no punkta 2.

Sauss piesātināts tvaiks ar lielāku spiedienu ieņem m azāku til
pumu, tāpēc punkts 3', kas raksturo sausa piesātināta tvaika stā
vokli ar spiedienu p2, atrodas pa kreisi no punkta 3.

Tvaika rašanās procesā ar vēl augstākiem  spiedieniem dabūsim 
vēl virkni izobāru. Uz katras no tām  atradīsies punkti, kas noteic 
ūdens stāvokli ar tem peratūru 0° (punkti 1, 1" u tt.), ar vārīša
nās tem peratūru punkti (2, 2', 2" utt.) un sausa piesātināta tvaika 
stāvokli punkti (3, 3r, 3" u tt.). Savienojot citu ar citu atbilstošos 
punktus 1, 1' un 1", punktus 2, 2' un 2" un punktus 3, 3' un 3", 
dabūsim trīs līknes: līkne MN  atbilst ūdenim ar tem peratūru 0°, 
līkne AK  — ūdenim ar vārīšanās tem peratūru un trešā līkne B K — 
sausam  piesātinātam  tvaikam. Līnijas AK  un BK  dala visu dia- 
gram u trīs apgabalos; no tiem

1) ūdens apgabals atrodas pa kreisi no līnijas AK  un virs tās;
2) m itrā tvaika apgabals atrodas starp līnijām BK  un AK;
3) pārkarsētā tvaika apgabals atrodas pa labi no līnijas B K  un 

virs tās.
Līnijas AK  un BK  ir robežas starp šiem apgabaliem, un tās 

sauc par a p a k š ē j o  un a u g š ē j o  r o b e ž l ī k n i .  Punkts K 
raksturo stāvokli, kurā līdz vārīšanās tem peratūrai sasildītā ūdens 
tilpums sakrīt ar sausā piesātinātā tvaika tilpumu. Šo stāvokli sauc 
par k r i t i s k o  s t ā v o k l i ,  bet punktu K  — p a r  k r i t i s k o  
p u n k t u .

M ēģinājumu ceļā a trasts, ka ūdenim kritiskais stāvoklis iestā
jas pie p k =  225,65 kg/cm2; t k=  374,15°; v, ==0,0031 m3/kg  (pēc 
M. Vukaloviča) vai 0,0033 m3/kg (pēc VTI tabulām ).

1 Ūdens saspiežarm ba ir tik maza, ka praktiski mes to  parasti ignorējam.



ODENS UN TVAIKA ĪPATNĒJAIS TILPUMS 141

Kritiskais punkts atrodas uz triju  stāvokļu robežas: uz pār
karsētā tvaika, piesātinātā tvaika un ūdens robežas.

Jēdzienu par kritisko tem peratūru pirmo reizi definēja D. Men- 
deļejevs 1861. g.

3. ODENS UN TVAIKA ĪPATNĒJAIS TILPUM S

Odens. Tehniskos aprēķinos var ignorēt ūdens īpatnējā tilpuma 
atkarību no spiediena; tilpuma atkarība no tem peratūras ir vairāk 
manāma. Tā, piemēram, pie 0° un kaut kura spiediena Vo — 
=  0,001 m3/kg, pie 100° v' — 0,001043 m3/kg, pie 200° v' =  
=  0,001156 m3/kg.

Piesātināts tvaiks. Ar spiediena paaugstināšanos sausā piesā
tinātā tvaika tilpums sam azinās. M ēģinājumu ceļā iegūtās u'Vēr
tības atkarībā no spiediena sakopotas tabulās (pielikuma X tab. 
un XI tab.).

Mitra tvaika īpatnējais tilpums v K m 3/kg  ir atkarīgs no spie
diena un sausum a pakāpes x. Pieņemsim, ka viens kg  m itra tvaika 
satur x kg sausa tvaika un (1 — x) kg  ūdens, tad sausais tvaiks 
ieņems tilpumu xv" m3/kg, bet ( 1 — x) kg ūdens ieņems 
v' (1 — x) m3/kg. Tātad m itrā tvaika tilpums būs

v x =  xv"~ļ~ (1 — x) v' m?/kg. (86)

Tā kā nelieliem spiedieniem ūdens īpatnējais tilpums ir ļoti 
mazs salīdzinājum ā ar tvaika īpatnējo tilpum u ,1 bet tehnikā lieto
jamam m itrajam  tvaikam ir liela sausum a pakāpe (lielāka par 0,9), 
tad formulā (86) otro locekli bieži var ignorēt un uzskatīt, ka

v x »  xv" m3/kg. (87)

Pārkarsēts tvaiks. Pārkarsētu  tvaiku kā darba ķermeni bieži 
lieto tvaika motoros. Parasti lietojamais spiediens un tem peratūra 
ir tādi, ka pārkarsētā tvaika molekulu pievilkšanās spēka un til
puma ignorēšana novestu pie ievērojamām neprecizitātēm; tāpēc 
šinīs apstākļos ideālu gāzu likumu pielietošana tvaikam nav pie
ļaujama; starp citu, nevar pārkarsētā tvaika īpatnējā tilpuma no
teikšanai lietot stāvokļa vienādojumu pv  =  RT.

Pārkarsētam  tvaikam pielieto īpašus tvaika stāvokļa vienādo
jumus. Padomju zinātnieki M. Vukalovičs un I. Novikovs atrada 
komplicētu pārkarsētā tvaika stāvokļa vienādojumu, kura tieša 
izmantošana ikdienas tehniskos aprēķinos būtu apgrūtinoša. Tāpēc

1 Ūdenim ar spiedienu 1 ata , kad ta s  sasild īts līdz vārīšanās tem peratūrai, 
īpatnējais tilpum s ir apm ēram  1700 reižu m azāks nekā sausa piesātināta tvaika 
īpatnējais tilpum s.
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meklējamo pārkarsētā tvaika param etru praktiskai atrašanai lieto 
tabulas. Pielikuma tabulā XII sakopotas pārkarsētā tvaika īpatnējo 
tilpumu vērtības pēc Vissavienības siltumtehniskā institūta (VTI) 
datiem.

4. JĒD ZIEN S PAR ENTALPIJU (SILTUM SATURU)

Nodalījumā «Tehniskā termodinamika» 3.—5. § mēs iepazinā
mies ar iekšējo enerģiju u. Mes zinām, ka izohoriskā procesā pie
vadītais siltums palielina iekšējo enerģiju, bet katrā gāzes procesā 
šo palielinājumu izteic siltum kapacitātes cv reizinājums ar tem
peratūras pieaugumu. Daudzos gadījumos, it īpaši tvaikam, iekšē
jās  enerģijas vietā lieto vispārīgāku stāvokļa funkciju, ko sauc 
par entalpiju (par siltum saturu) un apzīmē ar burtu i. So funkciju 
lieto tanīs gadījumos, kad aplūko darba ķermeņa ielaišanu vai 
izlaišanu (piemēram, m ašīnas c ilindrā). Sinī gadījumā pilnā ener
ģija, ko darba ķermenis ienes, sastāv no diviem saskaitāmiem: no 
iekšējas enerģijas un no ielaišanas darba. Ielaišanas darbs vie
nam kg vielas ar īpatnējo tilpumu v un spiedienu p acīm redzot 
izteicams ar reizinājumu pv kgtn'kg vai ar Apv kkal/kg, kur A — 
darba termiskais ekvivalents. Reizinājumu pv nereti sauc par spie
diena enerģiju (ari tā ir stāvokļa funkcija).

Tādējādi par entalpiju sauc iekšējās enerģijas un spiediena 
enerģijas summu (siltuma vienībās). Entalpiju izteic ar vienādību

i =  u -f- Apv kkal/kg (88)
vai vispārīgākā gadījumā diferenciālā formā

di =  du -f- Ad(pv) .  (88a)

Entalpijai ir cieša sakarība ar izobārā procesā pievadīto sil
tuma daudzumu. Tiešām, no pirmā termodinamikas likuma vienā
dojuma

q =  u2 — U\ +  AI
izobāram procesam, kurā

1 =  p (v 2 — Vļ) kgm/kg ,
dabūjam

q, =  «2 — «i +  Ap{ v  2 — Vi) 
vai pec locekļu pārgrupēšanas

q, =  («2 Apv2) — («, -ļ- A pv ļ).
Lietojot formulu (88), labo pusi var izteikt kā entalpiju dife

rencei i2 — i\ un tā beidzot dabūt
qt, =  iž — h kkalļkg. (89)

Tādējādi izobāriskā procesā pievadītais siltums paaugstina 
darba ķermeņa entalpijas.
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Starp citu, gazem izobariska procesa ir 

qp= c p (t2 — t l), 

tāpēc tām pēc formulas (89) dabūsim
iļ — i\ =  cp (lļ — 4 ) . (90)

Ja pieņemsim, ka pie 4 =  0 ir arī i\ =  0 (t. i., ja entalpijas 
skaitīšanu sāksim no 0° C) un t2 un h  vietā rakstīsim  t un i, tad 
dabūsim

i =  cp t. (91)

So rezultātu gan dabūjām, aplūkojot izobārisku procesu, bet, 
tā kā entalpija ir stāvokļa funkcija (kā divu stāvokļa funkciju u 
un Apv sum m a), tad tās vērtība, ko izsaka formula (91), nav 
atkarīga no paņēmiena, ar kādu ir dabūts gāzes beigu stāvoklis. 
Tātad gāzes entalpija vienmēr izsakāma ar siltum kapacitates cp 
reizinājumu ar tem peratūru t (runājot precīzāk, entalpijas pie
augums ir vienāds ar siltum kapacitātes cp reizinājumu ar tempe
ratūras pieaugum u).

5. ODENS UN TVAIKA ENTALPIJA (SILTUM SATURS)

Vispirms noskaidrosim, kāds siltum a daudzums teorētiski ir 
nepieciešams, lai sasildītu ūdeni no 0° C līdz vārīšanās tempera
tūrai un lai dabūtu piesātinātu un pārkarsētu tvaiku izobāriskā 
procesā, kādu parasti lieto praktiskos apstākļos, piemēram, tvaika 
katlos.

Izobāriskā pārkarsēta tvaika iegūšanas process (vispārējā ga
dījumā) sadalām s trijās stadijās, un tās ir 1) ūdens sasildīšana 
no 0° C līdz vārīšanās tem peratūrai 4, kas atbilst dotam spiedie
nam p; 2) visa verdošā ūdens daudzuma pārvēršana sausā piesāti
nātā tvaikā ar konstantu tem peratūru 4; 3) tvaika pārkarsešana no 
vārīšanās tem peratūras 4 līdz pārkarsētā tvaika tem peratūrai t.

Šķidruma siltums. Par šķidruma siltumu sauc to siltum a dau
dzumu, kas teorētiski nepieciešams, lai izobāriskā procesā novestu 
1 kg šķidruma no 0° C līdz vārīšanās tem peratūrai. Šķidruma sil
tumu apzīmē ar V  kkat/kg. Ja  C;ķ — šķidruma izobāriskā siltum- 
kapacitāte kkat/kg grad. un 4 — vārīšanās tem peratūra ūdenim 
ar doto spiedienu, tad acīm redzot

%' =  C;-ķ 4- (92)
Ūdenim, ja tā tem peratūra nav augsta, ir cgķ ^  1 kkal/kggrad, 

t. i., šinī apgabalā %' aug gandrīz proporcionāli 4 -

Par p i l n o  t v a i k a  r a š a n ā s  s i l t u m u  sauc siltuma 
daudzumu, kas teorētiski nepieciešams, lai vienu kg  verdoša ūdens
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pārvērstu sausā piesātinātā tvaikā ar konstantu spiedienu (un 
atbilstošo konstanto tem peratūru). To apzīmē ar r kkal/kg. Pilno 
tvaika rašanās siltumu sadala divos saskaitām os, un tie ir 1) iek
šējais tvaika rašanās siltums iļ), kas tiek izlietots šķidruma mole
kulu izšķiršanai (to savstarpējās pievilkšanās spēku pārvarē
šanai), t. i., ūdens iekšējās potenciālās enerģijas m ainīšanai tvaika 
rašanās procesā, un 2) ārējais tvaika rašanās siltums iļ), kas tiek 
patērēts ekspansijas ārējā darba pastrādāšanai (lai šķidrum a til
pumu palielinātu līdz piesātināta tvaika tilpum am ):

r =  p -f- iļ; kkal/kg. (93)

Ārējais tvaika rašanās siltums aprēķināms pēc formulas

=  Ap(v"  — v') kkal/kg, (94)

kur v' un v" — verdoša ūdens un sausa piesātināta tvaika īpat
nējie tilpumi m3ļkg, kad tvaika rašanās spiediens 
ir p kg/m2;

A =  ~  — darba term iskais ekvivalents kkal/kgm.

Iekšējo tvaika rašanās siltumu p atrod eksperimentāli, un pa
rastos apstākļos tas ievērojami lielāks par iļ>. Ar tvaika rašanās 
spiediena paaugstināšanos r sam azinās un kritiskā stāvoklī r  =  0 
(sk. 30. zīm. un pielikumā X un XI tab.).

30. zīm. Šķidrum a siltum a, pilnā tvaika rašanās siltum a 
un piesātināta tvaika pilnā siltum a atkarība no 

spiediena.

P ar s a u s a  p i e s ā t i n ā t a  t v a i k a  p i l n o  s i l t u m u  
sauc pilno siltum a daudzumu, kas teorētiski tiek patērēts izobā- 
riskā procesā sausa piesātināta tvaika iegūšanai no ūdens ar 0° C. 
To apzīmē ar 7" kkal./kg. Pēc iepriekšējā

%" =  r  +  r. (95)
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Kā rāda grafiks 30. zīmējumā (un rokasgrām atu tabulas), ar 
spiediena palielināšanos X" sākumā aug (apmēram līdz 30 alā), 
pēc tam samazinās.

M i t r a  p i e s ā t i n ā t a  t v a i k a  p i l n a i s  s i l t u m s  
acīm redzot ir

%x=  X' +  rx, (96)

kur otrais saskaitām ais dod tvaika sausās daļas tvaika rašanās 
siltumu (x — tvaika sausum a pakāpe).

P ā r k a r s ē t ā  t v a i k a  p i l n a i s  s i l t u m s  sastādās no 
sausā piesātinātā tvaika pilnā siltum a un no p ā r  k a r s ē š a n a s  
s i l t u m a ,  un to var izteikt ar šādu formulu:

X =  X" +  cPm( t - t s), (97)
kur cpm kkal/kg grad — pārkarsētā tvaika vidējā izobāriskā sil-

tum kapacitāte tem peratūras m aiņas ro
bežās no ts līdz pārkarsētā tvaika 
tem peratūrai t.

Š ķ i d r u m a  e n t a 1 p i j a. Gāzes izobāriskam procesam 
iepriekš minētais vienādojums (89)

qp = i 2 — i\,
ja to pielietojam verdošam ūdenim, pieņem šādu izskatu:

X' =  i ' - i rQ, (98)

kur i' — verdoša šķidruma entalpija kkal/kg, ko īsāk  sauc vien
kārši par šķidrum a entalpiju;

/ ' — šķidruma entalpija ar 0° C, kkal/kg.

Entalpiju i ’0 atrod šādi. Vispārējā formula (88)
i — u - f- Apv

saista entalpiju ar iekšējo enerģiju;
pielietojot šo formulu šķidrumam ar 0°C , atrodam

h   ̂ ' AP <  -
jo šķidrumam ar 0°C  iekšējo enerģiju pieņem vienādu ar nulli: 
«o — 0. īpatnējais tilpums ūdenim ar 0°C  aptuveni ir — 
=  0,001 m3/kg. Atsevišķā gadījum ā, kad spiediens ir 30 ata, ūde
nim atrodam

i'0 =  -4Ļ  • 30 • 104 • 0,001 =  —  «  0,7 kkal/kg.

Tādējādi i '0 simtiem reižu m azāks par i' (pie 30 ata / ' =  
=  239,6 kkal / kg) .
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Tāpēc formulas (98) vietā var tuvināti rakstīt

%' V kkal/kg, (99)

t. i., š ķ i d r u m a  e n t a l p i j a  i' p r a k t i s k i  v i e n ā d a  a r  
š ķ i d r u m a  s i l t u m u  %' (ar siltum a daudzumu, kas teorētiski 
vajadzīgs, lai izobāriskā procesā šķidrumu sasildītu no 0° C līdz 
ts). Rokasgrām atu tabulās piesātinātam  tvaikam %' vietā dod i' 
(sk. pielikumā X un XI tab.).

S a u s a  p i e s ā t i n ā t a  t v a i k a  e n t a l p i j a .  Vienādo
jums (89), ja  to pielietojam tvaika rašanās procesam, dod

r — i" — i' kkal/kg,

no kurienes dabūjam sausa piesātināta tvaika entalpiju
i" =  /' -f- r  kkal/kg. (100)

Ja  i '^ % '  pēc formulas (99), atvietojot Ā/ - f- r  ar K" saskaņā 
ar formulu (95) no formulas (100), dabūsim

i" 7 ", (101)

t. i., s a u s a  p i e s ā t i n ā t a  t v a i k a  e n t a l p i j a  i" p r a k 
t i s k i  v i e n ā d a  a r  t ā  p i l n o  s i l t u m u  X" (ar siltuma 
daudzumu, kas teorētiski vajadzīgs, lai iegūtu sausu piesātinātu 
tvaiku no ūdens ar 0°C ). Rokasgrām atu tabulās X" atvietots ar i".

M i t r a  p i e s ā t i n ā t a  t v a i k a  e n t a l p i j a .  Līdzīgi 
iepriekšējam gadījumam  atrodam

ix =  i' +  xr kkal/kg ( 102)

un tālāk
(103)

t. i., m i t r a  p i e s ā t i n ā t a  t v a i k a  e n t a l p i j a  i-.- p r a k 
t i s k i  v i e n ā d a  a r  a t b i l s t o š o  p i l n o  s i l t u m u  Kx 

P ā r k a r s ē t ā  t v a i k a  e n t a l p i j a .  Tvaika pārkarsēša- 
nas procesam formula (89) dod

cPm V — =  i — i", 
kur i — pārkarsētā tvaika entalpija.
No šejienes

i =  i'' +  cr m { t - t £), (104)
un, ja  atvietosim i" ar a"  pēc formulas ( 101) un ņemsim vērā 
formulu ( 101), dabūsim

i ^ k ,  (105)
t. i., p ā r k a r s ē t ā  t v a i k a  e n t a l p i j a  i r  t u v i n ā t i  
v i e n ā d a  a r  t ā  p i l n o  s i l t u m u .
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Beidzot atzīmēsim, ka visos gadījumos (ūdenim, mitram un 
sausam piesātinātam  tvaikam, pārkarsētam  tvaikam) entalpija pār
sniedz atbilstošo siltumu par vienu un to pašu lielumu A pv0 (kas 
atkarīgs no spiediena). Visbiežāk nākas noteikt entalpijas vērtību 
diferences. Bieži nepieciešams noteikt siltuma daudzumu, kas teo
rētiski vajadzīgs tvaika iegūšanai no ūdens ar sākuma tem peratūru 
virs nulles. Sis uzdevums risinām s pēc formulas

Q =  i —
kur i — tvaika entalpija kkal/kg, 

ia — ūdens entalpija kkal/kg; ja
tū <C 100°, var pieņemt skaitliski i a =-=tū, jo ūdens sīltum- 

kapacitāte «=* 1 kkalļkg • grad.

6. ŪDENS TVAIKA TABULAS, TO STRUKTURA UN PIELIETOŠANA

Praktiskos aprēķinos ūdens, sausa piesātināta tm pārkarsēta 
ūdens tvaika īpatnējo tilpumu lielumus, kā arī entalpijas un tvaika 
rašanās siltuma vērtības ņem gatavus no rokasgrām atu tabulām. 
Šīs tabulas sastādījuši daudzi zinātnieki, apstrādājot daudzu mēģi
nājumu rezultātus. Tā kā šiem mēģinājumiem bijusi dažāda pre
cizitāte, tad starp tabulu datiem ir zinām a atšķirība, kas sevišķi 
manāma augstu tvaika param etru gadījumos.

Pielikumā dotas divas piesātinātā tvaika tabulas un viena pār
karsētā tvaika tabula, kas sastādītas pec Vissavienības siltumteh
nikas institūta (VTI) datiem.

X tabulas uzbūve ir šāda (piesātināts tvaiks pēc spiediena 
intervāliem):

pirmā ailē norādīts absolūtais tvaika spiediens p kg/cm2-, 
otrā — atbilstošā vārīšanās tem peratūra ts °C; 
trešā — īpatnējais tilpums v' m3/kg  ūdenim ar vārīšanās tem 

peratūru;
ceturtā — sausa piesātināta tvaika īpatnējais tilpums v" m?/kg; 
piektā — sausa piesātināta tvaika īpatnējais svars y" kg/m3; 
sestā — entalpija i' kkal/kg ūdenim ar vārīšanās tem peratūru; 
septītā — sausa piesātināta tvaika entalpija i" kkal/kg; 
astotā — tvaika rašanās siltums r kkal/kg.
XI tabula (piesātināts tvaiks pēc tem peratūras intervāliem) 

atšķiras no X tab. tikai ar to, ka tā sastādīta pēc tem peratūras, bet 
ne spiediena intervāliem. Ja  ir zinām a vārīšanās tem peratūra ts, 
tad, lai atrastu  tvaika param etrus, ērtāk lietot XI tab. Bez minē
tajiem lielumiem X un XI tab. sa tur a rī'šķ id ru m a entropijas s' 
vērtības un sausa piesātināta tvaika entropijas s" vērtības.

Lietojot šādas tabulas, var ātri a trast sausa p iesātināta tvaika 
pamatharakteristikas, kas nepieciešamas aprēķinos. Tanīs gadiju-

10*
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mos, kad nepieciešams noteikt tvaika param etrus ar temperatūras 
vai spiediena starpvērtībām , jāķeras pie interpolācijas.

Piemēram, ja  vajadzīgs a trast param etrus sausam  piesātinātam 
tvaikam ar spiedienu p — 20 ata, tad, lietojot X tab., dabūsim
4  =  211,38°;

v' = 0 ,001175  m3/kg; v" =  0,1016 m3/kg ; 
y" =  9,843 kg/m3; i' =  2 \ 5,9 kkal/kg-, 
i" ~  668,5 kkal/kg; r — 452,6 kkalļkg.

Mitrā tvaika īpatnējo tilpumu aprēķina pēc formulas (86) vai 
biežāk — pēc (87); entalpiju — pēc formulas (102), ņemot lielu
m us v', i' un r no piesātinātā tvaika tabulām.

XII tab. satur īpatnējo tilpumu v m3/kg, pārkarsētā tvaika ental
piju i kkal/kg un entropiju s dažādām  spiediena un temperatūras 
kombinācijām.

Sinī tabulā tvaika spiediens dots malējā vertikālajā ailē un 
pārkarsētā tvaika tem peratūra dota trekniem cipariem augšējā 
horizontālajā ailē. īpatnējais tilpums, entalpija un entropija atro
das vertikālās tem peratūras ailes un horizontālās spiediena rindas 
krustojumā.

1. piemērs. Noteikt pārkarsētā tvaika entalpiju  un īpatnējo tilpum u, ja  tā 
spiediens ir 16 ata un tem peratūra 400°.

X(( tab. pirmā vertikālā ailē uzmeklējam spiedienu 16 ata. A ugšējā hori
zontālajā ailē uzmeklējam tem peratūru 400°. Tanī pašā vertikālajā ailē, kur 
tem peratūra 400°, pret skaitli 16 ata atrodam  īpatnējo tvaika tilpum u v ~  
=  0,1938 m3/kg  un entalpiju / =  777,4 kkal/kg.

2 piemērs. Uz tvaika katla uzstād īta is m anom etrs rāda spiedienu 12 atrn. 
Kāda ir tem peratūra tvaikam  katlā?

Tvaika katlā tvaiks saskaras ar ūdeni, tāpēc tas var būt tikai piesātināts 
(m itrs); tāda tvaika tem peratūra ir vienāda a r p iesātināšanas temperatūru, 
X tabulā atrodam , ka spiedienam p =  13 ata a tb ilst / s =  190,71°.

3. piemērs. M itram piesātinātam  tvaikam  ūdensvadā izm ērīta ar term o
m etru tem peratūra un a trasts , ka ts =  220°. Noteikt šī tvaika spiedienu.

Lietojam XI tab. P irm ajā ailē uzmeklējam tem peratūru / , =  220°, šajā 
pašā rindā otrā ailē atrodam  spiedienu p =  23,659 ata. J a  ailē nav  uzdotās 
tem peratūras, nākas interpolčt.

4. piemērs. Noteikt tvaika stāvokli sekojošos gadījum os, ja  spiediens ir 
p =  10 ata :

1) īpatnējais tilpum s v =  0,18 m 3/k g ;
2) īpatnējais tilpum s v — 0,263 tn3/kg;
3) tem peratūra t =  260°;
4) tem peratūra t =  160°.
1. g a d ī j u m s .  Lietojam X tab. P irm ā ailē uzmeklējam spiedienu p =  

=  10 ata un tanī pašā rindā ceturtā ailē redzam, ka sausa piesātināta tvaika 
īpa tnējais tilpum s ar p =  10 ata ir v" — 0,1980 rrfi/kg. Tā kā v <  v", tad  tvaiks 
ir m itrs un piesātināts.

2. g  a d ī j u m s. Tā kā v >  v", tad  tvaiks ir pārkarsēts.
3. g a d ī j u m s .  O trā ailē atrodam , ka ar p = ! 0  ata p iesātināta tvaika 

tem peratūra ir t s— 179,04°. Tā kā t >  ts , tad tvaiks ir pārkarsēts.
4. g a d ī j u m s .  Atrodam 4 = 1 7 9 ,0 4 ° . Tā kā f < 4 >  tad vārīšanās vēl nav 

iestājusies.
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5. piemērs. Noteikt tilpum u, ko ieņem 10 kg  tvaika ar spiedienu 15,5 ata 
un mitrumu 3%.

Tā kā tabulās spiediena 15,5 ata nav, tad , interpolējot s ta rp  tilpumiem, 

kas atbilst tuvākajiem  spiedieniem 15 un 16 ata, atrodam  i^55 = 0 ,5  (oJ5 -ļ- 

+  pl6) =  °>5 ' (0,1342 +  0,1261) =  0,1302 m^/kg.

Mitra tvaika īpatnējais tilpum s vx ^ x u " .
Tā kā m itrum s 1 — x  =  0,03, tad

x  =  I — 0,03 =  0,97, 
v x =  0,97 • 0,1302 =  0,1263 m?/kg.

Tilpums, ko ieņem 10 kg  tvaika, ir
Vx =  Gvx =  10 • 0,1263 =  1,263 m3.

6. piemērs. Noteikt siltum a daudzum u, kas vajadzīgs, lai iegūtu 1 t tvaika 
ar spiedienu 4 ata un m itrum u 5%. Ūdens sākum a tem peratūru pieņem 0°.

Siltuma daudzum s, kas vajadzīgs, lai iegūtu 1 kg  tvaika pie p =  4 ata 
no ūdens ar t\ — 0°, sakrīt a r šī tvaika entalpiju.

Mitra tvaika entalp ija [sk. formulu (102)] ir
i x = i '  +  xr.

Tā kā x  =  1 — 0,05 =  0,95, tad
Ļ =  143,7 +  0,95 ■ 510,2 =  628,7 kkal/kg.

Viss siltum a daudzum s būs
Q =  Gix =  1000 • 628,7 =  628 700 kkal.

7. piemērs. A trisināt 6. piemēru, pieņemot, ka ūdens sākum a tem peratūra 
ir 80° (nevis 0°).

Šinī gadījum ā siltum a daudzum s, kas vajadzīgs, lai iegūtu 1 kg  tvaika 
pie p =  4 ala, izsakām s a r diferenci ix -—tcn kur tn — ūdens sākum a tem 
peratūra.

Lielums Ļ  a tra s ts  6. piem ērā: /* =  628,7 kkal/kg.
Tā kā ta =  80°, tad

ix — ta =  628,7 — 80 =  548,7 kkal/kg.

Tāpēc viss siltum s, kas vajadzīgs 1000 kg  tvaika iegūšanai, ir 

Q =  G (ix—  t ū ) =  1000 ■ 548,7 =  548 700 kkal.

7. ŪDENS TVAIKA S I  DIAGRAMA

Praktiskos aprēķinos, kas saistīti ar ūdens tvaiku, visvienkār
šāk ir lietot grafisko metodi. P laši tiek lietota si diagram a, kur 
uz abscisu ass atlikta entropija s kkal/kg grad  un uz ordinātu 
ass — entalpija i kkal/kg. Tādas diagram as konstruē kā dažādu 
šķidrumu tvaikiem, tā ari gāzēm. D iagram as konstruēšana ir sa 
režģīta, tāpēc aprobežosimies ar to, ka aplūkosim gatavu ūdens 
tvaika si diagramu, kuras tuvināts attēls (bez m ēroga) parādīts 
31. zīmējumā.
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Treknā līkne x  =  1 dala diagramu divos apgabalos, un tie ir 
augšējais — pārkarsēta tvaika apgabals un apakšējais — mitra 
piesātināta tvaika apgabals. Līkne x =  1 (augšējā robežlīkne) rak
sturo sausa piesātināta tvaika stāvokli; apakšējā robežlīkne rak
sturo verdoša ūdens stāvokli, un si diagram ā to parasti attēlo ar 
nelielu nogriezni pa kreisi no punkta K.

31. zīin. Ūdens tvaika si d iagram s (shēm a).

Bez robežlīknēm diagrasnā (sk. 31. zīm. un si diagramu pie
likumā) uzzīmēta vēl virkne līniju:

1) vienāda spiediena līnijas — izobāras (nepārtrauktas līk
nes p  =  const);

2) vienāda īpatnējā tilpuma līnijas — izohoras; tās iet stāvāk 
nekā izobāras (punktētās līknes v =  const);

3) vienādas tem peratūras līnijas — izotermas (līknes t  — 
=  const) ; piesātināta tvaika apgabalā izoienmas sakrīt ar izo- 
bārām  un tās veido diverģentu taisnu līniju šķipsnu (t. i., punkti 
D, A, B un C 31. zīmējumā atrodas uz vienas izoterm as);

4) vienāda sausum a līnijas (nepārtrauktās līknes x =  const);
5) vienādas entalpijas līnijas —• izoentalpas (horizontālās 

taisnes i — const) ;
6) vienādas entropijas līnijas — izoentropas jeb reversiblās 

adiabātas (vertikālās taisnes s — const).
31. zīmējumā parādītas tādas līknes, kas iet caur patvaļīgu 

punktu A.
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Pielikumā si diagram a izpildīta pietiekoši lielā m ērogā, kas 
ērti aprēķiniem, un tā satur daudz iepriekš minēto līniju.

Diagramā parādīts spiediens kg/cm2, īpatnējais tilpums m3/kg, 
temperatūra °C, entalpija i kkal/kg-, tvaika sausum a pakāpe x 
parādīta daļās, entropija 5 kkal/kg ■ grad; entalpija atlikta mē
rogā 1 kkal/kg =  1 mm  un entropija mērogā 1 kkal/kg grad =~
— 500 mm.

Ūdens tvaika s i  diagramas lietošanas piemēri.
8. piemers. Pēc si diagram as noteikt entalpiju, tem peratūru un īpatnējo 

tilpumu sausam  piesātinātam  ūdens tvaikam  ar spiedienu 2 ata.
Sausam piesātinātam  tvaikam  x = l ,  tāpēc punkts, kas raksturo tvaika 

stāvokli, atrodas uz augšējās robežlīknes; no otras puses, šim punktam  jSatro- 
das ari uz izobāras 2 ala. Uzmeklējam izobāras 2 ala un augšējās robežlīknes 
krustošanās punktu (32. zīm .). C aur to iet izohora v —  0,9 m s/kg  un izoterma 
<=120°, tāpēc tvaika īpatnējais tilpum s v =  0,9 m 3/k g  un tvaika tem peratūra 
t-= 120°.

No diagram a paradītam  izoentalpam  caur doto punktu neiet neviena. Iz
mērījot vertikālo attālum u līdz tuvākajai zem ākajai līnijai / = --640 kka l.ļkg , 
atrodam 6 mm =  6 kkal./kg. Tātad meklējam ā dotā tvaika entalp ija ir i =  
=  640 +  6 =  646 kkal /kg.

P i e z ī m e .  Šādus uzdevum us par sausu p iesātinātu  tvaiku var ērtāk un 
precīzāk risināt, lietojot p iesātināta tvaika tabulas.

32. ziin. si d iagram a 8. piemera. 33. zīm. si d iagram a 9. piemēra.

9. piemērs. Pēc si d iagram as noteikt entalpiju, tem peratūru  un īpatnējo 
tilpumu tvaikam ar spiedienu 2 ata un m itrum u 5%.

Punkts, kas raksturo  tvaika stāvokli, a trodas izobāras 2 ata un tvaika 
konstanta sausum a līnijas x =  0,95 krustojum ā (sk. si d iagram u un 33. zīm.). 
Caur šo punktu iet izoentalpa 620 kkal/kg ; tā tad  tvaika entalpija ir i =  
=  620 kkal/kg.

Mitra piesātināta tvaika apgabalā  izoterm as sakrīt a r izobārām ; tāpēc, lai 
atrastu m itra tvaika tem peratūru  pēc d iagram as, ejam uz augšu pa izobāru — 
izotermu līdz sausa tvaika līnijai, tad nogriežam ies pa izoterm u uz labo pusi 
no izobāras un atrodam  tem peratūru / = = 120° (pēc p iesātināta  tvaika tabulām  
i s =  119,62°).

īpatnējo tilpum u atrodam  interpolējot. Tuvaka izohora pa kreisi ir v =* 
=  0,8 m3/kg, pa labi v =  1 m3/kg. Punkts, kas raksturo tvaika stāvokli, atrodas 
starp tām. Novērtējot tā  a ttā lum us līdz šīm izohorām pēc acum ēra vai izmē-
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rijo t a r lineālu, atrodam  tvaika īpatnējo  tilpum u v p- 0,86 m3{kg (pec tabulām 
m ēs a trastu  v =  0,855 rrfi/kg).

10. piemērs. Noteikt entalp iju  un īpatnējo  tilpum u tvaikam  ar spiedienu 
p  =  13 ata un tem peratūru 300°.

Uzmeklējam izobāras p  =  13 ata un izoterm as t — 300° krustošanās punktu. 
C aur šo punktu iet izohora 0,2 rrfi/kg; tā tad  u =  0,2 rrfiļkg, en talp ija  i =  
=  727 kkal/kg.

U z d e v u m i

1. Kāds ir p iesātinātā  tvaika spiediens pēc m anom etra, ja  tā  tem peratūra 
ir 150° un apkārtējais spiediens 1,0 ata?

Atbilde: p — 3,854 atm.
2. Tvaika param etri ir p = l  ata un v — 1,66 trfi/kg. Noteikt tā  stāvokli.

Atbilde: Tvaiks m itrs, p iesātināts, sausum a pakāpe x  =  0,96.
3. Noteikt entalp iju  tvaikam  šādos apstākļos:

a) sauss p iesātināts tvaiks pie p  =  12 ata;
b) p =  2 ata un x  =  0,9;
c) p  =  20 ata un i =  300°.

Atbildes: a) i"  =  664 kkal/kg;
b) 4  =  593,7 kkal/kg-,
c) i =  722,5 kkal/kg.

4. Cik sver 9 m3 tvaika, ja  p =  8 ata un m itrum a pakāpe 10%?
Atbilde: G — 40,8 kg.

5. Noteikt īpatnējo tilpum u tvaikam  pie 30 ata un 400°.
A tbilde: v — 0,1014 msļkg.

6. 55 kg  tvaika ar spiedienu 60 ata ieņem tilpum u 3,178 trfi. Noteikt tvaika 
tem peratūru.

A tbilde: < =  500°.
7. Noteikt pilno tilpum u un pilno entalpiju  20 kg  tvaika ar 80 ata un

x  =  0,97.
Atbilde: V x  =  0,468 m3;

1, — 649 kkal/kg.
8. Noteikt siltum a daudzum u Q, kas vajadzīgs, lai iegūtu 1 t tvaika a r  

spiedienu 120 ata  un tem peratūru 600° no ūdens a r  tem peratūru  150°.
Atbilde: Q =  712 800 kkal.

9. Noteikt pēc si d iagram as nezinām os tvaika param etrus šādos gadījum os:
a) p =  I ata ; vx =  1,66 tn3/kg\ x =  ? (sal. a r 2. uzdevum u);
b) p = I 2  ata-, x = l ;  i" =  ? (sal. ar 3. a uzd.);
c) p — 2 ala-, x =  0,9; ix  =  ? (sal. a r  3 .6  uzd.);
d) p =  20 ata; t =  300°; / =  ? (sal. ar 3. c uzd.);
e) p =  8 a /a ; 1 — x — 0,1; t>* =  ? (sal. a r  4. uzd.);
f) p =  30 ata; /  =  400°; t) =  ? (sal. a r 5. uzd.);
g) p =  60 a<a; t) =  0,0578; /t =  ? (sal. a r 6. uzd.).

10. Noteikt, kādu siltum a daudzum u teorētiski vajadzīgs pievadīt tvaik» 
pārkarsētajā  50 kg  tvaika ar spiedienu 30 ata un m itrum u 5%, lai to pārkarsētu 
līdz t =  400°.

Atbilde: Q =  6200 kkal.
11. K āds ūdens daudzum s m kg  teorētiski vajadzīgs, lai, ieturot p =  const.,. 

kondensētu uz virsm as 1 kg  tvaika ar spiedienu 0,05 ata un m itrum u 10%, 
ja  dzesējošā ūdens tem peratūra sākum ā ir t\ =  18° un beigās U =  25°.-

Atbilde: m  =  74,5 kg..
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IX n o d a ļ a  

GĀZU UN TVAIKA DROSELĒŠANA

1. VISPĀRĪGIE j ē d z i e n i

Ja cauruļvadā, pa kuru plūst gāze vai tvaiks ar ātrum u cx un 
spiedienu p\, atrodas sašaurinājum s (34. zīm .), tad šī sašaurinā
juma otrā pusē iestājas zemāks spiediens p2. Ātrums sašaurinājum ā 
pieaug līdz cm un pēc tam  pazeminās līdz c2. Šādā veidā notiekošo 
spiediena pazem ināšanu sauc par gāzes vai tvaika d r o s e l e  s a n u .

Droselēšanu izdara ar 
ventiļiem, vārstuļiem, tvaik- 
daļiem, aizbīdņiem utt. Spie
diena krituma lielums ir a t
karīgs no gāzes vai tvaika 
sākotnējiem param etriem  un 
ātruma un no droselējošā 
organa caurplūdes laukuma 34. zīm. Tvaika droselēšana.
attiecības pret strāvas šķērs
griezumu pirms tā (jo stiprāk sašaurināts šķērsgriezums, jo lielāks 
ir spiediena k ritum s).

Dažos gadījumos droselēšana ir nevēlama un to cenšas sam a
zināt, citos — to ierīko tīšām  (piemēram, m ašīnu jaudas vai ražī
guma regulēšanai).

Izraudzīsimies sev mērķi noskaidrot, kā m ainās gāzes vai tvaika 
stāvoklis droselēšanā, uzskatot spiediena kritumu kā zināmu.

Šim nolūkam uzrakstīsim  enerģētiskās bilances vienādojumu 
strāvai posmā starp sākotnējo šķēlumu 1 (kurā vēl nav m anām a 
spiediena krišanās) un beigu šķēlumu 2, kur iestājies pazem ināts 
spiediens p2. Šeit jāņem  vērā, ka vienam kg gāzes (vai tvaika) 
piemīt iekšējā enerģija u, spiediena enerģija pv (ielaišanas darbs)
un strāvas kinētiskā enerģija —- . Ignorējot zudumus siltumap-
maiņā, posmam starp norādītiem šķēlumiem var uzrakstīt enerģi
jas bilances vienādojumu šādā veidā:

u.ļ -f- ApļVļ -f- A 2̂ 7 — w2 -f- Ap2v2 -f- A •

Tā kā summa u -f- Apv  dod entalpiju, ko apzīmē ar i, tad vien
kāršāk rakstīt

h +  A ~  =  i2 -f- A , 

no kurienes dabūjam entalpijas beigu vērtību

h =  (]07>
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M ašīnās strāvas šķērsgriezumiem pirms droselējošā organa un 
pēc tā  var būt dažāda laukumu attiecība, tāpēc iespējams, ka 
c 2 Cļ. Vienkāršības dēļ labā pusē otro saskaitām o

A .  (c2 — C2\2g  ' 2

kā nenozīmīgu salīdzinājum ā ar kreiso pusi ignorē un pieņem ar 
praksei pietiekošu precizitāti, ka

iļ =  ii. (108)

Tādējādi e n t a l p i j a  d r o s e l ē š a n a s  p r o c e s a  s ā 
k u m ā  u n  b e i g ā s  i r  a p m ē r a m  v i e n a  u n  t ā  p a t i  
(bet sašaurinājum ā tā k rīt). Tātad droselēšanas procesa sākuma 
punkts un beigu punkts atrodas uz vienas un tās pašas izoentalpas 
(uz līnij as i =  const).

Uzdevumus par droselēšanu var viegli atrisināt grafiski ar si 
diagramu, velkot izoentalpu (horizontāli) no sākuma stāvokļa 
punkta līdz tā krusto beigu stāvokļa spiediena izobāru (beigu spie
dienam jābūt zinām am ). Darba ķermeņa starpstāvokļus si dia- 
gram ā neuzrāda.

Atzīmēsim, ka droselēšanas process bez siltum a apm aiņas ar 
apkārtējo vidi ir t i p i s k s  i r r e v e r s i b l s  a d i a b ā t i s k s  
process.

2. DDENS TVAIKA DROSELESANA

Pētot ūdens tvaika droselēšanu ar si diagramu, lietojot formulu 
h =  <2, var atrast, ka

1) tvaika tem peratūra šinī procesā krīt neatkarīgi no sākot
nējā stāvokļa (vienalga, vai tvaiks ir sauss piesātināts vai pār
karsēts) ;

2) m itra piesātināta tvaika apgabalā tvaika sausum a pakāpe, 
v ispār sākot, droselēšanā palielinās; tikai nelielā apgabalā kritiskā 
punkta tuvumā sausum a pakāpe x sākumā sam azinās, pēc tam 
palielinās;.

3) stiprā droselēšanā m itrs piesātināts tvaiks ne tikai paliek 
sausāks, bet pat kļūst pārkarsēts;

4) pārkarsēta tvaika apgabalā droselēšana palielina pārkarsē- 
šanas pakāpi (kaut arī pazemina tem peratūru, kā iepriekš sacīts).

Jāatzīm ē, ka gāzu droselēšanā tem peratūra nepazeminās, bet 
paaugstinās un tikai šķidrā stāvokļa tuvumā gāzu tem peratūras 
m aiņas raksturs droselēšanā ir tāds pats kā ūdens tvaikam (tem
peratūra pazem inās).
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1. piemērs. Noteikt pārkarsēta 
tvaika stāvokļa m aiņu, ja  droselē- 
šanā tā spiediens pazem inās līdz
3 ata. Tvaika sākotnējie param etri 1 
ir p\ =  20 ata un t s =  250°.

Uzmeklējam si d iagram ā 
(35. zīm.) izobāras 20 ata un izo- 
termas 250° krustošanās punktu, 
kas tad ir procesa sākum a punkts, 
un novelkam caur to horizontāli, 
līdz tā krusto izobāru 3 ata; tā 
dabūjam procesa beigu punktu 2, 
kas, kā izrādās, a trodas uz izoter- 
mas 220°. Tātad tvaika tem peratūra 
pazeminās par 250—220 =  30°. Pie 
tam sākuma stāvoklī (a r 20 ata) 
tvaika pārkarsēšanas pakāpe bija

t, — =  250

un beigu stāvoklī (ar 3 ata) būs

h  — t"  =  220 -

Tātad tvaika pārkarsējum s pieaug

35. zīm. si diajjram a 3. piemera. 

211,38 =  38,62°

132,88 =  87,12°. 

par 87,12 — 38,62 =  48,5°.

Uz d e v u mi
1. Līdz kādam  spiedienam jādroselē  tvaiks, lai tas kļūtu sauss? Tvaika sā 

kuma stāvoklis: p\ — 20 ata, x t =  0,95.
Atbilde: p2 =  2 ata.

2. Pārkarsēts tvaiks a r  spiedienu p\ =  70 ata un t\ =  390° tiek droselēts 
līdz spiedienam p 2 =  5 ata. Noteikt tvaika tem peratūru  pēc droselēšanas.

Atbilde: tļ — 333'.

X n o d a ļ a

TVAIKA SPĒKA IEKĀRTAS IDEĀLAIS CIKLS 
(Renkina cikls)

1. RENKINA CIKLS

Siltuma enerģijas pārvēršana m ehāniskajā enerģijā, izlietojot 
kā darba ķermeni ūdens tvaiku, notiek tvaika spēka iekārtā. Ap
lūkosim ideālas tvaika spēka iekārtas darbību pēc shēmas, kas 
attēlota 36. zīmējumā a. Tanī pašā laikā izsekosim pcc pv dia- 
gramas 36. zīmējumā b, kā m ainās darba ķermeņa stāvoklis. Par 
sākuma stāvokli pieņemts ūdens ar patvaļīgu tem peratūru U 
(punkts A).  Tvaika katlā notiek ūdens uzsildīšana līdz vārīšanās 
temperatūrai (punkts A'), pēc tam notiek vārīšanās process. Ūdens 
uzsildīšanas laikā katlā ir konstants spiediens p ,, tātad  arī tempe
ratūra vārīšanas laikā paliek konstanta. V ārīšanās process ir izo-
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bāriskas un izotermiskas ekspansijas process A ' — B. J a  tvaiks ir 
sauss piesātināts, tad punkts B atrodas uz augšējās robežllknes. 
Sauss piesātināts tvaiks pa tvaika vadu no katla  nonāk tvaika

Ytxrika pads
Tvaika (tf Pt*ff
katls

Ūdens
Ūdens 

sūknis (D A)

Darba
patērēšana

Tvaiks

Tvaika motors (BCj

M itrs
tvaiks Darba 

iegūšana

A ukstais i
Siltais 

ūdens

novadīšana

a

36. zlm. Renkina cikls un ta  a ttē ls vp koordinātēs.

motorā. Šeit tvaiks adiabātiski izplešas līdz spiedienam p2 (pro
cess BC). Ienākot motorā un izplešoties, tvaiks pastrādā darbu, 
kas daļēji tiek nodots patērētājiem. Adiabātiskajā ekspansijā tvaika 
iekšējā enerģija sam azinās, mitrums aug, tvaika tilpums palielinās.

Lai tvaiks pastrādātu iespējami vairāk darba, tvaika spiedienam 
pēc darba nostrādāšanas jābūt pēc iespējas zemākam. Lai to pa
nāktu, tvaiku no m otora izlaiž īpašā aparātā — kondensatorā, kurā
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tiek uzturēts vakuums (retinājum s). Šinī aparātā, nemainot spie
dienu p2, no kondensējošā tvaika atņem siltumu, sūknējot pa kon
densatora caurulēm dzesējošo ūdeni (process CD). Sī kondensāci- 
jas procesa beigu punktam D jāguļ uz apakšējās robežliknes, jo 
viss tvaiks pārvēršas ūdenī.

No tvaika radušos ūdeni (kondensātu) ar sūkni iesūknē atpakaļ 
katlā (process DA). Tā kā ūdens saspiežam ība ir niecīga, tad  tā 
tilpums un tem peratūra šinī laikā prakuski nemainās, tāpēc kompre- 
sijas beigās (punktā A) ūdens tem peratūra paliek vienāda ar pie
sātināšanas tem peratūru, kas atbilst spiedienam p2 kondensatorā. 
Punkts A atrodas mazliet pa kreisi no apakšējās robežhknes. Tā 
notiek ciklisks process ABCD; pēc tam  a k ls  atkārtojas no jauna.

Aplūkojamā shēmā tiek izpildīts termodinamisks cikls, ko sauc 
par Renkina ciklu un kas sastāv  no šādiem termodinamiskiem pro
cesiem:

1) no izobāriskās ekspansijas (AB );
2) no adiabātiskās ekspansijas (BC );
3) no izobāriskās kompresijas (CD);
4) no izohoriskās spiediena paaugstināšanas (DA).
Ūdens tilpums punktā D  ļoti mazs salīdzinājum ā ar ūdens tvaika 

tilpumu punktā C, tāpēc ūdens tilpumu bieži ignorē, pieņemot to 
vienādu ar nulli; tad punkts D pāriet uz ordinātu ass. Tādā gadī
jumā aprakstītais cikls, vēl papildināts ar tvaika pārkarsēšanu 
(process B'B), attēlosies tā, kā tas parādīts 36. zīmējumā c.

2. RENKINA CIKLA LIETDERĪBAS KOEFICIENTS

Kaut kura cikla term iskais lietderības koeficients ir

[sk. vienādojumu (76)]. Noteiksim šinī vienādojumā ietilpstošo lie
lumu vērtības, pielietojot to Renkina ciklam un izmantojot 36. zī
mējumu c.

Lietderīgais darbs, ko 1 kg  tvaika pastrādā ciklā (l0 kgm/kg), 
attēlojas vp diagram ā noteiktā m ērogā ar laukumu ABCD. Visi 
elementi, kas parādīti 26., 34. un 36. zīmējumā, sakrīt. Tāpēc, ne
atkārtojot agrākos izvedumus, norādīsim  uz darba lo formulām 
galīgā veidā; šo darbu l0 sauc par d i s p o n ē j a m o  (rīcībā esošo) 
d a r b u .

Ar parametriem p un v var dabūt, ka

Io= = j z t ī  (Pi^i — № )  kgm/kg.

Ar entalpiju i pēc formulas (98) ir
/ _h Hlo— A >
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pie kam diference iļ — i2 ņemama no si diagram as reversiblai adia- 
bātiskai ekspansijai BC.

Tā kā Renkina ciklā siltums q x kkal/kg tiek pievadīts, ieturot 
konstantu spiedienu, tad  šo siltumu var noteikt pēc formulas

<7i =  h — iļ kkal/kg,
kur iļ — no katlu agregāta iznākošā tvaika entalpija kkal/kg-, 

i '2 — katlā ar tem peratūru t2 ienākošā kondensēta entalpija 
kkal/kg.

Ieliekot t j ,  vienādojumā A !0 un <71 vērtības, dabūsim Renkina 
cikla termiskā lietderības koeficienta izteiksmi

Li
■

(109)

3. TVAIKA ĪPATNĒJAIS PATĒRIŅŠ RENKINA CIKLA

P ar tvaika īpatnējo patēriņu sauc tvaika patēriņu svara vienībās 
(kg) uz 1 z  sp stundu vai uz 1 kW  st. Katrs tvaika kilograms 
ciklā dod l0 kgm/kg lietderīga darba, kas ekvivalents (it — i2) 
kkal/kg siltuma. Tā 1 z  sp st. (spēka stunda) ekvivalenta 
632 kkal, tad vienas spēka stundas darba iegūšanai motorā vaja
dzīgs patērēt tik daudz kilogramu tvaika, cik reizes skaitlis 632 
satur sevī skaitli (iļ — i2).

J a  īpatnējo patēriņu apzīmēsim ar d kg/z sp st., tad

d 632 
iļ — i-2 kg/z sp si. (110)

Līdzīgi dabūsim, ka īpatnējais tvaika patēriņš d' kg/kWst. ir
860

d ’ kg/kWst., ( 110a)

kur 860 kkal ir vienas kWst. siltum a ekvivalents.

/
kkal p  = 16 ata r i
kg kkal 

i j  659 kg'*+1jr \  n ~ 0,2 ata

t ___ t r\ r' kkal
'z-*9S k„ 1 = 0,98

- " 2

kkal 
“ kg. grad

37. zīm. si diagram a 1. piemērā.

1. piemērs. Noteikt tvaika patēriņu 
d uz 1 z  sp si un term isko lietderības 
koeficientu rļt idealai tvaika mašīnai, 
kas strādā  pēc Renkina cikla, ja  tvaika 
sākotnējie param etri ir pi =  18 ata un 
x\ =  0,98, un tvaika spiediens konden
satorā P2 =  0,2 ata.

Vispirm s si d iagram ā (37. zīm.) 
atrodam  punktu 1, kurā izobāra p\ =  
=  18 ata krusto konstanta sausuma 
līniju Xļ =  0,98; šim punktam  atbilst 
entalp ijas vērtība iļ — 659 kkal/kg. No 
šī punkta velkam ekspansijas adiabāti, 
līdz tā  krusto izobāru p2 =  0,2 ata\ tā 
dabūjam  punktu 2 un lielumu 4  =
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=  496 kkal/kg. S iltum satura kritum s ir i\ — =  163 kkal/kg, ta tad  pec for
mulas ( 110) īpatnējais tvaika patēriņš

un aprēķinam ii — i2 =  598,3; term iskais lietderības koeficients pec form ulas

4. TVAIKA IDEĀLĀ CIKLA SAIM NIECISKUM A CELSANAS PAŅĒMIENI

Spiediena pi paaugstināšana katlā. No si diagram as (38. zīm.) 
var redzēt, ka reizē ar sākotnējā spiediena pi ata paaugstināšanu 
līdz zināmai robežai un konstantiem  č,° un p2 ata notiek sekojošais: 

a) drusku sam azinās entalpija ii kkal/kg, un b) ievērojami 
pieaug siltuma satu ra  kritums (i\ — i2) kkal/kg. Tāpēc Rcnkina 
cikla termiskais lietderības koeficients pēc formulas (109) palie
linās; tātad ar sākuma spiediena p y ata paaugstināšanos šī cikla 
saimnieciskums aug.

Tomēr sākuma spiediena paaugstināšanai kā ļoti nelabvēlīgas 
sekas (piemēram, tvaika turbīnās) ir tas, ka palielinās tvaika 
mitrum$ ekspansijas beigās, kā to var izsekot pēc si diagram as 
(ar p't ^>pi ir vienlaikus x^<^x2).

Pārkarsēšanas tem peratūras paaugstināšana. Tvaika mitrumu 
ekspansijas beigās var sam azināt ar pārkarsēšanas tem peratūras 
tļ paaugstināšanu. No si diagram as (39. zīm.) redzams, ka ar

Pec piesātinātā tvaika tabulas ar p 2 =  0,2 ata atrodam  i2 =  59,65 kkal/kg.

(109) ir

S

38. zīm. Sākotnējā spiediena pa
augstināšanas iespaids uz Ren- 
kina cikla lietderības koeficientu.

39. zīm. Sākotnējās tem peratūras 
paaugstināšanas iespaids uz Ren- 
kina cikla lietderības koeficientu.
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^>tļ viena laika ir x"'^>x/ '^>x. Tapec spiediena p\ paaug
stināšana katlā izsauc nepieciešamību palielināt pārkarsēšanas 
tem peratūru tļ. Bez tam  ar tem peratūras tļ paaugstināša
nos un konstantiem pi un p2 palielinās cikla lietderības koefi
cients Tļ kaut gan ne sevišķi, tāpēc ka vienlaikus ar ( i ļ — i2) pa
lielināšanos aug arī iļ. M ašīnbūvniecībā pielietojamo materiālu 
īpašības nosprauž tem peratūras tļ paaugstināšanai praktiskas 
robežas.

Adiabātiskās ekspansijas beigu spiediena pazem ināšana. Ja pa
zemināsim beigu spiedienu p2, a tstājot nemainītus p i un tļ, tad no 
si diagram as atradīsim , ka siltum satura kritums (iļ — ii) palieli
nās, tāpēc cikla r] pieaug un tvaika patēriņš d  sam azinās.

2. piemērs. Aprēķināt, kā m ainās r u n  d ideālam  tvaika m otoram (kas 
s trādā  pēc Renkina cikla), ja  paaugstina sākum a spiedienu pļ no 12 līdz 
40 ala un ja  abos gadījum os či =  400° un p2 =  0 ,l ala. Noteikt abos gadījumos 
nostrādājušā  tvaika sausum a pakāpi.

Lietojot si d iagram u un tab. X, atrodam  
a r pi =  12 ata ir

Vjf l± - - h  -------— ------  = 0 ,3 0 1  jeb 30,1%;
i ļ —  i2 778,9 — 45,45

632 632 o c _ , , , nono d — -------r- =  , r— =  2,87 kg/z sp st; x2 =  0,898;Zj / 2 Z/U

a r  p j =  40 ata ir

\ t =  = ------------------ . =  0,352 jeb 35,2%;
ij — i2 ^68 — 45,45

632 632 , , '  n e i ed  =  ■■ _  =  254 =  2,4(J kg /z sp st; x.,2 =  0,818.

3. piemērs. Noteikt, par cik procentiem palielināsies saim nieciskum s ideālam 
tvaika motoram , kas s trādā  ar sausu piesātinātu tvaiku, ja  liksim tam  strādāt 
a r  pārkarsētu  tvaiku ar tem peratūru  tļ =  400°. Abos gadījum os pi =  20 ata 
un P2 =  0,l ata. Noteikt a ts trādā tā  tvaika sausum a pakāpi x^ un x 2 ■

Kad m ašīna strādā ar p iesātinātu  tvaiku, tad  no si d iagram as un X tab. 
atrodam

kad tā  strādā ar tvaiku, kas pārkarsēts līdz 400°,

, , - 7 7 5 y = 4 6 5 6 ” 0'322i ^ - “•866-

4. piem ērs. A prēķināt term iskā lietderības koeficienta vērtību tvaika mo
toram  gadījum os, kad’p2 =  1; 0,5 un 0,1 ata, pieņemot, ka visos šinīs gadījumos 
tvaika sākotnējie param etri p, =  15 ata un t\ =  350° paliek nem ainīgi.
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Lietojot si d iagram u un X tab., atrodam , ka 
pie p2 =  1 ata ir

■n, =  ? = ------- — ----- =  0,207;
i ļ — i2 752 — 99,18

pie P2 =  0,5 ata ir

Vt =  752 — 80,86 =  0,239 ’
pie P2 =  0,I ata  ir

214
^ = T 5 ^ 4 M 5 =  °’303

5. TVAIKS AR AUGSTIEM  SĀKOTNĒJIEM PARAMETRIEM

Iepriekš norādīts, ka ar tvaika sākotnējā spiediena paaugstinā
šanu līdz zināmai robežai tvaika cikla saimnieciskās izm antošanas 
pakāpe aug (t. i., paaugstinās termiskais lietderības koeficients).

No iepriekšējā ir arī zināms, ka ievērojama sākotnējā spiediena 
paaugstināšana izsauc tvaika m itrum a pieaugšanu ekspansijas 
beigās; tas bieži ir nevēlams un ierobežo lietderīgas tvaika spie
diena paaugstināšanas iespējas (kad tvaika motors strādā ar 
kondensatoru).

Lai cīnītos ar beigu mitrumu, nepieciešams reizē ar sākotnējā 
spiediena paaugstināšanu paaugstināt arī sākotnējo temperatūru; 
šo iespēju savukārt ierobežo tehnoloģiskie apstākļi (lietojamā me
tāla termiskās izturības pakāpe), bez tam augsta tem peratūra 
saīsina agregāta kalpošanas ilgumu.

Vēl pirms neilga laika mūsu zemē turbīnas būvēja sākuma para
metriem p\ =  29 ata un t\ =  400°. Lieli panākumi metālu tehno
loģijas laukā radīja iespēju ievērojami paaugstināt sākuma para
metrus. Tā pēc 1947. g. GOST šie param etri paaugstināti līdz p\ — 
=  35 ata un tļ =  435°, bet sevišķi lielas jaudas turbīnām  ievesti 
augsti parametri: p x =  90 ata un ^  =  500°; pēdējos gados pie 
mums uzbūvētas turbīnas sevišķi augstiem param etriem : p\ —
— 170 ata un tļ =  550° C.

Ar PSK P XX kongresa lēmumiem paredzēts plaši pielietot 
tvaiku ar spiedienu 130 ata un tem peratūru 565° un paredzēta 
tvaika param etru tālāka paaugstināšana līdz 220 ata un 600°. 
Bez tam paredzēts laist darbā agregātu ar spiedienu 300 ata un 
temperatūru 650° (ar jaudu līdz 200 tūkstoši kW).

6. TVAIKA SEKUNDĀRĀ PARKARSESANA

Kad lieto tvaiku ar augstu sākotnējo spiedienu, var izrādīties, 
ka vajadzīgā sākotnējā tem peratūra (kas nepieciešama pēc pielai
žamā tvaika beigu m itrum a noteikumiem) nav sasniedzam a tehno

11 - 575
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loģisku apsvērumu pēc. Tādos gadījumos papildus sākotnējam 
pārkarsējum am  (ko ierobežo tehnoloģiskie noteikumi) pielieto vēl 
tā saucamo sekundāro pārkarsēšanu. Tādās iekārtās tvaiku pēc 
daļējas ekspansijas turbīnas pirm ās pakāpes (ar attiecīgi paze
minātu spiedienu) novada īpašā tvaika pārkarsētājā sekundārai 
tem peratūras paaugstināšanai dažreiz līdz sākotnējam  augstumam,

pēc kam tvaiks no jauna atgriežas tur
bīnā, kur tas tad turbīnas pārējās pa
kāpēs nobeidz darba procesu, ekspandē- 
joties līdz spiedienam kondensatorā. No 
teorētiskā viedokļa šāda veida iekārtās 
norit viens pēc otra divi Renkina cikli, 
kā attēlots vp  diagram ā 40. zīmējumā. 
Tādā iekārtā notiek divas adiabātiskas 
tvaika ekspansijas (pirms un pēc sekun
dārās pārkarsēšanas) un divas siltuma 
pievadīšanas tvaikam (pēc sākotnējās 
izobāras un pēc sekundārās pārkarsē
šanas izobāras); tāpēc teorētiskajam 

ciklam ar sekundāro pārkarsēšanu term iskais lietderības koeficients 
izteicams ar šādu formulu:

40. zīm. vp d iagram a ciklam 
ar sekundāru tvaika p ār

karsēšanu.

(ži — —'/) (111)

kur indeksi pie entalpijas vērtībām atbilst reducetai diagramai, bet 
iļ ir verdoša ūdens entalpija ar zemāko spiedienu. No šīs diagra- 
mas redzams, ka tvaika beigu tilpums v F ir lielāks par tilpumu 
Vļ, kāds būtu bez sekundārās pārkarsēšanas; līdzīgi tvaika sau
suma pakāpe procesa beigās palielinās attiecībā vF : v2.

Sīkāki pētījumi rāda, ka tvaika sekundārā pārkarsēšana bez 
tam  paaugstina ari termisko lietderības koeficientu salīdzinājumā 
ar Renkina ciklu.

7. KONDENSATA REĢENERATIVA UZSILDISANA

M odernajās tvaika turbīnu iekārtās ļoti plaši lieto tā saucamo 
kondensēta reģeneratīvo uzsildīšanu, kad uzsilda kondensātu, kas 
no turbīnas virsm as kondensatora atgriežas atpakaļ katlu iekārtā. 
Paskaidrosim  tvaika darbības teoretisko būtību shēmā ar ūdens 
reģeneratīvo uzsildīšanu divās pakāpēs. Sinī gadījumā turbīnā no
tiek divreizēja tvaika nozarošanās: starp pirmo un otro spiediena 
pakāpju grupu un starp  otro un trešo.
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No šiem nozarojumiem tvaiks, ko regulē ar roku, nonāk sildī
tājā. 41. zīmējumā parādīta diagram a, kas sacīto paskaidro; uz 
koordinātu asīm atlikts D — tvaika daudzums un H — disponē
jamais siltum satura kritums. No visa turbīnā ienākošā tvaika 
D0 kg daļa D a kg izdara parciālu Renkina ciklu, ekspandējoties 
entalpijas m aiņas robežās no i\ līdz ia (un sam azinot savu spie
dienu no p i līdz pa); pēc tam  šo tvaiku novada kondensēta sildī
tājā Nr. 2 (kondensāta uzsildīšanas otrā pakāpē). Sī tvaika teorē
tiskais darbs turbīnā ir proporcionāls reizinājumam Da (ix — i a ). 
Tvaika otrā daļa Db kg  izdara otro parciālo Renkina ciklu, ekspan
dējoties ar entalpijas maiņu no ii līdz i b (un spiediena sam azinā
šanu no p i līdz p b)\ pēc tam  šo tvaiku novada kondensāta sildī
tājā Nr. 1 (pirmā uzsildīšanas pakāpē). Sī tvaika teorētiskais darbs 
proporcionāls reizinājumam  D h(ix — ib). Viss pārējais tvaiks 
D0 — Da — D b (tvaika pamatdaudzum s) izdara darbu, samazinot 
entalpiju no h līdz h (ar_ pilnu ekspan
siju robežās no sākotnējā spiediena pi 
līdz beigu spiedienam p2) . Sī tvaika teo
rētiskais darbs proporcionāls reizināju
mam (D0 — Da — Db ). (iļ — i2) L Sum 
mārais tvaika darbs turbīnā parādīts ar 
triju taisnstūru iesvītroto laukumu.
Neiesvītrotais laukums proporcionāls 
turbīnas pazaudētajam  darbam  (turbīna 
to zaudē tāpēc, ka tvaiks pa nozaroju
miem aiziet uz sildītājiem ). Toties katlu 
iekārtā nāk kondensāts, kas sildītājos . 
sasildīts līdz augstai tem peratūrai; tā ' 
ievērojami sam azinās siltum a patēriņš 
katlā tvaika iegūšanai. Sis siltum a ietau- 41 zim . Barojošā ūdens re- 
pījums (sam azinot siltum a patēriņu ģenerativās uzsild īšanas 
tvaika ražošanā) var ievērojami pār- shēma,
sniegt zaudējumu turbīnā; tā tiek pa
nākta pilnā termiskā lietderības koeficienta paaugstināšana par 
dažiem procentiem salīdzinājum ā ar parasto Renkina ciklu.

Tādu sildītāju skaitu noved līdz 6—8 (vislielākās iekārtās). 
Teorētisko ciklu ar bezgalīgi lielu tādu sildītāju skaitu sauc par 
r e ģ e n e r a t ī v o  ciklu. Var pierādīt, ka reģeneratīvais cikls ar 
savu termisko lietderības koeficientu ir ekvivalents Kārno ciklam.

8. TERMOFIKACIJA

Iepriekš aplūkotie tvaika spēka iekārtas cikla lietderības koe
ficienta paaugstināšanas paņēmieni atļauj novest šo koeficientu 
labākā gadījumā apmēram līdz 50%. Parasti gan 70% no siltuma,

ii»
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ko tvaikam piedod katlā, iet zudumā neproduktīvi — kondensatora 
dzesēšanas ūdenī un ūdens zemās tem peratūras pēc tālāk vairs 
nav izmantojami. Tā, piemēram, ja  kondensatorā spiediens ir p2 =  
=  0,04 ata un piesātinātā tvaika tem peratūra ts2 =  28,6°, tad dze
sējošam ūdenim, kad tas iznāk no kondensatora, ir tikai 20—25°. 
Tā siltum a izm antošana iekārtās, kas paredzētas vienīgi mehānis
kās vai elektriskās enerģijas ražošanai, nav pilnīga.

Tautas saimniecībā ir daudz patērētāju, kam siltum s ir vaja
dzīgs ēku apkurināšanai un tehnoloģiskiem procesiem ķīmiska 
rūpniecībā, tekstilrūpniecībā, pārtikas produktu rūpniecībā un citās 
rūpniecības nozarēs. Siltuma patērētājiem  parasti piegādā tvaiku 
ar spiedienu 1,2— 1,5 ata (apkurināšanas krāsnīm) vai ar 5—7 ata 
un vairāk (rūpnieciskiem procesiem). Siltuma patērētāji izmanto 
siltumu ļoti pilnīgi.

Enerģētiskās iekārtas un siltum a patērētājus var apgādāt ar 
tvaiku no šķirtām  katlu iekārtām: ar paaugstinātu  vai augstu spie
dienu pirmā gadījumā un ar zemu — otrā. Bet tāds atrisinājums 
ir sm ags un dārgs.

Ir racionālāk siltuma patērētājus apgādāt ar tvaiku, kas jau 
daļēji pastrādājis darbu tvaika motoros. Tādā gadījumā nav vaja
dzīga zema spiediena katlu iekārta. Tanī pašā laikā ieguvums, kas 
rodas uz nostrādājušā tvaika siltum a izm antošanas rēķina, ievēro
jam i pārsniedz zaudējumus, kas rodas tāpēc, ka ne visu tvaiku iz- 
m jn to  mehāniskās enerģijas ražošanā, bet daļu tvaika motoram 
atrauj.

Motorus, kas paredzēti spēka patērētāju apgādāšanai ar ener
ģiju un siltuma patērētāju apgādāšanai ar siltumu, sauc par t e r 
īni o f i k ā c i j a s motoriem. Seit pieskaitāmas pirm kārt divējāda 
tipa tvaika turbīnas un m ašīnas: a r  p r e t s p i e d i e n u  u n  ar 
i n t e r m e d i ā r u  t v a i k a  a t r a u š a n u .  P irm ajās visu tvaiku 
ar paaugstinātu pretspiedienu novada uz siltum a izm antošanas ierī
cēm (šinī gadījum ā pie motora kondensators nav vajadzīgs). Tur
bīnās (vai m ašīnās) ar tvaika atraušanu tikai daļu tvaika ar 
intermediāru spiedienu novada siltum a patērētājam , bet palikušais 
tvaiks turpina ekspansiju motorā līdz spiedienam kondensatorā.

Siltuma spēka iekārtas, kurās notiek kombinēta term iskās un 
elektriskās enerģijas ražošana, sauc par termoelektrocentrālēm 
(TEC).

Kombinēta m ehāniskas enerģijas ražošana vienlaikus ar izman
tošanai paredzētā siltum a ražošanu ir termofikācijas būtība, un 
tā ir viena no svarīgākām  kurinām ā taupīšanas metodēm tautas 
saimniecībā. PSRS tau tas saimniecības plānveidīgais raksturs un 
uzmanība, ko mūsu partija un valdība veltī termofikācijas jautā
jumiem, nodrošinājuši mūsu zemei termofikācijas laukā vadošo 
lomu. Jau  pirm s Tēvijas kara Padom ju Savienība ar termoelektro
centrāļu jaudu ieņēma pirmo vietu pasaulē.
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Uz d e v u mi
1. Ideāla tvaika m ašīna, kas s trādā  pēc Renkina cikla, patērē stundā 

2600 kg sausa p iesātināta tvaika, kas pienāk a r spiedienu p\ =  20 ala un eks- 
pandējas līdz spiedienam p2 =  0,2 ata. Noteikt m ašīnas term isko lietderības 
koeficientu, tvaika patēriņu  uz 1 z  sp st un m ašīnas jaudu.

Atbilde: rļ = 2 7 ,0 % ; d =  3,72 kg/z sp st; N  =  698 z  sp.

2. Noteikt ideāla tvaika m otora term isko lietderības koeficientu un tvaika 
patēriņu uz 1 kW st, ja  p\ - 35 ata, či =  435°, pu == 0,04 ala.

Atbilde: rjf =  37,9%; d  = 2,08 kg/kW st.

3. A trisināt iepriekšējo uzdevumu, papildus ievedot sekundāru tvaika pār- 
karsēšanu līdz 435°, kad tvaika spiediens ir 5 ata.

Atbilde: iļ, =  39,2%; ā =  2,45 kg/kW st.



SILTUMA PĀRVADISANAS TEORIJA

Par siltuma pārvadīšanu sauc siltuma pāriešanu no viena 
ķermeņa uz otru (vai no vienas ķermeņa daļas uz citu tā paša 
ķermeņa daļu), kas rodas no šo ķermeņu (vai viena ķermeņa 
daļu) temperatūras diferences.

Siltuma izplatīšanās procesi notiek gandrīz visās tehnikas no
zarēs. Tvaika katlus, tvaika motoru kondensatorus, daudzas termo- 
elektrostaciju iekārtas palīgelementus un daudzus fabriku un rūp
nīcu tehnoloģiskās iekārtas aparātus aprēķina pēc siltumpārvadī- 
šanas likumiem. So aparātu konstruēšanā un ekspluatācijā jāvadās 
no siltum a pārvadīšanas likumībām.

XI n o d a ļ a

SILTUMA VADĪŠANA, KONVEKCIJA UN IZSTAROŠANA

1. SILTUMA IZPLATĪŠANĀS PAMATGADIJUMI

Izšķir trīs siltuma pārvadīšanas veidus: siltum a vadīšanu, kon
vekciju un izstarošanu.

S i l t u m a  v a d ī š a n a  notiek, ķermeņa daļiņām tieši saska
roties. Sādā gadījumā vairāk sasildītās ķermeņa daļas molekulas ar 
lielāku kinētisko enerģiju atdod daļu šīs enerģijas blakus esošām 
molekulām. Siltum a vadīšanu tīrā veidā var novērot tikai cietos 
ķermeņos.

P ar k o n v e k c i j u  sauc siltum a pārnešanu, ko izdara šķid
rum a vai gāzes daļiņas, sajaucoties savā starpā. Sinī gadījumā vai
rāk sasildītās daļiņas saduras ar m azāk sasildītām  un atdod tām 
daļu savas enerģijas arī siltuma vadīšanas ceļā.

Katrs sasildīts ķermenis izstaro siltumu. S i l t u m a  i z s t a 
r o š a n ā  siltuma enerģija tiek pārvadīta kā radiācijas enerģija, 
kas plūst caur telpu un kaut kādā vietā pilnīgi vai daļēji pārvēršas 
atpakaļ siltuma enerģijā.

Visbiežāk dažādie siltum a apm aiņas veidi cits citu pavada.
Siltuma pārvadīšanu pētot, izšķir stacionāro un astacionāro 

siltum a apmaiņu.
Stacionārā siltuma apm aiņā tem peratūra katrā ķermeņa punktā 

ar laiku nemainās.
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Astacionārā siltum a apmaiņā tem peratūra ķermeņa punktos ar 
laiku mainās.

Tālāk mēs aplūkosim siltum a pārvadīšanu tikai stacionāras sil
tuma apmaiņas ceļā.

2. SILTUMA VADĪŠANA CAUR PLAKANU SIEN IŅU

Siltuma daudzums, kas iet caur plakanu homogēnu sieniņu 
{42. zlm.) izsakāms ar F u r j ē  f o r m u l u :

Q =  X ^ -— kkaL (112)

kur F — siltuma plūsm as šķērsgriezums m2; 
t  — laiks st.-,
t sj —  siltumu saņem ošās sieniņas virsm as tem peratūra °C; 
ts2 — siltumu atdodošās sieniņas virsm as tem peratūra °C; 
fi — sieniņas biezums m;
>. — siltum vadīšanas koeficients.

Koeficienta X dimensija noteicama no vienādojuma (108):
Q5 kk a l-m \ kkal
■ ts2 Fx m 2-s t‘grad jeb m •st-grad ( 112a)

s\Ar F ~  1 m2, 6 = 1  m, % ~  1 st. un 
tātad siltumvadīšanas koeficients izteic 
siltuma daudzumu, kas 1 stundā iet cauri 
sieniņas vienam m2, kad temperatūras 
diference uz sieniņas biezuma 1 m ir 1°.

Siltumvadīšanas koeficients X dažā
diem materiāliem ir ļoti dažāds. M etā
liem tas ir vislielākais (varam  ir X =
=  300—340, alum īnijam  175, misiņam 
75—100, tēraudam 40—50), vism azā
kais — poroziem materiāliem, ko lieto 
siltuma izolācijai (azbestam  0,18, kor
ķim 0,04—0,08).

1. piemērs. Noteikt siltum a patēriņu stundā 
caur ķieģeļu sienu garum ā 5 m, augstum ā 3 m 
un biezumā 250 mm  (1 ķieģelis), ja  uz sienas 
virsmām tiek uzturēta tem peratūra tiX =  20° un
•*f2=  — 30°, bet m ura siltum vadīšanas koeficients X =  0,6 kkal/m  ■ st • grad.

J ?
Siltuma
plūsmas
virziens

42. zīm. Siltum a vadišana 
caur p lakanu sieniņu.

Pēc vienādojum ā (112) dabūsim

Q F  0,6
2 0 - ( - 3 0 )  . 15 . 

0,25
1800 kkal/st.
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3. KONVEKCIJA

Praktiskos apstākļos katra šķidruma vai gāzes plūsma noro
bežota ar cietām sieniņām. Ja  šķidruma tem peratūra t  ir augstāka 

vai zemāka par apskalojam ās sieniņas tempe
ratūru ts (43. zīm .), tad starp šķidrumu un sie
niņas virsmu notiek siltum a apm aiņa ar vien
laicīgu konvekciju un vadīšanu. Tādu siltuma 
pārnešanu sauc par konvektīvo siltum a apmaiņu, 
par siltum a atdošanu ar saskaršanos vai vien
kārši par konvekciju. Siltuma pārnešana kon
vekcijā ir atkarīga no šķidruma vai gāzes daļiņu 
pārvietošanās, tāpēc ka šķidrumu un sevišķi 
gāzu siltuma vadām ība ir maza.

Siltuma daudzums Q kkal, ar kādu apmainās 
konvekcija caur™ sienil?a un šķidrums (vai gāze) savā starpā kon- 
plakanu sieniņu, vekcijā, noteicams pēc Ņūtona formulas

Q =  a ( t — ts)Fx kkal\ (113)

sieniņas virsm a m2; 
laiks st.\
vides tem peratūra °C; 
sieniņas virsm as tem peratūra °C;
siltum atdošanas koeficients; tā dimensija noteicama no 
vienādojuma (109):

a =  — j-cp- kkalļm2 • st. grad. (113a)(t t$) t  X

Tā kā ar F — 1 m2, r  — 1 st. un t — čf=  1° skaitliski ir a  =  Q, 
tad acīm redzot siltumatdošanas koeficients izteic siltuma dau
dzumu, kas tiek atdots 1 stundā caur sieniņas virsmas 1 m2, kad 
vides un sieniņas temperatūru diference ir 1°.

Siltum atdošanas koeficients a  ir atkarīgs no daudziem fakto
riem: no vides dabas, vides kustības rakstura un šīs kustības raša
nās cēloņiem u. c.; vides kustībai var būt lam inārs vai turbulents. 
raksturs.

Laminārā kustībā daļiņas pārvietojas pa paralēlām  trajektori
jām. Sinī gadījumā siltum a atdošana no vides uz sieniņu notiek 
galvenokārt ar siltum a vadīšanu un tā ir niecīga.

Turbulentā strāvā daļiņas kustas neregulāri, virpuļodamas un 
nepārtraukti sajaukdam ās. Siltuma pārnešana šinī gadījumā no
tiek galvenokārt ar konvekciju, intensīvi. Praktiskos apstākļos kon
vekciju rada, palielinot strāvas kustības ātrumu. Tomēr arī turbu
lentā kustībā strāvu norobežojošās sieniņas tuvumā vienmēr ir 
plāns robežslānis, kurā saglabājas lam ināra kustība. Robežslāņa 
biezums atkarīgs galvenokārt no strāvas vidējā kustības ātrum a

šeit F — 
r  — 
t —
t, -  
a —
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un samazinās, ja  vidējais ātrum s pieaug. Caur robežslāni siltums 
izplatās tikai siltum a vadīšanas ceļā, tāpēc tas apgrūtina siltuma 
apmaiņu. Siltum a apm aiņas intensitāte turbulentā kustībā aug ar 
šķidruma vai gāzes strāvas kustības ātrum a palielināšanos.

Pēc kustības rašanās cēloņiem izšķir brīvo kustību, ko rada sil
tās un aukstās šķidruma daļas īpatnējo svaru diference, un pie
spiesto kustību.

Procesi, kas saistīti ar siltum a izplatīšanos konvekcijas ceļā, 
ir ļoti sarežģīti. S iltum atdošanas koeficientu a  atrod eksperimentālā 
ceļā. Sādu eksperimentu nostādīšanu, to rezultātu vispārināšanu 
un iegūto likumsakarību pielietošanu citos radnieciskos gadījumos 
atvieglo līdzības teorija.

L ī d z ī b a s  t e o r i j a  ir mācība par līdzīgām parādībām . Ar 
šo teoriju noteic, kādas parādības ir līdzīgas izpētītai parādībai, 
uz kādām parādībām  var attiecināt dotā eksperimenta slēdzienus 
u. c. Uz līdzības teoriju pam atota modelēšanas metode, kas atļauj 
pētīt kādas ierīces vai aparāta  darbību nevis ar šīm ierīcēm vai 
aparātiem, bet ar to modeļiem; tas ir vienkāršāk.

Padomju Savienībā term iskās līdzības teoriju sāka izstrādāt 
akad. M. Kirpičevs un prof. A. Guhmans un šinī darbā aizsteidzās 
priekšā ārzemju zinātniekiem.

K o n v e k c i j a s  p a m a t  g a d ī j u m i .  Padom ju un ārzemju 
zinātnieku ilggadīga darba rezultātā uzkrāts liels daudzums datu 
par konvektīvo siltum a apmaiņu. Atkarībā no tā, kā viena vai otra 
vide apskalo virsmu, šos datus parasti iedala sekojošās grupās:

1) uzspiesta longitudināla strāva;
k

0
<ī>

e

2) uzspiesta ārēja transver
sāla aptecēšana;

3) brīva kustība;
4) siltum a atdošana agre

gātstāvokļa m aiņā (piemēram, 
varīšanās vai kondensācijas ga
dījumā).

Pirmai grupai pieskaita, pie
mēram, siltum a apmaiņu starp 
gāzi vai šķidrumu, kas tek cau
rulē, un pašas caurules sienām.
So gadījumu lam inārā kustībā 
izpētījis Nusselts. Formulas tur- 
bulentās strāvas gadījumam  iz
vestas Vissavienības siltumteh-
niskajā institūtā (VTI), no jauna analizējot visu esošo eksperi
mentālo m ateriālu. Siltum atdošanas koeficients vidēji ir gāzēm 
a =  15 20, ūdenim a  == 3000 4000 kkalļm2 • st. grad.

O trās grupas piemēri, kur gāzes vai šķidruma strāva šķērs- 
virzienā aptek no ārpuses cauruļu kūli, parādīta 44. zīm. Šinī

I f f t
b

44. zīm. T ransversala  arēja 
aptecēšana.
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zīmējumā parādīta aptecēšana, kad caurules novietotas šaha kārtībā 
(44. zīm. a) un kad tās novietotas ierindas kārtībā (44. zīm. b). 
Cauruļu novietojums šaha kārtībā rada sevišķi stipru strāvas vir
puļošanu un sam aisīšanos, un tas savukārt izraisa labāku robež- 
slāņa destrukciju (nekā ierindas novietojums) un siltumatdošanas 
koeficienta palielināšanos. Praktiski siltum atdošanas koeficients 
gāzēm transversālā cauruļu aptecēšanā vidēji ir 20—50 
kkallm2 ■ st. grad.

Siltum apm aiņas likumus brīvas kustības gadījum ā pētījuši 
daudzi zinātnieki.

Siltum atdošana agregātstāvokļa maiņā var noritēt daudz inten
sīvāk nekā iepriekšējos gadījumos. Tā verdošam ūdenim siltumat
došanas koeficients ir a  =  1500 -f- 15 000 kkallm2 • st. grad, bet 
ūdens tvaika kondensācija parastos apstākļos kondensatoros vai 
sildītājos siltum atdošanas koeficients ir robežās no 4000 līdz 
15 000 kkaljm2 - st. grad.

Tvaika kondensācijā uz augstām  vertikālām  caurulēm vai sie
nām a var dažreiz sasniegt 100 000 kkallm2 - st. grad  un pat 
vairāk.

4. IZSTAROSANA

Radiatīvā enerģija ir komplicētu iekšēju parādību rezultāts un 
rodas uz citu enerģijas veidu, galvenokārt siltum a rēķina.

Ķermeņa sildīšanas gadījum ā daļa siltum a enerģijas neizbē
gam i pārvēršas radiatīvajā enerģijā. Kad ķermeņi starus absorbē, 
radiatīvā enerģija no jauna pāriet siltum a enerģijā. Šādas īpašības 
piemīt visaugstākā mērā (redzamiem) gaism as stariem  un infra
sarkaniem  (siltuma) stariem.

Siltum a staru un gaism as staru daba ir vienāda — tie ir elek
tromagnētiskie viļņi, tikai redzamajiem stariem ir viļņa garums 
0,4—0,8 ji, bet siltuma stariem  0,8—40 n (ļi — mikrons, tas ir, 
0,001 mm).

Izplatīšanās, refleksijas un laušanas likumi, kas atrasti gaismas 
stariem, ir spēkā arī siltum a stariem. Tāpēc, pētot siltum a radiā
ciju, var piemērot analoģiju ar gaism as radiāciju, kas pieejama tie
šai novērošanai.

Siltuma radiācija ir raksturīga visiem ķermeņiem, katrs no tiem 
izstaro enerģiju nepārtraukti. Krītot uz citiem ķermeņiem, daļa šīs 
•enerģijas absorbējas, cita daļa reflektējas un trešā daļa iziet ķer
menim cauri; tā radiatīvās enerģijas daļa, ko ķermenis absorbē, 
parasti no jauna pārvēršas siltuma enerģijā. Reflektētā, kā arī ķer
menim cauri izgājušā enerģija nokļūst uz citiem (apkārtējiem) 
ķermeņiem, un tie absorbē šo enerģiju. Tātad ķermenis vienlaikus 
radiatīvo enerģiju kā izstaro, tā arī absorbē. Tā notiek divkārša 
reciproka enerģijas transform ācija (siltum s — radiācija — sil
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tums), un šo parādību rezultātā tad nu arī rodas radiatīvās sil
tuma apmaiņas process. Radiatīvā siltum a apmaiņa ir šādas ener
ģijas izstarošanas un absorbcijas sum m ārais rezultāts.

Ideālā spogulī enerģija pilnīgi reflektējas.1 Absolūti caurspīdī
gam (ideālam) stiklam  enerģija iet cauri bez refleksijas un absorb
cijas. No eksperimentiem zināms, ka, jo melnāks ir ķermenis, jo 
mazāk tas reflektē vai laiž starus cauri, tāpēc absolūti melns ķer
menis (ideāls) absorbē starus pilnīgi. Vistuvāk absolūti melniem 
ķermeņiem stāv  tīrs ogleklis — sodrēji un oksidēta dzelzs un 
čuguna virsma.

Eksperimentāli (Stefans) un teorētiski (Bolcmans) atrasts, ka 
enerģijas daudzums E 0, ko absolūti melns ķermenis izstaro no 
virsmas laukuma vienības, ir proporcionāls absolūtās tem peratūras 
ceturtai pakāpei. Stefana-Bolcmana vienādojumam ir šāds izskats:

E0 =  c0 kkal/m2 - st; (114)

šeit c0 =  4,96 kkal/m2 • st. grad4 ir absolūti m elna ķermeņa radiā
cijas koeficients.

Attiecībā uz lielāko daļu reālo ķermeņu (tā saucamo pelēko 
ķermeņu) Stefana-Bolcm ana likumu var rakstīt šādā veidā:

E =  c kkal/m2 . st\ (114a)

kur c — reālā ķermeņa radiācijas koeficients kkal/m2 • st. grad.*
Reālo ķermeņu radiācijas koeficienti c ir mazāki nekā absolūti 

melnā ķermeņa koeficients c0; tie ir atkarīgi no ķermeņa dabas un 
virsmas stāvokļa.

Tā grubuļainam, sarkanam  ķieģelim, stipri oksidētam čugunam 
un tēraudam un lam pas kvēpiem koeficients c ^  4,5, pulētam tē
raudam 1,5.

Vienādojums (114a) rāda, ka ar ķermeņa tem peratūras pa
augstināšanos radiācija stipri aug.

Pielietojot šo vienādojumu radiatīvai siltum a apmaiņai starp 
divām paralēlām  plaknēm ar tem peratūru T\ un Tļ, dabūsim stundā 
atdotā siltuma daudzuma noteikšanai šādu ceturtās pakāpes vie
nādojumu:

<7 =  c, [ (Jo )"  — (]§))* kkalļitf . st., (115)

kur cr — reducētais radiācijas koeficients kkal/m2 ■ st. grad .4

i Absolūti balta  grubuļaina virsm a ari reflekte visu radiatīvo  enerģiju, bet
difundējot (izkliedējot) to.
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Ar šo divu virsm u radiācijas koeficientiem c i un c2 un ar abso
lūti melna ķermeņa koeficientu c0 reducētais radiācijas koeficients 
cr saistīts ar šādu vienādojumu:

cr - —j------ ļ------ p  ktial/m2 ■ st. grad.4 (116)

C1 c2 c0

Formula (115) pielietojama arī, lai aprēķinātu radiatīvo siltuma 
apmaiņu starp divām virsm ām  (45. zīm .), no kurām  viena apņem 
otru (Tļ attiecas uz iekšējo, T2 — uz ārējo virsm u); tikai šinī ga
dījumā reducētais radiācijas koeficients ir

1 kkaljm1 ■ st. gradf\  (117)

kur Cļ un c2 — iekšējās un ārējās virsm as radiācijas koeficienti 
tikal/m2 • st. grad4,
Fļ un F2 — šo virsmu laukumi m2.

45. zīm. R adiatīvā siltum a 
apm aiņa starp  divām  vir
sm ām, no kurām  viena 

apņem  otru.

46. zīm. Siltum a pār- 
vadīšana starp  divām 
vidēm caur plakanu 

hom ogenu sieniņu.

5. SILTUMA PĀRVADĪSANA CAUR PLAKANU SIEN IŅU

Siltuma pārnešanā caur cietu sieniņu no vienas vides (sildošās) 
uz otru (sildāmo, 46. zīm.) visu procesu var sadalīt atsevišķos 
vienkāršos procesos. Tā, piemēram, no sakarsētas gāzes siltums 
pāriet uz sieniņas virsm u vienlaikus konvekcijas un radiācijas ceļā, 
caur sieniņas m ateriālu ar siltum a vadīšanu, no sieniņas iekšējās 
virsm as uz sildāmo vidi (ūdeni) a r konvekciju.

Sadalot visu siltum a pārnešanu no vienas vides uz otru caur 
homogenu plakanu sieniņu trijos posmos, dabūsim attiecībā uz 
visu pārnesto siltum a daudzumu šādas formulas:
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1) siltums, ko sildoša vide atdod sieniņas virsm ai [sk. formulu 
(113)] ir

Q =  a.](tļ — tsl) Fx kkal, (117a)

kur ti — sildošās vides tem peratūra °C;
tsļ -— siltumu saņem ošās sieniņas virsm as tem peratūra °C; 
ai — siltum a atdošanas koeficients (paaugstināts uz radiāci

ja s  rēķina) kkal/m2 • st. grad; tas attiecas uz siltuma 
pāriešanu no sildošās vides uz sieniņas virsmu;

F — sieniņas virsm as laukums m2;
% — laiks stundās;

2) siltums, kas pārnests cauri sieniņas m ateriālam  [sk. formulu 
(112)], ir

Q =  x l& zz lņ .  Ft kkal, (117b)

kur % — sieniņas m ateriāla siltum vadīšanas koeficients 
kkal/m2 • st. grad\ 

ts2 — sieniņas virsm as tem peratūra sildām ās vides pusē °C; 
6 — sieniņas biezums m\

3) siltums, kas no sieniņas o trās virsm as atdots sildāmai videi 
[sk. formulu (113)],

Q =  a { t*  — U)Fx kkal, (117c)

kur t2 — sildām ās vides tem peratūra °C;
«2 — siltum a atdošanas koeficients kkal/m2 • st. grad; tas 

attiecas uz siltum a pāriešanu no sieniņas otrās virsm as 
uz sildāmo vidi.

Stacionārā term iskā stāvoklī visi šie daudzumi Q ir savā starpā 
vienādi.

Risinot vienādojumus (a) un (c) attiecībā uz tem peratūras di
ferencēm, dabūsim

i _t — @ ^
1 sl a xh z  ’  '1  •'2 ’

f f __ Qt s2 — h —  .

Saskaitot šos vienādojumus pa locekļiem, dabūsim

— *2 =  ; S ( ^  +  T  +  ^ ) »

no kurienes
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Apzīmējot

- ! + - + -  = k  
a t  X a 2

rakstām

Q =  k(ti  — U)Ft (118)

Reizuli k sauc par s i l t u m p ā r v a d ī š a n a s  k o e f i 
c i e n t u .  Tā dimensija atrodam a no vienādojuma

k =  - — -  . a~ kkalļm2 • st. grad. (118a)
(‘i — h)

Ja  F =* \ m2, t\ — 4 = 1 °  un t = 1  st, tad skaitliski k =  Q; 
tātad  siltumpārvadīšanas koeficients izteic siltuma daudzumu, kas 
atdots 1 stundā no sildošās vides uz sildāmo vidi caur sieniņas 
1 m2, ja temperatūras diference starp vidēm ir 1°.

Siltum pārvadīšanas koeficienta k apgriezto lielumu, t. i., , kur

i  =  - i  +  i -  +  -L, (119)k CCj X ' GCg '
sauc par t e r m i s k o  s i l t u m p ā r v a d ī š a n a s  p r e t e s 
t ī b u .

No vienādojuma (119) redzams, ka pilnā termiskā pretestība
ir atsevišķo termisko pretestību summa, ja  - 1 — termiskā pre- 

- * _ _ al 
testiba, ko sastop siltums ceļa no sildošas vides uz sieniņas sa
ņemošo virsmu; ------- term iskā pretestība, ko sastop siltums ceļā

no sieniņas atdodošās virsm as uz sildāmo vidi; ~  — pašas sieni
ņas termiskā pretestība.

Līdz šim mēs apskatījām  siltumpārvadīšanu 
caur homogenu plakanu sieniņu. Komplicētāku 
gadījumu, proti, siltuma pārvadīšanu caur v a i 
r ā k  s 1 ā ņ u sieniņu (47. zīm.), aprēķina pēc tās 
pašas formulas (114a), summējot term iskās pre
testības. Tāpēc siltum a pārvadīšanai caur div- 
slāņu sieniņu jāpieņem šāda pilnā termiskā 
pretestība:

+  ļ  +  ^  +  (H9a)  

kur 6i — otrā slāņa biezums m ;
A.1 — otrā slāņa m ateriāla siltumvadīšanas 

koeficients kkalļm . st. grad.

47. zīm. Siltum a 
pārvadīšana starp  
divām vidēm caur 
plakanu vairāk- 

slāņu  sicniuu.
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Vairaku slāņu gadījum a (ja n — slāņu skaits) term iska pretes
tība būs

4 - = i + i 4 - + i >  <119b>

v  _5_ =  ~  -i- -?2- _i_ |
ļ  x — 2̂ "

Siltuma pārvadīšanu caur tievu cauruļu cilindrisko sieniņu prak
tiski var aprēķināt pēc tās pašas formulas kā plakanas sieniņas 
gadījumā [vienādojums (118)], pieņemot siltum pārvadīšanas koe
ficientu pēc formulas (119b), kurā tad sildāmā virsm a ir

F =  ndxl tn2,
kur dx — cilindra vidējais diametrs 

l — cilindra garum s m.
2. piemērs. Noteikt tvaika katla  sienas siltum pārvadīšanas koeficientu trīs 

gadījumos:
a) siena ar 6 =  10 mm  ir tīra;
b) uz tā s  pašas sienas ir katla  akmens 5 mm  biezuma;
c) uz tās pašas sienas ir katla akmens 5 mm  biezumā un eļļas kārta 

1 mm biezumā.
Ir zinām s, ka tērauda sienai Xi =  40 kkal/m  ■ st. grad, katla akmenim 

X2 =  2 kkal/m ■ st. grad, eļļai =  0,1 kkal/m ■ st. grad. Bez tam  pieņemsim, 
ka ai =  20 kkal/m 2 • st. grad  un 02 =  5000 kkal/m 2 ■ st. grad.

Izlietosim formulu (119b):

a) /2, =  - j -------- ļ -------- j-  =  - ļ --------p ļ-j-------- p  =  19,8 kkal/m 2 • st. grad;
- + T -  +*1

b)

c) k3

a2 20 40 1 5000
1 1

2 1 . S! , B2 1 1 1 | ū>005 I °'01 1
+  1 7  +  a 2 +  a 2 20 2 +  40 +  5000 

=  18,9 kkal/m 2 • st. grad;

1 1
. e, , s2 , e3 1 ~  1 0,001 , 0,005 , 0 0 1 , 1

■ +  T *  +  T - +  ^ T - +  - r r  ori'Ta2 ^  a3 “ 2 20 1 1,1 1 2 1 40 1 4000 
15,9 kkal/m 2 • st. grad.

3. piemērs. Noteikt radiācijas siltum a daudzum u uz 1 m 2 stundā starp  
divām paralēlām  virsm ām  ar tem peratūru ^  =  1000° un /2 = 100°, ja  šīs vir
smas ir

a) absolūti m elns ķermenis;
b) oksidēts tērauds;
c) pulēts tērauds.
Uzdevumā norādītos gadījum os reducētiem rad iācijas koeficientiem a tra 

dīsim šādas vērtības:
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a) ci =  c2 =  c3 =  c0 =  4,96 kkal/m2 ■ st. grad, ta tad  pec vienādojum a (116)

cr =. - ļ -------- ļ -------- = co =  4,96 kkal/m2 ■ st. grad*;

Cl " c2 c0
b) ci — c2 =  4,5 un Co =  4,96; tātad

cT =  - j --------1-------- j— = 4 ,1 4  kkal/m 2 • st. grad*;

4^96
c) c i= c2 = 1 ,5  un c0 =  4,96; tātad

cr =  —ļ------- j ------- — =  0,885 kkal/m 2 ■ st. grad*.

Ū> ^  U5 4^96
Tālāk atrodam, ka

Ieliekot šīs skaitliskas vērtības vienādojumā (115), dabūsim
q\ =  4,96 • 26 067 =  129 300 kkal/m2 • st;
92 =  4,14 ■ 26 067 =  108 000 kkal/m2 • st;
qz =  0,885 ■ 26 067 =  23 100 kkal/m2 • st.

XII n o d a ļ a  

SILTUMAPMAIŅAS APARĀTI
Par siltumapmaiņas aparātu sauc katru ierīci, kas paredzēta 

siltuma pārvadīšanai no viena siltumnesēja uz otru.
Kā siltumnesējus var izm antot gāzi, tvaiku un šķidrumus. Teh

nikā sastopam s daudz dažādas konstrukcij'as un dažādu uzdevumu 
siltum apm aiņas aparātu. Visvairāk lieto cauruļu tipa aparātus. 
Visos tamlīdzīgos aparātos divas vides, kas apm ainās savā starpā 
a r  siltumu (piemēram, gāze un ūdens), apskalo no divām pusēm 
šīs vides šķirošo sieniņu, kas atsevišķā gadījum ā var būt cauruļ- 
veidīga. Siltum apm aiņas aparātu  aprēķinu pam atā liek siltum- 
pārvadīšanas vienādojumu (118):

Q =  k(t ļ  — /2)Fr kkal,
kur ti un t2 — divu šķidrumu tem peratūra, kas m ainās šos šķid
rum us šķirošās virsm as garenvirzienā. Tāpēc diferences ( t \  — h )  
vietā jāliek tem peratūru vidējā diference Atzīd, ko īsāk  var saukt 
par «tem peratūras spiedienu». Vienādojums tad pieņem šādu veidu:

Q =  kAtVid Fx kkal. (120)
No šī vienādojuma ar doto Q var atrast meklējamo F vērtību 

(sildošās vai dzesējošās virsm as laukum u).
Vienkāršākos gadījumos, kad katra  šķidruma tem peratūra no 

ieejas uz izeju m ainās maz, tem peratūru vidējo diferenci (tempe-
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ratūras spiedienu) var apreķinat pec katras vides tem peratūras 
aritmētiskā vidējā, pieņemot, ka

h +  t tļ -ļ- t2
2 • (121) 

kur vienam šķidrumam ir tem peratūra t\  (pie ieejas) un f ' (pie 
izejas) un otram  t" (pie ieejas) un t ļ  (pie izejas). Vispārīgā ga
dījumā formulas tem peratūru vidējās diferences aprēķināšanai ir 
komplicētākas un atkarīgas no tā, kādā virzienā tek abi šķidrumi.

t

48. zīm. S iltum apm aiņas apara tu  shēm as: 
a — ar vienāda virziena strāvām; b — ar pretēju virzienu strāvām.

48. zīmējumā a apakšā parādīta  siltum apm aiņas aparāta  shēma, 
kurā abi šķidrumi tek vienā un tai pašā virzienā. No tem peratūru 
grafika redzams, ka sildošā (jeb dzesējamā) šķidrum a tem peratūra 
pazeminās no t\ līdz t'v  bet sildāmā (jeb dzesējošā) šķidrum a tem
peratūra paaugstinās no t'ļ līdz t'Ļ Sinī gadījum ā tem peratūras 
spiediens sam azinās no At ma* līdz Atmm.

48. zīmējumā b parādīta siltum apm aiņas aparāta  shēma, kurā 
šķidrumi tek pretējos virzienos. No tem peratūru grafika šinī ga
dījumā redzams, ka šeit tem peratūras spiediens m ainās mazāk 
nekā pirmā gadījumā. Grafikā Ačmax parādīts pie sildošā šķidruma 
ieejas un At mļn — pie tā  izejas, bet citos apstākļos aina varētu būt 
arī pretēja. Pretēju virzienu strāvām  var būt

Abos aplūkotos gadījumos tem peratūras vidējo spiedienu var iz
teikt ar vienu kopīgu formulu:

A t„ ■ A

2 ,3 Ig A<mo*
(122)

A

12 —  575
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Bez aplūkotām shēmām (strāvas ar vienādiem vai pretējiem 
virzieniem) sastopam as vēl savstarpēji perpendikulāras strāvas 
un jauktas strāvas (iepriekšējo divu gadījumu dažādas kombinā
cijas).

Atzīmēsim, ka šķidrumam, kas verd vai kondensējas, tempera
tūras līkne pārvēršas par horizontālu taisni (t  =  const) .

1 . piemērs. S iltum apm aiņas aparā tā  ar vienāda v irziena strāvām  sildošās 
vides tem peratūra ir sākum ā t , =110°, beigās t2 — 70°; sildām ās vides tempe
ratū ra  ir sākum ā t ļ  = 4 0 °, beigās / 2=  60°. A trast tem peratūru  vidējo diferenci.

a) Pēc aritm ētiskām  vidējām vērtībām  atrodam  sildošajam  šķidrum am

<l +  <2 110 +  70
=  90°;

sildam ajam  šķidrum am

ti -4- tn 40 -j- 60
W  - 2- —  -----2-----=  5°°-

Abu šķidrumu tem peratūru vidējā diference pēc vienādojum a (121) ir

a * = 90- šo =40?.
b) Tem peratūru vidējo logaritm isko diferenci atradīsim  pēc form ulas (122),

kur
Mmax =  t[ — t[  =  110 -  40 =  70°;

^m in — 4  — h  = 7 0  — 60 =  10°.
Tātad
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KURINĀMAIS UN KATLU IEKĀRTAS

I n o d a l a

KURINĀMAIS UN TĀ ĪPAŠĪBAS

1. KURINĀMĀ VISPĀRĪGA KLASIFIKĀCIJA

Kurinamais sastopam s dabā gatavā veidā vai tiek mākslīgi sa 
gatavots. Pirm ajā gadījum ā to sauc par d a b i s k o  kurināmo, 
otrajā par p ā r s t r ā d ā t o .  Atkarībā no agregātstāvokļa kuri
nāmais var būt c i e t s ,  š ķ i d r s  un g ā z v e i d a .

Atkarībā no izcelšanās un no agregātstāvokļa kurinām o var 
klasificēt pēc 1. zīmējumā parādītās shēmas.

Vispāratzīta kurinām ā izcelšanās teorija ir p ā r v ē r š a n ā s  
t e o r i j a .  Saskaņā ar šo teoriju kūdra, brūnogles, akmeņogles 
un antracīts cēlušies no viena un tā paša izejm ateriāla — augu 
atliekām sarežģītu fizikāli ķīmisku procesu ceļā, kuru rezultātā 
pakāpeniski pieaudzis oglekļa saturs — notikusi pārogļošanās.

Kurināmā ir akumulēta saules enerģija, kas, kurinām am  sade
got, pārvēršas siltumā.

2. KURINĀMĀ SASTĀVS

Kurināmo tādā stāvoklī, kādā to izlieto, pieņemts saukt par 
d a r b a  k u r i n ā m o .  Darba kurinām ā sastāvā ir šādi elementi: 
ogleklis C, ūdeņradis H, skābeklis O, slāpeklis N, sērs S, kā ari 
pelni A un ūdens W.

Kurināmā degošie elementi (kas spēj sadegt) ir ogleklis, ūdeņ
radis un gaistošais sērs (t. i., sērs, kas viegli sadeg reizē ar kuri
nāmo) un ko apzīmē ar S ^ 1.

Cieta un šķidra darba kurinām ā sastāvu raksturo svara pro
centos izteiktais kurinām ā elementu saturs. Katru darba kurināmā 
sastāvdaļu apzīmē ar attiecīgo ķīmijā lietojamo simbolu ar in
deksu d (darba), piemēram, oglekļa saturu apzīmē ar Cd, ūdeņ
raža — ar H ā utt. No sēra norāda tikai tā gaistošo daudzumu, t. i., 
to, kas sadeg reizē ar kurināmo:

Ad +  Wd=  100%. (1)

1 G aistošais sērs sastāv  no organiskā sēra (organisko savienojum u sērs) un 
kolčedana sēra (sērs, kas ķīmiski saistīts  savienojum os ar dzelzi).

12*
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K urinām ais

C ietais

D abiskais

I

Malka 
K ūdra 

Brūnogles 
Akmeņogles 

A ntracīts 
D egakm ens 

u. c.

P ā r
strādāta is

Koka ogles 
Kokss 

Puskokss 
Briketes 

u. c.

Šķidrais Gāzveida

Dabiskais

Dabiska
gāze

M ākslīgais ļ

Domnu gāze 
D eggāze 

Ūdens gāze 
Apakšzemes 
gazifikācijas 

u. c.

1. zlm . K urinām a galven ie  veidi.
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0  g 1 e k 1 i s ir katra cietā un šķidrā kurinām ā galvenā sastāv
daļa komplicētos ķīmiskos savienojumos ar skābekli, ūdeņradi, 
slāpekli, sēru un citiem elementiem. Ne m azāk nozīmīga kurināmā 
sastāvdaļa ir ū d e ņ r a d i s .

S k ā b e k 1 i s ietilpst kurinām ā sastāvā galvenokārt organis
kos savienojumos ar degošiem elementiem.

S 1 ā p e k 1 i s parastos apstākļos nedeg.
S ē r s  kurinām ā vispār nav vēlams, jo tā sadegšanas produkti 

postoši iedarbojas uz m etala konstrukciju daļām un ir kaitīgi ap
kārtējai augu un dzīvnieku valstij. N egaistošais sērs, kas kurinām ā 
atrodas sērskābo sāļu veidā, degšanas procesā nepiedalās un pa
liek pelnos.

P e l n i  ir cietais atlikums, kas sadegot rodas no kurināmā 
nedegošās m inerālās daļas un sastāv  no silikātiem, mālzemes u. c.

Darba kurinām ā m i t r u m s  kaitīgs tāpēc, ka, kurinām am  
sadegot, šā mitruma iztvaicēšanai patērē siltumu.

Izslēdzot no kurinām ā sastāva mitrumu, dabūsim kurināmā 
s a u s o  m a s u  (atūdeņotu kurinām o). Sausās kurinām ā m asas 
sastāvdaļu apzīmējumiem lieto indeksu s (sauss). Kurināmā sausai 
masai

O  +  №  - f  O ~l- N f - f  S ļ  +  .4’ -  100%. ; la)

Ja no kurinām ā sastāva izslēdz arī pelnus, tad paliek kurinām ā 
nosacītā degošā masa (atūdeņots un atpelnots kurinām ais). Kuri
nāmā nosacītās degošās m asas (indekss deg.) sastāvu raksturo 
formula

CāeS +  H AeS  -[- Qdeg _J_ Ĵ Aeg _J_ Cdrg =  ļ % . f 1 b)

Sis sastāvs ir pastāvīgs raksturojum s katram  kurināmam, jo 
tas nemainās no m itrum a un peinu satura svārstībām  kurināmā, 
kas var būt ļoti lielas.

Rokasgrāmatās svarīgāko atradņu kurināmiem parasti dod
1) degošās m asas vidējo sastāvu;
2) sausās m asas pelnu saturu;
3) darba kurinām ā mitrumu.
Darba kurinām ā pelnu saturu procentos aprēķina uz sausās 

masas pelnu satura procentu pam ata pēc formulas

( > - » ) ■  w
Darba kurināmā oglekļa saturu aprēķina uz degošās m asas 

oglekļa satura pam ata pēc formulas

c « _ c « ( i  13)

Analogi sastādām as formulas darba kurinām ā pārējo sastāv
daļu aprēķināšanai.
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Kurināmā gaistošā daļa un cietais atlikums. 
Karsējot kurinām o bez gaisa, tas sadalās un 
no tā atdalās gāzveida produkti, sastāvoši no 
degošiem savienojumiem un ūdens tvaikiem. Pēc 

§ gaistošo vielu atdalīšanās paliek pāri cieta
1 viela — kokss (2. zīm.).

Gaistošo degošo vielu iznākums, t. i., to dau
dzums procentos no darba kurinām ā svara (vai 
degošās m asas) un koksa īpašības ir svarīgi 
kurinām ā īpašību raksturotāji. Svarīgas arī tās 
tem peratūras, pie kurām pelni sāk deformēties, 
kļūst mīksti un sāk tecēt. Sīs tem peratūras dod 
iespēju spriest par pelnu iespējamo izturēšanos, 
kurinām am  sadegot.

Gāzveida kurinām ā sastāvs. Gāzveida kurinā
m ais ir dažādu degošu un nedegošu gāzu mai
sījums. Šā maisījuma sastāvu parasti dod til
puma procentos.

3. KURINĀMĀ SILTUM SPĒJA

Par cieta vai šķidra kurināmā siltumspēju (sadegšanas siltumu) 
sauc siltuma daudzumu kkal, kas atbrīvojas, 1 kg kurināmā pilnīgi 
sadegot.

Gāzveida kurinām ā siltumspēju attiecina uz 1 m3 gāzes pie 
normāliem nosacījumiem.

P ar z e m ā k o  s i l t u m s p ē j u  (Qf) sauc siltumspēju, kas 
aprēķināta, atskaitot siltumu, kas vajadzīgs degvielas mitruma iz- 
tvaicēšanai, kā ari mitruma iztvaicēšanai, kas rodas ūdeņraža sa
degšanas rezultātā.

P a r  a u g s t ā k o  s i l t u m s p ē j u  (Qa ) sauc siltumspēju, 
kas aprēķināta, neatskaitot siltumu, kas vajadzīgs mitruma iztvai- 
cešanai.

Cietam un šķidram kurinām am  starp šīm siltumspējām  pastāv 
šāda sakarība:

Q ļ = Q ļ  — 6 (9 Hd +  \Vd) kkal j kg. {4)

Cieta un šķidra kurinām ā siltum spējas noteikšana. Visparei
zāk siltumspēju nosaka, sadedzinot kurinām ā paraugu saspiesta 
skābekļa atmosfērā speciālā kalorimetrā, kura galvenā sastāv
daļa ir kalorimetriskā bumba, ko aptver ūdens. Bumbu piepilda 
ar skābekli zem spiediena līdz 25 at. Kurināmā paraugu aiz
dedzina ar elektrisko strāvu. Siltumu, kas rodas, kurinām ā pa
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raugam sadegot, uzņem kalorim etra ūdens, un to var izmērīt. 
Tvaiki, kas rodas, kurinām ā paraugam  sadegot, kondensējas un 
atdod savu iztvaikošanas siltumu kalorimetra ūdenim, tāpēc uz 
kalorimetriskā bumbā iegūto datu pam ata atrod kurinām ā parauga 
augstāko siltum spēju.1

Ja kurināmā sastāvs ir zināms, tā siltumspēju var aprēķināt 
pēc D. Mendeļejeva empīriskās formulas:

Qļ =  81C* +  246/f‘7 — 26 (Qrf — Sdg) — 6 lFf! kkallkg. (5)

Lai varētu salīdzināt dažādu kurināmo patēriņu, ieved jēdzienu 
«nosacītais kurināmais», kura siltum spēja ir 7000 kkaljkg. Lai dotā 
kurināmā patēriņu pārrēķinātu nosacītā kurinām ā patēriņā, pir-

.  . .  Qi mais jareizina ar

Reducētais mitrums Wp un reducētais pelnu saturs Ār. Siltum 
tehnikā bieži lieto jēdzienus «reducētais mitrums» un «reducētais 
pelnu saturs». Sie jēdzieni ir kurinām ā balasta raksturotāji, izteikti
procentos uz siltum spejas 1000 kkal:

wr =  1000 (6)
Qz

=  (7)
Qz

1. piemērs. Ar M endeļejeva formulu noteikt M askavas baseina ogļu zemāko 
siltumspēju, ja  ogļu sastāvs ir Crf =  29,41%; Hd =  2.2%; S ^  =  2,59%; Nd =  
=  0,57%; Od =  9,13%; tt™ =  32,5% , A« =  =  23,6%.

Ģ'ļ =  81 C d+  246 Hd — 26(Od —  S <’g) — 6Wd =
=  81 • 29,41 +  246 • 2,2 — 26(9,13 — 2,59) — 6 ■ 32,5 =  2558 kkaljkg.

II n o d a ļ a

GALVENIE PSRS KURINĀMĀ VEIDI

f. GALVENO KURINĀMĀ VEIDU ĪSS RAKSTUROJUMS

Pirm srevolūcijas Krievijā galvenās kurinām ā bāzes bija Doņe- 
cas baseins (akmeņogles) un Kaukāzs (nafta), tāpēc milzīgi ku
rināmā daudzumi bieži bija ļoti tālu jāpārvadā.

V. I. Ļeņins 1918. g. norādīja uz nepieciešamību izmantot zemas 
kvalitātes kurinām ā šķirnes (kūdru, sliktu šķirņu ogles), lai ražotu 
elektrisko enerģiju ar vismazākajiem izdevumiem kurinām ā ieguvei 
un transportam .

1 K alorim etra iegūta siltum spēja ir nedaudz lielākā par Q'', tapec ka kalo- 
rim etriskajā bumbā rodas ari sērskābe un slāpekļa skābe.
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Iespējami maksimāli izm antot vietējo, it īpaši zemas kvalitātes 
kurinām o enerģētikas vajadzībām  ir pam ats PSRS ekonomiskai 
politikai kurināmā nozarē.

Padomju varas laikā veikts m ilzīgs darbs kurināmā krājumu 
noskaidrošanai PSR Savienībā. Noskaidrots, ka šie krājumi ir 
daudz lielāki, nekā domāja pirms Oktobra revolūcijas. Izrakteņu — 
kurinām ā krājum u un atradņu atklāšana vēl turpinās.

Kūdras un naftas krājum u ziņā Padom ju Savienība ieņem 
pirmo vietu pasaulē, jo tai pieder 59% no visas pasaules naftas 
krājumiem un 66% no visas pasaules kūdras krājumiem. Mežu 
bagātības ziņā PSRS ieņem pirmo vietu pasaulē. Izpētīto atradņu 
ogļu krājum u ziņā mūsu zeme ir otrā vietā pasaulē.

Padom ju Savienības kurinām o sastāvs dots pielikumā XIV ta
bulā. Sajā tabulā m inētas no dažādām atradnēm  ņemto kurināmo 
galvenie raksturojum i: kurināmo degošās m asas sastāvs, to siltum- 
spēja, pelnu saturs, mitrums, gaistošo vielu saturs, pelnu kušanas 
tem peratūra u. c.

Galvenie cieta dabiskā kurinām ā veidi ir malka, kūdra, brūn
ogles, akmeņogles un antracīti.

Raugoties no pārogļošanās procesa pilnīguma un ģeoloģiskā 
vecuma viedokļa, visjaunākais kurinām ais ir malka (1. tabula);

1. t a b u l a
Galvenie cietā kurinām ā veidu raksturojum i

Kurināmais cāeg v dee cfieg yis w d 0*
Koksa rak
sturojums

Koksne . .

Kūdra . . .
B rūnogles . 
Akmeņogles . 
A ntracīts . .

50

58
78—64
90—75

93

85

70
6 3 -3 1
43— 12
7—3,5

4500

5200
7000—6000
8350—7250

8000

1

~11
35—11
45— 11
28— 14

35

50—40
55— 13
14—4
9—5,5

2700

2500—2000
4500—1500
6800—3850
6500— 5000

Salipis, 
irdens 

Pulverveida 
Pulverveida 

Sk. X III tab. 
Pulverveida

tās degošā m asa satur vism azāk oglekļa. Ģeoloģiski visvecākais ir 
antracīts, kurš sastāva ziņā tuvs tīram  ogleklim. Līdz ar oglekļa 
satura palielināšanos sam azinās skābekļa saturs un līdz zināmai 
robežai pieaug degošās m asas siltumspēja.

M a l k a i  kā kurinām am , ko plaši lieto dzīvokļu apkurei, māj
saimniecībā u. c., vēl aizvien ir liela nozīme, kas izskaidrojams ar 
to, ka m alkas izkurināšana ir ļoti vienkārša, pateicoties lielam 
gaistošo degošo vielu saturam  (Vdeg = 8 5 % ) ,  m azajam  pelnu sa
turam  (As — 1%) un tam, ka tajā  nav sēra. M alkas m itrum s svār
stās ļoti plašās robežās atkarībā no gadalaika, kad malka sagata
vota, un uzglabāšanas ilgum a un apstākļiem. Rūpniecībā sadedzina 
galvenokārt koksnes atkritumus.



GALVENO KURINĀMĀ VEIDA ĪSS RAKSTUROJUMS 185

Dažadu koku sugu m alkas siltum speja ar vienādu m itrum a sa
turu ir praktiski vienāda, un to aprēķina pēc formulas

Qd =  4400 — 50W d. (8)

Siltuma daudzums, kas atbrīvojas, ja  sadedzina 1 m3 vieglas 
malkas (apse, egle), ievērojami m azāks par siltuma daudzumu, ko 
dod 1 m3 sm agas m alkas (bērzs, ozols). M alkas m azās tilpuma 
siltumspējas (kaloriju skaits vienā m3) dēļ to nav izdevīgi pār
vadāt lielos attālumos, tāpēc to izlieto kā vietējo kurināmo.

K ū d r a  ir ģeoloģiski visjaunākā no izrakteņu kurināmiem. 
Parasti kūdras slāņi sāk izveidoties ūdens baseinos, kas pamazām 
aizaug un ar laiku pārvēršas kūdrājos (kūdras purvos).

Kūdras mitruma saturs purvā ir ļoti augsts (līdz 90%),  tāpēc 
iegūto kūdru žāvē gaisā. Kūdras pelnu saturs svārstās no 8 līdz 
18% no sausās m asas; pelni viegli kūstoši.

Kūdras siltumspēju, ja  pelnu saturs j4 v~ 10%, nosaka pēc 
formulas

Ģ*! — 4800 50 W“. (9)

Atkarībā no kūdras iegūšanas veida izšķir rakto, mašīnu, hidro- 
kūdru un frēzkūdru.

M a š ī n u  k ū d r u  iegūst mehāniskā ceļā, to izpresē sloksnēs 
un turpat sagriež atsevišķos ķieģelīšos. Ķieģelīšus izklāj kaltēša
nas laukos un, kad tie izkaltuši, — saliek krautnēs.

H i d r o k ū d r u  iegūst ar paņēmieniem, kurus ieteicis krievu 
inženieris Klasons: kūdras masu sasm alcina ar stipru ūdens strūklu 
un iegūto hidrom asu pārsūknē uz kaltēšanas laukiem. Kad kūdras 
masa apžuvusi, to ar m ašīnas palīdzību saformē ķieģeļos un, kad 
ķieģelīši izkaltuši, novieto krautnēs.

Vispilnīgāk mehanizēta ir frēzkūdras iegūšana. So iegūšanas 
veidu izstrādājis M. Kareļins. Pēc šā paņēmiena kūdras atradnes 
virskārtu saplucina ar īpašu frēzveltni, ko darbina traktors. Uz
irdinātais kūdras slānis žūst turpat uz vietas, bet smeltnes veidā 
iegūto kūdras m asu (daļiņu lielums līdz 25 mm) — frēzkūdru 
savāio īpašas mašīnas.

Izšķir trīs ogļu izrakteņu veidus: b r ū n o g l e s ,  a k m e ņ 
o g l e s  un a n t r a c ī t u s .

B r ū n o g l e s  var uzskatīt kā nākošo pēc vecuma aiz kūdras 
šūnaudu pārogļošanās stadiju. No akmeņoglēm brūnogles atšķiras 
ar paaugstinātu skābekļa un gaistošo vielu (Vries > 4 0 % )  saturu. 
Paaugstinātais mitruma un bieži arī lielais pelnu saturs ir cēlonis 
šo ogļu zemai darba siltumspējai (M askavas baseina oglēm =  
=  2500 kkallkg) . Brūnogļu markās pirmais burts B apzīmē ogļu 
veidu — brūnogle.
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A k m e ņ o g l e s  ir galvenā Padom ju Savienības ogļu izrak
teņu daļa, to atradnes koncentrējas Doņecas, Kuzņeckas, Karagan
das un citos akmeņogļu baseinos. Padom ju praksē lietojamās ogļu 
klasifikācijas pam atam  ņem ts gaistošo sastāvdaļu iznākums un 
no oglēm iegūstamā koksa raksturojum s (2. tabula). So ogļu mit
rums reti kad pārsniedz 10%; akmeņoglēm ir augsta siltumspēja, 
kas sasniedz 6800 kkal/kg.

2. t abula
Doņecas akm eņogļu m arkas

Ogļu nosaukums Marka yäeg. Koksa raksturojum s

G arliesm u Ogles . . . . R 43 Pulverveida vai saķepis
Gāzes ogles . . . r 39 Saķepis, sakusis, dažkārt 

uzbriedis, irdens
Treknās tvaika ogles 11 >K 32
Koksa ogles . K 32 Saķepis, sakusis, blīvs vai 

m ēreni blīvs
Saķepošās tvaiku ogles . n c 16
Liesās ogles . . . . T 12 Pulverveida vai vaji 

saķepis

Tvaika katlu kurināšanai lieto tādas ogles, kas nekoksējas un 
kaim ir paaugstināts pelnu saturs. Ogles, kas labi sacepas, saķe
pējas un dod blīvu koksu ar mazu sēra un pelnu saturu, ir tehno
loģiski vērtīgs kurināmais.

Sakarā ar augsto siltumspēju un lielo tilpuma svaru (ap 
800 kg/m3) akmeņoglēm ir liels siltumblīvums, tāpēc atmaksājas 
šo ogļu transports pat lielākos attālumos.

A n t r a c ī t s  (marka A) sastāv gandrīz tikai no tīra oglekļa. 
Antracītā gaistošo vielu saturs ļoti mazs, tāpēc tas sadeg gandrīz 
bez liesmas. Antracītā mitruma un pelnu saturs visbiežāk nav 
liels. Antracīta darba siltumspēja ir 5000—6000 kkal/kg. Galvenās 
mūsu antracīta atradnes koncentrētas Doņecas baseinā un pie 
Urāliem.

Izrakteņu ogles klasificē arī atkarībā no gabalu lieluma.
Padomju varas laikā izrakteņu — ogļu ieguve sistemātiski pie

aug un 1956. g. sasniedza 429,2 miljonus tonnu, kas vairāk kā 
14 reizes pārsniedz 1913. g. ieguvi. Atbilstoši PSK P XX kongresa 
direktīvām ogļu ieguve 1960. gadā pieaugs līdz 593 milj. t.

D e g a k m e n i  iegūst Pievolgas apgabalā, Igaunijas PSR, 
Ļeņingradas apgabalā, rietumu un austrum u Sibīrijā. Lielā pelnu 
satura dēl ( .4 ^ = 7 5 — 80%) degakmeņa darba siltum spēja ir zema 
(1500—2800 kkal/kg), tāpēc to kā kurināmo lieto tikai iegūšanas 
vietu tuvumā. Liels ūdeņraža satura procents degakmeņa degošajā
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masa un liels gaistošo sastavdaļu iznākums (Vpg- = 8 0 % )  dod 
iespēju no degakmeņa iegūt eļļas, degvielu motoriem u. c.

B r i k e t e s  ir kaut kāda kurinām ā (frēzkūdras, ogļu, koksa 
u. c.) sapresēti smalkumi; tām ir nelielu ķieģelīšu izskats.

N a f t a  u n  n a f t a s  p ā r s t r ā d ā š a n a s  p r o d u k t i .  
Blakus vecajām atradnēm  Baku un Groznijas rajonos pašreiz PSR 
Savienībā tiek izm antotas un kļuvušas nozīmīgas jaunās atradnes 
pie Volgas, Urālos u. c.

Iegūtā nafta nonāk naftas pārtvaicēšanas rūpnīcās, kur no tās 
atdala vieglos destilētus — benzīnu, ligroīnu, petroleju un citus 
aviācijas, autotraktoru un dīzeļu kurināmos. Sm ago frakciju a tli
kums — m azuts tiek tālāk pārtvaicēts ziežamo eļļu iegūšanai vai 
kā kurināmais sadedzināts kurtuvēs (pēdējais gan nav lietderīgi).

Ļoti izplatīta naftas pārstrādāšana krekingprocesā, ko atklājis 
D. Mendeļejevs un izveidojuši V. Suhovs un citi inženieri un 
zinātnieki.

Krekingprocess dod iespēju iegūt ievērojami lielāku benzīna 
daudzumu nekā parastā pārtvaicešana.

Vieglākās benzīna šķirnes lieto aviācijā, un tās sauc par aviā
cijas benzīnu, sm agākās — par autobenzīnu. Ligroīnu un petroleju 
var lietot traktoriem, turboreaktīviem dzinējiem u. c. Vēl smagākus 
kurināmos — solāreļļu un dīzeļu eļļu (starpprodukts, kas sastāv 
no sm agajām  petrolejas un solāreļlas frakcijām) lieto iekšdedzes 
dzinējos, dīzeļos un citos. Bez tam vēl lēnas gaitas dzinējos lieto 
motoru kurināmos M3, M4, M5, kas sastāv  no naftas pārtvaicēša
nas atliekām.

Šķidro kurināmo jeb degvielas raksturotājiem  jāizteic šo kuri
nāmo piemērotība tā vai cita tipa dzinējam. Aviācijas, automobiļu 
un traktoru dzinēju kurināmiem ātri jāiztvaiko. Degvielas iztvaiko
šanās spēju raksturo t e m p e r a t ū r a s ,  pie kurām  i z t v a i k o  
atsevišķas frakcijas. Degvielas negatīvs raksturojum s ir tās tieksme 
detonēt, kas motoru darbā izpaužas spēcīgu sitienu veidā, no kā 
dažos gadījumos sadragājas atsevišķas dzinēja daļas. Degvielas 
drošības pakāpi pret detonācijas rašanos raksturo tā sauktais o k -  
t a n s k a i t l i s .

Dīzeļu un motoru degvielu, kas paredzēta sadedzināšanai iekš
dedzes motoros bez iepriekšējas iztvaicēšanas, raksturo frakciju 
procents, kas iztvaiko pie noteiktas tem peratūras, viskozitāte, kok
sēšanās skaitlis un citi rādītāji. Koksēšanās skaitlis raksturo deg
vielas tieksmi dot uzdegumus dzinēja cilindrā. Dīzeļu degvielas 
īpašības raksturo galvenokārt c e t a n s k a i t l i s  vai  d ī z e ļ a  
i n d e k s s .

D e g g ā z e s .  Bagātīgi dabisko degošo gāzu krājumi atrodas 
Baku, Groznijas, Saratovas, Buguruslana, Rietumukrainas, Sibīri
jas un citos rajonos. Dažu degošo gāzu sastāvs m inēts 3. tabulā.
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Degošo gazu raksturojum i 3. t a b u l a

Gāzes
Sastāvs (tilpum a •/«) Zemākā

siltumspēja

c o Hj CH4 cnHm COj Oa N» 4
(kkallnm*)

D abiskās u n  
naftas p ā r
strādāšanas
gāzes 0 -1 ,5 0—30 10—95 1—20 0—10 0—7 0,1—

10
7000—13 000

Koksa gāze 5—10 48—55 10—25 1,5—3 2—4 0,1—1 5— 10 3800—4500
D eggāze . . . 4—12 42—53 27—30 3—6 0 ,5 -3 0,1—1 1 — 8 4200—5000
Ģeneratoru gāze:

no an tracīta  . 25—28 12—16 1 -2 ,5 — 3—6 0,5—
0,8

5 0 -5 8 1100—1250

no m alkas . . 13—18 9—1-5 2,5— 
3,5

0,1—
0,5

10—13 0,5—
0,8

53—58 1000—1150

Domnu gāze . . 26—63 1—3 0,2—
0,5

7—12 57—60 900—1000

III n o d a ļ a  

GAISS UN SADEGŠANAS PRODUKTI

I. KURINĀMĀ DEGŠANAS PROCESS

Par kurināmā sadegšanas procesu sauc procesu, kurā vielas, 
no kurām tas sastāv, strauji oksidējas, savienodamās parasti ar 
gaisa skābekli, -— procesu, kurā atbrīvojas siltums un ievērojami 
ceļas kā degošā kurināmā, tā ari degšanas produktu temperatūra.

Lai degšanas process sāktos, nepieciešams kurināmo sasildīt 
līdz uzliesmošanas tem peratūrai (4. tabula).

4. t a b u l a
Dažu gāzu un kurinām o uzliesm ošanas tem peratūras

i
„  . _ i Uzliesmošanas 
Kurinamais tem peratūra (°C)

Ū deņradis H2 .....................
Oglekļa m onoksīds CO . 
M etāns CFU . . . .  . . .  
M alka, kūdra, brūnogles . . . .  
Akmeņogles 20%) .
Liesās ogles, antracīts, k o k s s .....................
M azuts . . . .  ...........................

600 
650 

650 — 750 
250 

300 — 350 
650 — 800 
500 — 650
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Degošie elementi cietā un šķidrā kurinām ā ir ogleklis, ūdeņ
radis un pa daļai sērs. Oglekļa pilnīgas sadegšanas rezultātā rodas 
oglekļa dioksīds C +  0 2 =  C 0 2, no ūdeņraža — ūdens 2H2 +  0 2 = .  
=  2H20 , no sēra — sēra dioksīds S -ļ- 0 2 =  S 0 2. Nepilnīgā sa
degšanā (skābekļa trūkuma dēļ) ogleklis sadeg par oglekļa mon- 
oksīdu (tvana gāzi) 2C -ļ- 0 2 =  2CO.

Pilnīgi sadegot, kilograms oglekļa atbrīvo 8050 kkal, bet, ne
pilnīgi sadegot, — tikai 2370 kkal. Tātad ir ļoti svarīgi panākt 
pilnīgu oglekļa sadegšanu.

Teorētiski nepieciešamais gaisa daudzums. Lai pilnīgi sadedzi-
32 8nātu 1 kg  oglekļa, nepieciešami kg  skābekļa, jo, tā kā

oglekļa molekulārais svars ir 12, bet skābekļa — 32, uz katrām  
12 oglekļa svara vienībām nākas 32 skābekļa svara vienības 
(12 kg C -ļ- 32 kg 0 2 — 44 kg C 0 2). Lai sadedzinātu 1 kg ūdeņ-

32raža par H20 , vajadzīgi =  8 kg skabekļa. Lai sadedzinatu 1 kg
32sera par S 0 2, vajadzīgi 35 =  1 kg  skābekļa.

Ja vienā kilogram ā kurinām ā ir ~  kg  oglekļa, ^  kg  ūdeņ-100 & 1“. ļ00

ļļjļ,- kg  gaistošā sēra un ^  
dzums, kas vajadzīgs 1 kg  kurinām ā sadedzināšanai, ir
raža, kg  gaistoša sera un ™  kg  skabekļa, tad skabekļa dau-

8 Cf! W  S dg ()‘> — Od

¥  ‘ 100 8īoo W  — īoo = ' īoo
Ja pieņemam, ka skābekļa daudzums gaisā ir 0,232 no gaisa 

svara un ka gaisa tilpuma vienības svars pie normālajiem  nosacī
jumiem ir 1,293 kg/ntn3, tad dabūsim formulu teorētiski nepiecie
šamā gaisa daudzuma noteikšanai nm3 viena kilograma cieta vai 
šķidra kurināmā sadedzināšanai:

---Ol +  +  S ļ  — O'l 2,670! 8№! -j- S'l - O'1 
 ̂ =  100-0,232.1,293 =  3Ū0 unč/kg. ( 10)

Gaisa daudzumu, kas teoretiski nepieciešams sadegšanai, arī 
var aptuveni aprēķināt pēc D. M endeļejeva formulas

1/0 =  nrrčļkg. (11)

Gaisa pārpilnības koeficients. Kurināmo sadedzinot, netiek iz
lietots viss gaisa skābeklis, bet daļa aiziet ar dūmu gāzi neizm an
tota. Tādēļ, lai panāktu kurinām ā pilnīgu sadegšanu, jāpievada 
gaisa vairāk, nekā teorētiski vajadzīgs.
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Attiecību starp faktiski pievadīto gaisa daudzumu un teorētiski 
nepieciešamo gaisa daudzumu sauc par gaisa pārpilnības koefi
cientu a:

kur Vf — faktiski pievadītā gaisa tilpums nm3/kg uz 1 kg kurināmā;
V° — teorētiski nepieciešama gaisa tilpums nm3!kg uz 1 kg 

kurināmā.
Jo pilnīgāk tiek izmantots gaisa skābeklis, jo m azāks var būt 

šis koeficients, jo pilnīgāks ir degšanas process. Skaitlis a  ir atka
rīgs no kurinām ā un sadedzināšanas veida. Kurtuvēs gaisa pārpil
nības koeficients parasti svārstās robežās starp 1,05 un 1,8, bet 
katlu iekārtas dūmu ejās no ārienes piesūktā gaisa dēļ palielinās.

Faktiski nepieciešamais gaisa daudzums uz 1 kg  kurināmā ir

Vf =  aV° nm3/kg, (13)

bet pārpalikušā, degšanas procesā neizlietotā, gaisa tilpums
Vp =  V'f— V° =  V° ( a— 1) nm3/kg. (14)

2. GĀZVEIDIGO DEGŠANAS PRODUKTU SASTAVS

Kurināmā gāzveida sadegšanas produkti — dūmu gāze pilnīgā 
sadegšanā sastāv no C 0 2, S 0 2, 0 2, N2 un ūdens tvaiku H 20  mai
sījuma. Nepilnīgā sadegšanā šajās gāzēs atrodas vēl CO un daž
reiz arī ūdeņradis un ogļūdeņraži. Nosacīti pieņem, ka dūmu gāze 
sastāv  no divām daļām: s a u s a j ā m  g ā z ē m  un ū d e n s  
t v a i k a .

Apzīmēsim ar C 0 2, S 0 2, 0 2) N2 un CO šo gāzu saturu sausās 

gāzes tilpuma procentos. Nepilnīgā sadegšanā tad

C 0 2 +  S 0 2 +  0 2 +  N2 +  C 0 =  100% (15)

vai, ja  apzīmējam C 0 2 -ļ- S 0 2 ar R 0 2, dabūsim 

R 0 2 +  0 2 - f  N2 +  CO =  100%.

Pilnīgā sadegšanā (CO =  0)

R 0 2 +  0 2 +  N2 =  100%. (16)

Sauso dūmu gāzu sastāvu darbināmā iekārtā nosaka, izdarot 
dūmu gāzes analizi aparātā, kuru sauc par gāzes analizatoru.

Visvienkāršākais aparāts dūmu gāzes analizēšanai ir Orsa 
aparāts (3. zīm.). Tā galvenās daļas ir m ērstobriņš 5 un absorb
cijas trauki 4 un 3, no kuriem traukā 3, kas piepildīts ar kālija
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hidroksīda (KOH) šķīdumu, absorbējas CO2, bet traukā 4, kas 
piepildīts ar pirogalola un kālija hidroksīda šķīdumu, absorbējas 
O2. Vispirms ar gum ijas baloniņu — sūkni 2 dūmgāzi piesūc caur 
U veida stobriņu (filtru) 1 un aizgriezni 7 un izlaiž atmosfērā.

7

3. zlm. «O rsat» gāzes analizatora  shēma.

Pēc tam, nolaižot stikla trauku 6 uz leju, iesūc m ērstobrā 100 cm3 
gāzes. Saskardam ies ar ūdeni stobriņā 1, ūdens tvaiki kondensējas. 
Tālāk no m ērstobrā 5 gāzi vairākas reizes pārdzen absorbcijas trau
kos 3 un 4 un atpakaļ mērstobrā, attiecīgi paceļot un nolaižot 
trauku 6.

RO2 =  C 0 2 -f- S 0 2 un 0 2 saturu gāzē tilpuma procentos nosaka 
paņemtā gāzes parauga tilpuma sam azinājum s absorbcijas reakciju 
rezultātā.

Ķīmiskā gāzes analizē Orsā aparatā dod R 0 2 un 0 2 saturu 
sausās dūmu gāzes tilpuma procentos, bet CO un N2 parasti ne
nosaka.

Ja  ar
K* =  Cd +  0,375.S^

apzīmējam reduceto oglekļa saturu  kurinām ā, bet ar
№  — 0,12600rfp =  2,35 Kā

(17)

(18)

ta saucamo kurinām ā ķīmiska sastava raksturojum u, tad oglekļa 
oksida CO saturu  var aprēķināt ar formulu

(21 — — (Mh-r 02)CO- (19)
0,605 4  P

Kad noteikts RO2, O2 un CO saturs, nosaka arī slāpekļa saturu 
N2 =  100 -  (ROz +  0 2 +  CO2) %, (20)

bet pilnīgas sadegšanas gadījum ā (CO =  0) ar formulu
N2 =  100— (flOa +  0 2). (21)
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0 2 un R 0 2 saturs tilpuma procentos būtiski atkarīgs no gaisa 
pārpilnības koeficienta. Pilnīgā sadegšanā un, ja  a  =  1, dūmu 
gāzēs skābekļa nav, bet trīsatom īgo gāzu R 0 2 satura procents sa
sniedz savu maksimumu. Līdz ar a palielināšanos 0 2 saturs pie
aug, ROļ sam azinās, bet N2 maz m ainās, kā grafiski parādīts 
4. zīmējumā, kurinām am , kura raksturojum s |3 =  0,09.

4. zīm. Sausas dum gazes sastava  g ra 
fiks a tkarībā no a, ja  p =  0,09.

R 0 2 saturu pilnīgā sadegšana (CO =  0) un a  =  1 ( 0 2 =  0) 
var noteikt ar formulu (22):

W = T T i r -  <22>

3. GAISA PĀRPILNĪBAS KOEFICIENTA APRĒĶINĀŠANA

Pilnīgas sadegšanas gadījumā, ja  ir zinām s dūmu gāzes sa
stāvs, gaisa pārpilnības koeficientu nosaka ar formulu

N,
79
21jVa-  —  0 2

(23)

Ja  ir zināms tikai R 0 2 saturs dūmu gāzēs un dots kurināmā 
sastāvs (zināms |3), tad  gaisa pārpilnības koeficientu nosaka ar 
formulu

a  =  79 +  10013 { w r2 +  p ) • ^
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Aptuveni var pieņemt
/ ? o r x
RO. (25)

2

Nepilnīga sadegšana, ja  sadegšanas nepilmgums saistas tikai 
ar CO rašanos, koeficienta a  noteikšanai der formula

N2
--77Y ( 0 2

(26)

Projektejot jaunu agregatu, koeficientu a  pieņem, vadoties no 
līdzīga tipa iekārtu izmēģinājumu datiem, bet RO2 saturu aprēķina 
pēc formulas (26a):

1659
(79 -ļ- 100P) a — 2lp '^  =  i 7 o l ī r a i '  <26a)

4. GAZVEIDIGO SADEGŠANAS PRODUKTU TILPUM A APRĒĶINĀŠANA

Sauso dūmu gāzu tilpum s Vs nm3/kg, kas rodas, kad viens 
kilograms dotā kurinām ā pilnīgi sadeg, ir atkarīgs no gaisa pār
pilnības koeficienta un palielinās līdz ar a  palielināšanos dūmu 
gāzēm piejauktā gaisa pārpalikum a dēļ. M inim ālais tilpums dūmu 
gāzēm ir, ja  a =  1. Sauso dūmu gāzu tilpumu, kas rodas, 1 kilo
gramam kurinām ā pilnīgi sadegot, var aplūkot kā summu no

V®1” — dūmu gāzes tilpuma, kas rodas pilnīgā sadegšanā ar 
a = l ,  un ( a — 1) V° — pāri palikušā gaisa tilpuma:

VSm g — Vf™ +  (a  — 1)1/° nmsļkg; (27)

šeit
g =  0,79 V° -ļ- 0,0187 Kd nm3/kg, (28)

kur pirmais saskaitām ais — slāpekļa tilpums teorētiski nepiecie
šamajā gaisa daudzumā, bet otrs — sauso trīsatom īgo gāzu 
C02 +  S 0 2 tilpums.

Kad no analizēs ir zināms R 0 2 saturs, sausās dūmu gāzes 
kopējo tilpumu vieglāk noteikt pēc formulas

=  (29) 

Ūdens tvaiku svars, kas rodas, kurinām ā m itrum am  iztvaikojot 
un ūdeņradim sadegot, ir

9Hd +  W1 u„ / Qm
G°.t = ----- īoo-----k g- (30)

13 — 575
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Atbilstošais ūdens tvaiku tilpums ir

=  ~ n m 3ļkg, lū.t
kur y D t =  0,804 — nosacīti pieņemtais ūdens tvaiku tilpuma vie
nības svars normālos nosacījumos kg/nm3.

Tātad
V  -  +  _  9H * + W  m  (3U
v ū . t —  100-0,804 ~  80,4 / g -

Dūmu gāzes kopējais tilpums
Vri- - V s.e + V ILt nnrļkg. (32)

5. SADEGSANAS PRODUKTU UN GAISA ENTALPIJA

Tā kā kurinām ā sadegšanas process un dūmu gāzes siltuma 
atdošanas process risinās pie nem ainīga spiediena, tad siltuma 
daudzumu, ko dūmu gāze uzņēmusi vai atņēmusi, var aprēķināt kā 
entalpijas attiecīgo vērtību starpību.

1 nm3 gaisa entalpija ir
i =  cgt kkalfnrrfi, (33)

kur cg — gaisa vidējā tilpumiskā izobārā īpatnējā siltumietilpība 
robežās no 0 līdz t° kkallnm3 (pilns apzīmējums C' t ). Vg nm3 gaisa 
entalpija

fg — VgCgt kkal. (34)
Tātad tā gaisa daudzuma, kas nākas uz 1 kg  kurinām ā, ental

pija, ja  1 un tem peratūra — t°, ir
l g =  aV°Cgt kkal/kg  kurinām ā, (35)

bet gaisa pārpalikum a entalpija uz 1 kg  kurināmā
/g. p = = ( a — 1 )V°Cgt kkal/kg  (kurinām ā). (36)

Gāzveidīgo sadegšanas produktu, kas rodas, 1 kg  kurinām ā pil
nīgi sadegot, entalpija, ja  a  =  1 tem peratūra t° ir

C n =  K .d  ■ C s .d - t+ V a. i CD. t - t  kkalļkg  (kurināma)

jmm =  ( T/min . C<rf +  (Cū_ ,) t  kkalļkg  (kurināma), (37)

kur Cs.a un CB,t  — sausas dūmu gāzes un ūdens tvaika vidējā īpatnējā  sil
tum ietilpība pie konstanta spiediena kkal/nm 3 grāds robežās starp  0 un t°.

Reizinājumu l/™d - Cs d var noteikt pēc fo rm ulas1
v f d  ‘ Cs.d — 0,79l/°CA,2 +  0,0187/C<CCOg kkallnm^ grāds, (38)

kur CNe un Cc02 ir N2 un C 02 v idējās īpa tnējās siltum ietilpības pie konstanta
spiediena kkal/nm32.

1 Skat. 28. Formulu.
2 īpa tnējā  siltuma aprēķinos pieņem, ka ROļ īpa tnēja is siltum s vienlīdzīgs 

COļ īpatnējam  siltumam .
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Dūmu gāzes entalpiju, ja a^>  1 un tem peratūra — t°, var no
teikt kā summu no to gāzu entalpijas, kas rodas pilnīgā sadegšanā, 
ja c t=  1 un gaisa pārpalikum a entalpijas

h  - C n +  (a  — 1) V°Ce t kkal/kg. (39)

īpatnējās siltumietilpības skaitliskās vērtības gaisam , N2) C 0 2, 
ūdens tvaikiem var ņemt no tabulām  (sk. pielikumu).

1. piemērs. C eļabinskas brūnogļu sastāvs ir šāds:
Qdeg— 73%, 5,2%, s f g =  1,6%, N dee=  1,7%, =  18,5%,

A-' =  30%, W'? =  19%.

Noteikt sadegšanas produktu tilpum u, ja  1) c t= l ,3 5  un 2) a = l , 6 5 .  
Nosakām darba kurinām ā sastāvu. Ar formulām (2) un (3) dabūsim

=  ā s [\  —  =  30 (1 — 0,19) =  24,3%

Cd =  Cdeg ļ l  — ļ  =  73(1 — 0,19 — 0,243) =  41,4%.

Analogi atrodam  I I - '= 2 ,9 % , =  0,9%, Nd =  1,0% un C W =10,5% . 
Pārbaudot sum mu:

41,4 +  2,9 +  0,9 +  1 +  10,5 +  24,3 +  19 =  100%.
Reducētais oglekļa sa tu rs pēc form ulas (17) ir

Ķā  =  C " ' +  0,375 S g =  41,4 +  0,375 • 0,9 =  41,7%.

Teorētiskais ga isa  daudzum s [(10) form ula]:

2,670* +  8Hd +  S i  -  Od 2,67 • 41,4 4- 8 • 2,9 +  0,9 — 10,5V/°------------------------- ®-------  = ________________________ _ -

30 30
=  4,13 nnfi/kg.

Slāpekļa tilpum s [(28) formula |:
0,791/° =  0,79 • 4,13 =  3,26 nnfi/kg.

Sauso trīsatom īgo gāzu tilpum s
0,0187 K<’ =  0,0187 • 41,7 =  0,78 nrrfiļkg.

Tātad m inim ālais sauso dūmu gāzu tilpum s ir
V f 'nd =  3,26 +  0,78 =  4,04 nms/kg.

Sauso dūmu gāzu tilpum s, ja  a = l , 3 5  [(27) formula]:

Vs d =  V™d -|- (g  — \ )V° =  4,04 +  (1,35 — 1) • 4,13 =  5,49 ~  5,5 nm3/kg, bet, ja
a  =  1,65,

V«. d =  +  (a  — 0  v ° =  4>04 +  0 ’65 — ! ) •4’ 13 =  6-78 nmS/kg-
Odens tvaika tilpum s [(31) formula]

9 №  +  №  9 -2 ,9  +  19 
B- ‘ =  — 8 0 4  -  =  80.4 -  =  ° ’56 nm3/kS- 

Kopējais dūmu gāzes tilpum s, ja  a = l , 3 5  [(32) form ula]:
Vd =  1'5, d +  Vu. t =  5,5 +  0,56 =  6,06 nm3/kg,

13*
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bet, ja a =  1,65, analogi

Vd =  6,78 +  0,56 =  7,34 nm3ļkg.

2. piemērs. Iepriekšējā piemērā minētiem nosacījumiem noteikt 1 kg ku
rināmā sadegšanas produktu entalpiju pilnīgā sadegšanā, ja temperatūra ir 
1000° un a =  1,35.

Pēc (38) formulas

vs. d-Cs.d =  0,79V°CAr2 +  0,0187^CCOg == 3,26 - 0,337 _]_ 0,78 • 0,532 =

=  1,52 kkal/nm:3 grods,

kur N2 un C02 īpatnējās siltumietilpības intervālam no 0 līdz 1000° ņemtas no 
pielikuma IX tabulas.

Saskaņā ar (37) un (39) formulām un iepriekšējā piemērā noteikto 
Vū 1 =  0,56 sadegšanas produktu entalpija, ja a =  l,35 un < =  1000°, ir

U  =  i f n + ( “ - i )  v°cgt =  ivfS • cs. d +  Vn. r  cn t +  (« - 1 ) i cq j  t =
=  [1,52 +  0,56 • 0,408 +  (1,35 — 1)4,13 • 0,338] • 1000 =  2210 kkal/kg,

kur Cfj. t=  0,408 kkal/nm3 grāds un Cg — 0,337 kkal/nm3 grāds intervālam 
0— 1000° ņemti no pielikuma IX tabulas.

3. piemērs. Pirmā piemēra nosacījumiem noteikt sadegšanas produktu en
talpiju, ja a =  1,65 un 200° temperatūras.

Analogi otrā piemēra atrisinājumam

v™d' Cs. d =  0,79VrjCN<i -f 0,0187*« • CCo2 =  3.25 • 0,312 +  0,78 • 0,43 =

=  1,35 kkal[nm3 grāds,

kur N2 un CO2 īpatnējā siltumietilpība intervālā no 0—200° ņemta no !X ta
bulas pielikumā.

Sadegšanas produktu entalpija

Id =  l f n + ( « - ! )  V C J  =  [Vs. d • Q  d +  VD. t +  Ca. t +  (« — 1) V°C%] t =  

=  [1,35 +  0,56 • 0,362 +  (1,65 — 1)4,13 • 0,312] - 200 =  480 kkal/kg, 

kur Ca. t =  0,362 un Cg =  0,312 kkal/nm3 grāds ņemti no pielikuma IX tabulas.

IV n o d a ļ a  

KATLU IEKĀRTAS

I. KATLU IEKĀRTU UZDEVUMS UN TIPI

Par katlu iekārtu sauc visu ierīču kopibu, kas kalpo tvaika ražo
šanai. Tvaika daudzumam un īpašībām jāatbilst dažādo tvaika 
patērētāju prasībām.

Ja katls ir tvaika spēka iekārtas sastāvdaļa, tad šaja gadījuma 
tvaiku pievada tvaika dzinējam, kur to izlieto mehāniskas ener
ģijas izstrādei, tādu katlu iekārtu sauc par e n e r ģ ē t i s k o  katlu 
iekārtu. Ja turpretim tvaiku izlieto dažādos ražošanas procesos 
(sildīšanai, vārīšanai, iztvaicēšanai, kaltēšanai utt.), tad katlu 
iekārtu sauc par t e h n o l o ģ i s k ā s  a p k u r e s  katlu iekārtu.
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Izšķir vēl a p k u r e s ,  t r a n s p o r t a  (lokomotīvju, kuģu, auto- 
mobiļu) un citas katlu iekārtas.

Enerģētiskajās katlu iekārtās parasti ražo pārkarsētu tvaiku ar 
paaugstinātu spiedienu (līdz 39 atā) un augstu spiedienu (virs 
40 ata, piemēram, 100 ata) , jo tāda tvaika lietošana tvaika spēka 
iekārtā palielina tās lietderības koeficientu.

Tehnoloģiskās katlu iekārtās ražo piesātinātu vai pārkarsētu 
tvaiku, lielāko tiesu ar nelielu spiedienu (3—7 ata, retāk līdz 
13 ata), kuru nosaka tehnoloģiskais process.

Apkures katlu iekārtās lieto zema spiediena tvaiku (1,2—3 ata).
Visos gadījumos katlu iekārtas uzdevums ir ekonomiski ražot 

nepieciešamā daudzumā vajadzīgā parametra tvaiku.

2. KATLU IEKĀRTAS GALVENIE ELEMENTI

Katlu iekārta sastāv no viena vai vairākiem katlu agregātiem 
ar palīgierīcēm.

Katla agregāts ir katlu iekārtas galvenā sastāvdaļa. Tā sastāvā 
ietilpst (5. zīm.) kurtuve 2, tvaika katls 1, tvaika pārkarsētājs 3, 
ekonomaizers 4, gaisa sildītājs 5, dūmu nosūkšanas iekārta (eks- 
hauslers) 6, gaisa dzīšanas iekārta (spiedventilators) 8, apmūrē- 
jums, karkass, armatūra, garnitūra.

Izšķir ā r d u ,  k a m e r u  un j a u k t ā s  k a m e r u - ā r d n  
kurtuves.

Ā r d u  k u r t u v e s  lieto gabalu kurināmā sadedzināšanai. 
Ārdu kurtuve, kas attēlota 5. zīmējumā, sastāv no ārdu klāja, kur
tuves telpas virs tā un pelnu krātuves zem tā. Kurināmais no 
bunkura 12 pa cauruli nonāk kurtuvē, bet degšanai nepieciešamais 
gaiss, ko pievada no apakšas, pa spraugām starp ārdiem.

Sadegšanas process noris kā pašā kurināmā kārtā virs ārdiem, 
tā arī kurtuves telpā, kur sadeg degošās gāzes, kas radušās no 
kurināmā.

K a m e r u  k u r t u v e s  lieto gāzveidīga, šķidra un putekļ- 
veidīga kurināmā sadedzināšanai. Tajās ārdu klāja nav un deg
šanas process noris tikai kurtuves telpā, kurā kurināmo ievada 
kopā ar gaisu pa īpašiem degļiem.

Siltumu, kas rodas, kurināmam sadegot, uz katla sildvirsmu 
daļēji tieši pārnes siltuma starojums, bet pārējo siltumu uzņem 
dūmu gāze. No kurtuves telpas dūmu gāze, iedama pa kanāliem, 
kurus sauc par dūmejām, atdziest un atdod savu siltumu sild- 
virsmām. Pelni un izdedži1 sabirst īpašos izdedžu bunkuros.

T v a i k a  k a t l s / ,  kurā ievietotais ūdens pārvēršas piesāti
nātā tvaikā, ir aparāts ar siltuma apmaiņas virsmu, aparāts, kura

1 Par izdedžiem sauc izkusušus pelnus. Izdedžus var aizvakt no degtuves 
šķidrā vai sacietējušā veidā.
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iekšienē ūdens un ūdens tvaiks atrodas zem spiediena un gar kura 
ārpusi pa dūmejām slīd karstās dūmgāzes.

Piesātinātais tvaiks, kas katlā rodas, satur mitrumu, vēl neiz- 
tvaicētu ūdeni un piepilda katla iekštelpas augšējo daļu — t v a i k a  
t e l p u ,  apakšējo daļu piepilda ūdens. Lai piesātināto tvaiku no

katla varētu pievadīt patērētājiem vai pārkarsētājam 3, tvaiks jā
vada caur separācijas ietaisēm, kas no tā atdala mitrumu. Pār- 
k a r s ē t ā j s  kalpo piesātinātā tvaika pārkarsēšanai un sastāv 
no attiecīgi izlocītām dūmejās novietotām caurulēm, kur sakarsē 
tās dūmu gāzes. Pārkarsētais tvaiks pa tvaikvadu 10 nonāk pie 
patērētāja.

Katlā patērēto ūdeni papildina sūknis 9 — katla b a r o š a n a s  
s ū k n i s .  Katlā iepildāmo ūdeni ari sauc par b a r o j a m o  ūdeni.

Parasti barojamais ūdens iepriekš tek caur cauruļveidīgu sil
tuma apmaiņas iekārtu 4, kas novietota dūmejā aiz katla, t. s. e k o 
n o m a  i z e r u, kurā ūdeni uzsilda aizejošās dūmu gāzes.

Lai sadegšanas process kurtuvē būtu pilnīgs, kurtuvē ievada
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gaisu, ko aizejošās dūmu gāzes iepriekš sakarsē gaisa u z s i l d ī 
t a j ā  5. Gaisu pievada ventilators 8.

Ekonomaizers un gaisa uzsildītājs uzlabo kurināmā siltuma 
izmantošanu, jo samazina aizejošo dūmu gāzu temperatūru.

Katla a p m ū r ē j u m s  — katla agregāta ārējās sienas un iek
šējās dūmeju šķirsienas atšķir kurtuves kameru no ārējā gaisa, 
virza gāzes plūsmu un samazina siltuma izkliedi apkārtējā vidē; 
to veido no ķieģeļiem vai sastāda no speciālām plāksnītēm.

K a r k a s s  ir metala konstrukcija, kas balsta visas katla agre
gāta un apmūrējuma daļas.

A r m a t ū r a  un g a r n i t ū r a  ir visas tās ierīces, kas nepie
ciešamas katla agregāta apkalpošanai un bezavārijas darbināšanai.

Ar p a l ī g i e r ī c ē m  glabā kurināmo, nogādā to katlu mājā 
un sagatavo dedzināšanai, aiztransportē pelnus un izdedžus, pie
vada gaisu un aizvada dūmu gāzes no katlu agregāta un tīra 
dūmu gāzes.

K u r i n ā m ā  n o l i k t a v a  ir laukums kurināmā krājuma gla
bāšanai.

Ierīces 11 kurināmā padošanai sastāv no transporta līdzekļiem 
(vagonetēm, transportieriem utt.) kurināmā piegādāšanai no no
liktavas.

K u r i n ā m ā  s a g a t a v o š a n a s  i e r ī c e s  iekārto lielās 
katlu iekārtās, un tas noder gabalu kurināmā sasmalcināšanai 
putekļos.

P e l n u s  un i z d e d ž u s  a i z v ā c  ar vagonetēm, transpor
tieriem, hidrauliskām un pneimatiskām ierīcēm.

Ū d e n s  s a g a t a v o š a n a s  ierīcēs atdala vai padara nekai
tīgus piemaisījumus, kurus satur parastais ūdens.

B a r o š a n a s  i e r ī c e s  9 paredzētas ūdens iepildīšanai katla 
agregātā (katla «barošanai»),

V e l k m e s  i e k ā r t a s  rada retinājumu, kas nepieciešams 
dūmu gāzu pārvietošanai pa dūmejām un dūmu gāzu aizvadīšanai 
no katla agregāta. Šīm iekārtām pieskaitāmi augsti skursteņi 7 
(dabiskā velkme) un dūmu sūcēji 6 (mākslīgā velkme).

P ū s m a s  i e t a i s e s  — spiedventilatori 8 dzen gaisu kur
tuvē caur gaisa sildītāju un savienošanas kanāliem.

Bez jau minētām palīgierīcēm tām vēl pieskaitāmi ūdensvadi, 
tvaika vadi, pelnu uztvērēji, kontroles un mērīšanas un automā
tiskās regulēšanas aparatūra.

3. KATLA AGREGĀTA GALVENIE RAKSTUROTĀJI

R a ž o t ā  t v a i k a  d a u d z u m a  un  ī p a š ī b u  r a k s t u 
r o j u m i .  Katla agregāta jaudu raksturo tā r a ž ī g u m s  D — 
tvaika daudzums tonnās vai kilogramos, kas tiek ražots 1 stundas 
laikā *.

1 Senāk katla agregata jaudas vieta deva katla sildvirsmu H /■ <***•
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N o m i n ā l a i s  t v a i k a  r a ž ī g u m s  ir tāds tvaika ražī
gums, ko katla agregāts ilgstošā ekspluatācijā nepārtraukti un 
droši dod, uzturot konstantus tvaika parametrus.

Ražotā tvaika īpašības raksturo tā spiediens un temperatūra, ja 
tvaiks pārkarsēts, un spiediens un mitrums, ja tvaiks piesātināts.

Jaunbūvējamo katlu tvaika ražīgums un šajos katlos ražojamā 
tvaika parametri nemitīgi pieaug. Padomju Savienībā pašreiz dar
bina daudz tādu katlu, kas ražo līdz 230 tonnām tvaika stundā 
ar spiedienu līdz 140 at un tvaika temperatūru līdz 510° *, bet lieto 
arī augstākus tvaika parametrus.

Katlu tvaika ražīgums, tvaika parametri un barojamā ūdens 
temperatūra katlu agregātiem Padomju Savienībā ir standartizēti 
(ГОСТ 3617—47).

Sildvirsmas slogojuma intensitātes raksturotāji. Sildvirsmas 
slogojuma intensitāti raksturo sildvirsmas t e r m i s k ā  s l o d z e  — 
siltuma daudzums, kas 1 stundas laikā iziet caur sildvirsmas 1 m2,

~  kkal/tn2 st vai īpatnējā tvaika katla sildvirsmas slodze, t. i.,

tvaika daudzums, ko 1 stundas laikā noņem no katla sildvirsmas

1 m2, - [ ’ kg/m2 st.

Lai butu iespejams sava starpa salīdzinat dažadu katlu rakstu
rojumus, ieviests tā sauktais «standarta (normālais) tvaiks», kura 
iegūšanai nepieciešamas 640 kkal siltuma uz katru kilogramu 
tvaika.

Ja katla agregāta faktiskais tvaika ražīgums ir D, tad tā stan
darta tvaika ražīgums ir

kg/st, (40)

kur i — tvaika entalpija kkal/kg\
h,.a — barojamā ūdens entalpija kkal[kg.

Attiecīgi katla sildvirsmas piepūle tvaika ražošanā, izteikta

standarta tvaikā, ir attiecība kg/m2 st.
b

Kurtuves ierīču darba galvenie raksturojumi. Kurtuves izmērus 
raksturo ārdu virsmas laukums R m2 un kurtuves telpas tilpums 
V/; m3.

Kurtuves slogojumu vai kurtuves darba intensitāti raksturo re
dzamā termiskā ārdu virsmas un degtuves telpas termiskā slodze.

Redzamā termiskā ārdu slodze ir siltuma daudzums, ko kurinā
mais var atbrīvot pilnā sadegšanā vienā stundā uz ārdu virsmas 
1 m2:

Q BO1!
-p =  kkal/m2 st., (41)

kur В — kurināmā patēriņš kg/st.

1 Sk. Otras daļas 10. nodaļas 5. punktu.
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Redzama termiska kurtuves telpas slodze ir visa 1 stunda kur
tuvē ievadītā kurināmā siltuma attiecība pret kurtuves tilpumu:

Q BQi
kkal/nfist. (42)

V u vu

4. KATLA AGREGĀTA LIETDERĪBAS KOEFICIENTS

Katla agregāta lietderības koeficients ir lietderīgi izlietotā 
siltuma attiecība pret patērēto siltumu Q:

Tl*.a=%-. ( « )

Vienā stundā lietderīgi izlietoto siltumu var noteikt šādi:

Qx ~  D(iļ — ib a) kkatļst, (43a)

kur i b ū — katla iekārtā iepildāmā ūdens entalpija kkal/kg-, 
i —■ no katla iekārtas nākošā tvaika entalpija kkal/kg;
D — stundā ražotā (iegūtā) tvaika daudzums kg/st.

Daju no ražotā tvaika var izlietot katlu mājas vajadzībām. 
Ievērojot to, izšķir katla agregāta bruto lietderības koeficientu 
attiecībā uz visu ražotā tvaika daudzumu un neto ltd. k. attiecībā 
uz patērētājiem nodoto tvaika daudzumu, ko dabūsim, atskaitot 
tvaika patēriņu katlu mājā.

Stundā patērēto siltuma daudzumu nosaka šādi:

Q =  BQf kkal/st, (43b)

kur B — degvielas patēriņš stundā kg/st;
Ql — kurināmā zemāka siltumspeja kkal/kg.

Tādējādi

■ ' « )BQZ

Nosaucot par kurināmā iztvaicēšanas skaitli attiecību

§ = / .  (45)

Katla agregāta lietderības koeficienta formulu var rakstīt šādi

(46)

Mūslaiku lieljaudas katla agregātu ltd. k. sasniedz 85—90%. 
Saprotams, ka par iekārtu darbināšanas ekonomiskumu spriest 

uz kurināmā iztvaicēšanas skaitļa pamata var tikai tad, ja kuri
nāmais ir viens un tas pats (Q f) un ja tvaika parametri ir vienādi

(i — h.p)-
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Lai iegutu salīdzināmus raksturotājus, kurināmā iztvaicešanas 
skaitli izteic standarta tvaika kilogramos:

S. SILTUMA ZUDUMI ĶĪMISKI UN MEHĀNISKI NEPILNĪGA SADEGŠANA 

UN APKĀRTĒJĀ viDĒ. KURTUVES LIETDERĪBAS KOEFICIENTS

M e h ā n i s k i  n e p i l n ī g a  s a d e g š a n a  rodas tāpēc, ka 
daļa no tā koksa, kas rodas, gaistošajām vielām atdaloties no kuri
nāmā, sīku graudu veidā izkrīt pelnu telpā pa spraugām ārdu 
klājā, daļa oglekļa sakūst ar izdedžiem un kopā ar tiem tiek aiz
vākta un vēl vienu daļu dzirksteļu veidā gāzu plūsma var aiznest 
no kurtuves dūmejās un skurstenī. Šos siltuma zudumus mehā
niski nepilnīgā sadegšanā attiecībā uz 1 kg kurināmā apzīmē ar 
Qļ kkallkg vai procentos no kurināmā siltumspējas ar —

=  ~  100. Šie zudumi ir atkarīgi no kurināmā veida, kurtuves
Qz

konstrukcijas, apkalpes kvalitātes u. c. un svārstās apmēram no 
1 līdz 10%.

Ķ ī m i s k i  n e p i l n ī g a  s a d e g š a n a  rodas tapec, ka deg
šanas procesā kurtuvē daļa kurināmā siltuma vispār neatbrīvojas, 
ja dūmu gāzē atrodas nepilnīgas sadegšanas produkti: oglekļa 
monoksīds CO, metāns CH4 u. c. Ievērojot tikai CO, siltuma zudu
mus ķīmiski nepilnīgā sadegšanā darbināmā iekārtā vienam kg 
kurināmā var aprēķināt pēc šādām formulām (dodam bez iz
veduma) :

Q, =  3020 ~  v,. ( 1 - ^ )  kkallkg, (47)

kur 3020 — oglekļa monoksīda (tvana gāze) siltumspēja 
kkal/nm3;

CO — oglekļa monoksīda saturs sausās dūmu gāzes til
puma %;

Vs_ ā — sauso sadegšanas produktu tilpums no 1 kg kurināmā 
nm3/kg;

1 — ļfjo“  koeficients, kas nosaka gāzu tilpuma samazināšanos 

mehāniski nepilnīgās sadegšanas dēļ. 

šis siltuma zudums % no kurināmā siltumspējas ir

<73 =  ^1 0 0 . (47a)

Kurtuvēm ar rokas apkalpi var pieņemt qz — 2 -f- 4%.
Siltuma zudumus apkārtējā vidē nosaka katla ārējā apmūrējuma 

sienu un apkārtējā gaisa temperatūras starpība, un to ievērojami
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var samazinat, lietojot augstvērtīgus siltumizolācijas materiālus. 
Siltuma zudumus apkārtējā vidē attiecībā uz 1 kg kurināmā apzīmē

ar Qs kkalļkg, bet % no kurināmā siUumspejas ar q5~ —ļl00.
'̂lz

Sie zudumi svārstās starp 0,5 un 3,5% un ir vēl lielāki maz- 
jaudas katliem.

Apmēram puse no zudumiem apkārtējā vidē krīt uz kurtuvi 
(augstāko temperatūru dēļ), un tos apzīmē ar q'ļ, pārējā daļa sa

dalās uz citām iekārtas daļām.
Termiskiem aprēķiniem <7s, <74 un q5 pieņem uz pieredzes datu 

pamata.
Kurtuves robežās ir tikai siltuma zudumi qz +  Ģ4 +  qs, pārējo 

kurināmā siltumu daļēji uzņem sadegšanas produkti, kas, no kur
tuves nākdami, aiziet pa katla agregāta dūmejām, bet daļēji to 
saņem sildvirsma tieša starojuma ceļā.

Tāpēc par kurtuves ltd. k. sauc

„ , =  1 (48)

Piemērs. Noteikt kurtuves lietderības koeficientu, ja <73 =  3%, <74 =  6 %,
?s =  2,2%.

Pieņemam, ka q\ — 1,0%, tad

T)ft =  1 —  (0,03 +  0,06 +  0,01) = 0 ,9  (vai 90% ).

6. SILTUMA ZUDUMI AR AIZEJOŠO GĀZI UN KATLA AGREGATA 

SILTUMA BILANCE

Siltuma zudumi ar aizejošo gāzi ir starpība starp dūmu gāzes 
entalpiju pie izejas no katla agregāta un gaisa entalpiju pie ieejas 
katla agregātā. Sos zudumus uz 1 kg kurināmā apzīmē ar 
Q2 kkaljkg. Ņemot vērā mehāniskos zudumus, tos vispārējā veidā 
var izteikt šādā formulā:

Q 2 =  K iz  —  4 .  g (l —  1% )  kkalļkg, (49)

kur I„iz un Is.g — aizejošās gāzes entalpīja pie temperatūras t 
pie izejas no katla agregāta un aukstā gaisa entalpija pie tempera
tūras tā.g pie ieejas katla agregātā; abas attiecībā uz 1 kg kuri
nāmā, neievērojot mehāniskos zudumus;

1 — — koeficients, kas nosaka gāzes daudzuma samazinā-
1UU

jumu mehānisko zudumu dēļ.

Ja aptuveni pieņemam, ka pie vienādiem temperatūras nosacī
jumiem gaisa tilpums un siltumietilpība ir vienlīdzīgi degšanas 
produktu tilpumam un siltumietilpībai, tad, lietojot (39) un (37) 
formulas, varam pieņemt
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Q2 =  W s’‘rt Cs- d ~h 14 tv. • Cū. tv. (a — 1) V  (taiz — ta. g) X

(l -  4 l)  kkal/kg, (50)

kur siltumietilpības cs. g, cn. fv., cg ir vidējās izobārās tilpumiskās 
siltumietilpības temperatūru intervālam starp ta. g un t„iZ , bet gaisa 
pārpilnības koeficients jāņem tāds, kāds tas ir pie izejas no katla 
agregāta (tas ir lielāks nekā kurtuvē, jo caur apmūrējuma neblī- 
vēm tiek piesūkts gaiss).

Procentos no kurināmā siltumspējas q i ~ 100.
Qz

Kaut gan aizejošās gāzes temperatūras samazinājums ekono- 
maizera dūmejā līdz temperatūrai, kas tuva ūdens temperatūrai 
(vai gaisa temperatūrai gaisa uzsildītājā), teorētiski izdevīgs, tas 
tomēr panākams ar ļoti lielām šo siltuma apmaiņas iekārtu sild- 
virsmām un tātad lielu metala patēriņu. Tāpēc praksē lietderīgāk 
izmantot dūmgāzes siltumu katla agregātā ar ekonomaizeru un 
gaisa uzsildītāju tikai līdz 140—200°, bet agregātos bez pēdējiem — 
līdz 300—400°. Tāpēc arī siltuma zudumi ar aizejošām gāzēm ir 
ievērojami lielāki par pārējiem zudumiem.

Formulas rāda, ka šis siltuma zudums samazinās līdz ar gaisa 
pārpilnības koeficienta samazinājumu. Reizē ar to pieaug dūmu 
gāzes temperatūra kurtuvē un dūmejās, kā rezultātā uzlabojas sil
tuma transmisija katla agregātā (samazinās vajadzīgās sildvirsmas 
laukums un metala patēriņš). Bet pie mazām a vērtībām pieaug 
zudumi ķīmiski nepilnīgās sadegšanas dēļ, kas nav vēlams. Praksē 
cenšas izvēlēties tādu gaisa pārpilnības koeficientu a, lai zudumu 
<12 -f- <73 summa būtu vismazākā.

S i l t u m a  b i l a n c i  k a t l a  a g r e g ā t a m  (siltuma iegu
ves un patēriņa vienādību) vienam kurināmā kilogramam var uz
rakstīt šādi:

Q i -ļ- Qļ -}- Qļ -ļ- Qa -ļ- kkaljkg (51)

vai kurināmā siltumspējas procentos

<7i +  <72 -ļ- <73 -ļ- <74 "ļ- <75 — 100. (51a)

Tā kā qi =  Ojj — katla agregāta lietderības koeficientu (bruto),
Qz

ievērojot zudumus, var izteikt šādi:
q\ 100 — (q.> -f- q-> -|~ </ļ -f- c/s)__ļ q  ̂+  q% +  q̂  +  <75

^ °  -  īoo--------- īoo 1 īoo • { >Z)
Piemers. Noteikt siltuma zudumus ar aizejošo gazi q2, katla agregata 

bruto lietderības koeficientu iļj, a un kurināmā daudzumu, kas stundā jāpatērē 

B kg/st, ja dots kurināmais Ceļabinskas ogles ar Q*1 =  3700 kkal/kg, gaisa 

pārpilnības koeficients aiz katla a = I,6 5 , aizejošās dūmgāzes temperatūra 
taiz =  200°, gaisa temperatūra ta g=  30°, tvaika parametri p =  14 ata un 
t =  300°, barojamā ūdens temperatūra tb.ij=80° (sasilda pirms ieejas katla 
agregātā); zudumus katla agregātā, pieņemt <73 =  3%, <74 =  6 %, qs =  2,2%.
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Katla agregātā ražīgums D — 6,5 t/stundā.
Siltuma daudzuma noteikšanai, ko aiznes aizejošā gāze, lietosim aptuveno 

(50) formulu:

Qs =  [tj. d ' cs.ā + v ū- tv. • Ca. tv. +  (“ — 1) (fflfe — *a. g) ( 1 — kkallkg, 

kurā saskaņā ar (38) formulu

V,. d '* ,.d  =  0,7 9 V°cNg +  0,0187 K“cCOs.

Dotajam kurināmam 1. piemērā (III nodaļas 5. punkts) jau noteicām 
V° =  4,13 nm?[kg, 0,79 1/° =  3,26 nm^/kg, 0,0187 =  0,78 nm*/kg, tātad pie 
« =  1,65 (ct— 1) • V° =  0,65 ■ 4,13 =  2,68 nm^/kg.

Tabulas (skat. pielikuma) atrodam izobarisko tilpumisko siltumietilpību 
intervālam starp 0 un 200° : CA-2=  0,312; Cc0% =  0,430; Cū.tv— 0,362; Cg =  

=  0,312 kkalļnm3 grāds.

Ņemot no tā paša piemēra VB_ tv, — 0;56 nm3/kg, aprēķinām

0,79t “c ^  +  0,0187KdcC02 +  VD. tvCū. tv +  (a -  1) V°c£ =

=  3,26 • 0,312 +  0,78 • 0,43 +  0,56 • 0,362 +  2,68 -0,312 =

=  1,07 +  0,335 +  0,203 +  0,836 =  2,391 kkat/kg ■ grāds.

Ta ka

tad

un

taiz — tū_ g =  200 — 30 =  170°

1 — ļfjo  =  1 ~  °-06 =  ° ’94'

Qs =  2,391 • 170 • 0,94 =  381 kkal/kg

= % i o o = “ L 
Q ļ 3700

ģ2 =  ̂ . 1 0 0  = ----  100= 10,3%.

Saskaņa ar (52) formulu

, Ģ2 +  Ģ3 +  Ģ4 +  Ģ5 , 10,3 +  3 +  6 +  2,2 7oe , . cn; 
■%.«= 1 --------K)0----- ‘ 1 ---------K)0-----  =0,785 (vai 78,5%).

Tālāk tvaikam pie 14 ata un 300° pārkarsēta tvaika tabulās atrodam tvaika 
«ntalpiju i =  726,4 kkal/kg, barošanas ūdenim pie t =  80° atrodam entalpiju 
ib. B =  80 tikal/kg, tāpēc ar (46) formulu varam noteikt kurināmā teorētisko 
iztvaicēšanas skaitli dotiem nosacījumiem:

Qf‘ 3700

^ =  ^ r = r 7 -  =  ° '785 - 6 4 M = 4 '4a

Ar (45) formulu atrodam pilnu kurināmā patēriņu stundā, ja stundā jā 
ražo D  =  6500 kg/stunda tvaika

_  D  6500 K ,
B  =  —— = ----=  1460 kg/st.

I  4,49

7. DEGŠANAS TEORĒTISKĀ TEMPERATŪRA UN KURTUVES EKRĀNS

Par degšanas teorētisko temperatūru tte0r sauc to dūmu gāzes 
temperatūru kurtuvē, kas tur būtu, ja viss kurtuvē saņemtais sil
tums Qk, kā kurināmam sadegot (atskaitot zudumus q% un <74), tā
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arī ar gaisu un pūsmas tvaiku papildu ienestais siltums Qpap tiktu 
izlietots dūmu gāzes sasildīšanai.

Ql ~=-1— iS-'=J ‘- Q i+ Q ^  ■ <53>

Gāzes entalpiju pie teorētiskās degšanas temperatūras un gaisa 
pārpilnības koeficienta a var izteikt šādi:

Iteor t’., Vtecr kkūlļkg, (54)

kur Vd — dūmu gāzes tilpums nrrfiļkg pie gaisa pārpilnības koefi
cienta kurtuvē ak;

cd — vidējā izobāriskā tilpumiskā gāzes siltumietilpība pie 
temperatūras tteor. kkal/nm5! grāds.

Pielīdzinot īteor =  Q k, dabūsim teorētisko degšanas temperatūru

t,.„  -  - L  (o ;  +  q„  ) x .  (56)

Patiesībā ne viss degtuvē ievadītais siltums Qk sasilda gāzi 
kurtuvē, tāpēc ka daļu siltuma saņem siltuma starus uztverošās 
(radiācijas) sildvirsmas, kas atrodas kurtuvē. Tāpēc gāzes tempe
ratūra kurtuvē tļ ir zemāka par teorētisko degšanas tempera

tūru t teor. -

Apzīmējot ar Qs siltumu, ko pārnes siltuma izstarojums, bet ar 
Qd •— siltumu, ko uzņem gāzes kurtuvē; dabūsim vienādību

Qk =  Q* +  Qd kkaljkg,

no kuras ar siltuma starojumu pārnestais siltums no 1 kg kuri
nāmā ir

Qs =  Qk — Qd =  n Qz +  Qp«p — K fA i kkaifig, (56>

bet stundā
Qstand _  Q g kkaljst. (56a)

Temperatūrai th, ar kuru gāzes atstāj kurtuvi ar ārdiem vai 
kameras kurtuvi, ja izdedžus no tām izvāc cietā veidā, jābūt par 
apmēram 50° zemākai par temperatūru, pie kuras sadedzināmā 
kurināmā pelni sāk salipt. Tas nepieciešams, lai pasargātu ne tikai 
kurtuves apmūrējuma iekšējo virsmu, bet arī kurtuvei pievērst© 
sildvirsmu aplipšanu ar izdedžiem (kas samazina katla agregāta 
iztvaicēšanas spēju, tā ka katla darbināšana jāpārtrauc, lai iztīrītu 
kurtuvi).

Tādējādi, izvēloties katrā konkrētā gadījumā vēlamo tempera
tūru t„, pēc (56a) formulas atrodam siltuma daudzumu Qssl , kas 

stundā jāuzņem radiācijas virsmām, un atkarībā no tā aprēķinām 
šo virsmu laukumu.

Kurtuves efektīvās radiācijas virsmas laukumu var aptuveni
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noteikt pēc V. Timofejeva (Vissavienības Siltumtehnikas institūta) 
metodes:

Qst

H ,—  lr r - 7 ^ - ,  (57)
ox [Tteor —  \Th

kur Qss* — siltuma daudzums, kas sildvirsmām kurtuvē jāsaņem 

siltuma izstarojuma veidā kkal/st;
Tteor — teorētiskā degšanas temperatūra kurtuvē °K;
T" — temperatūra, ar kādu gāzes atstāj kurtuvi °Ķ\ 
a — degtuves kopējas izstarošanas koeficients; 
t  — korekcijas koeficients.

Reizinājuma ot skaitliskās vērtības dotas 5. tabulā.

o t  Skaitliskās vērtības
5. t a b u l a

Kurināma veids
Dedzināšanas

veids

Brūnogles ct7= l ,2 — 1,6 . . . Slānī (uz 
ārdiem)

2,8 • 10~B

Akmeņogles................................ Slānī (uz 
ārdiem)

(no 2,8 līdz 3,0)-10-s

Gabalkūdra . . .

Frēzkūdra . . . .

Slam (uz ār
diem). Kamerā

3,5 • 10-s

O g le s .......................................... Slānī (uz ār
diem). Kamerā

1,55 - 10~s

Mazuts . ................................ Slānī (uz ār
diem). Kamerā

2,66 - 10-s

Ja katla siltuma starojumu uztveroša efektīva sildvirsma //* 

t. i., katla sildvirsma, kas pievērsta kurtuvei, ir mazāka par H, 
kas pēc aprēķina nepieciešama, kurtuvē jāizvieto radiācijas papild- 
sildvirsma, tā saucamais e k r ā n s  ar efektīvo vir
smas laukumu

— (58)

Visbiežāk lietojamais ekrāns sastāv no neaiz
segtām, gludām, vertikālām caurulēm 1 (6. zīm.), 
kuru diametrs ir 83 mm un mazāk un kuru gali 
ārpus apmūrējuma pievienoti kolektoriem. Apak
šējie kolektori 2 pildās ar ūdeni no katla ūdens- 
telpas, bet tvaika un ūdens maisījums, kas rodas 
caurulēs, krājas augšējos kolektoros 3 un no 
turienes nonāk katla tvaika telpā. 6. zīm. Ekrāns.
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Ekrana patieso sildvirsmu, kas ir ekrana cauruļu arējas vir
smas pilns laukums, nosaka pēc formulas

k
Hek= - ^ m \  (59)

kur <p — leņķa koeficients, kas atkarīgs no ekrāna novietojuma, 
cauruļu soļa (atstatuma starp cauruļu centru līnijām), cauruļu 
diametra.

Ekrāni, pildīdami savu galveno uzdevumu — atdzesēt kurtuves 
gāzi līdz vēlamai temperatūrai, reizē uzlabo arī kurtuves apmūrē- 
juma darbināšanas nosacījumus un pagarina tā kalpošanas ilgumu. 
Ekrāns dod iespēju iegūt papildu tvaiku, nepalielinot katla-agregāta 
ārējos mērus. Tā kā siltuma pāreja siltuma starojumā augsto tem
peratūru dēļ daudz efektīvāka nekā siltuma pāreja gāzējas, taga
dējos katla agregātos ekrānu izmērus izvērš līdz maksimālās iespē
jas robežām.

V n o d a ļ a  

TVAIKA KATLU UZBCVE

1. VISVIENKĀRŠĀKĀ TVAIKA KATLA UZBCVE

Kā visvienkāršākais tvaika katls var noderēt tērauda cilindrs 
(boilers) ar diviem dibeniem.

Cenšoties palielināt katla sildvirsmu, nepalielinot katla gaba
rītus, tika konstruēti tā saucamie liesmcauruļu katli.

Sāda katla (7. zīm.) cilindrs A sastāv no posmiem, kas savā 
starpā un ar diviem dibeniem savienoti kniežu šuvēm. Cilindra 
iekšienē atrodas liesmcaurule B, kuru no visām pusēm apskalo 
ūdens.

Cilindrs balstās uz trim čuguna balstiem 21, kas katla svaru 
kā slodzi pārnes uz mūra pamatu 22. Liesmcaurules priekšējā 
daļā novietota kurtuve ar ārdu klāju, kas sastāv no divām ārd- 
stieņu 1 rindām un ko norobežo ķieģeļu slieksnis.

Kurināmo iesviež kurtuvē caur kurtuves muti 19, ko aizsedz 
kurtuves durtiņas. Gaisu kurināmam pievada caur ārdu spraugām 
no apakšas no pelnu telpas, kurā tas iekļūst caur pelnu telpas dur
tiņām 20 (vēja krāsns muti).

Dūmgāze no kurtuves pa liesmcauruli, kas ir katla pirmā dūm- 
eja, plūst uz katla viņu galu. Tālāk gāze caur apgriešanās kameru 
3 nonāk sānu dūmejā 4 un apsilda katla cilindra vienus sānus, pēc 
tam pa apakšu pāriet trešajā dūmejā 5 katla otros sānos un tad 
aiziet rovī 6. Katla apmūrējumu ārpusē taisa no parastajiem mālu 
ķieģeļiem, bet iekšpusi, kur dūmu gāzes temperatūra var pārsniegt
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600° — no ugunturīgiem ķieģeļiem. Lai apmūrējums būtu izturī
gāks, tā ārpusē ierīko metala statņus.

Nepieciešamo velkmi gāzes kustībai dūmejās rada skurstenis 
vai ekshausters (dūmu sūcējs). Velkmes regulēšanai rovī ierīkots

7. zīm. Katls ar vienu liesmcauruli.

aizbīdnis 7, kura kustību no katla priekšpuses regulē ar stieņu 9, 
pretsvara 8 un pār blokiem 10 pārlikto ķēžu palīdzību.

Gāzei apskalojot liesmcaurules un tvaika katla sienas, sil
tums no gāzes pāriet ūdenī, kas pārvēršas tvaikā. Tvaiks sakrājas 
katla boilera augšējā daļā un caur tvaika noslēgvārstuli 13 pie 
saustvaika kārbas 11 aiziet no katla uz patērētāju. Saustvaika kār
bas lūku 18 lieto katla iekšējai apskatei un tīrīšanai.

Virsmu, kas šķir tvaiku un ūdeni tvaika katlā, sauc par i z - 
t v a i k o š a n a s  s p o g u l i .

Lai katla sienas pasargātu no pārkaršanas, visaugstākajai līni

14 — 575
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jai, līdz kurai sniedzas karstās gāzes (ugunslīnijai), vienmēr jāat
rodas vismaz par 100 mm zemāk par viszemāko ūdens līmeni katlā.

Aparāti ūdens pildīšanai katlā zīmējumā nav parādīti.
Katlos ar vienu liesmcauruli šo cauruli ierīko ekscentriski. Šau

rākajā ūdens kārtā (pa labi), kas saņem relatīvi vairāk siltuma 
nekā platākā (pa kreisi), ūdens intensīvi iztvaiko. Ūdens ar dau
dzajiem tvaika pūslīšiem tiecas pacelties uz augšu, rodas riņķo
joša ūdens plūsma ap liesmcauruli — cirkulācija, kas uzlabo sil
tuma pāreju no katla sienas uz ūdeni. Visos mūslaiku katlos cen
šas iekārtot intensīvu ūdens cirkulāciju.

Katli ar divām liesmcaurulēm atšķirīgi ar to, ka tajos ir divas 
paralēlas liesmcaurules ar atsevišķu kurtuvi kairā. So katlu sild- 
virsmas laukums un tvaika ražīgums ir lielāki nekā katlos ar vienu 
liesmcauruli.

Katram katlam jāpierīko vajadzīgā a r m a t ū r a  un g a r n i 
t ū r a .  Armatūra nepieciešama, jo ar to panāk drošu katla darbi
nāšanu, garnitūra atvieglo katla apkalpošanu.

Pie katla armatūras pieder manometrs 14, drošības ventiļi 12, 
līmeņrāditājs-stikls 15, ūdens krāni 16, barošanas vārstulis (ven
tilis), pretvārsts, nopūšamais krāns jeb ventilis 17 un ventilis tvaika 
noslēgšanai.

Ar manometru (8. zīm. a) kontrolē spiedienu katlā. Novērodams

8. zīm. Tvaika katla armatūra: 
a — manometrs; b ~~ drošības ventils; c — līmeprādītājs; d — pretvārsts; e — ventils 

piesātināta tvaika noslēgšanai.
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manometru, kurinātājs regulē kurtuvē degšanas procesu tā, lai uz
turētu katlā vajadzīgo spiedienu.

Drošības vārstuļi (8. zlm. b) paredzēti signalizācijai un auto
mātiskai daļējai tvaika izpūšanai gadījumā, kad spiediens katlā 
pārsniedz pieļaujamo.

Līmeņrādītājs-stikls (8. zīm. c) nepieciešams ūdens līmeņa 
novērošanai katlā. Ar barošanas ventili var pārtraukt ūdens pa
devi katlā un regulēt ūdens daudzumu, kas ieplūst katlā.

Pretvārsts (8. zlm. d) brīvi ielaiž ūdeni katlā, bet nelaiž to 
atpakaļ katla barošanas vadā, kad barošana pārtraukta vai baroša
nas vadā notikusi avārija.

Nopūšamais krāns paredzēts ūdens izlaišanai no katla, kad 
katls jāremontē, un katla nopūšanai. Katlu nopūš, ja no tā jāiz
laiž daļa ūdens, lai izvadītu tur uzkrājušās dūņas vai lai samazi
nātu sāļu koncentrāciju katla ūdenī.

Ar tvaika noslēgventili (8. zīm. e) katlu atvieno no tvaika vada.
Pie katla garnitūras pieder lūkas un lūciņas, kas paredzetas 

katla iekšienes tīrīšanai un apskatei, aizlaidnis, ko lieto velkmes 
regulēšanai un katla dūmeju atdalīšanai no rovja, kurtuves dur
tiņas u. c. Saskaņā ar «Noteikumiem par tvaika katlu iekārtošanu, 
uzstādīšanu un ekspluatāciju» augšminētās daļas ir katra katla 
nepieciešamie piederumi.

Tvaika katla darbība. Lai katlā uzturētu nt mainīgu spiedienu 
arī tad. ja patērētāju noņemtā tvaika daudzums svārstās, jāuztur 
līdzsvarā siltuma daudzums, kas tiek pievadīts ūdenim, ar siltuma 
daudzumu, kas vajadzīgs no katla noņemamā tvaika ražošanai.

Ja šo līdzsvaru traucē pieaugošs tvaika patēriņš, tad spiediens 
samazinās, ja tvaika patēriņš samazinās, — spiediens pieaug. Lai 
paceltu spiedienu, jākāpina iztvaicēšana, palielinot sadedzināmā 
kurināmā daudzumu, ko panāk, regulējot ar aizlaidņiem pievadītā 
gaisa daudzumu un velkmi. Vairāk atverot šos aizlaidņus, palie
linās degošajam kurināmam pievadītais gaisa daudzums, kurinā
mais sadeg ātrāk, atbrīvo vairāk siltuma, katlā rodas vairāk tvaika. 
Kurtuvē jāpadod vairāk kurināmā.

Ja spiediens katlā pieaug, tad tā samazināšanai jāsamazina 
sadedzināmā kurināmā daudzums. Straujāku spiediena samazinā
šanos panāk ar pastiprinātu katla barošanu, kas slāpē iztvaicēšanas 
procesu.

Regulējot degšanas procesu, jāregulē arī katla barošana ar 
ūdeni tā, lai ūdens līmenis katlā nepaceltos augstāk par pieļauto 
normu un nenokristu zemāk par viszemāko pieļaujamo.

Katla darba regulēšanu tagad stipri atvieglo kontroles un mērī
šanas aparāti un automātiskie regulatori.

Tvaika spiediena svārstības katlā ievērojamā mērā atkarīgas 
no ūdens tilpuma katlā, tāpēc ka līdz ar spiediena pieaugumu 
paaugstinās arī ūdens vārīšanās temperatūra, un pievadītais

14 '
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siltums tiek izlietots ūdens uzsildīšanai, kas kavē spiediena palieli
nāšanos. Pretēja parādība notiek, ja katlam pievada par maz sil
tuma. Ūdens tvaika katlā ir akumulators, kas palēnina spiediena 
izmaiņu kā uz vienu, tā uz otru pusi. Tāpēc katlos, kuros ūdens til
pums attiecībā pret sildvirsmu ir liels, konstanta spiediena uzturē
šana ir atvieglota, bet katlos ar mazu ūdens tilpumu turpretim stipri 
apgrūtināta un prasa komplicētu ūdens, kurināmā un gaisa pade
ves procesu automatizāciju.

Augstā ūdens temperatūra tvaika katlos var būt par cēloni 
bīstamām katlu eksplozijām. Ja kādu nebūt iemeslu pēc rodas 
tieša saskare starp katla boilera iekštelpu un ārējo atmosfēru 
(piemēram, ja katls pārkarsēts un katla sienā rodas plaisa vai 
iedragāts kniežu savienojums), tad spiediens acumirklī nokrīt 
līdz atmosfēras spiedienam un, pateicoties silturrtam, kas atbrī
vojas no ūdens, rodas ievērojams tvaika daudzums, kas aizņem 
daudz reižu lielāku tilpumu nekā ūdens — notiek eksplozija. Katla 
eksplozijas bīstamība palielinās līdz ar katla ūdens telpas un tvaika 
spiediena palielināšanos.

Liesmcauruļu katlu maksimālā tvaika ražība nepārsniedz 
2,5—3 t/st, bet sildvirsmas termiskā slodze sasniedz 20 000— 
25 000 kkal/m- sl un parastais spiediens ir 8— 12 aim.

Liesmcauruļu katlu galvenās pozitīvās īpašības ir konstrukcijas 
un apkalpošanas vienkāršība, nav nekādu prasību par barojamā 
ūdens kvalitāti, laba sildvirsmas izmantošana, jo ievērojama sil
tuma daļa tiek pārnesta siltuma starojuma veidā, jo kurtuve ir 
iekšējā. Lielais ūdens tilpums katlā dod iespēju uzturēt konstantu 
tvaika spiedienu pat krasas slogojuma maiņas gadījumos un darba 
pārtraukumos ilgstoši saglabāt siltumu katlā. Tomēr lielais ūdens 
tilpums liesmcauruļu katliem rada arī negatīvas īpašības: eksplo
ziju bīstamību un ilgāku aukstā katla uzkurināšanas laiku.

Pārējie trūkumi ir liels metala patēriņš uz sildvirsmas 1 m2, 
vajadzīgs liels grīdas laukums, nav iespējams lietot paaugstinātiem 
un augstiem spiedieniem.

Liesmcauruļu katlus dažreiz lieto kā ūdenssildīšanas katlus. 
Šādos gadījumos katlu apmūrējumu izveido tā, ka gāzes apskalo 
katla cilindru no apakšas, sāniem un virsas.

2. KATLI AR DŪMCAURULĒM UN KOMBINĒTIE KATLI

Par dūmcauruļu katliem sauc tādus katlus, kuros ir liels skaits 
maza diametra cauruļu, kas iet caur katla ūdenstelpu no viena 
katla dibena līdz otram. Pa šīm caurulēm plūst dūmu gāze. Kur
tuvi novieto zem katla boilera.

Ļoti izplatīti ir k o m b i n ē t i e  l i e s m u - d ū m u  cauruļu 
katli. Kombinētos katlos kurtuve atrodas liesmcauruļu iekšienē,
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un dūmu gāze no tām iet pa dūmcaurulēm. Tādos kombinētos kat
los labi izmanto starojošā siltuma pāreju katla posmā ar augstu 
temperatūru un siltuma pāreju vadāmības ceļā zemāko temperatūru 
posmā. Vajadzība pēc apmūrējuma atkrīt, tāpēc tādus katlus var 
lietot pārvietojamās iekārtās.

Ļudinovas rūpnīcas SK sistēmas lokomobiles katlā 1 (9. zīm.) 
ar liesmcaurules veida kurtuvi 2 gāze no dūmcaurulēm 3 nonāk

9. zīm. Lokomobiles katls.

dūmu kārbā, kurā dažreiz novieto tvaika pārkarsētāju 5, un tālāk 
aiziet skursteni. Tvaiks no katla tvaika telpas iznāk pa īscauruli 4.

Lokomobiļu tipa katlus ar sildvirsmām līdz 100 m? būvē spie
dieniem līdz 18 aira. Normālā tvaika rašanās slodze ir 25—30 kg/m2, 
bet no katla aizejošās dūmu gāzes temperatūra ir no 300—350°.

Galvenie lokomobiļu tipa katlu trūkumi ir tie, ka šajos katlos 
grūti sadedzināt zemas kvalitātes kurināmo un sildvirsmas attīrī
šana no katlakmens ir sarežģīta operācija.

Lokomotīvju katli 1 (10. zīm.) atšķiras no lokomobiļu katliem 
ar lielākiem izmēriem, īpašu kurtuves kārbas izveidojumu un pār
karsētāju, kas ievietots dūmu caurulēs. No dūmu kārbas 5 gāze 
aiziet caur skursteni 6', ko darbina mākslīgā veikrne. Lai uzlabotu 
cirkulāciju, kurtuvē ierīkotas cirkulācijas caurules 4. Cirkulācijas
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virzienu rāda iezīmētās šautriņas. Tvaika spiediens 17—22 atm pie 
temperatūras līdz 400°. Sildvirsmas laukums sasniedz 300 m2 pie 
tvaika ražošanas slodzes 50—60 kg/m2 st. Augsto tvaika ražošanas 
slodzi iegūst, pateicoties paaugstinātai kurtuves termiskai slodzei 
(2—3 milj. kkal/st m2), tātad paaugstinātiem zudumiem.

Galvenie lokomotīvju katlu trūkumi ir tie, ka šajos katlos grūti 
sadedzināt zemas šķirnes kurināmos, grūti atbrīvot sildvirsmu no 
katlakmens, nav iespējams lietot augstspiediena tvaiku un to kon
strukcija ir neelastīga.

3. ODENSCAURUĻU KATLI AR KAMERĀM VAI SEKCIJĀM

Katlu sildvirsmu turpmākā izvēršana noveda pie ūdenscauruļu 
katliem, kuru sildvirsma sastāv galvenokārt no neliela diametra 
(60— 100 mm) ūdens caurulēm, kuras no ārpuses sasilda gāze, bet 
no iekšpuses apskalo ūdens.

Ūdenscauruļu katlus iedala h o r i z o n t ā l o s  (kameru un sek
ciju katli) un v e r t i k ā l o s  (bezkameru) katlos. Horizontālos 
katlos taisnas caurules stāv nelielā slīpumā (ne vairāk par 15°) 
pret horizontālo plakni. Bezkameru katlos lieto kā taisnas, gandrīz 
vertļkālas, tā arī izliektas caurules.

Ūdens cirkulācijas shēma kameru katlā un tā ārējais izskats 
bez apmūrējuma redzams 11. zīmējumā. Kameras 2 un 4 ir saknie
dētas vai metinātas metala kārbas. Vienā kameras sienā ievelmē- 
tas caurules 1; pretējā kameras sienā ierīkotas ar īpašiem vākiem 
noslēdzamas lūciņas cauruļu tīrīšanai. Lai novērstu sienu izliekša- 
nos uz āru, tās sastiprinātas ar enkursaitēm.

Gāze no kurtuves, kas atrodas zem caurulēm, plūzdama starp 
caurulēm, sakarsē ūdeni, kas tajās atrodas, un pārvērš to tvaikā.

11. zīm. Kameru katls ar horizontālām ūdens caurulēm un ūdens cirkulācijās
shēmu.
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Lai tvaika pūslīši brīvi izplūstu no caurulēm, pēdējās novietotas 
slīpi. Tvaika pūslīši, paceldamies uz augšu, sev līdzi aizrauj ūdeni, 
nonāk priekšējā kamerā 2 un no turienes katla boilerā 3 (11. zīm.). 
Ūdens ieplūst caurulēs caur kameru 4.

Tvaika ražošanas slodze kameru katlos ir 30—35 kg/m2 st.
Kameru katlu galvenie trūkumi saistās ar plakanajām kame

rām, kas padara visu konstrukciju lielu un smagu, apgrūtina iz
gatavošanu un montāžu (uzstādīšanu) un ierobežo spiediena kāpi
nāšanu un sildvirsmas laukumu. Pie kameru katlu trūkumiem pie
skaitāms ari to konstrukcijas neelastīgums. Ūdens caurules, vairāk 
sakarsdamas nekā katla cilindrs, ari vairāk pagarinās, tāpēc vietās, 
kur kameras piestiprinātas katla boileram, rodas bīstami spriegumi.

Minēto trūkumu dēļ pie mums vairs nebūvē kameru katlus ar 
nedalītām kamerām, kaut gan daudzās iekārtās tos vel darbina.

Horizontālo ūdens cauruļu katlu konstrukcijas uzlabojumu pa
nāk, sadalot kameras atsevišķās dalās — kolektoros. Tādus katlus 
sauc par s e k c i j u  k a t l i e m .  Katra sekcija sastāv no ūdens 
cauruļu kūļa, kas ievalcēts kolektoros, kuri savukārt ar savienoša
nas cauruļu palīdzību savienoti ar katla boileru. Vienu no pirma
jām šāda veida konstrukcijām ieteicis inženieris V. Šuhovs pagā
jušā gadsimta beigās.

Šuhova katls (12. un 13. zīm.) sastāv no boileriem un ūdens 
caurulēm, kas izvietotas atsevišķos kūļos. Katra cauruļu kūļa 
cauruļu 8 gali ievalcēti cilindriskas formas kolektoros — boileros

12. zīm. Suhova sistēma?; katla ārējais skats (bez apmurējuma).
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13. zīm. Suhova sistēmas katls.

2 un 7. Katrā kolektorā ir lūka 9 ar vāku, pa kuru var apskatīt 
un iztīrīt visas viena kūļa caurules. Divus cauruļu kūļus ar kolek
toriem un vienu augšējo boileru savieno vienā komplektā ar 105 
līdz 125 rn2 lielu sildvirsmu. Visas katla detaļas standartizētas. 
Boileri piekārti katla karkasam 10. Tāds katla iekārtojums ievēro
jami vienkāršo tā izgatavošanu un montāžu.

Lai panāktu labāku ūdens cirkulāciju, iekārtota tvaika un ūdens 
patstāvīga izeja no apakšējiem cauruļu kūļiem uz augšējo boileru 
pa cauruli 6.

Boileri pievienoti kopīgam šķērsām novietotam tvaika savacē- 
jam 3, no kura tvaiks nonāk tvaika pārkarsētajā 5. Dūņu krātuve 4 
arī kopīga vairākiem komplektiem. Gāzes plūsmas virzienu gāzējās 
rāda šautriņas. Suhova sistēmas katls bija pasaulē pirmā konstruk
cija, kurā atrisināts viens no svarīgākajiem katlu masu ražošanas 
uzdevumiem — maksimālā katla atsevišķo daļu standartizācija un 
izmēru unifikācija. Suhova katli plaši izplatījās rūpniecības iekār
tās ar nelielu spiedienu un mazu tvaika ražību, un tiem bija liela 
loma iekšzemes katlubūves attīstībā.
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15. zīm. Babkok-Vilkoksa sistēmas katis.
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Suhova katlu trūkumiem jāpieskaita to termiskais neelastī- 
gums, cauru|u pārāk blīvais novietojums kūļos un nepietiekoša gā
zes plūsmas siltuma izmantošana.

5o katlu paveids ir Suhova-Berlina katli, kuri atšķiras ar to, 
ka tiem ir viens šķērsām novietots boilers un pamīšus novietoti 
cauruļu kūļi.

iO. zim. Riīpmcas «Krāsnij koteļščik» sekciju katls.

Sekciju katlu kolektorus var izgatavot taisnu vai līkloču izlocītu 
cauruļu — kameru veidā. 14. zīmējumā redzama Babkok-Viikoks 
sistēmas katla sekcija, kas sastāv no cauruļu grupas 2 un diviem 
kolektoriem /, kas, līkloču izlocīti, dod iespēju novietot caurules 
pamīšus rindās un ar to uzlabo gāzes siltuma izmantošanu. 15. zī
mējumā parādīts šāda katla ārējais izskats; 16. zīmējumā parā
dīts sekciju katls ar diviem boileriem. Katra sekcija, kas sastāv 
nu caurulēm 6 un kolektoriem 5, savienota ar katla boileru 1 ar 
pievadcaurules 3 un tvaika novadcaurules 4 palīdzību. Tvaiks, kas
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rodas katlā, pa caurulēm 7 nonāk tvaika vācējā 2 un aiz tā tvaika 
pārkarsētājā 9. Katla barošana iekārtota no katla priekšpuses pa 
cauruli 10. Katlu nopūš caur dūņu uzkrājēju 8. Sāda tipa sekciju 
katlus ar gareniski novietotu boileru būvēja sildvirsmām līdz 
500 m2 un spiedieniem līdz 25 atm ar tvaika ražību 25—32 kg/m2 st.

Nepietiekošās ūdens cirkulācijas, kolektoru dārdzības un sild- 
virsmas lielā svara (70—80 kg/m2 pie 25 atm) dēj sekciju katlus ar 
garenvirzienā novietotu boileru tagad vairs nebūvē, bet ievērojams 
to skaits vēl tiek darbināts.

Ievērojamas priekšrocības ir sekciju katliem ar šķērsām novie
totu nelielu diametru boileru, kas var izturēt augstus spiedienus 
(pāri par 100 atm).

4. BEZKAMERU UDENSCAURIJĻIJ KATLI

Odenscaurulu katlu ievērojams konstrukcijas vienkaršojums tika 
sasniegts, pārejot uz bezkameru katliem, kuros ūdens caurules

17. zīm. Trīsboileru katls.
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novietotas vertikāli vai ļoti stāvu un tieši pievienotas katla boile
riem. Sādā konstrukcijā uzlabojas cirkulācija tāpēc, ka palielinās 
ūdens un tvaika maisījuma stabu augstums, palielinās apstarotās 
sildvirsmas laukums un samazinās aizņemtais grīdas laukums.

Vertikālajos katlos sākumā lietoja taisnas caurules, lai atvieg
lotu to tīrīšanu no katlakmens, bet, kad pārgāja uz katlu barošanu 
ar tīrītu ūdeni, sāka lietot liektas caurules. Pāreja uz stipri izliek
tām caurulēm deva iespēju palielināt katlu sildvirsmu un deva 
elastīgāku katlu konstrukciju.

Bezkameru stāvcauruļu katls ar 3 boileriem un mazliektām cau
rulēm redzams 17. zīmējumā.

Sā katla trīs boilerus savieno četri cauruļu kūļi. Kurtuve 5 ir 
kameras kurtuve ar ekrāniem 3 un 4, kurus baro pa lejup ejošām 
caurulēm 6. Putekļveida kurināmo sajaukumā ar gaisu pievada caur 
degļiem 2. Dūmu gāze secīgi iziet caur pirmo katla gāzēju 8, pār- 
karsētāja gāzēju 9 un katla pēdējām gāzējām 10 un 11. Aiz katla 
uzstādīts ekonomaizers 15 un_ gaisa sildītājs 16. Katlu baro, ieva
dot ūdeni augšējā boilerā 7. Ūdens nāk lejā pa ūdens cauruļu kūli
11 katla mugurpusē, ūdens un tvaika maisījums ceļas uz augšu pa 
priekšējo un vidējo cauruļu kūļiem 8 un 10. Galvenā tvaika masa 
sanāk priekšējā augšējā boilerā 1, no kurienes tvaiks pa caurulēm 
13, bet ūdens pa caurulēm 12 nonāk boilerā katla mugurpusē un 
tālāk caur tvaika vācēju 14 tvaika pārkarsētāja 9 kolektorā. Pār
karsētais tvaiks caur pārkarsētāja izejas kolektoru aiziet uz pa
tērētāju.

Sāda tipa katlus izlaiž 32—34 atm spiedieniem tvaika ražībai 
līdz 180 t/st.

Labākas īpašības ir divboileru katliem. Divboileru katla agre
gāts C n  (kurināmā sadedzināšanai uz plānārdiem) vidējai tvaika 
ražībai 12 t/st pie 16 atm un 250° redzams 18. zīmējumā.

Boilerus 5 un 8 savieno divi cauruļu kūļi. Priekšējo cauruļu 
kūli 4 (augšupejošo) apskalo dūmu gāze (gāzes ceļu rāda šautri
ņas), cauruļu kūlis 7 katla mugurpusē (lejupejošais), lai uzlabotu 
cirkulāciju, nosegts ar siltumizolāciju. Tvaiks tieši no boilera 5 
nonāk tvaika pārkarsētājā 6 un no tā pie patērētāja. Katla kurtuve 
ekranizēta. Ekrānu caurules ar ūdeni pilda caur lejupejošām cau
rulēm 2, kas atrodas katla ārpusē, un caur kolektoru /. Ekrāna 
cauruļu augšgali tieši ievalcēti boilerā 5. Sis boilers balstās uz pa- 
likteņiem, kas visu slogojumu pārnes uz katla karkasu.

Taganrogas rūpnīca tādus katlus ar ražību 12 un 20 t/st būvē 
ar ārdu un kameru kurtuvēm.

Divboileru katla piemērs ar vienu cauruļu kūli mazai ražībai ir 
ZtKB tipa katls (19. zīm.) ar ražību 0,7—6,5 t/st pie spiediena 
13 atm un pārkarsētā tvaika temperatūras 350°. Katls ir transportē
jams, to var pārvadāt samontētā veidā uz dzelzceļa platformām. 
Augšējo garāko boileru 2 ar apakšējo īso boileru 4 savieno ūdens-
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cauruļu kūlis 3. Gāze, nākdama no kurtuves 1, apskalo ūdens- 
caurules, plūzdama virzienā šķērsām tām (gāzes ceļu plānā norāda 
šautriņas).

Tagad tādus katlus izlaiž Suhova-Berlina katlu vietā, bet ar 
ievērojami mazākiem izmēriem un metala patēriņu nekā pēdējiem.

18. zīm. Tipa CII divboileru katls ar ražību 12 t/st.
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20. zīmējumā parādīta mūslaiku vienboilera katla shēma tvaika 
ražībai 20 tļst, spiedienam 43 alni pie t =  450° ar plaši izvērstām 
ekrānu sildvirsmām un katla sildvirsmas konvekcijas kūli. Katlā 
nav horizontālu un pret horizontāli maz sašķiebtu sildvirsmu, un 
tā sakārtojums pielāgots kameras kurtuvei.

3 4

20. zīm. Taganrogas rūpnīcas vienboilera katls ražībai 20 tļst ar kameras
kurtuvi.
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Sājos katlos caurules tvaika novadīšanai no ekrāna katla mugur
pusē uz tvaika pārkarsētāju 4 veido konvekcijas kūli 2, kas novie
tots dūmu gāzes ceļā uz pārkarsētāju. Aiz šīm caurulēm atrodas 
neliels katla cauruļu konvekcijas kūlis 3, kas tieši ievadīts katla 
boilerā un kas apakšā savienots ar kolektoru /. So kolektoru baro 
caurules, kas atrodas ārpus katla apmūrējuma un nesaņem sil
tumu no karstās dūmu gāzes. Dūmu gāze, izejot caur pārkarsētāju 
4, plūst lejup pa vertikālu gāzēju, kurā novietots tēraudcauruļu 
ekonomaizers 5 un cauruļveida gaisa sildītājs 6. Tādējādi katla 
agregātam ir kompakts fl veidīgs iekārtojums. Sāda tipa katlos, 
kurus mūsu rūpnīcas izlaiž tvaika ražībai līdz 200 t/st, līdz ar 
lielu katlu drošību ir vismazākais metala patēriņš uz ražotā 
tvaika 1 t.

5. TIEŠĀS PLOSMAS KATLI

Iepriekš aplūkoto sistēmu katlos ūdens daudzkārtīgi pārvietojas 
pa kādu noslēgtu kontūru. Katlu agregātus, kuros ūdens, pārvērsda
mies tvaikā, tikai vienu reizi vien apskalo sildvirsmu, sauc par 
t i e š ā s  p l ū s m a s  katliem. Vispilnīgāk šis princips attīstīts 
Padomju Savienībā L. Ramzina konstrukcijas t i e š ā s  p l ū s 
m a s  katlos.

Tiešās plūsmas katla agregāts sastāv no līkloču izlocītu cauruļu 
sistēmas, kas novietota agregāta dūmejās. Ūdeni šajās caurulēs 
piespiedu kārtā pārvieto barošanas sūkņi. Plūstot pa caurulēm,

ūdens vispirms sasilst, bet pēc tam 
iztvaicējas un beidzot pārvēršas pār
karsētā tvaikā.

Ramzina 51 CEf 220/100 katla 
shēma ražībai 220 t/st, spiedienam 
100 airn un temperatūrai 495° re
dzama 21. zīmējumā.

Kurināmo padod caur degli 8. 
Barošanas ūdens ar 185° temperatūru 
ieplūst konvekcijas ekonomaizerā /, 
tur sasilst līdz 233° (kurinot ar Pie- 
maskavas oglēm) un tālāk nonāk 
spirāles veidīgajā ekrānā. Sā ekrāna 
apakšējā daļā ūdens sakarst līdz vā
rīšanās temperatūrai, bet tālāk lie
lākā daļa ūdens (ap 70%) iztvaicējas.

Visa ūdens iztvaicēšanās radiā
cijas zonā nav pieļaujama, jo ūdenī 
izšķīdušo sāļu nogulsnes uz caurules 
sienām var būt par iemeslu šo cau
ruļu pārkaršanai.

21. zīm. Ramzina sistēmas tie
šas plūsmas katla shēma.
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No radiācijas zonas 2 ūdens un tvaika maisījums pāriet uz kon
vekcijas sildvirsmu, kuru sauc par pārejas zonu 3. Seit iztvaicējas 
atlikušais mitrums un tvaiks daļēji pārkarsējas (līdz 342°). Izkri
tušos sāļus periodiski aizskalo.

No pārejas zonas tvaiks nonāk radiācijas pārkarsētājā 4 un aiz 
tā konvekcijas pārkarsētājā 5. Degšanai nepieciešamais gaiss tiek 
sasildīts gaisa sildītājos 7 un 6. Tā kā šajos katlos nav boileru un 
kolektoru un savienojošo cauruļu skaits ir minimāls, metala patē
riņš tiešas plūsmas katlos uz iegūstamā tvaika 1 t ir mazāks nekā 
katlos ar daudzkārtīgo cirkulāciju, kam sevišķi liela nozīme pie 
lieliem spiedieniem, kad jālieto dārgie leģētie tēraudi.

Par tiešās plūsmas katlu sliktām īpašībām jāuzskata grūtības 
šo katlu darba regulēšanā un no ūdens nosēdušos sāļu aizvākšanā, 
katlu izpūšot. Tiešās plūsmas k£.tli jābaro ar tīru kondensātu vai 
ar kondensāta un destilēta ūdens maisījumu, kura sāļu saturs ne
drīkst pārsnieg! 5 mg/'kg. So katlu regulēšana ir automatizēta.

Senāk Ramzina tiešās plūsmas 
katlus būvēja ražībai līdz 220 t/st, 
spiedieniem 35— 140 atm un tempe
ratūrai no 425 līdz 510°. Sestajā 
piecgadē ražots vēl vairāk tiešās 
plūsmas katlu ar vēl augstākiem 
tvaika parametriem. Padomju tie
šās plūsmas katli ir moderni mūs
laiku katli.

La-Monta katli ar daudzkārtīgu pie
spiedu cirkulāciju. Mākslīgo cirkulāciju 
realizē cirkulācijas sūknis 4 (22. zīm.), 
kas pa caurulēm 3 saņem ūdeni no 
boilera-separatora 2 un dzen to ekrāna 
5 un katla 6 caurulēs. Iegūtais piesā
tinātais tvaiks no boilera-separatora no
nāk tvaika pārkarsētājā 7, no kurienes 
iet uz patērētāju. Katla barošana notiek 
caur ekonomaizeru 1.

Mākslīgi radītā cirkulācija dod 
iespēju lietot katlā maza diametra ūdens 
caurules ar lielu siltuma pārnešanas koe
ficientu un katla agregāta ārējo izmēru
samazināšanas nolūkā ļauj izdarīt jebkuru katla sildvirsmu izvietojumu.

Katli ar piespiedu daudzkārtīgo cirkulāciju PSR Savienībā nav visai iz
platīti.

22. zīm. Daudzkārtīgas pie- 
spiedcirkulācijas (La-Monta) 

katla shēma.

6. AUGSTSPIEDIENA KATLI

Augstspiediena un augstas temperatūras tvaika lietošana, kas 
ievērojami kāpina kopējo tvaika-spēka iekārtas lietderības koe
ficientu, nosaka daudzas konstrukcijas īpatnības katlu agregātos. 
Augstā tvaika spiediena dēļ nepieciešams ievērojami biezākas

15 — 575



226 TVAIKA KATLU UZBŪVE

cauruļu, kolektoru un boileru sienas (tā, piemēraim, boileru sienas 
biezumu no 45 mm pie 35 atm palielina līdz 90 mm pie 110 atm). 
Vienlaicīga augstu spiedienu un augstu temperatūru iedarbība uz 
metālu tā sauktās metala šļūdes dēļ rada paliekošas deformācijas, 
metāls zaudē izturību un sagrūst.

Sakarā ar to detaļas, kas pakļautas augstu spiedienu un tem
peratūru iedarbībai, izgatavo no šļūdes ziņā izturīgākajiem oglekļa 
un leģētiem (molibdena, hroma-molibdena, niķeļa un citiem) tē- 
raudiem. Augstspiediena katlu boilerus nākas kalt viengabala kon
strukcijā, kas sadārdzina šā katla jau tā augsto izmaksu. Tāpēc 
arī augstspiediena katlos cenšas samazināt boileru diametrus un 
viņu skaitu vai pat iztikt pavisam bez boileriem.

Iztvaicēšanas siltuma samazinājums un šķidruma siltuma palie
linājums pie augstiem spiedieniem liek attiecīgi samazināt katla 
iztvaicēšanas sildvirsmu un palielināt ekonomaizera sildvirsmu. 
Tanī pašā laikā pasliktinās ūdens un tvaika maisījuma cirkulācijas 
nosacījumi (sakarā ar tvaika īpatnējā tilpuma izmaiņu) un mit
ruma atdalīšana no piesātinātā tvaika. S. Ordžonikidzes Podoļskas 
rūpnīcas uzbūvētais modernais FIK-10 tipa augstspiediena katls ar 
dabisko cirkulāciju 230 t/st ražībai, 100 atm spiedienam un 510° tem
peratūrai redzams 23. zīmējumā. Katlā iekārtota ogļu putekļu kur
tuve. Speciāla cauruļu kūļa ūdens iztvaicēšanai katlā nav. Nelielu 
konvektīvo sildvirsmu veido katla mugurpuses ekrāna novadcau
rules 5. Tieši aiz šīm caurulēm novietots divās sekcijās 10 un It  
sadalītais tvaika pārkarsētājs. Sekcijā 11 iespējama kopā ar mit
rumu aiznesto sāļu nogulsnēšanās, tāpēc, lai novērstu cauruļu 
pārkarsēšanu, šī sekcija novietota zemākas dūmu gāzes tempe
ratūras zonā. Lejupejošā gāzējā novietoti ekonomaizers 12 un 13 
un gaisa sildītājs 14 un 15, kas abi iekārtoti divās pakāpēs. Ar to 
iegūst augstāku sasildītā gaisa temperatūru, tātad intensīvāku 
degšanas procesu kurtuvē, bez tam pieaug starpība starp dūmu 
gāzes un ūdens un gaisa temperatūrām.

Ūdeni katlā iepilda boilerā /, no kurienes tas pa lejupejošām 
caurulēm nonāk ekrānu apakšējos kolektoros. Tvaika-ūdens maisī
jums, kas rodas ekrānos, nonāk starpā iebūvētā atdalīšanas boilerā 
2, kur noris iepriekšēja tvaika atdalīšana no ūdens. Tālāk tvaiks 
pa caurulēm 4 tvaika pārvadīšanai, bet ūdens pa caurulēm 3 ūdens 
pārvadīšanai pāriet galvenajā boilerā 1, kurā tvaiks galīgi atbrīvo
jas no mitruma. Piesātinātais tvaiks no boilera 1 pa caurulēm 6 
nonāk tvaika dzesētājā 7 un aiz tā pa starpkolektoriem 8 secīgi 
tvaika pārkarsētāja sekcijās 11 un 10. Pārkarsētais tvaiks uz patē
rētājiem aiziet caur kolektoru 9.

Katla agregāts FlK-10 pieskaitāms tā sauktiem unificētiem kat
liem, kuru konstrukcija dažādiem kurināmiem atšķiras tikai ar nie
cīgām sildvirsmas laukuma izmaiņām ekonomaizera un tvaika pār- 
karsētājā, kas dod iespēju ātri pārkārtot darbināmo iekārtu no
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viena kurināmā uz citu un organizēt sērijveida standartizētu katlu 
izgatavošanu.

Padomju rūpnīcas — katlu būvētājas sestajā piecgadē paredz 
izlaist jaunus katlus ar lielu tvaika ražību. Katram šādam katlaim

jādod tvaika daudzums, kas ne
pieciešams 100 000—200 000 kW 
turboģeneratora un vēl lielākas 
jaudas turboģeneratora darbinā
šanai.

24. zīmējumā redzama 
Tn-430-1 vienboilera ekrāna 
katla shēma, kura tvaika ra
žība ir 430 tļst pie 100 atm 
spiediena un 540° temperatūras 
un kas paredzēts tvaika ražo
šanai 100 000 kW jaudas turbo- 
ģeneratoram.

Šis katls pieder bloka tipa 
katliem. Bloka katlus samontē 
būvlaukumā no nedaudziem at
sevišķiem, lieliem blokiem. Tā, 
piemēram, bloki, no kuriem 
montē kurtuvi, sastāv no ekrāna 
caurulēm, kas savienotas ar kar
kasa augšējiem un apakšējiem 
kolektoriem, garnitūru utt. Bloku 
zmērus izvēlas tā, lai tos būtu 
espējams transportēt pa dzelz
ceļu. Pēdējās dūmejas sidvir- 
smas arī samontē no rūpnīcā sa
gatavotiem blokiem. Šāds paņē
miens saīsina montāžas laiku un 
ceļ izgatavošanas darba precizi
tāti. Darbietilpīgo ķieģeļu apmū- 
rējumu atvieto viegls apmūrē
jams, kas sastāv no speciāliem 
vairogiem, kuriem nav šuvju.

Sos vairogus izgatavo no 
siltumnecaurlaidīga betona, ko 

iepilda metala rāmjos, pārklāj ar siltumu izolējošām plāksnēm un 
aizziež ar elastīgu ziedi, kas nelaiž cauri gāzi. Vairogus piestiprina 
ekrānu caurulēm.

Kameru kurtuvēs ar lielu tilpumu nav iespējams gar tās sie
nām izvietot pietiekoši lielas ekrānu sildvirsmas, lai novērstu iz
dedžu kušanu. Izdedžu kušanas draudus samazina, iebūvējot kur
tuvē tā saucamo pusradiācijas aizkarveidīgo tvaika pārkarsētāju 2.

18350x15700

24. zīm. Vienboilera ekrāna katla 
Tn-430-1 shēma. Ražība 430 tļst, p =  

=  100 atm,, t =  540°:
/  — boilers; 2 — aizsegs; 3 — apmūrē jum a 
izvirzums; 4 —  piekārtās caurules; 5 — kon
vekcijas tvaika parkarsētajs; 6 — festorts; 
7 — ekonomaizera otrais posms: 8 — gaisa 
sild ītāja otrais posms; 9 — ekonomaizera 
pirmais posms; 10 — gaisa sild ītāja pirmais 

posms.
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Pusradiācijas pārkarsētājs saņem kā izstaroto, tā ari konvek
cijas siltumu. Tāpēc šo pārkarsētāju veido no līkloču izlocītām cau
rulēm, kas sakārtotas slejās ievērojamā atstatumā (500—800 mm) 
cita no citas kurtuves augšējā daļā. No tiešā liesmu izstarojuma 
pārkarsētāja elementus pasargā kurtuves sienas izvirzums 3, kas 
reizē ar to piespiež dūmu gāzi labāk apskalot pārkarsētāju.

Dūmu gāzes aiz aizkaru pārkarsētāja apskalo caurules 4, kurās 
piekārts ekrāns kurtuves mugurpusē, konvekcijas tvaika pārkar
sētāju 5 un festonu 6.

Festonu izveido kurtuves mugurpuses ekrāna pārējo cauruļu 
turpinājums.

Lejupejošā gāzējā novietota ekonomaizera otrā (raugoties ūdens 
plūsmas virzienā) pakāpe 7, gaisa sildītāja otrā (raugoties gaisa 
plūsmas virzienā) pakāpe 8, ekonomaizera pirmā pakāpe 9 un 
gaisa sildītāja pirmā pakāpe 10.

VI n o d a ļ a

KURTUVES

I. KURTUVES AR NEKUSTĪGU KURINĀMĀ KĀRTU

Ar rokām apkalpojama kurtuve. Ar rokām apkalpojamās ārdu 
kurtuves ir tādas kurtuves, kurās ar rokām iesviež kurināmo un no 
kurām tāpat ar rokām izvāc pelnus un izdedžus.

V i e n k ā r š ā k ā s  k u r t u v e s  k o n s t r u k c i j a  c i e t a m  
k u r i n ā m a m .  Ar rokām apkalpojamās kurtuves galvenās daļas 
ir (25. zīm.) ārdu klājs 1, kurtuves telpa 2 un pelnu telpa 3.

Ā r d u  k l ā j s  balsta degošā gabalkurināmā slāni un sadala 
gaisu, ko pievada caur pelnu telpu. K u r t u v e s  t e l p a  sajauc

25. zīm. Rokas kurtuve.
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un sadedzina gaisu un sadedzināmā kurināmā gaistošās vielas. 
Pelnu telpas apakšā sakrājas pelni, kas izkrīt pa spraugām starp 
ārdstieņiem.

Ardu klāju sastāda no atsevišķiem čuguna ārdstieņiem ar ķīļ
veida šķērsgriezumu — siju ārdstieņiem (26. zīm. a). Starp ārd
stieņiem paliek spraugas — starpas gaisa pievadīšanai kurināmam.

---- ------ -5 2 5 - ----------------------------------
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26. zīm. Ardstieņi:
a — sijveida; b — plākšņveida.

So starpu laukumu, izteiktu procentos no kopīgā ārdu klāja lau
kuma, sauc par ārdu b r ī v ā  š ķ ē l u m a  l a u k u m u .  Ard- 
stieņu forma ir plakani uz šķautnes nolikti stieņi. Sāda forma dod 
pietiekošu stieņu virsmas laukumu stieņu dzesēšanai ar pievadīto 
gaisu.

Tāpat plaši lieto ievērojamā Krievijas siltumtehnika K  Ķirša 
ieteiktos plātņu ārdus, kas izgatavoti čuguna plātņu veidā ar sprau

gām gaisa pievadīšanai (26. zīm. 6). 
Ja brīvā šķēluma laukums plāt
nēs ir mazs (10— 15%), degšanas 
zona novietojas augstāk, tālāk no 
ārdu virsmas (27. zīm.), kas pasargā 
ārdu stieņus no sadegšanas, it se
višķi, ja kurināmais satur maz gais
tošu vielu.

Ar rokām apkalpojamas kurtuves 
darbināšana. Kurinātājs periodiski uz
met kurināmo kvēlošam slānim, kas

27. zīm. Degšanas joslas novie- atrodas virs ārdu kiāja. Tikko uz- 
tojurns virs ārdiem ar mazu mestais kurinamais sasiist no uego- 
efektīvo šķērsgriezuma laukumu, šās kurināmā kārtas un sakarsētā

kurtuves mūra. Kurināmais sasilstot 
izkalst un pēc tam atdala degošās gaistošās vielas. Velkmes dzītas, 
degošās gāzes paceļas kurtuves telpā, sajaucas ar gaisu un sadeg, 
radot liesmu.

Kurināmais, kas paliek uz ārdiem, pakāpeniski pārvēršas koksā. 
Kokss sadeg uz ārdiem. No koksa pēc sadegšanas paliek pelni. Ja 
kurināmā slānī temperatūra augstāka par pelnu kušanas tempera
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tūru, tad tie kūsl. Izkusušie pelni, notecēdami lejā, sastop gaisu 
un ārdus, atdziest, sacietē un veido sacietējušus izdedžus.

Izdedžus, kas uzkrājas virs ārdiem, izgrābj, tīrot kurtuvi. Iz
dedžus izgrābj vai nu pa kurtuves durtiņām, vai pa īpašiem ap
gāžamiem ārdiem. Sos ārdus 4 ar īpašām svirām (28. zīm.) var 
tā pagriezt, ka ārdos rodas spraugas, pa kurām izdedžus norauš 
izdedžu bunkurā 5.

Lai gaistošās kurināmā vielas varētu sadegt, tām pietiekoši 
ilgi jāatrodas kurtuvē. To panāk ar attiecīga lieluma kurtuvi.

Kurtuves telpas tilpumu_ aprēķina atkarībā no kurtuves telpas 
tilpuma termiskās slodzes. Ārdu virsmas laukumu nosaka atkarībā 
no ārdu virsmas laukuma termiskās slodzes, kuras izvēlas atka
rībā no kurināmā un kurināmā sadedzināšanas veida (sk. 
8. tabulu).

Lai panāktu kurināmā pilnīgāku sadegšanu, svarīgi izvēlēties
pareizu kurināmā slāņa biezumu 
virs ārdiem. Rupjgraudains kuri
nāmais jādedzina biezākā slānī 
nekā sīkgraudains. Brūnogles jā 
izkurina 40—70 mm biezā slānī, 
antracīts 100—200, malka ap

28. zīm. Rokas kurtuve brūnošiem. 29. zīm. Grozāmie aicli.

700 mm utt. Tāpēc kurtuvju durtiņas kurtuvēm malkas un kūdras 
sadedzināšanai jāierīko krietni augstāk virs ārdu virsmas nekā, 
piemēram, oglēm. Te jāņem vērā arī izdedžu kārtas biezums virs 
ārdiem, kas ir atkarīgs no kurināmā pelnu satura.

28. zīmējumā parādīta ar rokām apkalpojama kurtuve brūn
oglēm. Lai kurtuves jauda būtu pietiekoša, kurtuves ārdu klājs 
jātaisa garāks (2500—2600 mm). Atstatums no kurtuves durtiņu 
apakšējās malas 1 līdz ārdu klājam 2 sakarā ar kurināmā lielo 
pelnu saturu palielināts līdz 550 mm. Bet, lai samazinātu zudumus, 
kas rodas no mehāniskās un ķīmiskās nepilnīgās sadegšanas, ierī
kotas velves 3. Izdedžus no ārdu klāja aizgrūž izdedžu bunkurā 5 
pa apgāžamiem ārdiem 4.
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Ar rokām apkalpojamā kurtuvē antracītam vai akmeņoglēm ir 
īsāki ārdi (ap 2100 mm) un mazāks atstatums starp durtiņām un 
ārdu klāju (250 mm). Velvju S nav. Tādu kurtuvju ārdu standarta 
garums ir ap 2100 mm. Gaisa pievadīšana ir kombinētā, t. i., gaisu 
var pievadīt ventilators ar spiedienu 80— 100 mm ūd. st. un ar 
tvaika strūklu, kas izplūst no tvaika sprauslas, kurā ierīkots di- 
fuzors.

Gaisu ar tvaika strūklu pievada tikai retos gadījumos, piemē
ram, pēc tam, kad kurtuve iztīrīta, kad nav izdedžu kārtas, kas 
ārdus pasargā no augstām temperatūrām. Tvaika strūkla pastip
rina ārdu dzesēšanu un veicina irdenas izdedžu kārtas rašanos.

Ja nav iekārtas gaisa pievadīšanai ar tvaiku, kurtuvi tīrot, ne
novāc visus izdedžus, daļu atstāj kurtuvē kā siltumu izolējošu 
apakškārtu.

Galvenās ar rokām apkalpojamo kurtuvju labās īpašības ir 
vienkāršā konstrukcija un labvēlīgi nosacījumi kurināmā aizdedzi
nāšanai. Tikko uzsviestais kurināmais sasiist un aizdegas no apak
šas tiešā saskarē ar degošo slāni, bet no augšas kurtuves siltuma 
starojuma ietekmē. Kurināmais tiek padots virzienā pretēji degša
nas procesa izplatīšanās virzienam, t. i., notiek tā sauktais n e 
i e r o b e ž o t a i s  u z l i e s m o j u m s .

Galvenais ar rokām apkalpojamo kurtuvju trūkums ir degšanas 
procesa nevienmērība. Periodiskās kurināmā uzbēršanas dēļ gais
tošo vielu atdalīšanās ari risinās periodiski. Intensīvās gaistošo 
vielu atdalīšanās laikā degšanas procesam pievadītais gaisa dau
dzums nav pietiekošs. Turpretim dažas minūtes vēlāk, kad gais
tošo vielu atdalīšanās beigusies un kurināmais deg tikai slānī virs 
ārdiem, gaisa izrādās par daudz. Tāpēc kurtuve brīžiem darbojas 
ar ķīmiski nepilnīgu sadegšanu, bet brīžiem ar ļoti lielu gaisa 
pārpilnības koeficientu un lieliem siltuma zudumiem no aizejošām 
gāzēm. Lai mazinātu kaitīgo periodiskās degšanas procesa ietekmi, 
kurināmais jāuzber ne retāk kā ik pēc katrām 8— 10 minūtēm.

Ja kurtuve darbojas bez pūsmas, tad kurināmā uzbēršanas 
laikā degšanas process gandrīz pilnīgi tiek pārtraukts, jo gaiss 
ieplūst kurtuvē pa kurtuves durtiņām, neiedams caur kurināmā 
slāni virs ārdiem un nevēlamā kārtā atdzesēdams kurtuvi.

Pūsma, t. i., gaisa iesūknēšana zem ārdiem, mazliet uzlabo ar 
rokām apkalpojamās kurtuves darbu. Šādā gadījumā kurināmā 
uzbēršanas laikā degšanas process kurtuvē netiek pārtraukts, bet 
tikai mazliet vājināts. Paaugstinātais gaisa spiediens zem ārdiem 
pārvar kurināmā slāņa pretestību un dod iespēju samazināt reti- 
nājumu kurtuvē un dūmejās. Tas savukārt samazina gaisa dau
dzumu, kas pa kurtuves durtiņām ieplūst kurtuvē, kā arī samazina 
caur apmūrējuma neblīvēm iesūcamā gaisa daudzumu. Tādējādi 
gaisa mākslīgā pievadīšana samazina aizejošo gāzu tilpumu un 
tātad arī siltuma zudumus. Gaisa mākslīgā pievadīšana dod arī
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iespēju paildzināt laika sprīžus no vienas kurtuves tīrīšanas līdz 
nākošai, jo ir iespeja pārvarēt biezākas izdedžu kārtas pretestību.

Pārējie ar rokām apkalpojamas kurtuves trūkumi ir mazais ra
žīgums, kas atkarīgs no nemehanizētās apkalpošanas, un neno
vēršamais smagais fiziskais darbs. Ar rokām apkalpojamas kur
tuves varēja apmierināt enerģētikas prasības tikai tās sākotnējā 
attīstības posmā.

Ar rokām apkalpojamo kurtuvju galvenie rādītāji minēti 
6. tabulā.

6. t a b u l a

Ar rokām apkalpojamo kurtuvju rādītāji

Kurināmā veids
<3

kkallm2st

O

vk
kkallmsst

ah <78*/* Vi’lo

M a lk a ............................ . 1100-103 300-103 1,3 3 1,5

Gabalkūdra............................ 1C00-10-* 300-103 1,3 3 2

Brūnogles ar Vg >  25% . . . 700-10:* 250- 10:i 1,4 3 8

Brūnogles ar V * < 2 5 %  . . 800-103 250-103 1,4 3 6

Akmeņogles, markas Jļ, F, rDK 900 -10;* 250-103 1,4 4 5

Akmeņogles, marka T . . . . 700-103 250-103 1,4 3 7

Antracīts, parastais, nešķirotais 70Ü-103 300-10'' 1,5 2 9

Antracīts, šķirotais . . . 900-10! 300-№ 1,3 2 7

Ar rokām apkalpojamo kurtuvju termiskā darba uzlabojumu 
un kurinātāja darba atvieglojumu var panākt ar dažādiem paņē
mieniem.

Pirmšķirīgs pasākums te ir pietiekoši liela gaisa spiediena ra
dīšana zem ārdiem. Grozāmie ārdi, kuru ārdstieņus var pagrozīt 
uz vienu un otru pusi ar roku vai īpaša mehānisma palīdzību, ir 
ievērojams uzlabojums tāda kurināmā sadedzināšanai, kas satur 
daudz pelnu. Grozāmie ārdi dod iespēju aizvākt no kurtuves pelnus 
un izdedžus, netraucējot degšanas procesu. Grozāmo ārdu darbi
nāšanas shēma parādīta 29. zīmējumā.

Otrs svarīgākais pasākums ir kurināmā padeves mehanizācija, 
lietojot pneimatiskos vai mehāniskos iesviedējus. Sādi iesviedēji, 
izkliedēdami kurināmo pa ārdu virsmas laukumu, to ari izšķiro tā, 
ka uz atsevišķām ārdu virsmas daļām nokrīt apmēram vienāda 
lieluma kurināmā gabali.

2. KURTUVES AR KURINĀMĀ KĀRTU, KAS PĀRVIETOJAS

Pusmehanizētās šahtu kurtuvēs, kuras PSR Savienībā izveido
jis prof. K. Kiršs, ļoti izplatītas malkas un kūdras, t. i., tādu ku
rināmo sadedzināšanai, kas aizņem lielu tilpumu un satur daudz 
mitruma. Kurtuves konstrukcija kūdras dedzināšanai parādīta
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30. zīmējumā. Kurtuve sastāv no šahtas 2, slīpiem ārdiem 4, ho
rizontāliem ārdiem 5 un kurtuves telpas. Kūdru 3 padod šahtā 
caur bunkuru 1. Tāpēc ka kūdra virs ārdiem sadeg, tā pakāpeniski 
slīd lejup.

Slīdot pa ārdiem lejup, kūdra žūst, koksējas un sadeg slānī. 
Gaistošās vielas, kas izdalās no kūdras, sadeg kurtuves telpā. Virs 
horizontālās ārdu daļas izveidojas spēcīgs ugunskurs, kurā izdeg 
izdedži. Kurināmais degšanai tiek sagatavots pašā kurtuvē, patei
coties siltumam, kas nāk no minētā un citiem mazākiem uguns
kuriem, kas rodas virs ārdu slīpās daļas.

Šahtu kurtuves strādā ar mazu gaisa pārpilnības koeficientu 
(afe= l ,3 )  un ar maziem siltuma zudumiem, jo nepilnīgā sadeg
šana tajos ir niecīga.- Degšanas spoguļa (degošā kurināmā vir
smas laukums) termiskā slodze ir 1,1— 1,5 milj. kkal/m2st.

Kurtuves trūkumi ir lieli siltuma zudumi apkārtējā vidē, liels 
aizņemamais grīdas laukums, kūrtuves tīrīšanai nepieciešamais roku 
darbs, grūtība ātri pārtraukt kurtuves darbu.

Šahtu kurtuves lieto katliem ar ražību 3— 10 t/st.
Mehāniskās kurtuves. Mehāniskās kurtuvēs kurināmā padeve 

uz ārdu virsmu un turpmākā tā pārvietošana tiek veikta mehāniskā 
ceļā.

Izšķir šādus mehānisko kurtuvju tipus:
1) ar ķēžu ārdiem;
2) ar pārbīdāmiem kāpšļu ārdiem;

30. zīm. Šahtas kurtuve kūdrai. 31. zīm. Ķēžu ārdu shēma.
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3) ar rušinātāju;
4) ar padevi no apakšas.
Sevišķi izplatītas ir kuraives ar ķ ē ž u  ā r d i e m .  Ķēžu ārdi 

(31. zīm.) ir lenta 1, kas sastāv no noslēgtām garenķēdēm, kuras 
savā starpā saista šķērssijas — bimsi, kuriem savukārt piestip
rināti ārdstieņi. Ķēdes pārliktas pār zvaigžņu zobratiem 2, kas 
uzstiprināti uz vārpstām, no kurām viena atrodas kurtuves priekšā 
zem pildāma bunkura, bet otra kurtuves mugurpusē. Priekšējo 
vārpstu piedzen gliemežpārvads vai kāds cits pārvads. Ardu pār
vietošanas mehānisms dod iespēju mainīt ārdu ātrumu no 2 līdz 
25 mļst atkarībā no kurināmā šķirnes un kurtuves slodzes kā
pinājuma.

Kurināmais no pildāmā bunkura nonāk uz ķēžu ārdu priekšējo 
daļu gar aizlaidni, kas regule kurināmā slāņa biezumu, un tālāk 
kopā ar ārdiem pārvietojas kurtuvē. Te sākumā kurināmais žūst, 
izdala gaistošās vielas, tālāk sadeg atlikušais kokss un galīgi izdeg 
uz ārdiem palikušie izdedži. Lai neatkarīgi varētu regulēt gaisa 
pievadīšanu vajadzīgā daudzumā atsevišķām ārdu daļām, ķēžu 
ārdus iekārto ar zonās sadalītu mākslīgu gaisa pievadīšanu ar 
četrām piecām atsevišķām zonām ārdu garumā. Ja ārdu kustības 
ātrums ir pareizi izvēlēts, ārdu galā virs ārdiem jāpaliek tikai iz
dedžiem un pelniem, kurus īpaši norausēji vai izdedžu noņēmēji 3 
nosviež izdedžu bunkurā.

Ārdu ārējs skats redzams 32. zīmējumā.
Senāk virs ārdu priekšdaļas ierīkoja ugunsturīgu ķieģeļu velvi 

degvielas aizdedzināšanai. Mūslaiku lielajās kurtuvēs šo velvi

32. zīm. Ķēžu ārdu arejais skals
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paceļ krietni augstāk (36. zīm.) vai pavisam atmet. Tad kurinā
mais žūst un aizdegas no siltuma, ko tas saņem kā kvēlošās 
kurtuves gāzes izstarojumu.

Lai uzlabotu gāzu sajaukšanos un samazinātu nesadegušā ku
rināmā aiznesumus, lieto pagarinātas velves kurtuves mugur
pusē. Šīs velves, novirzīdamas karstās gāzes uz kurtuves priekš
pusi, uzlabo arī kurināmā aizdegšanās apstākļus.

Arī sekundārā gaisa strūklas ievadīšana ar 50—70 m/sek 
ātrumu kurtuvē uzlabo gāzes sajaukšanos kurtuves kamerā un 
samazina zudumus, kas rodas, kurināmā daļai aizejot nesadegušai 
(dzirksteles).

33. zim. Bezca urbiru ķēžu ārdu zviņveida ardsticņi.

Mūslaiku kurtuvēs ar ķēžu ārdiem lieto šķirtu sakarsētā gaisa 
pievadīšanu atsevišķām ārdu zonām. Gaisu atsevišķos gadījumos 
sakarsē līdz 250°. Tad uzlabojas kurināmā žūšanas un sadeg
šanas procesi.

Mūslaiku ķēžu ārdus konstruē ar zviņveida ārdstieņiem tā, lai 
pilnīgi novērstu nesadegušā kurināmā izkrišanu caur ārdiem. 
Gaiss piekļūst kurināmam pa šaurām spraugām starp ārdstieņu 
augšgaliem. Kurināmā graudiņi, kas izkrīt caur šīm spraugām, 
nonāk īpašos kausiņos 1 (33. zim.), kas ierīkoti ārdstieņu 2 apak
šējos galos. Ārdiem griežoties ap zvaigžņveida zobratu kurtuves 
mugurpusē, ārdstieņi apkrīt un to uztvertās izbiras tiek nosviestas 
(šautriņas 3 virzienā) īpašā bunkurā, no kurienes tos atkal var 
nogādāt kurtuvē. Uz ārdiem palikušos izdedžus izdedžu norau- 
sējs 4 novada izdedžu bunkurā. Bezizbiru ķēžu ārdu kurtuves 
šķēlums dots 34. zīmējumā. Ķēžu ārdu kurtuves lieto katliem ražī
gumam līdz 35 t/st.
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Gabalkūdras sadedzināšanai prof. T. Makarjevs ierosinājis 
kombinēt ķēžu ārdus ar šahtu, kas kalpo kurināmā sagatavošanai 
degšanas procesam. Tādas kurtuves sauc par šahtas ķēžu ārdu 
kurtuvēm, tās ievērojamas ar lielu efektivitāti un ir vislielākās 
ārdu kurtuves Padomju Savienībā. Sīs kurtuves var ierīkot katliem 
ar ražību līdz 200 t/st.

Šajā kurtuvē kūdras žūšanu šahtā 1 veicina degšanas centri, 
kas rodas virs šahtas sijām 2. Gaisu šahtā pievada pa kanāliem 3, 
bet zem ārdiem pa kanāliem 4. Izdedžu labu izdegšanu panāk, ierī
kojot izdedžu aizturētāju 6 ķēžu ārdu 5 galā.

Galvenās ķēžu ārdu priekšrocības ir

1) pilnīga degšanas procesa mehanizācija;
2) ievērojams apkalpes personāla samazinājums;
3) ērta un vienkārša kurtuves darba novēršana;
4) viegla kurtuves darba regulēšana un pilnīga degšanas pro

cesu vadīšana — kontrole;
5) iespēja stipri forsēt kurtuves darbu;
6) iespēja pilnīgi sadedzināt visdažādākos kurināmos.

Par ķēžu ārdu trūkumiem jāuzlūko kurināmā vienpusīga (apro
bežota) aizdegšanās no virspuses un tas, ka uz ārdu klāja kurinā
mais nemaz netiek rušināts. Tāpēc uz šiem ārdiem neizdodas pil
nīgi sadedzināt brūnogles ar lielu pelnu un mitruma saturu, kā ari 
saķepošas ogles.
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Ķēžu ārdu kurtuvju rādītāji minēti 7. tabula.

7. t : b U 1 3
Ķēžu ārdu kurtuvju rādītāji

Kurināmā veids
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L ā p v e i d a  l i e s m u - ā r d u  k u r t u v e s  ar  i e s v i e d ē 
j i e m.  Ķēžu ārdu darba efektu stipri ietekmē kurināmā šķirojums. 
Dažāda lieluma kurināmā gabaliem pilnīgai sadegšanai uz ārdiem 
vajadzīgs dažāda ilguma laiks, tāpēc lielākie gabali nepagūst iz
degt un kurināmā kārta biežāk jārušina. Kurināmā padeve uz ār
diem 4 (36. zīm.) ar pneimatisku I  vai mehānisku iesviedēju, tanī 
pašā laikā automātiski saistīta ar kurināmā izšķirošanul, tāpēc 
ievērojami uzlabo degšanas procesu, radīdama tādējādi iespēju 
sadedzināt kā stipri saķepošas ogles, tā arī brūnogles ar lielu pelnu 
un mitruma saturu. Pneimatiskajam iesviedējam 1 Vissavienības 
Siltumtehnikas institūta konstruētai lāpveida liesmu-ārdu kurtuvei 
kurināmo padod padevējs 2 pār dzišanas plātni 3.

Zem ārdiem padod tikai daļu no degšanai nepieciešamā gaisa 
daudzuma, tas veicina gaistošo degošo vielu atdalīšanos kurināmā 
slānī; lai tās sadedzinātu, kurtuves telpai pievada sekundāro gaisu, 
iepūšot to ar lielu ātrumu. Tādējādi ievērojama kurināmā daļa 
sadeg kurtuves telpā, tāpēc šo kurtuvi sauc par lāpveida liesmu- 
ārdu kurtuvi.

Tā kā kurināmo uzsviež virs degošā slāņa, tad kurtuve darbo
jas galvenokārt ar neaprobežotu aizdegšanos un pieļauj augstākas 
termiskās slodzes nekā parastajiem ķēžu ārdiem.

P ā r b ī d ā m o  ā r d u  k u r t u v e s  (37. zīm.) atrod pielieto
jumu mitru brūnogļu sadedzināšanai. Sajās kurtuvēs kustīgie ārd- 
stieņi 1 izvietoti pamīšus ar nekustīgiem ārdstieņiem 2. Kustīga
jiem ārdstieņiem servomotors 5 ar stieņu un stiepņu 6 sistēmas 
un kustīgo ratiņu 4 starpniecību piešķir turpu-atpakaļ kustību 
horizontālā virzienā. Kurināmais, kas nāk no šahtas 3, tiek pār- 
grūsts no augšējiem uz apakšējiem ārdstieņiem un pamazām pār
vietojas uz leju. Sajā kurtuvē, tāpat kā ķēžu ārdu kurtuvē, lieto- 
šķirtu karstā gaisa pūsmu atsevišķām zonām.

* Ar pneimatiskiem iesviedējiem tuvāk krīt rupjākie gabali, bet sīkākie — 
tālāk no tā, mehāniskiem iesviedējiem otrādi.
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36. zim. Liesmu lapas-ardu BTM sistēmas kurtuve.
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38. zirn. Kurtuve ar rušinašanas planku.
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Galvenās pārbīdāmo ārdu kurtuvju priekšrocības ir nepār
traukta mehāniska kurināmā slāņa irdināšana, mazāks caurbiru 
daudzums un mazāks svars nekā ķēžu ārdiem.

Pārbīdāmo ārdu kurtuvju sliktajām īpašībām pieskaitāma 
iespēja kvēlošam koksam nokļūt tieši uz ārdstieņiem, no kā šie 
stieņi var sadegt. Tāpēc kurināmos ar mazu gaistošo sastāvdaļu 
saturu (antracīts un liesās ogles) nededzina uz šādiem ārdiem.

Nelieliem katlu agregātiem ar tvaika ražību 4— 10 t/st sāk 
ieviesties kurtuves ar rušināšanas planku (38. zīm.). Sī kurtuve 
sastāv no nekustīga ārdu klāja 1 un rušināšanas plankas 3, kuru 
ar ķēdi darbina mehānisms 4. Sakarā ar to, ka plankai ir nevienād- 
sānu trijstūra veida profils, planka savā turpu-atpakaļ kustībā 
pārvieto kurināmā slāni virzienā no kurināmā padeves bunkura 
uz izdedžu noņēmēja 2 pusi.

Šādas kurtuves lietderīgi lietot tādu ogļu sadedzināšanai, kas 
saķep. Kurtuve, papildināta ar īpašu šahtu kurināmā aizdedzinā
šanai, izrādījās ērta arī tāda kurināmā sadedzināšanai, kāds ir 
Piemaskavas ogles.

3. KAMERU KURTUVES CiETAAl KURINĀMAM

Parasti cieto kurināmo sadedzina kameru kurtuvēs putekļu 
veidā. Kurināmo iepriekš sadrupina, izkaltē un samaļ p u t e k ļ u  
s a g a t a v o š a n a s  i e r ī c ē .  Ar gaisu sajaukto putekļveida ku
rināmo caur d e g ļ i e m  iepūš kurtuves kamerā, kur tas sadeg ar 
lāpveida liesmu.

Putekļveida kurināmā sadedzināšana ir galvenais mūsu elektro
stacijās lietojamais kurināmā sadedzi
nāšanas veids. Sociālistiskās tautas 
saimniecības apstākļos dedzināšanai sa- 
putekļotā veidā lieto tikai zemu šķirņu 
sadrupušus kurināmos ar lielu pelnu sa
turu, kurus citur izlietot nevar.

Kameras kurtuves shēma putekļveida 
kurināmam dota 39. zīmējumā. Putekļus 
pievada kurtuves kamerai 5, sajaucot ar 
primāro gaisu 2 caur degli /, vienlaicīgi 
kamerai pievada sekundāro gaisu 3.
Uzliesmojot putekļi veido lāpveida 
liesmu 9. Kurtuves sienas parasti ekra
nizētas. Ekrānu caurules 4 pildās ar 
ūdeni no kolektoriem 7. Ūdens un tvaika 
maisījumu novada kolektori 6. Dūmu 
gāzes no kurtuves aiziet pirmajā katla 
dūmejā 10. Kurtuves zemākajā daļā

4 5 10

39. /Jm. Kameru kurtuves 
shēma.

16 — 575
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atrodas auksta piltuves veida izdedžu tvertne 8, kas paredzēta iz
dedžu granulācijai, t. i., sacietēšanai.

Kopējais putekļveidlgā kurināmā daļiņu ārējās virsmas lau
kums ļoti liels, tāpēc putekļveida kurināmais daudz labāk sadeg 
nekā gabalu kurināmais, ātrāk uzliesmo un ātrāk izdeg, kas dod 
iespēju strādāt ar ļoti mazu gaisa pārpilnības koeficientu (ap 
1,15—1,25). Pēdējais samazina siltuma zudumus ar aizejošo dūm- 
gāzi un ļauj izmantot radiācijas sildvirsmas.

K u r i n ā m ā  p u t e k ļ u  s a g a t a v o š a n a .  Lai sadegšana 
būtu pilnīga, putekļiem jābūt ļoti smalkiem — putekļu daļiņu gal
venās masas izmēriem jābūt 20—50 ļx robežās. Maluma smalku
mus pārbauda, izsijājot paraugu caur sietu ar vairāk tūkstošiem 
acu uz 1 cm2.

Galveno putekļu raksturojumu — maluma smalkumu nosaka atlikums, kas 
paliek uz sieta. Maluma smalkuma novērtēšanai lieto sietus Nr. 70 (ar 4900 
acīm uz 1 cm2, katra 88 |x liela) un Nr. 30 (ar 900 acīm uz 1 cm2, katra 
200 |x liela). Maluma kvalitāti nosaka atlikumu daudzums uz šiem sietiem.

Atlikumu daudzumu apzīmē attiecīgi ar Rm % un /?20o % •
Kurināmā samalšanai Padomju Savienībā sevišķi plašu pielie

tojumu guvušas ložu dzirnavas, kas sastāv no bruņu cilindra / 
(41. zīm.), kas pildīts ar lodēm 2. Dzirnavām strādājot, cilindrs

griežas ar apmēram 20 apgrltnin. Tad lodes cilindrā paceļas līdz 
zināmam augstumam un krīt atpakaļ, bet kurināmā gabali, kas no
kļūst starp lodēm, tiek samalti. Iegūtos putekļus no dzirnavām iz
nes gaisa plūsma, kas iet caur dzirnavām. Dzirnavu tipi ir ļoti 
dažādi.

Mūslaiku iekārtās katram katlam ierīko patstāvīgas dzirnavas 
un individuālu putekļu sagatavošanas sistēmu. Šādas iekārtas 
shēma parādīta 41. zīmējumā. Ogles ieber bunkurā /, tālāk svara 
spēka ietekmē ogles iet pāri automātiskiem svariem 2, nonāk pa- 
devejā-ielaidējā 3 un tad dzirnavās 4. No dzirnavām sajaukumā
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ar gaisu, kas nāk no gaisa vada 14, nonāk separatorā 5, kurā 
atšķir rupjākās daļiņas un novada atpakaļ dzirnavās otrreizējai 
malšanai, bet līdz vajadzīgajam smalkumam samaltie putekļi no
nāk ciklonā 6. Ciklonā putekļus atšķir no gaisa un ar transporta

41. zīm. Individuālās putekļu sagatavošanas 
shēma.

gliemežiem 7 un 5 nogādā starpbunkurā 9, kas var uzņemt pu
tekļu krājumus 4—6 stundu ilefam katla darbināšanas laikam. 
Ogļu putekļus no bunkura 9 līdz degļiem 12, kas putekļu un gaisa 
maisījumu ievada kurtuves kamerā 13, aiztransportē gliemež- 
skruve 10 un ventilators 11. Papildu (sekundāro) gaisu ņem no 
gaisa sildītāja.

_ Paaugstināta mitruma ogļu malšanai shēmu papildina ar spe
ciālu cauruli ogļu žāvēšanai. Lai veicinātu ogļu kaltēšanu un ma
zinātu gaisa un putekļu maisījuma eksplozijas briesmas, gaisam 
piejauc karstu dūmu gāzi.

Ar ogļu putekļu degļiem labi sajauc ogļu putekļus un gaisu, 
kā arī liek putekļu graudiņiem pietiekoši ilgi uzturēties kurtuves 
telpā. To panāk, radot kurtuvē putekļu un gāzes turbulentu (vir- 
puļveida) kustību. Turbu- .
lenta degļa shēma attēlota Kurinām ais un Se un arms 

.. .-V' _  primārais gaiss /  paīss
42. zīmējuma. r

Kameru kurtuves ar 
izdedžu novākšanu granu- 
lētā veidā. Kurtuvju kame
ras putekļveida kurināmam 
aizņem lielāku telpu nekā 
paši katli. Kameru sienas 
ekranizē. Izdedžu sacietē
šanai (granulācijai) ierīko 
izdedžu piltuves, kas novie- Sekundaraiī 
totas kurtuves apakšējā da- gaiss- 
ļā un kuras dzesē uz leju pa
garinātas ekrānu caurules. 42. zīm. Turbulentais deglis.

16*
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Putekļveida kurināmā lielākā pelnu daļa (ap 85%)- tiek aiz
nesta dūmejās un skurstenī. Lidojošie pelni piesērē dūmejas, no
deldē sildvirsmas, samazina katla agregāta ekonomiskumu un 
darbināšanas drošību. Skurstenī aiznesto lidojošo pelnu lielāko 
daļu no dūmu gāzēm atdala īpašās pelnu uztveršanas ierīcēs, 
kuras parasti novieto ekshaustera priekšā.

Katli ar kurtuvēm putekļveida kurināmā sadedzināšanai re
dzami 17., 23. un 24. zīmējumā.

Galvenās priekšrocības kurināmā sadedzināšanai putekļu veidā 
ir šādas:

1) laba kurināmā un gaisa sajaukšanās, ar ko panāk kurināmā 
pilnīgu sadegšanu un izmanto radiācijas sildvirsmas;

2) liels kurināmā ietaupījums;
3) iespējama viegla un ātra slodzei atbilstoša kurtuves regulē

šana, pilnīga automatizācija, ātra kurtuves darba apstādināšana, 
pārtraucot putekļu padevi, ātra iedarbināšana (iedarbina ar šķidru 
kurināmo) un relatīvi viegla kurtuves pārkārtošana no viena kuri
nāmā veida uz otru;

4) kurtuve labi darbināma arī ar sliktu, pelnu bagātu kurināmo;
5) iespēja apkalpot ļoti lielas jaudas katlus ar ražību līdz 

300 t/st un vairāk.

Putekļu kurtuvju trūkumi ir šādi:
1) lielāka iekārtas izmaksa nekā ārdu kurtuvēm;
2) komplicētas un lielu izmēru putekļu sagatavošanas un lido

jošo pelnu uztveršanas iekārtas;
3) lieli izdevumi kurināmā sasmalcināšanai un malšanai u. c.;
4) putekļu un gaisa maisījuma lielāka eksplozijas iespēja;
5) daudz pelnu tiek aiznests no kurtuves lidojošā stāvoklī.

Kameru kurtuves ar izdedžu aizvākšanu šķidrā stāvoklī. Kurtu
vēs, no kurām izdedžus aizvāc šķidrā veidā, gāzes temperatūra pie 
kurtuves klona un kādas kurtuves sienu daļas jāuztur augstāka 
par pelnu kušanas temperatūru; to panāk, lietojot segtus ekrānus 
un tā novietojot degļus, ka visaugstāko temperatūru zona izrādās 
kurtuves klona tuvumā.

Šādās kurtuvēs izdedži gar kurtuves sienām brīvi notek lejā 
speciālā izdedžu vannā, no kuras tos izlaiž šķidrā veidā. Aizvācot 
izdedžus šķidrā veidā, kurtuvē tiek aizturēti 40—50% pelnu. Liel
jaudas katla kurtuve ar šķidru izdedžu novākšanu parādīta 43. zī
mējumā. Šādus katlus ražo Padomju Savienībā. Augstu tempera
tūru josla šķidro izdedžu vannā 1 tiek radīta, kurināmo koncentrēti 
ievadot kurtuves apakšējā daļā. Izdedžus no vannas izlaiž pa 
noteku 2 ar ūdeni piepildītā izdedžu bunkurā.

Bez aplūkotās vienkameras kurtuves Vissavienības Siltumteh
nikas institūts (BTM) izstrādājis arī uzlabotas konstrukcijas div- 
kameru kurtuves ar šķidru izdedžu novākšanu.
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Kurtuves ar šahtas dzirnavām. Kurināmo, kas dod lielu gais
tošo vielu iznākumu, var sadedzināt ļoti rupjā malumā, un tad nav 
vajadzīgas komplicētas putekļu sagatavošanas iekārtas.

Kurtuve ar šahtas dzirnavām (44. zīm.) sastāv no kurtuves 
kameras 9 un šahtas 5 ar ātrgaitas dzirnavām 6. Kurināmais no

jēlogļu bunkura / pa stobru 2 ar 
padevēju 3 pa lodziņu 4 tiek pie
vadīts šahtai, krīt lejā un tiek 
samalts dzirnavās. Putekļus, kas 
te rodas, apžāvē un aizpūš no 
šahtas karsts gaiss vai gaisa un 
dūmu gāzes maisījums un pa am- 
brazūru 7 ievada kurtuvē. Sekun
dāro gaisu pievada zemāk pa 
spraugu 8.

Šahtas dzirnavu kurtuvju gal
venās priekšrocības salīdzinājumā 
ar ložu dzirnavām ir to vien
kāršība un mazāks enerģijas pa
tēriņš kurināmā samalšanai (ap 
8— 13 kWst/t).

So kurtuvju trūkumi ir sakara 
ar rupjāku malumu, kāpēc tiek aiz
nests lielāks daudzums nesade
gušā kurināmā, kā arī mazāks liet
derības koeficients un dzirnavu 
veseru ātra nolietošanās.

43. zīm. Kurtuve ar šķidru izdedžu 44. zīm. Kurtuves shēma ar šahtas
novākšanu. dzirnavām.
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Šīs kurtuves ļoti izplatītas brūnogļu un frēzkūdras sadedzi
nāšanai.

Galvenie rādītāji kameru kurtuvēm putekļveida kurināmam
ar granulētu izdedžu novākšanu doti 8. tabulā.

8. t a b u l a
Kameru kurtuvju rādītāji

Kurināmā veids /?70°/0
Q
vk

kkatlmsst
(7s°/o <74%

Domnu gāze . _ 200-103 1,15 3 0
Mazuts, dabiskā 

neekranizētās 
tuvēs . . .

gaze
kur-

250-103 1,2 1,5 0
Mazuts, dabiskā gaze 

ekranizētās kurtuvēs 300-103 1,15 2 0
Frēzkūdra ar 

dzirnavām .
šahtas

_ 160-103 1,25 2 f t= 0 P4 W ^
Brūnogles ar 

dzirnavām .
šahtas

1,4 Vdeg. 160-103 1,25 1,5 q,=0,\%A'%
Brūnogles ar 

driskām ložu 
navām . .

cilin-
dzir-

30 250-103 1,2 1

1

q^=0,QHAr%
Akmeņogles ar 

=  25% . . 4+0,5 vaeg. 200-103 1,2 1 qi = K iAr%
Akmeņogles ar 

=  15—25%
yg =

4+0,51/^fr 180-103 1,2 0,5 Çi=KiAr%
Akmeņogles ar 

=  10 — 15%
Ļ/g =

4+0,5V*fr 160-10» 1,2 0,5 qi = K iAr%
Antracīts . . 4-1-0,51/^- 150-H)3 1,25 0 qA-KtA'%

P i e z ī m e :  Koeficients 2,1 — 0,045Vdeg-

K u r t u v e s  ar  a u g s t i  n o v i e t o t u  i z d e d ž u  u z 
t v ē r ē j u .  Lai samazinātu lieljaudas katlu agregātu konvektīvo 
sildvirsmu gabarītus, lieto lielus dūmu gāzes ātrumus. Lai dūmu 
gāzes nestie pelni pārāk ātri nenodeidētu katla sildvirsmas, šo 
pelnu galvenā masa jāuztver kurtuves robežās.

To panāk, lietojot kurtuves ar augsti novietotu izdedžu uztvē
rēju. Sajās kurtuvēs vai nu pilnīgi atkrīt, vai arī ievērojami vien
kāršojas pelnu uztveršanas ierīces katlu agregātā, samazinās 
ekshaustera (dūmu sūcēja) nolietošanās un ievērojami var vien
kāršot kurināmā sagatavošanu degšanas procesam.

Ar augsti novietotu izdedžu uztveršanu strādā c i k l o n a  tipa 
kurtuves.

Ciklona tipa kurtuves shēma ar horizontāli novietotu ciklonu, 
izplatīta ASV, parādīta 45. zīmējumā. Sasmalcinātā ogle (gabalos 
līdz 6 mm) kopā ar primārā gaisa plūsmu (ap 15%) tiek ievadīta 
deglī 1. Turpat ar lielu ātrumu (virs 100 m/sek) tangentes virzienā 
tiek ievadīts sekundārais gaiss. Rotācijas kustību ieguvusi, plūsma
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nonāk ciklona priekškurtuvē 2, kur kurināmais sadeg kurtuves 
augstā termiskā slodzē (4,45 milj. kkallmz st un vairāk) un at
tīsta temperatūru, kas pārsniedz temperatūru, pie kuras pelni ir 
šķidrā stāvoklī. Šķidrie izdedži plānā kārtā notek lejā pa ciklona 
priekškurtuves sienām un uztver
lielākās ogļu daļiņas, kuras pret £] JJ
to triec centrifugālais spēks. Se- ^  ļ  |pļ
kundārais gaiss, kas gar šīm 
ogļu daļiņām slīd lielā ātrumā, 
veicina to sadegšanu. Sīkākās 
ogļu daļiņas sadeg suspendētā 
stāvoklī.

Gāzveida degšanas produkti 
atstāj ciklona priekškurtuvi pa

Sadrupināta 
ogle un 

primārais gaiss

Izdeclžu kamera

45. zīm. CH-rlona kurtuves 46. zīm. Se^šneva sistēmas pneima-
shēma. tiskā kuriuve.

atdzesējamu lūku 3 un nonāk atdzesēšanas kamerā 5. Šķidrie iz
dedži iztek no ciklona pa īpašu izdedžu reni 4, kas atrodas zem 
lūkas 3, un nonāk uz nākošās kameras klona, no kurienes tiek 
izlaisti šķidrā stāvoklī.

Augstā temperatūra, kas tuva teorētiskai sadegšanas tempera
tūrai, un lielais ātrums, ar kādu gaiss kustas attiecībā pret kuri
nāmo, dod iespēju attīstīt augstu kurtuves termisko slodzi un
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samazināt ciklona priekškurtuves tilpumu, kurā sadeg kurināmā 
lielākā daļa.

Ciklonkurtuvēs kurtuves kamera paredzēta galvenokārt gāzes 
atdzesēšanai. Tāpēc kamerā novieto siltuma starus uztverošās 
sildvirsmas, piemēram, divpusīgos ekrānus (kurus apstaro no 
divām pusēm), no caurulēm veidotus aizkarus.

Minētā tipa ciklonkurtuvēs ar vienkāršotu kurināmā sagādi 
prasa augstspiediena pūsmu.

Vissavienības Siltumtehnikas institūts (BTH) ieteicis vertikālas 
ciklonkurtuvēs ogļu putekļu sadedzināšanai ar ļoti labu izdedžu 
uztveršanu un mērenu pūsmas spiedienu.

Ciklonkurtuvju trūkums ir paaugstinātie siltuma zudumi ar 
šķidriem izdedžiem.

A. Seršņeva sistēmas pneimatiskā kurtuve frēzkūdras sadedzi
nāšanai. Staļina prēmijas laureāta A. Seršņeva sistēmas pneima
tiskajā kurtuvē, kuras konstrukcija redzama 46. zīmējumā, frēz- 
kūdra sadeg lidojošā stāvoklī. Frēzkūdru no bunkura 1 uz kurtuvi 
padod kurināmā barotājs 2 caur spraugveidīgo degli 6 vienmērīgi 
visas kurtuves platumā. Kurtuves kamera sastāv no priekškurtu
ves 3, degšanas kameras 4 un atdzišanas kameras 5. Degšanas 
kameras apakšējā daļā pa sprauslu 7 tiek iepūsta stipra karsta 
gaisa strāva, kas no kurtuves augstāk stāvošās daļas piesūc kurtu
ves gāzi un nesadegošās kūdras daļiņas un atkal paceļ tās uz 
augšu. Kurtuvē rodas gāzes un gaisa virpulis ar horizontālu grie
šanās asi. Frēzkūdras daļiņas, kas šajā virpulī atrodas lidojošā 
stāvoklī, tur sasilst, izžūst, uzliesmo un sadeg.

A. Seršņeva pneimatiskā kurtuve ekspluatācijā darbojas droši, 
un tajā var ekonomiski sadedzināt frēzkūdru ar mitruma saturu 
līdz 55%.

«BTH-Mocsnepro» kurtuvē frēzkūdru iepriekš samaļ speciālās 
ventilatora dzirnavās.

Sīm kurtuvēm aprēķinos ievadāmā termiskā kurtuves telpas 
slodze ir ap 120 000 kkalļnfi st.

4. k a m e r u  k u r t u v e s  š ķ id r a  u n  g ā z v e id a  k u r in ā m ā

SADEDZINĀŠANAI

Kurtuves šķidra kurināmā sadedzināšanai. Kurtuves šķidra ku
rināmā (mazuta) sadedzināšanai atšķiras no kurtuvēm putekļ- 
veida kurināmā sadedzināšanai ar to, ka viņās nav izdedžu bun
kuru. Šķidro kurināmo sasmidzina (pulverizē) ar īpašām sprauslam, 
ar tvaika vai gaisa strūklu vai mehāniskā ceļā.

Suhova sistēmas ar tvaiku darbināma sprauslas konstrukcija 
parādīta 47. zīmējumā. Mazuts paštecē pietek pa piedēkli /, pa 
spraugām 2 nonāk vārpstiņas 4 garenkanālā 3 un no ta iztek (pa
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48. ztm. Deglis gazveida kurināmām.

47. zim. Suhova sprausla.

Griezums A A  

4 /^2 s,3

Griezums B B Griezums CC
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kreisi). Tvaiks, ko pievada pa piedēkli 5, plūst pa telpu, kas aptver 
vārpstiņu un, izplūzdams ar lielu ātrumu pa riņķveida spraugu, 
aizrauj sev līdzi un sīki izsmidzina mazutu. Sīkās pilītes iztvaiko 
un sadeg. Visu gaisu, kas vajadzīgs mazuta sadedzināšanai, pie
vada sprauslas tiešā tuvumā.

Kurināmā un tvaika daudzumu regulē ar ventiļiem, kas ierīkoti 
pievadcaurulēs.

Pateicoties vienkāršai konstrukcijai un labam izsmidzināju- 
mam, Suhova spraušļi ir ļoti izplatīti. Tvaika patēriņš ir 0,3—0,4 kg 
uz 1 kg mazuta. Tik liels tvaika patēriņš ir šo spraušļu liels 
trūkums.

Lielās iekārtās lieto ekonomiskākus mehāniskus spraušļus. Tā
dām sprauslām mazutu pievada sūknis ar 5— 12 atm spiediena 
Mazuts iet lielā ātrumā caur sprauslu vissīkākajās strūkliņās, 
kas iegūst griezes kustību. Mazuta strūkla, kas izšļācas pa 
mazo izejas urbumu, pulverizējas kurtuves telpā. Lai sprauslas 
neaizsērētu, mazutu iepriekš filtrē un labākai izsmidzināšanai sa
silda. Lai padeve būtu vienmērīga, aiz sūkņa ierīko gaisa tvertni. 
Rezultātā iznāk sarežģītāka iekārta nekā izsmidzināšanā ar tvaiku.

Gāzveida kurināmā sadedzināšana. Gāzveida kurināmo sade
dzinot, galvenais uzdevums ir panākt gāzes degļos (48. zīm.) 
labu gāzes un gaisa sajaukšanos. Kurināmais — gāze pa gāzes 
vadu 1 tiek pievadīta degļa riņķveida kamerai 2 un, izplūstot pa 
caurumiem 3, sajaucas ar skrūvveidīgo lāpstiņu 5 savirpuļoto 
gaisa plūsmu, kas nāk no gaisa kameras 4. Gāzes-gaisa maisījums 
caur ambrazūru 6 nonāk kurtuves kamerā.

Gāzi dedzina arī maisījumā ar ogļu putekļiem.
Kurtuve gāzveida kurināmam ir parastā kurtuves kamera, bet 

bez aukstās izdedžu krātuves.

VII n o d a l a

TVAIKA PĀRKARSĒTAJI, PAPILDU SILDVIRSMAS UN 

KATLU MĀJU PALĪG IEKĀRTOJUMS

1. TVAIKA PĀRKARSĒTAJI

Tvaika pārkarsētāji paredzēti pārkarsēta tvaika iegūšanai. Pār- 
karsētājs sastāv no izlocītām tērauda caurulēm 3 (49. zīm.), kuru 
gali ievelmējot iestiprināti kolektoros 1 un 2. Caurulēm ir mazs 
diametrs (līdz 50 mm). Dūmu gāze no ārpuses sakarsē caurules, 
bet tvaiks, plūstot pa caurulēm, saņem no tām siltumu, pārvēršas 
sausā tvaikā un vēl sasildams pārkarsējas.

Mūslaiku ūdenscauruļu katlos pārkarsētāja caurules novieto 
vertikāli. Sāds novietojums vienkāršo tvaika pārkarsētāja montāžu
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un remontu. Sastopami arī citādi cauruļu novietojumi. Pārkarsētāju 
caurules atrodas ļoti smagos darbināšanas apstākļos temperatūras 
ziņā. Lai caurules labi dzesētos, tvaika ātrumam jebkurā caurulē 
jābūt ne mazākam par 10—25 m/sek. Pat ja dzesēšanas apstākļi 
tikai nedaudz pasliktinās, caurules var pārdegt.

Lai tvaiks caurulēs sadalītos vienmērīgi, pārkarsētāju ieslēdz 
tvaikvadā pēc speciālas shēmas un lieto droselēšanas diafragmas. 
Kombinētā 50. zīmējumā parādītā pārkarsētāja cauruļu pievie-

49. zīm. lvaika par- 50. zīm. Shēma racio-
karsēlājs. nāla tvaika pārkarsē

tāja līkloču izlocīto 
cauruļu izvietojumam

dūmcjā.

nojuma shēma raksturīga ar to, ka cauruļu visvairāk apdraudētie 
ieejas_ gali (kur nogulsnējas sāļi) un izejas gali (kur tvaika tem
peratūra ir visaugstākā) novietoti dūmu gāzes zonās ar zemāku 
temperatūru. Caurules var pārdegt arī nogulsnējušos sāļu dēļ, 
kas ar mitro tvaiku iznesti no katla. Sakarā ar to lielas jaudas 
katlos sāļu saturs ūdenī virs 3 mg/kg nav pieļaujams. Sāļi, kas 
nogulsnējušies pārkarsētājā, periodiski jāizskalo, pārkarsētāju 
skalojot.

Lai panāktu tvaika pārkarsētāja drošu darbību, tam iekārto 
attiecīgu armatūru (drošības vārsts, vārstulis tvaika izlaišanai no 
pārkarsētāja tvaika vadā un termometrs pārkarsētā tvaika tempe
ratūras novērošanai.)

Tvaika ražības pieaugums katlā saistīts ar pārkarsētā tvaika 
temperatūras paaugstināšanos, bet tvaika ražības samazinājums — 
ar pārkarsējuma samazināšanos. Lai ierobežotu šīs tvaika tempera
tūras svārstības, lieto dažādus pārkarsējuma regulēšanas paņēmie
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nus. Lietojot gāzes regulēšanas metodi, dūmu gāzes daudzumu, 
kas apskalo tvaika pārkarsētāja sildvirsmu, regulē, attiecīgi pa
griežot aizvarus dūmejā. Sis paņēmiens nav izplatījies, jo aizvaru 
darbība nav droša. Lietojot tvaika regulēšanas metodi, tvaika tem
peratūru pazemina īpašos tvaika dzesētājos ar barošanas vai katla 
ūdeni — iesmidzinot vai dzesējot no ārienes caur virsmu.

Bez tam augstspiediena katlu agregātos lieto radiācijas-konvek- 
cijas pārkarsētājus, kuros pārkarsējuma palielināšanos pārkar
sētāja konvektīvajā daļā, katla slodzei pieaugot, kompensē pār
karsējuma samazinājums pārkarsētāja radiācijas daļā.

2. EKONOMAIZERI

Par ekonomaizeru sauc to sildvirsmas daļu katla agregātā, kur 
notiek ūdens sasildīšana, izlietojot no katla aizejošās gāzes sil
tumu. Ekonomaizers ceļ iekārtas ekonomiskumu. Labāka gāzes 
siltuma izmantošana izskaidrojama ar to, ka ūdens temperatūra 
ekonomaizerā ir zemāka par ūdens vārīšanās temperatūru katlā, 
tāpēc samazinās ari aizejošo gāzu temperatūra. Bez tam ekonomai
zeru lietošana samazina iekārtu izmaksu (tāpēc ka ekonomaizeru 
sildvirsma lētāka par tikpat lielu katla sildvirsmu) un samazina 
katla materiāla termisko slodzi, katlakmens rašanos un katla rū
sēšanu.

Atkarībā no ūdens sasildīšanas pakāpes ekonomaizerus iedala 
tādos, kuros ūdens vārās, un tādos, kuros ūdens nevārās. Ekono- 
maizeros, kuros ūdens nevārās, ūdens temperatūra pie izejas no 
tā ir par 30—50° zemāka par ūdens vārīšanās temperatūru, bet 
ekonomaizeros, kuros ūdens vārās, ūdens sasilst līdz vārīšanās 
temperatūrai un kāda daļa no tā (10—20%) iztvaicējas.

Spiedieniem līdz 22 atni ekonomaizerus var izgatavot no čuguna, 
augstākiem spiedieniem lieto tēraudu.

Čuguna ekonomaizerus izgatavo no caurulēm, kuru iekšējais 
diametrs ir ap 100 mm. Visizplatītākie ir ribu cauruļu ekonomai
zēd, kuri ir vieglāki un kompaktāki par cauruļu ekonomaizeriem. 
Ribu cauruļu ekonomaizeru caurules (51. zīm. a) parasti novieto 
horizontāli (51. zīm. b). Šādā gadījumā gāzes pārvietojas vertikāli 
(parasti no augšas uz leju) un samazinās lidojošo pelnu nosēdumi 
uz cauruļu ribām. Nosēdušos pelnus nopūš ar tvaiku vai saspiestu 
gaisu.

Čuguna ekonomaizeri izturīgi pret koroziju, un tajos var pildīt 
parasto ūdeni, iepriekš neatdalot ūdenī izšķīdušās gāzes. Ekono
maizerus lieto zemspiediena nelielas jaudas iekārtās.

īztvaicēšana čuguna ekonomaizeros nav pieļaujama, jo tā rada 
hidrauliskus triecienus, kas var sagraut caurules. Lai butu iespē
jams novērst iztvaicēšanu un pārtraukt ekonomaizera darbināšanu,
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51. zim. Ribu cauruļu ekonomaizers.
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jāiekārto dūmejas, pa kurām dūmu gāzi var novadīt ārpus eko 
nomaizera.

Saskaņā ar Katlu inspekcijas noteikumiem čuguna ekonomaize- 
ros jāierīko drošības ventiļi, nosprostošanas ventiļi, manometri, 
termometri, iztukšošanas krāns un ietaise automātiskai gaisa 
aizvadīšanai.

Oāze

52. zīm. Tērauda cauruļu eiwiiuiii<)izcrs.

Tērauda cauruļu ekonomaizeri (52. zīm.) konstrukcijas ziņā 
atgādina tvaika pārkarsētājus. Tos iekārto kopējā apmūrējumā ar 
katlu, un tie ir katla agregāta neatņemama sastāvdaļa. Tērauda 
cauruļu ekonomaizeru, kurā ūdens var vārīties, pievieno katlam 
bez kaut kādām nosprostošanas ierīcēm.

Tā kā tērauda cauruļu ekonomaizeri pakļauti korozijai, tad no 
barojamā ūdens jāatdala tajā izšķīdušās gāzes (ūdens jādeaerē).
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Ūdens temperatūrai pie ieejas ekonomaizerā jābūt pietiekoši 
augstai, lai, gāzēm saskaroties ar aukstajām caurulēm, ūdens 
tvaiki, kas atrodas gāzēs, nekondensētos, jo cauruļu svīšana vei
cina strauju metālu koroziju.

3. GAISA SILDĪTĀJI

Karstas plūsmas lietošana atvieglo kurināmā zušanu un aiz
degšanos, it sevišķi, ja kurināmais ir mitrs un satur daudz pelnm

Ssnskats
Gāze

t I I  I )

53. zīm Cauruļu gaisa sildītājs.

Gaisu uzsilda ar aizejošās dūmu gāzes sil
tumu īpašās siltuma apmaiņas ierīcēs — gaisa 
sildītājos.

C a u r u ļ v e i d a g a i s a  s i l d ī t ā j i  sa
stāv no caurulēm, kuru diametrs ir 38—55 mm. 
Pa caurulēm plūst dūmu gāzes, bet starp cau
rulēm laiž gaisu (53. zīm.). Cauruļveida gaisa 
sildītājus ar augšējo cauruļu plāksni piekar kar
kasam vai atbalstam uz apakšējās cauruļu 
plāksnes.

P l ā k š ņ u _  g a i s a  s i l d ī t ā j u s  sastāda 
no dzelzs skārda plāksnēm tādā veidā, ka

Gaiss

zīm. Plākšņu 
gaisa sildītāja ele

menta shēma.
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pamīšus pa spraugām starp plāksnēm plūst dūmu gāze (vertikālā 
virzienā) un gaiss (horizontālā virzienā) (54. zīm.).

Pašreiz plākšņu gaisa sildītājus izskauž cauruļveida gaisa 
sildītāji, jo tie ir kompaktāki un ērtāki ekspluatācijā.

4. PŪSMAS UN VELKMES IEKĀRTĀS

Izšķir d a b i s k o  un m ā k s l ī g o  velkmi. D a b i s k o  
v e l k m i  dod ārējā aukstā gaisa staba un karstās gāzes staba 
skurstenī svara starpība. Velkmei pastāvot, dūmu gāzes spiediens 
skursteņa apakšā ir mazāks par gaisa spiedienu zem ārdiem. Šī 
spiediena starpība, ko sauc par velkmes spēku, liek dūmu gāzei 
pārvietoties pa katlu iekārtas dūmejām. Velkmes spēks ir jo lie
lāks, jo augstāks ir skurstenis un jo lielāka ir temperatūras star
pība karstām gāzēm skurstenī un apkārtējā gaisā.

Dabiskās velkmes labās īpašības ir tās darbības drošība un- 
tas, ka nav jātērē elektriskā enerģija, bet šī velkme nav pietiekoša 
lielas jaudas katlu iekārtās un bez tam mainās atkarībā no me
teoroloģiskiem apstākļiem.

Kad dabiskā velkme nav pietiekoša, lieto mākslīgo velkmi, 
parasti dūmu sūcēju, kas rada vajadzīgo retinājumu, nosūkdams 
dūmu gāzi no katla agregāta un izgriezdams to atmosfērā. Dūmu 
sūcējs ir centrifugāls ventilators, kas pielāgots karstas, pelniem 
pieputekļotas gāzes pārvietošanai.

Lai iegūtu spiedienu, kas vajadzīgs pretestību pārvarēšanai 
gaisa sildītājā, savienojumu kārbās u. c., velkmes pastiprināšanai 
lieto centrifugālos ventilatorus, kas gaisu dzen kurtuvē ar 
spiedienu.

Mākslīgā velkme un pūsma patērē elektrisko enerģiju dūmu 
sūcēju un ventilatoru darbināšanai, bet dod iespēju attīstīt dūm- 
ejās lielus gāzes ātrumus, kas uzlabo siltuma pāreju. Gāzes āt
ruma palielināšanas iespēju ierobežo straujš pretestību un elektris
kās enerģijas patēriņa pieaugums lieliem ātrumiem un pastiprināta 
sildvirsmu nodilšana lidojošo pelnu iedarbībā.

5. TVAIKVADI

Tvaikvadi paredzēti tvaika aizvadīšanai no katliem uz patērē
šanas vietām. Tvaikvadiem lieto bezšuves vilktas tērauda caurules, 
kuras savā starpā savieno ar atloku savienojumiem (saskrūvē ar 
skrūvēm) vai sametina.

Tvaikvadam jābūt pietiekoši izturīgam un blīvam, elastīgam, 
lai pieļautu temperatūras maiņas deformācijas, nosegtam pret 
siltuma izkliedi apkārtējā vidē, nav jārada tvaika plūsmai ievēro
jamas pretestības, kas mazina tvaika spiedienu, jāpieļauj jebkura
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katla atvienošana, netraucējot pārējo katlu darbināšanu, jābūt 
ierikotām ari visām ierīcēm un armatūrai, kas nepieciešama katla 
drošai darbināšanai un ērtai apkalpošanai un remontam un, bei
dzot, tam jābūt cik vien iespējams lētam. Tvaikvada diametru 
nosakot piesātinātam tvaikam, plūsmas ātrumu vadā pieņem 
c =  20—30 mļsek, bet pārkarsētam tvaikam c =  30—50 mjsek.

Tvaikvadu elastīgumu iegūst, lietojot īsiem tvaikvada posmiem 
izliektas caurules, kustīgus (rullīšu) balstus 2 un gariem cauruļ
vadiem tā sauktos kompensatorus 1 (55. zīm.). Kopā ar kustīgiem 
balstiem saglabā arī dažus nekustīgus balstus — stingos punktus 
3. Kompensatori ir n  vai liras veidā saliektas caurules.

Lai samazinātu siltuma zudumus cauruļvados, tos pārklāj ar 
materiālu kārtu, kas slikti vada siltumu, — ar termoizolāciju no 
azbesta, infuzoriju zemi un speciāliem izolējošiem maisījumiem. 
Izolāciju uzklāj atsevišķās kārtās, lietojot dažādus materiālus, 
kuru izvēli nosaka temperatūra.

Lai atvieglotu kondensāta aizvadīšanu, kas rodas cauruļvados, 
tos novieto ar nelielu kritumu un ierīko automātiskos ūdens no- 
vadītājus — kondenspodus, kuri, izlaizdami kondensātu no tvaik
vada, nedrīkst izlaist tvaiku.

Ūdens novadītājā (56. zīm.) ir pludiņš 3, kuram piestiprināts 
vārstulis 4. Kondensēts 2 atrodas riņķveida telpā ārpus pludiņa 
un daļēji ari pašā pludiņā. Zem pieplūstošā kondensāta svara, kas 
ielīst pludiņā pāri malai, pludiņš nogrimst, vārsts atveras un 
tvaiks, kas atrodas dobumā 1, ar savu spiedienu izgrūž konden
sātu pa kanālu 5 tikmēr, kamēr pludiņš uzpeld un aizver vārstu 4.

Tvaikvados pirms ieejas turbīnās, tvaikmašīnās un aparātos, 
kuros nav pieļaujama ūdens iekļūšana kopā ar tvaiku, ierīko 
ū d e n s  a t d a l ī t ā j u s .  Ūdens atdalītāju darbības pamatā ir 
strauja tvaika plūsmas virziena maiņa ap šķērssienām, kā rezul
tātā centrbēdzes spēks aizsviež ūdeni, un tas satek ierīces apakšējā 
daļā, no kurienes to izlaiž caur kondenspodu.

Cauruļvadu darbības drošība atkarīga no to savstarpējā no
vietojuma un savienošanas. Jo vienkāršāks ir cauruļvads, jo mazāk 
tajā atloku savienojumu un veidgabalu, jo drošāka tā darbība un 
jo tas lētāks. Paraugam dota pārslēgu tvaikvada shēma (57. zīm.).

10,0 -10,0—!

55. zīm. Liras veidiga kompensatora shēma.

17 —  575
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Pēc šis shēmas tvaiks no tvaika katliem 1 plūst caur ūdens 
atdalītājiem 4 uz turbīnām 5. Avārijas gadījumā pārslēgu tvaik- 
vads 3 dod iespēju ar nedaudz ventiļiem 2 savienot jebkuru katlu 
ar jebkuru turbīnu.

56. zīm. Odens novadītājs.

6. BAROŠANAS IEKĀRTAS UN ODENS SAGATAVOŠANA

Katlos ūdeni pilda (baro) b a r o š a n a s  s ū k ņ i :  mazās iekār
tās virzuļsūkņi, lielās — centrifugālsūkņi. Dažreiz lieto tvaikstrūk- 
las sūkņus — i n ž e k t o r u s .

Lai katlu darbināšana būtu pilnīgi droša, barošanas sūkņu kopī
gam ražīgumam jābūt 3 reizes lielākam nekā katla maksimālais 
ražīgums '. Lai katlu darbināšana būtu vēl drošāka, pusei no vi
siem sūkņiem jābūt sūkņiem ar tiešu tvaika piedziņu, pārējo sūkņu 
piedziņa var būl elektriskā.

Vai ūdens derīgs katlu barošanai, kontrolē ar speciālas ķīmis
kās analizēs palīdzību. Katlus baro ar kondensētu, kuru papildina 
ar ķīmiski tīrītu vai destilētu ūdeni (destilātu).

Viens no galvenajiem ūdens raksturotājiem ir ū d e n s  c i e 
t ī ba ,  kas ļauj spriest par ūdenī šķīdušo katlakmens galveno sa
stāvdaļu — kalcija (Ca) un magnija (Mg) sāļu daudzumu. Odens 
cietību mēri cietības grādos. 1° cietības atbilst 10 mg kalcija 
oksīda (CaO) saturam 1 / ūdens. PSR Savienībā tagad ieviesta 
jauna ūdens cietības vienība — miligramekvivalents 1 / (mkgekvjl), 
kas 2,8 reizes lielāks par cietības grādu. Ūdenim katlā iztvaikojot, 
kalcija un magnija sāļi nosēžas uz katla sienām, katlakmens ap
grūtina siltuma pāreju un samazina katla 1. d. k. No pārmērīgas 
katlakmens nogulsnēšanās katla sienas pārkarst un sadeg.

1 Vai — ar automatisku barošanas regulēšanu — 2 reizes.
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Raksturojot ūdens cietību, izšķir kopīgo, pārejošo un paliekošo 
cietību. Kopīgā cietība raksturo visu kalcija un magnija savieno
jumu summāro saturu ūdenī. P ā r e j o š ā  (karbonāta) c i e t ī b a  
raksturo kalcija un magnija bikarbonātu Ca(HC03) 2 un Mg(HC0 3)2 
saturu ūdenī, kas, ūdeni sasildot, sairst. Paliekošā (nekarbonātu) 
cietība ir starpība starp kopīgo un pārejošo cietību. Pieņem, ka 
paliekošās cietības skaitliskai vērtībai atbilst sāļi, kas, ūdenim 
vāroties, nesairst (galvenokārt pateicoties sērskābē kalcija CaS04 
un sērskābē magnija M gS04 saturam).

Bez cietības ūdens kvalitāti vēl raksturo ūdens sārmainums 
(to arī mkgekv/I) , kopīgais sāļu saturs, skābekļa un citu gāzu sa
turs, dzidrums (peldošo daļiņu saturs) u. c.

Mūslaiku katliem, kas strādā pie 30 atm spiediena, barošanas 
ūdens kopīgā cietība nedrīkst pārsniegt 35 mkgekv/l (oo 0,1°) un 
skābekļa saturu 0,05 mg/l *.

Katliem, kas strādā pie 90 atm spiediena un augstāka, kopīgā 
cietība nedrīkst pārsniegt 10 mkgekv/l (0,03°) un skābekļa saturs
0,02 mg/l.

Ūdeni attīra (dzidrina) no mehāniskiem piejaukumiem (peldo
šām daļiņām), nostādinot un laižot caur kvarca smilšu, marmora 
drupaču, smalku koka skaidu, grants u. c. filtriem.

Pēc šādas mehāniskās tīrīšanas ūdeni destilē vai mīkstina. 
Ūdeni d e s t i l ē  iztvaicēšanas iekārtās. Ūdens m ī k s t i n ā š a n u  
(cietības samazināšanu) var veikt ar termiskām, ķīmiskām vai ter- 
miski-ķīmiskām metodēm.

Iztvaicēšanas iekārtas galvenā sastāvdaļa ir iztvaicētājs — 
siltuma apmaiņas aparāts, kurā ūdeni iztvaicē tvaika siltums. 
Tvaiku, ko pievada iztvaicētājam, sauc par primāro tvaiku, bet 
tvaiku, ko no tā saņem, — par sekundāro. Sekundāro tvaiku no 
iztvaicētāja pievada kondensatoram, kur tas pārvēršas destilētā.

No ķ ī m i s k a j i e m  paņēmieniem ūdens mīkstināšanai paš
reiz ļoti izplatīta katjonēšana.

Katjonēšanā ūdeni laiž caur filtriem, kas pildīti ar katjonītiem.2 
Caur šādiem filtriem ejot, visi ūdenī šķīdušie sāļi, kas dod katl
akmeni, pārvēršas no maz šķīstošiem sāļiem labi šķīstošos. Lai 
noturētu šo sāļu šķīduma koncentrāciju pieļaujamās robežās, kā 
jau minēts, katlu nopūš. Pēc dažu stundu ilgas katjonu filtra dar
bināšanas nepieciešams atjaunot (reģenerēt) katjonita mīkstinā
šanas spēju, laižot caur filtru vārāmās sāls šķīdumu.

Barošanas ūdens d e a e r ā c i j u  (atbrīvošanu no skābekļa un 
citām gāzēm) var izdarīt, piemēram, ūdeni sasildot līdz temperatū
rai, kas tuva 100° un aizvadot gāzes, kas no tā atdalījušās.

1 Lielāks skābekļa saturs rada koroziju (saēd metālu).
2 Kā katjonītus lieto glaukonīta smiltis vai sulfoogli (brūnogli, kas ap

strādāta ar kūpošo sērskābi).

17*
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7. KURINĀMĀ GLABĀŠANA, KURINĀMĀ PADEVE UN PELNU NOVĀKŠANA

Kurināmo glabā speciālās noliktavās, kas aprēķinātas kuri
nāmā krājuma novietošanai apmēram viena mēneša patēriņa 
apmērā (tālu transportējama kurināmā vai kūdras krājumi var 
sasniegt pusgada patēriņa normu).

Mūslaiku noliktavās kurināmā izkraušana un pārkraušana me
hanizēta. Noliktavās ļoti izplatīts transporta ierīču veids ir skre- 
peru iekārtas, kurās elektriskas vinčas ar divām tērauda trosēm 
pārvieto transporta kausu.

Skrepera kauss, pārvietodamies ar vaļējo pusi uz priekšu (darba 
gājiens), grābj un rauš kurināmo. Pārvietodamies ar atpakaļ vērstu 
vaļējo pusi (tukšgaitas gājiens), tas netver kurināmo.

Bez šā paņēmiena lieto arī greiferu (pašgrābēju) celtņus, pār
vietojamus lentu transportierus un citus līdzekļus.

Parasti noliktavās kurināmo glabā, krautnēs sabērtu. Kurinā
mais krautnēs jāsablīvē, ja kurināmam ir pašaizdegšanās tieksme 
(piemeram, frēzkūdru un brūnogles). Sablīvešana kavē gaisa 
iekļūšanu krautnē un novērš kurināmā pašaizdegšanās un uzlies
mošanas iespēju. Citi pasākumi kurināmā pašaizdegšanās novēr
šanai ir krautņu augstuma un glabāšanas ilguma samazināšana.

Lieljaudas katlu mājās ogļu padevi veic ar lentu transportie
riem, dažreiz ir lietderīgi kurināmo piegādāt bunkuriem tieši va
gonos, kurus pa estakādi paceļ līdz bunkuru galerijai. Nelielās 
katlu mājās kurināmo bieži piegādā vagonetēs. Kurināmo var pie
gādāt arī pa piekaru troses ceļu vai ar kādu citu paņēmienu, kuru 
ir ļoti daudz.

Nelielās katlu mājās pelnus no pelnu bunkuriem ar rokām iz
laiž vagonetēs un aizved uz atkritumu izgāztuvi vai uz speciālām 
rūpnīcām, kas pelnus izlieto kā izejvielu. Ja pelnu daudzums ir 
ievērojami liels, tad vagonetes ar pelniem aiztransportē ar moto- 
vilcējiem vai elektrovilcējiem. Lielās mūslaiku katlu mājās lieto 
racionālākus pelnu aizvākšanas paņēmienus — hidraulisko (ar 
spēcīgu ūdens strūklu), pneimatisko u. c.

8. KATLA AGREGĀTA SILDVIRSMU APRĒĶINS

Katla agregāta termiskā aprēķina galvenais uzdevums ir no
teikt sildvirsmas laukumu atsevišķās katla dūmejās, pārkarsētājā, 
ekonomaizerā un ekrānos.

Pirmo pilnīgo un pietiekami labi izstrādāto metodiku katlu 
aprēķināšanai 1905. g. ieteica Maskavas Tehniskās Augstskolas 
profesors V. Griņeveckis un tālāk attīstīja viņa skolnieks K. Kiršs. 
Termiskā aprēķina sistematizētu izklāstu 1924. g. deva Ļeņingra- 
das Tehnoloģiskā institūta profesors V. Šreters. Vissavienības Sil
tumtehnikas institūta (BTH), Centrālā Katlu un turbīnu būvnie-
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čības institūta (IļKTM), PSRS Zinātņu Akadēmijas Enerģētikas 
institūta pētniecības darbu rezultātā katlu agregātu darbības laukā 
un siltuma pārnešanas teorijā radās speciālas normas katlu agre
gātu aprēķināšanai.

Katlu agregātu konvektīvās sildvirsmas aprēķināšanai lieto vie
nādojumu

" = * z £ r " 2' (60>

kur H — sildvirsmas laukums m2;
— pārnesamā siltuma daudzums kkalļst-,
— vidējā temperatūras starpība (temperatūras kritums) 

starp dūmu gāzi un sildāmo vidi °C;
K — siltuma transmisijas koeficients kkalļm2 s t . grāds.

Sajā katla agregāta aprēķinā galvenā grūtība ir aprēķināt sil
tuma transmisijas koeficientu K, kura skaitlisko vērtību nosaka kon- 
vektlvās siltuma pārejas koeficients ak un radiācijas (starojuma) 
siltuma pārejas koeficients as, sienu tīrības pakāpe u. c.

Šos koeficientus parasti atrod speciālās nomogramās atkarībā 
no tā, kādā veidā gāzes plūsma apskalo caurules, kāds ir gāzes 
ātrums, kāda temperatūra un citi faktori.

Katla pirmās un turpmāko dūmeju, tvaika pārkarsētāja, ekono- 
maizera un gaisa sildītāja sildvirsmas aprēķina katru atsevišķi. 
Temperatūru, ar kādu dūmu gāze atstāj kurtuvi, nosaka, aprēķi
not kurtuvi, bet temperatūra, ar kādu dūmu gāze aiziet no katla 
agregāta, tiek pieņemta.

Lai aprēķinātu temperatūras kritumu At, dūmu gāzes tempera
tūru aprēķināmās sildvirsmas galā vai nu pieņem, vai aprēķina 
atkarībā no gāzes entalpijas ar siltuma bilances vienādojumu, kas 
dotam sildvirsmas posmam ir šāds:

Q =  I' —■ I"  kkal/kg kurināmā, (61)

kur Q — pārnesamā siltuma daudzums kkal/kg;
V — gāzes entalpija dūmejas sākumā kkal/kg-,
I" — gāzes entalpija dūmejas galā kkal/kg.

I. piemērs. Noteikt sildvirsmas laukumu gaisa uzsildītājam, kas sastādīts 
no caurulēm un iekārtots aiz katla agregāta, kura jauda ir 6,5 t/st, kurā tvaika 
spiediens ir 14 atm un  ̂=  300° un tiek patērētas Ceļabinskas ogles 1450 kg/st.

Kurtuvē iepūšamā gaisa temperatūra ts_ž =  150°. Apkārtējā gaisa tempe

ratūra t a,g =  30°. Gaisa pārpilnības koeficients kurtuves galā a k=  1,4, bet 

aiz visas iekārtas «„,-z =  1,65, gaisa sildītāja priekšā ag.s//v =  1,55. Teorētiski 
nepieciešamais gaisa daudzums V°=4,13 nms/kg. Dūmu gāzes entalpija aiz 
gaisa uzsildītāja I"  =  I a;z=-- 480 kkal/kg.

1. S i l t u m a  d a u d z u m s ,  k a s  g a i s a m  j ā s a ņ e m  g a i s a  s i l 
d ī t ā j ā .  Ja ņemam vērā gaisa daudzumu, kas kurtuvē tiek iesūkts no ārienes, 
tad siltuma daudzums, ko gaiss saņem gaisa sildītājā, ir
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<3 =  *k V°cg (tļ sild — ta g ) kkat/kg kurināmā,

kur / ' sild — &aisa temperatūra pie izejas no gaisa sildītājā °C; 

ta. g — apkārtējā gaisa temperatūra °C.

Ņemot vērā siltuma zudumus gaisa pievadkanālā, pieņem t'g sild par 5* 

augstāku par kurtuvē iepūšamā gaisa temperatūru ( s g

V ^ = ^ ^  + 5==lS0 + 5==15S°-
Aptuveni pieņemot =  0,3 kkal/km3 grāds, atrodam

<2 =  1,4 • 4,13 • 0,3 (155 — 30) =  216 kkal/kg kurināmā.

Tātad siltuma daudzums, ko gaiss saņem gaisa sildītājā, ir 

QSJ  =  B ■ Q =  1453 • 216 =  31 400 kkal/st.

2. D ū m u  g ā z e s  t e m p e r a t ū r a  p i e  i e e j a s  g a i s a  s i l d ī t ā j ā .  
Saskaņā ar (61) formulu dūmu gāzes entalpija pie ieejas gaisa uzsildītājā ir

/' =  /" + Q.
Ta ka Q =  216 kkal/kg, tad

/^ =  480 +  216 =  696 kkal/kg kurināmā.

Saskaņā ar (39) formulu

Ig ~  I  d. ģ  *) I 'Vc. g >

Id  g ~  W s. g ’ cs. g +  Kē- ttzs. ’ cg, uzs) *d. g •

Iepriekš pieņemot (a g ~  300°, pielikumā IX tabulā atrodam temperatūra 
intervālam starp 0 un 300°

cROļ— cC02 =0.448 kkal/nm3 grāds;

cn2~  0,315 kkal/nm3 grāds;

Cg !il(, =  0,366 kkal/nm3 grāds.

Ņemot VffOgun V/^skaitliskās vērtības no trešās iedaļas I nodaļas 1. pie

mēra, dabūsim

K.'d cs. t  =  V*p, • cROī +  V^.CA, =  0,78 • 0,448 +  3,25 • 0,315 =

=  1,37 kkal/kg grāds;

Vg. sild ’ cg. sild ~  0.56 ■ 0,366 kkal/kg grāds.

Bet, tā kā /' — 696 kkal/kg, tad

696 =  (1,37 +  0,205) ta +  (1,55 — 1) 4,13 • td=  2,257 td, 

no kā izriet, ka

* 696 oņoo
d ~  2,257 “  ’

3. G a i s a  s i l d ī t ā j a  s i l d v i r s m a s  l a u k u m s  

Ar (60) formulu

Qst
"g . sild -  .
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kur

AJļ t2Jr t> t g . s i lā  +  tg.sild 308 + 200 30+  155 ]ROO
A t-aid — 2 2 — 2 2

un pieņemot K =  20 kkal/m3 grāds ■ st, dabūsim

314 000 nrc ,
H g . s i i d  —  20.162 ’ m  '

V III n o d a l a  

KATLU IEKĀRTU EKSPLUATĀCIJA

1. KATLU IEKĀRTU EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

Katlu iekārtas darbības drošību un ekonomiskumu galvenokārt 
nosaka ierīču tehniskā pilnība, pareiza un prasmīga to lietošana.

Normāli darbināmai katlu iekārtai bez traucējumiem ilgstoši 
jāražo tvaiks vajadzīgā daudzumā ar attiecīgiem parametriem, 
patērējot minimālu daudzumu kurināmā un elektroenerģijas katlu 
iekārtas vajadzībām.

Katlu iekārtas avārijas gadījumā tiek pārtraukta tvaika ražo
šana, bet katlu iekārtas atsevišķu elementu avārijas gadījumā sa
mazinās iekārtas ražīgums. Visbiežāk avārijas izceļas tad, kad 
bojātas katlu agregāta daļas (boileri, kameras, kolektori, ūdens- 
caurules u. c.).

Tvaika katlu eksplozijas var būt par cēloni smagām sekām un 
prasīt cilvēku dzīvības. Lai novērstu katlu un ekonomaizeru eks
ploziju iespējamību, tika izdoti oficiālie «Noteikumi par katlu, 
tvaika pārkarsētāju un ūdens ekonomaizeru iekārtošanu, uzturēšanu 
un pārbaudi». Siem «Noteikumiem» jābūt izkārtiem katrā katlu 
mājā, kurā ir uzstādīti tvaika katli, un tie apkalpes personālam labi 
jāpārzin. Par šo Noteikumu neievērošanu uzņēmumu administrā
cija tiek saukta pie administratīvas vai kriminālatbildības saskaņā 
ar savienotās republikas likumiem. Bez oficiālajiem noteikumiem 
apkalpes personāla rīcībā jābūt speciālām instrukcijām par katlu 
iekārtas un tās atsevišķo daļu ekspluatāciju un remontu. Līdz ar 
darbības nepārtrauktības nosacījumu iekārtas ekonomiska darbība 
ir katlu iekārtas otrs svarīgākais ekspluatācijas nosacījums. Katlu 
iekārtas neekonomiskai darbībai par cēloni var būt nepareiza 
kurināšana, slikta nopūšana, noplūdumi, nepieciešamo kontroles 
un mērīšanas aparātu trūkums un citi iemesli.

Normālai katlu ekspluatācijai vispirms nepieciešams kvalificēts, 
labi apmācīts apkalpes personāls, kas noteikti apguvis katlu eks
pluatācijas noteikumus.

Svarīgi momenti katlu iekārtu ekspluatācijā ir katlu agregātu
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darbības regulēšana, iedarbināšana un apstādināšana, kurus nosaka 
speciālas instrukcijas.

Pirms iekurināšanas katli jāpiepilda ar ūdeni lklz zemākajam 
līmenim līmeņrādītāja stiklā. Uz katla boilera atver vienu no dro
šības vārstiem, lai izlaistu gaisu no katla. Ja kurināmo sadedzina 
uz ārdiem, katlu iekurina ar degošu kurināmo no kaimiņu katliem 
vai ar malku. Lietojot putekļveida kurināmo, katlus uzkurina ar 
mazutu, gāzi vai ar uzkurināšanas degļiem, iepriekš rūpīgi izventi- 
lējot dūmejas. Katli jāuzkurina pakāpeniski 2—4 stundu laikā tā, 
lai visi iekārtas elementi sasiltu vienlaicīgi.

Tvaika pārkarsētājs un ekonomaizers ūdens vārīšanai, katlu 
uzkurinot, kaut kādā veidā jāatdzesē, lai tie nepārdegtu. Tvaika 
pārkarsētāju atdzesē, izpūšot caur to pārkarsētu tvaiku no tvaik- 
vada maģistrāles, ekonomaizeru — caur to ar īpašu sūkni sūknējot 
kondensētu.

Katla darbības apstādināšanai vispirms pārtrauc kurināmā pa
devi, pēc tam izslēdz gaisa pūsmu un tad velkmi. Pirmo 4—6 
stundu laikā kurtuves durtiņas un aizlaidni velkmes regulēšanai 
atstāj ciet un pēc tam atver, lai paātrinātu agregāta atdzesēšanu.

Kurinātājs vada katla darbību no savas darba vietas (koman
das punkta), tieši vērodams kontroles un mērīšanas aparātus un 
degšanas procesa norisi. Mūsu laiku katlu mājās plaši lieto dis
tances ierīces, kas ļauj no atstatuma vadīt pūsmas un velkmes 
regulēšanas aizlaidņu noslēgiekārtu, transportieru, barotāju un citu 
ierīču darbību. Plaši tiek ieviesta katlu un to palīgierīču darbības 
automātiska vadīšana un regulēšana.

2. KATLU IEKĀRTU DARBĪBAS TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Tehniski ekonomiskie rādītāji dod iespēju kvantitatīvi un kva
litatīvi novērtēt katlu iekārtas ekspluatācijas rezultātus, kā ari 
organizēt iekārtas darbības un apkalpes personāla rīcības ikdienas 
kontroli. Uz šo rādītāju pamata nosaka personāla prēmēšanas sis
tēmu par bezavāriju darbu, kurināmā un elektriskās enerģijas eko
nomiju. Tehniski ekonomisko rādītāju sarakstu parasti sastāda 
katrai iekārtai atsevišķi uz vadošo organizāciju norādījumu pa
mata. Šajos rādītājos ietilpst ražotais tvaika daudzums, kurināmā 
patēriņš stundā, kurināmā patēriņš 1 tonnas tvaika ražošanai, 
iekārtas darbināšanas stundu skaits gadā, summārais enerģijas 
patēriņš katlu mājas vajadzībām, enerģijas patēriņš uz 1 tonnu ra
žotā tvaika, lietderības koeficients un vēl citi koeficienti.

Tehniski ekonomiskos rādītājus aprēķina uz katlu iekārtas darba 
tehniskās uzskaites datu pamata. Katrā katlu mājā jāved uzskaite 
par patērēto kurināmā daudzumu un tā kvalitāti, ražotā tvaika dau
dzumu un tā parametriem, barojošā ūdens temperatūru.
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Katlu mājas racionālai ekspluatācijai un normālai ikdienas 
tehniskās uzskaites vešanai nepieciešams, lai katlu mājā būtu kuri
nāmā svari, līdzekļi kurināmā caurmēra parauga noņemšanai, ma
nometri, tvaika un ūdens mērītāji, velkmes mērītāji, aparāti tvaika, 
aizejošās dūmu gāzes un katlu mājas gaisa temperatūras mērīša
nai un gāzes analizatori automātiskai C 02 satura noteikšanai dūmu 
gāzē tilpuma procentos.

3. KATLU IEKĀRTU RA2ĪGUMA UN EKONOMISKUMA CELSANAS

METODES

Galvenie līdzekļi katlu agregātu ražīguma un ekonomiskuma 
celšanai ir šādi:

1) ar savlaicīgi un rūpīgi izdarītiem remontiem un pareizu 
ekspluatāciju uzturēt iekārtu pienācīgā tehniski pilnvērtīgā stāvoklī 
un vispirms uzlabot degšanas procesu, samazināt mehāniski nepil
nīgās sadegšanas zudumus, novērst gaisa piesūkšanu no ārienes 
un izdedžu saķepšanu, gādāt, lai dūmu gāzes labāk apskalotu 
sildvirsmas;

2) ieturēt vislabākos katlu agregāta darbināšanas režīmus, sa
mazinot īslaicīgus darba pārtraukumus un sadalīt slodzi saskaņā 
ar noskaidrotām ekonomiskām raksturlīknēm;

3) cīņa par tvaika un kondensāta noplūdumu novēršanu un sil
tuma zudumu samazināšanu katlu nopūšanā;

4) uzlabot tvaikvadu un siltumaparātu termisko izolāciju;

5) uzlabot katlu agregāta darbības siltumtehnisko kontroli;

6) lietot dūmu sūcēju un ventilatoru, regulēšanas ekonomiskas- 
metodes un citus pasākumus elektriskās enerģijas patēriņa sama
zināšanai pašu vajadzībām;

7) ieviest katlu darbības vadīšanas automatizāciju;

8) cīnīties par kurināmā zudumu novēršanu noliktavā;

9) atbilstoši jauniem darbināšanas apstākļiem rekonstruēt katlu 
agregātus, vispirms kurināšanas ierīces atkarībā no kurināmā šķir
nes un markas izmaiņām, ierīkojot ekonomaizerus, tvaika pārkarsē- 
tājus, sakārtojot velkmes-pūsmas iekārtas stāvoklī, kas pilnīgi at
bilst nepieciešamā kurināmā daudzuma racionālas sadedzināšanas 
prasībām;

10) nodrošināt pareizu iekārtas darbības ikdienas uzskaiti. Ne
lokāmi veikdami visus pasākumus katlu iekārtu ekonomiskuma cel
šanai, padomju siltumtehniķi ir sasnieguši katlu agregātos augstus 
lietderības koeficientus.
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IX n o d a ļ a

KATLU IEKĀRTU DARBA PROCESA AUTOMATIZĀCIJA

1. PAMATJĒDZIENI

Par automatizāciju sauc ražošanas procesu pilnīgu mehanizā
ciju. Automatizācija var būt pilnīga vai daļēja. Automatizācijas 
rezultātā darba apstākļi pie katlu iekārtām uzlabojas, samazinās 
avāriju skaits, bet iekārtu ekonomiskums ceļas.

Katlu iekārtu automatizācijas galvenās ierīces ir automātiskā 
regulēšana, distances vadīšana (termiskais pretavāriju nodroši
nājums), nepārtraukta siltumtehniska kontrole, periodisko operā
ciju automātiska vadīšana (rezerves iekārtas iedarbināšana u. c.), 
bloķēšanas aparatūra (nepieļauj nepareizas operācijas), signalizā
cija (komandējošā, brīdinošā, avārijas un kontroles), sakari (te
lefona u. c.). Turpmāk aplūkoti automātiskās regulēšanas jautājumi.

Par automātisko regulēšanu sauc procesu, kurā bez cilvēka 
līdzdalības tiek uzturēta konstanta vai mainīta uzdotā secībā kāda 
lieluma skaitliskā vērtība. So uzdevumu veic automātiskie regu
latori. Kad noteiktais režīms tiek traucēts un regulējamais lielums 
mainās, tad automātiskā regulatora uzdevums ir pakāpeniski at
jaunot traucēto līdzsvara stāvokli, nepieļaujot pārejas periodā lielas 
regulējamā lieluma svārstības.

Vispār ņemot, automātiskais regulators sastāv no šādām gal
venajām daļām: jutīgais elements, kas uztver regulējamā lieluma 
vērtību (tenmopāris, pretestības termometrs, diafragma u. c.) un 
pārvērš to kādā impulsā, mērījošais elements, kas reaģē uz šo 
impulsu, komandējošā ierīce, kas vada izpildītāju mehānismu (skat. 
turpmāk), ierīce impulsu pastiprināšanai no papildu enerģijas 
avota, izpildītājs mehānisms, kas tieši pārvieto regulējošo elementu, 
beidzot, regulējošais elements (orgāns), kas realizē kvantitatīvo 
vai kvalitatīvo vielas vai enerģijas plūsmas izmaiņu (aizbīdnis, 
vārstulis, reostats u. c.).

Regulatoru klasifikācija ir ļoti komplicēta. Ir tiešas darbības 
regulatori (ar tiešu mehānisku saiti starp jutīgo elementu un regu
lējošo orgānu) un netiešas darbības regulatori (kas izmanto 
papildenerģiju no savrupēja avota), hidrauliskie, pneimatiskie, elek
triskie u. c. regulatori, nepārtrauktas un periodiskas darbības re
gulatori, vienimpulsa, divimpulsu un trīsiimpulsu regulatori (at
karībā no jutīgo elementu skaita), astatiskie (kuru iedarbība tiek 
pārtraukta tad, kad regulējamais parametrs atgriežas pie sākotnējās 
vērtības), statiskie (kuros katrai regulējamā lieluma vērtībai at
bilst pilnīgi noteikts regulējamā organa stāvoklis), izodromie (kas 
spēj atgriezt regulējamā parametra vērtību pie sākotnējās regulē
jošā organa jebkurā jaunā stāvoklī) regulatori.
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Katla agregāta darbību regulē, lai katlā ražoto tvaika dau
dzumu pielīdzinātu patērētāju noņemtajam tvaika daudzumam. 
Tanī pašā laikā tvaika parametri (spiediens un temperatūra) jāuz
tur tuvu nominālām vērtībām un jāsaglabā pēc iespējas ekonomiska 
darbība (samazinot zudumus qi, <73, <74, kā arī enerģijas patēriņu 
pašu vajadzībām).

Šā mērķa sasniegšanai nepieciešams regulēt atkarībā no katla 
slodzes kurināmā, gaisa un ūdens padevi, uzturot pastāvīgu reti- 
nājumu kurtuve un ūdens līmeni katlā pastāvīgā augstumā. Tvaika 
pārkarsējuma temperatūru parasti regulē ar patstāvīgām ierīcēm, 
jo tā no slodzes maz atkarīga.

Lai shēmu vienkāršotu, ūdens barošanu katlā nodala atsevišķā 
mezglā ar patstāvīgu automātisku regulatoru.

Tādējādi regulēšanas kopīgā sistēma sadalās divos patstāvīgos 
mezglos: katla barošana un degšanas process.

2. DEGSANAS PROCESA REGULĒŠANA BOILERU KATLOS

Degšanas procesu automātiskas regulēšanas sistēma ir regula
toru komplekss, kas sastāv parasti no spiediena regulatora (reaģē 
uz spiediena izmaiņām galvenajā tvaikvadā), kas vada kurināmā 
padevi kurtuvē; retinājuma regulatora (uztver retinājuma pārmai
ņas kurtuves kamerā), kas iedarbojas uz velkmi; regulatora, kas 
maina gaisa padevi atkarībā no katla slodzes vai kurināmā pa
deves; pārkarsējuma regulatora (uztver tvaika temperatūras pār
maiņas), kas iedarbojas uz dzesējošā ūdens padevi tvaika dzesētājā 
(ja tāds ierīkots).

Visas šīs sistēmas iedarbināšanai kā impulsa devēju lieto tvaika 
spiedienu tvaikvadā, kas ir kopējs visiem paralēli darbināmiem 
katliem. Par komandējošo starporganu iekārto galveno regulatoru, 
kas iedarbojas uz atsevišķiem kurināmā un gaisa padeves regula
toriem pie katra katla.

Shēmā, kuru sauc par j a u k t o  (vai paralēli-secīgo), no gal
venā regulatora impulsus vienlaicīgi saņem kurināmā padeves 
un kurināmā-gaisa attiecības regulatori. Retinājuma un pārkarsē
juma regulatori darbojas patstāvīgi.

S e c ī g ā  shēmā galvenā regulatora impulsus saņem tikai 
kurināmā padeves regulatori. Kurināmā-gaisa attiecības regulatori 
darbojas atkarībā no kurināmā patēriņa daudzuma. Retinājuma un 
pārkarsējuma regulatori, kā iepriekšējā shēmā, darbojas patstāvīgi.

Automātiskās regulēšanas iekārtās jāparedz iespēja ar rokām 
koriģēt degšanas režīmu atkarībā no kurināmā kvalitātes utt.

Degšanas procesa regulēšanas shēmas var būt ļoti dažādas 
atkarībā no kurināmā veida, kurināšanas veida un katla agregāta 
konstrukcijas.
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Kurtuvēm ar kurināmā degšanu slānī parasti lieto secīgo regu
latoru slēgšanas shēmu, kurā galvenais regulators iedarbojas tikai 
uz gaisa (vai gāzes) padeves regulatoru, kurināmā padeves regu
lators saņem impulsus no gaisa padeves regulatora, retinājumu 
kurtuvē uztur velkmes regulators. Ķēžu ārdu kurtuvēs kurināmā 
padeves regulēšanai maina ķēžu ārdu kustības ātrumu, lietojot 
elektromotoru ar maināmu apgriezienu skaitu. Iekārtās ar šahtas- 
dzirnavu kurtuvēm putekļu padevi kurtuvē regulē, mainot primārā 
gaisa daudzumu.

3. BOILERU KATLU BAROŠANAS REGULĒŠANA

Boileru katlu barošanas automatizācija paceļ šo katlu eksplua
tācijas drošību un, papildināta ar ierīcēm, kas dod iespēju no tālie
nes rīkot katla barošanu, novērot līmeņrādītāju un signalizēt galē
jos līmeņa stāvokļus, samazina apkalpes personālu. Ar katlu baro
šanas automātiskās regulēšanas sistēmu, noturot ūdens līmeņa 
svārstības katlā noteiktās robežās, jāpanāk, lai ūdens padeve katlā 
būtu vienāda ar tvaika patēriņu (ņemot vērā ūdens noplūdi katla 
nopūšanai).

Par cēloņiem ūdens līmeņa svārstībām katla boilerā var būt 
tvaika patēriņa maiņa, barošanas ūdens padeves maiņa, kurtuves 
slodzes maiņa (mainās tvaika-ūdens emulsijas tilpums katlā), 
tvaika spiediena izmaiņa, katlā barojamā ūdens temperatūras iz
maiņa. Katlos ar lielu ūdens telpu ūdens līmeņa svārstības ievē
rojami nosebojas.

Lietošanā ir dažādi ūdens līmeņa regulatori. Regulēšanas pro
cesā tiek mainīts atvēruma šķērsgriezuma laukums vārstulī, kas 
atrodas cauruļvadā, kurš savieno barošanas ūdensvadu ar ekono- 
maizeru.

Vienimpulsa statiskais tiešas darbības regulators. Visvienkāršā
kais ūdens padeves regulators maina ūdens padevi katlā tikai atka
rībā no līmeņa svārstībām (tāpēc to arī sauc par vienimpulsa 
regulatoru). Stabila regulēšana iespējama tikai tad, ja regulatorā 
ir regulēšanas izslēdzēja saite. Tie parasti ir statiskie tiešas dar
bības regulatori. Kad ūdens līmenis katlā ceļas, jāsamazina ūdens 
padeve. Tā dēj zemākām katla slodzēm atbilst līmeņa pacelšanās 
katlā, bet lielākām — grimšana. Regulēšanas nevienmērību rak
sturo starpība starp līmeni pie maksimālās slodzes un līmeni pie 
minimālās slodzes. Pārejas režīmu laikā rodas līmeņu svārstības, 
kas ar laiku norimst (ja svārstības nerimst, regulatora darbība 
kļūst nestabila). Līdz ar nevienmērības palielināšanos uzlabojas 
nosacījumi svārstību rimšanai (regulēšana kļūst stabilāka), bet 
samazinās katla ekspluatācijas drošība. Tāpēc jācenšas ieregulēt 
vismazāko nevienmērību, pie kuras regulatora darbība vēl ir sta
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bila. Vidējas un lielas ražības daudzboileru katlos stabilu barošanas 
regulēšanu var sasniegt pie nelielas nevienmērības robežās no 
120— 150 mm. Lielas ražības katliem ar vienu boileru vienimpul- 
sīgie barošanas regulatori neder. Jutīgais elements aplūkojamā 
barošanas regulatorā ir slīpa tērauda caurulīte — termostats, kuras 
augšējais gals savienots ar tvaika telpu boilerā, bet apakšējais 
ar ūdens telpu. Katla slodzei palielinoties, ūdens līmenis nokrītas 
un jutīgā caurule pagarinās — un otrādi. Šīs caurules deformā
cijas liek mehāniskās saites elementiem iedarboties uz vārstuli, kas 
regulē ūdens padevi. Lielie spēki, kas šādā kārtā rodas, nodrošina 
tās precīzu darbību, tāpēc termostatiskās caurules plaši lieto 
barošanas regulatoros. Tomēr termostata lielās termiskās inerces 
dēļ regulēšanas impulss nosebojas, kas ir līmeņa svārstību cēlonis.

Lielas ražības augstspiediena katliem lieto v i e n i m p u l s a  
r e g u l a t o r u s  ar  n e t i e š a s  d a r b ī b a s  i e r m o s t a -  
t i s k o  c a u r u l i  (elektromehāniskie regulatori). Regulēšanas 
iekārtu papildina izodromā ierīce, kas nostāda ūdens līmeni sākot
nējā augstumā.

Lai panāktu labvēlīgākus regulēšanas apstākļus, lieto d i v - 
i m p u l s u  b a r o š a n a s  r e g u l a t o r u s ,  kuros regulējošā 
organa pārvietojums ir atkarīgs no divu jutīgo elementu summārā 
impulsa. Viens no tiem (galvenais), kas saistīts ar tvaika mērītāju, 
uztver katla slodzes svārstības, bet otrs (koriģējošais), kas sastāv 
no termostata caurules, reaģē uz līmeņa pārmaiņām. Parasti lieto 
elektromehānisko darbības shēmu, kurā termostata caurulei pa
garinoties, noslēdzas elektrisko vadu ķēde.

Vispilnīgākie ir t r i j u  i m p u l s u  b a r o š a n a s  r e g u l a 
tor i ,  kuros vārstulis, kas regulē "ūdens padevi, ir pakļauts triju 
faktoru — ūdens līmeņa, katla slodzes un ūdens padeves ietekmei. 
Šos regulatorus lieto lielas ražības katlos, kuru darbībā ir straujas 
slodzes pārmaiņas un spiediena maiņa barošanas ūdensvadā.

JAUTĀJUMI ATKĀRTOŠANAI

1. Ar ko atšķiras kurināmā augstākā siltumspēja no zemākās?
2. Kā un kāpēc mainās gaisa pārpilnības koeficients, dumu gāzēm plūstot 

pa katla dūmejām?
3. Kas jāzina, lai noteiktu katla agregātā stundā patērētā kurināmā dau

dzumu?
4. Kas nodrošina dūmu gāzes plūsmu katla dūmejās?
5. Kas rada ūdens cirkulāciju katlā?
6. Kādas priekšrocības un trūkumi ir kurināmā sadedzināšanai kameru 

kurtuvēs salīdzinājumā ar sadedzināšanu slānī?
7. Kāpēc katla agregātā vajadzīgs ekonomaizers un gaisa sildītājs, un 

kur tos novieto?
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VIRZUĻKOMPRESORI

1. VIRZUĻKOMPRESORA DARBĪBAS PRINCIPS

Tehnikā plaši lieto saspiestās gāzes, starp tām arī saspiestu 
gaisu. Gāzes mašīnas iedala divās galvenajās grupās: mašīnas, kas 
paredzētas saspiestā gaisa iegūšanai, kuras vispār sauc par kom
presoriem (vai kompresoru mašīnām), un mašīnas, kuras darbina 
ar saspiestu gāzi. Pie pēdējām pieder pneimatiskie dzinēji, kurus 
parasti savieno ar kādiem darba rīkiem (pneimatiskie veseri, preses, 
cirtņi u. c.).

Šajā iedaļā aplūkoti kompresori. Atkarībā no kompresijas spie
diena kompresorus iedala kompresoros vārda īstajā nozīmē (spie
dienam virs 4 ata, līdz 1000 ata un augstākam), gaisa pūtējos vai 
blīvdaros (spiedieniem no 4 līdz 1,1 ata) un ventilatoros (spiedie
niem, kas nepārsniedz 1,1 ata). Kompresorus lieto, piemēram, 
ķīmiskajā tehnoloģijā un pneimatiskajā saimniecībā, blīvdarus — 
metālu tehnoloģijā un iekšdedzes dzinējiem, ventilatorus — katlu 
iekārtās utt. Pie kompresoriem pieskaitāmi arī vakuumsūkņi, t. i„ 
mašīnas, kuras lieto vakuuma radīšanai.

Konstrukcijas ziņā kompresori ir ļoti dažādi. Vienkāršākie no 
tiem ir virzuļkompresori, kurus arī aplūkosim kā pirmos.

Virzuļkompresora darbības principu paskaidrosim 1. zīmējumā. 
Kompresors sastāv (1. zīm. a) no cilindra ar virzuli; cilindra vākā 
izvietoti ielaides (iesūkšanas) vārstuļi Ķj un izlaides (izgrūšanas) 
vārstuļi Ķ2. Gaisa kompresora darba cikls (1. zīm. b) sastāv no 
šādiem procesiem. Pieņemsim, ka sākuma brīdī virzulis atrodas vis
tālākajā stāvoklī labajā pusē (atrodas labās puses apstāju 
punktā —• LAP) un gaisa spiediens cilindrā ir pi (mazāks par at
mosfēras spiedienu pb par iesūkšanas vārstuļu pretestību). Virzu
lim pārvietojoties uz kreiso pusi, sākumā realizējas gaisa saspiešana 
pa līkni 1—2, ko praktiski pieņem par politropu (šajā laikā vārstuļi 
aizvērti). Brīdī, kad sasniegts spiediens p% atveras izplūdes vār
stuļi un pa horizontālo līniju 2—3 saspiesto gaisu izgrūž (izstumj) 
uztvērējā rezervuārā (balonā), kurā ir spiediens p ,^ (p% ir lielāks
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par prez par izplūdes vārstuļu pretestību). Brīdī, kad virzulis nonāk 
galējā stāvoklī kreisajā pusē (kreisajā apstāju punktā — KAP), 
izgrūšana pārtraucas, izplūdes vārstuļi aizveras. Virzuļa atpakaļ- 
gājiena sākumā cilindrā palikušais gaiss izplešas pa līkni 3—4, 
kuru arī pieņem par politropu. Kad sasniegts spiediens p4 =  pu 
atveras ieplūdes vārstuļi un virzuļa gājienā uz labo pusi pārējās 
daļas laikā tiek iesūkts gaiss (gaiss piepilda cilindru) pa horizon
tālo līniju 4—1. Punktā 1 kompresora darba cikls noslēdzas. Tālāk 
tas var neaprobežoti atkārtoties.

I. zīm. Virzuļkompresora darbības shēma.

No minētajiem četriem procesiem tikai divi — saspiešana 
(kompresija) un izplešanās (ekspansija) ir termodinamiski procesi, 
jo divos pārējos — iesūkšanā 3—1 un izgrūšanā 2—3 gaisa termo
dinamiskais stāvoklis nemainās (gaiss tikai pārvietojas no vienas 
telpas otrā). Tā ir kompresora darba cikla būtiskā atšķirība no 
termodinamiskā cikla.

1. zīmējumā b parādītai diagramai līdzīga diagrama, bet ar 
procesu secību pulksteņa rādītāja virzienā, ir pneimatiskā dzinēja 
darba cikla attēlojums.

Uz indikatora diagramas (2. zīm.), kas uzņemta strādājošām 
kompresoram, izliekums kompresijas beigās radies izplūdes vār
stuļu nokavētās atvēršanās dēļ, un analogi izliekums izplešanās 
beigās ir nokavētās ieplūdes vārstuļu atvēršanās rezultāts (vār
stuļu atvēršanās nokavēšanos rada vārstuļu inertība).

Kompresoru galvenie rādītāji ir kompresijas pakāpe ~ =  o>

un kompresora ražība V — laika vienībā kompresorā iesūktās gā
zes tilpums, ko parasti uzdod m3/st, ņemot gāzi tādā stāvoklī, kādā
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tā atrodas pie ieejas kompresorā (teorētiski pie parametriem, kādi 
gāzei ir punktā 1).

Virzuļkompresori kā lēngaitas mašīnas atšķiras no pārējiem 
kompresoriem ar samērā augstām kompresijas pakāpēm © un 
mazu ražību V.

2. zīm. Kompresora indikatora 3. zīm. Kompresora teoretiska Vp
diagrama. diagrama.

2. LIEKĀ TELPA UN KOMPRESORA TILPUMA KOEFICIENTS

Virzuļkompresora teorētiskajā Vp diagramā (3. zīm.) apzīmēti 
ar Vh — cilindra darba tilpums; Vc — vismazākais tilpums starp 
virzuli un cilindra vāku, liekās telpas tilpums;

VļeS — iesūkšanas tilpums.

Attiecību ~  =  c sauc par liekās telpas attiecināto lielumu vai

h V-
liekās telpas koeficientu. Attiecību =  sauc par kompre-

1 h
sora tilpuma koeficientu, tas nosaka cilindra darba tilpuma izman
tošanas pakāpi iesūkšanas procesā.

Izvedīsim i\tjl formulu. No zīmējuma izriet, ka tilpums

Vies= V h-{V A- V c).

Bet, attiecinot politropas vienādojumu pF" =  const uz ekspansijas 
procesu 3—4, dabūsim
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Formula (1) rāda, ka t]ot„ samazinas ar liekas telpas attiecinata 

lieluma a palielināšanos. Tāpēc vienmēr cenšas samazināt rr, no
vedot to līdz 0,05—0,03. Vēl i\.jW samazinās līdz ar © palielinā
šanos. Praktiski y\ijtp nav jābūt mazākam par 0,75, tāpēc vien- 
cilindrīgiem virzuļkompresoriem izvēlas co ne lielāku par 4—8. 
Beidzot, ir izdevīgi palielināt politropas pakāpes rādītāju n, ko 
panāk, kompresoru atdzesējot.

Vēl lielāka nozīme kā koeficientam Tļ tup ir tā saucamajam pildī
juma koeficientam kas ir attiecība starp gāzes svaru, ko 
.kompresors faktiski piegādājis pret teorētiski iespējamo ar doto 
V;, un pastāvošos atmosfēras apstākļos (spiediena un temperatū
ras). Koeficients Tļt, par dažiem procentiem zemāks par r\tnfl (iesūk
šanas vārstuļu pretestības, gāzes noplūdes kompresijas laikā un 
citu cēloņu dēļ).

3. ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ TEORĒTISKAJĀ KOMPRESORA

Lai izvestu formulu enerģijas noteikšanai, ko patērē teorētiskais 
kompresors, ņemsim vienkāršotu kompresora Vp diagramu bez lie
kās telpas (4. zīm.). Kompresijas politropas 1—2 pakāpes rādītā
jam jābūt tādam pašam kā diagramā ar 
lieko telpu (3. zīm.). Liekās telpas ignorē
šana šajā gadījumā pieļaujama, it sevišķi, 
ja ekspansijas un kompresijas politropu 
pakāpju rādītāji maz atšķiras viens no 
otra. Tad tilpums, kas atbilst nogriežņa 
4—1 garumam, reizē ir iesūkšanas til
pums, darba tilpums un viss gāzes til
pums kompresijas sākumā (3. zīmējumā 

<  Vh<  Vi).
Kompresora darbinašanai patērēto me

hānisko darbu uzskatīsim par pozitīvu. Tas 
sastāv no kompresijas darba 1—2—6—5 
unizstumšanas darba 2—3—0—6 mīnus 
iesūkšanas darbs 4—1—5—0. Rezultātā šo darbu izteic laukums 
1—2—3—4.

Acīm redzams, ka šis darbs ir jo lielāks, jo lielāks ir kompre
sijas politropas 1—2 pakāpes rādītājs. Lai samazinātu darba patē
riņu, virzuļkompresoru cilindrus atdzesē parasti ar ūdeni. Tad 
kompresijas politropas pakāpes rādītājs samazinās līdz 1,25— 1,2. 
Kompresora teorētiskajā Vp diagramā kompresijas līniju pieņem 

par izotermu.
Apzīmēsim kompresoram ar izotermisku kompresiju teorētisko

4. zīm. Kompresora vien
kāršota teorētiskā Vp dia~ 

grama.

18 —  575
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darba patēriņu ar Lhiz (4. zīm.). Lietojot termodinamika pazīstamas 

formulas, atrodam kompresijas darbu izotermai 1—2\

PiVļ ln p-2 =  P\Vi ln © kgm. 
p i

Sim darbam jāpieskaita izgrūšanas darbs pa līniju 2—3 p2V2 
un jāatskaita iesūkšanas darbs pa līniju 4— 1, P\V\, kur saskaņā ar 
izotermas vienādojumu Pil/i =  P2V2 un tātad P2V2 — PiVi =  0, tā
pēc laukumi 1—2—6—5 un /—2—3—4 ir vienādlieli.

Tādējādi darba patēriņš uz katru teorētiskā kompresora darba 
ciklu (diagramu) ar izotermisku kompresiju ir

Lfz =p iV ļ  ln © kgm. (2)

P i e z ī m e .  Dodam šis formulas pilnu izvedumu citādā veidā:

P2

4  =  J  Vdp; pV =  C', V =  j i

Pl
P2

l\L =  f  —  dp =  C ln ^  =  p lVl ln (0.
, Z J P  Pi

Pi

Ātrgaitas kompresoros (centrifugālos un citu tipu) politropas pakāpes rā
dītājam lielāka skaitliskā vērtība nekā apgriežamas adiabatas (gaisam k =  1,4), 
tāpēc ka siltuma apmaiņa ar ārējo vidi ir niecīga un rodas stipri savirpuļo- 
jumi (kompresijas process nav apgriežams). Šādiem kompresoriem teorētiskajā 
Vp — diagramā par kompresijas līniju pieņem apgriežamo adiabātu ar pakāpes 
rādītāju k.

Apzīmēsim teorētisko darba patēriņu kompresoram ar adiabātisku kompre

siju ar Lhnlļ. Kompresijas darbs pa adiabātu 1—2 saskaņā ar pazīstamo termo

dinamikas formulu ir

k
k — 1

Tam jāpieskaita darba patēriņš p^Vļ izgrūšanai pa līniju 2—3 un jāat
skaita iesūkšanas darbs p\V\.

Tādējādi darba patēriņš uz katru teorētiska kompresora darba ciklu ar 
adiabātisku kompresiju ir

Lka d =-P2Vļ ~ fl ' V l+P2V2-p,V l = ( p 2V 2 - p ,V ,)X

Turpmākā pārveidošana dod
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tāpēc ka

P2 V2 —  P\Vļ =  p\Vļ

un
G H

6)
k—1 k—1 

* — .

P i e z ī me .  Šis formulas pilnīga izveduma cits paņēmiens ir šads. No 
adiabātas diferenciālvienādojuma dabūsim

Vdp
Vdp kpdV =  0; pdV -

k

bet, no otras puses, 

d(p 

tāpēc

d(pV) =  pdV +  Vdp — — ——  +  Fdp =  k 1 Vdp un Krfp =  ^  ■ d (pV),

Pi pi

Lad =  f  VdP =  f  k = ī  d №  =  ^  (P* V, -
/'1 Pi

un tālāk kā pirmajā paņēmienā.

Formulās (2) un (3) ar V\ apzīmēts vienā darba ciklā iesūca
mās gāzes tilpums. Skaidrs, ka, ja šajās formulās V1 m3 vietā lik
sim kompresora ražību V m3ļst, tad dabūsim formulas teorētiskam 
darba patēriņam stundā, kuru, dalot ar 270 000 kgm/ZS • st, dabū
sim formulas patērētās jaudas izteikšanai zirgspēkā.

Tātad jauda, ko kompresors teorētiski patērē izotermiskai kom- 
presijai, ir

^ T,z ~  270 000 *n ® ^

bet adiabātiskai kompresijai

<5>

Sajās formulās spiediens px jārēķina kg/m2. Ja turpretim pi 
ņemts kg/cm2, tad 270 000 vietā paliks 27.

Patiesībā kompresora darbināšanai jāpatērē par teorētisko lie
lāka jauda iekšējā procesa nepilnību dēļ un mehānisko zudumu 
dēļ. Tāpēc jaudu, kas jāpatērē kompresora darbināšanai, izteic 
formulas
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kur r\iz ■— ta sauktais kompresora izotermiskais 1. d. k.;

11 ad kompresora adiabatiskais lietderības koeficients un 

r\m — mehāniskais lietderības koeficients.

Virzulkompresora izotermisko lietderības koeficientu atrodP i e z ī m e  
pēc formulas

Niz

Ni
(7a)

kur Niz — apreķinata, bet Nt- 
kompresors.

Citu tipu kompresoriem (kuriem nevar iegūt indikatora 
nosaka adiabātisko lietderības koeficientu pēc formulas

, . 2̂ teor 1̂

menta indiceta jauda, kuru patere darbināms

diagramas)

*2 teor '
(b)

/2 — i\  ̂1

kurā i'j un t\ — sākotnējā entalpija un sākotnējā temperatūra, t2 ļeor un tz tear— 
teorētiskā beigu entalpija un temperatūra (aprēķinātās), bet i2 un tļ — tieši 
mērītās beigu entalpija un temperatūra.

Katram kompresoram rļaa >  T](z .

Jāpiezīmē, ka ar attiecības ~  =  co palielināšanos palielinās arī adiabātiskā 

procesā patērētās jaudas attiecība pret izotermiskā procesā patērēto jaudu:

ja co =  1 1,5 4 8, 

tad Nail : Niz =  1 1,06 1.23 1,36

Tāpēc līdz ar co palielināšanos pieaug arī kompresora cilindra dzesēšanas 
lietderība. Kad co ir mazs, — iztiek ar dzesēšanu, ko dod apkārtējais gaiss.

Piemērs. Aprēķināt jaudu, kas jāpatērē kompresora darbināšanai, ja uzdots 
P\ — 1 ata, P2 =  6 ata, V =  800 msļst, r]!Z =  0,7 un r\m =  0,9.

Pēc formulām (5) un (4) dabūsim

Ni.
Pi (ata) V(mslst)

27

N =
Ni:

800, 
lno, =  — In

40,7

800,

rHz ■ rhn 0,7-0,9

27

64,7 ss 65 ZS.

2,3 • 0,778 =  40,7 ZS;

5. zīmējuma paradīts horizontals viencilindra divpusējas darbī
bas kompresors garengriezumā.

/ — cilindrs; 2 — ūdens apvalks; 3 — virzulis; 4 — klarfis; 5 — vārpstā.
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4. DAUDZPAKAPJU KOMPRESORI

Kompresora «  palielināšana saistīta ar neērtībām. Virzuļkompre- 
soros, kā iepriekš pierādīts, samazinās tilpuma lietderības koefi
cients r}tnp , bet jebkurā kompresorā, ja o pārsniedz visizdevīgāko 
(optimālo) skaitlisko vērtību, samazinās lietderības koeficienti 
tļiz un r\ad, paaugstinās saspiestā gaisa temperatūra, kā rāda vie
nādojums

tl — 1
Ti =  T\ o) " ,

kurā n ir kompresijas politropas pakāpes rādītājs (ja gaisa tem
peratūra pārsniedz 160°, sāk sadalīties kompresoru eļļošanai lie
tojamā eļļa, bet, ja temperatūra pārsniedz 240°, eļļas tvaiks var 
uzliesmot).

6. zīm. Divpakāpju virzu)kompresora darbības shēma: 
a — kompresora shēma; b — Vp diagrama; 1 — zemspiediena cilindrs; 
2 — virzulis; 3 — dzesetājs; 4 — augstspiediena cilindrs; 5 — virzulis.

Minēto apsvērumu dēļ augstām w skaitliskām vērtībām ir liet
derīgi saspiestās gāzes iegūšanas procesu realizēt pakāpeniski vai
rākās spiedienu pakāpēs, kā shematiski parādīts divpakāpju virzuļ- 
kompresoram 6. zīmējumā a. Seit 1 un 2 ir zemspiediena pakāpes 
cilindrs un virzulis, 4 un 5 — augstspiediena pakāpes cilindrs un 
virzulis; šautriņām parādīts ceļš, pa kuru plūst gāze; 3 — starp- 
dzesētājs, ko apskalo cauri plūstošs ūdens. Vienkāršotā Vp — dia- 
gramā (6. zīm. b) paskaidrots, kā darba process sadalās spiediena 
pakāpēs. Zemspiediena cilindrā, kura darba tilpums ir Vzsc, gāzi 
saspiež pa līniju 0—/, palielinot tās spiedienu no p0 līdz p, augst
spiediena cilindrā ar darba tilpumu V asc  realizē turpmāko gāzes 
saspiešanu pa līniju 1'—2 no spiediena pi līdz galīgajam spiedienam 
p2; dzesētājā gaisa tilpums samazinās no Vx līdz ^^.temperatūras
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samazināšanās dēļ. Starp kompresijas līnijām 0—1 un 1'—2 un 
ordinātu asi ietverto laukumu attiecība ļauj spriest par kompresijas 
darba sadalījumu pakāpēs (abās pakāpēs patērētie darba daudzumi 
aptuveni vienādi). Iesvītrotais laukumiņš nosaka patērētā darba 
ietaupījumu, kas rodas starpdzesēšanas rezultātā. Tā kā kompre

sijas pakāpe zemspiediena cilindrā ir ©ī =  ~ , augstspiediena

cilindrā ®2= y  un kompresijas pakāpe visam kompresoram

®kop =~r, tad arī 
P 0

<ūkop —  0)lft)2.

Ir lietderīgi kompresijas pakāpes visos cilindros iekārtot apmē
ram vienādas: ©1 =  ©2 =  (i)Pak . Tad divpakāpju kompresoram

^ pak ' i ^ k o p  t ($)

triju pakāpju kompresoram
3____

^pak i^ h o p  > (' 0

bet i pakāpju kompresoram

^pak  —  ~]ļ ̂ kop 1 ( 1 0 )

Tā, piemēram, ja ©*0/, =  64, divpakāpju kompresoram dabūsim
3 __

Mpak =  ļ/64 =  8, bet triju pakāpju kompresoram copak =  ļ/64 =  4.

Tādējādi daudzpakāpju kompresors ļauj iegūt augstu kopīgo 
kompresijas pakāpi a>hoP ar mazām kompresijas pakāpēm &pah, katrā 
pakāpē, dod iespēju lietot dzesētājus starp pakāpēm. Ar to panāk 
tilpuma koeficienta palielināšanos, jaudas patēriņa samazināšanos, 
saspiestās gāzes temperatūras pazemināšanos.

Virzuļkompresora konstruktīvais izveidojums ir ļoti dažāds.
6. zīmējumā a shematiski parādīts vertikāls kompresors ar divām 
spiediena pakāpēm divos vienpusīgas darbības (vienkāršas darbī
bas) cilindros. Cilindri var būt arī abpusējas darbības, kad cilindrā 
virzuļa abās pusēs ir darba tilpumi. Lietojot pakāpju virzuļus, 
vienā cilindrā var realizēt vairākas spiedienu pakāpes. Cilindru 
novietojums telpā var būt vertikāls, horizontāls, v veidīgs, vēdekļ
veidīgs utt. Kompresoros gāzi iesūc un izstumj pa vārstuļiem, kas 
darbojas automātiski (bez mehāniskās piedziņas) un izgatavoti no 
atsperīgām tērauda plāksnītēm (taisnām vai riņķveida), vai no 
cietām, apaļām plāksnēm ar atsperes slogojumu; lieto arī vārstuļus 
ar kātu, uzpirksteņa veidīgus u. c.

7. zīmējumā parādīts vertikāls divpakāpju abpusējas darbības 
divcilindru kompresors griezumā.
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7. zīm. Vertikāls divpusīgas darbības divpakapju divcilindru kompresors.

II n o d a ļ a  

TILPUMA KOMPRESORI

1. VIENROTORA KOMPRESORI AR PLĀKSNĒM

Par tilpuma kompresoriem sauc kompresorus, kuru darbības 
princips ir līdzīgs virzulkompresoru darbības principam, bet kuru 
turp un atpakaļ ejošos virzuļus atvieto attiecīgas detaļas ar griezes 
kustību. Tilpuma kompresoriem pieskaita vienrotora kompresorus 
ar plāksnēm un divrotoru kompresorus.

Shēma vienrotora kompresoram ar plāksnēm dota 8. zīmējumā. 
Sis kompresors sastāv no masīva cilindra, kas griežas ap asi C,
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ekscentriski novietotu nekustīgā cilindriskā korpusā 2 (zīmējumā 
parādīta ekscentricitāte vertikāli uz leju). Korpusa iekšējā virsma 
un rotora ārpuse rūpīgi jāslīpē. Starp šīm divām cilindriskām

virsmām veidojas brīva telpa ar sirpjveidīgu šķērsgriezumu (tās 
vislielākais platums ir augšā, vismazākais apakšā). 5o brīvo telpu 
4 tērauda vai plastmasas plāksnes, kas slīd rūpīgi apstrādātos ro
tora izgriezumos 5, sadala vairākos nodalījumos vai kamerās, 
(kustīgās). Plākšņu skaits svārstās no 2 līdz 30. Rotoram griežo
ties, centrbēdzes spēks piespiež plākšņu ārējās malas no iekšpuses 
korpusa cilindriskai virsmai, kuru eļļo. Ja rotors griežas pulksteņa 
rādītāja gaitas virzienā, kā parādīts shēmā, tad katras kameras 
tilpums (starp divām plāksnēm), virzoties pa labās puses pusriņķī 
uz leju, samazinās, ko izlieto gaisa saspiešanai (lokā ab) un iz
grūšanai (lokā bc) novadkanālā (pa labi), bet, pārvietojoties pa 
kreisās puses pusriņķi no apakšas uz augšu, kameru tilpums palie
linās, ko izlieto kamerā atlikušā gaisa ekspansijai (lokā cd) un 
tai sekojošai jaunas gaisa devas iesūkšanai (lokā da) no pievad- 
kanāla (pa kreisi). Tādējādi šajā kompresorā katrā kamerā ietver
tais gaisa tilpums iziet caur tām pašām fāzēm, kādas ir virzuļ- 
kompresorā (iesūkšana, kompresija, izgrūšana, ekspansija).

Vienrotora kompresora (ar plāksnēm) darbība izceļas ar ļoti 
lielu vienmērību, kas palielinās līdz ar plākšņu skaita palielinā
šanu. Rotoru griešanās ātrums sasniedz 500— 1500 un dažreiz 
2500 apgr/min, ražīgums 2000—4000 m3st (kā apgriezieni, tā 
ražīgums lielāki nekā virzuļkompresoriem). Bet šādu mašīnu 
darbības process vairāk atšķiras no apgriežamā procesa (gaisa 
noplūdes un virpuļu rašanās dēļ), kas negatīvi ietekmē lietderības 
koeficientu r\nd. Sos kompresorus konstruē kompresijas pakāpēm, 
līdz co =  3—5, dažreiz lieto divpakāpju konstrukcijas.

2 6

it

5.

8. zīm. Plākšņu rotora kompresora darbības shēma.



CENTRIFUGALIE KOMPRESORI 28!

2. DIVROTORU KOMPRESORI

Divrotoru kompresora shēma parādīta 9. zīmējumā. Rotori 
/ un 2 griežas pretējos virzienos. Katra rotora šķērsgriezums atga- 
dina astotnieku, bet lieto arī kompli
cētākus šķērsgriezumus (trīsstarainas 
un četrstarainas zvaigznes veidā).
Gaisu, kas ietverts dobumā 3, krei
sais rotors pārvieto no apakšas uz 
augšu, tajā pašā virzienā gaisu pār
vieto arī rotors pa labi. Gaisa sa
spiešana līdz spiedienam, kāds ir 
novadkanālā, notiek tikai tajā brīdī, 
kad saspiežamā gaisa tilpums savie
nojas ar novadkanālu, tāpēc saistīts 
ar ievērojamu troksni (viena apgrie
ziena laikā notiek četras gaisa pa
deves). Divrotoru kompresoros ap
griezienu skaits ir lielāks un sa
sniedz 2000— 10 000 apgr/min, tomēr 
liela gaisa noplūde pa spraugām nosaka kompresijas pakāpes aug
stāko robežu to =  1,5—2. Darbināšanas drošības un ekonomiskuma 
ziņā divrotoru kompresori stādāmi augstāk par kompresoriem ar 
vienu rotoru. Lai palielinātu to, lieto divpakāpju konstrukcijas.

III n o d a ļ a  

LĀPSTIŅU KOMPRESORI

1. CENTRIFUGĀLIE KOMPRESORI

Lāpstiņu kompresorus iedala centrifugālos un aksiālos. Centri- 
fugālie kompresori ir ļoti ātrgaitīgi, un to ražība sasniedz ļoti lie
las skaitliskās vērtības. Lai paceltu kompresijas spiedienu, tos būvē 
ar lielu spiediena pakāpju skaitu.

Centrifugālā kompresora konstrukcijas shēma un darbības veids 
paskaidroti 10. zīmējumā, kurā parādīts kompresora divu pakāpju 
garengriezums un šķērsgriezums. Rotors sastāv no darba ratiem 
/, 2, kas uzstiprināti uz vārpstas 3. Katrs rats sastāv no diviem 
diskiem, kurus sava starpā savieno liektas formas lāpstiņas 4. 
Gaisu (vai citu gāzi) pa kanālu 10 pievada pirmā darba rata 
centrālajai daļai 5, kur tas ieiet starplāpstiņu kanālos. Rotoraim 
pievadītā enerģija saspiež gaisu šajos kanālos un palielina gaisa 
plūsmas absolūto ātrumu (no skaitliskās vērtības Cļ punktā A 
līdz skaitliskai vērtībai C2 punktā B), relatīvajam ātrumam sama
zinoties (no Wt līdz Wļ)- Iznākdamas no darba rata kanāliem.

pamataploces

9. zīm. Divrotoru kompresora 
darbības shēma.



282 LĀPSTIŅU KOMPRESORI

gaisa strūklas nonāk uz difuzora 6 nekustīgajām lāpstiņām 7. 
Difuzors paredzēts gaisa kinētiskās enerģijas pārvēršanai papildu 
spiediena kāpinājumā. Lieto arī citādas konstrukcijas difuzorus 
(spraugas un spirālveida). Tā kā enerģijas pārveidošana difuzora 
saistīta ar lieliem zudumiem, tad nav izdevīgi iegūt lielu ātrumu c2. 
Lai samazinātu šo ātrumu, darba ratu lāpstiņas izgatavo ar atpakaļ

6 8 9

atliektām ārējām malām (ventilatoros lāpstiņu ārējie gali saliekti 
uz priekšu, griešanās virzienā). Iznākdams no difuzora, saspiestais 
gaiss nonāk ārējā gredzenveida kanālā 8 un no tā pa kanāliem 
9 nonāk nākošās spiediena pakāpes darba rata centrā. Tā kā līdz ar 
gaisa saspiešanu samazinās arī viņa īpatnējais tilpums, tad arī 
caurteces kanālu šķērsgriezuma laukumi augstāko spiedienu pakā
pēs jāsamazina. Lai samazinātu gaisa pieplūdi pa spraugām, starp 
rotējošām un nekustīgajām kompresora daļām lieto labirinta blīvē
jumus. Katra darba rata abās pusēs pastāvošo spiedienu starpība 
rada kopīgu aksiālo spēku, kas spiež rotoru uz kompresora iesūk
šanas gala pusi. Sā spēka kompensēšanai lieto dažādus līdzekļus 
(atbalsta aksiālos gultņus un atslogošanas virzuļus pneimatiskai 
līdzsvarošanai). Lai samazinātu jaudas patēriņu, daudzpakāpju 
kompresoros ierīko dzesēšanu ar ūdeni parasti — no caurulēm vei
dotos dzesētājus, kurus novieto starp spiedienu pakāpju grupām.

Galveno centrifugālā kompresora atšķirību no centrifugālā sūkņa 
nosaka tas, ka ūdens nemaina savu tilpumu, bet gāze ļaujas
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saspiesties. Centrifugālā kompresora darbības process ir apgriezts 
radiāli aksiālās tvaika vai gāzes turbīnas darbības process. Sīks 
tvaika turbīnas darbības procesa aplūkojums tiks dots sestajā 
nodalījumā («Tvaika turbīnas»), Seit aprobežosimies tikai ar gal- 
venām ziņām par centrifugālajiem kompresoriem.

Enerģētisko vienādojumu centrifugālā kompresora vienai spiediena pakāpei 
var uzrakstīt šādi (dodam bez izveduma):

u\— u\ w\-w\ c22-c\ 
l =  - ^ - + — ^ -  +  — ^ -k g m !k g , (11)

kur u2 un «i — darba rata lāpstiņas aploces ātrums pie izejas no darba rata 
un pie ieejas tajā tn[sek;

W\ un w2 —  relatīvais gāzes ātrums, uzplūstot uz darba lāpstiņās un no
plūstot no tās, m[sek;

C2 un Ci — absolūtais gāzes ātrums pie izejas no darba rata un pie ieejas 
tajā mļsek.

(11) vienādojuma kreisā daļa izteic kilogrammetros visu enerģiju, ko 
saņem katrs kilograms gāzes, iziedams caur darba ratu, citiem vārdiem, tas ir 
h i d r a u l i s k a i s  a u g s t u m s  metros, kādā gaisu paceļ darba rats.

Vienādojuma labās daļas divi pirmie saskaitāmie locekļi izteic s t a 
t i sko h i d r a u l i s k o  a u g s t u m u ,  ko rada

1) centrifugālais spēks (tāpēc ka gaisa daļiņas griezdamas attalinas no 
griešanās ass un aploces ātrums palielinās no ii\ līdz u2) un 2) tapec ka 
samazinās atbilstošā relatīvajam ātrumam gaisa kinētiskā enerģija (tapec ka 
relatīvais ātrums samazinās no Wi līdz w2).

Labās puses trešais saskaitāmais — d i n a m i s k a i s  a u g s t u m s ,  ko 
mērī ar gāzes absolūtajam ātrumam atbilstošās kinētiskās enerģijas pieaugumu 
(tāpēc ka gāzes absolūtais ātrums pieaug no c\ līdz c2).

Statiskā hidrauliskā augstuma attiecību pret kopējo hidraulisko augstumu 
sauc par s p i e d i e n a  p a k ā p e s  reakcijas pakāpi.

Kompresijas pakāpe copoA vienā centrifugālā kompresora pakāpē 
pieaug līdz ar aploces ātrumu u2 un gāzes īpatnējo svaru. Lieli 
aploces ātrumi prasa augstas kvalitātes materiālu un rūpīgu ap
strādi. Speciālās konstrukcijas sasniedz aploces ātrumus, kas pār
sniedz 300 mļsek (līdz 500). Praktiski vienā gaisa kompresora 
pakāpē iegūst copaž= l , 2 — 1,4. Pēc (10) formulas var noteikt ne
pieciešamo kompresora pakāpju skaitu dotajai kopējai kompresijas 
pakāpei ukop:

i =  ļ g p h c P '  ( ļ 2 )

Tā astoņkārtīgai kompresijai (coAof, =  8) ņem i — 10— 12 spie
diena pakāpes.

Centrifugālā kompresora vārpstas griešanās ātrumu pieņem 
nelieliem spiedieniem n — 3000 6000 apgr/min. lieliem spiedie
niem n  =  5000 10 000 (līdz 20 000 — 40 000). Centrifugālo kom
presoru ražība sasniedz V =  6000 100 000 m3/st.

Centrifugālos kompresorus aprēķina kādam normālam darbi
nāšanas režīmam, kuru nosaka noteikts apgriezienu skaits n, 

kompresijas spiediens p2 un ražība V. Saglabājot to pašu apgrie
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zienu skaitu, kompresors var dot lielāku ražību, ja spiediens ir ma
zāks — un otrādi. Līkni, kas attēlo V atkarībā no p2, sauc par 
k o m p r e s o r a  r a k s t u r l ī k n i .  Tādas raksturlīknes piemērs 
4000 apgrfmin ir līkne AB 11. zīmējumā. Punkts C uz šīs līknes 
ir normālās darbināšanas režīma punkts, kuram atbilst adiabātiskā 
lietderības koeficienta maksimālā vērtība. Lielākam apgriezienu 
skaitam raksturlīkne atrodas augstāk, mazākam — zemāk (skat. 
līnijas, kas atbilst n '=  4160 un n" =  9850 apgrļmin).

Līnija De ir kompresora stabilās 
darbības robeža, pa kreisi no šīs lī
nijas atrodas aizliegtā josla, kurā 
kompresoru nevar darbināt (šajā joslā 
rodas ražības svārstības, kuras rak
sturo strauji triecieni un troksnis). 
Normālā darbināšanas režīma punk
tam C jāatrodas pietiekoši lielā atsta
tumā no šīs robežas.

Pneimatiskajam tīklam, ko baro 
kompresors, ir sava raksturlīkne 
(spiediens pieaug līdz ar gāzes pa
tēriņa pieaugumu). Kompresoru do
tam tīklam var darbināt tikai režīmā, 
kas atbilst abu raksturlīkņu krusto
šanās punktam.

Gāzes kompresijas process centrifugālā kompresorā saistīts 
ar ievērojamu berzi starp gāzes daļiņām un virpuļu rašanos. Tāpēc 
šis process, ja nav dzesēšanas no ārienes, ir neapgriežams adia- 
bātisks process. Sādā procesā gāzes temperatūra pieaug vairāk 
nekā adiabātiskā procesā ar to pašu kompresijas pakāpi. Neapgrie
žamā adiabātiskā kompresijas procesa attēlotājas politropas pa
kāpes rādītāju n var aprēķināt, ja zināma kompresijas pakāpe un 
gāzes temperatūra procesa sākumā un beigās. Tad, lietojot pazīs
tamo politropas vienādojumu

T : p v~i — const,
dabūsim

n =  lgw: ļlgo — lg ļ j )  =  lga>: lg(<4 j) •

Kompresoriem ar dzesēšanas iekārtu n — 1,6— 1,8, bet kompre
soriem bez tās n = l ,8—2,0 (ja apgriežamai adiabātai k~\,A).

Centrifugālo kompresoru adiabātiskais lietderības koeficients 
iļ ad =  0,62 h- 0,75, mehāniskais iļm =  0,97 0,99.

P i e z ī m e .  Jāņem vērā, ka kompresorā patērētais iekšējais 
darbs neapgriežamā adiabātiskā kompresijā nav vienāds ar atbil-

ļļ(n __ n
stošās Vp diagramas laukumu, bet ir reizes lielāks.
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11. zlm. Centrifugālā kompre
sora raksturlīkne.
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Tā, ja k — 1,4 un n =  1,8, šī attiecība ir 1,55. Pretējo attiecību, 
t. i., kompresorā apgriežamā adiabātiskā procesā patērētā darba at
tiecība pret kompresorā neapgriežamai adiabātiskai kompresijai 
patērēto darbu, sauc par politropisko vai iekšējo lietderības koe
ficientu Tļ,, pie kam r],> r]„d. Aptuveni rj,- =  0,64—0,80.

Aksiāla kompresora shēma parādīta 12. zīmējumā. Seit rotors 
ir dobjš tērauda cilindrs, kura gali sastiprināti ar atlokiem divu

vārpstu galos. Sā kompresora caurteces daļa (t. i., ko apskalo gaze) 
sastāv no vairākām lāpstiņu rindām, kas piestiprinātas rotora ci
lindra ārējai virsmai /, un starpās novietotām nekustīgu lāpstiņu 
rindām (kas iztaisno plūsmu), kuras piestiprinātas korpusa iekšē
jai cilindriskajai virsmai. Darba ratu lāpstiņu rindu kopā ar seko
jošo nekustīgo lāpstiņu rindu sauc par spiediena pakāpi. Pirmajai 
pakāpei vēl ir vadaparāts (nekustīgas lāpstiņas), kas rada visiz
devīgāko gāzes ieejas virzienu pirmajā pakāpē. Aptuvens darba 
lāpstiņu un nekustīgo lāpstiņu profils parādīts 13. zīmējumā.

Par aksiāliem šie kompresori nosaukti tāpēc, ka viņos saspie
žamā gāze plūst paralēli kompresora vārpstai — asij (shēmā no 
kreisās uz labo). Rotoram griežoties, gāze, kas piepilda kanālus 
starp darba lāpstiņām, arī nonāk griezes kustībā, bet šīs lāpstiņas 
sava profila formas dēļ piespiež gāzi pārvietoties uz nekustīgām 
lāpstiņām, kurās noslēdzas komp-esijas process pakāpē.

2. AKSIALIE KOMPRESORI

TTTTT

\ A . Nekustīgās
lāpstiņas

Darba
lāpstiņasIzeja

12. zīm. Aksiālā kompresora shēma. 13. zīm. Aksiālā kompresor?. 
darblāpstiņu un vadlāpstiņu 

profils, ja p =  0,5.
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Gāzes spiediens pakāpeniski palielinās uz visu pakāpju darba 
lāpstiņām un nekustīgajām lāpstiņām. Pie tam gāzes tilpums sa
mazinās un attiecīgi arī jāsamazinās lāpstiņu garumam, sākot ar 
pirmo un beidzot ar pēdējo pakāpi.

Aksiālos kompresoros aploces ātrumi pie ieejas darba lāpstiņās 
un pie izejas no tām ir vienādi: «2 =  «i, tāpēc ka gāzes daļiņu at
statums no griešanās ass darba lāpstiņu robežās nemainās. Tāpēc 
enerģētiskais (11) vienādojums aksiālam kompresoram gūst vien
kāršāku veidu:

9 9 9 2w\— cļ — c\ u
l = - \ — -+  - V - ' kgm/kg. 

2g T  2g

Pirmais saskaitāmais vienādojuma labajā pusē dod statisko 
hidraulisko augstumu (spiedienu), otrs — dinamisko, bet pirmā 
saskaitāmā k attiecība pret abu saskaitāmo summu dod reakcijas 
pakāpi. Ja darba lāpstiņām un nekustīgajām lāpstiņām profili vie
nādi kā 13. zīmējumā, tad p =  0,5. Sāda attiecība raksturīga 
kompresoriem aviācijas iekārtās. Stacionārām iekārtām turpretim, 
lai kompresija notiktu tikai starp darba lāpstiņām, lieto darba 
lāpstiņas un nekustīgās lāpstiņas ar nevienādiem profiliem, tad 
p =  1, darba lāpstiņas vēl nesimetriskākas kā 13. zīmējumā, bet 
nekustīgās lāpstiņas simetriskas (un kalpo tikai plūsmas virziena 
maiņai). Tāds kompresors iznāk relatīvi masīvāks (smagāks), bet 
tam ir lielāks adiabātiskais lietderības koeficients, kas labvēlīgos 
nosacījumos sasniedz skaitlisko vērtību 0,9.

Aksiālie kompresori ir gāzes turbīnu iekārtu atbildīga sa
stāvdaļa.

3. VENTILATORI

Par ventilatoriem sauc tādas mašīnas, kuru uzdevums ir pie
gādāt gaisu gaisa vados, kuros pretspiediens nepārsniedz 
1000 mmūd.st (t. i., 0,1 alni). Ventilatorus iedala zemspiediena, 
vidēja spiediena un augstspiediena ventilatoros, bet atkarībā no 
darbības principa — centrifugālos un aksiālos (propelleru). Centri- 
fugālos ventilatorus lieto augstākiem pretspiedieniem (piemēram, 
pūsmai) un nelielām gaisa padevēm, aksiāliem ir priekšrocības, ja 
pretspiedieni mazi (piem., telpu ventilācijai) un lielām gaisa pa
devēm. Atsevišķos gadījumos ventilatora nosaukums norāda, kam 
ventilators domāts: tā ventilatorus, kas paredzēti dūmu gāzes 
aizvadīšanai, sauc par dūmu sūcējiem, ventilatorus pūsmas radī
šanai — par pūsmas ventilatoriem utt.

14. zīmējumā a attēloti centrifugālā ventilatora darba rats un 
korpuss. Lāpstiņu šķērsgriezumā lāpstiņu ārējās malas saliektas
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uz priekšu. Aploces ātrums ir no 30 līdz 100 m/sek (palielinās 
lielākiem spiedieniem). 14. zīmējumā b parādīts aksiālā ventila
tora rotors ar trim rumbai piemetinātiem spārniem (lāpstiņām).

14. zīm. Ventilatori: 
a — centrifugālais; b — aksiālais.

Šķērsgriezumā spārnu priekšējās malas noapaļotas. Spārnu skaits 
ir no 2 līdz 8, aploces ātrums no 30 līdz 80 m/sek (bet, ja ventila
toram jādarbojas bez trokšņa, tad ne vairāk par 40 m/sek).
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TVAIKMAŠĪNAS

I nodaļ a

TVAIKMAŠĪNAS DARBA PROCESS

1. TVAIKMAŠĪNAS DARBĪBAS PRINCIPS UN GALVENĀS DAĻAS

Tvaikmašīna ir virzuļa tvaika dzinējs, kura cilindros ūdens 
tvaika enerģija pārvēršas mehāniskajā enerģijā, kas tiek nodota 
patērētājam. Ūdens tvaiku iegūst tvaika katlā, sadedzinot kuri
nāmo. Nostrādāto tvaiku jeb attvaiku no mašīnas izvada atmosfērā 
vai kondensatorā.

Virzuļa turpu-atpakaļ virzes kustība pa cilindri pārvēršas ma
šīnas kloķvārpstas rotācijas kustībā ar kloķa mehānisma pali-

1. zuti. Tvaikmašinu shēmas: 
a — horizontāla mašīna; 6 — vertikāla maš!na;_ c — shēma tvaika sadalīšanai 
ar tvaikdali; d — shēma tvaika sadalīšanai ar vārstuļiem; 1 — cilindrs; 2 — ci
lindra vaks; 3 — virzulis; 4 — kāts; 5 — blīvslēgs; 6 — krustgalvis; 7 — paralēļu 
vadotnes; 8 — klanis; 9 — kloķis; 10 — gultnis; 11 — statne; 12 — kloķvārpsta;
13 — rāmis; 14 — pamatramis; 15 — tvaikdalis; 16 — tvaikdaļa veikstienis;

17 — vārstulis.

dzību. 5ajā mehānismā ietilpst (1. zīm. a) virzulim piestiprinātais 
kāts, krustgalvis, kas pārvietojas pa paralēļu vadotnēm, un klanis, 
kas nodod kustību kloķvārpstai. Pēdējā var būt izveidota ar kloķiem 
vidū vai galos. Enerģijas patērētāju pievieno mašīnai ar siksnas 
pārvadu, sajūgu, zobratu pārvadu utt.
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Ir horizontālas un vertikālas tvaikmašlnas. Horizontālās ma
šīnās (1. zīm. a) cilindri un kloķvārpstas gultņi piestiprināti ma
šīnas rāmim. Vertikālās mašīnās (1. zīm. b) cilindri piestiprināti 
statnei, bet statne — pamatrāmim.

Parasti tvaikmašīnas ir divkāršas (abpusīgas) darbības 
(1. zīm. a). Tādās mašīnās tvaiks nodod darbu pārmaiņus virzuļa 
abām pusēm jeb, citiem vārdiem, darbā piedalās abi cilindra gali. 
Sādā gadījumā cilindru izveido ar diviem vākiem, kuros atrodas 
virzuļa kāta blīvslēgi. Retāk sastopamas vienkāršas (vienpusīgas) 
darbības tvaikmašīnas (1. zīm. b), kurās tikai viens cilindra gals 
ir darbīgs (bet otrs cilindra gals ir vaļējs). Tādu mašīnu mehā
nismā parasti nav kāta un krustgalvja.

Cilindra darbīgajā galā tvaiku ielaiž, virzulim pārvietojoties uz 
vienu pusi, un izlaiž, virzulim pārvietojoties pretējā virzienā. Tvaika 
ielaišanu un izlaišanu veic tvaika sadales iekārta ar tvaikdali vai 
vārstuļiem. Tvaikdalis (1. zīm. c) izpilda visas nepieciešamās 
funkcijas abiem cilindra galiem, bet vārstuļiem jābūt pa diviem 
(ieplūdes un izplūdes) uz katra cilindra darbīgā gala (tātad kopā 4 
vārstuļi uz divkāršas darbības cilindra). Tvaikdali vai vārstuļus dar
bina speciāli mehānismi, kas sastāv no sadalīšanas vārpstas (neobli
gāti), ekscentriem vai izciļņu ripām un velkstieņiem vai svirām.

Darbības cikls detalizēti tiks iztirzāts turpmāk, bet tā galvenie 
elementi ir šādi: pārvietojoties virzulim uz vienu pusi, notiek 
tvaika ieplūde un izplešanās (ekspansija), bet, pārvietojoties uz 
otru pusi, — izplūde un cilindrā palikušā tvaika saspiešana (kom- 
presija).

Katra mašīnas vārpstās apgrieziena robežas mainās tvaika spie
diens cilindrā un leņķi starp kloķa mehānisma locekļiem. Sakarā 
ar to periodiski mainās arī mašīnas vārpstai pievadītais vērpes 
moments. Lai izlīdzinātu šo mašīnas rotācijas nevienmērību, uz 
tās vārpstas uzsēdina masīvu ratu — spara ratu.

Katru reizi, ja mainās mašīnas slodze, mainās arī tās apgrie
zienu skaits, pie tam, slodzei pazeminoties, apgriezienu skaits pie
aug — un otrādi. Šādas neperiodiskas griešanās nevienmērības 
izlīdzināšanai lieto centrifugālo (vai citādu) regulatoru, kura uz
devums ir strauji mainīt tvaikmašīnas jaudu atbilstoši tās slodzei. 
Regulēšanu veic, mainot kvantitatīvi vai kvalitatīvi mašīnā ieplūs
tošo tvaiku.

Lai pamazinātu berzi un paildzinātu tvaikmašīnas kalpošanas 
laiku, visus tās mehānismus eļļo ar smērvielām, kuras pievada ar 
dažādām eļļošanas iekārtām.

2. ZIŅAS PAR TVAIKMAŠĪNAS ATTĪSTĪBAS VĒSTURI

Tvaika lietošanas sākumā to izmantoja galvenokārt ūdens iz
celšanai vai izsūkšanai no šahtām un raktuvēm. Pirmajām ūdens

19 — 575
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celšanas mašīnām pieskaitāmas b e z v i r z u ļ a  «ugunsmašīnas», 
kas radās XVII gs. un plaši izplatījās XVIII gs.

XVIII gs. sākumā Njukomens uzbūvēja ievērojami labākas 
konstrukcijas t v a i k a  a t m o s f ē r a s  v i r z u ļ m a š ī n u .  Tā
das mašīnas lietoja Anglijā kā ūdens celšanas mašīnas vairāk nekā 
60 gadus. Tām bija vertikāls, augšpusē vaļējs cilindrs ar virzuli. 
Laižot tvaiku zem virzuļa, pēdējais pacēlās augšup, bet, iešļācot 
cilindrā ūdeni, tvaiks kondensējās un atmosfēras spiediena ietekmē 
virzulis nolaidās lejup, veicot darba gājienu. Virzuļa kustību uz 
sūkni pārnesa svira.

1765. gadā pirmais krievu siltumtehniķis 1. Polzunovs konstruēja 
40 ZS divcilindru tvaika atmosfēras mašīnu kausēšanas krāsns 
gaisa plēšu piedzīšanai (2. zīm.). No katla 1 ar kurtuvi 3 tvaiku ar

spiedienu 0,2 atm pa cauruli 4 pēc kārtas 
ielaida abos cilindros 5 ar virzuļiem 6, 
kurus noblīvēja pa caurulēm 10 pieva
dītais ūdens. Katram virzulim tuvojo
ties augšējam stāvoklim, tā cilindrā, lai 
radītu vakuumu, iešļāca ūdeni, ko pie
vadīja no augšējās tvertnes 7 pa cau
ruli 8 un ūdens sadalīšanas iekārtu 9. 
Sakarā ar to šis virzulis pārvietojās 
lejup, bet otrs virzulis pārvietojās aug
šup. Zem lejup slīdošā virzuļa iekļuvu
šais gaiss izplūda no cilindra pa gaisa 
cauruļu 13 vārstuļiem, bet kondensāts 
aiztecēja pa caurulēm 11 siltā ūdens 
tvertnē 12, no kurienes to ievadīja katlā 
zem pastāvīga līmeņa 2. Bija paredzēts 
virzuļa kustību pārnest ar velkstieņu 
un ķēdes palīdzību uz skrituli 14, bet 
no tā ar citu ķēdi — uz skrituli 15 un 
plēšām 16. Uzbūvētajā mašīnā tā vietā 
bija izveidots sviras pārvads.

Polzunova mašīnas priekšrocības bija darbīgā spēka ne
pārtrauktība sakarā ar to, ka viena cilindra vietā bija divi ci
lindri, kā arī pilnveidotāka tvaika un ūdens sadalīšanas iekārtas 
sistēma.

20 gadus pēc Polzunova mašīnas uzbūvēšanas tika radīta 
Džemsa Vata pirmā t v a i k m a š ī n a ,  kurai bija šādas īpatnības: 
rotējoša vārpsta, ārpus cilindra atsevišķs kondensators (nostrādā
tam tvaikam), tvaiks darbojās pārmaiņus uz virzuļa abām pusēm 
(divkārša darbība), centrifugālais regulators (Vata regulators) 
ar tam pievienotu tvaika droselvārstuli, tvaika sadalīšanas tvaik- 
dalis, tvaika ieplūde cilindrā tikai kāda virzuļa gājiena daļā ar 
sekojošu izplešanos. Vata mašīnas pilnveidota konstrukcija sek

2. zīm. I. Polzunova tvaika 
atmosfēras mašīnas shēma.
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mēja tās ātro izplatīšanos un plašu pielietošanu stacionārās iekār
tās, tvaikoņos un tvaika lokomotīvēs.

Tvaikmašīnas turpmākā attīstība XIX gs. raksturīga ar tvaika 
spiediena paaugstināšanu (Vats lietoja tikai zemus spiedienus), 
vairākkārtējas (secīgi vairākos cilindros) tvaika izplešanās lieto
šanu, tvaika pārkarsēšanu, jaudas un gaitas ātruma palielinā
šanu, pielietošanas lauka paplašināšanu.

Sajā gadsimtā lielu jaudu nozarē tvaikmašīna savu vietu at
devusi tvaika turbīnai. Nelielas jaudas stacionārās un pārvieto
jamās iekārtās vēl ievērojamā mērā lieto tvaika lokomobiles 
(horizontāls katls ar tvaikmašīnu uz tā). Pēdējā laikā mazjaudas 
pārvietojamās iekārtās (lauksaimniecībā u. tml.) ieviešas ātr
gaitas tvaikmašīnas t. s. tvaika motori. Dzelzceļa transportā tvaika 
lokomotīvi pakāpeniski izspiež no lietošanas dīzeļlokomotīve (t. i., 
lokomotīve ar iekšdedzes dzinēju) vai arī notiek pāreja uz elek
trisko vilkmi.

3. TVAIKMASĪNAS DARBA TEORĒTISKĀ UN REĀLĀ DIAGRAMA

Tvaika spēka iekārtas ideālais cikls — Renkina cikls bija iz
tirzāts otrajā iedaļā.

Reālās tvaikmašīnas tvaiks izplešas daļēji; bez tam reālā ma
šīna atšķiras no ideālās ar to, ka tai ir kaitīgā telpa. Salīdzinā
jumā ar Renkina mašīnu reālai mašīnai piemīt virkne papildu 
zudumu.

Tvaika darbu reālā tvaikmašīnā ērti var aptuveni attēlot gra
fiski ar tā t e o r ē t i s k o  Vp d i a g r a m u .  Apskatīsim proce
sus, kas norisinās horizontālas mašīnas cilindra kreisajā galā ar 
vārstuļiem A un B (3. zīrn.). Pieņemsim, ka mašīnas virzulis sā
kumā atrodas kreisajā galējā stāvoklī. Atverot ieplūdes vārstuli A, 
tvaiks ar spiedienu p\ piepilda lieko telpu Vo (diagramā punkts 
/). Virzulim pārvietojoties pa labi, notiek cilindra p i l d ī š a n a s  
p r o c e s s  ar tvaiku — līnija /—2. Kādā momentā, kuram atbilst 
punkts 2, tvaika ieplūde tiek pārtraukta, ko sauc par i e p l ū d e s  
b e i g ā m .  Pēc ieplūdes beigām notiek t v a i k a  a d i a b ā t i s k a  
i z p l e š a n ā s  — līnija 2—3. Momentā, kad virzulis ir nonācis 
labajā galējā stāvoklī, atveras izplūdes vārstulis B, sākas n o 
s t r ā d ā t ā  t v a i k a  i z p l ū d e  — līnija 3—4, tvaika spiediens 
krīt līdz p2.

Virzulim pārvietojoties atpakaļ, cilindrā palikušais tvaiks pie 
spiediena p2 tiek izgrūsts pa vārstuli B — līnija 4—5. Momentā, 
kas atbilst punktam 5, izplūdes vārstulis aizveras un sākas cilindrā 
palikušā tvaika a d i a b ā t i s k a  s a s p i e š a n a  — līnija 5—6, 
kas tiek pārtraukta momentā, kad virzulis ir nonācis kreisajā ga
lējā stāvoklī. Tiklīdz ieplūdes vārstulis A no jauna atveras, tvaika 
spiediens pieaug līdz p\ — līnija 6—1. Pēc tam visi procesi atkār

19*
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tojas no jauna. Analoģisku diagramu var uzkonstruēt ari divkāršas 
darbības cilindra labajam galam.

Ar indikatora palīdzību (aprakstīts pirmajā iedaļā) var auto
mātiski uzzīmēt tvaika spiedienu mašīnas cilindrā atkarībā no 
virzuļa pārvietojuma, t. i., var iegūt t v a i k m a š ī n a s  i n d i 
k a t o r a  d i a g r a m u .  Indikatora uzzīmētā diagrama (4. zīm.) 
atšķiras no teorētiskās, jo mašīnas tvaikdalis vai vārstuļi darbojas 
pakāpeniski, tvaiks mašīnā tiek droselēts, bet starp tvaiku un sie
niņām notiek siltuma apmaiņa. Teorētiskās diagramas horizontālo

3. zīm. Teoretiska diagrama 4. zīm. Reala indikatora diagrama
tvaika darbam tvaikmašīnā. tvaikmašīnai ar kondensatoru.

un vertikālo taisno līniju vietā indikatora diagrama ir līkas līnijas. 
Indikatora diagramas elementiem ir šādi apzīmējumi:

Virzulim pārvietojoties pa labi:
līnija 1—2 — tvaika ieplūde jeb pildīšana (tilpums Vs); 
līnija 2—3 — izplešanās process jeb ekspansija (vārstuļi aiz

vērti) ;
līnija 3—4 — tvaika iepriekšējā izplūde jeb priekšizplūde. 
Virzulim pārvietojoties pa kreisi: 
līnija 4—5 — tvaika izplūde (izgrūšana ar virzuli); 
līnija 5—6 — tvaika saspiešana jeb kompresija (tilpums Vc, 

vārstuļi aizvērti); 
līnija 6—1 — tvaika iepriekšejās ieplūdes jeb priekšieplūdes 

process.

Atzīmēsim, ka tvaika spiediens cilindrā pildīšanas procesā ir 
mazliet zemāks nekā pirms cilindra, bet izplūdes procesā spiediens 
mazliet augstāks nekā kondensatorā.

Liekās telpas tilpums apzīmēts ar Vo, cilindra darbīgais til
pums ar Vh (virzuļa aprakstītais tilpums). Liekās telpas rela
tīvā vērtība vai liekās telpas koeficients
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0 =  ™  
svārstās robežās no 0,C2 līdz 0,15 atkarība no tvaika sadales tipa.

Pildījuma relatīvā vērtība vai p i l d ī j u m a  p a k ā p e  ir at
tiecība l'-',

« =  pf . (2)

Kompresijas relatīva vērtība ir attiecība

v c

c= v h- (3)

5. zīm. Reālā indikatora dia- 
grama tvaikmašīnai bez kon

densatora.

6. zīm. Indikatora diagramas 
vidējais augstums.

Mašīnai, kas strādā ar izplūdi atmosfērā, cilindra kreisā gala 
indikatora diagramā (5. zīm.) izplūdes līnija novietota augstāk 
par atmosfēras līniju. Indikators uzzīmē tikai diagramas kontūru 
un atmosfēras līniju. Koordinātu asis var atrast konstruēšanas 
ceļā (neobligāti). Ar m apzīmēts spiediena mērogs, kas izteic in
dikatora zīmuļa vertikālo pārvietojumu milimetrus, ja tvaika spie
diens mainās par vienu tehnisko atmosfēru. Dotajā gadījumā 
tn =  6 mmļat. Ar / apzīmēts indikatora diagramas garums. Dia
gramas laukumu apzīmē ar f.

4. INDICĒTĀ UN EFEKTĪVĀ JAUDA

Pēc indikatora diagramas var nosacīt vidējo indicēto spiedienu 
p;, kas ir diagramas laukuma vidējā augstuma /iedalījums ar 
spiediena mērogu m (6. zīm.):

p, =  ̂  kG/cm\ (4)

Nogrieznis hv vienlīdzīgs taisnstūra augstumam, kura laukums 
ir tikpat liels kā dotajai diagramai. Visērtāk diagramas laukums f 
nosakāms ar aparātu, ko sauc par planimetru. Pēc tam aprē
ķina hv :

mm (5)v l(mm) ' ’
un no tā pēc formulas (4) atrod pt.
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Tvaika (vai gāzes) attīstīto jaudu mašīnas cilindrā sauc par 
indicēto jaudu un apzīmē ar N .

Viencilindra vienkāršas darbības mašīnā ar virzuļa laukumu 
F cm2 tvaika spiediena vidējais spēks uz virzuli darba gājienā ir 
vienlīdzīgs pr F kG. Spēku uz virzuli tā atpakaļgājienā pieņem 
vienlīdzīgu nullei. Virzuļa pārvietojums vienā gājienā ir S m. Tā
pēc tvaika darbs vienā virzuļa darba gājienā ir vienlīdzīgs 
pļ-F .S  kGm.

Jauda ir darbs vienā sekundē. Tā kā vienkāršas darbības ma

šīnai darba gājienu skaits vienā sekundē ir — , kur n — apgrie

zienu skaits minūtē, tad tās indicētā jauda

Ni = Pi-F-S-~ kGmļsek.

Tā kā 1 Z S — 75 kGmfsek, tad indicētā jauda zirgspēkos ir 

Nt =  P r F - S . Z S .  (6)

Divkāršas darbības mašīnai

ļ\j. =  N f  -ļ~ N‘Pb ZS, (7)

kur Nfr un N 1̂  — cilindra kreisā un labā gala indicētās jaudas.

Kāta ietekmi ievēro, atbilstoši samazinot virzuļa laukumu 

F = " ^ ¥ - ~  =  ļ ( 0 ‘ -<P),

kur D un d — cilindra un kāta diametri cm.

Ievērojot, ka virzuļa vidējais ātrums

cm =  S3(y mfsek, (8)

formulu (6) var uzrakstīt šādā veidā:

N ^ P c F - ^ Z S .  (9)

Jaudu, kuru iegūst uz mašīnas vārpstas un var nodot enerģijas 
patērētājam, sauc par efektīvo jeb derīgo jaudu un apzīmē ar 
Ne ZS. Sakarā ar berzi mašīnas daļās tā ir mazāka nekā N,-.

Mašīnas darbības pamatrežīmam atbilstošo efektīvo jaudu sauc 
par n o m i n ā l o  efektīvo jaudu. Nominālo jaudu mašīna var 
atdot neierobežotu laiku. M a k s i m ā l ā  ī s l a i c ī g ā  p ā r 
s l o d z e  var būt dažus desmitus procentu lielāka par nominālo. 
Mašīnas darbību ar jaudu, kas mazāka nekā nominālā, sauc par 
d a ļ ē j u  s l o d z i .  Mašīnas griešanos, neveicot derīgu darbu, 
sauc par t u k š g a i t u .
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Efektīvas un indicetas jaudas attiecība ir m e h a n i s k a i s  
l i e t d e r ī b a s  k o e f i c i e n t s

Palielinot mašīnas slodzi, t\m pieaug no nulles tukšgaita līdz 
vislielākai vērtībai (0,85—0,95) pie maksimālās slodzes.

5. ZUDUMI TVAIKMAŠĪNĀ UN METODES TO ATVAIRĪŠANAI

Pēc otrā termodināmikas likuma pilnīga siltuma pārvēršana 
darbā nav iespējama, daļa siltuma paliek neizlietota. Ideālā ma
šīnā, kas strādā ar tvaika izplešanos pēc adiabātas, izlietotais sil
tums ir i\ — h kkal/kg, bet zaudētais i2 kkalļkg. Reālos apstākļos 
siltuma zudumi būs lielāki nekā i2, bet no 1 kg tvaika iegūtais 
darbs mazāks nekā i\ — h.

Reālā tvaikmašīnā ir šādi siltuma zudumi.
Daļa tvaika enerģijas netiek izlietota sakarā ar tvaika dro- 

s e l ē š a n u ,  ieplūstot tam mašīnas cilindrā.
Ievērojami siltuma zudumi rodas, s a s k a r o t i e s  ieplūsto

šam svaigajam tvaikam ar aukstākām cilindra un ieplūdes kanālu 
sienām, kā rezultātā, strādājot ar piesātinātu tvaiku, notiek tā 
s ā k u m a  k o n d e n s ā c i j a ,  bet, strādājot ar augsti pārkarsētu 
tvaiku, pazeminās tikai tā temperatūra. Abos gadījumos pie tam 
pamazinās ieplūstošā tvaika tilpums. Sienām nodotais siltums tiek 
atdots tvaikam atkal atpakaļ galvenokārt pie tā izplūdes no ci
lindra, bet izlietot to šajā cilindrā vairs nevar. Tādi siltuma zu
dumi, strādājot ar piesātinātu tvaiku, var radīt tvaika pārtēriņu 
līdz 20—50% no lietderīgā patēriņa; strādājot ar pārkarsētu tvaiku, 
šie zudumi ir, ievērojami mazāki. Siltuma zudumi, ieplūstošam 
tvaikam saskaroties ar cilindra sienām, pieaug, palielinoties svaigā 
tvaika un sienu temperatūru starpībai, pamazinoties pildījuma vēr
tībai, palielinoties tvaika sadales elementu virsmai, ko tvaiks ap
skalo ieplūdes procesā.

Zināmi zudumi rodas, izstarojot cilindra sienām kādu daļu sil
tuma a p k ā r t ē j ā  v i dē .  Sos siltuma zudumus ievērojami sa
mazina ar cilindra siltumizolāciju. L i e k ā  t e l p a  rada sil
tuma zudumus sakarā ar to, ka, ieplūstot cilindrā, tvaikam šī 
telpa jāpiepilda. Neblīvumi tvaika sadales iekārtā starp virzuli un 
cilindra sienu utt. ir par cēloni siltuma zudumiem sakarā ar tvaika 
n o p l ū d i ,  kas atkarīga no mašīnas nodiluma.

Ļoti ievērojami siltuma zudumi, kas galvenokārt ir termodina
miski neizbēgami, ir mašīnas n o s t r ā d ā t ā  t v a i k a  aiznestais 
siltuma daudzums.

no kurienes

( 10)

(H)



296 TVAIKMASĪNAS DARBĪBAS PROCESS

Pārnesot darbu no mašīnas cilindra uz kloķvārpstu, rodas 
mehāniskie zudumi (virzuļa berze gar cilindra sienu, berze gultņos» 
tvaika sadales iekārtā u. c.).

Lai samazinātu atdzišanas zudumus, tvaikam ieplūstot cilindrā, 
lieto šādas metodes:

a) cilindra pārklāšana ar siltumizolācijas materiāliem (az
bests, tūba, kīzelgūrs), kā rezultātā paaugstinās sienu vidējā tem
peratūra;

b) cilindra aizsargāšana ar tvaika apvalku, t. i., gredzenveida 
kameru, pa kuru plūst svaigs tvaiks (lietderīgi, ja strādā ar pie
sātinātu tvaiku);

c) pāreja no piesātināta tvaika uz pārkarsētu, kā rezultātā 
krasi samazinās siltuma apmaiņas koeficients starp tvaiku un 
sienu;

d) ātrgaitas mašīnu lietošana, kā rezultātā pamazinās sil
tuma apmaiņas procesa laiks starp tvaiku un sienām, kā arī pama
zinās tvaika noplūdes zudumi pa neblīvumiem (pieaugot spiediena 
zudumiem pie ieplūdes);

e) atdalīta tvaika ieplūde no izplūdes — iespējama mašīnās 
ar vārstuļa sadali, kurās ir atsevišķi tvaika ieplūdes un izplūdes 
vārstuļi ar saviem kanāliem;

f) sadales iekārtas lietošana ar mazu lieko telpu un vismazāko 
šīs telpas virsmu, kā rezultātā pazeminās tvaika zudumi liekās 
telpas pildīšanai un siltuma zudumi pie tvaika ieplūdes;

7. zīm. Tiešas plūsmas tvaikmašmas shēma.

g) tiešās plūsmas mašīnu lietošana; šajās mašīnās (7. zīm.) 
pa caurulēm 1 xm 2 pievadītais svaigais tvaiks plūst pa katru ci
lindra galu vienā virzienā: no vākos iekārtotiem ieplūdes vārstu
ļiem 3 un 4 līdz cilindra vidū novietotiem izplūdes logiem 5; ci
lindra vākus un ieplūdes vārstuļus nostrādātais tvaiks neatdzesē;
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bez tam tiešās plūsmas mašīnās liekai telpai ir vismazākā vērtība. 
Sā tipa mašīnu trūkums ir to lielie izmēri, jo virzuļa 6 garums 
ir apmēram 0,9 no virzuļa gājiena;

h) vairākkārtēju tvaika izplešanos. Vairākkārtējas izplešanās 
princips ir tāds, ka tvaika izplešanās no sākotnējā spiediena līdz 
galējam notiek secīgi divos, trīs un dažreiz četros cilindros. Div
kārtējas izplešanās tvaikmašīnai ir augstspiediena cilindrs (ASC), 
kurā tvaika izplešanās process iesākas, un zemspiediena cilindrs 
(ZSC), kurā tvaika izplešanās process beidzas. ZSC diametrs ir 
2,2—3,2 reizes lielāks nekā 
ASC diametrs, jo tvaikam pie 
ieplūdes otrajā cilindrā ir ze
māks spiediens un lielāks til
pums nekā pirmajā.

Divkārtējas izplešanās 
tvaikmašīnas termiskā priekš
rocība ir tāda, ka ASC sienas 
temperatūra ir augstāka un 
pildījuma pakāpe lielāka nekā 
vienkārtējas izplešanās tvaik
mašīnai, tāpēc siltuma zu
dumi pie ieplūdes un noplū
des zudumi pa neblīvumiem 
ir mazāki. Sakarā ar to div
kārtējas izplešanās mašīnas, 
strādājot ar augstāka spie
diena tvaiku, ir izdevīgākas 8. zīm. Divkārtējas izplešanās kompaund- 
nekā vienkārtējās izplešanās {ipa un tandemtipa tvaikmašīnu shēmas, 

mašīnas.
Atkarībā no cilindru novietojuma izšķir divus divkārtējas izple

šanās tvaikmašīnu tipus: pirmais — ar paralēlām cilindru asīm 
un atsevišķiem kloķa mehānismiem t. s. k o m p a u n d t i p s  
(8. zīm. ā)\ otrais — ar abu cilindru kopēju asi un vienu kloķa 
mehānismu t. s. t a n d e m t i p s  (8. zīm. b).

8. zīmējumā a redzams, ka horizontālai kompaundtipa tvaik
mašīnai abu cilindru virzuļu kloķi uzķīlēti viens pret otru par 90°. 
Tā kā līdz ar to ASC tvaika izplūdes periods laika ziņā nesakrīt 
ar ZSC ieplūdes periodu, tad starp cilindriem tiek ieslēgts starp- 
rezervuārs tvaikam t. s. r e s i v e r s .  Līdzsvarotības un rotācijas 
vienmērīguma ziņā šīs mašīnas ir pārākas par vienkārtējas izple
šanās mašīnām.

Trīskārtējas izplešanās mašīnas ir divkārtējas izplešanās ma
šīnu konstrukcijas tālākas attīstības rezultāts. 9. zīm. a parādīta 
shēma horizontālai tandem-kompaundtipa mašīnai ar diviem klo
ķiem uz vārpstas. 9. zīm. b parādīta shēma vertikālai trīskārtējas 
izplešanās mašīnai ar kloķvārpstu, kurai ir trīs klaņa kakliņi.

Svaigais tuaiks

ZSC
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9. zīm. Trīskārtējās izplešanas tvaikmašmu (tandem-kompaundtipa 
un kompaundtipa) shēmas.

6. TVAIKMASĪNAS UN TVAIKA SPĒKA IEKĀRTĀS LIETDERĪBAS

KOEFICIENTI

Tvaikmašinas absolūtais lietderības koeficients rāda, kāda daļa 
no siltuma, ko tvaiks saņem kallā, liek izmantota, pārvēršoties in- 
dicētajā vai efektīvajā darbā. Tam atbilstoši izšķir divus tvaik- 
mašlnas absolūtos lietderības koeficientus: indicēto un efektīvo.

Reālas tvaikmašinas i n d i c ē t a i s  l i e t d e r ī b a s  k o e 
f i c i e n t s  ir attiecība starp siltumu Qf. kas pārvēršas indicētā 
darbā, un visu siltumu Q, ko saņem tvaiks:

(12)
Viena stunda indicetā darba parverstais siltums 

Q .=  632 • N,-kkal/st,

bet siltums, ko saņēmis tvaiks

Q =  D -(iļ — i'2)kkal/st,

kur D — tvaika patēriņš kg/st.;

i'i — iļ — siltums, ko saņem 1 kg tvaiks tvaika katlā kkal/kg 

(ii — tvaika entalpija, i'2 — no kondensatora 

tvaika katlā ievadītā ūdens entalpija).

Tādejādi

Vienkāršāk

D  ■ {h  —  4 )

632

^  =  ---- Ā '  (13)dļ• «2)

kur d f=- ~ — īpatnējais indicētais tvaika patēriņš kg/ZS st.
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Tvaikmašīnas e f e k t ī v a i s  l i e t d e r ī b a s  k o e f i c i e n t s  
ir attiecība starp siltumu Qe, kas pārvēršas efektīvā darbā (uz 
mašīnas vārpstas), un visu siltumu Q, ko saņem tvaiks:

• 0 , - f -  (14)

Analoģiski iepriekšejam

fle
632-Np

D • («l — 4 )

vai
632 / , CN

d e ' ( h  —  h )

kur de— ~ — īpatnējais efektīvais tvaika patēriņš kgfZS st.li e
o

Reizinot daļskaitja skaititaju un saucēju ar Q, , dabu

Qe Qi
(lb '

Tvaikmašīnām absolūtā efektīvā lietderības koeficienta vērtība 
parasti svārstās robežās no 0,12—0,24.

Mainot mašīnas slodzi, mainās visi lietderības koeficienti (r),, 
rje) un tvaika patēriņi -- pilnais (D) un īpatnējais (dc). To slodzi, 
pie kuras lietderības koeficients r)e sasniedz maksimālo vērtību, bet 
īpatnējais tvaika patēriņš de minimālo, sauc par e k o n o m i s k o .  
Parasti ekonomiskā slodze ir mazliet mazāka par nominālo.

Tvaika spēka iekārtai, kas sastāv no tvaika katla un tvaikmašī
nas, kopējo lietderības koeficientu, kuru sauc par e k o n o m i s k o  
l i e t d e r ī b a s  k o e f i c i e n t u ,  aprēķina pēc vienādojuma

=  07)

kur Qe ■— efektīvajā darbā pārvērstais siltums kkal/st;
Qkur — tvaika iegūšanai katla iekārtā patērētā kurināmā sil

tums, ievērojot zudumus tajā, kkal/st.
Tvaika spēka iekārtas 1 stundas darbībai 

Qe =  632 • Ne kkal/st-,

Qkur =  B ’ Qļ kkaljst, 

kur B — kurināmā patēriņš kg/st\
Qd_ — kurināmā zemākā siltumspēja kkat/kg.

Tādējādi
632 ■ N„
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vai
632

(18)

kur 6e =  yy-- īpatnējais efektīvais kurināmā patēriņš katla iekārtā

kgļZS st.
Parasti r\ek =  0,1 0,2.

7. NOSTRĀDĀTĀ TVAIKA KONDENSĀCIJA

Ir zināms, ka ideāla tvaika dzinēja ekonomiskums, ko rak
sturo Renkina cikla termiskais lietderības koeficients, palielinās, 
ja pazemina tvaika spiedienu p 2 pie izplūdes. Lai sasniegtu pēc 
iespējas zemāku spiedienu pie izplūdes, nostrādāto tvaiku no ci
lindriem ievada aparātā, ko sauc par kondensatoru.

Apskatīsim s a p l ū d e s  kondensatora darbības principu. Kon
densators (10. zīm.) ir izveidots kā noslēgts rezervuārs 1, kurā 
pa īscauruli 2 ieplūst mašīnas nostrādātais tvaiks. Dzesēšanas ūdeni 
pievada pa cauruli 3 un sasmidzina ar smidzinātāju 4 sīkās strūkli-

10. zīm. Saplūdes kondensatora shēma, savienojumu ņeblīvumiem un
kopā ar tvaiku no katla. 

Gaisa izsūknēšanai lieto speciālus g a i s a  s ū k ņ u s .  Siltā ūdens 
nn gaisa kopējo izsūknēšanu veic ar s l a p j ā  g a i s a  s ū kn i .  
Kondensatorā auksto ūdeni parasti iesūc bez īpaša sūkņa, izman
tojot retinājumu kondensatorā.

Tvaikmašīnu kondensatorā parasti spiediens ir robežās 0,1—
0,2 ata. Mazām mašīnām (līdz 25—30 ZS) kondensatoru gandrīz 
nelieto, lielām iekārtām kondensatora lietošana ir obligāta, ja tikai 
iespējams pievadīt dzesēšanas ūdeni.

Saplūdes kondensatora darbībai nepieciešamo ūdens patēriņu 
var aprēķināt šādi. Apzīmēsim ar m dzesēšanas reizuli, t. i., ūdens 
svaru, kas pienākas 1 kg kondensējamā tvaika; ar i , — konden
satorā ieplūstošā nostrādātā tvaika entalpiju kkalļkg; ar t\ un t2 ~

2 ļ  f  Gaiss

ļ A  iivaiks
ņās. Dzesēšanas ūdens un 
kondensēta maisījumu izsūknē 
pa cauruli 5 (šo maisījumu, 
kam ir neliela temperatūra 
un kas satur smēreļļu, turp
māk neizlieto). Kondensatorā 
iekļūst gaiss, kas izšķīdis 
dzesēšanas ūdenī un izdalās 
no tā, pateicoties pazeminā
tam spiedienam kondensa
torā. Zināms gaisa daudzums 
iekļūst kondensatorā arī pa
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dzesēšanas ūdens temperatūras pie ieplūdes kondensatorā un pie 
izplūdes no tā °C; ar c ^  1 — ūdens siltuma ietilpību kkal/kg °C. 
Siltuma daudzumu, ko atdod 1 kg tvaika un uzņem dzesēšanas 
ūdens, var izsacīt ar šādu siltuma bilances vienādojumu:

i h-— c • t2 — tn - c - (tļ — ^i), 

no kurienes saplūdes kondensatora dzesēšanas reizulis

m — c’t<l — (ļ
^“(^2 ^i) h  —  t i ’

Ja tvaika patēriņš ir D kg/st., tad dzesēšanas ūdens patēriņš 

W =  m - D kg/st. (20)

Tvaikmašīnām dzesēšanas reizulis parasti ir robežās no 25 
līdz 40.

8. NOSTRĀDĀTĀ TVAIKA IZMANTOŠANA

Tvaika spēka iekārtas ekonomiskumu var ievērojami paaugsti
nāt, izmantojot nostrādātā tvaika siltumu, ja tā temperatūra ir pie
tiekami liela un spiediens atbilstoši paaugstināts. Tvaiku var ņemt 
no divkārtējas izplešanās mašīnas resivera. Tādas mašīnas sauc 
par m a š ī n ā m  ar  s t a r p  t v a i k a  n o ņ e m š a n u  jeb no
raušanu.

Lai izmantotu visu nostrādāto tvaiku, lieto p r e t s p i e d i e n a  
m a š ī n a s  — tā sauc mašīnas, kurās galējais tvaika spiediens ir 
augstāks par atmosfēras spiedienu. §īm mašīnām nav konden
satora.

Pretspiediena mašīnas ar starptvaika noņemšanu sauc par 
t e r m o f i k ā c i j a s  m a š ī n ā m .

II n o d a ļ a

TVAIKA SADALI SANA UN TVAIKMASĪNAS JAUDAS 

REGULĒŠANA

Lai realizētu periodisku svaigā tvaika ieplūdi tvaikmašīnas ci
lindrā ar vajadzīgo pildījuma pakāpi un nostrādātā tvaika izplūdi 
atmosfērā vai kondensatorā, lieto tvaika sadales iekārtu. Tvaika 
sadalīšanu var iekārtot ar tvaikdaļiem vai vārstuļiem; tvaika iz
plūdi var iekārtot arī pa cilindra sienā izveidotiem logiem, kurus 
atver un aizver tieši virzulis (tiešas plūsmas mašīnas).

1. TVAIKA SADALĪŠANA AR TVAIKDAĻIEM

Vienkāršākais un izplatītākais tvaika sadalīšanas veids ir ar 
tvaikdaļiem, lietojot plakano vai cilindrisko tvaikdali. P l a k a 
n a i s  k ā r b a s  v e i d a  t v a i k d a l i s  ir čuguna kārba, kas
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pārmaiņus, pārvietojoties uz vienu un otru pusi pa rūpīgi apstrā
dātu virsmu t. s. tvaikdaļa spoguli, noteiktos momentos atver un 
aizver kanālus tvaika ieplūdei un izplūdei.

11. zīmējumā b parādīta shēma mašīnai ar kārbas veida tvaik- 
dali. Virzuļa 2 pārvietošanās saistīta ar tvaikdaļa 10 kustību šādā 
veidā. Ar kāta 5, krustgalvja 21, klaņa 4 un kloķa 5 palīdzību

C

a

kustība tiek pārnesta uz mašīnas kloķvārpstu 6, uz kuras nostipri
nāts ekscentrs 7, kas piedzen tvaikdali ar ekscentra velkstieņa 8, 
savienojuma 22 un tvaikdaļa kāta 9 palīdzību. Tvaikdaļa kārbas 12 
telpu 11 savieno ar cilindru 1 divi taisnstūra šķēluma sānkanāli 15 
un 16, kas izbeidzas uz tvaikdaļa spoguļa 14 logu 19 un 20 veidā 
(11. zīm. c). Svaigais tvaiks, ko ievada tvaikdaļa kārbā pa ieplū
des cauruli 13 (11. zīm. b), pa šiem kanāliem pēc kārtas ieplūst 
cilindra kreisajā un labajā galā. Pa šiem pašiem kanāliem notiek 
arī nostrādātā tvaika izplūde no cilindra galiem pa vidējo logu 17 
un izplūdes cauruli 18 atmosfērā vai kondensatorā.

Lai iegūtu prasīto indikatora diagramu, nepieciešama divu 
galveno noteikumu izpilde. P i r m a i s  n o t e i k u m s  ir tāds,
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ka tvaikdalim (11. zīm. a) jābūt izveidotam ar pārsegumiem — 
ārējiem e un iekšējiem i. No pirmo lieluma atkarīgs tvaika ieplūdes 
sākuma un beigu moments, bet no otro lieluma — tvaika izplūdes 
sākuma un beigu moments. Zīmējumā ar bultiņu A parādīts svaigā 
tvaika ceļš cilindra kreisajā galā; 
ieplūde sākas, kad tvaikdalis pārvietojies 
par lielumu e pa labi bultiņas C virzienā.
Ar bultiņu B parādīts nostrādātā^ tvaika 
ceļš no cilindra labā gala; izplūde sā
kas, kad tvaikdalis pārvietojies par lie
lumu i pa labi. Ar u un Uo apzīmēts 
galējā un vidējā loga platums uz tvaik
daļa spoguļa. Tvaikdaļa slīdvirsmas ga
rums katrā galā vienlīdzīgs e -ļ- u -f- i.

O t r a i s  n o t e i k u m s  ir tāds, ka 3 
ekscentram 7 (11. zīm. b) attiecībā pret. 
kloķi 5 jābūt tā uzķīlētam uz vārpstas 6, 
lai ekscentra centrs E ietu kloķim 
pa priekšu par leņķi 90° +  8, kur ^ 
b — e k s c e n t r a  p r i e k š g ā j i e n a  5̂ ^  
l e ņ ķ i s .

Virzulim atrodoties apstāju punktā, 
tvaika ieplūdes logam jābūt atvērtam 5 
par nelielu gabalu Ve, ko sauc par 1 i - 
n e ā r o  p r i e k š i e p l ū d i  (12. zīm.).

Logu izmērus, pārsegumu un eks
centra priekšgājiena leņķa vērtības no- 6 
saka aprēķina ceļā.

12. zīmējumā parādīti septiņi tvaik
daļa stāvokļi, kas raksturo tvaika sada
līšanas procesu secību cilindra kreisajā 7 
galā.

1 . shēma atbilst vidējam tvaikdaļa 
stāvoklim, kad punkts E (11. zīm. d)
atrodas uz vertikāles, kas iet caur centru 12: ,Z1IP-. Tvaikd.aļa stavokji 
^  . raksturīgiem tvaika sadalisa-
0, bet rādiuss KO izveido ar horizon- nas mo£,eritiem cilindra krei- 
talo asi MN leņķi 6. Abi galejie logi sajā gala.
tad ir pārsegti.

2. shēma (12. zīm.) atbilst virzuļa stāvoklim kreisajā apstāju 
punktā. Sajā momentā tvaikdalis pārvietojies pa labi no vidējā 
stāvokļa atstatumā e-ļ-Ve, kur e — ārējais pārsegums, Ve —• 
lineārā priekšieplūde.

3. shēmā paradīts tvaikdalis galējā labajā stāvoklī, kad ieplūdes 
logs pilnīgi atvērts. Tvaikdaļa pārvietojums pa labi no vidējā stā
vokļa ir e -f- u, bet kloķis atrodas stāvoklī, ko raksturo leņķis 
90° — 6 aiz kreisā apstāju punkta.
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4. shēmā parādīts tvaika ieplūdes beigu moments, t. i., loga 
aizvēršana ieplūdei. Pie tam tvaikdalis no galējā stāvokļa ir pār
vietojies par lielumu u, nesasniedzot savu vidējo stāvokli par at
statumu e.

5. shēma atbilst ekspansijas beigu momentam un kanāla atvēr
šanas sākumam tvaika izplūdei pa iedobumu zem tvaikdaļa. Tvaik
dalis tad pavirzījies pa kreisi no sava vidējā stāvokļa atstatumā i, 
bet virzulis tuvojas labajam apstāju punktam.

6. shēmā parādīts tvaikdalis galējā kreisajā stāvoklī; logs pil
nīgi atvērts izplūdei (ar pārskrējienu), pie tam virzulis virzās pa 
kreisi no labā apstāju punkta.

7. shēmā rādīts kompresijas sākuma moments, kad tvaikdalis, 
virzoties pa labi, aizvēris kanālu tvaika izplūdei.

Plakanajam kārbas veida 
tvaikdalim, kas ir vienkāršākā 
tvaika sadales iekārta, piemīt 
nopietni trūkumi.

1. Sakarā ar svaigā tvaika 
spiediena iedarbību uz tvaikdali 
no ārpuses, bet nelielu nostrā
dātā tvaika spiediena (aptuveni 
vienlīdzīgs atmosfēras spiedie
nam vai spiedienam kondensa
torā) iedarbību no iekšpuses, 
tvaikdalis tiek piespiests spogu
lim ar lielu spēku, kā rezultātā 
uz spoguļa virsmas rodas lieli 
berzes spēki, kas noslogo tvaik
daļa piedziņu un no kā tvaik
dalis ātri dilst.

2. Tā kā tvaikdali no ārpu
ses apskalo svaigais tvaiks 
(karsts), bet no iekšpuses — no
strādātais tvaiks (vēsāks), tad 
tajā rodas ievērojamas termis

kās deformācijas (tvaikdaļa saliekšanās), kas izraisa tvaikdaļa 
neblīvu pieklaušanos spogulim un tvaika noplūdi.

3. Tvaikdalis savstarpēji saista visas tvaika sadalīšanas fāzes, 
kas ierobežo izdevīgāko fazu izvēles iespēju, tāpēc ar to nevar 
sasniegt mazu pildījumu, kas nepieciešams sevišķi tad, ja ir augsts 
sākuma spiediens.

Plakanā tvaikdaļa nelīdzsvarotības nav c i l i n d r i s k a j a m  
t v a i k d a l i m  (13. zīm.), kuru var iedomāties kā ap garenasi 
cilindrā 1 saliektu plakano tvaikdali. Vienkāršākais cilindriskais 
tvaikdalis — virzuļa veida sastāv no diviem virzulīšiem, kas nostip
rināti uz tvaikdaļa kāta 2. Parasti cilindriskie tvaikdaļi strādā ar

13. zīm. Cilindriskais (virzuļa) 
tvaikdalis.
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iekšējo ieplūdi (tvaiks mazāk atdziest un mazāki noplūdes zudumi). 
Tvaiku pievada tvaikdaļa kārbai 8 pa cauruli 3. Pēc tam, ja tvaik- 
dalis ir pavirzīts pa labi no sava vidējā stāvokļa, tvaiks pa tvaik
daļa iedobumu un kanālu 4 ieplūst cilindrā 5, kuram ir virzulis 6, 
labajā galā. Pie tam nostrādātais tvaiks no cilindra kreisā gala iz
plūst pa kanālu 7, tvaikdaļa kārbas kreisā gala telpu un izplūdes 
cauruli.

Cilindriskā tvaikdaļa trūkumiem pieskaitāms lielais tvaika ka
nālu apjoms, kas ietilpst liekās telpas tilpumā.

Visizdevīgāko tvaika sadalīšanas fazu sasniegšanai, it īpaši 
maza pildījuma sasniegšanai, kas turklāt būtu viegli regulējams, 
lieto d u b u l t o s  t v a i k d a ļ u s .  Viena no dubulto tvaikdaļu 
konstrukcijām parādīta 14. zīmējumā. Pamattvaikdalim (sadalīša

nas) 1, kas izpilda parastā plakanā tvaikdaļa funkcijas, ir vairāki 
konstruktīvi papildelementi. Bez iekšējā dobuma 4 tam ir ārējie 
kanāli 2 un 3, pa kuriem svaigais tvaiks var piekļūt cilindra kanā
liem 5 un 6, kā arī rūpīgi apstrādāta augšējā mala. Pamattvaik- 
dali pārvieto ar kātu 7.

Pa pamattvaikdaļa augšējo malu pārvietojas e k s p a n s i j a s  
tvaikdalis, kas sastāv no divām plāksnēm 11 un 12. Ekspansijas 
tvaikdali pārvieto velkstienis 8, kas savā kustībā apsteidz kātu 7, 
t. i., agrāk nonāk galējos stāvokļos. Ekspansijas tvaikdaļa uzde
vums pārsegt ar plāksnēm 11 un 12 kanālus 2 un 3, lai iegūtu 
prasīto (mazo) pildījumu. Pildījumu (ieplūdes beigu momentu) 
maina, pagriežot velkstieni 8, kas izveidots ar kreiso un labo vītņo- 
jumu un uzgriežņiem 9 un 10. Pēdējiem pārvietojoties pa vītni, 
plāksnes 11 un 12 attālinās vai tuvojas viena otrai.

Dubulto tvaikdaļu trūkums ir to masīvums un lielie berzes zu
dumi. So zudumu nav cilindriskajiem dubultiem tvaikdaļiem, kas 
ir līdzsvaroti.

20  —  575
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2. TVAIKA SADALĪŠANA AR VĀRSTUĻIEM

Sadalot tvaiku ar vārstuļiem, katru cilindra galu apkalpo divi 
vārstuļi, tāpēc tvaika sadalīšanas fāzes ir neatkarīgas, tvaika 
ieplūde un izplūde notiek pa dažādiem kanāliem (cilindrā dabū 
četrus ceļus tvaikam), kaitīgās telpas tilpums ir neievērojams.

Visvienkāršākie ir v i e n s e d l a  v ā r s t u ļ i ,  kuriem pieskai
tāms 15. zīm. parādītais difuzora tipa vārstulis. Ar viensedla vār
stuļiem panāk labu slēgšanas blīvumu, bet tāda vārstuļa pacelša
nas sākumā rodas ievērojams nelīdzsvarots tvaika spiediena spēks, 
kas prasa smagākas konstrukcijas piedziņas mehānismu.

Gandrīz atslogots ir parastais d i v s e d l u  v ā r s t u l i s  
(16. zīm.), kas sastāy no rotācijas ķermeņa 1 un ribām, kuras to 
savieno ar čaulu 2. Čaulas iekšpusē atrodas vadrēdze 3. Vārstuli 
nolaižot, tas nosēžas uz diviem nekustīgiem sedliem: apakšējo 4 
un augšējo 5, kurus vienu ar otru savieno atlietās ribas 6. Vārstuli 
paceļot (ar kāta 7 palīdzību), tvaiks piekļūst mašīnas cilindra 
kanāliem vienlaicīgi pa diviem ceļiem: gar augšējo sedlu 5, kā 
norādīts ar bultiņu 9, un pa vārstuļa iekšējo iedobumu gar apak
šējo sedlu 4, kā norādīts ar bultiņu 8. Divsedlu vārstulis ir sarež
ģītāks par viensedla un nenoslēdz pilnīgi blīvi, bet tas prasa ne
lielus pacelšanas spēkus un vienam un tam pašam tvaika caur- 
plūdes šķēlumam mazāku pacelšanas augstumu nekā viensedla 
vārstulis.

Vārstuļu piedziņas mehānismi iedalās divās grupās:
1) ar piespiestu nosēšanos, kad vārstulis visā savas kustības 

laikā atrodas pastāvīgā savienojumā ar piedziņas mehānismu;
2) ar brīvu vārstuļa nosēšanos, kad piespiesta ir tikai vārstuļa 

pacelšana; ieplūdes beigu momentā vārstuli atvieno no piedziņas
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mehānisma, un pēc tam tas nosēžas uz sedliem atsperes un paš- 
svara darbības ietekmē (šos mehānismus vairs nelieto).

Vārstuļu darbināšanai lieto izciļņu ripas vai ekscentrus uz 
sadales vārpstas, ko piedzen kloķvārpsta ar konisko zobratu pāra 
palīdzību. Mehānisma shēma ar izplūdes vār
stuļa piespiestu nosēšanos parādīta 17. zī
mējumā. Uz sadales vārpstas 6 nostiprinātā 
ripa 1 ar savu izcilni un rullīti 4 pārvieto 
bidstieni 2, kas pagriež sviru 3 un līdz ar to 
pārvieto vārstuli 5 uz leju (atvēršana). Vār
stuli aizver atspere 7. Pēc tādas shēmas var 
darboties arī ieplūdes vārstulis.

Tvaika sadalīšanai ar vārstuļiem ir šādas 
priekšrocības:

1) pamazinās sākuma kondensācijas zu
dumi;

2) neievērojami zudumi piedziņas me
hānismā;

3) iespējams precīzi realizēt prasīto indi
katora diagramu.

Sīs tvaika sadalīšanas trūkums ir sarežģītāka iekārta un 
ekspluatācija nekā tvaika sadalīšanai ar tvaikdali.

3. SPARA RATS UN MA5ĪNAS JAUDAS REGULĒŠANA

Virzuļa taisnās turpu— atpakaļ virzes kustības pārvēršanai 
mašīnas vārpstas rotācijas kustībā lieto kloķa-klaņa mehānismu. 
Sakarā ar tvaika spiediena mainīšanos uz virzuli, kā ari ar leņķu 
mainīšanos starp kloķa mehānisma locekļiem aploces spēks, kas 
tiek pārnests uz kloķa tapu, katra vārpstas apgrieziena laikā pa
kļauts lielām izmaiņām pēc lieluma un virziena. Lai uzturētu vārp
stas rotācijas nepārtrauktību un pie tam ar vismazākām leņķa 
ātruma svārstībām, lieto spara ratu. Spara rats, uzkrājot zināmu 
enerģijas daļu, pretojas leņķa ātruma palielināšanai un, atdodot 
daļu no šīs enerģijas, pretojas tā pamazināšanai. Jo lielāka spara 
rata masa un inerces moments, jo vienmērīgāka ir mašīnas ro- 
tācij a.

S p a r a  r a t a  n e v i e n m ē r ī b a s  p a k ā p e  ir attiecība 
starp vislielāko leņķa ātruma maiņu, kāda novērojama vienā ma
šīnas vārpstas apgriezienā, un vidējo leņķa ātrumu vienā ap
griezienā:

g __ toma1t"s. tomin.

Jo mazāks 6, jo vienmērīgāka ir rotācija. Virzuļsūkņiem pietiek, 

ja 6 — ^5 » bet elektroģeneratoriem prasa S ~ 2So* Daudzcilindru

17. zīm. Vārstuļa pie
dziņas mehānismā dar

bības shēma.

20*
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tvaikm ašīnas attiecība uz rotacijas vienmerīgumu atrodas labakos 
apstākļos nekā viencilindra.

Bez periodiskām katrā apgriezienā atkārtotām  leņķa ātruma 
svārstībām , kuras izlīdzina spara rats, ir vēl neperiodiskie mašī
nas rotācijas vienmērības traucējumi, kas rodas, mainoties ma
šīnas slodzei.

M ašīnas ārējās slodzes pam azināšanās rezultātā uz liekās jau
das rēķina palielinās tās rotācijas ātrums, bet, slodzei palielino
ties, tas pam azinās sakarā ar jaudas iztrūkumu.

Lai ierobežotu rotācijas neperiodisko nevienmērību pēc iespējas 
šaurākās robežās, stacionārās tvaikm ašīnas izveido ar automātisku

regulēšanas iekārtu. Regulatora 
uzdevums ir ātri m ainīt mašīnas 
jaudu atbilstoši ārējās slodzes mai
ņai, pieļaujot pie tam  neievēroja
m as rotācijas ātrum a novirzes no 
nominālā.

Tvaikmašīnas jaudu var mai
nīt, 1) mainot pildījuma pakāpi un
2) droselējot ieplūdē tvaiku.

Pildījum a pakāpes m aiņa sais
tīta  ar m ašīnas cilindrā ieplūstošā 
tvaika daudzuma mainīšanos, ne
mainoties tvaika spiedienam, tāpēc 
tādu regulēšanas metodi sauc par 
k v a n t i t a t ī v o .  Otro metodi — 
svaigā tvaika droselēšanu ar dro- 
selvārstuli tvaika pievadcaurulē — 
sauc par k v a l i t a t ī v o  regulē
šanu; šajā gadījum ā tvaika darbī

gās īpašības pazeminās un m ašīnas darbības ekonomiskums ma
zām slodzēm pam azinās vairāk nekā pēc pirm ās metodes.

18. zīmējumā shematiski parādīts centrifugālais regulators, kas 
saistīts ar droselvārstuli. Sīs iekārtas darbība ir šāda. Uz vertikā
lās vārpstas 13, ko piedzen m ašīnas kloķvārpsta 10 ar konisko zob
ratu  11 un 12 palīdzību, nostiprinātai skavai 1 piekārtas sviras 2 
ar atsvariem  3. Sviras 16 savieno sviras 2 ar skavu 15, kas, pārvie
tojoties pa vārpstu 13 uz augšu un leju, nodod kustību horizontālai 
svirai 14—5 ar rotācijas asi 4. Pie tam  stienis 6  pagriež ap asi 9 
droselvārstuli 7, kas uzstādīts tvaika pievadcaurulē 8.

Pieaugot m ašīnas vārpstas rotācijas ātrumam, atsvari 3 sakarā 
ar centrifugālā spēka palielināšanos mazliet paceļas, bet līdz ar 
tiem paceļas arī skava 15 un pagriež ar sviru sistēmas palīdzību 
droselvārstuli, sam azinot pievadcaurules brīvo caurplūdes šķērs
griezumu. Svaigais tvaiks tiek droselēts, tā spiediens pazeminās

18. zīm. C entrifugālā regulatora  
un droselvārstu ļa shēma.
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tin mašīnas jauda krīt, kamēr atjaunojas līdzsvars starp  m ašīnas 
jaudu un ārējo slodzi.

Palielinot slodzi, regulatora atsvari un skava nolaižas, pievad
caurule tiek vairāk atvērta un m ašīnas jauda pieaug.

Regulējot kvantitatīvi, regulators iedarbojas uz tvaika sadales 
mehānismu un m aina ieplūdes beigas. Iedarbības veidi var būt ļoti 
dažādi.

Apzīmēsim ar ri\ m ašīnas tukšgaitas vislielāko apgriezienu 
skaitu, pie kura regulatora skava novietojas savā visaugstākajā 
stāvoklī. Pie m ašīnas m aksim ālās slodzes apgriezienu skaits pa
mazinās līdz vism azākai vērtībai n2, pie kuras regulatora skava 
nolaižas savā viszemākajā stāvoklī. Attiecību starp m ašīnas ap
griezienu skaitu teorētisko starpību, regulatora skavai atrodoties 
galējos stāvokļos, un vidējo apgriezienu skaitu sauc par regula
tora teorētisko nevienmērības pakāpi:

kur nv — vidējais apgriezienu skaits. Konstrukciju lielakai daļai 
6r=  0,02 ~  0,08.

Otrs regulatora raksturotājs ir tā  nejutības pakāpe:

kur An — regulatora minimālā apgriezienu skaita maiņa, kas ne
pieciešama, lai, pārvarot berzes spēkus, izvestu regulatoru no 
līdzsvara.

Regulatora faktiskā nevienmērības pakāpe

Tvaikmašīnas var iedalīt atkarībā no šādām  vissvarīgākām  
pazīmēm.

A t k a r ī b ā  n o  c i l i n d r u  n o v i e t o j u m a  a) horizontā
lās, b) vertikālās un c) slīpās tvaikm ašīnās.

A t k a r ī b ā  n o  c i l i n d r a  d a r b ī g o  g a l u  s k a i t a
a) vienkāršās (vienpusīgās) darbības un b) divkāršās (abpusīgās) 
darbības tvaikmašīnās.

A t k a r ī b ā  n o  t v a i k a  s a d a l ī š a n a s  t i p a  a) tvaik
mašīnās ar tvaikdaļiem, b) ar vārstuļiem  un c) kombinētās

(22)

6 — (24)

III n o d a | a
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(piemēram, ar tvaika ieplūdi pa vārstuļiem  un izplūdi pa logiem, 
ko atver virzulis).

A t k a r ī b ā  n o  v ā r p s t a s  r o t ā c i j a s  v i r z i e n a
a) tvaikm ašīnās ar pastāvīgu rotācijas virzienu un b) maināmu 
rotācijas virzienu (reversējam as).

A t k a r ī b ā  n o  g a i t a s  ā t r u m a  a) lēngaitas un b) ātr
gaitas tvaikm ašīnās (robeža starp tām  katrā mašīnu lietošanas 
nozarē ir sa v a ) .

A t k a r ī b ā  n o  t v a i k a  i z p l e š a n ā s  v e i d a  a) vien- 
kārtējas un b) vairākkārtējas (divkārtējas, trīskārtējas, četrkār
tējas) izplešanās m ašīnās.

A t k a r ī b ā  n o  r e g u l ē š a n a s  v e i d a  a) tvaikmašīnās 
ar kvalitatīvo, b) kvantitatīvo un c) kombinēto regulēšanu.

A t k a r ī b ā  n o  t v a i k a  k v a l i t ā t e s  a) piesātināta un
b) pārkarsēta tvaika m ašīnās, kā arī c) vidēja spiediena un 
d) augstspiediena tvaikmašīnās.

A t k a r ī b ā  n o  n o s t r ā d ā t ā  t v a i k a  i z p  1 ū d e s a)kon- 
densācijas, b) ar nostrādātā tvaika izplūdi atmosfērā, c) pretspie
diena un d) ar starptvaika noņemšanu.

A t k a r ī b ā  n o  m a š ī n a s  u z d e v u m a  a) stacionārās 
(nepārvietojam ās), b) lokomotīvju, c) kuģu u. c.

2. TVAIKMASINU IZPILDĪJUMU PIEMĒRI

V e r t i k ā l a  v i e n c i l i n d r a  v i e n k ā r t ē j a s  i z p l e 
š a n ā s  t v a i k m a š ī n a .  19. zīmējumā parādīta divās projek
cijās zemspiediena vertikāla viencilindra tvaikm ašīna ar abpusēju 
darbību un vienkārtēju tvaika izplešanos. Cilindrā 4 ar noņemamu 
augšējo vāku 1 un apakšējo vāku 32 parādīts virzulis 2 ar virzuļ- 
gredzeniem 3. Cilindra apakšējais vāks izveidots ar blīvslēgu 6, 
caur kuru iet virzuļa kāts 5. Tvaika sadalīšana iekārtota ar līdz
svarotu cilindrisko tvaikdali 19 un tvaika iekšējo ieplūdi. Tvaik- 
dalis atrodas tvaikdaļa kārbā 27, kuru ar cilindru savieno tvaika 
kanāli 31. Tvaikdali darbina ekscentrs 17, ekscentra stienis 30 un 
tvaikdaļa kāts 28, kas iet caur blīvslēgu 29.

Ar pleciem 12 izveidotās kloķvārpstas 14 galā novietotais ass 
regulators 16, lai m ainītu pildījumu (kvantitatīvā regulēšana), 
pārstāda tvaikdaļa ekscentru. V ārpsta uzstādīta gultņos 13 un 15. 
M ašīnas statne (rām is) 23 ir A veida tipa. Krustgalvis 7, kurā 
savienojas virzuļa kāts un klanis 9, slīd pa plakanām  vadotnēm 
(paralēlēm ) 8. Virzuli un tvaikdaļus eļļo lubrikators 22, bet pārējās 
daļas — eļļotāji 10, 18, 24.

Projekcijā pa labi augšā redzama svaigā tvaika pievadcaurule 
20 ar palaišanas vārstuli un nostrādātā tvaika izplūdes cauruli 25. 
M ašīnu tieši savieno ar ģeneratoru sajūgs 11. Ģeneratora rotors
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vienlaicīgi izpilda arī spara rata  uzdevumu. Zem m ašīnas un ģene
ratora atrodas pam atrām is 21.

Stacionārā lokomobile ir tvaika spēka agregāts, kurā apvienoti 
tvaika katls, tvaikm ašīna un palīgiekārtas. To lieto kā prim āru dzi
nēju lauksaimniecībāL rūpniecības term iskās spēka iekārtās un neiie- 
lās elektrostacijās. Ārkārtīgi svarīga lokomobiles īpašība ir tās

19. zīm. V ertikālā tvaikm ašīna a r tvaikdali.

spēja strādāt ar jebkuru cieto kurinām o — oglēm, kūdru, malku, 
salmiem, zāģu skaidām, sēnalām  u. c.

20. zīmējumā attēlota stacionārās lokomobiles shēma ar tan- 
demtipa divkārtējas izplešanās tvaikmašīnu. Kurināmo ilzmet pa 
iekraušanas lūku 2 kurtuves 19 ārdiem 1. No kurtuves dūmu gā
zes aizplūst pa svelmcaurulēm 18, pēc tam, apskalojot tvaika
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pārkarsētājus 17 un 162 gāzes pa dūmvadu ieplūst skursteni (zīmē
jumā nav parādīts). Ūdens, kas apņem svelmcaurules, pārvēršas 
tvaikā, kas no tvaika vāceles 3 aizplūst pa cauruli 4 tvaika pārkar- 
sētājā  17. No šejienes pārkarsētais tvaiks ieplūst ASC 11. No ASC 
tvaiks pa cauruli 15 ieplūst o trajā tvaika pārkarsētājā 16, kur to 
vēlreiz pārkarsē, pēc tam pa cauruli 14 ieplūst ZSC 13. Nostrādāto 
tvaiku ievada kondensatorā vai izvada atmosfērā. Uz kopēja kāta£ 
nostiprināto abu virzuļu 10 un 12 kustību pārnes uz vārpstu 6 ar 
krustgalvja 8, klaņa 7 un kloķa 5 palīdzību.

20. zīm. S tacionara lokomobile ar d ivkārtējās izplešanas tvaikm asinu.

Stacionārās lokomobiles būvē tvaika spiedienam 16 ata, tempe
ratūrai 300—350°, ar jaudu 125—700 ZS, tajā  skaitā kā divkār
tējas izplešanās kondensācijas (marka SK), ar starptvaika no
ņemšanu (imarka STK) un vienkārtējas izplešanās pretspiediena 
lokomobiles (marka ST). Kondensācijas lokomobilēs īpatnējais- 
efektīvais tvaika patēriņš ir 4,8—5,5 kg/ZS st.

Pārvietojamā lokomobile. 21. zīmējumā parādīta uz riteņiem 
pārvietojamā lokomobile (marka 11). Katla priekšējā daļā, kura 
izveidota ar plakanām  sienām, atrodas kurtuve 2 ar kurināmā 
durtiņām  3, bet cilindriskās daļas pakaļējai pusei pievienota dūmu 
kamera 4 ar skursteni 5. Katlu baro ar ūdeni sūknis 6. Piesātinā
tais tvaiks no tvaika vāceles 7 pa vārstuli 8 un tvaikvadu 9 ieplūst 
tvaika pārkarsētājā, kas atrodas dūmu kamerā. No šejienes pārkar
sētais tvaiks pa palaišanas vārstuli 10 ieplūst m ašīnas cilindrā 11



21. zīm. Pārvietojam a lokomobile ar vlencilindra tvaikm ašinu,
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ar priekšējo vāku 13 un tvaikdaļa kārbu 14. Pa cilindru pārvieto
jas virzulis. 12, pārnesot savu kustību ar kāta 15, krustgalvja 16 
un klaņa 17 palīdzību uz kloķvārpstu 18, kas iegultņota gultņos 19 
un izveidota ar spara ratu  20. N ostrādātais tvaiks pēc tam, kad 
tas izplūdis caur barojamā ūdens priekšsildītāju (ekonomaizeri), 
tiek ievadīts pa cauruli 21 skursteņa apakšējā daļā, kur novietots 
aparāts velkmes radīšanai ar nostrādātā tvaika strūklu t. s. konuss. 
Lai būtu iespējams pārvietot lokomobili, lieto riteņus 22.

Pārvietojam ās vienkārtējās izplešanās lokomobiles ar pārkar
sētā tvaika spiedienu 14 ata un tem peratūru 300° būvē ar jaudu 
25—75 ZS 'un tās strādā ar nostrādātā tvaika izplūdi atmosfērā, 
īpatnējais efektīvais tvaika patēriņš apmēram 8,5—9,5 kg/ZS st. Bez 
taim būvē arī pārvietojam ās vienkārtējās izplešanās lokomobiles pie
sātinātam  tvaikam ar spiedienu 11 ata jaudai 14 līdz 70 ZS.

Vieglās pārvietojamās iekārtas. Lokomobilēm tuvas ir vieglās 
tvaika spēka iekārtas ar vertikālu tvaika katlu, vertikālu viencilindra 
vienkārtējās izplešanās abpusējas darbības tvaikmašīnu ar cilind
risko tvaikdali un elektroģeneratoru, kas uzstādīti uz kopēja rāmja. 
Tvaika spiediens katlā 21—23 ata, tem peratūra 380—400°, tvaik
m ašīnas jauda 40 ZS, rotācijas ātrum s 1000 apgr/min. Sī iekārta 
paredzēta lopkopības saimniecību kompleksai elektrifikācijai un 
termofikācijai.

Citā pārvietojamā tvaika spēkstacijā, kas iemontēta šaursliežu 
vagonā, tvaikm ašīna ir horizontāla, ar diviem cilindriem, vienkār- 
tējas izplešanās, abpusējas darbības, ar krustgalvi un vārstuļu 
tvaika sadalīšanu. Tvaika spiediens katlā 21 ata, tem peratūra 300— 
350°, pretspiediens 1,5 ata, efektīvā jauda 60 ZS pie 750 apgr/min. 
N ostrādātais tvaiks plūst caur turbīnu, kas piedzen gaisa konden
satora ventilatora spārnu ratu.

Ir izstrādātas pārvietojam as spēka iekārtas ar ūdenscauruļu 
katlu un vienkāršas darbības tvaikmašīnu ar tvaikdaļu tvaika sada
līšanu jaudai ATe =  25, 50, 75 un 100 ZS pie r c =  1500 apgr/min, 
tvaika spiedienam 31 ata pie tem peratūras 425—450°. Katls; tvaik
m ašīna, elektroģenerators un palīgmehānismi uzmontēti uz kopēja 
rām ja ar riteņiem.

Stacionārās ā trgaitas tvaikm ašīnās ar tvaikdaļa tvaika sadalī
šanu, lai palielinātu lietderības koeficientu, paaugstina tvaika sā
kuma spiedienu līdz 100 ata un augstāk pie tem peratūras 480° un 
vairāk. Strādājot ar pretspiedienu, lieto vienkārtējo izplešanos, bet 
augstspiediena kondensācijas m ašīnās — divkārtējo izplešanos 
(ASC un ZSC tilpuma attiecība līdz 1 :7 ) .

Lokomotīvju un kuģu tvaikmašīnas. Tvaikmašīnas vēl pagaidām  
plaši lieto dzelzceļa transportā — lokomotīvēs un ūdensceļu 
transportā  — kuģos.

Lokomotīve sastāv no tvaika katla, kas piestiprināts ekipāžai 
(rām is ar ratiņiem  un riteņu pāriem u. c.), no tvaikm ašīnas, kuras
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cilindri parasti novietoti lokomotīves priekšējās daļas apakšas abās 
pusēs( un no tendera (tendera uzdevums — pārvadāt ūdens un ku
rināmā krājum us lokomotīves barošanai). 1954. gadā pagāja 
120 gadu kopš Krievijā Čerepanovs ar dēlu uzbūvēja pirmo lokomo
tīvi. Padomju lokomotīvēm ir vislielākā jauda Eiropā (atsevišķo eks
perimentālo lokomotīvju jauda sasniedz 4000 ZS). M ūsdienās vis
izplatītākās lokomotīvju sērijas ir MC, O jļ, CO un JL

Lokomotīvju tvaikm ašīnās tvaika sadalīšanu bieži veic ar 
virzuļu tvaikdaļiem. Lokomotīves kulises mehānismi dod iespēju 
mainīt tvaika sadalīšanas fāzes un realizēt reversu. Vārstuļu tvaika 
sadalīšanu sakarā ar tās sarežģītību lokomotīvju tvaikmašīnās 
lieto reti.

Dažreiz lokomotīvēs lieto ar gaisu dzesināmo cauruļu konden
satoru, lai, ievadot kondensātu katlā, ievērojami sam azinātu baro
šanas ūdens patēriņu; spiediens kondensatorā pie tam  ir tuvs a t
mosfēras spiedienam (bezvakuuma kondensācija).

Kuģos kā galveno dzinēju uzstāda tvaikm ašīnu, kuras kloķ
vārpstu savieno ar dzenskrūvi vai dzenratu (jūras kuģos bieži 
uzstāda tvaika turb īnas). Tvaikmašīnai vajadzīgo tvaiku iegūst 
tvaika katlos, kas, salīdzinot ar stacionāriem, ir vieglākas konstruk
cijas (lieto svelmcauruļu katlus ar atgriezeniskām svelmcaurulēm 
un kurtuvi liesmcaurulē, dubultkatlus, speciālu tipu ūdenscauruļu 
katlus, kā arī tiešās plūsm as katlus).

Galvenie kuģu tvaika dzinēji vienmēr strādā ar tvaika konden- 
sāciju, pie kam ķondensatori var būt saplūdes vai virsm as tipa (pē
dējie nepieciešami tvaika turbīnām ). Sakarā ar aizborta ūdens lie
tošanu šie kondensatori var dot dziļu vakuumu, kas ievērojami 
paaugstina tvaika siltum a izm antošanas pakāpi.

Pirmo tvaikoni «Jeļizaveta» Krievijā uzbūvēja 1815. gadā. Tas 
bija kuģis ar dzenratiem un 4 ZS tvaikmašīnu. Pirmo bezbalan- 
siera 1 kuģu tvaikm ašīnu ar 240 ZS jaudu Krievijā uzbūvēja 1832. g. 
un uzstādīja tvaikonī «Herkuless».

Tvaika dzinēju priekšrocības ir iespēja darbināt tās ar nedefi- 
cītu vietējo cieto kurināmo, bet ekonomiskuma ziņā tie ir sliktāki 
par iekšdedzes dzinējiem. Jaudai līdz 1000 ZS tvaikm ašīna ekono
miskuma ziņā pārspēj tvaika turbīnu. Kuģu tvaikm ašīnu jauda 
sasniedz dažus tūkstošus zirgspēku. Mūsdienu kuģu tvaikm ašīnas 
ir daudzcilindru m ašīnas, bieži ar divkārtēju un trīskārtēju  izple
šanos, kompaundtipa, ar abpusējas darbības cilindriem, bet pie 
augsta sākuma spiediena — arī vienkāršas darbības. Tvaika sadalī
šana ar cilindriskiem tvaikdaļiem (bieži daudzposm u); pie augstiem 
parametriem priekšroka dodama vārstu ļu  tvaika sadalīšanai. Kuģu 
galvenās tvaikm ašīnas vienmēr ir reversējamas. Tās būvē ar slīpi

1 Ar kustības tiešu pārnešanu  uz m ašīnas vārpstas.
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vai vertikāli novietotiem cilindriem. Upes kuģos ar dzenratiem bieži 
lieto lēngaitas (līdz 50 apgr/m in) tvaikm ašīnas ar slīpi novieto
tiem cilindriem sakarā ar dzenvārpstas stāvokli. Tvaikoņos ar 
dzenskrūvi lieto vertikālās ā trgaitas (vairāk kā 100 apgr/min) 
tvaikmašīnas.

Atsevišķos gadījumos vieglās daudzcilindru tvaikm ašīnas lieto 
autobusos, automobiļos, novietojot cilindrus vertikāli V veidā divās 
rindās un zvaigznes veidā. Kā piemēru var minēt autobusu četr- 
cilindru vienkārtējās izplešanās vienpusējās darbības tvaikmašinu 
ar cilindru V veida izvietojumu.

Ā trgaitas vieglās daudzcilindru (līdz 6—9 cilindri) tvaikmašīnas 
sauc par t v a i k a  m o t o r i e m .  To apgriezienu skaits sasniedz 
2500 minūtē. V isparastākie tvaika sākuma param etri ir 30—35 ata 
pie 400—450°, bet lieto arī augstu spiedienu (60— 100 ata). Darbam 
ar pretspiedienu tādas m ašīnas būvē ar vienkārtēju izplešanos, 
darbam  ar kondensatoru — ar divkārtēju (vai trīskārtēju) izple
šanos. Tvaika izplūde galvenokārt pa cilindra sienā iekārtotiem 
logiem.
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TVAIKA TURBĪNAS
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PAMATJĒDZIENI

1. JĒDZIENS PAR TVAIKA TURBĪNU

Tvaika turbīna ir rotācijas dzinējs ar lāpstiņām . P ar tvaika 
turbīnas iekārtas teorētisko ciklu pieņem to pašu Renkina ciklu 
kā tvaikmašīnas iekārtai. Bet pēc konstrukcijas un darbības pro
cesa abi šie tvaika dzinēji ievērojami atšķiras viens no otra. Tur
bīnas galvenā daļa ■— rotors ir vārpsta ar tai uzsēdinātiem dis
kiem. Uz katra diska pa aploci rindā nostiprinātas darba lāpsti
ņas, kas uztver pa tām plūstošā 
tvaika darbu. P irm s katras darba 
lāpstiņu rindas (vainaga) novietota 
nekustīgu sprauslu rinda (sprauslu 
aparāts), kas piešķir tvaika strūklai 
vajadzīgo ātrum u (gan lieluma, gan 
virziena ziņā). Visbiežāk sprauslu 
aparāts sastāv  no sprauslu lāpstiņām  
(nekustīgām). Sprauslu aparāts kopā 
ar darba lāpstiņu vainagu veido vienu 
spiediena pakāpi. Parasti turbīna sa 
stāv no vairākām  spiediena pakāpēm.
Visi sprauslu aparāti un darba lāp
stiņu vainagi kopā veido turbīnas 1. zīm. V ienkāršākās tvaika tur- 
«plusmas daļu». Plūstot caur turbīnu bīnas rotors,
no tās viena gala uz otru, tvaiks pa
kāpeniski pazemina savu spiedienu no sākuma vērtības (svaigā 
tvaika spiediens pirms turbīnas) līdz beigu vērtībai (nostrādātā 
tvaika spiediens pirm s kondensatora).

1. zīmējumā parādīta vienkāršākās turbīnas shēma: 1 — vārp
sta, 2 — darba disks, 3 — darba lāpstiņas, 4 — sprauslu aparāts 
(dotajā gadījum ā tas sastāv  no vienas sprauslas). Ar vienu darba 
disku būvē m azjaudas turbīnas, apmēram līdz 500 kW.

Salīdzinot ar virzuļa tvaikmašīnu, turbīnai ir izdevīgāki dina
miskie darba apstākļi, ar ko panāk augstu rotācijas vienmērību
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un inerces spēku līdzsvarotību (sakarā ar to, ka nav kloķa mehā
nism a). Tas dod iespēju izveidot ātrgaitas, kompaktas turbīnas ar 
lielu jaudu. Liela tautsaim nieciska nozīme ir iespējai izmantot 
tvaika turbīnas iekārtās jebkuru kurinām o (ieskaitot vietējos ku
rinām os). Sakarā ar to vidējas un lielas jaudas tvaika turbīnas ir 
galvenais dzinējs term iskās elektrostacijās. Bez tam  tvaika turbīnas 
lieto arī citās nozarēs (kompresoru piedzīšanai, jū ras kuģos, turbo- 
lokomotīvēs, vilcienu apgaism ošanai u tt.).

Mūsu zemē tvaika turbīnu būvniecībai tagad  pievērš lielu uz
manību. Ja  pirmsrevolūcijas periodā mūsu rūpnīcas tikpat kā ne- 
būveja tvaika turbīnas, tad 1937. gadā jau  tika būvētas tvaika 
turbīnas ar jaudu līdz 100 000 kW  vienai vienībai pie spiediena 
29 ata, bet 1949. gadā tika uzbūvēta tādas pašas jaudas augstspie- 
diena (90 ata) turbīna. Piezīmēsim, ka 1947. g. valsts standartā 
par tvaika vidējiem param etriem  ir pieņemti 35 ata un 435° C, bet 
par augstajiem  90 ata un 480—500° C. Tagad izgatavošanā atro
das turbīna ar jaudu 200 000 kW  pie 130 ata un 565° C. PSKP 
XX kongresa lēmumos par PSRS tau tas saimniecības attīstības 
sesto piecgades plānu bija paredzēts uzstādīt lielas jaudas 
tvaika turbīnu agregātus 100 000, 150 000, 200 000 un 300 000 kW 
un augstajiem  parametriem, kā arī ar jaudu 200 000 kW  pie 220 ata 
un 600° C un jaudu 300 000 kW  pie 300 ata un  650° C.

2. SPRAUSLU DARBĪBAS TERMODINAMISKIE PAMATI

Ja  kādā rezervuārā ieslēgtam darbīgajam  ķermenim (tvaiks 
vai gāze) ir augstāks spiediens nekā apkārtējā vidē un ja  šā re
zervuāra sienā ir izveidots caurums, tad  darbīgais ķermenis plūdīs

caur to zemākā spiediena virzienā. 
Tehnikā plaši lieto speciāla veida 
caurumus, kuru kanāls strūklas 
ieplūdes pusē ir labi noapaļots. 
Tādus caurum us sauc par spraus
lām. Izšķir divus sprauslu tipus, 
kas vienkāršotā veidā parādīti
2. zīmējumā: a — vienkāršā 
sprausla (sašaurinātā) un b — 
Lavala sprausla (dažreiz to sauc 
arī par paplašināto). Vienkāršai 

sprauslai vism azākais ir izplūdes šķēlums, Lavala sprauslai — tā 
saucam ais kakla šķēlums, aiz kura seko samērā gara koniska daļa 
ar nelielu konusa virsotnes leņķi. Parād ītās shēmas attiecas uz 
gadījumu, kad sprauslas ass ir taisna un perpendikulāra sieniņai. 
Turbīnu sprauslām  sakarā ar to, ka tām  ir līka ass, kas izplūdes 
pusē veido ar atdalošo sieniņu šauru slīpuma leņķi, ir sarežģītāks 
garenšķēluma profils.

a b
2. zīm. Divi sprauslu  tipi:

- vienkārša; b — Lavala sprausla.
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Darbīgajam  ķermenim, plūstot pa sprauslas kanālu, pazeminās 
spiediens un tem peratūra, bet pieaug īpatnējais tilpums un strūklas 
ātrums. Šo tvaika vai gāzes izplešanās procesu sprauslā, ja  ne
ievēro siltum a apmaiņu un berzi, var aptuveni pieņemt par adiabā- 
tisku apgriežamu procesu. Atrisinot praktiskus uzdevumus, jāievēro 
berzes ietekme uz iztecēšanas procesu.

Darbības procesu, kas norisinās sprauslā, nosaka galvenokārt 
sprauslas caurlaides spēja un strūklas ātrum s izplūdē no sprauslas. 
Caurlaides spēju raksturo svara caurplūde, t. i., darbīgā ķermeņa 
svars, kas izplūst pa sprauslu laika vienībā. Svara caurplūdi ap
zīmē ar G un m ērī kg/sek; strūklas izplūdes ātrum u no sprauslas 
apzīmēsim ar cu to mērī tn/sek.

Po n  Po

Pltr

1
__
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NJfib-

M
1 . .

3. zim. S vangak ie  sprauslu  darbības gadījum i (ar pilnīgu un daļēju izplešanos) -

Darbīgā ķermeņa sākuma param etri ir spiediens p0 un tempera
tūra t0 (vai īpatnējais tilpums v0). Beigu spiediens vai pretspie
diens, kuru apzīmē ar pu ir tās vides spiediens, kurā notiek izplūde. 
Nostabilizētā procesā sākuma param etri un pretspiediens ir kon
stanti. Tvaika (gāzes) izplešanās sprauslu kanālos var būt pilnīga 
vai daļēja. Ja  izplešanās ir pilnīga, tad spiediens izplūdes šķē
lumā ir vienlīdzīgs pretspiedienam, bet, ja  daļēja, — augstāks par 
pretspiedienu. Pēdējā gadījumā spiedienu izlīdzināšanās notiek aiz 
sprauslas.

3. zīmējumā parādīti taisno sprauslu tipiskie darbības gadījumi. 
3. zīm. a — vienkāršā sprausla ar darbīgā ķermeņa pilnīgu izple
šanos; šajā gadījumā pretspiediens pļ var m ainīties robežās no 
Po līdz tā saucam ajam  kritiskajam  spiedienam p u r  (par kritisko 
spiedienu tiks rakstīts 3. §); 3. zīm. b — vienkārša sprausla ar 
darbīgā ķermeņa daļēju izplešanos, proti, no p0 līdz p /r, spiediena 
izlīdzināšanās līdz p\ notiek ārpus sprauslas; šajā  gadījumā pret
spiediens pi var būt ar jebkuru vērtību robežā's no phr līdz 0; 
3. zīm. c — pareizi aprēķināta, t. i., ar pilnīgu izplešanos, Lavala 
sprausla; šajā gadījum ā pretspiediens pi ir m azāks par p Ur un 
attiecība starp izplūdes un kakla šķēlumu laukumiem noteiktā veidā
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saistīta  ar attiecību starp  pretspiedienu un sākuma spiedienu;
3. zīm. d  — Lavala sprausla ar darbīgā ķermeņa daļēju izplešanos, 
pie kam spiediena izlīdzināšanās no p[ līdz pi notiek ārpus spraus
las; šāds Lavala sprauslas darbības gadījum s ir režīmā, kas atšķi
ras no aprēķinātā (izplūdes šķēluma laukums nav pietiekošs); 
abos pēdējos gadījumos spiediens kakla šķēlumā ir vienlīdzīgs pkr.

Pārejot uz sprauslās notiekošā procesa termodinamisku iztirzā
jumu, pieņemsim par pam atgadījum u taisnu  Lavala sprauslu ar

tvaika (gāzes) pilnīgu izplešanos, neievērojot siltum a apmaiņu un 
berzi. 4. zīm. a parādīti savstarpēji saistītā  veidā spiedienu po, pkr, 
Pi un ātrum u c0, ckr, C\ grafiki. Piezīmēsim, ka kakla šķēlumā par 
kritisko sauc ne tikai spiedienu, bet arī ātrum u (c*,,), īpatnējo til
pumu un temperatūru. 4. zīm. b PV  koordinātu sistēmā līnija 3—0 
attēlo tvaika ieplūdi sprauslā, līnija OĶ1 — adiabātisku izplešanos, 
līnija 1—2  — tvaika izplūdi no sprauslas. Šo trīs procesu summāro 
darbu attēlo laukums 0— 1—2 —3 (jo ieplūdes darbs atbilst taisn
stūra  3—5 laukumam, izplešanās darbs — laukumam 0—1—6—5 
un izplūdes darbs (negatīvs) — taisnstūra 2—6  laukum am).

Lietojot tehniskās termodinamikas nodalījumā dotās formulas, 
var uzrakstīt 1 kg  darbīgā ķermeņa adiabātiskās izplešanās darbu 
šādā veidā:

a b
4. zīm. Ātruma c un spiediena p  līknes un PV
diagrama tvaika pilnīgai izplešanai Lavala sprauslā.

/ _ Pq-%  — P fP ļ
«rf £><_ 1 ( 1 )

vai pec pārveidošanas

( 2 )

kur k — adiabatas P  • vk =  const rādītājs.
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Ja pēc vienādojuma (1) aprēķinātam  darbam pieskaita ieplūdes 
darbu Po • v0 un atskaita izplūdes darbu P\ • v u tad dabū summāro 
darbu

l a d + P 0 ’ V » —  P l - V ^ i P o - V o  —  iļ
k

k  ( P  o ’ V o  — P \  • t»i)~ k  • l a d . (3)

Ja šo darbu, kuru sauc par izmantojamo darbu, apzīmē ar lt, 
bet tā izteiksmē ietilpstošo spiedienu attiecību ar ~  — p, tad šī 
darba galīgā formula, ieliekot l ad no formulas (2), ir

(4)
Izmantojamais darbs dotajā gadījum ā tiek izlietots darbīgā ķer

meņa kinētiskās enerģijas palielināšanai sprauslas kanālā, pieaugot 
ātrumam no c0 līdz Cj. Tā kā kinētiskā enerģija ir puse no m asas
un ātruma kvadrāta reizinājuma, bet 1 kg m asa ir vienlīdzīga ~
(kur £  =  9,81 m/sek2 — brīvās krišanas paātrinājum s), tad  kinē
tiskās enerģijas pieaugums ir

2 Jl 
C  ļ  Ct\—  — —  (5)

No šejienes izplūšanas ātrum s

cl=V~Ķ+Wh (6)
bet, ja  neievēro sākuma ātrum u, ko bieži dara, tad aptuveni dabū

c, =  V 2g  • /t. (7)
Ieliekot pēdējā izteiksmē /t no formulas (4), dabū galīgo formulu

ļ /^ ā Z T ļ - ^ o ^ o ’ l 1 — P k ) m/sek. (8)

Uzskatot |3 par attiecību starp spiedienu p Lavala sprauslas 
patvaļīgā šķēlumā un sākuma spiedienu po, pēc form ulas (8) var 
aprēķināt atbilstošās m ainīgās ātrum a c vērtības. Sprauslas ass 
virzienā spiediens krīt tāpat kā attiecība |3, bet ātrum s atbilstoši 
pieaug. Pie ieplūdes sprauslā p — 1 un ātrum s c — c0 — 0. Ja  p — 
=  0, kas atbilst iedomātai izplūdei vakuumā, tad dabū ātruma 
maksimālo robežvērtību.

Sprauslai caurplūstošā tvaika vai gāzes daudzumu G kg/sck  
nosaka pēc plūsm as nepārtrauktības vienādojuma

G • v == f ■ c m3/sek, (9)

21 -  E7S
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kur v — darbīgā ķermeņa īpatnējais tilpums m3ļkg; 
f — sprauslas šķēluma laukums m2; 
c — tvaika ātrum s mļsek.

Lielumi v, f un c jāņem  vienā kaut kādā šķēlumā. Nosakot caur
plūstošā tvaika daudzumu pēc uzdotā izplūdes šķēluma laukuma, 
formula iegūst šādu veidu:

Ātrumu ci var apreķinat pec formulas (8), bet īpatnējo tilpumu 
i>i atrod no adiabātas vienādojuma pēc formulas

Ieliekot formula (10) vērtības no formulām (8) un (11), dabū

Formulu (12) var lietot caurplūstošā tvaika (vai gāzes) dau
dzuma noteikšanai jebkurā sprauslas šķēlumā, ieliekot ta jā  atbilsto
šās šķēluma laukuma / un spiedienu attiecības p vērtības (caur- 
plūde G visos šķēlumos viena un tā pati).

Lietojot izplūdes formulas (8) un (12) gāzēm, ātrum a formulā 
Po-Vo vietā lietderīgi rakstīt R - T 0 (pēc stāvokļa vienādojuma), 
bet caurplūdes formulā izdarīt šādu apmaiņu:

3. KRITISKA SP IE D IE N U  ATTIECĪBA UN KRITISKAIS ĀTRUM S

Uzskatot vienādojumā (12) lielumus / un 13 par mainīgiem un 
dalot tā abas puses ar f, dabū

vienība sprauslas šķēluma laukuma vienībai, un to var nosaukt 
par svara ātrum u (vai plūsmas blīvumu).

( 10)

x • (11)

k P n 
'k — l ' v 0 '

7  k ^ s e k - (13)
GAttiecība j  rāda, kāds tvaika (gāzes) svars caurplūst laika
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Acīm redzot Lavala sprauslai vislielākais svara ātrum s ir tas
šķēlumā formulas (13)

k — 1 X
k / jābū t vislielākā! 

vērtībai. Ar dažu pārveidojumu palīdzību var pierādīt, ka minētā 
reizinājuma maksimālo vērtību dabū pie spiediena attiecības |3, kas 
vienlīdzīga

<14>
Šī spiedienu attiecība, kuru sauc par kritisko, atkarīga tikai no 

adiabātas rādītāja  k vērtības. No termodinamikas zināms, ka adia- 
bātas rādītājs

k — 1,135 — piesātinātam  tvaikam;
k — \,3 — pārkarsētam  tvaikam;
k =  1,4 — divatomu gāzēm un gaisam .
Pēc formulas (14) atrodam  šādas atbilstošās kritiskās spiedienu 

attiecības vērtības:
P kr =  0,577 — piesātinātam  tvaikam;
P*/ =  0,546 — pārkarsētam  tvaikam;
13iļr =  0,528 divatomu gāzēm un gaisam.
Tā kā ir attiecība starp pkr un po, tad spiediens Lavala 

sprauslas kakla šķēlumā
V i r : ķi:r " ļ \  > (1 b  )

t. i., šis spiediens ir nedaudz lielāks kā puse no sākuma spiediena 
(kā tas parādīts arī 3. un 4. zīm .).

1. piemērs. G aisa spiediens pirm s Lavala sp rauslas p o = 1 0  ata. Jāa trod  
spiediens kakla šķēlumā pkr .

Tā kā gaisam  p/;/- — 0,528, tad
pkr =  0,528 -10 =  5,28 ata.

Pretspiedienam  pi jāb u t m azākam  par p kr (3. zīm. c).
2. piemērs. P ārkarsē tā  tvaika spiediens pirm s sp rauslas po =  90 ata, bet 

pretspiediens pi =  55 ata. Jāpam ato  sp rauslas tipa izvēle.
Tā kā pārkarsētam  tvaikam  (3*/- =  0,546, tad

p kr =  0,546 • 90 =  49,14 ata.

t. i„ esošais pretspiediens ir augstāks nekā kritiskais spiediens, tāpēc jālieto 
vienkāršā sprausla  (3. zīm. a).

Ja  v ispārinātajās ātrum a c un caurplūdes daudzuma G formu
lās (8) un (12), kas derīgas jebkuram  sprauslas šķēlumam, ieliek 
kritisko spiedienu attiecību |3, , tad dabū speciālas formulas, kas 
derīgas Lavala sprauslas kakla šķēlumam (un citiem līdzīgiem 
gadījumiem).

kakla šķēluma ļ t (vism azakaja). Tatad šaja
l- (mainīgo lielumu reizinājumam |3A- ( l  — P
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Kritisko ātrum u atrod no formulām (8) un (14) šādā secībā:

= ] / 2 £ ~ 1-P 0*®0-( i  - & ) ' >
k—X k k—1

ck r= ' ] J g - k - - ~ : -l -P0‘V0 m/sek. (16)

No šejienes, ieliekot pārkarsētā tvaika k vērtību, dabū

Chr =  3,33 - V  Pq • Wo mļsek. (17)
Vidēju param etru pārkarsētam  tvaikam c t!r tuvojas 600 mļsek. 
Caurplūdes daudzumu, ja  ir dots sprauslas kakla šķēluma 

laukums fr, atrod šādā secībā no formulām (12) un (14):

2 k  2 2 
rTk ļ  2 \ k  — l ’ k ļ  2 \ k  — 1 .

r =  " ( i m )  »

G =  f  • ļ / ^ —  — - / —̂ =
u  ^  p  k —  l  t-o \ft +  l /  ft +  l

Ieliekot pārkarsētā tvaika k vērtību, dabū

G  =  fz - 2,09 • ļ / fcg/sefe. (19)r

Ja  caurplūdes daudzums jeb patēriņš G ir dots, tad nezināmo 
laukumu fr pārkarsēta tvaika gadījum ā atrod pēc šādas izteiksmes:

(19a>

Divatomu gāzēm un gaisam  kritiskā ātrum a formula ir

ckr =  3,38 • V  R-To mļsek, (20)
bet caurplūdes daudzuma formula kakla šķēlumam iegūst šādu 
veidu:

G =  fr. 2 , 1 4 5 - - ^ = - ,  (21)' VTTfo
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no kurienes, ja  dots G, var a trast fr pec formulas

f __^  ~V"R-T0 9 r'Mni
f r 2T45— f\, m - {JAa)

Jāievēro, ka visās formulās spiediens P0 jāizsaka kG/m2, bet 
laukumi fi un fr m2.

4. SPRAUSLU APRĒĶINS, LIETOJOT si DIAGRAMU
UN IEVĒROJOT BERZI; SLĪPI NOŠĶELTU SPRAUSLU APRĒĶINA

ĪPATNĪBAS

Ja ir doti darbīgā ķermeņa sākuma param etri (p0 un t0 vai t>o) 
un pretspiediens p\, tad, iesākot sprauslu aprēķinu, vispirms jāsa 
līdzina p\ ar kritisko spiedienu p Kr (kas vienlīdzīgs • pa) . Ja  
Pi^Pkr {t. s. «maza spiedienu krituma» gadījum s), tad lieto tikai 
vienkāršās (sašaurinātās) sprauslas; turpretim  ja  p. <  pkr (t. s, 
«liela spiedienu krituma» gadījum s), tad, lai sasniegtu pilnīgu 
izplešanos, jālieto Lavala sprausla. Parasti bez param etriem  ir 
dots arī darbīgā ķermeņa caurplūdes daudzums jeb patēriņš G.

Sprauslu aprēķina galveno posmu secība ir šāda:
Vienkāršām sprauslām  pie maza spiedienu kritum a (3. zīm. a) 

aprēķina pēc formulas (8) izplūdes ātrum u cx. Sis ātrum s atkarīgs
no sākuma param etriem  un spiedienu attiecības =  p, pie kam,
samazinoties |3, ātrum s Ci palielinās. Vienkāršai sprauslai mak
simālo vērtību Cļ == Ckr sasniedz, ja  p\ =  pkr (un atbilstoši p p,.r ). 
Pēc tam, lietojot formulu (12), aprēķina dotajam patēriņam  G 
vajadzīgo sprauslas izplūdes šķēluma laukumu f .. Laukumu f t lie
lums neietekmē ātrum a c< lielumu.

Lavala sprauslai pie liela spiedienu krituma (3. zīm. c) aprē
ķinu var iesākt ar cx un /1 noteikšanu, lietojot tās pašas formulas 
(8) un (12) kā vienkāršai sprauslai. Dotajā gadījumā ātrum s Ci 
ir lielāks nekā C/;7-.Pēc tam aprēķina kakla šķēluma laukumu, lie
tojot vispārināto formulu (18) vai pārkarsētam  tvaikam formulu 
(19a), divatomu gāzēm un gaisam  — formulu (21a). Jāpiezīmē, ka 
Lavala sprauslas caurlaides spēju nosaka kakla šķēluma laukuma 
/r lielums, bet darbīgā ķermeņa pilnīgā izplešanās atkarīga no 
laukuma f\ izvēles (precīzāki — no attiecības fi : ļ \) .

Gadījumos, kad izplūstošās strūklas kinētisko enerģiju neiz
manto, Lavala sprauslu aizvieto ar vienkāršo sprauslu ar laukumu 
f], kas vienlīdzīgs Lavala sprauslas fT (caurlaides spēja no tādas 
aizvietošanas nem ainās).

Diemžēl, vispārināto formulu (8) un (12) praktiskā lietošana 
ir saistīta ar diezgan lielu rēķināšanas darbu. Lietošanai ērtas ir 
tikai Ckr un G resp. fr speciālo gadījumu formulas, kas izvestas no 
formulām (16) un (!8 ). V ispārinātā gadījumā, t. i., kad spiedienu
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attiecība ir patvaļīga par izdevīgāku jāatzīst cits paņē
miens, kas pam atots uz si diagram u lietošanu.

Pēc šī paņēmiena ātrum u aprēķina, lietojot lietderīgā darba un 
entalpijas sakarību, kas ietverta šādā formulā:

/ _k — h
1 A

P i e z ī m e .  So form ulu dabū, ja  lietderīgo darbu vispirm s iedom ājas tāpui 
kā 2 . § šādas sum m as veidā:

~  lad -f- Po * 0̂ —  P ī *
bet ad iabātiskās izplešanās darbu lad  form ulas ( 1) vietā šeit izsaka ar iekšējo 
enerģiju:

ko dabū no term odinam ikas pirm ā likuma vienādojum a, ja  q — 0. Turpmākai 
pārveidošanai form ulā ieved adiabātiskās izplešanās sākum a un beigu ental
p ijas i0 un i i, kurām  ir šādas izteiksmes:

io =  Uq A • Po • vo un ii =  U i-ļ-A ■ P t -vi.
Tā, pieņemot, ka c0 =  0, formulas (8) vietā dabū izplūšanas 

ātrum am  no sprauslas šādu formulu:

c, =  V  2g~lt -  ļ / f  - (t0 -  £ļ) =  ^ 4 2 7 :2  . 9 ^ 1 . ^ ; ^ )  =

=  V 8378 • (i0 — i,) m/sek (22)
un galīgi

ci =  91,53-ļ/^ i0 — ii =  91,53 V hy m/sek. (23)
Starpību /0 — h ~ h t sauc par izmantojamo siltum a kritumu. 

<0 vērtību atrod si diagram ā pēc sākuma parametriem; pēc tam 
zīmē adiabātu 0—1 (vertikāle) līdz pretspiediena līnijas krustoša
nās punktam 1, pēc kura atrod ix vērtību (5. zīm. a ) .

Izplūdes šķēluma laukumu f 1 aprēķina no vienādojuma (10), 
uzrakstot to šādā veidā:

f i - G -  m2. (24)

īpatnējo tilpumu »1 atrod si diagram ā adiabātiskās izplešanās 
beigās (5. zīm. a).

Ņemot beigu spiediena p x vietā jebkuru starpspiedienu p, var 
atrast pēc tām pašām  formulām (23) un (24) atbilstošās starp- 
vērtības ātrumam c un šķēluma laukumam f. Piemēram, pieņemot 
p =  pto-,dabū ātrumu un laukumu Lavala sprauslas kakla šķēlumā 
(vai vienkāršas sprauslas izplūdes šķēlumā, ja  ir liels spiediena 
kritums un daļēja izplešanās).

Visos iepriekšējos prātojumos tika pieņemts, ka process norisi
nās bez berzes. Reālos apstākļos berze neizbēgama, izplešanās pro
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cess sprauslas kanalā ir adiabātisks neapgriežam s process. Tādu 
procesu si diagram ā attēlo kāda līkne 0 — \,  (5. zīm. b). Faktis
kais beigu punkts Ļ atrodas augstāk pa labi no teorētiskā beigu 
punkta l t (pie tam entropija palielinās par As, entalpija — par Ai).

5. zīm. Tvaika izplešanās process si d iagram a, neieve- 
rojot berzi un ievērojot berzi.

Faktisko izplūšanas ātrumu procesam ar berzi nosaka pēc for
mulas

Cļ =  91,53 • <]; -V  ht mļsek, (25)
kur ht — izm antojamais siltuma kritums (tiek mērīts pa vertikāli), 
bet (p — korekcijas reizinātājs — «ātrum a koeficients», kura vidējo 
vērtību pieņem vienlīdzīgu 0,95 (vislabākos apstākļos līdz 0,98).

Procesam ar berzi sprauslas izplūdes šķēluma laukumu aprē
ķina pēc tās pašas formulas (24), ieliekot tajā  pēc formulas (25) 
aprēķināto faktisko izplūšanas ātrum u ci un faktisko beigu īpatnējo 
tilpumu Vļ (kas lielāks nekā teorētiskais). Faktisko v t atrod si 
magramā pēc punkta 1, (5. zīm. b), kas attēlo faktisko beigu s tā 
vokli. Lai atrastu  šo punktu, jāpaceļas pa izobāru p i par

Ai =  (1 — cp2)- ht,

kur (1 — tp2) — enerģijas zudumu koeficients (berzes dēļ).
Tādu pašu paņēmienu var arī lietot ātrum a un šķēluma lau 

kuma atrašanai pie starpspiediena p, ieskaitot p*r . Tomēr kritiskā 
spiediena pkr gadījumam (ja spiedienu attiecība ir (3*r ) vienkāršāks 
ir tīri analitiskais paņēmiens. Tā Lavala sprauslas kakla šķēluma 
laukumu (kā arī vienkāršās sprauslas izplūdes šķēluma laukumu.
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ja  ir liels spiedienu kritum s) vienmēr var aprēķināt pēc formulām, 
kas līdzīgas formulas (18) tipam, bet ar sam azinātiem  koeficien
tiem (aptuveni par 3% ). Ūdens tvaikam, piemēram, formulas 
(19a) vietā, lai ievērotu berzi, bieži pieņem

Līkas ass sprauslām  dažas aprēķina detaļas atšķiras no taisno 
sprauslu aprēķina. 6. zīmējumā a shematiski parādīts turbīnas 
sprauslu aparāts, kas sastāv  no trim  vienkāršām  sprauslām . Tās

6. zīm. Līkas ass sprauslas ar slīpu nošķelum u izplūdes daļa.

Izveidotas no nekustīgām  lāpstiņām . Izplūdes leņķis ai ir mazs, 
parasti no 14 līdz 20°. Apzīmēsim ar t atstatum u pa aploci starp 
divu blakus lāpstiņu atbilstošiem punktiem (sprauslu lāpstiņu 
solis). Par izplūdes šķēlumu jāpieņem šķēlums plaknē mn, kas 
perpendikulāra sprauslas asij. Šā šķēluma laukums sam azinās ap
tuveni proporcionāli sin a\. Ja  spiedienu kritums ir mazs, t. i., ja 

p  i , tad izplešanās process šajā šķēlumā beidzas un sprauslas 
papildu daļa, kas atbilst trijstūriem  mnq (6. zīm. a), neietekmē 
izplūdi.

Turpretim, lietojot tādu slīpi nošķeltu sprauslu lielam spiedienu 
kritumam (pi <Cpkr), šķēlums mn jāaprēķina pēc Lavala sprauslas 
/ r formulām, izplešanās no pķr līdz pi notiks sprauslas papildu daļā 
mnq (pie slīpā nošķēlum a), kura dotajā gadījumā atbilst Lavala

(26)

C
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sprauslas koniskajai dajai. Seit ātrum a pieaugšana turpinās virs 
Ckr- Papildu izplešanās ietekmē rodas strūklas novirze, kas parādīta
6. zīm. b. Izplūstošās strūklas virzienu raksturo leņķis «i -f- 6. No
virzes leņķis 6 ir jo lielāks, jo lielāka ir darbīgā ķermeņa papildu 
izplešanās. Tādējādi vienkāršās sprauslas ar slīpu nošķēlumu dod 
iespēju realizēt pilnīgu izplešanos pie liela spiedienu krituma, aiz
vietojot Lavala sprauslu un līdz ar to vienkāršojot konstrukciju. 
Tādu aizvietošanu faktiski pieļauj, ja  6 <" 3 — 4°. Novirzes leņķi 
atrod speciāla aprēķina ceļā. Lidzīga parādība novērojama arī La
vala sprauslā, ja  tā izgatavota ar pilnīgai izplešanai nepietiekošu 
izplūdes šķēluma laukumu fi. Slīpi nošķeltās Lavala sprauslas 
shēma parādīta 6. zīm. c.

1. piemērs. Tvaiks ar sākum a param etriem  po =  33 ata un tB =  435° (pār
karsēts) izplūst pa vienkāršo sprauslu  vidē ar pretspiedienu pi =  23 ata; dotais 
tvaika caurplūdes daudzum s G = I , 3  kg/sek. A prēķināt izplūšanas ātrum u un 
vajadzīgo izplūdes šķēluma laukum u, neievērojot berzi.

Tā kā p =  p, : po =  23 : 33 =  0,697, bet kritiskā attiecība pārkarsētam  tv a i
kam f> kr ~  0,546, tad vienkāršā sprausla  darbosies a r  pilnīgu tvaika izplešanos. 
si diagramā atrodam  oo =  0,097 m3/kg  un /0 =  789 kkaljkg. Iezīmējot adiabātu 
līdz pretspiedienam pi =  23 ata, atrod c>i =  0,! 3 ni3/kg  un U — 762 kkaljkg. 
Aprēķina pēc form ulas (23)

c, =  91,53 - 1 ^ 7 8 9 ^ 7 6 2  == 91,53 - ] /  27 =  475 m/sek 
un pēc form ulas (24)

0,13
f, =  l ,3 - ^ ģ  = 0 ,0 0 0 3 5 6  m2 vai 3,56 cm-,

2. piemērs. Tvaiks ar tiem pašiem  sākum a param etriem  (po ~  33 ata un 
fo =  435°) izplūst pa vienkāršo sprauslu  atm osfērā pie p t =  1,02 ata; dotais 
tvaika caurplūdes daudzum s G =  1,3 kg/sek. A prēķināt izplūdes ātrum u un va
jadzīgo izplūdes šķēluma laukumu, neievērojot berzi.

Tā kā spiedienu attiecība p =  1,02 : 33 =  0,031, t. i., ievērojam i m azāka par 
kritisko attiecību, tad  tvaika izplešanās sp rauslas kanālā bus daļēja. Spiediens 
sprauslas izplūdes šķēlumā

P*. =  1W ■ po =  0,546 • 33 =  18,03 ata.

si d iagram ā atrocT vD =  0,097 m3/kg. Tāpēc pēc form ulas (17) pārkarsētam  
tvaikam kritiskais ātrum s

ckr =• 3,33 • VPo - vo =  3,33 • V  lO«'- 33 • 0,097 =- 333 ■ V 3.2 596 mfsek. 
bet izplūdes šķēluma laukum s, kas vienlīdzīgs atbilstošas Lavala sprauslas 
kakla šķēluma laukum am , pēc form ulas (19 a) ir

/ ,  = ____ 9.___ _ = _______L’? -  —  ____ - ,3-—  =  0.000 337 m* vai 3,37 cnfi.
2,09 - ļ / % .  2,09 - 2 ’ 0 9  ‘

V »o I 0,0^7
Cļ un fkr var aprēķināt ari šādā veidā:
si diagram ā pēc kritiskā spiediena atrod vKr — 0,155 m 3jk g  un i 

—  746,5 kkal/kg; pēc form ulas (23) Cr r —  91,53- V ia — Ikr  
=  91,53 • V  789 — 746,5 =  91,53 • }/l2 ,H  =  59a m /sek. 

bet pēc form ulas (24), lietojot to  kritiskai spiediena attiecībai, atrod

/  =:= (j . - J ' 1 .3 . 0 , 0 0 0  337 m* vai 3,37 cnfi. 
ckr ' 59o
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3. piemērs. Tvaiks ar tiem pašiem  sākum a param etriem  (po =  33 ata un 
*0 =  435°) izplūst no L avala sp rauslas atm osfērā pie p\ =  1,02 ata-, tvaika iz
p lešanās sprauslā  ir pilnīga, t. i., sp rausla  ir pareizi aprēķināta; dotais tvaika 
caurplūdes daudzum s G =  1,3 kg/sek._ Aprēķināt tvaika izplūšanas ātrum u un 
nepieciešamos sp rauslas kakla un izplūdes šķēlum u laukum us, neievērojot berzi.

si d iagram ā atrodam  vB =  0,097 m3/kģ  un io =  789 kkal/kg. Uzzīmējot 
diagram ā ad iabātu  līdz pretspiedienam  p t, atrod  t>i =  1,6 m3/kg  un ;'i =  
= 605  kkal/kg.

Pēc form ulas (23) atrodam  izplūšanas ātrum u:
Ci =  91,53 ■ V 789 — 605 =  91,53 • V  184^= 1242 tn/sek.

A prēķina pēc form ulas (24) izplūdes šķēlum a laukum u:

/ ,  =  G • =  1,3 • =  0,001 673 m! vai 16,73 cm2.

/ , - -------— ---- = ----------- 1,3 - .. =  0,000337 m2 vai 3,37 cm2.

A prēķina pec form ulas (19 a) kakla šķēlum a laukumu: 
? 1,3

ļ / S  2 ,0 9 -ļ / 1 ^
1/ v 0 ]/ 0,097

f i  _  16,73

?,09

T ātad laukum u attiecība
f . 1 fi 7?,

- =  4,97.
f r  3,37

P i e z ī m e .  Laukumu attiecību v a r  a tra s t ari pēc form ulas
h  ^  Vj ■ Chr 
f, Cl'Vhr'

Iepriekš jau  atradām , ka t>i =  1,6 m 3/kg  un c 1 =  1242 m/sek. Tā kā pkr — 
=  $kr-Po =  18,03 ata, tad  si d iagram ā atrod vkr — 0,155 rrp/kg. Ātrumu « r  
var aprēķināt pēc form ulas (17):

c hr =  3,33 • V ~ P ^V o  =  3,33 • K lO 4 • 33 6~097 =  596 m/sek. 
vai, atrodot si d iagram ā */,,== 746,5 kkal/kg, pēc form ulas (23):

c - - 91,53 ■ V  789---T46.5 =  91,53 - ^ 4 ^ 5  =  596 m/sek.
Līdz ar to

h .  '.6.596 . 
f r  1242 • 0,155

5. TURBĪNAS AKTĪVAIS DARBĪBAS PR IN C IPS

Turbīnas spiediena pakāpēs darbu var pastrādāt pēc aktīvā vai 
reaktīvā principa.

A k t ī v a j  a m  principam ir tāda īpatnība, ka tvaika termodi
namiskais stāvoklis (spiediens u. c.) m ainās tikai sprauslās, bet 
darba lāpstiņas izmanto tikai tvaika strūklas kinētisko enerģiju 
(nemainot spiedienu).

T ī r i  r e a k t ī v a j a m  principam ir tāda īpatnība, ka darba 
lāpstiņu veidotos kanālos notiek gan tvaika termodinamiskā s tā 
vokļa maiņa, gan arī tvaika enerģijas izm antošana. Nekustīgie 
sprauslu aparāti šeit nav vajadzīgi.
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Praktiski abus principus lieto vienkopus (ar viena vai otra 
pārsvaru).

Pirm kārt apskatīsim tikai aktīvo darbības principu.
Darbības process aktīvā spiediena pakāpē sadalās divās stadijās: 

sprauslās realizējas sagatavošanas stadija, kurā ietilpst tvaika spie
diena un tem peratūras pazem ināšana, kā 
arī tilpuma un ātrum a palielināšana; uz 
darba lāpstiņām  realizējas darbības pro
cesa galvenā stadija — tvaika enerģijas 
pāreja no tvaika uz lāpstiņām . Tvaika 
darbu uz lāpstiņām  rada tā  strūklas centri- 
fugālo spēku iedarbība uz katras lāpstiņas 
līko virsmu. Teorētiski kanāla šķērsgrie
zums starp lāpstiņām , kā arī tvaika relatī
vais ātrum s (attiecībā pret lāpstiņu) ne 
mainās. Praktiski, ievērojot berzi, šis 
ātrums mazliet pam azinās, tvaika īpatnē
jais tilpums mazliet pieaug, tāpēc kanāla 
šķērsgriezumam starp  lāpstiņām  mazliet 
jāpalielinās.

7. zīmējumā parādīti vienkāršākās ak
tīvās turbīnas ar vienu spiediena pakāpi 
garengriezums (aksiālais) un šķērsgrie
zums (pa cilindrisko virsmu AA), kā arī 
tvaika spiediena, absolūtā ātrum a un rela
tīvā ātrum a grafiki. Zīmējumā pieņemti 
šādi detaļu apzīmējumi: 1 — vārpsta, 2 — 
disks, 3  — darba lāpstiņās, 4 — sprauslu 
aparāts, 5 — korpuss, 6 — izplūdes īscau- 
rule. Tvaika spiediena apzīmējumi: p0 — 
pirms sprauslas, pi — aiz sprauslas, p2 - 
aiz lāpstiņām  (P2 =  Pi). Tvaika absolūtā 
ātruma apzīmējumi: c0 — pirm s sprauslas,
C\ — aiz sprauslas, c2 — aiz lāpstiņām.
Relatīvā ātrum a (tvaikam attiecībā pret 
lāpstiņām) apzīmējumi: W\ — pie ieplūdes 
darba lāpstiņu kanālos, w2 — pie izplūdes.
Iegaumēsim, ka vienmēr W\ C\ un 
w<ļ >  Cļ. Aktīvo lāpstiņu šķērsgriezums ir 
gandrīz simetrisks.

Pirm o tāda tipa turbīnu uzbūvēja XIX g s. beigās zviedru inže
nieris Lavals. Tā bija tīri aktīva turbīna ar mazu jaudu (aptuveni
2 kW  pie 30 000 apgr/m in līdz 300 kW  pie 10 000 apgr/m in), ar 
vienu darba disku un ļoti ātru  gaitu. Sajā turbīnā pirmo reizi tika 
lietota Lavala sprausla, lokana vārpsta, vienādas pretestības disks. 
To lietoja centrifugālo separatoru piedziņai, kā ari elektriskās

Tvaika spiediens

'Y ' j H t J S O iu i a i s  

. \  tvaika ātrums 
I \*T relatīvais 

jļ \\tva ika  ātrumr
\ ---- Ct

—!— PfP,

7. zīm. Aktīva spiediena 
pakāpe un p, c un w 

grafiki.
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apgaism ošanas iekārtās ar zobratu reduktoru apgriezienu skaita pa
zemināšanai. Lavala _ ierosinātie konstruktīvie atrisinājum i tika 
plaši lietoti citās turbīnās.

Kopš šā gadsim ta sākuma jaudām  apmēram no 500 kW  un 
vairak ļoti plašu attīstību ieguva turbīnas ar vairākām  spiediena

pakāpēm (ar disku skaitu 5—20 un 
vairāk). Daudzpakāpju turbīnas uz
rādīja augstu ekonomiskumu un tika 
driz ieviestas kā galvenais dzinējs 
elektrostacijās, izspiežot tvaikmašīnas. 
Šo turbīnu apgriezienu skaits lielā
kām jaudām  ir sam azināts līdz 3000 
apgr/m in; tikai m azākas jaudas 
(ma^āk nekā 1000—4000 kW) turbī
nām lieto paaugstinātu  apgriezienu 
skaitu.

8. zīmējumā parādīta plūsm as da
ļas shēma ar spiediena un absolūtā 
ātrum a grafikiem aktīvai turbīnai ar

a k tīv a ?  b r b i n T  ar^rim^pTe* trim  sPied*e" a pakāpēm. Zīmējumā 
diena pakāpēm . pieņemti sadi_ a p z īm ē ju m is . a. —

sprauslu aparati (vienkāršās spraus
las); d. 1. — darba lāpstiņas. Spiediens krīt pakāpju veidā no 
sākuma spiediena p0 līdz pretspiedienam pa. Ātruma grafikā, kas 
izskatās kā zāģa zobi, c0 ir sākuma ātrum s pirm s pirm ās pakāpes, 
c a — izplūšanas ātrum s no pēdējās pakāpes.

Parasti daudzpakāpju turbīnu pirmo spiediena pakāpi izveido 
ar ātrum a pakāpēm (skat. turpm āk).

6. ĀTRUMA PAKĀPES

Aktīvo spiediena pakāpi var sadalīt divās (dažreiz trijās) 
ā t r u m a  p a k ā p ē s .  Ātruma pakāpju lietošana dod iespēju pa
lielināt viena darba diska izmantojamo siltum a kritumu (tātad ari 
iegūt lielāku jaudu) pie mērena apgriezienu skaita. Kā pirmais 
ap 1900. g. ātrum a pakāpes pielietoja amerikāņu inženieris Rertiss, 
kurš ierosināja izgatavot turbīnas disku ar divām trim daiba lāp
stiņu rindām. 9. zīmējumā parādīts divvainagu Kertisa diska šķērs
griezums. Pirm s šā diska tiek uzstādīts sprauslu aparāts ar Lavala 
sprauslām , bet starp darba lāpstiņu vainagiem  novieto nekustīgas 
vadlāpstiņas, kuru uzdevums — m ainīt atbilstošā veidā tvaika 
strūklas kustības virzienu.

10. zīmējumā shematiski parādīts divvainagu Kertisa turbīnas 
garengriezum s un šķērsgriezums ar spiediena un ātrum a grafikiem. 
Zīmējumā pieņemtie apzīmējumi: 1 — vārpsta, 2  — disks, 3 — 
Lavala sprausla, 4 — pirm ais un 6 — otrais darba lāpstiņu vai
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nags, 5 — korpuss, 7 — vadlāpstiņas. Spiediena grafiks rāda, ka 
spiediens krīt (no p0 līdz p i) tikai sprauslu aparātā, paliekot pēc 
tam konstants gan darba lāpstiņu, gan vadlāpstiņu kanālos (p2 =
— P\). Tvaika absolūtā ātrum a grafikā redzams, ka sprauslu apa
rātā iegūto ievērojamo kinētisko enerģiju, kas atbilst tvaika ātruma 
pieaugšanai no c0 līdz cu izlieto divos paņēmienos: lielāko daļu 
pirmajā lāpstiņu vainagā, ātrum s pie tam pam azinās no C\ līdz c2, 
mazāko daļu - otrajā, ātrum am  pamazinoties no c \  līdz c ' .  Bez 
tam ātrum s neievērojami krīt (neproduktīvi) no C2 līdz c [  vad- 
aparātā berzes dēļ. Ātruma grafikam ir pakāpju izskats (no tā 
termins «ātrum a pakāpes»). Sum mā
rais darbs, ko disks saņem no abiem 
darba lāpstiņu vainagiem , tiek nodots 
turbīnas vārpstai.

Kertisa turbīnas ar nelielu 
jaudu — dažu desmitu un simtu kW  
ļoti izplatītas elektrostacijās kā cen- 
trifugālo sūkņu un citādu palīgm ehā
nismu dzinējs. Jaudām  1000 līdz 
2000 kW  lieto divu spiedienu pakāpju 
turbīnas; katra pakāpe (ar atsevišķu 
disku) ir divvainagu Kertisa turbīna.

Vislielākā praktiskā nozīme ir div
vainagu spiediena pakāpei, kuru lieto

9. zīm. D ivvainagu Ker
tisa diska šķērsgriezum s.

10. zīm. P lūsm as daļas shēma 
divvainagu viendiska turbīnai.

kā pirmo pakāpi (regulēšanas) vidējas un lielas jaudas daudz- 
pakapju turbīnās. Tāda izveidojuma rezultātā sam azinās spiediena 
pakāpju kopējais skaits (jo Kertisa rats aizvieto divas, trīs un
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vairāk vienkāršās spiediena pakāpes), kā arī pazem inās spiediens 
un tem peratūra pirmās pakāpes kamerā, kas palētina turbīnas 
konstrukciju.

Jāpiebilst, ka viendiska turbīnās ar ļoti mazu jaudu (1—5 kW) 
divas ātrum a pakāpes var realizēt ar tvaika divkārtēju caurplūdi 
vienam un tam  pašam  lāpstiņu vainagam ; tā izveidoti apgaismo
šanas turboģeneratori lokomotīvēm, ekskavatoriem u. tml.

7. TURBĪNAS REAKTĪVAIS d a r b ī b a s  p r i n c i p s

No 5. § izriet, ka, strādājot pēc tīri reaktīvā principa, darbības 
procesu nevar saskaldīt divās atsevišķās stadijās, jo tvaika (vai 
gāzes) termodinamiskā stāvokļa m aiņa, kas saistīta  ar tā izple
šanos, notiek vienlaicīgi ar at- ____  ;
brīvotās enerģijas izlietošanu.
Reaktīvais princips tīrā veidā 
realizējas raķetē, kas ir lidojoša 
ierīce ar saspiestas gāzes pildī
jumu (vai arī, kas pati izstrādā

11. zīm. A leksandrijas 12. zīm. Shēma reaktīvai spiediena
Herona lode. pakāpei.

saspiestu gāzi). Raķetes astes daļā atrodas sprausla, pa kuru izplūst 
gāze. Sprauslā izplešoties, gāze rada reaktīvu spiedienu (atgrūšanas 
spēku). Kustību, kas rodas izplūstošās strūklas reakcijas iedarbībā, 
pieņemts saukt par reaktīvo kustību (hidraulikā reaktīvā kustība 
realizējas, piemēram, Segnera ra tā ). Pēc reaktīvā principa darbo
jas tvaika aparāts — Aleksandrijas Herona lode (11. zīm.), kas 
izgudrota pirms 2000 gadiem. Raķetē (vai lidm ašīnā) iebūvēto
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sprauslu, ar kuras palīdzību rodas reaktīvā kustība, sauc par reak
tīvo sprauslu.

Turbīnās, kuras pieņemts saukt par reaktīvām, darbība nori
sinās vienlaicīgi pēc aktīvā un reaktīvā principa. Tādai reaktīvai 
spiediena pakāpei ir nekustīgs sprauslu aparāts, bet darba lāpsti
ņas izgatavo ar tādu profilu, ka līkie kanāli starp tām veido it kā 
kustīgas sprauslas. Darbības procesa norise tādā spiediena pakāpē 
ir šāda. Nekustīgās sprauslās realizējas sagatavošanas stadija — 
tvaika daļēja izplešanās un strūklas kinētiskās enerģijas radīšana; 
šo enerģiju izlieto darba lāpstiņas, iedarbojoties strūklas centrifu- 
gālajiem spēkiem uz katras lāpstiņas līko virsmu (kā aktīvā pa
kāpē); bez tam  pakāpeniski sašaurinātos lāpstiņu kanālos tvaika 
izplešanās turpinās, radot reaktīvu spiedienu, kas ari iedarbojas uz 
darba lāpstiņām. Tādā veidā sum m ārais darbs, kas tiek nodots 
darba lāpstiņām , sastāv  no diviem komponentiem: aktīvā un reak
tīvā. Ja  reaktīvā komponenta līdzdalība ir maza, spiediena pakāpi 
uzskata par aktīvu.

12. zīmējumā attēloti reaktīvās spiediena pakāpes sprauslu lāp
stiņu un darba lāpstiņu šķērsprofili, kā arī spiediena un ātruma 
grafiki. Šeit 1 un 2  — sprauslu lāpstiņas, 3 — sprauslas kanāls,
4 un 5 — darba lāpstiņas, 6 — darba lāpstiņu kanāls. Reaktīvām 
darba lāpstiņām  ir raksturīga to nesimetriskā forma, ar ko panāk 
kanāla šķērsgriezuma pakāpenisku pam azināšanos. Šinī gadījumā 
sprauslu lāpstiņas un darba lāpstiņas ir vienādas. Sprauslas kanālā 
tvaika spiediens krīt no po līdz pu darba lāpstiņu kanālā — no 
Pi līdz Pi (t. i., spiediens pakāpē pazeminās nepārtraukti). Tvaika 
absolūtā ātrum a līnijai C0C1C2 ir tāds pats izskats kā aktīvā spie
diena pakāpē. Tvaika relatīvais ātrum s darba lāpstiņu kanālos pie
aug no w x līdz W2. Pakāpes reaktīvo darbību raksturo spiediena pa
zemināšanās un reaktīvā ātrum a palielināšanās darba lāpstiņu 
kanālos. Vektors P cm attēlo centrifugālo spēku rezultanti, vektors 
Preakt — reaktīvo spiedienu rezultanti, vektors P  — kopējo re
zultanti.

Ja  aploces ātrum s u, t. i., lāpstiņu pārvietošanās ātrum s pa ap
loci, ir zināms, tad, reizinot spēku P  ar u un ar vektoru P  un u 
ietvertā leņķa kosinusu, dabū darbu, ko tvaiks nodod darba lāpsti
ņām laika vienībā. Kopējo darbu var sadalīt aktīvo spēku darbā un 
reaktīvo spēku darbā.

Vienpakāpes reaktīvās turbīnas nelieto. Pirm o daudzpakāpju 
reaktīvo turbīnu pagājušā gadsim ta beigās uzbūvēja anglis Par- 
sons. Līdzīgas turbīnas garengriezum a shēma parādīta  13. zīm. 
Seit 1 — dobvelleņa rotors, 2 un 3 — darba lāpstiņu vainagi, 4  un
5 — sprauslu lāpstiņas, 6 — īscaurule svaigā tvaika ieplūdei, 7 —■ 
īscaurule nostrādātā tvaika izplūdei, 8 — atslodzēšanas virzulis, 
9 — caurule, kas savieno šā virzuļa kreiso pusi ar izplūdes īscauruli. 
Katrā turbīnā uz rotoru iedarbojas tvaika radīts aksiālspiediens
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virzienā no pirm ajām  pakāpēm uz pēdējām. Reaktīvās turbīnās šis 
spiediens sasniedz ievērojamas vērtības. A tslodzēšanas virzuli lieto 
ši spiediena autom ātiskai līdzsvarošanai ar tvaiku; tā nelīdzsvaroto 
daļu uzņem aksiālgultnis (shēmā nav parādīts).

e

13. zīm. Shēma reaktīvai turbīnai a r  dobvelteņa rotoru.

M odernās reaktīvās turbīnās lieliem aploces ātrumiem stiprības 
apsvērumu dēļ velteņa rotora vietā lieto disku rotoru (darba lāpsti
ņas uz diskiem novietotas tāpat kā aktīvās turbīnās).

8. GALVENIE TURBĪNAS KONSTRUKTĪVIE ELEMENTI

Vidējām un lielām jaudām , kā jau  iepriekš teikts, izgatavo 
daudzpakāpju turbīnas, t. i., ar vairākām  spiediena pakāpēm. Tad 
pa lielākai daļai izrādās, ka izdevīgi lietot neviendabīgas spiediena 
pakāpes, kas dod iespēju vislabāk izmantot to īpatnības. Turbīnas 
a r neviendabīgām spiediena pakāpēm var nosaukt par kombinētām.

Tādās turbīnās pirm ajā (regulēšanas) spiediena pakāpē bieži 
lieto divvainagu Kertisa ratu, bet turpm ākās pakāpes var būt vien
kāršas aktīvās vai reaktīvās ar nelielu reakcijas grādu; retāk pē
dējās pakāpes vai pat visas, izņemot regulēšanas, izgatavo kā reak
tīvas pakāpes.

14. zīmējumā parādīts četru spiediena pakāpju turbīnas shema
tisks garengriezums. Pirm ā spiediena pakāpe izveidota ar divām 
ātrum a pakāpēm, divas nākošās spiediena pakāpes ir vienkāršas 
aktīvās un pēdējā — reaktīvā.

Shēmā pieņemti šādi apzīmējumi: 1 — darba diski (četri);
2  — diafragm as, t. i., starpsienas, kas sadala turbīnas korpusa 
iekšējo telpu vairākās kam erās (četras kameras, trīs diafragm as);
3 — pirm ās spiediena pakāpes sprauslu aparāts; 4  — pirmā signāl- 
caurule (caur to izplūst atmosfērā tvaiks, kas noplūdis pa blīvi no
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turbīnas pirm ās kam eras); 5 — viens no tvaika ieplūdes vārstuļiem 
(tvaiks pa to tiek pievadīts sprauslu grupai, tāpēc tādus vārstuļus 
sauc par grupu vārstuļiem; to skaits parasti ir 4—5); 6 — tvaika 
sadales m ehānisma izciļņa vārpsta (pagriežot šo vārpstu, m ainās 
atvērto vārstuļu skaits); 7 — turbīnas korpuss jeb cilindrs; 8 — 
darba lāpstiņas; 9 — sprauslu aparāti diafragm ās; 10 — otrā

signālcaurule (zemspiediena ga lā ); 11 — labirintu blīves diafrag
mās (kavē tvaika pārplūdi no vienas kam eras o trā ); 12 — turbī
nas vārpsta; 13 — ārējā blīve zemspiediena pusē; 14 — radiāl- 
gultnis; 15 — sajūgs starp  turbīnas un elektroģeneratora vārpstām; 
16 — gultņa korpuss (otrs — augstspiediena ga lā ); 17 — pamat- 
rāmis; 18 — izplūdes īscaurule; 19 — caurule, kas pievada tvaiku 
blīvēm, turbīnu palaižot, tvaiku pievada no ārienes; turbīnai s trā 
dājot, tvaiks no pirm ās kam eras ieplūst augstspiediena gala blīvē, 
bet daļa no tā  aizplūst tālāk  uz zemspiediena gala blīvi); 20 — 
ārējā blīve augstspiediena galā; 21 — galvenais eļļas sūknis (sa
ņem kustību no regulatora vārpstas); 22 — centrifugālais regula
tors; 23 —■ aksiālgultnis (uzņem aksiālspiedienu); 24 — radiāl- 
gultnis augstspiediena galā.

22 —  575
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Turpmāk sniegti papildu paskaidrojumi par atsevišķām detaļām.
K o r p u s u  izgatavo dalītu: viena dalīšanas plakne horizontāla 

(caur turbīnas vārpstas asi), citas — vertikālas; m ateriāls — tē
rauda lējums vai čuguns, bet izplūdes daļa var būt metināta no 
tērauda skārda. D i a f r a g m ā m  ir horizontāla dalīšanas plakne, 
m ateriāls — tērauds vai čuguns. Diafragmu apakšējās puses no
stiprina korpusa apakšējā nekustīgajā pusē, augšējās — augšējā 
noņemamā pusē (vākā). S p r a u s l u  a p a r ā t u s  pirmajā pa
kāpē izgatavo segmentu veidā, atlejot no speciāla čuguna vai iz- 
frēzējot no tērauda. Tos piestiprina vārstuļu kārbai vai turbīnas 
korpusa priekšējai sienai. Pārējās pakāpēs zemiem tvaika para
metriem tos izgatavo no frāzētām daļām, kas tiek piekniedētas, pie- 
ar čuguna diafragmu (štancētās tērauda skārda sprauslu lāpstiņas 
tiek ieformētas diafragm as liešanas form ā), bet pie augstiem para
metriem tos izgatavo no frēzētām daļām, ķas tiek piekniedētas, pie
m etinātas vai citādi piestiprinātas tērauda diafragm ai. D a r b a  
d i s k u s  izgatavo no leģēta tērauda kaluma. Disku ārējais izskats 
parādīts 15. zīmējumā: A — pirmai pakāpei; B — tās pašas turbī
nas pēdējai pakāpei. Rumbas virzienā diska biezums parasti pa
lielinās (stiprības apsvērumu dēļ), bet dažreiz diskus izveido arī 
vienādā biezumā (maziem aploces ātrum iem ). Diskus uzdzen vārp

stai ar dažādiem paņēmieniem 
(bieži lieto karsto spiedsēžu). 
Diska ārējā mala, lai uz tā va
rētu nostiprināt darba lāpstiņas, 
izveidota ar pabiezinājumu (vai
nagu). Aktīvo pakāpju diskus pa
rasti izveido ar caurumiem (15. zīm. 
četri caurumi katrā diskā) tvaika 
spiediena izlīdzināšanai diska abās 
pusēs; reaktīvo pakāpju diskiem

15. zīm. T urbīnas darba diski. t ā d i  caurumi nedrīkst b ū t .  Rakstu
rīgs diska izmērs ir diametrs (ap

rēķina), kas tiek m ērīts lāpstiņu augstum a vidū. Ja d  ir diska 
vidējais diametrs metros, bet n apgriezienu skaits minūtē, tad lāp
stiņu aploces ātrum s

u =  — tn/sek. (27)

Sis ātrum s svārstās robežās no 100— 150 līdz 300 tnjsek (aug
šējai robežai nepieciešams augstas kvalitātes diska un lāpstiņu 
m ateriāls). 14. zīmējuma shēmā Kertisa pakāpei ir vismazākais 
diametrs, bet pārējām  — vienāds. Bieži pakāpju vidējais diametrs 
palielinās no pirmās pakāpes uz pēdējo.

Pārejot pie jautājum a par d a r b a  l ā p s t i ņ u  izmēriem, jā
ievēro, ka sprauslu aparāts var aizņemt tikai aploces daļu. Attiecību



GALVENIE TURBĪNAS KONSTRUKTĪVIE ELEMENTI 339

starp loka garum u, ko aizņem sprauslas, tātad  apskalo darbīgais 
tvaiks, un visu aploces loka garum u sauc par parcialitātes pakāpi. 
Tā kā turbīnas pirm ajām  spiediena pakāpēm caurplūst m azs tvaika 
tilpums un tā caurlaišanai vajadzīgs m azs plūsmas daļas šķēluma 
laukums, tad, lai izvairītos no pārāk īsām  lāpstiņām , šajās pakāpēs 
parasti lieto parciālu tvaika ieplūdi. Regulējamā Kertisa pakāpe 
vienmēr ir parciāla. Šīs pakāpes parcialitātes m ainīšana ir ērts 
turbīnas jaudas regulēšanas paņēmiens. Piezīmēsim, ka Kertisa rata 
otrajā vainagā lāpstiņas ir augstākas nekā pirm ajā, kas izskaidro
jams galvenokārt ar tvaika relatīvā ātrum a sam azināšanos. Tvaika 
tilpuma palielināšanās aiz Kertisa ra ta  novietotajās pakāpēs sakarā

16. zīm. D arba lāpstiņās un to nostip rināšana uz diska.

ar spiediena pazem ināšanos dod iespēju lietot tajās augstāku par
cialitātes pakāpi, kas pēc divām trim  pakāpēm var sasniegt vērtību 
līdz vienam (lielās turbīnās tas iespējams jau  pirm ajā pakāpē). 
Pārējās pakāpēs lāpstiņu augstum am  nepārtraukti jāpalielinās 
(sakarā ar tvaika tilpuma augšanu), sasniedzot maksimālo vērtību 
pēdējā pakāpē. Lāpstiņas augstum s nedrīkst pārsniegt ļ  — ļ ,  ro- 
bežgadījumā ļ  no atbilstošās pakāpes vidējā diam etra. Ja  ar tāda 
apmēra lāpstiņām  nevar panākt vajadzīgā tilpuma tvaika caurlaidi 
(lielās tu rb īnās), tad pēdējās pakāpēs tvaika plūsmu sazaro (di
vās vai vairākās plūsm ās).

16. zīm. a dod priekšstatu par darba lāpstiņu formu. Lāpstiņas 
izgatavo velmējot, štancējot vai frēzējot no nerūsošiem tēraudiem 
un speciāliem karstum a izturīgiem sakausējumiem ar augstām  
mehāniskām īpašībām  un izturību pret koroziju. Sevišķi smagi darba

22*
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apstākļi ir pēdējo pakāpju garajām  lāpstiņām  vibrāciju un tvaika 
m itrum a dēļ. Augstuma virzienā lāpstiņa sastāv  no darbīgās daļas
1, kājas 2 un izciļņa 3. Lāpstiņas kāju ievieto gropē 4, kas ievir- 
pota diska 5 vainagā. S tarp lāpstiņām  nostiprina starpliktņus 6 
(tiem ir lāpstiņas kājas form a). Starpliktņi nav vajadzīgi, ja lieto 
speciālas konstrukcijas lāpstiņas ar biezāku kāju. Uz lāpstiņu iz
ciļņiem uzliek ar caurumiem izveidotu bandāžas lentu 7 un atkniedē 
izciļņus. Ar tādu lāpstiņu sastiprinājum u tām  izveido pareizu sav
starpējo stāvokli un stabilitāti. Lāpstiņu grupu, kas savienotas ar 
vienu bandāžas lentas gabalu, sauc par lāpstiņu paketu. 16. zīm. b 
parādīta cita kājas konstrukcija — jāteniskai sēžai uz diska pa- 
biezinātā vainaga. Pati lāpstiņa augstum a virzienā izveidota ar 
m ainīgu šķēlumu, kas raksturīgs garām  lāpstiņām . Bieži lieto 
lāpstiņas ar dakšas veida kāju; diskam tās piekniedē.

7. § bija minēts, ka vispārinātā gadījumā tvaika darbu uz lāp
stiņām  var sadalīt divos komponentos: centrifugālo spēku darbā 
(aktīvā darbā) un atgrūšanas spēku darbā (reaktīvā darbā). At
tiecību starp darba reaktīvo komponentu un kopējo darbu var no
saukt par reakcijas grādu (precīzā definīcija dota 344. lpp.). 
Tīri aktīvai pakāpei reakcijas grāds vienlīdzīgs nullei. Mūsdienu 
aktīvās turbīnās plaši lieto pakāpes ar nelielu reakcijas grādu, 
kas vienkāršo lāpstiņu konstrukciju (it sevišķi pēdējās pakāpēs) 
un paaugstina darbības ekonomiskumu. Parasti reaktīvā spiediena 
pakāpē reakcijas grāds vienlīdzīgs aptuveni 0,4—0,8. Reaktīvās 
turbīnas var izgatavot ar regulējošu Kertisa pakāpi. Turbīnām 
ar reakcijas grādu, lai sam azinātu tvaika noplūdi gar darba lāp 
stiņām, nepieciešami sarežģīti blīvējumi starp turbīnas plūsmas 
daļas kustīgajiem un nekustīgajiem elementiem.

Vietās, kur vārpsta iet caur turbīnas korpusa sienām, nepiecie
šam as b l ī v e s .  Blīves uzdevums augstspiediena galā — sama
zināt tvaika noplūdi no pirm ās spiediena pakāpes kameras at
mosfērā. Blīves uzdevums zemspiediena galā — kavēt atmosfēras 
gaisa iesūkšanu turbīnas korpusā (un kondensatorā). Lai zem
spiediena blīve varētu darboties, tai pievada tvaiku no augstspie
diena blīves.

Labirintu blīve sastāv  no nekustīgas dalītas aptveres (divas 
puses), kurai uz iekšējās cilindriskās virsm as nostiprināti no mi
siņa vai niķeļa izgatavoti gredzena segmenti ar nosmailinātu 
iekšējo malu, un no čaulas ar ārējiem taisnstūra šķēluma apciļ- 
ņiem, kas uzsēdināti vārpstai (16. zīm. c). Tādējādi labirintu blīvē 
rodas virkne šauru spraugu (ar platumu 0,25—0,3 mm), kas secīgi 
m ainās ar platākām gredzena veida kamerām. Plūstot pa labirintu 
blīvi, tvaiks tiek vairākas reizes droselēts. Ja  elementu (apciļņu) 
skaits ir pietiekoši liels, tad tvaika noplūdi pa labirintu blīvi var 
pazem ināt līdz jebkurai prasītai vērtībai. Bez labirintu blīvēm lieto
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ogļu blīves (presēti grafīta dalīti gredzeni) un ūdens blīves (tajās 
blīvējošais elements ir centrifugālo spēku veidots ūdens gredzens). 
Bez ārējām  blīvēm nepieciešamas arī blīves diafragm ās. To uzde
vums — kavēt tvaika noplūdi gar vārpstas virsm u no vienas pa
kāpes otrā. Lai sam azinātu tvaika noplūdi pa spraugām  starp  darba 
lāpstiņām un turbīnas plūsm as daļas nekustīgajiem elementiem, 
reaktīvās pakāpēs lieto speciālus blīvējumus.

Turbīnas v ā r p s t u  izgatavo no niķeļa tērauda vai hrom- 
niķeļa tērauda. Bez aprēķina uz lieci no rotora daļu svaru darbības 
un vērpi no pārnesam ā vērpes momenta nepieciešams pārbaudīt ari 
vārpstas kritisko apgriezienu skaitu. Tā kā rotora smagum centrs 
nevar atrasties precīzi uz rotācijas ass, tad sm agum centram  pielik
tais centrifugālais spēks, pieaugot turbīnas apgriezienu skaitam, 
palielina vārpstas izlieci. P a r kritisko sauc tādu apgriezienu skaitu, 
pie kura vārpstai jāsabrūk. Vārpstas, kas strādā pie mazāka ap
griezienu skaita nekā kritiskais, sauc par stingām . Vidējas un lie
las jaudas (sākot apmēram ar 5000 kW) turbīnās var lietot tikai 
stingās vārpstas. Pieredze rāda, ka, pietiekami strauji pārejot kri
tisko apgriezienu skaitu, vārpsta nepaspēj sabrukt (rodas tikai 
spēcīgas vibrācijas) un, turpinot apgriezienu skaita palielināšanu, 
turbīna atkal iegūst mierīgu gaitu. Vārpstas, kas strādā ar lielāku 
apgriezienu skaitu nekā kritiskais, sauc par lokanām. M azjaudas 
un daļēji ari vidējas jaudas ā trgaitas turbīnās lieto lokanās 
vārpstas.

Turbīnas rotors katra cilindra robežās atbalstīts divos radiāl- 
gultņos, kas uzņem vertikālos spēkus. Bez tiem nepieciešams viens 
aksiālgultnis (parasti tiek novietots augstspiediena pusē blakus 
radiālgultnim ), kas uzņem turbīnas plūsmas daļā radītos aksiāl- 
spēkus. Lokano vārpstu radiālgultņu ieliktņus izveido ar lodes 
veida ārējo atbalstvirsm u. Aksiālgultņi iedalās ķemmveida (ar vai
rākiem gredzenveida apciļņiem) un segmentu (Mičeļa) gultņos. 
Pēdējie izveidoti no vairākiem pa aploci novietotiem segmentiem, 
uz kuriem atbalstās masīvs vārpstas apcilnis.

Jāpiezīmē, ka šā paragrafa izklāstījumā par pam atu pieņemtā 
turbīnas shēmā (14. zīm.) nav dažu svarīgu elementu. Centrifu
gālais regulators un tvaika sadale parasti savā starpā saistīti ar 
eļļas servomotora un sviru sistēm as palīdzību; zem turbīnas vai 
blakus tai atrodas kondensators ar sūkņu sistēmu, kas to apkalpo; 
bez galvenā eļļas sūkņa turbīnai ir palīga turbosūknis ar indivi
duālu tvaika piedziņu, kuru lieto maziem apgriezienu skaitiem tu r
bīnas palaišanas un apturēšanas periodā; starp turbīnu un patērē
tāju var atrasties zobratu reduktors (it sevišķi ā trgaitas turbīnās).
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II n o d a ļ a

TVAIKA TURBĪNAS DARBĪBAS PROCESS

1. ĀTRUMU TRļJSTO RI SPIED IEN A  PAKĀPĒM

Pirm s vairāk nekā 200 gadiem akadēmiķis Leonards Eilers 
deva formulu strūklas darba nosacīšanai uz turbīnas lāpstiņu. Sā
kumā šo formulu lietoja hidroturbīnām, bet tā ir pareiza jebkuram 
darbīgam  ķermenim — gāzei, tvaikam u. c. Pirm s pārejam pie 
Eilera formulas, nepieciešams iepriekš apskatīt ātrum u summēša
nas grafisko paņēmienu.

17. zīm. Ātrumu trijs tū ri aktīvai spiediena pakapei.

Iepriekš (7. §) doti apzīmējumi tvaika absolūtiem ātrumiem 
(c, — pie ieplūdes darba lāpstiņu kanālā, c2 — pie izplūdes no tā), 
relatīviem ātrumiem uz lāpstiņas (w t — pie ieplūdes, w2 — pie iz
plūdes) un lāpstiņu aploces ātrum am  (u — aksiālā tipa turbīnām).

17. zīm. a parādīts aktīvas spiediena pakāpes sprauslas kanāls
0—1 un lāpstiņa 1—2. Punktam  1 pie ieplūdes darba lāpstiņu ka
nālā grafisku sakarību starp  ātrumiem izsaka ātrum u trijstūris, 
kura m alas ir relatīvā ātrum a w t, aploces ātrum a u un absolūtā 
ātrum a c, vektori; leņķi apzīmēti šādi: — starp W\ un u, ai — 
starp Cļ un u. Līnija pieskaras sprauslas ass profilam punktā 1, 
līnija w, pieskaras lāpstiņas profilam šajā pašā punktā (ja izpil
dīta prasība strūklas beztrieciena ieplūdei darba lāpstiņu kanālā).
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Līdzīgi punktam 2 pie izplūdes no darba lāpstiņu kanāla konstruē 
ātrumu trijstūri no relatīvā ātrum a w2, aploces ātrum a u un abso
lūtā ātruma c2 vektoriem; leņķi apzīmēti šādi: p2 — starp  w2 un 
(—«), a 2 — starp c2 un (—u). Līnija w2 pieskaras lāpstiņas pro
filam punktā 2. Ātrumu trijstūros izmantots mehānikā pazīstam ais 
ātrumu paralelogram a princips.

17. zīm. b atkārtoti tie paši trijstūri, apvienojot polus 1 un 2 , 
kas ir praktiski izdevīgāk. Acīm redzot leņķis starp vektoriem w i 
un w2 ir tvaika strūklas pagriešanas leņķis lāpstiņu kanālā; tas 
vienlīdzīgs 180° — Pi — |32 =  @.

Vienkāršai aktīvai spiediena pakāpei ātrum u trijstūrus var uz
konstruēt šādā secībā. Pieņemot sprauslas ass slīpuma leņķi ai 
izplūdes daļā un aprēķinot pēc attiecīgām  formulām (skat. II nod.
2. §) ātrum u Cļ, uzzīmē vektoru c,; aprēķina u un vektora Cļ galā 
aploces ātrum a pretējā virzienā uzkonstruē vektoru u\ novelkot 
trijstūra trešo malu, t. i., noslēdzot trijstūri, dabū Wj vērtību un 
leņķi |3i, kas nosaka lāpstiņas ieplūdes m alas slīpumu. Turpmāk 
aprēķina w2 kā reizinājumu iļ) • w i, kur iļ? — ātrum a koeficients 
darba lāpstiņu kanālos; tā vērtību pieņem pēc atbilstošas literatū
ras vai rokasgrām atu datiem (ip atkarīgs no tvaika strūklas p a 
griešanas leņķa © lāpstiņās un no lāpstiņu augstum a un aptuveni 
vienlīdzīgs 0,8—0,9 un vairāk); izvēlas leņķi |32, pieņemot to vien
līdzīgu |3i vai arī par 5— 10° mazāku; uzzīmē vektoru w2 un tā galā 
nzkonstruē vektoru u; noslēdzot trijstūri, dabū c2 vērtību un 
leņķi a2.

Vienkāršas aktīvās spiediena pakāpes ātrum u trijstūru  ārēja 
atšķirīga pazīme ir nevienādība w 2 w }.

18. zīm. parādīti ātrum u trijstūri aktīvai spiediena pakāpei ar 
divām ātrum a pakāpēm. Pirm ais trijstūru  pāris ar kopējo polu 
1; 2 attiecas uz pirmo ātrum a pakāpi, otrais trijstūru  pāris ar 
kopējo polu /'; 2' attiecas uz otro ātrum a pakāpi (konstruēšanas 
detaļas neapskatīsim ).

19. zīm. parādīti ātrumu trijstūri reaktīvai spiediena pakāpei.
So trijstūru ārēja atšķirīga īpatnība ir tāda, ka w 2^>w,. Relatīvā 
ātruma palielināšanās reaktīvā darba lāpstiņu kanālā (kaut arī ir 
berze) izskaidrojama ar tvaika izplešanos uz spiediena pazem inā
šanās rēķina lāpstiņu kanālā. 19. zīm. a doti trijstūri reaktīvās pakā
pes vispārinātam  gadījumam, 19. zīm. b speciālam gadījumam, kad 
trijstūri ir simetriski, tātad p2 =  ai; a 2 =  |3i; w2 =  cl un c2 =  w i.

Aprēķini, kas jāveic, konstruējot tr ijs tū ru s reaktīvai pakapei, ir sarežģītāki 
nekā aktīvai. Pieņem sim, ka ht =  io — h — izm antojam ais siltum a kritum s visai 
pakāpei, h i f u n  h — šī siltum a kritum a daļas, kādas p ienākas sprauslām  un 
darba lāpstiņām . Attiecību h ļļ : ht, ko apzīm ē ar p, sauc par dotās pakāpes

r e a k c i j a s  g r ā d u * .  T ātad  ķ  =  1 — p. Tāpēc (1 — :-)■ h t un h^t^P  - ht.

1 A ptuvena definīcija dota 340 lpp.
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Lietojot šādus apzīm ējum us, ātrum u c i reaktīvas spiediena pakapes vis
pārinātā  gadījum ā aprēķina pēc form ulas

c, - 9  • ]/«§  +  • (1 -  P) • ht =  v • ļ / c j ļ  +  91,532.(1 _  P) . ht , (28)

kur c0 — tvaika sākum a ātrum s pirm s sprauslas. Speciālā gadījum ā, ja  o =0» 
dabū c i aktīvai spiediena pakāpei ar sākum a ātrum u. L īdzīgu formulu varam uz
rakstīt w2 nosacīšanai no Wi:

Wg =  ļ>' ļ / ® i  +  ^ ' P ' h ļ  =  - ļ /« e 'f  + 9 1 ,5 3 2*p*/z/. 

T rijstūru konstruēšanas secība tāda  pati kā aktīvai pakāpei.

(29)

18. zīm. Ātrum u trijstū ri 
aktīvai divvainagu spie

diena pakāpei.

19. zīm. Ātrum u trijs tū ri reaktīvai 
spiediena pakāpei.

2. TVAIKA DARBS UZ TURBĪNAS LĀPSTIŅĀM

Viena kg  tvaika īpatnējam  darbam uz aksiālās turbīnas lāpsti
ņām, izsakot to ar absolūto ātrum u projekcijām, Eilera formulu var 
uzrakstīt šādas izteiksmes veidā:

l u =  • (ci • cos «i - f  c2 • cos a 2) kGm/kg, (30)

bet, izsakot ar relatīvā ātrum a projekcijām, dabū

l u =  -g '{ w i • cos |3i +  a;2 • cos |32) kgmļkg. (31)
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18. un 19. zīm. parādītos trijstūros ātrum u projekciju summa 
apzīmēta ar y:

y  — Ci • COS Oj -ļ- C2 • COS 02 =  Wļ • cos |3j -j— ■ cos P2- (32) 
Lietojot šos apzīmējumus, Eilera formulu var uzrakstīt saīsi

nātā veidā tā:

(33)

Eilera formulu var izsacīt arī ar ātrum u kvadrātiem šādā veidā 
(aksiālai tu rb īnai):

2 2 2  .2 — £9 — wt
=  +  (34)

Aktīvai spiediena pakapei ar divām ātrum a pakapem tvaika 
darbu uz lāpstiņām  aprēķina pēc formulas

L = ~  -(y + / ) >  (35)

kur y'  (18. zīm.) nosakāms pēc izteiksmes
y  =  c\ • COS a ' - f  c ' • COS a ' — w\ • COS pļ -f- w'2 • COS P2 • (36)

Radiālām  turbīnām  šīs formulas ir nedaudz sarežģītākas, jo  
aploces ātrum s ut pie ieplūdes nav vienlīdzīgs aploces ātrum am  
«2 pie izplūdes.

3. LIETDERĪBAS KOEFICIENTS UZ SPIEDIENA PAKĀPES LĀPSTIŅĀM

Lietderības koeficients uz lāpstiņām  ir attiecība starp  darbu lu 
(pēc Eilera formulas) un spiediena pakāpē izm antojamo darbu. 
Visvienkāršāk izmantojamo darbu var nosacīt no izmantojamā
siltuma krituma šādas izteiksmes veidā: ^  =  427 • ht. Līdz ar to
atbilstošo lietderības koeficientu, kuru bieži sauc par l i e t d e r ī 
b a s  k o e f i c i e n t u  u z  d a r b a  r a t a  a p l o c e s ,  var uzrak
stīt tā:

, h t __A '_hi

J a  izm antojamā darbā ieskaita arī tvaika sākuma ātrum am  ekvi
valento siltumu

n =  l • - ! =  11 {'37Y
11' A tu  • ' '

A - c l
k o  =  - 2 T >  ( 3 8 )

tad dabū m azliet citādu koeficientu, ko parasti sauc par a t d e v e s  
k o e f i c i e n t u  u z  l ā p s t i ņ ā m .  Tā vispārinātā izteiksme ir

/ .*< +  ^0_ A*lB
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Speciāliem gadījumiem lāpstiņu lietderības koeficientu (rļ,.un 
'Hat ) formulas var atbilstoši pārveidot.

Izvedīsim darba lāpstiņu lietderības koeficienta iļ„ formulu vis- 
vienkāršākam  gadījum am  — vienkāršai aktīvai spiediena pakāpei. 
Tvaika ātrum s pie izplūdes no sprauslas nosakāms pēc 4. § dotās 
formulas (25):

A'C?
no kurienes

h _
n t 2 g - y 2 ’

Tā kā tvaika darbs uz lāpstiņām  pēc Eilera formulas ir
i h
u~  g ~y’

tad lietderības koeficients uz aploces būs
A  , 2g - y 2 u n  9 u y

Sīs formulas izskaitļošanai attiecības — un — jāņem  no iepriekš
_ci ci

uzkonstruētiem atrum a trijstūriem. Tapec formula (40) lietojama 
tikai pēc grafiskā atrisinājum a.

Pētījumiem ērtāku struktūru šī formula iegūst, ieliekot attie
cības — vietā šādu izteiksmi:

(4,)
kuru var dabūt ar ieplūdes trijstūra palīdzību. Galējo rezultātu 
var uzrakstīt šādas izteiksmes veidā:

Vu =  K '  ļ  ’ (cos ai — ķ ) ■ (42)

ja  ar koeficientu K  apzīmē reizinājumu no visiem reizinātājiem,
kas nesatur attiecību — . Pēdējā formula rāda, ka lietderības koe- Ci J
ficients rjB galvenokārt atkarīgs no attiecības —.J a  neievēro šīs 
attiecības zināmu ietekmi uz koeficientu K, t. i., pieņemot Ķ  kon
stantu, tad rj atkarību no m ainīgās attiecības — grafiski attēlo

parabola (skat. 20. zīm.). Optimālo attiecību —, pie kuras r)„ iegūst _ _ C1 
maksimālo vērtību, nosaka pec formulas
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Ta ka leņķis ai ir mazs, tad ta kosinuss tuvs vienam un formu
las labās puses vērtība ir tuva 0,5. Precīzāka form ulas (41) ana
lizē rāda, ka visizdevīgākā attiecība var svārstīties ap vērtību
0,5 uz vienu vai otru pusi. Citādi izsakoties, lai iegūtu vienkāršā 
aktīvā spiediena pakāpē maksimālo lietderības koeficientu uz lāp
stiņām r](;, aploces ātrum am  jābūt vienlīdzīgam apmēram pusei no 
absolūtā ātrum a C\ pie izplūdes no sprauslas. Vairāku praktisku
apsvērumu dēļ aktīvās spiediena pakāpēs attiecību — izvēlas ap-
mēram robežās no 0,48 līdz 0,24 (m azākās vērtības m azas jaudas 
turbīnās). Līknes izm antojam ais posms 20. zīmējumā apzīmēts ar 
iesvītroto nogriezni ab. Jāpiezīmē, ka, sam azinot aploces ātrumu u, 
turbīna palētinās un pam azinās diska berzes zudumi gar tvaiku.

20. zīm. Līkne lietderības 
koeficientam uz aploces vien
kāršai aktīvai spiediena pa

kāpei.

21. zīm. L ietderības koeficienta uz 
aploces līkņu salīdzinājum s svarī

gākiem speciāliem gadījumiem.

Divvainagu aktīvai spiediena pakāpei, ja  ir uzkonstruēti ātrumu 
trijstūri, lietderības koeficienta r]„ formula atšķiras no form ulas (40) 
ar to, ka projekcijas y  vietā ieliek projekciju summu y  +  y' 
(18. zīm.):

rj <44)
1,1 C ļ

21. zīmējumā parādīts šī koeficienta aptuvens grafiks salīdzi
nājumā ar pirmo gadījumu; optimālā attiecība — pazeminās ap- 
mēram līdz '/4 O/2 v ietā); kā ari pazem inās koeficienta tjh m aksi
mālā vērtība. Tomēr mazu attiecības — vērtību posmā divvainagu

C\

\  \ Vienkāršai 
V aktīvai

l spiediena 
\  I pakāpei 
I I  
\ I 
\l

R eaktīvai spiediena
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spiediena pakāpe ir izdevīgāka nekā vienkāršā aktīvā spiediena 
pakāpe.

21. zīmējumā parādīta  arī x\„ līkne reaktīvai spiediena pakāpei, 
ja  reakcijas grāds p =  0,5. Šajā gadījum ā optim ālā attiecība
- 1,0.ci

Sl paragrafa sākuma izvestā formula (40), pēc kuras aprēķina 
lietderības koeficientu r\a uz aploces, ja  ir uzkonstruēti ātrumu 
trijstūri, lietojama vienkāršai aktīvai spiediena pakāpei. Gadīju
mam ar sākum a ātrum u un reakcijas grādu šo formulu var vis
pārināt šādi:

<4S|
šeit ho —• sākuma kinētiskai enerģijai ekvivalentais siltums, 

p — reakcijas grāds.
Pieņemot ho — 0 (ja nav sākum a ātrum a) vai p =  0 (ja pakāpe 

nav reaktīva), dabū speciālos gadījumus.
P i e z ī m e .  Pārejai no koeficienta T] u uz koeficientu t] m lieto formulu

l46,

ko dabū no šī paragrafa form ulām  (37) un (39). Acīm redzot r\at<C i\u.
1. piemērs. A prēķināt lietderības koeficienta iļ „ m aksim ālo vērtību vien

kāršai aktīvai spiediena pakāpei, ja  a i =  14°; <p =  0,96; Pi =  27°; P2 =  23° 
un =  0,85.

Pieņem am  aptuveni optim ālo attiecību ~  =  0,50. Tā kā cos a i =  cos 14° =

=  0,97; cos Pi =  cos 27° =  0,89; cos p2 =  cos 23° =  0,92, tad  pēc form ulas (41) 
atrodam

y_
C|

un pēc form ulas (40) dabū

/  cos p2\ /  u \  I 0,92\
( ^ ^ c o s - p t )  • ( c o s“ ' - c J  = ( 1 + ° > 85- 089/ •  (0 -9 7 -0 ,5 0 )  =  0,883

i ļ a =  2 • (p2 • — •¥ -  =  2 -0,962 - 0,50-0,883 =  0,814.
C ļ C ļ

O trs paņēmiens. N0 form ulām  (40) un (41) dabū
„ „ /, , „ cos $9\ u  I u \

^  =  2 ^ . ( 1 + ^ „ ļ . _ . ( c o s  « t - - ) .

XX c o s  cc
Ieliekot šeit no aptuvenās form ulas (43) optim ālo attiecību —  =  — ,

Ci

dabu

2-»‘ - ( ■ + " " s ï ; )  • ^ S r 1 -  2-o-æ ’ • ( 1+ w g )  • -  m *■



2. piemērs. A prēķināt lietderības koeficientu uz aploces divvainagu Kertisa 

ratam, ja  (p =  0,96; — =  0,24; — =  0,91 un —  =  0,61.
C ļ C j  C ļ

Pēc form ulas (44) atrodam

=  2 • cp2. i i . =  2 • 0,962 .0,24 -(0,91 +  0,61) =  0,672.
C ļ  C ļ

3. piem ērs. A prēķināt lietderības koeficientus uz lāpstiņām  reaktīvai spie
diena pakāpei, ja  dots p =  0,5; sākum a kinētiskās enerģ ijas rela tīvā vērtība

*0 =  ° ^ ?  = 0 ,0 6 1 3 ; (p =  i{) =  0,96; u =  165,5; c, =  197,5 =  w2; a, =  18° =  fr; 

C2 =  65,2 =  bjj; a 2 =  69,5° =  Pi.

Iepriekš atrodam
y  =  c, • cos a i  +  Cī - cos a 2 =  197,5 • sin  72° -f- 65,2 • sin 20,5° —■

=  197,5 ■ 0,951 +  65,2 • 0,350 -= 188,0 +  22,8 =  210,8;

« _  165-S =  0,837; ^  =  1.068

LIETDERĪBAS KOEFICIENTS UZ SPIEDIENA PAKĀPES LĀPSTIŅĀM 349

Cļ lb7,5 ’ ’ Cļ 197,5

Pēc form ulas (45) lietderības koeficients uz aploces ir

=  2 ■ 0,962 • 0,837 ■ 1,068 • (0,0613 +  0,5) =  0,924.

No šejienes pēc form ulas (46) aprēķinām  a rī atdeves koeficientu

v, , — Va — 0,924 — 0 870  
,at ~  hf, 1,063 ’

l + i
O trs paņēm iens lāpstiņu  lietderības koeficientu aprēķināšanai. Pieņem am  

hf =  9,0; ho — 0,552; zudum i tvaika izplūšanas ātrum a dēļ qtz_ =  0,507; zudumi 
«režģī» (t. i., tvaikam  plūstot pa sprauslu  lāpstiņu  un darba lāpstiņu  kanaliem) 
gs p = Q i  = 0 ,3 9 6 .

Iepriekš aprēķinām  darbam  uz aploces ekvivalento siltum u:
A -lu =  hu =  ht -)- ha —  qsp —  q, — qiz =  9,0 +  0,552 — 2 ■ 0,396 — 0,507 =  8,253. 

L ietderības koeficients uz aploces pēc form ulas (37) ir

v =  =  =  1 _  0,083 =  0,917;
ht h t 9

atdeves koeficients pēc form ulas (39) ir

y‘at =  V f %  =  ht + "*0  =  9-1-0,552 =  1 ~  0,136 =  ° ’864'

L ietderības koeficientu uz lāpstiņām  bieži aprēķina pēc form ulas

_f}u
Vol g .

kur E — pakāpē izm antojam ā enerģija, kas nosakām a pēc izteiksmes

E — ht -\- A0 — Viz ■
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8 25^
D otajā piemērā E  =  9 +  0,552 — 0,507 == 9,045 un iļ 0[— =  1 —■ 0,0877 =  

=  0,9123.
Pedeja piemēra dati ņemti no g ram atas  «Паровые турбины», А. В. Щи- 

ляев, 1955 г., 195. lpp., pakāpei № . 27, pie kam  dabūts rj ol— 0,913.

4. TVAIKA TURBĪNAS IE K ŠĒJIE  ZUDUM I, PROCESA ATTĒLOŠANA 
si DIAGRAMĀ, SVARĪGĀKIE TVAIKA TURBĪNAS LIETDERĪBAS 

KOEFICIENTI

Ar lietderības koeficientu uz lāpstiņām  novērtē tvaika enerģi
jas izm antošanas pakāpi spiediena pakāpē it kā pirm ajā tuvinā
jumā, jo  šajā lietderības koeficientā ievēroti tikai trīs zudumi — 
«pirmās grupas zudumi» berzes dēļ «režģos» (sprauslu aparātā 
qsp un darba lāpstiņu kanālos qi) un izplūšanas ātrum a dēļ (q-,z ) 
skat. iepriekšējā paragrafa 3. piemēru. Lāpstiņu lietderības koefi
cienta formulu pētījumi noskaidroja ātrum a attiecības " funda
mentālo lomu jautājum ā par šīs attiecības optim ālās vērtības at
rašanu dažādu tipu spiediena pakāpēm.

Katru no minētiem zudumiem var aprēķināt atsevišķi. Tā zu
dumi aktīvas spiediena pakāpes sprauslu aparātā

q iz = A i = ( l — tp2)-/ ī t kkalļkg-, (47)
zudumi aktīvā darba lāpstiņu kanālā

zudumi izplūšanas ātrum a dēļ no darba lāpstiņu kanāliem
C 2

qiz =  A  • ģ j  kkalļkg. (49)

Tam atbilstoši darbs uz aploces spiediena pakāpei bez sākuma 
ātrum a (bez pārvēršanas) ir

A - lu =  hu =  ht — (qsp +  qt - f  qu ) kkalļkg, (50)
bet lietderības koeficients uz aploces

„ _i __  q*p •—Qi gfe .
ht ’

pakāpei ar sākuma ātrum u darbs uz aploces
K = ^ h i +  h0 — (qsp +  qt +  qiz ) kkalļkg, (51)

skat. iepriekšējā paragrafa 3. piemēru.
Tomēr bez minētiem zudumiem katrā pakāpē ir virkne zudumu, 

kas rodas iekšpus kam eras darba tālākā pārnešanā no lāpstiņas
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uz vārpstu. Sājos «otrās grupas zudumos» ietilpst zudumi no- 
diska berzes gar tvaiku; ventilācijas zudumi (rodas sakarā ar to, 
ka tvaika plūsm as neapskalotās lāpstiņas, darbojoties līdzīgi ven
tilatoram, piesūc tvaiku); noplūdes zudumi (rodas tvaikam  pār
plūstot no vienas pakāpes uz nākamo pa iekšējām spraugām ); 
zudumi tvaika m itrum a dēļ (parasti rodas turbīnas pēdējās pa
kāpēs); zudumi no tvaika trieciena pie ieplūdes darba lāpstiņu 
kanālos (rodas, ja  turbīna strādā ar tādu režīmu, kas atšķiras no 
aprēķinātā) un citi zudumi.

Katra otrās grupas zudumu aprēķināšanai ir empīriskas for
mulas, kuras neapskatīsim, jo tās ir ļoti sarežģītas. Tā, piemēram, 
zudumi no diska berzes gar tvaiku un zudumi no ventilācijas ir 
tieši proporcionāli tvaika īpatnējam  svaram  kamerā, tie ievērojami 
pieaug, palielinot diska diametru un lāpstiņu augstum u, un in
tensīvi pieaug, palielinot turbīnas apgriezienu skaitu (ar citiem 
vārdiem, palielinot pakāpes aploces ātrum u).

Pirm ās un otrās grupas zudumus kopā var nosaukt par iekšē
jiem zudumiem. To kopējā īpašība ir tāda, ka siltums, kas rodas 
šo zudumu rezultātā, neaiziet no turbīnas, bet paliek tvaikā, mainot 
tā galējo stāvokli. Tāpēc tvaika entalpijas galējā vērtība h  kādā 
spiediena pakāpē (22. zīm.) pārsniedz atbilstošo teorētisko vērtību 
i-2 (pēc apgriežam as adiabātas) par kaloriju skaitu, kas vienlīdzīgs 
iekšējo zudumu summai bez dotās pakāpes zudumiem qiz, jo
pēdējie izplūstošā tvaika kinētiskās enerģijas veidā tiek saglabāti 
nākamām pakāpēm (jāpiezīmē, ka izplūšanas ātrum s no pakāpes 
tā rim šanas dēļ kamerā ir m azāks par ātrum u c2 pie izplūdes no 
lāpstiņām ).

Ievērojot iekšējos zudumus, katrs kilograms tvaika nodod tu r
bīnas vārpstai (ar diska rum bas starpniecību) darba veidā nevis 
siltumu h0~\-ht (ja ir sākuma ātrum s), bet tikai

hļ =  //(, -ļ- hļ 2  (ļieks (52)

Apzīmējot turbīnas pakāpēm caurplūstošā tvaika patēriņu stundā 
ar Dt kg/st, atsevišķas pakāpes iekšējā jauda  nosakām a pēc for
mulas

Nr k =  hģ ^ k W .  (53)

Daudzpakāpju turbīnas iekšējā procesa attēlam  si diagram ā, 
kas parādīts 23. zīm., ir lauztas līnijas OĀ izskats. Seit EO — 
tvaika droselēšana ieplūdes vārstuļos, kas saistīta  ar tvaika para
metru pazem ināšanos no pe, te — pirms turbīnas līdz p0, — 
pirms pirm ās pakāpes sprauslām ; Ht — izm antojam ais siltuma 
kritums visas turbīnas iekšējam procesam, kas norisinās līdz beigu 
spiedienam p a pie izplūdes no pēdējās pakāpes; p k — spiediens
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kondensatorā, kas mazliet m azāks nekā p a (sakarā ar pretestībām 
turbīnas izplūdes īscaurulē); H  — kopējais izm antojam ais siltuma 
kritum s (teorētiskajam  izplešanās procesam no pe, tc līdz pk), pie

kam  H  nedaudz lielāks nekā Ht; H{ — turbīnas iekšējais izmanto
tais siltum a kritums, kas vienlīdzīgs visu spiediena pakāpju izman
toto siltuma kritumu summai 'Lh,-. Precīzāki būtu, ja  zīmējumā H, 
apakšējo robežu novietotu augstāk par attālum u, kas atbilst pē
dējās pakāpes izplūdes zudumiem qa (šie zudumi var sasniegt da
žus procentus no H).

P i e z ī m e .  Sakarā ar to, ka si d iagram ā izobāras izklīstoša kūļa veidā 

iet slīpi uz labo pusi augšup, 2 fy ir  lielāka nekā H t . A ttiecība ~ ff > kuru sauc 

par siltum a a tgūšanas koeficientu, paras ti ir robežās 1,03— 1,08.

Attiecību

sauc par turbīnas r e l a t ī v o  i e k š ē j o  l i e t d e r ī b a s  k o e 
f i c i e n t u ,  kas lielās turbīnās sasniedz vērtības 0.85—0,87. Šis 
koeficients raksturo turbīnas iekšējā procesa tuvošanās pakāpi at
bilstošam Renkina ciklam (ar izplešanos pēc adiabātas OLI).

22. zīm. Sakarība starp  
h/ un hļ si d iagram ā.

23. zīm. T urbīnas iek
šējā procesa attē ls s,i 

diagram ā.

(54)
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Visas turbīnas iekšeja jauda

(55)

tā vienļīdzīga visu pakāpju jaudu summai 2,N/’ak.
Turbīnā ir vēl trešās grupas zudumi t. s. ārējie zudumi, kuros 

ietilpst zudumi berzes pretestības pārvarēšanai gultņos un daži 
citi. Sakarā ar šiem zudumiem derīgā jeb efektīvā turbīnas jauda 
Ne, kuru var nodot enerģijas patērētājam  no turbīnas vārpstas 
gala, ir imazāka nekā iekšējā jauda A% un to nosaka pēc formulas,

kur r\m — turbīnas m ehāniskais lietderības koeficients; lielās tu r
bīnās tā vērtība sasniedz 0,98—0,99.

Turbīnas efektīvo jaudu var a trast arī šādā veidā:

kur — turbīnas relatīvais efektīvais lietderības koeficients, bet 
Nt — tās teorētiskā jauda, kas nosakāma pēc formulas

ja H — pilnīgais izm antojamais siltuma kritums (skat. iepriekš), 
bet D — visas turbīnas kopējais tvaika patēriņš stundā, ieskaitot 
tvaika noplūdes zudumus pa abām ārējām  blīvēm.

Lietderības koeficients r}oe, kas turbīnai ir vissvarīgākais, ir 
mazliet m azāks nekā r)0/.

P i e z ī m e .  Tā kā

5. TVAIKA PATĒRIŅŠ TURBĪNĀ UN TĀ MAINĪŠANAS, M AINOTIES 
TURBĪNAS SLODZEI

Turbīnas kopējo tvaika patēriņu stundā D kg/st var atrast 
eksperimentālā ceļā, pārbaudot strādājošo turbīnu. Ar pārbaudes 
palīdzību var nosacīt arī turbīnas jaudu Ne kW. Elektrostacijās ar

(56)

(57)

(58)

ka ari
'/jo/ • HfDļ 

YJm 860
tad

r,oe • H  • D  =  rlm 'fļo i  •H f D ļ , (59)
no kurienes aptuveni

iļoe (60)
(precīzāk

23 —  575
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turbīnām  piedzen elektroģeneratorus. Ja  jauda Nģ kW  uz ģenera
tora spailēm (vai uz slēgdēļa) ir zināma, tad  turbīnas efektīvo 
jaudu aprēķina pēc formulas

kur r )£— ģeneratora lietderības koeficients, kas lielām jaudām ir 
vienlīdzīgs 0,95—0,96.

P ar ī p a t n ē j o  e f e k t ī v o  t v a i k a  p a t ē r i ņ u  sauc 
tvaika patēriņu turbīnas efektīvās jaudas vienai kW st, un to no
saka pēc formulas

Analoģiski par e l e k t r i s k o  ī p a t n ē j o  t v a i k a  p a t ē 
r i ņ u  turboģeneratoram  sauc tvaika patēriņu uz slēgdēļa mērītās 
elektriskās jaudas vienai kW st.

patēriņš D, gan ari īpatnējais de.
24. zīmējumā parādīts aptuvens grafiks kopējā tvaika patēriņa 

D kg/st maiņai atkarībā no slodzes Ne kW. Patēriņš D pieaug no 
m inimālās vērtības Dtg tukšgaitā (Ne =  0) līdz maksimālai vēr
tībai Dn turbīnas pilnai (nominālai) jaudai N ne. Līknes D ievēro
jam a daļa (no sākuma) ir tuva taisnai līnijai.

Izdalot kopējā tvaika patēriņa D vērtības ar atbilstošām  jaudas 
Ne vērtībām, dabū īpatnējās tvaika patēriņa de vērtības. Tādējādi 
līkni de (24. zīm.) uzkonstruē pa punktiem. Sai līknei ir minimālā

N = - 6 kW .
r‘Ē

(61)

de =  — kgjkW st.
Npe

(62)

d.y — ~  kgļkVZ st (63)

vai ari

24. zīm. Grafiks tvaika patēriņa m ai
ņai atkarībā no turb īnas slodzes.

D

0 N CJ ’ N " N.

Kondensācijas turbīnām  pie 
vidējiem apstākļiem īpatnējais 
tvaika patēriņš ir apmēram 
5—4 kgjkW st. Lielām turbīnām, 
kā arī augstiem tvaika sākuma 
param etriem  šis patēriņš paze
m inās līdz 4,0—3,5 kg/kW st. 
M azās pretspiediena turbīnās 
(t. i., ja  beigu spiediens aug
stāks par atm osfēras) īpatnējais 
tvaika patēriņš ir vairākas rei
zes lielāks nekā kondensācijas 
turbīnās.

M ainoties turbīnas slodzei, 
m ainās gan kopējais tvaika
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ordināte d eek kas atbilst tā saucam ai turbīnas e k o n o m i s k a i  
s l o d z e i  frtf . Parasti Nļk =  (0,8—0,9)- N'ļ . īpatnējais tvaika 
patēriņš dne pilnai slodzei mazliet pārsniedz (apmēram par 3—5% ) 
df, bet visa turbīnas iekārta pie šīs slodzes tiek ievērojami labāk 
izmantota, jo kopējie izdevumi (iekārtas vērtība, apkalpošanas iz
devumi u. c.) uz vienu izstrādāto kilovatstundu iznāk mazāki nekā 
pie ekonomiskās slodzes. Tukšgaitā rodas bezgalīgi liels īpatnējais 
tvaika patēriņš. Turbīnas slodzei samazinoties, īpatnējā tvaika pa
tēriņa pieaugums ir jo lielāks, jo lielāka ir a t t i e c ī b a ^  , kuru sauc

n _par t u k š g a i t a s  p a t ē r i ņ a  k o e f i c i e n t u .  Labos apstak- 
īos šis koeficients vienlīdzīgs 0,08—0,06.

Līdzīgu grafiku var uzkonstruēt, ja  uz abscisu ass Ne vietā 
atliek elektrisko slodzi N ^

Sakarību starp īpatnējo efektīvo tvaika patēriņu de un relatīvo 
efektīvo lietderības koeficientu t\oe var atrast no formulām (57) 
un (58):

N e »r H  D 
Voe N( un 860 •

Ieliekot Nt vertsbu no otras formulas pirm aja, dabu
160-N 
H -D

860*Ne
loe - H . n  * V13'3)

Izdalot skaititaju un saucēju ar Ne un ieliekot^- vieta dr (pec
formulas (62), dabū galīga veida

1 H  • d„
__ 860

"̂ oe ļ-j. (6®)
vai

de =  - ^ ~ r kglkW st;

šeit H  •— kopējais izm antojam ais siltum a kritums kkatļkg, ko 
atrod si diagram ā teorētiskajam  izplešanās procesam no tvaika 
sakuma param etriem  (pirms turbīnas) līdz beigu spiedienam 
(pirms kondensatora).

Pēdējās formulas rāda, ka, pieaugot de, pam azinās i ļ op, tāpēc 
minimālā vērtība d f  (pie ekonomiskās slodzes) atbilst maksimālai
%e vērtībai, bet tukšgaitai r),P =  0.

Formula (67) dod iespēju aprēķināt varbūtējo īpatnējo tvaika 
patēriņu dc, pieņemot t \ re pēc rokasgrām atu vai katalogu datiem. 
Pēc tam, lietojot formulu (62), var aprēķināt sagaidām o turbīnas 
kopējo tvaika patēriņu

D — de - Ne kg/st.

23*
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Vienādojumos (66) un (67) r; re vietā var likt reizinājumu 
*1oemrt& » ko sauc par t u r b o ģ e n e r a t o r a  r e l a t ī v o  e l e k 
t r i s k o  l i e t d e r ī b a s  k o e f i c i e n t u ,  vienlaicīgi aizvietojot
de ar d ģ — — .

* r‘i:

6. TVAIKA TURBĪNU JAUDAS REGULĒŠANAS PAŅĒMIENI 

Formula (65), kuru var uzrakstīt arī šādā veidā:

rada, ka turbīnas jaudu N e var mainīt, mainot turbīnas kopējo 
tvaika patēriņu D vai mainot izmantoto siltum a kritumu (f)OP-H) 
ar tvaika droselēšanu pie ieplūdes, kā rezultātā m ainās arī D. Tā 
kā izmantojamo siltum a kritumu H  var pieņemt aptuveni kon
stantu, tad droselēšanas gadījumā ievērojama lietderības koefi
cienta r),„, pam azināšanās nenovēršama (zināma vļoe mainīšanās 
bus arī pirm ajā gadījum ā).

Turbīnas jaudu maina automātiski atbilstoši slodzes maiņai,
ko rada enerģijas patērētāji (pie
slēdzoties vai atvienojoties). Tam 
nolūkam parasti lieto centrifugālo 
regulatoru, kas tiek piedzīts no 
turbīnas vārpstas caur gliemeža 
pārvadu. Stacionārās elektrostaciju 
iekārtās pieļauj vismazāko (apmē
ram  līdz 5% ) turbīnas apgriezienu 
skaita mainīšanos, mainoties slo
dzei. 25. zīmējumā parādīts aptu
vens turbīnas apgriezienu skaita 
palielināšanās grafiks, samazino
ties tās slodzei (tā saucam ais sta-

25. zīm Statiskais regulēšanas tiskais regulēšanas 1 aksturojums). 
raksturojum s. Citos gadījumos turbīnas apgrie

zienu skaits var mainīties plašās 
robežās (turbokompresoros, kuģu turbīnās u. c.).

Vispārinātā gadījumā turbīnas jaudas regulēšanas sistēma 
ietilpst trīs galvenie elementi: regulators, tvaika ieplūdes vārstuļi 
(tvaika sadalīšanas iekārta) un saite starp tiem.

Regulēšanas sistēmas cita no citas atšķiras vispirms ar lieto
jam o t v a i k a  s a d a l ī š a n a s  i e k ā r t a s  tipu.

Ja  šajā iekārtā ietilpst tikai viens vārstulis (līdzsvarots div- 
sedlu vārstulis ar lielu diam etru), kas, mainot ta atvēruma lie
lumu, maina ne tikvien svaigā tvaika ieplūdes daudzumu turbīna, 
bet arī tā spiedienu, tad tādu sistēmu sauc par d r o s e l e š a n a s

D l
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t v a i k a  s a d a l i  (jeb kvalitatīvo). Tās priekšrocības ir konstruk
cijas vienkāršība un darbības drošība, trūkums — ievērojams liet
derības koeficienta t]oe sam azinājum s daļējās slodzes.

Ja  tvaika sadalīšanas iekārtā ietilpst vairāki m azāka diametra 
tvaika ieplūdes vārstuļi (parasti viensedla, bieži difuzora tipa), 
kas secīgi ieslēdzami un izslēdzami un m aina tvaika ieplūdes dau
dzumu, gandrīz nemainot tā spiedienu, tad tādu sistēmu sauc par 
s p r a u s l u  t v a i k a  s a d a l i  (jeb kvantitatīvo). Sajā gadī
jumā vārstuļus sauc par grupu vārstuļiem, jo tie katrs ielaiž tvaiku 
savā sprauslu grupā (tāpēc darbīgo sprauslu skaits atkarīgs no 
atvērto vārstuļu skaita). Sprauslu regulēšanas priekšrocība — tur
bīna strādā ekonomiskāk nekā droselēšanas regulēšanā; trūkums — 
konstrukcijas sarežģītība, liela iespēja rasties darbības traucēju
miem no viena vai oira vārstuļa ieēšanās. Vārstuļu skaits bieži ir 
četri, dažreiz līdz deviņi, bet atsevišķos gadījumos to sam azina līdz 
divi, kas pazemina regulēšanas kvalitāti.

Lielas jaudas turbīnas metala taupīšanas nolūkos var but tā 
konstruētas, ka pilnīgi atvērtie vārstuļi, kas pievada tvaiku turbī
nas pirm ajai pakāpei, nedod tās pilnu jaudu, bet tās tālākai pa
lielināšanai vienā no nākam ajām  spiediena pakāpēm (piemeram, 
trešajā, piektajā) ievada pa īpašu (pārslodzes) vārstuli papildu 
tvaiku. Tādu tvaika sadali sauc par a p e j o š o .  Šai sistēmai ir 
tāds trūkums, ka papildu tvaiku nepietiekoši izmanto nākam ajās 
pakāpēs un tajā  pašā laikā tiek traucēta pirmo pakāpju darbība, 
kas ievērojami pazemina turbīnas darbības ekonomiskumu nelielās 
slodzēs.

Dažās turbīnās lieto j a u k t o  r e g u l ē š a n a s  s i s t ē m u :  
mazām slodzēm darbojas droselēšanas tvaika sadale, bet lielām at
veras grupu vārstuļi, t. i., darbojas sprauslu tvaika sadale.

Regulēšanas sistēmas var atšķirties arī pēc saites tipa starp 
regulatoru un tvaika sadali, pie kam var būt tiešā vai netiešā 
saite. Tiešās saites gadījumā vārstuļus pārstāda tieši regulators, 
netiešās saites gadījumā to veic ar e ļ ļ a s  s e r v o m o t o r a  pa
līdzību, kuru vada regulators. P a r eļļas servomotoru sauc iekārtu 
(savdabīgs virzuļdzinējs), kuru darbina eļļas spiediens. Pēdējo 
rada turbīnas eļļas sūknis. Tiešo saiti lieto tikai m azās turbīnās, 
un to nevar realizēt lielākās, jo tad būtu nepieciešams smags re
gulators ar lielu pārstādīšanas spēku vārstuļu pretestības pār
varēšanai.

Servomotoru var izveidot kā cilindru ar virzuli, kuru pārvieto 
eļļas spiedienu starpība tā abās pusēs. Biežāk servomotoriem vir
zuļa vietā lieto pagrozāmu plāksni, kas radiāli novietota cilindrā. 
Eļļas pievadīšanu servomotora cilindram  un izvadīšanu no tā veic 
ar eļļas sadalītāja palīdzību. Tvaika vārstuļus atver vai aizver ar 
servomotora virzuļa vai pagrozām ās sadalīšanas vārpstas palī
dzību. Sistēm ās ar tīro eļļas regulēšanu uz servomotora virzuļa
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vienas puses darbojas pēc lieluma m ainīgs eļļas spiediens, bet uz 
otras — atspere.

Jaunākajās h i d r o d i n a m i s k ā s  regulēšanas sistēmās cen- 
trifugālā regulatora vietā lieto īpašu eļļas sūkni (impeleri), kas- 
rada m ainīgu eļļas spiedienu, mainoties turbīnas apgriezienu skai
tam. So spiedienu izmanto servomotora iedarbināšanai.

Apskatīsim dažas turbīnas jaudas regulēšanas pamatshēmas.
26. zīm. attēlota shēma d r o s e l ē š a n a s  r e g u l ē š a n a i  

ar virzuļa servomotoru. Shēmā parādīts centrifugālais regulators 1,
droselvārstulis 5, servomotora 
cilindrs 3, tā virzulis 4, eļļas 
sadalītājs 11, sadalītāja kāts 2, 
galvenā svira 7. Eļļas cauruļ
vadi 12 un 8 savieno sadalītāja 
cilindru ar servomotora cilindru. 
Sadalītājam  atrodoties vidējā — 
neitrālajā stāvoklī, tā virzulīši 
pārsedz logus, kuriem pievieno
tas caurules 12 un 8. Pie tam 
servomotora virzulis, tā kāts un 
droselvārstulis nevar mainīt 
savu stāvokli, kas atbilst kādam 
tvaika caurplūdes daudzumam 
jeb patēriņam  un kādai pastā

ju .,^  vīgai turbīnas slodzei.
Pieņemsim, ka svira 7 atro- 

26 7īm. Shēma regulēšanai ar virzuļa das stāvoklī AB. Arējai slodzei 
servomotoru un droselēšanas tvaika pazeminoties, turbīnas vārpstās 

sad.nlīSanii rotācijas ātrum s palielinās, bet
centrifugālā regulatora atsvari 

attālinās viens no otra, paceļot tā uzmavu 6 no stāvokļa B stā
voklī C. Uzmavas pacēlums izraisa sviras 7 pagriešanos ap 
punktu A stāvoklī AC, kā rezultātā servomotora sadalītājs pa
ceļas, atverot eļļai ieeju no spiedējvada 10, kurā spiediens ir 
apmēram 5 alni, servomotora cilindra augšējā galā. Tajā pašā 
laikā caurules 8 un 9  savieno cilindra apakšējo galu ar no
plūdes cauruļvadu, pa kuru eļļa ar spiedienu ap 0,5— 1 atm ieplūst 
turbīnas gultņu eļļošanas sistēmā. Pie tam  virzulis 4 un drosel
vārstulis 5 nolaižas un turbīnai caurplūstošais tvaika daudzums 
pamazinās. Servomotora virzuļa kātam  nolaižoties, svira 7 pagrie
žas ap punktu C un pārvieto sadalītāju  11 lejup, kamēr tas nonāk 
no jauna savā vidējā stāvoklī. Turpretim  svira 7 novietojas jaunā 
stāvokli CD, kam atbilst turbīnas jaunais darbības režīms ar pa
m azinātu jaudu un mazliet palielinātu apgriezienu skaitu.

Pilnīgi līdzīgi, bet tikai pretējā virzienā, norisinās regulēšanas 
process, ja turbīnā palielinās slodze.



TVAIKA TURBTNU JAUDAS REGULESANAS PAŅĒMIENI

27. zīm. attēlota shēma s p r a u s l u  r e g u l ē š a n a i  ar pa
grozāmu servomotoru. Shēmā parādīti trīs grupu vārstuļi: 1, 1' 1" 
(pirmais pilnīgi atvērts, otrais — daļēji, trešais aizvērts). Vār
stuļu atvēršanu veic sviras ar rullīšiem u. tml. ar izciļņu ripu 2,

27. zīm. Shēm,'! regulēšanai ar pagrozam u servom otoru un 
sprauslu  tvaika sadalīšanu.

2‘, 2" palīdzību. Izciļņa ripas nostiprinātas uz sadalīšanas vārp
stas 5, kuru pagriež tai uzsēdinātā servomotora 3 plāksne 4. Servo
motoru iedarbina sadalītājs 6, kuru, tāpat kā iepriekšējā gadījumā, 
vada centrifugālais regulators 7. V ārpstu 5 ar regulatoru kinem ā
tiski saista  svira 8.

Abas iepriekšējās shēmas ir raksturīgas ar to, ka pēc katras 
tvaika sadales pārstādīšanas servomotora sadalītājs atgriežas 
savā neitrālajā stāvoklī ar stingas atgriezeniskās saites palīdzību 
(26. zīm. svira 7 un 27. zīm. 7—8). C itās regulēšanas sistēmās 
servomotora virzuļa stāvokli nosaka līdzsvars starp  eļļas spie
diena spēku uz virzuļa vienu pusi un atsperes springum u uz otru 
pusi; eļļas spiedienu m aina regulators atkarībā no apgriezienu 
skaita. Eļļas sadalītājs un atgriezeniskās saites svira šādās sistē
mās, kuras sauc par t ī r ā m  e ļ ļ a s  s i s t ē m ā m ,  nav vajadzīgi.

28. zīm. parādīta vienkāršota shēma h i d r o d i n a m i s k a i  
r e g u l ē š a n a i .  Uz turbīnas vārpstas 1 nostiprināti divi centri- 
fugālie eļļas sūkņi, no kuriem labais 2 ir galvenais, kas padod 
eļļu servomotoram un gultņiem, bet kreisais 3 aizvieto centrifugālo 
regulatoru. Turbīnas apgriezienu skaitam  mainoties, m ainās regu
lējošā sūkņa radītais eļļas spiediens, kā rezultātā pārvietojas vir-
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zulltis 4 un līdz ar to ari servomotora sadalītājs 5, izraisot servo- 
m otora 6 virzuļa un tam piesaistītā tvaika vārstuļa pārvietošanos.

Praktiski realizētā hidrodinamiskās regulēšanas sistēma ir ievē
rojami sarežģītāka. Lietojot to tvaika sadalīšanai ar sprauslām, 
servomotora virzuļa kustību pārnes ar zobstieņa palīdzību uz 
sadalīšanas vārpstu, bet no tās ar izciļņa ripām un svirām uz 
grupu vārstuļiem  (kā 27. zīm.).

Bez iepriekš apskatītās galvenās regulēšanas sistēm as turbīnas 
izveido vēl ar otru regulatoru -— d r o š ī b a s  s l ē ģ u .  Sakarā ar 
lieliem aploces ātrumiem, kas sasniedz 300 m/sek un vairāk, 
tvaika turbīnu diski strādā ar mazu stiprības rezervi, tāpēc nejaušs 
ievērojams apgriezienu skaita pieaugums var izraisīt nopietnu 
avāriju. Lai to novērstu, katrai turbīnai jābūt izveidotai ar drošī
bas slēģu (to sauc arī par drošības regulatoru), kura uzdevums 
acumirklī pārtraukt tvaika ieplūdi turbīnā, ja apgriezienu skaits 
palielinājies par 10—12% virs nominālā.

29. zīm. parādīta iekārtas shēma sviru sistēmas drošības siē- 
gam. Turbīnas vārpstas /  radiālā urbumā ievietots cilindrisks 
atsvars 2, ko atspere 3 notur iekšējā stāvoklī. Sī atsvara smagum- 
centrs 4 attiecībā pret vārpstas asi pārvietots uz ārējo pusi, kā 
rezultātā centrifugālspēks cenšas atsvaru izbīdīt no urbuma. At
svara atturatsperi 3  ieregulē tā, lai, apgriezienu skaitam  palielino
ties par 10— 12% virs normas, centrifugālspēks būtu lielāks nekā 
atsperes saspriegums. Ja  galvenās regulēšanas sistēmas defektu 
dēļ turbīnas apgriezienu skaits sāk nenormāli pieaugt (piemēram, 
pēkšņas atslodzes gadījum ā), tad acumirklī iedarbojas drošības 
slēgs. Pie tam atsvara 2 gals, pārvietojoties pa vārpstas radiālo 
urbumu uz āru, atsitas pret sviru 5, kas ar savu otro plecu atbrīvo 
sviru 6, dodot iespēju atsperei 7 ar velkstieņa 8 palīdzību pagriezt
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sprūdu 9; pēc tam  atspere 10 aizcērt vārstuli 11, kas pārtrauc 
tvaika ieplūdi turbīnā. Nepieciešamības gadījum ā drošības slēģu 
var «izsist» ar roku ar pogas 12 palīdzību.

Turbīnas apgriezienu skaita m ainīšanai nelielās robežās neat
karīgi no regulatora lieto atsevišķu iekārtu, kuru sauc par s i n - 
h r o n i z a t o r u .  Sinhronizatoru sistēm as ir ļoti dažādas.

29. zirn. Sviru sistēm as drošības slega shēma.

III n o d a ļ a  

TVAIKA TURBĪ NU UZBCVE

1. TVAIKA TURBĪNU KLASIFIKĀCIJA

Tvaika turbīnas klasificē pēc dažādām  pazīmēm.
1. Pēc lāpstiņu novietojuma veida un tvaika kustības virziena 

turbīnas iedalās a) a k s i ā l ā s ,  kurās lāpstiņas piestiprinātas 
diskiem radiāli, bet tvaika plūsma kustas paralēli turbīnas asij, un 
b) r a d i ā l ā s ,  kurās lāpstiņas nostiprinātas perpendikulāri diska 
plaknei, bet tvaika plūsm a kustas šajā plaknē no centra uz peri
fēriju vai pretēji (t. i., aptuveni disku rādiusa virzienā). Radiālās 
turbīnas maz izplatītas.

2. Pēc disku skaita izšķir a) v i e n d i s k a  turbīnas; b) d i v - 
d i s k u  un d a u d z d i s k u ;  c) ar  v e l t e ņ a  r o t o r u  (bez dis
kiem) un d) jauktas v e l t e ņ u - d i s k u  konstrukcijas.

3. Pēc spiediena pakāpju skaita izšķir a) vienpakāpes, b) div
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pakāpju un c) daudzpakāpju turbīnas. Spiediena pakāpju skaits pa 
rasti vienlīdzīgs disku skaitam  (ja ir disku rotors).

4. Pēc ātrum a pakāpēm izšķir a) t u r b ī n a s  a r  v i e n k ā r 
š ā m  s p i e d i e n a  p a k ā p ē m  bez ātrum a pakāpēm un b) tur
bīnas, kurām viena vai dažas spiediena pakāpes sadalītas d i v ā s  
t r ī s  ā t r u m a  p a k ā p ē s  (vairākās re ti) .

5. Pēc tvaika iedarbības uz lāpstiņām  izšķir a) a k t ī v a s  tur
bīnas, ja  visas spiediena pakāpes ir aktīvas vai ar mazu reakcijas 
grādu, un b) r e a k t ī v a s  turbīnas, ja  visas spiediena pakāpes 
izveidotas ar ievērojamu reakcijas grādu (pie tam .p irm ā, regulē
jam ā spiediena pakāpe var būt aktīva — Kertisa ra ts).

6. Pēc spiediena pakāpju viendabīguma izšķir a) turbīnas ar 
v i e n d a b ī g ā m  s p i e d i e n a  p a k ā p ē m ,  t. i., tikai ar vien
kāršām  aktīvām vai tikai ar reaktīvām  pakāpēm, un b) k o m b i 
n ē t ā s  t u r b ī n a s  — ar  n e v i e n d a b ī g ā m  s p i e d i e n a  
p a k ā p ē m ,  piemēram, ar aktīvām augstspiediena pakāpēm un 
reaktīvām zemspiediena.

7. Pēc tvaika izplūdes vietu skaita no turbīnas kondensatora 
izšķir a) v i e n p l ū s m a s  turbīnas ar vienu izplūdi un b) ar 
d i v i e m  — č e t r i e m  t v a i k a  p l ū s m a s  s a z a r o j u m i e m  
turbīnas pēdējās pakāpēs (ja liels nostrādātā tvaika tilpums lielas 
jaudas turbīnās).

8. Pēc cilindru skaita izšķir a) v i e n c i l i n d r a  turbīnas, ku
rām  visas spiediena pakāpes novietotas vienā korpusā; b) d i v 
c i l i n d r u ,  kurām diski novietoti divos atsevišķos korpusos — 
augstspiediena un zemspiediena; c) t r ī s c i l i n d r u  ar augst
spiediena, vidēja spiediena un zemspiediena korpusiem un d) č e t r - 
c i l i n d r u  (lieto ļoti reti). Daudzcilindru konstrukcijas lieto, ja 
ir liels disku skaits un tātad  sm ags rotors, vadoties no montāžas 
un ekspluatācijas ērtības apsvērumiem.

9. Pēc cilindru savstarpējā novietojuma izšķir a) v i e n v ā r p -  
s t a s  t u r b ī n a s ,  pie kurām  pieder visas viencilindra turbīnas, 
kā arī divcilindru, ja  abi cilindri novietoti vienā līnijā ar elektro- 
generatoru un b) d i v v ā r p s t u  — turbīnas ar paralēli novie
totiem cilindriem, kas piedzen katrs savu elektroģeneratoru (tagad 
nebūvē).

10. Pēc gaitas ātrum a izšķir a) n o r m ā l g a i t a s  t u r b ī 
n a s  ar 3000 apgr/imin, b) l ē n g a i t a s  t u r b ī n a s  — līdzši
nējās lieljaudas turbīnas ar 1500— 1000 apgr/m in vai speciālu 
uzdevumu turbīnas un c) ā t r g a i t a s  t u r b ī n a s  ar 5000, 
8000, 10 000 līdz 30 000 apgr/m in — ar vidēju un mazu jaudu 
(apmēram zem 5000 kW).  A trgaita sam azina turbīnas izmērus, 
palētina tās  konstrukciju un paaugstina tās darbības ekonomis
kumu.

11. Pēc turbīnas vārpstas pievienošanas veida jaudas patērē
tājam  izšķir a) t u r b ī n a s  a r  p a t ē r ē t ā j a  (piemēram, ģe
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neratora) t i e š u  p i e v i e n o š a n u  ar sajūga palīdzību un 
b) r e d u k t o r u  t u r b ī n a s  — patērētājs pievienots turbīnai ar 
zobratu reduktora palīdzību, ko lieto apgriezienu skaita pazemi
nāšanai.

12. Pēc kondensatora novietošanas veida izšķir a) t u r b ī n a s  
a r n o r m ā l u  k o n d e n s a t o r a  n o v i e t o j u m u  — zem tu r
bīnas (kondensators novietots pagrabā vai turbīna pacelta uz ko
lonām) un b) viena stāva turbīnas (kondensators novietots vienā 
līmenī ar turbīnu).

13. Pēc tvaika sākuma spiediena izšķir a) z e m s p i e d i e n a  
t u r b ī n a s ,  sākuma spiediens 1—2 ata (nostrādātais tvaiks);
b) v i d ē j a  u n  p a a u g s t i n ā t a  s p i e d i e n a  t u r b ī n a s ,  
sākuma spiediens līdz 40 ata (piemēram, 29 ata pie 400° vai 35 ata 
pie 435°) ; c )  a u g s t s p i e d i e n a  t u r b ī n a s ,  sākuma spiediens 
vairāk nekā 40 ata (piemēram, 90 ata pie 480—500°) un d) ļ o t i  
a u g s t a  s p i e d i e n a  t u r b ī n a s .

Turbīnas m arkas apzīm ējum ā tvaika sākum a param etrus norāda pirm ais 
burts pēc šādas sistēm as: M — zems spiediens, А — vidējs, В — augsts, 
CB — Joti augsts.

14. Pēc patērētāja un tvaika avota savstarpējā sakara izšķir
a) k o n d e n s ā c i j a s  t u r b ī n a s ,  kas atdod visu nostrādāto 
tvaiku kondensatoram  (parasti daļa tvaika no spiediena pakāpēm 
tiek aizvadīta uz kondensāta reģeneratīvās uzsildīšanas sistēm u);
b) t e r m o f i k ā c i j a s  t u r b ī n a s  a r  p r e t s p i e d i e n u ,  
kas atdod visu nostrādāto tvaiku ar spiedienu 1,2—6 ata un augstāk 
siltuma patērētājam ; šeit pieskaitāmas arī p r i e k š s l ē g u  t u r 
b ī n a s ,  kuru nostrādāto tvaiku turpm ākai izm antošanai ievada 
citās turbīnās; c) t e r m o f i k ā c i j a s  t u r b ī n a s  a r  s t a r p -  
t v a i k a  n o ņ e m š a n u ,  kas strādā kopā ar kondensatoru un 
atdod no spiediena pakāpēm siltuma patērētājam  daļu tvaika ar 
spiedienu 1,2—2 ata a p s i l d ī š a n a s  vajadzībām vai ar spie
dienu 3— 11 ata un augstāk r a ž o š a n a s  vajadzībām; d) turbī
nas, kas izmanto nostrādāto tvaiku ar spiedienu apmēram 1 ata 
(piemēram, tvaika veseru, nostrādāto tvaiku, lietojot t v a i k a  aku
mulatoru) .

O trajam  burtam  turb īnas m ārkā ir šādas nozīmes: К  — kondensācijas 
turbīna, P  — pretspiediena (vai priekšslēgu) turbīna, T — tu rb īna ar starp- 
tvaika (autom ātiski regulējam u) noņem šanu apsild īšanas vajadzībām  un kon
densatoru, П — turbīna ar starp tvaika noņem šanu ražošanas vajadzībām , 
ПТ — turbīna ar divām autom ātiski regulējam ām  starp tvaika noņemšanām. 
Skaitļi turb īnas m ārkā apzīmē jaudu tūkstošos kW  un m odeļa num uru. Piem ē
ram , m arka AT-12 apzīmē vidēja spiediena turbīnu ar starp tvaika noņem šanu 
apsildīšanai ar jaudu  12 000 kW\ m arka AK-50-2 apzīmē vidēja spiediena konden
sācijas turbīnu ar jaudu 50 000 kW, o trā modeļa; m arka BP-25-1 apzīmē augst- 
spiedienn turbīnu ar pretspiedienu (dotajā gadījum ā priekšslēgu) ar jaudu  
25 000 kW, pirm ā modeļa.

Pēc 1947. g. ГОСТ turb īnas ar 3000 apgr/m in izgatavo a r šadam  jaudam : 
kondensācijas un ar starp tvaika noņem šanu vidējiem tvaika sakum a param et
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riem — a r jaudu 750, 1500, 2500, 4000, 6000, 12 000 kW; augstajiem  sākuma 
param etriem  — ar jaudu  12 000, 25 000, 50 000, 100 000 kW; pretspiediena tur
bīnas sākum a param etriem  15 ata un 350° — a r jaudu  750, 1500, 2500 kW; sā
kuma param etriem  35 ata un 435° — ar jaudu 1500, 4000, 6000 kW\ sākuma 
param etriem  90 ata un 500° (pretspiedienam  3! ata) — a r jaudu  6000, 12000, 
25 000 kW.

15. Pēc sava uzdevuma turbīnas iedalās a) s t a c i o n ā r ā s  
turbīnās — elektrisko ģeneratoru piedzīšanai (tanī skaitā galve
nās, kas nes pamatslodzi, un galotņu, ko ieslēdz elektrostacijas 
vislielākās slodzes periodos); b) p a l ī g t u r b ī n ā s  (turbīnas 
pašu vajadzībām ); c) t u r b ī n ā s  c e n t r i f u g ā l o  s ū k ņ u  
u n  k o m p r e s o r u  (kas strādā ar m ainīgu apgriezienu skaitu) 
piedzīšanai; d) kuģu.turb īnās (kas arī strādā ar m ainīgu apgrie
zienu skaitu, reduktoru, reversējam ās) u. c.

16. Katrā turbīnu tipā var būt turbīna ar r o b e ž j  a u d u .  Tā 
sauc dotā tipa turbīnu ar vislielāko jaudu, kādu var sasniegt pie 
dotā apgriezienu skaita, tvaika param etriem  un tvaika plūsmas 
sazarojumu skaita pēdējās pakāpēs. Turbīnās ar robežjaudu pieļauj 
vislielākos aploces ātrumus, vislielākos lāpstiņu garum us, vislie
lākos enerģijas zudumus tvaika izplūšanas ātrum a dēļ no pēdējās 
pakāpes utt. (tāpēc zināms ekonomiskuma pazem inājums tajās 
neatvairām s). Konstruējot robežjaudas turbīnas, lieto vislabākos 
m ateriālus un daļēji ari speciālas konstrukcijas. Vienplūsmas kon
strukcijā pie 3000 apgr/tmin tagad sasniedzam ā jauda ir apmēram 
50 000 kW. Sazarojot izplūdi divās plūsmās, robežjauda divkāršojas 
utt. Ievērojamu robežjaudas pieaugumu var sasniegt, pazeminot 
apgriezienu skaitu, kas, diemžēl, saistīts ar ļoti lielu m etala pār
tēriņu, tāpēc ir neracionāls paņēmiens. Turbīnām ar ļoti ātru gaitu 
robežjauda var būt neievērojama. Turbīnām ar starptvaika no
ņemšanu robežjauda paaugstinās, to paaugstina ari reģeneratīvā 
tvaika noņemšana.

2. TURBĪNBŪVNSECĪBAS ATTĪSTĪBA PADOMJU SAVIENĪBĀ

M ūsu zemes zinātniekiem pieder goda pilna vieta turbīnu teo
rijas radīšanā. Leonards Eilers XVIII gs. otrajā pusē radīja šķid
rumu kustības strūklu teoriju, kas arī vēl tagad ir pam ats ūdens 
un tvaika turbīnu darbības procesa pētīšanā. N. Zukovskis šī gad
simta sākumā izstrādāja virpuļu teoriju, kas papildina strūklu teo
riju un ko ar labiem panākumiem lieto turbīnu lāpstiņu visizdevī
gāko profilu noteikšanai.

Tvaika turbīnu izgatavošana mūsu zemes rūpnīcās attīstījās 
ļoti nevienmērīgi.

Stacionāro tvaika turbīnu ražošana mūsu zemē tika iesākta 
Pēterburgas m etalrūpnīcā (tagadējā Ļeņingradas metalrūpnīca 
JIM 3). Taču līdz revolūcijai šīs rūpnīcas uzbūvēto tvaika turbīnu
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kopējā jauda nepārsniedza 9000 kW. Plašu vērienu tvaika tur
bīnu ražošana ieguva tikai sakarā ar 1920. gadā pēc Ļeņina 
norādījuma izstrādātā Krievijas elektrifikācijas plāna, GOELRO 
plāna, realizāciju. Pēc zināma pārtraukum a, sākot ar 1923. gadu, 
rūpnīca ЛМ З sāka būvēt turbīnas ar jaudu līdz 3000 kW, bet 
1930. gadā tā  izlaida jau  divcilindru kondensācijas turbīnas ar 
jaudu līdz 50 000 kW. Sākot ar 1933. gadu šī rūpnīca izlaiž tu r
bīnas ar starp tvaika noņemšanu ar jaudu 25 000 kW, kas ir v is
lielākās termofikācijas turbīnas pasaulē. Vēlāk rūpnīcas ЛМ З 
starptvaika noņem šanas turbīnu jauda tika palielināta līdz 
50 000 kW. 1937. gadā rūpnīca ЛМ З izlaida АК-Ю0-1 m arkas 
divcilindru kondensācijas turbīnu ar jaudu 100 000 kW  pie 
3000 apgr/m in vidējiem tvaika param etriem  (29 ata un 400°), 
kādas tanī laikā ārzemēs vēl neprata būvēt.

Tūlīt pēc rūpnīcas ЛМ З tvaika turbīnu ražošana tika iesākta 
arī Kirova rūpnīcā Ļeņingradā (bij. Putilovas) un Ļeņina Ņevas 
rūpnīcā (Н ЗЛ ). 1934. gadā sāka darboties Kirova turboģeneratoru 
rūpnīca Harkovā (ХТГЗ), kas būvēja lielas turbīnas ar jaudu 
50 000 un 100 000 kW  un 1500 apgr/min.

Pēc Lielā Tēvijas kara beigām turbīnbūvniecība mūsu zemē 
sāka attīstīties vēl straujākos tempos nekā pirm s kara. 1947. gadā 
valsts standartā ГОСТ tika paaugstināti vidējie tvaika param etri 
līdz 35 ata un 435°, bet lielākas jaudas turbīnām  tika pieņemti 
augstie param etri — 90 ata un 480—500°.

1947. gadā ЛМ З uzbūvēja augstspiediena divcilindru konden
sācijas turbīnu ar jaudu 100 000 kW un 3000 apgr/m in, m arka 
BK-100-2, kas ir pasaulē pirmā vienvārpstas augstspiediena tu r
bīna ar tik lielu jaudu tādam  apgriezienu skaitam.

Turpmāk (8. §) dots pārskats par lielu jaudu un augstu para
metru turbīnām, kādas tika uzbūvētas sestajā piecgadē saskaņā ar 
PSKP XX kongresa lēmumiem.

Reizē ar lielajām turbīnām  mūsu zemes rūpnīcas aizvien vairāk 
paplašina ari vidējo un mazo jaudu turbīnu ražošanu.

M inētās ziņas rāda, ka turbīnu būvniecība Padom ju Savienībā 
īsā laikā guvusi lielus panākumus, kas ievērojamā mērā ir zināt
niskās pētniecības darbu rezultāts, ko veikuši rūpnīcu ЛМЗ un 
ХТГЗ inženieri un zinātniskās pētniecības institūti (ЦКТИ un 
ВТИ)-. Padom ju konstrukcijas tvaika turbīnu atšķirīgas īpatnības 
ir ekonomisks augstleģēto tēraudu patēriņš, m etinātu konstrukciju 
plaša lietošana, atsevišķu elementu un mezglu unifikācija, kas 
palētina turbīnu ražošanu sērijās. Ar XX kongresa direktīvām 
ir noteikta ne tikvien turbīnbūvniecības rūpniecības kvantita
tīvā attīstība, bet arī katlu un turbīnu agregātu kvalitātes pa
augstināšana.



366 TVAIKA TURBĪNU UZBŪVE

3. V1ENDISKA AKTfVA TURBINA AR ĀTRUMA PAKĀPĒM

M azām jaudām  lieto viendiska aktīvas tvaika turbīnas, kas 
strādā ar pretspiedienu. Divvainagu konstrukcija (ar divām ātruma 
pakāpēm) dod iespēju pazem ināt apgriezienu skaitu līdz 2000— 
4000, nodrošinot pie tam  augstāku lietderības koeficientu nekā 
tādas pašas turbīnas bez ātrum a pakāpēm. Diemžēl, sakarā ar mazo 
izmantojamo siltum a kritumu un nelielo jaudu īpatnējais tvaika 
patēriņš viendiska turbīnās ir ļoti ievērojams.

30 zīmējumā parādīta griezumā Ļeņina Ņevas rūpnīcas (H3J1) 
viendiska divvainagu turbīna, ko lieto turboekshaustera piedziņai. 
Svaigā tvaika param etri ir 11 ata un 325°, pretspiediena — 4,5 ata. 
No kameras 1 tvaiku pievada grupu vārstuļiem  2 (pieci difuzora 
formas viensedla vārstu ļi), kas secīgi atveras vai aizveras. Pa katru 
vārstuli tvaiks ieplūst atsevišķas grupas sprauslās 3 un tālāk 
darba diskā 5, kas uzsēdināts vārpstai 9, lāpstiņu 4 veidotos ka
nālos. N ostrādātais tvaiks ar pretspiedienu 4,5 ata izplūst pa 
īscauruli 12. V ārpsta rotē radiālgultnī 8 un radiālaksiālā gultnī 16. 
Labās puses gultņa korpuss 10 un kreisās puses gultņa korpuss 14 
balstās uz pam atrām ja 11. Gultņu korpusiem piestiprina turbīnas 
korpusa 6 apakšējo pusi (augšējā puse jeb vāks noņemam s). Vietās, 
kur vārpsta iet caur korpusa sienām, novietotas labirintu blīves 7 
labajā pusē un 13 kreisajā pusē (skat. arī 16. zītm. c). Pa blīvēm 
noplūdušais tvaiks izplūst pa signālcaurulēm  24 un 22.

Galvenā vārpsta ar gliemežpārvada 17 palīdzību piedzen centri- 
fugālā regulatora 18 vertikālo vārpstu, kura savukārt piedzen 
turbīnas galveno eļļas zobratu sūkni 15. Eļļa ar spiedienu 3—6 atm 
ieplūst servomotora sadalītājā, bet pēc spiediena pamazināšanās 
līdz 0,5— 1,5 atm  plūst caur dzesētāju un tiek ievadīta gultņos, no 
kurienes tā atgriežas eļļas tvertnē. Eļļošanas sistēm a — cirku
lācijas.

Pirm s turbīnas palaišanas, kā arī apturēšanas periodā eļļu pa
dod ar palīga turbosūkni, kam ir atsevišķa tvaika piedziņa. Regu
lators izveidots ar sinhronizatoru (ietaise turbīnas apgriezienu 
skaita m ainīšanai), kas šinī gadījumā ir regulatora papildu atspere, 
kuru var ietekmēt ar rokrata 20 palīdzību. Caur eļļas sadalītāju 19 
eļļu ievada servomotora cilindrā, kas atrodas horizontālās sada
līšanas vārpstas galā. Sadalīšanas vārpstai pagriežoties, tās iz
ciļņu ripas 21 ar sviru 23 palīdzību darbina tvaika ieplūdes vār
stuļus.

Līdzīgas turbīnas, bet ar mazāku jaudu (30—300 kW), kuras 
lieto centrifugālo sūkņu, gaisa kompresoru u. c. piedziņai, parasti 
strādā ar apmēram 1,2 ata pretspiedienu. Tās izveido ar droselē- 
šanas Tegulēšanu, bet dažreiz ar papildu vārstuļiem  pārslodzei. 
Šo turbīnu diski ir divvainagu (lielākam apgriezienu skaitam) vai 
trīsvainagu (mazākam apgriezienu skaitam, m azākām jaudām ).
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30. zim. Rūpnīcas H 3JI viendiska divvainagu turbina.

Jaudai 1000—2000 kW  līdzīgas turbīnas izveido ar divām spie
diena pakāpēm (pa vienam divvainagu diskam katrā) un tvaika 
sadalīšanu ar sprauslu. Tāda turbīna ar jaudu 2000 kW un 
3000 apgr/min, strādājot ar tvaiku, kura spiediens 29 ata, tem
peratūra 400° un pretspiediens 1,2 ata, patērē aptuveni 12 kg/kW st  
tvaika.
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4. DAUDZPAKĀPJU AKTĪVA KONDENSĀCIJAS TURBĪNA AR VIDĒJU
JAUDU

Kā piemēru apskatīsim  m arkas H3JI AK-6 turbīnas konstruk
ciju. Šīs turbīnas garengriezum s parādīts 31. zīm. Tā ir vidēja spie
diena kondensācijas turbīna ar 6000 kW  jaudu, 3000 apgr/min, 
kas paredzēta elektroģeneratoru piedziņai. Tvaika sākuma para
metri 35 ata un 435°, spiediens pie ieplūdes kondensatorā 0,04 ata. 
Tvaika sadalīšana ar sprauslām . Tvaiks, plūstot caur ātrdarbīgo 
apturēšanas vārstuli, tiek aizvadīts līdz četriem regulēšanas grupu 
vārstuļiem, no kuriem viens redzams virs turbīnas. P a  katru vār
stuli tvaiks ieplūst vienā no četriem sprauslu segmentiem, no ku
riem divi atrodas turbīnas augšējā pusē, bet divi apakšējā pusē. 
Lai pam azinātu spiediena zudumus pirms kondensatora, izplūdes 
īscaurule izveidota ar garenisku šķērssienu. Zīmējumā redzamas 
trīs automātiski neregulējam as tvaika noņem šanas vietas, no ku
rām  tvaiks aizplūst uz barošanas ūdens reģeneratīviem sildītājiem. 
Regulatora vertikālā vārpsta saņem kustību no turbīnas galvenās 
vārpstas caur gliemežpārvadu. Galu blīves ir labirintu veida. 
Augstspiediena pusē (priekšpusē) turbīnai ir radiālaksiālais gult
nis ar ieliktņu lodes veida ārējo virsm u (pašiestādošais gultnis). 
Zemspiediena pusē (mugurpusē) redzams radiālgultnis ar cilin
driskiem ieliktņiem. Turbīnas korpusa stingais punkts (t. i., nekus
tīgais) atrodas zemspiediena pusē (gultņa tuvum ā), turpretim 
priekšējā gultņa korpuss ir kustīgs, un tā pārvietošanos pa pamat- 
rāmi nosaka garenķīļi. Turbīnas rotors sastāv  no regulējamas 
divvainagu pakāpes (Kertisa disks ar divām ātrum a pakāpēm) un 
piecpadsmit vienkāršām spiediena pakāpēm, no kurām  trim  pēdē
jām. ir zināms reakcijas grāds (kas redzams no tā, ka diskos nav 
atslodzes caurum u). Pēdējo četru pakāpju lāpstiņas izveidotas ar 
dakšas veida kāju. Kertisa diska aprēķina diametrs ir 1000 mm, 
bet pēdējās pakāpes — 1245 mm, tātad  aploces ātrum s Kertisa 
diskam ir 157 mjsek, bet pēdējam diskam 195,5 m/sek. Pēdējo 
piecu pakāpju diafragm as iestiprinātas nevis tieši korpusā, bet 
dalītā aptverē. Augstspiediena galā redzams sajūgs ģeneratora pie
vienošanai un tā pirm ais gultnis. Kopējais turbīnas garum s ap
mēram 5 m.

Līdzīga tipa turbīnas ar dažādu spiediena pakāpju skaitu plaši 
lieto vidējām jaudām.

5. LIELAS JAUDAS VIENCILINDRA TURBĪNA

Apskatīsim Ļeņingradas m etalrūpnīcas (JIM 3) viencilindra 
turbīnas BK-50-1 konstrukciju. Sīs turbīnas garengriezum s parā
dīts 32. zīm. Tā ir augstspiediena kondensācijas turbīna ar jaudu 
50 000 kW  un 3000 apgr/min, vienplūsmas, t. i., bez tvaika plūsmas
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sazarošanas pēdējās pakāpēs. Tvaika sākuma param etri ir 90 ata 
un 500°, beigu spiediens apmēram 0,04 ata. Turbīnas rotors sastāv 
no regulējam as divvainagu Kertisa pakāpes un septiņpadsm it vien
kāršām spiediena pakāpēm, pie kam pēdējās trīs izveidotas ar reak
cijas grādu. P irm ās pakāpes sprauslu aparāti iestiprināti tvaika 
pievadcaurulēs, kas iem etinātas turbīnas korpusā. Turbīnai ir 
sprauslu tvaika sadalīšana ar četriem regulēšanas vārstuļiem. 
Pirmie vienpadsm it diski, kas strādā augstu tem peratūru laukā, iz
kalti vienā gabalā ar turbīnas vārpstu, bet pārējie septiņi diski 
karstā stāvoklī uzdzīti uz vārpstas ar uzspīlējumu. Pēdējās pakāpes 
disks bez tam  vēl ar gala ierievju palīdzību sastiprināts ar pakaļē
jās labirintu blīves čaulu. Pēdējo piecu disku lāpstiņām  ir dakšas 
veida kāja. Pēdējo trīs disku lāpstiņas sastiprinātas ar stieples 
bandāžām. Abu pēdējo disku lāpstiņu ārējie gali tvaika ieplūdes 
pusē aizsargāti no erozijas ar stellita uzliktņiem. Pēdējām lāpsti
ņām ir m ainīgs šķērsprofils (šaurāks un plānāks pret galu). P ē
dējās pakāpes vidējais diam etrs 2 m, atbilstošais aploces ātrum s 
314 rn/sek, lāpstiņas garum s 665 mm, tātad  aploces ātrum s lāpsti
ņas galā ir 421 m/sek. Pēdējās pakāpes vidējā diam etra un lāpsti
ņas garum a attiecība ir 3. Pēc šīm pazīmēm tāda turbīna ir tu r
bīna ar robežjaudu. Siltum a zudumi tvaika izplūdes ātrum a dēļ 
no pēdējās pakāpes sasniedz 11 kkal/kg. Turbīnas korpusa augst- 
spiediena pakāpju posms izgatavots no tērauda atlējum a (no mo- 
libdena tērauda ar 0,5% M o), bet pārējie posmi m etinātā kon
strukcijā. Korpusā izveidotas piecas īscaurules tvaika noņemšanai 
no turbīnas starppakāpēm  barošanas ūdens reģeneratīvo sildītāju 
vajadzībām. Visas diafragm as uzstādītas speciālās aptverēs. Virs 
puselastīgā viļņotā sajūga, kas savieno turbīnas un elektroģenera- 
tora vārpstas, novietota vārpstas pagriešanas iekārta. Tā sastāv 
no elektrodzinēja un gliemeža un zobratu pārvadiem, kas savieno 
dzinēju ar iepriekš minēto sajūgu. So iekārtu ieslēdz rotora lēnai 
griešanai, tā dodot tam  iespēju vienmērīgi atdzist, kad turbīna 
nestrādā. Turbīnai ir centrifugālais regulators; kustību uz izciļņu 
vārpstu pārnes ar zobstieņa palīdzību. Turbīnas īpatnējais tvaika 
patēriņš apmēram 4 kgļkW st.

6. DIVCILINDRU TURBĪNA AR STARPTVAIKA NOŅEMŠANU

33. zīm. parādīta garengriezum ā J1M3 rūpnīcas vienvārpstas 
divcilindru turbīna Ari-50-2 ar starptvaika noņemšanu ražošanas 
vajadzībām. Turbīnas jauda pie 3000 apgr/m in ir 50 000 kW. 
Tvaika sākuma param etri 29 ata un 400°; noņemtā tvaika spiediens 
ir 6—8 ata, tā daudzums ir regulējam s, pie kam tā maksimums ir 
100 t/st. Turbīnai bez tam  vēl ir trīs starptvaika noņemšanas vie
tas barošanas ūdens reģeneratīvai 'uzsildīšanai. Pirm ajā cilindrā 2

24  —  575
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novietotas piecas tīri aktīvas spiediena pakāpes, o tra jā  4 — sep
tiņas spiediena pakāpes ar nelielu reakcijas grādu (divvainagu pa
kāpju nav). Turbīna izveidota ar divām vārstuļu grupām: pirms 
pirmā cilindra atrodas ieplūdes vārstuļi / ,  bet pirm s otrā — 3. 
Kā visām termofikācijas turbīnām  šai turbīnai bez ātrum a regula
tora (centrifugālā) ir vēl spiediena regulators, kura uzdevums no
drošināt m ainīgu noņemtā starptvaika daudzumu pie gandrīz pastā
vīga starptvaika spiediena. Neatkarīgi no šī regulatora noņemtā 
tvaika spiedienu var m ainīt par 1 atm ar rokām. P a  īscauruli 7 svai
gais tvaiks ieplūst turbīnā; pa īscauruli 9 tvaiks izplūst no pirmā ci
lindra, lai pēc tam  ieplūstu otrā cilindrā; pa īscauruli 6 tvaiks iz
plūst no otrā cilindra un ieplūst kondensatorā. Sīs turbīnas priekš
pēdējā spiediena pakāpe izveidota ar divstāvu lāpstiņām . Ārējam 
stāvam  caurplūstošā tvaika plūsma beidz savu procesu un tiek ieva
dīta kondensatorā (apmēram 40% no kopējā tvaika daudzuma). 
Iekšejam stāvam  caurplūstošais tvaiks beidz izplešanās procesu 
tikai pēdējā pakāpē un pēc tam  arī ieplūst kondensatorā. Daļēja 
tvaika aizvadīšana kondensatorā no priekšpēdējās pakāpes dod 
iespēju sam azināt pēdējās pakāpes lāpstiņu garum u līdz pieļauja
miem izmeriem (praktiski abas pēdējās pakāpes izveido vienāda 
garuma lāpstiņām ). Augstspiediena un zemspiediena cilindru ro
tori savienoti ar sajūgu, kas dod iespēju uzstādīt katru rotoru di
vos radiālgultņos un vienā aksiālgultnī (katra cilindra priekšgalā, 
t. i., augstākā spiediena pusē). Ar sajūgu 5 turbīnai pievieno elek- 
troģeneratoru.

Starp termofikācijas turbīnām  šīm turbīnām  ir vislielākā jauda.

7. A UG STSPIED IENA  DIVCILINDRU KONDENSACIJAS TURBĪNA

34. zīmējumā parādīta garengriezum ā augstspiediena divcilindru 
kondensācijas turbīna BK-100-2 J1M3. Turbīnas jauda pie 
3000 apgr/min ir 100 000 kW. Tvaika sākuma param etri 90 ata 
un 500°, spiediens kondensatorā 0,035 ata. Augstspiediena cilindrā 
2 tvaiks ieplūst pa regulēšanas grupu vārstuļiem  /. V ārstuļu skaits 
četri; tos darbina ar izciļņu ripu palīdzību, kas nostiprinātas uz sa
dalīšanas vārpstas. Pēdējo pagriež ar zobstieņa pārvada palīdzību 
servomotora virzulis, kam ir virzes kustība. Augstspiediena cilindrā 
novietota regulējam ā divvainagu Kertisa pakāpe un vienpadsmit 
vienkāršas tīri aktīvas spiediena pakāpes. Pirmie desmit diski iz- 
virpoti no kopēja kalum a ar vārpstu, abi pēdējie diski uzsēdināti 
vārpstai karstā stāvoklī. Pēc izplešanās pirm ajā cilindrā tvaiks pa 
cauruļvadu 3—4 ieplūst zemspiediena cilindra vidusdaļā, kur saza
rojas divās vienādās plūsmās, kas plūst pretējos virzienos caur 
pēdējām piecām spiediena pakāpēm (disku skaits zemspiediena 
cilindrā ir 2 X 5 ) .  Pēdējām trim  spiediena pakāpēm ir pakāpeniski
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pieaugošs reakcijas grāds. Tvaika plūsmas sim etrijas dēļ aksiālie 
spiedieni uz ZSC rotoru līdzsvarojas. Visa šīs turbīnas priekšējā 
daļa ir līdzīga agrāk aprakstītās turbīnas BK-50 priekšējai daļai, 
bet ar lielāku aplāpstojumu, kas aprēķināts palielinātai (gandrīz 
divas reizes) tvaika caurlaidei. Arī pēdējās pakāpes šīm turbīnām 
ir vienādas un izveidotas ar vienāda izmēra lāpstiņām  (jo plūsmas 
sazarošana turbīnā BK-100-2 divkāršo tvaika caurlaidi). N ostrā
dāto tvaiku ielaiž divos kondensatoros pa izplūdes īscaurulēm  5 
un 6. Turbīnas kopējais garum s apmēram 12,5 m. Sī turbīna ir 
divplūsmu turbīna ar robežjaudu. Zudumi izplūdes ātrum a dēļ no 
pēdējās pakāpes sasniedz 11,6 kkal/kg. Turbīnas īpatnējais tvaika 
patēriņš ir aptuveni 3,8 kg/k\W st.

8. SESTAJĀ PIECGADĒ IZGATAVOJAMĀS LIELJAUDAS TURBĪNAS

1952. gadā tika izgatavota ļoti augsta spiediena kondensācijas 
turbīna CBK-150-1, kuras jauda pie 3000 apgr/m in ir 150 000 kW. 
Tvaika sākuma param etri 170 ala un 550° ar starppārkarsēšanu 
līdz 520°. 1953. gadā šo turbīnu uzstādīja Cereketskas V alsts ra
jona elektrostacijā. Turbīnai ir trīs cilindri. Augstspiediena cilindrā 
novietota regulējam a divvainagu pakāpe un septiņas vienkāršas ak
tīvas spiediena pakāpes. Pēc starppārkarsēšanas tvaiks ieplūst 
vidējā spiediena cilindrā, kurā novietotas divpadsmit spiediena pa
kāpes. Pēc tam  tvaiks ieplūst zemspiediena cilindra vidējā daļā, 
kur sazarojas divās vienādās plūsmās, kas plūst pretējos virzienos 
caur pēdējām trīs spiediena pakāpēm. Priekšpēdējā pakāpe izvei
dota ar divstāvu lāpstiņām .

Sakarā ar PSK P XX kongresa lēmumiem sestajā piecgadē tika 
paredzeta p laša prograima lielu augstspiediena turbīnu tālākai attīs
tībai. Tajā skaitā tika paredzēts izgatavot un uzstādīt tvaika turbīnu 
agregātus ar jaudu 100 000, 150 000 un 200 000 kW, plaši lietot 
iekārtas tvaika param etriem  130 ata un 565° ar starppārkarsēšanu, 
apgūt rūpniecības ekspluatācijā turboblokus (t. i., agregātus 
katls -ļ- turbīna) ar jaudu 200 000 kW  param etriem  300 ata un 650°.

Šajos lēmumos tika paredzēts paaugstināt arī katlu un turbīnu 
agregātu kvalitāti, kā arī tehniski rekonstruēt mazekonomiskās 
novecojušās term iskās elektrostacijas, lietojot augstu param etru 
tvaiku.

Pie augstspiediena turbīnām , kādas tuvākajos gados izlaidīs Padom ju S a
vienības rūpnīcas, pieskaitām as šādas (visas a r  3000 a p g r/m in ): t v a i k a p a 
r a m e t r i e m  90 a t a  u n  535°.

BKT-100 X T r3  (jauda 100 M W  a r starp tvaika noņem šanu apsildīšanas va
jadzībām , ar uzlabotu plūsm as daļu ); BOT-50-2 JIM 3 (50 M W  a r divām s ta rp 
tvaika noņem šanas vietām  — pie 10— 16 un 0,7—2,5 ata);

t v a i k a  p a r a m e t r i e m  130 a t a  u n  565° a r  s t a r p p ā r k a r s ē š a n u  
l ī d z  565° riBK-100 JTM3, riBK-150 X T r3 , nBK-200 JIM 3 (kondensācijas ar 
jaudu 100, 150 un 200 M W ); J1BP-25-10 un nB P-25-18 XTT3 (25 M W  pret

24*
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spiedienam 10 un 18 ata); B11T-50-3 JIM 3 (50 M W  ar divām  regulējamām 
starp tvaika noņem šanas vietām  pie 10— 16 un 0,7—2,5 ata);

t v a i k a  p a r a m e t r i e m  220 a t a  u n  550° a r  s t a r p p ā r k a r s ē -  
š  a n u l ī d z  570° CBP-50-3 JIM 3 (50 M W  priekšslēgu turbīna pretspiedienam 
34 ata);

t v a i k a  p a r a m e t r i e m  220 a t a  u n  600° a r  s t a r p p ā r k a r s ē -  
š a n u  l ī d z  565° CBK-200 XTF3 (200 M W  kondensācijas);

t v a i k a  p a r a m e t r i e m  250—270 a ( s  u n  580° a r  s t a r p p ā r k a r -  
s ē š a n u  l ī d z  565° CKK-300 XTT3 (300 M W);

t v a i k a  p a r a m e t r i e m  300 a t a  u n  650° CKP-100 X T r3  (100 MW 
priekšslēgu, divās m odifikācijas); CKKT-300 XTT3 un JIM 3 (300 MW  ar 
starp tvaika noņem šanu un divām starppārkarsēšanām  līdz 565°).

Sajās tu rb īnās m aksim ālais aploces ātrum s ir pieaudzis līdz 450 m[sek, 
bet lāpstiņu darb īgās daļas garum s līdz 740—780 mm  pie pakāpes vidējā dia
m etra un lāpstiņās garum a attiecības 2,8.

9. TVAIKA TURBĪNU IEKĀRTU KONDENSĀCIJAS IETAISES

Tvaika turbīnas kondensācijas ietaise tiek paredzēta, lai radītu 
turbīnas izplūdes daļā retinājumu, kā rezultātā palielinās turbīnā 
izm antojam ais spiediena kritums, pam azinās siltum a patēriņš un 
atbilstoši tam pam azinās arī tvaika patēriņš. Tikai m azas jaudas 
turbīnām, kas strādā ar tvaika izplūdi atmosfērā, un termofikāci- 
ja s  turbīnām  ar pretspiedienu kondensators nav vajadzīgs, turpre
tim pārējos gadījumos kondensators ir tvaika turbīnas neatņemams 
piederums.

Tvaika turbīnām  parasti lieto tikai virsm as kondensatorus, t. i., 
tādus, kuros dzesēšanas ūdens tek pa caurulēm, kuru ārpusi ap
skalo tvaiks. Tā kā šādā gadījum ā tvaiks nesaskaras tieši ar ūdeni, 
tad  iegūst tīru kondensētu, kas nesatur ne mehāniskus, ne arī dze
sēšanas ūdenī izšķīdušo sāļu piemaisījumus. Sis kondensāts nesatur 
arī eļļu, jo turbīnā tvaiks neapskalo eļļojam ās daļas (gultņi atrodas 
ārpus turbīnas korpusa). Pie paaugstināta un augsta spiediena 
katlu barošana ar tīru ūdeni ir viena no galvenajām  prasībām, ar 
kuru panāk tvaika turbīnas iekārtas drošu darbību; ar to arī šinī 
gadījumā attaisnojas virsm as kondensatoru lietošana. Diemžēl, jā
piezīmē, ka šie kondensatori ir ar lielāku m etala ietilpību, lielākiem 
izmēriem un dārgāki nekā tvaikm ašīnās lietotie saplūdes kon
densatori.

35. zīmējumā (labajā pusē) parādīts virsm as kondensators ga- 
rengriezumā. Tas izgatavots horizontāla veltņa veidā, parasti no 
tērauda skārda (metinātā vai kniedētā konstrukcijā). Veltņa galos 
ar divu vertikālu plākšņu t. s. cauruļu plākšņu palīdzību ir noda
lītas ūdens kameras — labā 6 un kreisā 21. Šajās plāksnēs iestip
rinātas horizontālas m isiņa caurules 5 ar sieniņas biezumu apmē
ram  1 mm, ārējo diametru 19 līdz 25 mm un garum u līdz 5—7 rn 
(lielos kondensatoros).

Kondensatora caurules mēdz iedalīt grupās, kuras sauc par 
ūdens ejām; to skaits ir no 1 līdz 4 (shēmā ir divas ūdens ejas).



t v a ik a  t u r b īn u  k o n d e n s a c ij a s  ie t a is e s 373

Dzesēšanas ūdeni no pievadkanāla 13 pa cauruli 14 ievada vienā 
no ūdens kamerām, no kurienes tas tālāk plūst pa pirm ās ūdens 
ejas caurulēm, pēc tam  pa otrās ūdens ejas caurulēm utt. Sasilušais 
ūdens izplūst no kondensatora un pa cauruli 10 ietek novadkanālā
11 vai tiek padots gradētavā atdzesēšanai.

35, zīm. V irsm as kondensatora ietaises shēma.

Tvaiks ar spiedienu 0,03—0,05 ata (un vairāk) no turbīnas iz
plūdes īscaurules 1 pa viļņoto kompensatoru 2  ieplūst kondensatora 
ieplūdes Iscaurulē 3 un, plūstot starp caurulēm virzienā no augšas 
uz leju, kondensējas. Kondensātu izsūknē no kondensatora zemā
kās vietas (iscaurulē 8), bet gaisu, kas iekļuvis tvaika telpā, iz
sūknē no tās kondensatora apakšējās puses vietas, kas pēc iespē
jas vairāk atdzesēta.

Kondensatora cauruļu ārējo virsmu, pa kuru notiek siltumap- 
m aiņa starp tvaiku un ūdeni, sauc par tā dzesētājvirsm u un apzīmē 
ar F m 2. Kondensatorā ieplūstošais tvaiks parasti ir m itrs piesāti
nāts (mitrums ne vairāk kā 10— 12%) un kondensējas pie gandrīz 
pastāvīga spiediena (tvaika spiediens un tem peratūra krīt tikai
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neievērojami). Katrs kilogram s tvaika atstāj kondensatorā ap
mēram  Ai =  550 kkal siltuma. Dzesēšanas ūdens tem peratūra pa
augstinās no t\ pie ieplūdes (apm ēram  vienāda 10— 15°, ja dzesē 
ar tekošu ūdeni) līdz t2 pie izplūdes (šī tem peratūra parasti ir par
4—6° zemāka nekā kondensatorā ieplūstošā tvaika tem peratūra tk) . 
Katra kilogram a tvaika kondensēšanai patērēto ūdens daudzumu 
sauc par d z e s ē š a n a s  r e i z u l i  un apzīmē ar m.

Lietojot minētos apzīmējumus, var uzrakstīt v i r s m a s  k o n 
d e n s a t o r i e m  šādu aptuvenu s i l t u m a  b i l a n c e s  v i e 
n ā d o j u m u :

Ai — (č2 — t,)- m kkal!kg, (69)

kas izsaka siltum a daudzumu, ko 1 kg  tvaika atdod atbilstošam 
ūdens daudzumam (ūdens īpatnējā siltum a ietilpība pieņemta vie
nāda 1 kkal/kg °C un nav ielikta vienādojuma labajā pusē). No šī 
vienādojuma atrodam  dzesēšanas reizuli

m =  <7°) H l\
Nepieciešamās dzesētājvirsm as lieluma noteikšanai uzrakstām 

vienādojumu siltum a pārejai no kondensējamā tvaika dzesēšanas 
ūdenī:

Q =  Ķ . F .  b v kkal/st jeb ļ  -  Ķ • b v kkal/m2 st, (71)

kur Q — pārnesam ais siltum a daudzums kkal/st-,
Ķ — siltum a transm isijas koeficients, parasti 2500—3500 

kkal/m2 st°C;
siltum a daudzums, kuru pārnes dzesētājvirsm as 1 m2 vienā 

stundā;
— vidējā tvaika un ūdens tem peratūru starpība (vidējais 

tem peratūras kritum s), kas aptuveni vienāda

5* =  * * - 4 ^ -  (72)

Ja  D — laika vienībā kondensējamā tvaika daudzums k g /s t , 
tad Q =  D -A i.  Ieliekot šo sakarību vienādojumā (71), dabū tvaika 
daudzumu, kas kondensējas vienā stundā uz katra  dzesētājvirsmas 
kvadrātm etra:

T =  =  k«!m ,sL  <73>

Šo lielumu var saukt par kondensatora d z e s ē t ā j v i r s m a s  
s l o d z i  (tam ir apmēram tāds pats raksturs kā katla  agregāta 
sildvirsm as slodzei).

A grāk doto formulu ilustrēšanai atrisināsim  vienu piemēru. Pieņem sim, k;i 
ūdenim  ti =  10°, U =  18°, tvaikam  t p=  24° (kas a tb ilst p iesātināta  tvaika spie

9
F



TVAIKA TURBĪNU KONDENSACIJAS IETAISES 375

dienam apm ēram  0,04 ata), Ai 550 kkal/kg, bet kopējais kondensējam ais 
tvaika daudzum s D — 60 000 kg/st.

Pēc form ulas (70) atrod dzesēšanas reizuli:

550 = 68,75.
18— 10

Pēc form ulas (72) aprēķina vidējo tem peratūras kritum u

24 — “ ļ r " " '  “  10°-

Pieņem ot / (  =  3000 kkal/m2 st°C , atrod pēc form ulas (73) kondensatorn 
dzesētājvirsm as slodzi

^  =  3 0 0 0 - ^ =  54,5 kgļnfi st.r  oOU
un dzesētājvirsm as lielums

Dzesēšanas ūdens ātrum u kondensatora caurulēs pieņem ap 
2—2,7 mlsek. Transm isijas koeficients K  ir proporcionāls šī ātrum a 
kvadrātsaknei. J a  caurules (ūdens pusē) pārklājušās ar dubļiem 
un katlakmeni, koeficients K  pam azinās. Tvaika ātrum am  starp cau
rulēm jābūt ap 50—70 mfsek. Cauruļu izvietojumam pa kondensa
tora šķērsgriezumu jābūt tādam , lai šis ātrum s pēc iespējas ne
mainītos.

Ja  pārējie apstākļi ir vienādi, tad spiediens kondensatorā p a 
m azinās, pazeminoties dzesēšanas ūdens tem peratūrai t x vai pam a
zinoties kondensatora tvaika slodzei. Dažādi kondensatora defekti 
palielina tanī spiedienu (gaisa neblīvums — gaisa iekļūšana tvaika 
telpā, ūdens neblīvums — dzesēšanas ūdens iekļūšana šajā telpā, 
cauruļu piesērēšana).

Virsm as kondensatoru apkalpo trīs sūkņi (35. zīm .): cirkulāci
jas , kondensāta un gaisa sūknis. Cirkulācijas sūknis (centrifugā- 
lais) 12 padod dzesēšanas ūdeni pa dzīšanas līniju 16 kondensatora 
caurulēs, pēc kurām  sasilušais ūdens pa notekcauruli 10 ietek no- 
vadkanālā 11\ pirm s darba sākuma sūknim piesūc ūdeni palīga 
tvaikstrūklas ežektors 15. Kondensēta sūknis 9 izsūknē kondensētu, 
kas izplūst no kondensatora pa īscauruli 8, un padod to pa dzīša
nas cauruli 17. Gaisa sūknis izsūknē kondensatorā iekļuvušo gaisu 
no īscaurules 7 pa cauruli 20. Parasti par gaisa sūkni lieto div
pakāpju tvaikstrūklas ežektoru 18, kas izsūknē gaisu ar tvaika 
strūklas palīdzību. Ežektoram tvaiku pievada pa caurulēm 19. 
Virsmas kondensatora sūkņu grupas kopējais jaudas patēriņš var 
būt 2—3% un vairāk no turboģeneratora jaudas. Tādos gadījumos, 
kad kondensatorā izzudis vakuums, tvaiku nelaiž caur kondensa
toru, bet pa cauruli 4, kas pievienota kondensatora kaklam, un 
atm osfēras vārstuli izlaiž atmosfērā.
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Lielu jaudu turbīnu kondensato
riem nepieciešams ļoti ievērojams 
dzesēšanas ūdens daudzums. Ja  ūdens 
nav pietiekošā daudzumā vai arī ja 
tā kvalitāte nav apmierinoša, tad te
košā ūdens vietā lieto slēgto ūdens 
apgādes sistēmu, kur caur kondensa
toru cirkulē viens un tas pats ūdens, 
kas pēc izplūšanas no kondensatora 
tiek atdzesēts gradētavās vai izšļak- 
stīšanas baseinos.

36. zīmējumā parādīta  slēgta gra- 
dētava, kurai ir torņa forma. Odens 
atdzesēšana notiek torņa apakšējā, 
apūdeņotā, daļā; tā augšējā daļa / 
rada velkmi. Sasilušo ūdeni no kon
densatora padod pa cauruli 2  sadalī
tājā  3, kas novietots 6—8 m augstuma 
virs zemes līmeņa. No sadalītāja 
ūdens izplūst strūkliņu veidā un, krī
tot uz horizontālajām  plankām, ar 
kurām aizpildīta gradētavas apūde
ņotā daļa, sašķīst pilienos. Odens 
pilieni, krītot lejup, sastop augšup 
plūstošo gaisu, kura ieplūdes vietas 
gradētavā parādītas ar bultiņām  4, 

Zīm' shēma. gradetavas un atdziest. Atdzesēto ūdeni no rezer
vuārā 5 aizvada uz kondensatoru. 

Izšļakstīšanas baseinā ūdeni pa 
īpašām sprauslām  izsmidzina 2—4 m augstās strūklās virs baseina 
līmeņvirsmas. Krītot atpakaļ baseinā, ūdens pilieni atdziest. Abos 
gadījumos daļa ūdens iztvaiko, pie kam šinī procesā no ūdens tiek 
atņem ts lielāks siltum a daudzums nekā gaisa sasilšanas procesā.
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IEKŠDEDZES DZINĒJI

I n o d a ļ a

IEKSDEDZES DZINĒJU DARBA PROCESS

1. ĪSAS ZIŅAS PAR IEKSDEDZES DZINĒJU ATTĪSTĪBAS VĒSTURU

Par iekšdedzes dzinēju sauc virzuļdzinēju, kurā degviela sadeg 
tieši darba cilindrā. Dzinēja galvenās detaļas ir radniecīgas tvaika 
mašīnai, uz kuras bāzes tas ir radies. Galveno procesu secība, no 
kā kopumā sastāv  iekšdedzes dzinēja darba cikls, vispārējā gadī
jumā ir šāds. Cilindrā ieplūst degmaisījums (vai arī atsevišķi gaiss 
un pēc tam  degviela), pēc tam  virzulis saspiež šo degmaisījumu 
un saspiešanas beigās tas uzliesmo, sakarā ar to pieaug spiediens 
un palielinās sadegšanas produktu tilpums. Gāzu izplešanās sa is
tīta ar gāzu darba pārnešanu uz virzuli un kloķvārpstu. Pēc iz
plešanās sadegšanas produktus izvada no cilindra un to piepilda 
svaigs degmaisījums, un darba cikls atkal atkārtojas neskaitām as 
reizes.

Atkarībā no gāzu m aiņas procesa rakstura (sadegšanas pro
duktu izvadīšanu un svaigā m aisījum a ievadīšanu cilindrā), dzinē
jus iedala d i v t a k t u  d z i n ē j o s ,  kuros visi iepriekš m inētie pro
cesi notiek vienā kloķvārpstas apgrieziena laikā, t. i., divos virzuļa 
gājienos, un č e t r t a k t u  d z i n ē j o s ,  kuros darba cikls noris 
kloķvārpstas divu apgriezienu laikā, t. i., četros virzuļa gājienos.

Pirm ie darba spējīgie dzinēji, kurus varēja praktiski izmantot, 
tika uzbūvēti apmēram pirm s 100 gadiem, un tie darbojās bez deg- 
m aisījum a saspiešanas pirms tā aizdedzināšanas. Tagadējo četr
taktu darbības paņēmienu ar gāzes saspiešanu ieteica 1862. gadā 
inženieris Bo de Rošā. 1878. gadā šādus dzinējus uzbūvēja inže
nieris Otto, un pēc tam  tie izplatījās visai plaši. Kopš 1881. gada 
sāka lietot arī divtaktu darbības paņēmienu. Pirm ie dzinēji strādāja  
ar gāzveida degvielu (kurināmo) (apgaism ošanas gāzi, ģenerator- 
gāzi, domnu gāzi). Tūlīt pēc tam sāka lietot dažāda veida šķidro 
degvielu (petroleju, benzīnu, naftu), kam bija lielas praktiskas 
priekšrocības salīdzinājum ā ar gāzveida degvielu, it īpaši transporta 
dzinēju darbā.



37b IEKŠDEDZES DZINĒJU DARBA PROCESS

Pirm o benzīna karburatordzinēju 1878. gadā ieteica krievu flo
tes kapteinis I. Kostovičs. Pagājušā gadsim ta beigās vairākās mūsu 
zemes rūpnīcās sāka ražot sīkrūpniecībai kalorizatoru dzinējus, kas 
strādāja ar petroleju un naftu.

Visi iepriekš minētie dzinēji bija zemas kompresijas dzinēji un 
strādāja ar m ākslīgu jeb piespiedaizdedzi.

XIX gs. pēdējais gadu desmits iezīmējās ar pāreju uz dzinējiem, 
kas darbojās ar augstu spiedienu un pašaizdedzi. Pirm ais šāda 
veida dzinējs ar degvielas pneimatisku izsm idzināšanu, ko 1892. g. 
uzbūvēja R. Dīzelis, strādāja ar petroleju, un to praktiski sāka iz
mantot 1896. gadā. Līdzīgus dzinējus, kas strādāja  ar smagākās 
frakcijas šķidro degvielu (naftu), bet jau pilnīgākas konstrukcijas 
un daudz ekonomiskākus (apmēram par 10% ), kopš 1899. gada 
sāka ražot mūsu zemes rūpnīcas. Sie dzinēji, kas darbojās ar augstu 
spiedienu, ar sm ago šķidro degvielu, ko izsm idzināja pneimatiski, 
un ar pašaizdedzi, vēlāk tika nosaukti par kompresora dīzeļdzinē- 
jiem, un tie patērēja gandrīz divas reizes m azāk degvielas 
uz vienu ZS/st nekā zema spiediena dzinēji, tāpēc tie jo  plaši 
ieviesās dzīvē.

Mūsu gadsim ta pirm ajos gados mūsu zemes rūpnīcās pirmo 
reizi pasaulē tika uzbūvēti (1903. g.) kuģu dīzeļdzinēji upju motor- 
kuģiem, bet vēlāk (1908. g.) — kara kuģiem. Mūsu zemes rūp
nīcām pieder prioritāte arī augsta spiediena divtaktu dzinēju izvei
došanā (1903. g .), bet 1906. gadā šajās rūpnīcās izstrādāja div
taktu dzinējiem vispilnīgāko gāzu sadales tipu — tā  saukto vārstuļu 
spraugas taisnplūsm es skalošanu, kuru tagad  lieto samērā plaši.

Mūsu gadsim ta otrajā gadu desmitā kompresoru dīzeļ dzinēju 
vietā nāca bezkompresoru dīzeļdzinēji, kas darbojās ar darba šķid
ruma izsmidzināšanu.

1907. gadā tika publicēts iekšdedzes dzinēju darba procesa ter
miskais aprēķins, ko izstrādājis Baum aņa M askavas Augstākās 
tehniskās augstskolas profesors V. Griņeveckis un kas palīdzēja 
jaunu dzinēju tipu izveidošanā.

Pēcrevolūcijas periodā dzinēju pilnveidošanā raksturīgi lielie 
panākumi, ko guvušas mūsu rūpnīcas un zinātnieki, uzlabojot sta
cionāros bezkompresora dīzeļdzinējus, zema un augsta spiediena 
automobiļu, traktoru un aviācijas dzinējus, ar šķidro degvielu un 
ar ģeneratorgāzi strādājošās motorlokomotīves, izstrādājot vairā
kas svarīgas teorētiskas problēmas (degvielu sadegšanas teoriju 
u. c.).

Sakarā ar augsto ekonomiskumu, kompaktumu, gatavību palai
šanai jebkurā momentā un vienkāršo kopšanu iekšdedzes dzinējus 
plaši lieto dažādās tautas saimniecības nozarēs. To trūkums ir ne
pieciešamība lietot galvenokārt vērtīgu degvielu (šķidro) un rela
tīvi lielais eļļas patēriņš eļļošanai. Iekšdedzes dzinējam, tāpat kā 
tvaikmašīnai, piemīt kloķa-klaņa m ehānisma nelabvēlīgā ietekme
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uz m ašīnas dinamiku. Stacionāros apstākļos iekšdedzes dzinējus 
lieto m azās elektrostacijās un ūdens sūkņu stacijās, bet to galvenais 
lietošanas lauks ir visu veidu transports (automobiļu, dzelzceļa, 
ūdensceļu, aviācijas), kā arī lauksaimniecībā un visāda veida p ā r
vietojamās iekārtās (ar kompresoru, ar ūdens sūkni u. c.).

2. CETRTAKTU DZINĒJU DARBĪBAS PRINCIPS

P ar četrtaktu dzinēju sauc tādu dzinēju, kuram darba cikls 
norit virzuļa četru gājienu (četru taktu) jeb kloķvārpstas divu ap
griezienu laikā. Vertikāla četrtaktu dzinēja shēm a parādīta 1. zīm.

Sākumā minēsim galvenos konstruktīvos elementus, kas ir ko
pēji gan četrtaktu, gan arī divtaktu dzinējiem.

Dzinēja nekustīgās daļas kopā veido korpusu, kurā ietilpst darba 
cilindri ar vākiem, karters un pam atrām is. Galvenais dzinēja m e
hānism s sastāv  no virzuļa, klaņa 
un kloķvārpstas. Virzulim (čuguna 
vai alum inīja sakausējum a) ir čau
las forma ar noslēgtu augšējo 
galu. Hermētiskuma dēļ virzulim 
uzmauc elastīgus gredzenus (kom- 
presijas), pie kam daļa no gredze
niem (apakšējie) veic eļļošanu.
Virzulis pārvietojas pa cilindru no 
apakšējā galējā stāvokļa (zemākais 
jeb ārējais apstāju punkts ZAP) 
līdz augšējam  galējam  stāvoklim 
(augstākais jeb iekšējais apstāju 
punkts AAP). Cilindra iekšējo dia
m etru apzīmē ar D, virzuļa gājiena 
garum u ar S. Virzuli ar kloķvārpstu 
kinemātiski sa ista  klanis, kura g a 
rumu apzīmē ar L. Klanis sastāv 
no stieņa, augšējās galviņas (kas 
aptver virzuļa tapu) un apakšējās 
galviņas (kas aptver kloķvārpstas 
kakliņu). Sī kakliņa centrs pārvie
tojas pa aploci ar diametru 2 R, kur R — tā saucam ais kloķa rā 
diuss; pie tam  2R — S. Klaņa garum a un kloķa rādiusa attiecība 
L : R parasti vienlīdzīga 4,5—3,8. Jo  tā mazāka, jo dzinējs kom
paktāks un vieglāks, bet toties ir relatīvi lielāks normālais spēks, 
kas rodas starp  virzuļa virsmu un cilindra spoguli klaņa slīpos 
stāvokļos. Lai uzņemtu šo spēku bez ievērojama saskares virsmu 
nodiluma, virzuļa garum am  jābūt pietiekošam. Lielas jaudas

1. zīm. Č etrtaktu  dzinēja shēma.
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dzinējos dažreiz lieto komplicētāku kloķa mehānismu, kurā ietilpst 
arī virzuļa kāts un krustgalvis (kā parasti tvaikm ašīnām ), pie kam 
virzulis tad ir īss. Šādā gadījum ā uz cilindra uzstāda bez augšējā 
vāka arī apakšējo vāku, kā rezultātā abi cilindra gali kļūst darbīgi 
(t. i., cilindrs iegūst divkāršu darbību). Uz kloķvārpstas uzsēdina 
spara ratu, kas rada prasīto rotācijas vienmērību un pretsvarus 
mehānismu inerces spēku daļējai līdzsvarošanai. Dzinēja darbu 
nodod patērētājam  ar sajūga, siksnas pārvada, zobratu pārvada 
u. c. palīdzību. Lai, dzinēja slodzei mainoties, uzturētu konstantu 
apgriezienu skaitu, lieto centrifugālu regulatoru, kas iedarbojas uz 
degvielas padeves mehānismu. Katram  dzinējam ir nepieciešama 
eļļošanas sistēma, dzesēšanas sistēma, degvielas sistēm a un aiz
dedzes sistēma. Šo sistēmu izveidojums var būt ļoti dažāds.

Raksturīga četrtaktu dzinēja īpatnība ir tāda, ka cilindra vākā 
atrodas vārstuļi: ieplūdes (jeb iesūkšanas) vārstulis Ki un izplūdes 
(izgrūšanas) vārstulis K2 (1. zīm.). Vārstuļi saņem kustību no 
kloķvārpstas caur sadalīšanas vārpstu, kurai ir izciļņi, un sviru 
sistēmu. Gāzes sadalīšanas mehānisms atver un aizver katru vār
stuli vienu reizi darbības ciklā, t. i., divos kloķvārpstas apgriezie
nos. Iesūkšanas vārstu ļa uzdevums ir ielaist cilindrā gaisu (vai 
degmaisījumu), izplūdes vārstuļu uzdevums — izlaist no cilindra 
sadegušās gāzes.

Galvenie procesi, kas norisinās četrtaktu dzinēja cilindrā, ir 
šādi (turpmākie formulējumi attiecas uz vertikālu dzinēju):

1) virzuliim ejot no augšas uz leju pa atvērto vārstuli Ki, ci
lindrā tiek iesūkts degmaisījums vai arī tikai gaiss (ieplūdes gā
jiens) ;

2) virzulim ejot no apakšas uz augšu, cilindrā esošās gāzes tiek 
saspiestas (kompresījas gājiens), vārstuļi aizvērti; ja  cilindrā ticis 
ievadīts tikai gaiss, tad otrā gājiena beigās cilindrā ievada arī 
degvielu;

3) virzuļa nākam ajā gājienā no augšas uz leju notiek degvielas 
sadegšana un gāzu izplešanās (izplešanās gājiens, vārstuļi aiz
vērti); šā gājiena beigās atveras izplūdes vārstulis un sākas iepriek
šējs izplūdes process, lai sam azinātu spiedienu cilindrā (apimēram 
līdz 1 atm osfērai);

4) cikla pēdējā gājienā (no apakšas uz augšu) pa atvērto iz
plūdes vārstuli K2 notiek sadegšanas produktu izgrūšana no 
cilindra (izplūdes gājiens).

Izplešanās gājienu var nosaukt par darba gājienu, jo  galveno
kārt šajā gājienā gāzes ar virzuļa starpniecību pārnes uz kloķ
vārpstu darbu, no kura daļu patērē paša dzinēja pretestību pārva
rēšanai, bet pārējo nodod enerģijas patērētājam .

Saspiešanas un izplešanās gājieni, kurus teorētiskajos ciklos 
pieņem par adiabātiskiem, īstenībā ir tuvi politropiskajiem sakarā ar
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siltumapmaiņu starp gazi un sieniņam, ka ari sakara ar degmaisī- 
jum a degšanu vēl pēc galvenās daļas sadegšanas.

Sadegšanas process var norisināties gandrīz nemainīgā tilpumā 
(dzinējos ar ātru  sadegšanu), pie gandrīz nem ainīga spiediena 
(dzinējos ar pakāpenisku sadegšanu) vai arī pie m ainīga spiediena 
un tilpum a (dzinējos ar jauktu sadegšanu).

Kā zināms, gāzes spiedienu cilindrā atkarībā no virzuļa pār
vietojuma var uzzīmēt ar indikatora palīdzību. Četrtaktu dzinēju 
indikatora diagram u piemēri parādīti 2., 3. un 4. zīm. Uzskatām ī
bas dēļ šajās diagram ās iezīmētas koordinātu asis (tilpumu V ass, 
spiedienu p  ass), kuras indikators neuzzīmē (asis, ja  vajadzīgs, 
iezīmē papildus, apstrādājot indikatora diagram as). Sajās diagram ās 
ir parādīti galvenie punkti, ar kuru palīdzību tiek attēloti šādi pro
cesi: 1—2 — saspiešana (kom presija); 2—3 — sadegšana; 3—4 ■— 
izplešanās; 4—5 — priekšizplūde; 5—6 — galvenā izplūde (jeb 
izgrūšana); 6—1 — ieplūde (iesūkšana). Indikatora diagram ās, 
kas iegūtas no strādājošiem  dzinējiem, jānorāda spiediena mērogs, 
2., 3. un 4. zīm. tā vietā uz ordinātu ass ir iezīmētas atmosfēru 
iedaļas. Indikatora diagram ā jābūt iezīmētai atm osfēras līnijai.

Abscisu asi novelk zem atm osfēras līn ijas tād ā  a ts ta tum ā, kura m ilimetru 
skaits vienlīdzīgs spiediena m ērogam , piem ēram , ja  spiediena m ērogs m =  
=  3 mmļatm, tad  a ts ta tum am  starp  atm osfēras līniju un abscisu asi jābūt 3 mm. 
O rdinātu ass novilkšanai spriežam  tā. K om presijas pakāpe ir vislielākā un v is
mazākā tilpum a attiecība:

Vļt Vc_Vh
IV V,7 ^ + 1

no kurienes

Tā kā d iagram as garum s atb ilst darbīgajam  cilindra tilpum am  Vļ, (virzuļa 
laukum a un virzuļa gājiena reizinājum s), tad  kom presijas beigu tilpum s V ,, 
ko atrod pēc šīs formulas, atb ilst o rdinātu  ass a ts ta tum am  no indikatora d ia
gram as kreisās malas.

2. zīmējumā parādīta indikatora diagram a četrtaktu dzinējam 
ar ātru  sadegšanu un zemu kompresiju (piemēram, benzīna vai 
gāzes dzinējam ). Izplūdes procesā 5—6  spiediens cilindrā ir aug
stāks nekā atm osfēras spiediens (par izplūdes sistēmas, t. i„ iz
plūdes vārstu ļa un izplūdes cauruļvada ar trokšņu slāpētāju pre
testības vērtību). Ieplūdes procesā 6—1 spiediens cilindrā ir 
zemāks nekā atm osfēras spiediens (par ieplūdes sistēmas, t. i., ieplū
des vārstuļa, gaisa filtra, karburatora vai gāzģeneratora un gāz- 
jauča u. c. pretestības vērtību). Indikatora diagram as augšējās da
ļas laukums 1—2—3—4—5 attēlo gāzu pozitīvo darbu cilindrā 
(pec kura parasti aprēķina m ašīnas indicēto jaudu), diagram as



382 IEKŠDEDZES DZINĒJU DARBA PROCESS

apakšējās dajas laukums 5—6—1 attēlo palīgprocesu (izplūdes un 
ieplūdes) negatīvo darbu, kuru sauc arī par dzinēja sūkņa zu
dumiem.

3. un 4. zīmējumā parādītas indikatora diagram as četrtaktu 
dzinējiem ar augstu kompresiju: ar pakāpenisku sadegšanu (kom
presora dīzelim) un jauktu sadegšanu (bezkompresora dīzelim).

2. zīm. Indikatora diagrama četr- 3. zīm. Indikatora diagrama četr
taktu dzinējam ar ātro sadegšanu taktu dzinējam ar pakāpenisko sa- 

un zemu kompresiju. degšanu un augstu kompresiju.

Sakarā ar pārāk sīko spiediena mērogu abās pēdējās diagramas 
izplūdes un ieplūdes līnijas saplūdušas kopējā līnijā (ar atmosfēras 
līniju), tāpēc sūkņa zudumu laukumu šajās diagram ās nevar 
saskatīt.

3. DIVTAKTU DZINĒJU DARBĪBAS PRINCIPS

P ar divtaktu dzinēju sauc tādu dzinēju, kurā darba cikls nori
sinās divu virzuļa gājienu laikā (divos taktos) jeb kloķvārpstas 
viena apgrieziena laikā. Kāda vertikāla divtaktu dzinēja (visvien
kāršākā) shēma parādīta  5. zīmējumā. Galvā iebūvēto vārstu vietā 
šeit cilindram ierīkotas divas logu rindas (spraugas) cilindra 
apakšdaļā: zemākie logi ir skalošanai, augstākie — izplūdei. Sādu 
sistēmu sauc par vienkāršu spraugu šķērsskalošanu. Kad virzulis 
nonāk apakšējā stāvoklī, abas logu rindas ir atvērtas. Izplūdes 
logi, kas kalpo sadegšanas gāzu izplūdei, sāk  atvērties agrāk un 
aizveras vēlāk nekā skalošanas logi, kas paredzēti skalošanas gaisa 
ievadīšanai cilindrā.

Galvenie procesi, kas norisinās divtaktu dzinēja cilindrā, ir 
šādi:

1) virzulim  atrodoties apakšējā stāvoklī, cilindrā pa skalošanas 
logiem ieplūst gaiss, kas iepriekš ir saspiests līdz 1,1— !,4 ata
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īpašā spiedsūknī; šis skalošanas process turpinās līdz tam  laikam, 
kamēr virzulis aizver skalošanas logus;

2) virzulim  ejot no apakšas uz augšu pēc izplūdes logu aiz
vēršanas, gaiss cilindrā tiek saspiests (kompresijas gājiens); pa
rasti saspiešanas gājiena beigās cilindrā ievada degvielu;

4. zīm. Indikatora d iagram a četrtaktu  dzinē
jam a r jaukto  sadegšanu un augstu  kom- 

presiju.

5. zīm. Shēma divtaktu dzinējam 
ar vienkāršāko spraugu skalo
šanu  un kloķu kam eras skalo

šan as sūkni.

3) virzulim ejot no augšas uz leju, degviela sadeg un gāzes iz
plešas (izplešanās gājiens līdz izplūdes logu atvēršanās sākum am );

4) kad virzuļa augšm ala sasniegusi izplūdes loga augšmalu, 
sākas sadegšanas gāzu izplūde no cilindra atmosfērā un spiediens 
cilindrā sam azinās aptuveni līdz 1,5 ata (iepriekšējās izplūdes pro
cess); šis process beidzas līdz ar skalošanas logu atvēršanās sā
kuma momentu, tomēr gāzu izplūde pa izplūdes logiem turpinās 
acīm redzot ari vēlāk, kamēr tos neaizver virzulis (izplūde skalo
šanas laikā jeb piespiedu izplūde).

6. zīmējumā parādīta indikatora diagram a divtaktu dzinējam 
ar ātru  sadegšanu un zemu kompresiju (motocikleta benzīna dzi
nējam  vai sm agās šķidrās degvielas kalorizatora dzinējam ). Ari 
šeit ir papildus iezīmētas koordinātu asis (tilpumu V ass un spie
dienu p  ass). Ar diagram ā parādīto  punktu palīdzību tiek attēloti 
šādi procesi: 1—2 — kompresija; 2—3 — sadegšana; 3—4 — izple
šanās; 4—5 — priekšizplūde; 5—6 — skalošanas sākums; 6— / — 
skalošanas beigas un izplūdes logu aizvēršana. Kā redzams, div
taktu dzinēja indikatora diagram a visumā atrodas virs atmosfēras 
līnijas un tās laukums attēlo gāzu veikto darbu cilindrā. Sūkņa
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zudumi divtaktu dzinējam jāatrod pēc skalošanas sūkņa indikatora 
diagram as.

6. zīmējumā bez darbīgā tilpuma Vh un kom presijas telpas Vc 
vel ir parādīta palīgprocesu (t. i., skalošanas un izplūdes) dēļ zau
dētā tilpuma daļa. Parasti izplūdes logu augstum s ir 25—30% no 
virzuļa gājiena 5 , tāpēc zaudētās tilpum a daļas relatīvā vērtība 
iļ; — i'’., : Vk a rī vienlīdzīga 25—30%.

Tā kā pēc divtaktu dzinēja indikatora d iagram as kom presijas pakāpe ir

tad ordinātu ass uzzīm ēšanai nepieciešam ais kom presijas tilpum s būs
1 - 4 »Vr =- Vt, E -- 1 '

Divtaktu dzinējam neatņemam s piederums ir skalošanas sūknis 
(sauc arī par gaisa kompresoru jeb spiedsūkni). 5. zīmējumā she
matiski parādītais kloķu kam eras skalošanas sūknis ir vienkāršākā

C. zfm. Indikatora diagram a divtaktu dzinējam  7. zīm. Cilpveida skalošanas 
ar ātro sadegšanu un zemu kompresiju. shēma.

tipa. To izveido zem virzuļa esošā hermētiski noslēgtā kloķu ka
mera (karters), kurai pierīkoti viens vai divi automātiskie iesūk
šanas vārstuļi (kas parasti izgatavoti elastīgu tērauda plāksnīšu 
veidā). Ar skalošanas logiem šo kameru savieno kanāls. Kad vir
zulis iet uz augšu, kamerā rodas retinājum s un pa iesūkšanas vār
stuli tajā  ieplūst atm osfēras gaiss. Virzulim ejot uz leju, šis vār
stulis aizveras un gaiss kamerā tiek saspiests līdz 1,3— 1,35 ata. 
Virzulim atverot skalošanas logus, gaiss no sūkņa ieplūst cilindrā,
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notiek skalošana un spiediens gan cilindrā, gan arī kamerā paze
minās gandrīz līdz atm osfēras spiedienam. Konstrukcijas galvenais 
trūkums ir tas, ka šāda skalošanas sūkņa padotais gaisa tilpums' ir 
mazs, sastādot ne vairāk kā 60—80% no cilindra darbīgā tilpuma. 
Tā kā bez tam  vēl skalošanas procesā līdz '/3 no skalošanas gaisa 
neražīgi aizplūst pa izplūdes logiem, tad cilindrā palikušā gaisa 
tilpums var būt vienlīdzīgs tikai apmēram  pusei no tilpuma, ko ap
raksta virzulis. Lai ievirzītu skalošanas gaisu dziļāk cilindra do
bumā, sam azinot ar to gaisa noplūdi, virzuļa dibenu izveido ar iz
ciļņa veida reflektoru līdzīgu tam, kāds parādīts 5. zīmējumā. 
Tajā pašā nolūkā gaisu pievada skalošanas logiem pa kanālu, kas 
veido ar vertikāli šauru leņķi.

Vēl labāku rezultātu dod cilpveida skalošana, kas shematiski 
parādīta 7. zīmējumā. Sādā gadījum ā gaisa ceļš cilindrā (starp 
skalošanas un izplūdes logiem) atgādina cilpu. Ar tādu skalošanu 
cilindrs tiek labi atbrīvots no sadegšanas produktiem.

Bez 5. un 7. zīmējumā parādītajām  skalošanas shēmām ir arī 
sarežģītākas un pilnveidotākas, kuras apskatīsim  turpmāk.

Salīdzinot divtaktu dzinējus ar četrtaktu dzinējiem, nonākam 
pie šāda slēdziena:

1. Divtaktu dzinēji konstrukcijas un ekspluatācijas ziņā ir vien
kāršāki par četrtaktu dzinējiem, it īpaši, ja  ir vienkāršā spraugu 
skalošana no kloķvārpstas kam eras spiedsūkņa, tāpēc m azas jau 
das dzinējus būvē galvenokārt divtaktīgus.

2. J a  ir laba skalošanas sistēma, divtaktu dzinēju jauda  stipri 
pārsniedz tāda paša lieluma un apgriezienu skaita četrtaktu dzi
nēju jaudu (pārsniedz līdz 1,6— 1,7 reizes), jo degvielas padeve 
cilindros un tās sadegšana notiek katra kloķvārpstas apgrieziena 
laikā. Tas ir īpaši svarīgi kuģu dzinējiem, dīzeļlokomotīvēm un 
citur.

3. Divtaktu dzinēji ir pārāki par četrtaktu dzinējiem griešanās 
vienmērīguma ziņā to pašu iemeslu dēļ (uzliesmojumi notiek divas 
reizes biežāk nekā četrtaktu dzinējos).

4. Ekonomiskuma ziņā divtaktu dzinēji nedaudz atpaliek no 
četrtaktu dzinējiem sakarā ar jaudas zudumiem skalošanas spied- 
sūknī un nepilnīgāku cilindra atbrīvošanu no sadegšanas pro
duktiem.

5. Dzinējos ar degmaisījuma ārēju sagatavošanu, kam skalo
šanu veic degmaisījums (benzīna, gaisa vai gāzes-gaisa m aisī
jum s), pa izplūdes logiem aizplūstošā degmaisījuma zudumi var 
sasniegt 30%, kam atbilst degvielas papildu pārtēriņš, tāpēc ben
zīna dzinējus un gāzes dzinējus vienmēr būvē četrtaktīgus.

Divtaktu dzinēju pielietošanas apjoms līdz ar dzinēju darba pro
cesa pilnveidošanos nemitīgi paplašinās.

25 -  575
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4. IEPŪ TE DIVTAKTU UN CETRTAKTU DZINĒJOS

Daudzos gadījumos, sevišķi transporta dzinējos, tiek uzstādīta 
prasība palielināt cilindra gaisa pildījumu, paaugstinot spiedienu 
kompresijas sākumā.

Spiediena paaugstināšanu kompresijas sākumā, ko realizē tā, 
ka svaigo pildījumu nevis iesūc, bet iepūš, sauc par iepūti. Iepūte

8. zun. V arstu ļu-spraugu tiešas plūsm as skalošanas shēma.

dod iespēju palielināt dzinējā sadedzināmo degvielas daudzumu, 
nemainot gaisa pārpilnības koeficientu, kā rezultātā ievērojami pa
augstinās doto izmēru dzinēja jauda vai arī pam azinās dotās jau
das dzinēja svars un gabarīti.

Vispirms apskatīsim, kā šis jautājum s tiek atrisināts divtaktu 
dzinējos. Kā zināms, dzinējos ar vienkāršu spraugu skalošanu 
(5. un 7. zīm.) kompresija sākas momentā, kad aizveras izplūdes 
logi, kas savieno cilindru ar atmosfēru, tāpēc šajā momentā spie
diens cilindrā tikai mazliet var pārsniegt atm osfēras spiedienu (par
0,02—0,04 kG/cm2). Iepūti var realizēt tikai sarežģītākām  gāzes 
sadalīšanas sistēmām, kad izplūde beidzas galvenokārt pirms ska* 
lošanas logu aizvēršanas. Pie tam  kompresijas sākuma spiedienu 
var paaugstināt apmēram līdz skalošanas gaisa spiedienam, kas ir 
1,3— 1,5 ata, bet bieži arī augstāks par 2 ata (augstā iepūte).

Divtaktu dzinējos iepūti realizē ar vārstuju-spraugu tiešas plūs
mas skalošanu. Tāda dzinēja shēma parādīta 8. zīmējumā. Seit 
skalošanai lieto logus 1 (divas rindas apaļu caurumiņu, kas izvie
toti pa visu aploci cilindra apakšējā daļā), bet izplūdei — vārstu-
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ļus 2, kas iebūvēti cilindra galvā (vārstuļu skaits ir no viens līdz 
četri). Skalošanas gaisa strūklas plūst pa cilindru vītņveida plūsmā, 
kas nodrošina labāku sadegšanas produktu izvadīšanu. Izplūdes 
vārstuļiem nepieciešama īpaša piedziņa 3, kas sarežģī konstrukciju. 
Virzulim ejot uz leju, vārstuļi atveras ievērojami agrāk nekā logi

9. zim. Shēm a četrtaktu  dzinēja ieputei a r gāzes tu rb īnas piedziņu:
/  — cilindri; 2 —- izplūdes caurules divi nozarojum j; 3 — gāzes turbīna; 4 — centrifūgai* 

spiedsūknis; 5 — gaisa cauruļvads starp  spiedsukni un dzinēja ieplūdes vārstuļiem.

un norisinās priekšizplūdes process. Turpretim  vārstuļi aizveras 
mazliet agrāk nekā logi, kā rezultātā spiediens cilindrā paaugsti
nās un gaisa pildījums palielinās.

9. zīmējumā pa labi griezumā parādīts divrotoru gaisa kompre
sors 4 (spiedsūknis) — bieži lietotais skalošanas sūkņa paveids 
ā trgaitas dzinējos. Gaisa un gāzes kustības virzieni parādīti ar 
šautriņām . Starp gaisa kompresoru un cilindru iebūvē starptelpu — 
resiveru. Lai panāktu labas kvalitātes skalošanu, kompresora pa
dotā gaisa tilpumam jāpārsniedz cilindra darbīgais tilpums par 
20—40%. Ari šeit daļa no šī gaisa aizplūst pa izplūdes vārstuļiem.

Cits, ari bieži lietots iepūtes paņēmiens tiek realizēts divtaktu 
dzinējos, kas izveidoti ar diviem virzuļiem katrā cilindrā, pie kam 
virzuļi pārvietojas pretējos virzienos. Viens no virzuļiem savā ga
lējā ārējā stāvoklī atver izplūdes logus, bet otrs virzulis pretējā 
galējā stāvoklī atver skalošanas logus. Izplūdes virzulis nonāk 
savā ārējā apstāju punktā agrāk (par 8— 10° kloķvārpstas pagrie
šanās leņķa) nekā skalošanas virzulis savā. Sakarā ar to izplūdes 
logi atveras un aizveras agrāk nekā skalošanas logi. Konstruktīvi*

25 *
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tādus dzinējus izveido ar vienu kloķvārpstu (kurai pievienoti visi 
virzuļi) vai ar divām paralēlām  kloķvārpstām, kas savienotas ar 
zobratu pārvadu. Ari šajos dzinējos lieto divrotoru gaisa kompre
soru, kas bieži izveidots ar trīslāpstu skrūves rotoriem.

Cetrtaktu dzinējos ar iepūti gaiss pieplūst pie ieplūdes vārstu
ļiem nevis no atmosfēras, bet no resivera, kurā to ar prasīto 
spiedienu (1,3—2 ata un vairāk) padod spiedsūknis, parasti 
centrifugāls.

Jāpiezīmē, ka, lietojot iepūti, līdz ar sākuma spiedienu paaugsti
nās arī pārējie spiedieni cilindrā (ieskaitot kompresijas un sadeg
šanas spiedienus), kā arī pieaug tem peratūra, t. i., dzinēja darbība 
kļūst spriegāka. A ugstas iepūtes gadījumos, lai atvieglotu dzinēja 
darba apstākļus, mazliet pazemina kompresijas pakāpi, palielina 
gaisa pārpilnības koeficientu, atdzesē saspiesto gaisu pirms re
sivera.

Spiedsūknis patērē zināmu enerģiju, kas ir jo lielāka, jo aug
stāks spiediens un lielāks padodamais gaisa daudzums. Ir vairāki 
spiedsūkņa piedziņas veidi. Divtaktu dzinējos parastie skalošanas 
sūkņi (virzuļa vai divrotoru tipa) saņem enerģiju no dzinēja vārp
stas — šī ir tā saucamā mehāniskā piedziņa. Divrotoru spiedsūkņa 
apgriezienu skaits var būt 2—3 reizes lielāks nekā kloķvārpstai. 
Lietojot šādu piedziņu, ievērojami pazeminās dzinēja mehāniskais 
lietderības koeficients, it sevišķi augstai iepūtei. Cetrtaktu dzinējos 
iepūtei nepieciešamā spiedsūkņa piedziņai lieto galvenokārt gāzes 
turbīnu. Šādā gadījum ā (9. zīim.) izplūdes gāzes no dzinēja cilin
driem plūst caur mazu ātrgaitas gāzes turbīnu (ar apgriezienu skaitu 
līdz 20 000—30 000 m inūtē); uz šīs turbīnas vārpstas uzsēdināts 
centrifugālā spiedsūkņa darba rats, kas padod saspiesto gaisu dzi
nēja ieplūdes vārstuļiem. Tāda izplūdes gāzu enerģijas izmanto
šana, kas neietekmē dzinēja mehānisko lietderības koeficientu, ir 
izdevīgāka nekā spiedsūkņa mehāniskā piedziņa. M ainoties dzinēja 
slodzei, autom ātiski m ainās turbīnas apgriezienu skaits un paze
minās padodamā gaisa spiediens. Iepūte ar gāzes turbīnas pie
dziņu var būt izdevīga arī divtaktu dzinējos (taču šeit zemākas 
izplūdes gāzu tem peratūras dēļ tā nav tik efektīva kā cetrtaktu 
dzinējos). Sarežģītākos apstākļos lieto kombinētu iepūti, kad spied
sūkņa pirmo pakāpi (centrifugālā) piedzen gāzes turbīna, bet otro 
pakāpi (centrifugālā vai divrotoru) darbina mehāniskā piedziņa no 
dzinēja vārpstas.

Atkarībā no iepūtes spiediena lieluma dzinēja jauda paaugstinās 
par 30—50 un pat 100% un vairāk. Iepūti plaši lieto lokomotīvju 
un kuģu dzinējos, bet dažreiz arī stacionārās iekārtās.

Iepūtei ar gāzes turbīnas piedziņu jāatzīm ē arī specifisks gadī
jums aviācijas (liela augstum a) dzinējos. Paceļoties virs zemes lī
meņa, sastop retinātāku gaisu, kas izraisa dzinēja jaudas samazi
nāšanos. Sajā gadījumā iepūtes ar gāzes turbīnas piedziņu uzde
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vums ir saglabāt dzinējam augstum ā tādu pašu jaudu, kādu tas 
attīsta uz zemes.

Stacionāriem  dzinējiem, kas strādā ar pastāvīgu apgriezienu 
skaitu, dažreiz iieto tā saukto inerces iepūti, kas sakarā ar svārstī
bām izplūdes un iesūkšanas cauruļvados paaugstina dzinēja jaudu 
par 20—30%.

5. DEGMAISIJUMA SAGATAVOŠANA, AIZDEDZE UN SADEGŠANA

P a r degmaisījumu sauc gaisa un degvielas maisījumu. Iekš
dedzes dzinēji pa lielākai daļai tiek darbināti ar šķidro degvielu. 
Tā iedalās vieglajās (t. i., viegli iztvaikojošās) un sm agajās (grūti 
iztvaikojošās). Vieglo degvielu veidi ir benzīns, ligroīns, petro
leja; smago degvielu veidi ir dīzeļu degviela (gazoils, solāreļļa) 
un motoru degviela (no naftas atlikumiem). Gāzes dzinējos lieto 
domnas un ģeneratora gāzes (zemas siltum spējas gāzes); koksa 
gāzi un deggāzi (vidējas siltum spējas gāzes); dabiskās gāzes — 
no gāzu atradnēm  un līdz ar naftu iegūtās, naftas pārstrādē iegūtās 
(butāna, propāna gāzes), kanalizācijas (notekūdeņu) gāze (augstas 
siltum spējas gāzes).

Degmaisījumam uzstādām ās vispārējās prasības: degvielas un 
gaisa noteikta proporcija, degvielas daļiņu vienmerigs sadalījum s 
gaisā, degmaisījuma tīrība.

Teorētiski nepieciešamo gaisa daudzumu pilnīgai sadegšanai var 
aprēķināt pēc degvielas sastāva. Piemēram, 1 kg dīzeļu degvielas 
teorētiski nepieciešams Vo =  11,05 nm3 gaisa (pie 0° C un 760 mm 
H g s t.) , 1 kg benzīna V0 =  11,5 nm3, I nm3 ģeneratorgāzes — aptu
veni 1 tim3 gaisa. Praktiski vienai degvielas vienībai pievada a-V0nm3 
gaisa, kur a  — gaisa pārpilnības koeficients, tāpēc degmaisījuma 
tilpums šķidrai degvielai ir a ■ V0nm3 (neievērojot degvielas tvaiku 
tilpum u), gāzveida degvielai 1 - ļ-a -V o nm3 (šeit 1 — gāzveida 
degvielas tilpum s). Ja  Q . — degvielas zemākā siltumspēja, 
kkal/kg - -  šķidrajām  un kkatļnm3 — gāzveida degvielām, tad 
degmaisījuma atbilstošā siltumspēja būs Q : a  • V0 šķidrajām 
un Q .: (1 +  a  • Vo) gāzveida degvielām. Jo augstāka ir degmaisī
jum a siltumspēja kkalļtim3, jo lielāka ir dzinēja jauda.

Izvēloties gaisa pārpilnības koeficientu a, jāievēro sekojošais. 
M aisījum a uzliesmošanu ierobežo robežvērtības a maks (ļoti liess 
maisījums) un a mi„ (loti trekns m aisījum s). Piemēram, benzīna 
dzinējiem šīs robežas ir 1,5 un 0,4. Liess m aisījum s deg lēni un 
nepaspēj pilnīgi sadegt; trekns maisījums deg ātri, bet skābekļa 
trūkum a dēļ nepilnīga sadegšana nenovēršama. Dīzeļiem aprēķina 
režīmā pieņem cc=  1,3 2, pie kam katrā atsevišķā gadījumā tiek 
noteiktas šaurākas robežas (stacionāriem dzinējiem — tuvāk aug
šējai robežai, transporta dzinējiem — tuvāk apakšējai); samazino
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ties slodzei, a ievērojami palielinās. Benzīna dzinējiem normāli 
a =  1,1— 1,15, bet m aksimālā slodzē pazeminās līdz 0,85—0,9. Gā
zes dzinējiem pieņem a — 1,1 (zemas siltuimspējas gāzēm ) līdz 1,5 
(augstas siltum spējas gāzēm ).

Degvielas daļiņu vienmērīgs sadalījums gaisā ir nepieciešams 
noteikums pilnīgai sadegšanai pie vismazākā gaisa pārpilnības koe
ficienta ct. Ja  degvielas daļiņas sadalītas cilindra tilpumā nevien
mērīgi, tad arī pie pietiekoši liela vidējā a  var gadīties, ka dažās 
vielās ir skābekļa iztrūkums.

Par tīru degrrraisījumu sauc tādu, kas nesatur no iepriekšējiem 
darbības cikliem cilindrā palikušos sadegšanas produktus. Diemžēl, 
pēc katra darbības cikla dzinēja cilindrā paliek zināms daudzums 
šo produktu (atlikum a gāzes). Atlikuma gāzes tilpuma un svaigā 
degmaisījuma tilpuma attiecību sauc par atlikum a gāzes koeficientu 
un apzīmē ar y. Labos apstākļos y  =  0,05 0,03 un mazāk, bet 
sliktos y  pārsniedz 0,3—0,5 (divtaktu dzinējos, skalojot ar kloķu 
kameras sūkni). Degmaisījumu ar atlikuma gāzes piejaukumu sauc 
par darbīgo maisījumu. Ja  y  liels, sam azinās ne tikvien dzinēja 
jauda, bet arī pasliktinās sadegšana.

Degmaisījuma sagatavošanas paņēmiens atkarīgs galvenokārt 
no degvielas veida. Vienkāršākais paņēmiens ir degmaisījuma 
ārējā sagatavošana, t. i., sajaucot gaisu ar degvielu pirms maisī
juma ievadīšanas dzinēja cilindrā. So paņēmienu lieto vieglajām 
un gāzveida degvielām. Degmaisījumu no vieglās šķidrās degvielas 
un gaisa sagatavo ierīce, ko sauc par karburatoru. Degviela, ko 
piesūc gaisa strūkla, tajā  daļēji iztvaiko. Procesa uzlabošanai gaisu 
var iepriekš sasildīt. Gāzes un gaisa m aisījumu sagatavo gāzjaučos 
vai (lielos dzinējos) sajaukšanas-iesūkšanas vārstuļos pie ieplūdes 
cilindrā. Četrtaktu dzinējos degmaisījuma ārējās sagatavošanas 
ierīču darbībai nepieciešamais retinājum s rodas iesūkšanas gājiena 
procesā.

Degmaisījuma ārējās sagatavošanas lietošana divtaktu dzinējos 
parasti saistīta ar neproduktīvu daļēju degvielas zudumu skalošanas 
procesā.

Degmaisījuma iekšējā sagatavošana ir tāda, ka degvielu tieši 
iesmidzina cilindrā, kas jau  piepildīts ar saspiestu gaisu. So paņē
mienu lieto galvenokārt sm agajām  šķidrajām  degvielām (dīzeļos un 
kalorizatora dzinējos), dažreiz gāzes (augstas kompresījas) un 
benzīna dzinējos. Šķidrās degvielas iesmidzināšanai nepieciešamo 
spiedienu, kas dīzeļos sasniedz 100—300 ata (dažreiz pat 2000 ata), 
bet kalorizatora dzinējos apmēram 60—80 ata, rada degvielas sūk
nis. Ar tādu spiedienu degviela plūst caur degvielas vārstuli jeb 
smidzinātāju, kuram galā ir izsm idzinātāja galviņa ar vienu vai 
vairākiem sīkiem caurumiem. Sādu degvielas izsmidzināšanu sauc 
par mehānisko izsmidzināšanu. Augstas kom presijas gāzes dzinē
jos (gāzes dīzeļos) degvielu padod cilindros pa īpašu vārstuli ar
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spiedienu apmēram 80 ata, kuru rada gāzes kompresors. Divu deg
vielu (gāzes un šķidrās degvielas) dzinējos lieto jauktu degvielas 
padeves paņēmienu. Tā būtība ir tāda, ka gāzveida degviela, kas 
ir galvenā, nokļūst cilindros m aisījum a veidā ar gaisu  iesūkšanas 
procesā (četrtaktu dzinējos) vai kompresijas sākum ā (divtaktu 
dzinējos), bet šķidro degvielu, ko lieto aizdedzei, padod degvielas 
sūknis kom presijas procesa beigās. Sākotnējā tipa dīzeļos (kompre
sora dīzeļos) degvielu iesmidzināja pneimatiski, t. i., a r gaisa pa
līdzību, kas iepriekš saspiests līdz 50—60 ata gaisa kompresorā.

Izšķir šādus darba m aisījum a aizdedzināšanas paņēmienus.
1. Aizdedze ar augstspriegum a elektrisko dzirksteli (dzirksteles 

aizdedze). So paņēmienu lieto zemas kompresijas dzinējos, kurus 
darbina ar vieglo šķidro vai gāzveida degvielu. Dažos gadījumos 
elektrisko aizdedzi lieto ari augstas kom presijas dzinējos.

2. Aizdedze ar sakarsētu čuguna ķermeni t. s. kalorizatoru jeb 
kvēlgalvu, kuram ir doba bumbiera forma. So paņēmienu lieto ar 
smago šķidro degvielu darbināmos zemas kompresijas dzinējos 
(kalorizatora dzinējos), dažreiz ari līdzīgos gāzes dzinējos.

3. Degm aisījum a pašuzliesm ošanās ir galvenais paņēmiens, ko 
lieto augstas kom presijas dzinējos — dīzeļdzinējos. Kompresijas 
gājiena beigās gaiss cilindrā ir sakarsis līdz 500—700°. Sajā gaisā 
lesmidzina šķidro degvielu, kuras pašuzliesm ošanās tem peratūra ir 
apmēram 350—400° (spiedienu paaugstinot, tā pazem inās), t. i., 
gaisa tem peratūra pārsniedz pašuzliesm ošanās tem peratūru par 
200—300°. Tādos apstākļos degvielas pašuzliesm ošanās norisinās 
ārkārtīgi strauji. Jāpiezīmē, ka gāzes un gaisa maisījuma pašuz
liesmošanās tem peratūra ir par 200° augstāka nekā šķidrai deg
vielai. Tāpēc augstas kompresijas gāzes dzinējos jāpieņem augstāka 
kom presijas pakāpe nekā dīzeļdzinējos, bet vienkāršības dēļ izde
vīgāk lietot aizdedzi ar šķidro degvielu (t. i., pāriet uz divu deg
vielu procesu).

Darba m aisījum a sadegšanas procesu dzinējā pieņemts sadalīL 
trijās fāzēs. Pirm ā ir apslēptā faze (sagatavošanas process jeb 
indukcijas periods). Tā turpinās no iesm idzināšanas sākuma vai 
no dzirksteles pārlēkšanas momenta līdz tam momentam, kuru indi
katora diagram ā attēlo kompresijas līnijas pāreja sadegšanas līnijā 
(šim mērķim indikatora diagram u iegūst pēc īpaša paņēm iena). 
O trā faze — galvenā — raksturīga ar strauju spiediena pieaugumu 
cilindrā. P a r šīs fāzes beigām parasti pieņem maksimālā spie
diena punktu cilindrā. O trā faze iesākas pirms apstāju punkta un 
beidzas aiz tā. Pēc šīs fāzes norises novērtē «sadegšanas stin 
gumu»; ja  kloķvārpsta pagriežas par 1°, tad «sadegšanas stingumu» 
mērī a r vislielāko atmosfēru skaitu pieaugumu šī pagrieziena laikā 
(vēlams, lai sadegšana būtu «mīksta»). Beidzot, trešā faze ir sa
degšanas procesa noslēgums, tā saucam ā «pēcdegšana», kas pavada 
izplešanās procesu (lielākā vai mazākā m ērā).
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No sacītā par sadegšanas procesa norisi secināms, ka termodi
namikā pieņemtais iekšdedzes dzinēju teorētisko ciklu iedalījums 
trijos veidos atkarībā no siltum a pievadīšanas procesa rakstura (ar 
izohorisku, izobārisku un jauktu siltuma pievadīšanu) ir tīri no
sacīts. īstenībā dzinējos sadegšanas līnijai vienmēr ir sarežģītas 
līkas līnijas izskats ar gludām pārejām  no kom presijas procesa uz 
izplešanās procesu.

Smago šķidro degvielu dzinējos sadegšana norisinās jo mīkstāk, 
jo īsāks ir indukcijas periods. Tāpēc dīzeļ dzinējiem vērtīgākas ir 
tās degvielas, kas sadeg ar īsu  indukcijas periodu. Dīzeļdzinēju 
degvielas kvalitāti novērtē ar tā saucamo cetānskaitli vai vienkār
šāk — ar dīzeļa indeksu, kuram jābū t ne mazākam  kā 40 (labai 
degvielai 50—55).

Vieglās šķidrās degvielas dzinējos parastā sadegšana cilindrā 
izplatās ar liesmas frontālo ātrum u 20—30 mļsek. Bet pie dažiem 
apstākļiem sadegšana var pāriet detonācijā, iegūstot eksplozijas 
raksturu. Pie tam  dzinēja darbībā rodas asi klauvējieni, nesade
gušā oglekļa izkrišana sodrēju veidā, dzinēja daļu temperatūras 
paaugstinājum s, jaudas pazem inājums un degvielas pārtēriņš. Dar
bība tādos apstākļos nav pieļaujam a. Detonācijā rodas, piemēram, 
paaugstinot kompresijas pakāpi. Tā kā līdz ar kompresijas pakāpes 
paaugstināšanu aug dzinēja lietderības koeficients, tad labāks ir 
tāds benzīns, kas nodrošina darbību pie augstākas kompresijas pa
kāpes. Vieglās šķidrās degvielas kvalitāti novērtē ar tā saucamo 
oktānskaitli, kas parastiem  benzīniem ir ne mazāks kā 66—74 (un 
ievērojami lielāks aviācijas degvielām). Gāzveida degvielām oktān- 
skaitlis var būt vienlīdzīgs Ī00 un vairāk.

6. IND1CETA UN EFEKTĪVA JAUDA

Iekšdedzes dzinēja indicētās jaudas nosacīšana. Aprēķinot dzi
nēja indicēto jaudu (tāpat kā tvaikm ašīnai), lieto vidējo indicēto 
spiedienu p,-, kas ir cilindra darbīgā tilpuma vienības indicētais 
darbs. Vienkāršāk, p,- ir indikatora diagram as laukuma vidējais 
augstums, un parasti to mērī kG/cm2 (t. i., tehniskajās atmosfērās).

Vidējā indicētā spiediena p , kG/cm2 reizinājums ar virzuļa lau
kumu F cm2 vienlīdzīgs spēkam kG, kas pielikts virzulim, bet spēka 
P/F reizinājums ar virzuļa gājienu garum u 5  m izsaka virzuļa 
darbu kgm viena cikla laikā {p;FS kGm viena cikla laikā). Citādāk 
rakstot, šis darbs vienlīdzīgs p /  Vh kgm viena cikla laikā, ja  p/-=  
=  104 p,-ņemts kG/tn2 un V ,, —■ cilindra darba tilpums (virzuļa 
laukuma un virzuļa gājiena garum a reizinājums) m3.

Apzīmējot dzinēja kloķvārpstas apgriezienu skaitu minūtē ar n
vai. kas ir tas pats, ar apgr/sek, atrodam, ka divtaktu vien-
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cilindra dzinēja indicetā jauda ZS (zirgspēkos) izsakama ar 
formulu

kur p /  — vidējais indicētais spiediens kGjm2\
Vh — cilindra darba tilpums m3;
n — dzinēja kloķvārpstas apgriezienu skaits minūtē.

Cetrtaktu viencilindra dzinēja indicētās jaudas formula, kad 
darba cikls atbilst dzinēja kloķvārpstas diviem apgriezieniem, iegūst 
šādu veidu

w<=Hmk z s ■ , 2 >

Daudzcilindru dzinējiem formulā skaitītājā jāieved rei-zulis z r 
kas vienlīdzīgs dzinēja cilindru skaitam.

J a  vidējais indicētais spiediens uzdots, kā parasts, tehniskajās 
atm osfērās (p ļkG/cm2), bet cilindra darbīgais tilpums litros 
(V‘h l), tad indicētās jaudas formula, kas lietojama gan divtaktu, 
gan cetrtaktu dzinējiem, iegūst šādu veidu:

P; • Vļ, ■ n • Z
N> = ~ h s r r -  z s • <3>

kur T — taktu skaits (2 vai 4).
Efektīvās jaudas nosacīšana. Daļa dzinēja indicētās jaudas tiek 

patērēta paša dzinēja mehānisko zudumu segšanai (berze virzuļos 
un gultņos, patērētā enerģija degvielas, dzesēšanas ūdens un ska
lošanas sūkņiem, cetrtaktu dzinējos arī sūkņa zudumi, t. i., izplū
des un ieplūdes gājienu pretestības, u. c.). Lietderīgā jauda, ko 
dzinējs nodod patērētājam  jeb citādi — efektīvā jauda Ne ir mazāka 
nekā N,■ par mehānisko zudumu tiesu. Attiecība N g-.N /n  m ašīnas 
m ehāniskais lietderības koeficients, ko apzīmē ar iļm. Tāpēc

tf . =  n JV f 25. (4)
M ehāniskā lietderības koeficienta Tļm vidējie lielumi ir apmēram 

šādi:
a) bezkompresora dīzeļdzinējiem, karburatora dzinējiem un 

gāzes dzinējiem 0,80—0,85;
b) kalorizatoru dzinējiem (kā arī kompresora dīzeļ dzinējiem)

0,75—0,80.
M ehaniskais lietderības koeficients palielinas hdz ar dzinēju 

jaudas palielināšanos. Bez tam  tas stipri m ainās līdz ar dzinēja 
jaudas m ainīšanos (no nulles tukšgaitā līdz maksimālai vērtībai 
pie pilnas slodzes).

Izmēģinot dzinēju, efektīvo jaudu var noteikt ar bremzes palī
dzību vai pēc ģeneratora elektriskās slodzes.
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7. DZINĒJU SILTUM A BILANCE, LIETDERĪBAS KOEFICIENTI, 
DEG VIELAS PATĒRIŅŠ

Dzinēja siltum a bilanci pieņemts sastād īt uz I kg dzinējā ieva
dītā kurinām ā vai visbiežāk uz 1 stundu ilgu darbu, vai vēl uz- 
skatām āk — degvielas siltum a daļas veidā. Degvielas radīto sil
tumu 1 kg  degvielas var pieņemt pēc tās zemākās siltumspējas 
Qdz kkal/kg. Daļa šī siltum a pāriet lietderīgā (efektīvā) darbā uz 
dzinēja kloķvārpstu Qe kkal/kg, pārējais siltums iet zudumā.

Iekšdedzes dzinējos izšķir šādus zudumus:
1) siltum a zudums izgrūšanas gāzēs Qg kkaljkg-,
2) siltum a zudums dzesēšanas ūdenī vai gaisā Qad kkal/kg ūd;
3) zudumi sakarā ar ķīmiski nepilnīgu sadegšanu Quim kkal/kg-,
4) pārējie zudumi — tā saucam ais bilances atlikuma loceklis, 

kurā daļēji ietilpst berzes zudumi un zudumi apkārtējā vidē, 
Qaii kkal/kg.

Siltuma zudumi izgrūšanas gāzēs rodas no šo gāzu augstās 
tem peratūras, kad tās izgrūž no cilindra, kas pēc otrā termodina
mikas likuma ir neizbēgams zudums.

Siltuma zudumus dzesēšanas ūdenī vai gaisā nosaka nepiecieša
mība atdzesēt dzinēja detaļas, kas pakļautas augstu temperatūru 
iedarbībai.

Ķīmiski nepilnīga sadegšana rodas sakarā ar oglekļa oksīda 
CO (gāzu un benzīna dzinējiem) vai arī kvēpu (sm agās šķidrās 
degvielas dzinējos) rašanos sadegšanas produktos. Labākā gadī
jum ā šie zudumi tuvojas nullei.

Galvenie siltum a zudumi ir izgrūšanas gāzēs un ūdenī.
Pam atojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, tā  saucamo 

dzinēja ā r ē j o  s i l t u m a  b i l a n c i  var attēlot vienādojuma 
formā

Q'ļ ~~ Qe +  Qg ' }■ Qiid +  Qķlm +  Qatl ■ (5)
Ja  ar Q apzīmē siltum a daudzumu, kas pārveidojies dzinēja 

indicētajā darbā, kkal/kg, tad starpība Q — Q r =Q i,er  ir siltuma 
daudzums, kas pārveidojies berzes darbā. So berzes siltumu nevar 
izdalīt kā patstāvīgu siltum a bilances locekli, jo daļēji to uzņem 
dzesēšanas ūdens un izgrūšanas gāzes, bet pārējais aizplūst ap
kārtējā vidē.

10. zīim. dots uzskatām s grafisks priekšstats par dzinēja sil
tuma bilanci vienā konkrētā gadījum ā (ja Qņim =  0).

Lietderības koeficienti. I n d i c ē t a i s  l i e t d e r ī b a s  k o e 
f i c i e n t s  Tļ

Indicētais lietderības koeficients rj,- ir indicētajā darbā pārvei
dotā siltum a Q,- attiecība pret visu patērēto siltumu t. i.,

Qi
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Ja  skaititaju un saucēju attiecina uz 1 stundas laiku, tad iepriek
šējo formulu var pārrakstīt šādā veidā:

63'2N,
(7)

kur 632 kkal ir spēka stundas kkat/ZS st  term iskais ekvivalents; 
B — degvielas patēriņš vienā stundā kg šķidrai degvielai vai m:! 
gāzveida degvielai, bet Q? ■— degvielas siltumspēja kkatfkg šķid
rai degvielai vai kkallm3 gāzveida degvielai.

29. ̂ lo  23.5"!» loceklis 10”jo

10. zīm. Iekšdedzes dzinēja siltum a bilances grafiks.

Indicētā lietderības koeficienta rļ; lielumi dažādiem dzinējiem 
vidēji ir šādi:

Bezkompresora d īze ļd z in ē jiem ................................  0,35—0,45.
Zernas kom presijas karburatoru un gāzu dzi

nējiem .....................  . . .  0,25—0,35.
K alorizatoru dzinējiem 0,20—0,25.

Atzīmēsim, ka %  ir m azāks par atbilstošā termodinamiskā cikla 
termisko lietderības koeficientu rj,. Attiecība rj,- : r\ t svārstās apmē
ram  robežās 0,6—0,8.

E f e k t ī v a i s  l i e t d e r ī b a s  k o e ļ i c i e n t s  r)e. P a r efek
tīvo lietderības koeficientu iļe sauc efektīvajā darbā pārejošā sil
tum a daudzuma Qe attiecību pret visu patērēto siltuma daudzumu 

t. i.,
<L
Q

Citādāk (analogi (6a) formulai) izsakot,

e BQd,  ’ v
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Acīm redzot
Jle  =  r l m - r l i '  (10)

kur i ļm— m ehāniskais lietderības koeficients.
Efektīvā lietderības koeficienta r}p lielumi atrodas šādās robežās:

Bezkompresora d īze ļd z in ē jiem ................................ ...0,30—0,40.
Zem as kom presijas karburatoru  un gāzu dzi

nējiem ......................................................................... 0,20—0,30.
Kalorizatoru dzinējiem 0,15—0,20.

Gāzģeneratora dzinējam sakarā ar zudumiem gāzģeneratorā 
analogu lietderības koeficientu, attiecinot to uz prim ārā cietā kuri
nāmā siltumspēju, dabū mazāku nekā iļe. So lietderības koeficientu, 
var nosaukt par ekonomisko un apzīmē ar r]e/, , pie kam r\e/t = 7ie-'lfjg 
kur rjg. — gāzģeneratora lietderības koeficients.

Dažādiem dzinējiem dotie lietderības koeficienta lielumi attiecas 
uz nominālo (t. i., uz maksimāli ilgstošo) jaudu. Samazinoties 
slodzei, visu koeficientu lielums mainās. Efektīvais lietderības koe
ficients tukšgaitā vienlīdzīgs nullei, pie ekonomiskās slodzes rļ ir 
maksimālā vērtība, bet pie nominālās slodzes tā nedaudz samazinās.

Degvielas patēriņš. Raksturīgs lielums dzinējiem ir ī p a t n ē 
j a i s  e f e k t ī v a i s  d e g v i e l a s  p a t ē r i ņ š

bp^  kgiZSst,  (11)

i. i., degvielas daudzums, ko patērē uz 1 efektīvo ZS jaudu 1 stun
das laikā. Analogi ī p a t n ē j a i s  i n d i c ē t a i s  d e g v i e l a s  
p a t ē r i ņ š

bi = = ^  kgjZS st. (12)

īpatnējā patēriņa be un efektīvā lietderības koeficienta iļ,, saka
rību izsaka formula, ko dabū no formulām (9) un (11):

632 Q,

<13>
vai

b = ~ % k g ief. Z S s t .  (14)
fieWz

Praktiski šķidrās degvielas īpatnējo patēriņu mērī g/ef. ZS st. 
īpatnējā patēriņa b clielumi dažādiem dzinējiem ir šādi:

Bezkompresora dīzeļdzinējiem . 150—200.
K arburatora dzinējiem 200—300.
K alorizatora dzinējiem 300—400.

Pie e k o n o m i s k ā s  s l o d z e s  (kas ir apmēram 80% no 
nominālās) lietderības koeficientam rj r ir vislielākā vērtība, bet īpat
nējam patēriņam  vismazākā.
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8. NOSTRĀDĀTĀ SILTUMA IZMANTOŠANA

Ar izgrūšanas gāzēm dzinējs zaudē 20—25%, bet ar dzesē
šanas ūdeni apmēram 25—30% no sadedzinātās degvielas siltum- 
spējas. Lai labāk izm antotu degvielu, izgrūšanas gāzu siltumu var 
nodot ūdenim vai tvaikam, lietojot aparātu, ko sauc par utilizatoru 
(atgāzes katls). Iegūto tvaiku var dažādi izlietot. Dažos gadījumos 
var izmantot ari dzinēja sasildīto dzesēšanas ūdeni. Summējot 
degvielas siltumu, ko dzinējs pārvērtis efektīvajā darbā, ar siltumu, 
ko izgrūšanas gāzes nodevušas utilizatoram, var izrādīties, ka pēc 
šīs summas aprēķinātais iekārtas lietderības koeficients ir 1,5—2 
reizes lielāks nekā dzinēja efektīvais lietderības koeficients.

N ostrādātā siltum a izm antošana ekonomiski attaisnojas pietie
kami lielas jaudas dzinējos.

II n o d a ļ a  

IEKŠDEDZES DZINĒJU UZBOVE

1. IEKŠDEDZES DZINĒJU KLASIFIKĀCIJA

Esošos iekšdedzes dzinēju tipus var iedalīt grupās pēc pazīmēm, 
no kurām visraksturīgākās ir šādas.

Kompresijas pakāpe. Izšķir zemas kompresijas dzinējus (e =
— 4,0 -7- 9,5) un augstas kom presijas dzinējus ( e = 1 2 - ^ - 1 6  un 
va irāk ).

Degvielas sadegšanas raksturs. Izšķir ātru sadegšanu (kad til
pums gandrīz nemaz nem ainās — zemas kompresijas gāzes dzinē
jos, karburatoru un kalorizatoru dzinējos), pakāpenisku sadegšanu 
(kad spiediens gandrīz nemaz nemainās — agrākos kompresoru 
dīzeļdzinējos) un jauktu sadegšanu (sākumā pie gandrīz nemai
nīga tilpuma, bet pēc tam  pie gandrīz nemainīga spiediena — bez- 
kompresora dīzeļdzinējos un citos). Atra sadegšana raksturīga ze
mas kompresijas dzinējiem, pakāpeniska un jaukta sadegšana — 
augstas kompresijas dzinējiem.

Degvielas veids. Pēc šīs pazīmes izšķir gāzes dzinējus, sm agās 
šķidrās degvielas dzinējus un vieglās šķidrās degvielas dzinējus. 
Gāzes dzinēji strādā ar domnu gāzi, ģeneratorgāzi, apgaism ošanas 
gāzi, koksēšanas gāzi, dabisko gāzi un citām gāzēm. Dīzeļdzinēji 
un kalorizatora dzinēji strādā ar smago šķidro degvielu — naftu, 
motoru degvielu un dīzeļdegvielu. Aviācijas, automobiļu un auto- 
traktoru zemas kompresijas dzinēji strādā galvenokārt ar vieglo 
šķidro degvielu — benzīnu, ligroīnu, petroleju. Cieto degvielu iekš
dedzes dzinējiem izmanto tikai pēc tās pārstrādāšanas ģenerator- 
gāzē. Gāzes dzinēju loma PSRS pēdējā laikā ievērojami palielinā
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jusies sakarā ar gāzes rūpniecības attīstību, naftas pārstrādāšanas 
rūpnīcu paplašināšanos, kur naftu pārstrādā pēc krekingprocesa, kā 
arī sakara ar saspiestu un sašķidrinātu gāzu lietošanu autotrans
portā, gāzģeneratoru motorlokoornotīvju būvi utt.

Degmaisījuma sagatavošanas paņēmiens. Pēc degmaisījuma 
sagatavošanas paņēmiena dzinējus iedala dzinējos ar degmaisījuma 
ārējo sagatavošanu (parastie gāzes dzinēji un karburatordzinēji) 
un dzinējos ar degmaisījuma iekšējo sagatavošanu (dīzeļdzinēji, 
kalorizatora dzinēji). Dažos gadījumos izgatavo arī benzīna dzinē
jus ar degmaisījuma iekšējo sagatavošanu (t. i., ar degvielas iesmi
dzināšanu cilindrā). Tā sauktajos divu degvielu (gāzveida un 
šķidrā) dzinējos lieto degmaisījuma jaukto sagatavošanu, kura bū
tība ir tāda, ka gāzveida degvielu, kas ir galvenā, iesūc maisījuma 
veidā ar gaisu, bet šķidro degvielu, ko lieto aizdedzei, iesmidzina 
cilindrā kompresijas gājiena beigās.

Degvielas uzliesmošanas paņēmiens. Gāzes dzinējos un vieglās 
šķidrās degvielas dzinējos, kas ir zemas kompresijas dzinēji, uz
liesmošanai lieto elektrisko dzirksteli. Zemas kompresijas kalori
zatora dzinējos, kas strādā ar smago šķidro degvielu, šim nolūkam 
kalpo kvēlgalva jeb kalorizators. Augstas kom presijas dzinējos 
lieto degvielas pašaizdegšanos bez īpašas aizdedzes.

Taktu skaits. Pēc taktu skaita izšķir četrtaktu dzinējus un 
divtaktu dzinējus.

Dzinēja cilindru skaits. Pēc šīs pazīmes izšķir viencilindra dzi
nējus un daudzcilindru dzinējus.

Cilindru novietojums. Atkarībā no cilindru novietojuma dzinējus 
iedala horizontālos, vertikālos, V veida un zvaigžņveida dzinējos.

Cilindru dzesēšana. Izšķir dzinējus ar ūdens un gaisa dzesēšanu.
Dzinēja uzdevums. Dzinējus var iedalīt stacionāros un trans

porta dzinējos (kuģu, lokomotīvju, automobiļu, aviācijas utt.). 
Starp citu, dažus dzinēju tipus var lietot dažādās nozarēs.

2. KALORIZATORA DZINĒJI

Iepazīšanos ar dzinēju tipiem iesāksim ar vienkāršāko gadī
jumu — kalorizatora dzinējiem. Kalorizatora dzinēji ir zemas 
kompresijas (e =  4 6,5) dzinēji sm agām  šķidrām degvielām ar 
degmaisījuma iekšējo sagatavošanu (ar degvielas iesmidzināšanu 
cilindrā) un darbīgā m aisījum a aizdedzi ar sakarsētu ķermeni, 
tā saukto kalorizatoru, no kā arī radies šo dzinēju nosaukums. 
P irm s dzinēja iedarbināšanas kalorizatoru sakarsē ar lodlampu 
līdz ķiršu sarkanai krāsai. Degvielu iesmidzina cilindrā kompre
sijas procesa otrajā pusē. Kompresijas procesa beigās lielākā daļa 
darbīgā m aisījum a ieplūst sadegšanas kamerā, kuras virsmu daļēji 
izveido kalorizators. M aisījumam saskaroties ar kalorizatora sa
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karsētām sieniņām, rodas apstākli, kas izraisa maisījuma aizdegša
nos (ar kompresijas siltumu vien šeit nepietiek, lai izraisītu m ai
sījuma pašuzliesm ošanos). Dzinēja darbības laikā kalorizatoram  
nepieciešamā tem peratūra tiek uzturēta bez tā ārējas sakarsēšanas. 
Normāli šai tem peratūrai jābūt 350—600°; augstāka tem peratūra 
rada priekšlaicīgus uzliesmojumus, dūmošanu un dzinēja jaudas 
pazemināšanos; pie zemākas tem peratūras m aisījums neaizdegas

II . zīm. K alorizatora dzinēja degvielas sūknis:
1 — sūkņa korpuss; 2 — iesūkšanas vārstuļa korpuss; 3 — lodītes veida iesūkšanas 
vārstulis; 4 — lodītes veida spied vārstulis; 5 — plunžera atspere; 6 ~~ spiedvārstuļa 
korpuss; 7 — čaula; 8 — svira degvielas sūknēšanai ar roku; 9 — izcilnis plunžera 
kustības vadīšanai; tO — belzenis plunžera galā; 11 — dobums degvielai; 12 — sm i

dzinātājs.

un dzinējs apstājas. Dzinēja slodzei pieaugot, kalorizatora tempe
ratūra  palielinās, bet, slodzei krītot, pamazinās. Kalorizatora tem
peratūras uzturēšanai iepriekš m inētās robežās parasti sadegša
nas kamerā iesmidzina ūdeni, kura daudzums, slodzei pieaugot, 
palielinās. Šī ūdens iztvaikošana saistīta ar lielu siltum a daudzuma 
zudumu (ūdens patēriņš var būt lielāks nekā degvielas patēriņš, 
pie kam uz katra kilogram a iztvaikotā ūdens patērē ap 600 kkal 
siltum a). Labākus kalorizatora dzinējus izgatavo ar paaugstinātu 
kompresijas pakāpi, kas dod iespēju lietot kalorizatorus ar nelielu 
sakarsēto virsmu un atsacīties no dzesēšanas ūdens iesmidzi
nāšanas.

Kalorizatora dzinēju degvielas sistēmā ietilpst sūknis (11. zīm .), 
parasti vienkāršākas konstrukcijas (sastāv no korpusa, plunžera 
un diviem vārstuļiem  — iesūkšanas vārstu ļa  un spiedvārstuja,
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kurus bieži izveido kā lodīšu vārstu ļus), un vienkāršs smidzinātājs 
(izsm idzināšanas vārstulis) ar vienu sprauslu. Izsmidzināšanas 

spiediens ir zems, 60—80 ata. Labākās konstrukcijās sūkņa plun- 
žers saņem kustību no dzinēja vārpstai uzstiprināta ekscentra. 
Labākās konstrukcijās sūkņa padoto degvielas daudzumu maina 
centrifugālā regulatora ietekmēts mehānisms, mainot plunžera at
vēzienu (precīzā regulēšana). V ienkāršākās konstrukcijās lieto tā 
saukto svārsta  regulatoru (ar svārstību kustību), kas degvielas 
padevi, ja pieaug dzinēja rotācijas ātrum s, periodiski pavisam iz
slēdz (regulēšana ar aizdedzes izlaišanu).

M ūsdienu kalorizatora dzinējus būvē galvenokārt divtaktīgus 
ar kloķa kam eras skalošanu, t. i., lietojot par skalošanas sūkni 
kloķa kameru (karteri). Virzulim pārvietojoties uz augšu (kad 
cilindrā notiek kom presija), kloķa kamerā rodas retinājums, kā 
rezultātā tajā pa iesūkšanas vārstuli, kas darbojas automātiski (var 
būt arī divi), tiek iesūkts atmosfēras gaiss. Virzulim pārvietojoties 
uz leju, gaiss kamerā tiek saspiests apmēram līdz 1,3— 1,35 ata. 
Virzulim nonākot stāvoklī, kura attālum s līdz ZAP ir 20—25% no 
gājiena, tā augšējā šķautne atver izplūdes logus cilindra sienā un 
notiek gāzes priekšizpludes process; virzuļa stāvoklī 10— 15% no 
gājiena pirms ZAP tiek atvērti skalošanas logi, un saspiestais 
gaiss, ieplūstot pa tiem no kloķa kam eras cilindrā, veic skalošanu. 
Kloķa kameras sūkņa piedotais gaisa tilpums ir par 15—25% ma
zāks nekā cilindra darbīgais tilpums, tāpēc cilindra piepildīšanai 
pa t teorētiski nepietiek šī gaisa. Tā kā praktiski skalošanas procesā 
vēl apmēram 30% no šī gaisa iet zudumā (aizplūst pa izplūdes 
logiem), tad kompresijas sākumā darbīgais m aisījums (šajā gadī
jumā gaiss) cilindrā saturēs gandrīz 7 3 atlikuma gāzes (atlikuma 
gāzes koeficients v ^ 0 , 5 ) .  Tā sekas būs zems vidējais indicētais 
spiediens p  un palielināts degvielas patēriņš be.

So rādītāju  dēļ kalorizatora dzinēji atpaliek no visiem citiem 
dzinēju veidiem, bet toties tie izceļas ar vienkāršu konstrukciju un 
kopšanu, darba drošību un to, ka neprasa augstas kvalitātes deg
vielu. So dzinēju vidējais efektīvais spiediens pe =  2,5—3 kG/cm2, 
īpatnējais efektīvais degvielas patēriņš be =  250—340 (dažreiz 
vairāk nekā 400) g/ef. ZS st. Tos izgatavo nelielām jaudām , bieži 
no 10 līdz 30 ZS cilindrā, a r vienu vai diviem cilindriem (ar vairā
kiem reti). Pagaidām  vēl šādus dzinējus lieto plaši (ūdenssūkņu 
ēkās, zvejas kuģos u. c.).

12. zīmējumā parādīta modernizēta kalorizatora dzinēja 
ī n j ļ  18/20-22 konstrukcija. Tas ir vertikāls viencilindra dzinējs ar 
jaudu 22 ZS, cilindra diametru 180 mm, virzuļa gājienu 200 mm 
un apgriezienu skaitu 650 minūtē (virzuļa vidējais ātrum s cm =  
=  4,34 m/sek.). Kompresijas pakāpe e =  6,5, kompresijas spiediens
12— 14 ata, m aksim ālais spiediens 28—30 ata, vidējais indicē
tais spiediens p; =  3,8 kG/cm2, vidējais efektīvais spiediens



KALORIZATORA DZINĒJI 401

pe =  3 kG/cm2, īpatnējais efektīvais degvielas patēriņš be == 
=  270—280 g/eļ. ZS st.

Dzinēja karkass sastav  no pam atram ja 1, cilindra 3 un vaka 6. 
Cilindrs atliets vienā gabalā ar darbīgo cilindra čaulu un karteri. 
Kartera sānos iebūvēti gaisa vārstuļi 2 ar tērauda plāksnītēm. Ska
lošanas logi 12 izvietoti pa diviem pretējās pusēs (kloķvārpstas 
virzienā). S tarp tiem vienā pusē izvietoti četri izplūdes logi 4\

12. zīm. K alorizatora dzinējs 1 1X0, 18/20-22.

tātad skalošana ir cilpveida. Cilindra vākā izveidota sfēriska sadeg
šanas kamera. Cilindram  un tā vākam  ir ūdens dzesēšana. Vaka 
ievietota neliela nedzesējama kvēlgalva 7 (kalorizators), bet tai 
pretim  — sm idzinātājs ar 0,4 mm  diam etra izsm idzināšanas cau
rumu. A grākajās konstrukcijās kalorizatoru parasti izveidoja doba 
bumbierveida ķermeņa izskatā (ko savienoja ar cilindru plašs kak
liņš), kas bija pilnīgi bez dzesēšanas vai arī ar daļēju dzesēšanu. 
Čuguna virzulim  9 ir četri kompresijas gredzeni tā augšējā daļā 
un viens tā apakšējā daļā. Dobā virzuļa tapa 13, kuras gali iestip
rināti virzulī, izveidota ar divām alum īnija sēnītēm un atsperi starp 
tām. Sēnītes noņem no cilindra sienas eļļu, a r kurū eļļo klaņa aug
šējās galviņas bronzas čaulu. Tērauda klanim 10 ir apaļš šķēliens. 
Klaņa apakšējā galviņa ir dalīta un izveidota ar tērauda ielikt
ņiem, kas izlieti a r babītu. Vienā gabalā no tērauda kaltai kloķ
vārpstai ir divi čuguna pretsvari, kas piestiprināti pie kloķa pleciem.

26  — 575
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Pam atgultņiem  ir čuguna ieliktņi ar babīta ielējumu. Uz kloķvārp
stas viena gala uzsēdināts spara rats 11, bet uz otra — centrifugālā 
regulatora disks 15. Regulators pārvieto degvielas sūkņa mehā
nisma (zīmējumā nav parādīts) izciļņa ripu 14. Virzuļa un pamat- 
gultņu eļļošanu veic centrāls eļļotājs 8 ar pilienu regulēšanu. Klaņa 
gultnim ir centrifugālā eļļošana ar gredzenu, kas piestiprināts kloķa 
plecam (zīmējumā pie kreisā pleca). Dzesēšanas ūdeni ievada ci
lindra apvalkā ar centrifugālu sūkni (zīmējumā nav parādīts). 
P irm s dzinēja iedarbināšanas kvēlgalvu 7 izņem, lai sakarsētu ar 
lodlampu, un pēc tam  uzstāda atpakaļ vietā. Dzinējs darbojas 
bez ūdens iesm idzināšanas cilindrā. Turpretim  dzinējos, kuriem ne
pieciešama kalorizatora tem peratūras regulēšana, ūdeni no cilindra 
apvalka pilienu veidā pievada skalošanas logiem, lai skalošanas 
gaiss to ievadītu cilindrā.

3. DIZEĻDZINĒJI

Augstas kompresijas dzinējus, kuros lieto smago šķidro deg
vielu, degmaisījuma iekšējo sagatavošanu un m aisījum a pašuzlies- 
mošanos, sauc par dīzeļ dzinējiem. Pirm ajos dīzeļos degvielu ci
lindros iesmidzināja ar saspiestu gaisu, kura spiediens bija 50— 
60 ata (tādu iesm idzināšanas paņēmienu sauc par pneimatisko 
paņēmienu). Tā kā šiem dīzeļiem bija kompresors, kas ražoja iz
smidzināšanai vajadzīgo saspiesto gaisu, tos vēlāk sāka saukt par 
kompresora dīzeļiem. Tāds kompresors patērē apmēram 3—5% no 
dzinēja jaudas, kas pazemina dzinēja darbības ekonomiskumu. Vai
rāk kā pirms 40 gadiem kompresora dīzeļu nom ainīšanai parādījās 
dzinēji, kuros degvielu izsm idzināja ar degvielas sūkņa radītu spie
dienu jeb, citādi izsakoties, dzinēji ar tā saukto mehāniskp izsmi
dzināšanu, kurus sāka saukt par bezkompresora dīzeļ dzinējiem. 
Noskaidrojās, ka ar mehānisko izsmidzināšanu var iegūt labas 
kvalitātes degmaisījumu tikai pie ļoti liela izsm idzināšanas spie
diena, ko izmēra simtos atmosfēru. Lielā spiediena dēļ degvielas 
aparatūras konstrukcijai uzstāda augstas prasības.

Mūsdienu dīzeļ dzinējiem galvenie rādītāji ir šādi: kompresijas 
pakāpe e =  12— 16 (mazās ā trgaitas m ašīnās pat līdz 20), kompre
sijas spiediens 30—50 ota ar atbilstošu tem peratūru 500—700°, 
kas par 200—300° pārsniedz sm agās šķidrās degvielas darbīgā 
maisījuma pašuzliesm ošanas tem peratūru. Dīzeļ dzinējiem atkarībā 
no konstruktīvajām  īpatnībām  degvielas patēriņš un efektīvais liet
derības koeficients svārstās plašās robežās. Labākā gadījumā iļe 
sasniedz 40—42% .

Mūsdienu dīzeļdzinēju klasifikācijas pamatā pirmām kārtām  ir 
s a d e g š a n a s  k a m e r a s  t i p s .  Kameru sauc par nedalītu, ja 
to izveido tikai telpa starp  virzuli un cilindra vāku. P ar dalītām
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kamerām sauc tādas, kas sastāv no diviem tilpumiem: galvenā — 
virs virzuļa un papildu — vākā, cilindra sienā vai virzulī, pie kam 
papildu kamera ir atdalīta no galvenās kameras ar kakliņa pālī- 
dzību (sašaurināta eja). Dzinējus ar nedalītu kameru sauc ari 
par dzinējiem ar tiešu iesm idzināšanu (jeb strūklveidīgo izsmidzi
nāšanu). Galvenie papildkameru tipi ir priekškamera un virpuļ- 
kamera. Tam atbilstoši dzinējus ar dalītām  kamerām sauc par 
priekškameru un virpuļkatneru dzinējiem (ir vēl arī citi). Tiešas

13. zirn. Bezkompresora dizeļdzineja sadegšanas 
kam era ar tiešu degvielas iesm idzināšanu: 

a — plāns; b — vertikāls griezums.

iesm idzināšanas dzinējos m aisījuma sagatavošana norisinās vienā 
fazē, bet dzinējos ar dalītām kamerām m aisījuma sagatavošana sa
stāv it kā no divām fāzēm, jo degvielas iesmidzināšanai seko inten
sīva sajaukšanās ar gaisu.

Tiešas iesm idzināšanas kameru piemēri parādīti 13. un 14. zī
mējumos (ar dažādu virzuļa dibena form u). Sm idzinātājs izveidots 
ar vairākiem sīkiem caurumiņiem (no 4 līdz 10 ar diametru 0,12— 
0,5 mm) vai ar šauru gredzenveida spraugu. Kameras formai pēc 
iespējas labāk jāatbilst degvielas strūkliņu aizpildītās telpas ap
veidam. Izsm idzināšanas spiedienam jābūt ļoti lielam, bieži 300— 
400 ata, bet dzinējiem, kas strādā ar ļoti lielu apgriezienu skaitu, 
1000—2000 ata. Šādos apstākļos, kas nodrošina labas kvalitātes 
izsm idzināšanu un sadegšanu, m inim ālais īpatnējais degvielas 
patēriņš sasniedz 160— 150 g/ef. ZS st. Gaisa pārpilnības koeficien
tam, diemžēl, jābūt ļoti ievērojamam, c c = l ,8 —2,0, kā rezultātā 
pazeminās p , un jāpalielina dzinēja izmēri. Tiešo iesmidzināšanu 
visbiežāk lieto stacionāros un kuģu vidējas un lielas jaudas dzi
nējos.

15. zīmējumā parādīts i z s m i d z i n ā š a n a s  p r i n c i p s  
p r i e k š k a m e r ā .  Šeit 2 — galvenā kom presijas telpa, 3 
priekškamera, kas izveidota kā īpašs dobums cilindra vākā, 4 —

26*
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plāksnīte (no kvēles izturīga tērauda) ar vairākiem caurumiem 
uz aploces. Priekškam eras tilpums ir apmēram '/3  no kopējā kom- 
presijas telpas tilpuma. Dotajā gadījum ā priekškamera ir dzesē
jam a, jo ap to cirkulē ūdens, kas plūst caur cilindra vāka dobumu. 
Nedzesējamām priekškamerām cilindra galvas dobumā ir cauruļ- 
veida pagarinājum s, kas darbā sakarst un uzlabo degvielas sadeg
šanu. Ar sm idzinātāju / ,  kam ir viena sprausla, degvielu iesmidzina

14. zīm. Tiešas iesm idzināšanas sadegša
nas kam era:

1 — sm idzinātājs; 2 — vārstulis; 3 — vāks; 
4 — virzulis; 5 — sadegšanas kam era; 6 — vir

zuļa gredzeni.

15. zīm. D egvielas izsmidzinā
šana  priekškamerā.

priekškamerā, kur tā kompresijas gājiena beigās pati uzliesmo. Pie 
tam  gāzu spiediens, kas priekškamerā krasi palielinās, izgrūž sa
degšanas produktus un vēl nesadegušo degvielu galvenajā kom- 
presijas telpā, kur, tiem sajaucoties ar pārējo gaisa masu, beidzas 
degšanas process (priekškamerā gaisa trūkum a dēļ degšana tikai 
sākas). Izsm idzināšanas spiediens m azs — 80— 100 ata, smidzinā
tāja  konstrukcija vienkārša (ar vienu sprauslu), kas atvieglina 
degvielas sistēm as kopšanu. Bez tam  izsm idzināšana priekškamerā 
dod iespēju izmantot dažādas degvielas. Diemžēl, dzinējiem ar iz
sm idzināšanu priekškamerā ir pazem ināts ekonomiskums sakarā 
ar ievērojamiem siltum a un aerodinamiskiem zudumiem, kas_rodas, 
degošam m aisījumam  plūstot pa priekškameras kanāliem. īpatnē
jais degvielas patēriņš tādos dzinējos ir apmēram par 30% lielāks 
kā tiešas iesm idzināšanas dzinējos, ja  pārējie apstākļi vienādi. 
Priekškam eras dzinējus visbiežāk izgatavo kā nelielas jaudas sta
cionārus vai transporta divtaktu dzinējus.

16. zīmējumā parādīta shēma i z s m i d z i n ā š a n a i  v i r -  
p u ļ k a m e r ā .  Virpuļkamera ir lodes veida (vai cilindrisks) do
bums 1 cilindra vākā (vai sieniņā), kura tilpum s ir 2ļs no kopējās 
kompresijas telpas. Virpuļkamerai raksturīgs ir tangenciālais ka
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nāls 2, kas savieno tās dobumu ar cilindru. Kamerai pievienots 
sm idzinātājs 3. Kompresijas procesā liela daļa no cilindrā esošā 
gaisa ieplūst kamerā, iegūstot pie tam organizētu rotācijas kustību 
sakarā ar savienojošā kanāla tangenciālo novietojumu. Kamerā 
iesmidzinātā degviela labi sajaucas ar gaisu, kas nodrošina pilnīgu 
sadegšanu pie minimālām  gaisa pārpilnības koeficienta vērtībām

17. zīm. D ažadu tipu slēgto sm idzi
n ā tā ju  shēmas.

16. zīm. D egvielas izsm idzi
nāšana  virpuļkam erā.

līdz 1,3— 1,4 un mazāk. Tā rezultātā iegūst vislielāko vidējā indi- 
cētā spiediena vērtību un kompaktāku dzinēju. Pēc degvielas patē
riņa šie dzinēji ierindojami starp tiešas iesm idzināšanas un priekš- 
kameru dzinējiem. Visplašāk tos lieto kā transporta dzinējus.

Jāpiezīmē, ka dalītu kameru (priekškameras un virpuļkam eras) 
dīzeļdzinēju iedarbināšanai jālieto speciālas ierīces (elektriska kvēl- 
spirāle, patronas ar gruzdošu salpetra papīru u. c .). Dažreiz pa
laišanai lieto mazu divtaktu benzīna dzinēju.

S m i d z i n ā t ā j s  (degvielas vārstu lis), ko lieto degvielas 
sūkņa padotās šķidrās degvielas izsm idzināšanai, var būt divu 
pamatveidu: vaļējais un slēgtais (parasti lietojam ais). Slēgtā smi
dzinātāja shēma parādīta 17. zīm. a. Tāda sm idzinātāja raksturīga 
īpatnība ir adatas veida vārstulis (adata). Nosēžoties adatas apak
šējam koniskajam galam  uz sedliem 5, sm idzinātāja dobums 4  
tiek atvienots no sadegšanas kameras. Vaļējam sm idzinātājam  
šādas adatas nav. 17. zīm. a parādīto adatu sakarā ar pāreju 1 
no lielāka uz mazāku diametru sauc par diferenciālo adatu. Tajā 
momentā, kad sūknis dobumā 4 visvairāk saspiedis pa kanālu 3
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ievadīto degvielu, tā, pārvarot atsperes 2 saspriegumu, paceļ adatu 
uz augšu un ieplūst cilindrā pa sprauslu 6 sasm idzinātā stā
voklī koniskas strūklas veidā. 17. zīm. b parādīts smidzinātāja 
apakšējais gals ar daudzsprauslu izsm idzinātāja galviņu 7 
(sprauslu skaits 4-—10). Sprauslu diam etra izmērs ir milimetra 
desm itdaļas (sākot ar 0,12 mm). 17. zīm. c parādīta adata 8 ar 
plakanu apakšējo galu. 17. zīm. d  parādīta adata, kurai zem slēdzēj- 
konusa ir cilindrisks piedēklis 9 un mazs pretkonuss 10. Degvielas

18. zīm. Bezkompresora dizeļdzinēja slēg tais 
sm idzinātājs.

izsm idzināšana notiek šaurajā gredzenveida spraugā (platums ma
zāks par 0,1 mm) a r piedēkli 9, bet pretkonuss 10 rada degvielas 
strūklai vajadzīgo leņķi. Sm idzinātājam  ar piedēkļa adatu, salīdzi^ 
not ar daudzsprauslu sm idzinātāju, ir tā priekšrocība, ka tas darbā 
ir drošāks (daudzsprauslu sm idzinātāja sīkie caurumiņi var aiz
sērēt un izdilt no degvielas strūklas).

18. zīm. parādīts slēgtā sm idzinātāja pilnīgs griezums. Seit 
1 — diferenciālā adata; 2 — sm idzinātāja korpuss; 3 — kanāls 
degvielai; 4  — skrūve ar kontruzgriezni atsperes sasprieguma 
regulēšanai; 5  — atspere; 6 — izsm idzinātāja galviņa; 7 — adatas 
vadotnes; 8 — dobums; 9 — noplūdes caurulīte gar adatu noplūdu
šās degvielas aizvadīšanai; 10 — uzgrieznis izsm idzinātāja gal
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viņas piestiprināšanai sm idzinātāja korpusam. Adatas pacēlumu 
ierobežo atdura. Ar atsperes saspriegum u regulē izsm idzināšanas 
spiedienu.

V ispārēja slēgto sm idzinātāju labā īpašība ir krasā degvielas 
padeves pārtraukšana (atsperes ietekmē adata aizver sprauslu, 
tikko degvielas spiediens sāk krist).

Vaļējais sm idzinātājs sasm idzina degvielu nepilnīgi, bet tā 
konstrukcija ir vienkāršāka nekā slēgtajam .

D ī z e ļ d z i n ē j u  d e g v i e l a s  s ū k ņ u s  var iedalīt divos 
pamattipos: sūkņos, kam degvielas padevi regulē ar vārstuļiem, 
tin sūkņos, kam degvielas padevi regulē, pagriežot plunžeru.

19. zīmējumā parādīta  p i r m ā  
t i p a  s ū k ņ a  shēma. Tam ir trīs 
vārstuļi: sūcējvārstulis 4, spiedvārstu- 
lis 5  un pārtraucēja vārstulis 8. Iz
cilnis / ,  kas uzsēdināts uz sadales 
vārpstas, ar rullīša un slīdenīša 2 pa
līdzību piešķir plunžeram 3 kustību 
uz augšu. Pateicoties izciļņa priekšē
jās  virsm as stāvajam  pacēlumam, 
plunžers paceļas strauji. Pie tam auto
mātiski aizveras vārstuļi 4 un 8, deg
viela sūkņa dobumā tiek saspiesta 
un, spiedvārstulim  5 atveroties, aiz
plūst uz sm idzinātāju. Tajā pašā 
laikā svira 9, kas svārstās ap centru 
6  sinhroni slīdenīša un plunžera kus
tībai, nodod kustību stienītim 7 (bī
dītājam ). Tiklīdz sprauga 10 starp 
bīdītāju un pārtraucēja vārstuli 8 
pārvēršas nullē, šis vārstulis piespied- 
veidā tiek atvērts, spiediens sūknī pa
zeminās līdz atm osfēras spiedienam, 
spiedvārstulis aizveras, degvielas pa
deve uz sm idzinātāju tiek pārtraukta. Plunžeram  turpinot pārvieto
ties uz augšu, degviela pa vārstuli 8 tiek izgrūsta ārā. Tādējādi, 
plunžeram  pārvietojoties uz augšu, degvielas padošanai izmanto 
tikai tā gājiena apakšējo daļu. Plunžera atpakaļgājiens uz leju 
norisinās spēcīgas atsperes ietekmē, pie tam pakāpeniski, jo izciļņa 
m uguras virsm a izveidota pēc ļoti lēzenas līknes. Atpakaļgājiena 
laikā automātiski atveras sūcējvārstulis 4 un sūkņa dobums pie
pildās ar degvielu, kas plūst no tvertnes.

Degvielas padevi regulē centrifugāls regulators, kas, mainoties 
dzinēja slodzei, pagriež ekscentru 6, kā rezultātā sviras 9 kreisais 
gals pārvietojas uz augšu vai leju. Ekscentra augšējā stāvoklī 
sprauga 10 var būt sam azināta līdz nullei un sūknis pilnīgi

19. zīm. Shēma degvielas sūk
nim ar pārtraucēja  vārstuli.
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pārtrauc degvielas padevi. Ekscentra apakšējā stāvoklī sprauga 10 
sasniedz maksimālo vērtību un degvielas padeve ir vislielākā.

Līdzīga sūkņa konstrukcijas variants ir bez vārstu ļa 4\ vārstu
lis 8 izpilda pēc kārtas automātiskā sūcējvārstuļa un piespied- 
kustības pārtraucēja vārstu ļa funkcijas.

20. zīmējumā parādīta shēma otrā tipa degvie
las sūknim a r  p a g r i e ž a m u  p l u n ž e r u .  
Seit 1 — slīdenītis ar rullīti, kas pārnes kustību no 
sadalīšanas vārpstas izciļņa uz plunžeru 2; 3 — 
iesūkšanas sprauga, pa kuru, plunžeram  pārvieto
joties uz leju spēcīgas atsperes ietekmē, sūkņa 
dobums piepildās ar degvielu; 4 — spiedvārstulis, 
kas automātiski atveras pēc tam , kad plunžers, 
pārvietojoties uz augšu, ar savu augšējo šķautni ir 
pārsedzis spraugas 3 un 5; sākot ar šo momentu 
degviela tiek padota uz sm idzinātāju. Centrāls ka
nāls 6 visu laiku savieno telpu virs plunžera ar 
gredzenveida telpu 7 starp  plunžeru un korpusu. 
Tiklīdz šī gredzenveida telpa tiek savienota ar 
spraugu 5 , momentāni sūkņa dobumā iestājas 
atm osfēras spiediens, spiedvārstulis 4 aizveras un 
degvielas padeve uz sm idzinātāju tiek pārtraukta. 
No plunžera turpm ākas pārvietošanās uz augšu 
degviela tikai tiek izgrūsta pārplūdes spraugā 5. 
Tādējādi šajā sūknī, tāpat kā iepriekšējā, degviela 
tiek padota tikai augšup ejošā plunžera gājiena 
pirm ajā daļā pēc abu spraugu pārsegšanas.

Tādā plunžera stāvoklī, kāds parādīts zīmē
jumā, degvielas padeves nebūs. Degvielas padevi 

regulē, pagriežot plunžeru ar zobstieni 9, kas sazobēts ar plunžera 
apakšējā daļā izveidotu zobratu (īstenībā kustību pārnes savādāk, 
sarežģītāk). Zobstieni virzes kustībā pārvieto ar centrifugāla regu
latora palīdzību. Tā kā telpu 7 no augšas ierobežo vītņveida šķautne 
(pārtraucēja šķautne) 8, tad jo vairāk plunžers pagriežas uz labo 
pusi, jo vēlāk šī telpa savienojas ar pārplūdes spraugu 5, t. i., deg
vielas padeve tiek vēlāk pārtraukta, kā rezultātā uz smidzinātāju 
padotais degvielas daudzums palielinās atbilstoši dzinēja slodzes 
pieaugumam.

Pagriežam a plunžera sūkņi ir kompaktāki neka vārstu ļu  sūkņi, 
un tos lieto galvenokārt ā trgaitas dzinējos. Vienā korpusā var ērti 
iebūvēt vairāku sūkņu elementus (daudzcilindru dzinējiem). Plaši 
lieto arī konstrukciju, kurā plunžersūknis apvienots viena korpusa 
ar slēgto smidzinātāju, tā saukto sūkni-smidzinātāju. Tādos gadī
jumos katram  cilindram ir savs sūknis-sm idzinatajs un degvielas 
cauruļvadi starp  sūkņiem un smidzinātājiem  nav vajadzīgi.

zim. P lun 
žera tipa deg

vielas sūkņa 
shēma.
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10
4. DĪZEĻDZINĒJS H lo

So četrtaktīgo virpuļkameras dīzeļdzinēju izgatavo ar vienu, 
diviem, četriem un sešiem cilindriem. Tā galvenie param etri ir šādi: 
cilindra diam etrs D =  105 mm, virzuļa gājiens 5  =  130 mm, viena
cilindra jauda Ne =  10 ZS, n =  1500^1^ , virzuļa vidējais ātrum s
010 =  6,5 m/sek, koimpresijas pakāpe 8 = 1 6 ,  vidējais efektīvais

_ _ _ *  V ļ U
21. zirn. D izeļdzinejs - jģ - -

spiediens pe =  5,35 kG/cm2, īpatnējais degvielas patēriņš 6e == 
=  215 g/ef. ZS st.

21. zīmējumā parādīts viencilindra dzinēja šķērsgriezums. Dzi
nējam  ir čuguna karters 1. Kloķvārpsta (tās ass 16) un sadales 
vārpsta 10 iegultņota lodīšu gultņos. Blokkartera lūkas 7 izmanto 
kloķa-klaņa mehānisma m ontēšanai un apskatei. Cilindra čaula 2
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izgatavota no čuguna, apakšējā daļā noblīvēta ar gum ijas gredze
niem, augšējā — ar vara azbesta paliktni. Cilindra vāku 12, kas 
izgatavots no čuguna, piestiprina blokkarterim  ar četrām tap- 
skrūvēm (zīmējumā redzam s tikai viens uzgrieznis). Vākā atrodas 
virpuļkamera 17, ieplūdes un izplūdes vārstulis (pirm ajam  ir lie
lāks diametrs nekā o trajam ). Virpuļkam eras apakšējā daļa izgata
vota no karstum izturīga tērauda. Uz kloķvārpstas uzstiprinātie 
pretsvari 8 un spara ra ts  14 nodrošina rotācijas nevienmērības pa
kāpi 1/75. Tērauda klanim 4 ir dubult- T šķērsgriezums. Klaņa 
apakšējās galviņas dalīšanas plakne novietota slīpi zem 45° leņķa; 
tās vāks 5  piestiprināts ar divām skrūvēm. Klaņa gultņa ieliktņi 
izgatavoti no alum īnija sakausējuma. Klaņa augšējās galviņas 
gultnis izgatavots iepresētas bronzas čaulas veidā. Čuguna vir
zulim 15 ir četri kompresijas un divi eļļošanas gredzeni (viens 
augšā un viens apakšā). Virzuļa tapa ir peldošā tipa. Slēgtajam 
smidzinātājam  13 ir piedēkļa adata. Viencilindra plunžertipa deg
vielas sūknis 11 saņem kustību no sadales vārpstas 10 izciļņa 
ripas 9. Degvielas sistēmā ietilpst arī piesūknēšanas sūknis un 
tūbas filtrs (zīmējumā nav parādīti). Dzinēju dzesē ar ūdeni. 
Klaņa gultņiem ir eļļošana zem spiediena; cilindru, virzuli, virzuļa 
tapu, lodīšu gultņus, zobratus un pārējās detaļas eļļo ar izšķaidī- 
šanu. Vāciņš 6 noslēdz cirkulācijas sistēm as eļļas ieliešanas cau
rumu un vēdina karteri. Vārstuļu svirām ir dakts eļļošana. Eļļoša
nas sūknis ir zobratu sūknis. Eļļas filtri izveidoti ar sietu un tūbu. 
Dzinēju iedarbina ar rokas kloķi vai elektrostarteru, lietojot de- 
kompresijas iekārtu un kvelsveci.

Apskatītais dzinējs ir vienkāršs un drošas darbības, un to lieto 
gan stacionārās iekārtās, gan kuģos kā palīgdzinēju agregātā ar 
dināmo, sūkni vai kompresoru.

5. DIZEĻDZINĒJS КДМ-46

Sis ir traktora Staļiņec 80 četrtaktu priekškameras dīzeļdzinējs. 
Tā galvenie param etri ir šādi: D =  145 mm, S  =  205 mm, jauda
Ne =  93 ZS četros cilindros, /г =  1000 virzuļa vidējais āt-’ min ’ ’ J
rums cm =  6,8 m/sek, e = 1 5 ,5 ,  pc =  6,2 kG/cm2, be =  205— 
220 glef. ZS st.

Dzinēja šķērsgriezums paradīts 22. zīmējumā. Cilindru galvas 1 
atlietas no pelēkā čuguna katriem diviem cilindriem atsevišķi. 
Priekškamera 2, kas sam etināta no divām pusēm, ieskrūvēta ci
lindra galvas sienas pabiezinājumā. Priekškam eras tilpums ir ap 
25% no visa sadegšanas kameras tilpuma; savienojošā kanāla dia
metrs ir 6,5 mm. Sadura starp galvu un cilindru bloku noblīvēta 
ar tērauda azbesta paliktni 3. Cilindru bloks 5 kopā ar kartera
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22. zīm. D izeļdzinejs KZIM-46:
I — cilindru galva; 2 — priekškamera; 3 ~  paliktnis; 4 — ieplū
des caurules apvalkveida dobums; 5 — cilindru bloks; 6 — cilindra 
čaula; 7 — palaišanas dzinējs; 8 — klanis; 9 — klaņa apakšējā 
galviņa; 10 — kloķvārpstas piekares; 11 — apakšējais karters; 
12 — eļļošanas sūknis; 18 — klaņa bultas; 14 — sadales vārpsta; 
15 — degvielas sūknis; 16 — virzuļa tapa; 17 — klaņa augšējā 
galviņa; 18 — bīdītājs; 19 — virzulis;’ 20 — dekompresora varpstiņa;

21 — dekompresora stienis; 22 — sm idzinātājs.
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augšējo pusi ari atliets no pelēkā čuguna. Blokkartera ārējās gala 
sienās un trīs starpsienās uz piekarēm 10 ir nostiprināti pieci pa- 
m atgultņi. Cilindru čaulas atlietas no čuguna. Kloķvārpsta izkalta 
no tērauda. Četriem vārpstas pleciem pieskrūvēti pretsvari. Tērauda 
klanim 8 ir dubult- T šķērsgriezums. Uz klaņu gultņiem eļļu padod 
no pam atgultņiem  pa vārpstas urbumu.

Peldošā tipa virzuļa tapai 16, kas izgatavota no tērauda, eļļu 
pievada pa klanī izurbtu garu kanālu. Klaņa augšējā galviņā 17 
iepresēta bronzas čaula. Klaņa apakšējās galviņas 9 dalīšanas 
plakne ir perpendikulāra klaņa asij; 13 — klaņa bultskrūves. Sīs 
galviņas ieliktņi izgatavoti no bronzas ar 0,15—0,35 mm  biezu 
babīta ielējumu. No alum īnija sakausējum a atlietajam  virzulim 19 
ir trīs kompresijas un viens eļļošanas gredzens. Apakšējais kar- 
ters 11 atliets no pelēkā čuguna. Sadales vārpsta 14 izgatavota 
no tērauda. Zobrati izveidoti ar slīpiem zobiem. Kustību uz vārstu
ļiem pārnes ar bīdītāju 18 un sviru palīdzību. Degvielu no deg
vielas tvertnes piesūknē zobratu sūknis un pa zemspiediena cauruļ
vadiem, spiežot to caur smalkās tīrīšanas filtriem, padod plunžera 
tipa degvielas sūknim 15. Pēdējais degvielu padod pa augstspie- 
diena cauruļvadiem uz slēgtajiem viensprauslas smidzinātājiem
22, kuriem sprauslas diam etrs 0,645 mm. Sm idzinātāja atspere 
ieregulēta uz 120 &G/cm2; adatas pacēlums 0,2 mm. Eļļošanas sis
tēma kombinēta — ar spiedienu un izšķaidīšanu. Eļļošanas sūk
nis 12 padod eļļu caur dzesētāju un kombinētiem filtriem, kam ir 
spraugas tipa elementi rupjai tīrīšanai un kokvilnas diegu galu 
pildījums smalkai tīrīšanai.

Dzinēju dzesē ar ūdeni, pie kam dzesēšanas sistēm a sastāv  no 
radiatora, centrifugāla sūkņa, gaisa ventilatora ar sešiem spār
niem, diviem termostatiem. Dzinēju iedarbina ar divcilindru četr- 
taktu karburatora dzinēju 7, kura jauda 19 ZS  (pie 2600 apgr/m in). 
Lai dzinēju pirms iedarbināšanas sasildītu, tā  apvalks ir savienots 
ar palaišanas dzinēja apvalku; 4 — ieplūdes caurules apvalkveida 
dobums; 20 — dekompresora vārpstiņa; 21 — dekompresora stie
nis. Termostatu uzdevums ieslēgt radiatoru dzesēšanas sistēmā 
tikai pēc ūdens sasilšanas līdz 70° tem peratūrai.

Dzinējus Kfl.M-46 bez uzstādīšanas uz traktora C-80 lieto ari 
ekskavatoru, pārvietojamu kompresoru, dzelzceļu celtņu u. c. spēka 
iekārtās.

6. DIZEĻDZINĒJS AA3-204

Sis ir divtaktu dīzeļdzinējs ar nedalītu kameru un tiešas plūs
mas vārstuļu spraugu skalošanu. Tā galvenie param etri ir šādi: 
.0 = 1 0 8  mm, 5 = 1 2 7  mm, Ne = 1 1 0  ZS (112) četros cilindros 
ar n =  2000 apgr/min, cm — 8,47 m/sek, e — 14,5 ■— 15,
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23. zīm. D īzeļdzīnejs HA3-204:
1- — blokkarters; 2 — cilindra čaula; 3 — kloķvārpsta; 4 — pam atgultņu vāki; S — kartera apakšējā puse (eļļas 
vanna); 6 — eļļošanas sūknis; 7 — kopēja cilindru galva (vāks); 8 — izplūdes vārstuļi; 9 — sūknis-smidzinātājs; 
10 — sadales vārpsta; 11 — spara rata  skrūves; 12 — skalošanas gaisa spiedsfiknis; 13 — skalošanas gaisa 
rcsivers; 14 — skalošanas logi (un kanāli pie tiem); 15 — klaņa augšējā galviņa: 16 — virzuļa dibens; 17 — ci
lindru ūdens apvalks; 18 — kloķvārpstas pretsvars; 19 — klanis; 20 — klaņa apakšējā galviņa; 21 — vārstuļu pie

dziņas bīdītājs; 22 — vārstuļu piedziņas svira.



414 iEKSDEDZES DZINĒJU UZBŪVE

pe =  5,3 kG/ctn2 (5,42), be ~  205 gleļ. ZS s t  (m inim alais); cilindra 
litrāža 1,163 l, kopējā litrāža 4,65 t.

Dzinēja griezumi parādīti 23. zīmējumā. Kopējā cilindru bloka 
galva (vāks) 7 atlieta no čuguna. Galvā pret katru cilindru ievie
tots sūknis sm idzinātājs 9. Cilindru bloks kopā ar kartera augšējo 
pusi 1 atliets no leģetā čuguna. Cilindrus aptver ūdens apvalks /7. 
Skalošanas gaisa resivera dobums 13 novietots ap cilindru bloka 
apvalku. Dzesēšanas ūdens neapskalotās cilindru čaulas 2 atlietas 
no hromniķeļa čuguna un iesēdinātas cilindru bloka urbumos. Vir
zulis 16 izgatavots no speciāla kaļam ā čuguna, un tam ir četri 
kompresijas un divi eļļošanas gredzeni. Virzuļa tapa 15 ir peldoša. 
Kloķvārpsta 3 štancēta no m angāntērauda un piekārta kartera 
augšējās puses 1 piecos gultņos, kam ir plānsienu tērauda ieliktņi 
ar svina bronzas ielējumu. Uzliesmojumu secība cilindros ir 
1—3—4—2 pēc katra kloķvārpstas pagrieziena par 90°. Pirm ām  un 
ceturtam  vārpstas kloķim piestiprināti pretsvari 18; 5 — kartera 
apakšējā puse (eļļas vanna). Klaņi 19 izgatavoti no m angān
tērauda, un tiem ir dubult- T šķērsgriezums. Klaņa apakšējai gal
viņai 20 ir tērauda ieliktņi ar svina bronzas ielējumu. Dzinēja ska
lošana notiek pa skalošanas logiem, kas novietoti cilindra apakšējā 
daļā, bet izplūde pa cilindra galvā novietotiem vārstuļiem, kas kat
ram cilindram ir divi. Skalošanas logi 14 ir- apaļi, to diametrs 
8 mm, skaits 32, novietoti divās rindās; logu asis pret cilindra 
rādiusu novietotas zem 14° slīpuma leņķa (šķērsgriezumā parādīti 
kanāli, kas pievada gaisu logiem). Skalošanas gaisa spiedsūk- 
nim 12 ir divi trīslāpstu skrūves rotori. Skalošanas gaisa spiediens 
pie nominālā apgriezienu skaita (2000 apgr/m in) ir ap 1,5 ala. 
Izplūdes vārstuļus 8 un sūkņus sm idzinātājus 9 darbina sadales 
vārpsta 10 ar bīdītāju 21 un sviru 22 palīdzību. Sadales vārpsta 10 
novietota virs resivera 13. Simetriski tai novietota līdzsvarošanas 
vārpsta, kas zīmējumā nav parādīta. Kustību no kloķvārpstas uz 
sadales un līdzsvarošanas vārpstām , spiedsūkni, degvielas sūkni, 
ūdens sūkni un regulatoru pārnes mehānisms, kas sastāv no pieciem 
zobratiem. Dzinēju iedarbina ar elektrostarteru. Iedarbināšanas 
sistēmā ietilpst divas 12 voltīgas akumulatoru baterijas, palaišanas 
degvielas sūknis un palaišanas sm idzinātājs. Bez tam  uzstādīta 
iekārta šķidruma uzsildīšanai dzesēšanas sistēmā.

Sadalīšanas fāzes: izplūdes vārstulis atveras 85° pirms ZAP, 
aizveras 54° aiz ZAP. Skalošanas logu atvēršanās sākums 48° 
pirms ZAP, aizvēršanās simetriska aiz ZAP. Degvielas iesmidzinā
šanas sākums 12°, beigas 2° pirms AAP. Klaņa garum s un kloķa 
rādiusa attiecība L : R ~  4,1. Skalošanas logu augstum s ir apmē
ram  13% no virzuļa gājiena. Izplūdes sākuma momentā virzulis 
atrodas pirms ZAP atstatum ā, kas vienlīdzīgs 30,5% no gājiena,, 
izplūdes beigu momentā — 16% aiz ZAP.
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Dzinējus HA3-204A, HA3-204E un #A 3-204r lieto automobi
ļiem. Dzinēju HA3-204B, ko savieno ar elektroģeneratoru, lieto s ta 
cionārās iekārtās. Izgatavo arī sešcilindru dzinējus HA3-206.

7. D IZEĻD ZINEJS fl-100 
(U N  2A-100)

Sis ir divtaktu dīzeļdzinējs 
ar nedalītu kameru, tiešas plūs
m as spraugu skalošanu un 
pretimkustošiem virzuļiem. Tā 
galvenie param etri šādi: D =  
=  206,4 (207) mm, S  =  2 X 254 mm,  
Nc =  1600 ZS, n =  720 apgr/imin 
(līdz Ne =  2000 ZS, ja n =  
*= 850 apgr/m in) 10 cilind
ros, cm =  6,l (līdz 6,9) m/sek, 
pe =  5,92 (līdz 6,3) kGjcm2, 
be =  175 g/ef. ZS st. Skalo
šanas gaisa spiediens ps =
— 1,4 ata, kom presijas spiediens 
p c =  50 ata, sadegšanas spie
diens p? =  80—90 ata, degvie
las iesm idzināšanas spiediens 
līdz 1400 ala.

24. zīmējumā shematiski a t
tēlots griezums pa vienu dzinēja 
cilindru divos dažādos momen
tos. Dzinējam ir divas kloķvārp
stas — augšējā 12 un apakšējā
13, kas atlietas no speciāla ču
guna.

Kloķvārpstas, kas griežas pre
tējos virzienos, savstarpēji saista 
vertikāla starpvārpsta un divi 
pāri konisko zobratu (zīmējumā 
nav parādīti). Klaņi 14 savieno 
augšējo kloķvārpstu ar augšē
jiem virzuļiem 3, kas atver un 
aizver skalošanas logus 4; klaņi 
15 savieno apakšējo kloķvārpstu 
ar apakšējiem virzuļiem 8, kas 
atver un aizver izplūdes logus 7. 
Apakšējā kloķvārpsta (izplūdes) 
nonāk sava virzuļa apstāju

24. zīm. D īzeļdzineja fl-100 shēma:
l — ārējais apstāju punkts augšējai kloķ
vārpstai; 2 — iekšējais apstāju punkts aug 
šējai kloķvārpstai; 3 — augšējais (skaloša
nas) virzulis; 4 — skalošanas iogi; 5 — 
sm idzinātāji; 6 — sadegšanas kamera; 7 — 
izplūdes logi; 8_ — apakšējais (izplūdes) yir- 
zulis; 9 — iekšejais apstāju punkts apakšējai 
kloķvārpstai; 10 — arējais apsiāju punkts 
apakšējai kloķvārpstai; / /  — apakšējās kloķ
vārpstas priekšgājiena leņķis; 12 — augšējā 
kloķvārpsta; 13 — apakšējā ldoķvārpsta; 14 — 
kianis augšējam  kloķa-klaņa mehānismam; 
15 — klanis apakšējam  kloķa-klaņa mehā

nismam.
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punktiem atbilstošos stāvokļos par 12° agrāk nekā augšēja. Tā, 
piemēram, augšējās vārpstas kloķa stāvoklī / ,  kas atbilst aug
šējā virzuļa ārējam  apstāju punktam, apakšējās vārpstas kloķis 
ir jau  pārvietojies aiz stāvokļa 10, kas atbilst apakšējā virzuļa 
ārējam apstāju punktam  par apsteidzes leņķi 11 (vienlīdzīgs 
12°; 24. zīm. c ); momentā, kad augšējās vārpstas kloķis vēl atro
das 6° pirms iekšējā apstāju punkta 2 stāvokļa, apakšējās vārpstas 
kloķis ir jau  pārvietojies par 6° aiz sava iekšējā apstāju punkta 9 
stāvokļa (24. zīm. b). Augšējā un apakšējā virzuļu kustību nesi- 
metriskuma mērķis ir realizēt vajadzīgo izplūdes un skalošanas 
sadalījum u, proti, vispirms atvērt izplūdes (apakšējos) logus, pēc 
tam skalošanas (augšējos); pēc tam aizvērt izplūdes logus un, 
realizējot iepūti, aizvērt skalošanas logus. Virzuļu kustību ne- 
sim etriskum a rezultātā to līdzdalība darba pārnešanā ir nevienāda.

Apakšējais kloķa-klaņa mehānisms pārnes apmēram 72—75% 
no kopējās jaudas. So jaudu caur apakšējo kloķvārpstu nodod pa
tērētājam , kā arī palīgagregātiem . Pārējie 28—25% no kopējās 
jaudas tiek nodoti augšējai kloķvārpstai, bet 150 ZS no tās tiek 
izlietoti skalošanas sūkņa (zīmējumā nav parādīts) piedziņai. 
Apakšējā kloķvārpsta ir piekārta (pēc gultņu novietojum a). Pamat- 
gultņu ieliktņi izlieti ar svina bronzu. Uz apakšējās kloķvārpstas 
priekšējā gala novietots vērpes svārstību slāpētājs. Virzuļus dzesē 
ar eļļu, un tiem ir četri kompresijas un divi eļļošanas gredzeni. 
Klaņiem 14 un 15 ir dubult- T šķēlums. Klaņa galviņai virzuļa 
galā ir nedalīts bronzas ieliktnis, bet kloķvārpstas galā dalīti tē
rauda ieliktņi ar svina bronzas ielējumu. Šā tipa dzinējiem sadeg
šanas kamera 6 ir vism azākā telpa starp virzuļiem. Katram  cilin
dram ir divi sm idzinātāji un katram  no tiem ir trīs  sprauslas, kas 
izsmidzina degvielu plakanā strūklā. Tāpat arī katram  cilindram 
ir divi plunžertipa degvielas sūkņi. Skalošanas sūknim ir trīslāpstu 
skrūves rotori. Dzinēja karkass sam etināts no tērauda skārda. 
Dzinējam ir slēgta dzesēšanas sistēm a ar ūdeni. Dzesēšanas ūdeni 
atdzesē radiatorā ar gaisu, ko piesūknē ventilators (lokomotīvēs), 
vai ar aizborta ūdeni (kuģu iekārtās). P alaišanas vārstuļi tiek 
pneimatiski vadīti.

Dzinējus /1-100 (un 2/1-100) lieto kā lokomotīvju vai kuģu dzi
nējus ar elektropiedziņu.

8. DZINĒJI AR ĀRĒJO DEGM AISIJUM A SAGATAVOŠANU

Pie dzinējiem ar ārējo degmaisījuma sagatavošanu pieder kar
buratora dzinēji un gāzes dzinēji (zemas kom presijas). Karbura
tora dzinēji darbojas ar vieglo šķidro degvielu (parasti ar benzīnu), 
degmaisījums tiek sagatavots aparātā, ko sauc par karburatoru. 
Gāzes dzinējos degmaisījums tiek sagatavots gāzjaucī, bet lielos
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dzinējos arī sajaukšanas-iesūkšanas vārstulī (cilindra virzulī). 
Darbīgo maisījumu karburatora dzinējos, kā arī gāzes dzinējos aiz
dedzina ar elektrisku dzirksteli.

K arburatora un gāzes dzinējus izveido galvenokārt četrtaktīgus. 
Cilindru skaits karburatora dzinējiem atkarībā no to uzdevuma 
svārstās plašās robežās. Gāzes dzinēji pēc savas konstrukcijas tuvo
jas  vai nu dīzeļdzinējiem, vai karburatora dzinējiem. No gāzes dzi
nēju skaita var izdalīt atsevišķās grupās gāzģeneratora dzinējus un 
gāzbalonu dzinējus (t. i., ko darbina ar saspiestām  vai sašķidri
nātām  gāzēm ). Karburatora dzinējus lieto visos transporta veidos; 
gāzes dzinējus izveido gan kā stacionārus, gan arī kā transporta 
dzinējus.

25. zīm. E lem entārā karburatora  shēm a:
1 — pludiņa kamera; 2 — sajaukšanas kamera; 3 — ci
lindrs; 4 — pludiņš; 5 — adatas vārstulis; 6 — cauru
līte ar žfkleru 7; 8 — smidzinātājs; 9 — difuzors; 10 — 
droselvārstulis; 11 — ieplūdes vārstulis; 12 — virzulis.

K a r b u r a t o r i .  25. zīmējumā parādīta vienkāršākā karbu
ratora shēma. Tā galvenās daļas ir pludiņa kamera 1 un sajauk
šanas kamera 2. Pludiņa kam eras uzdevums uzturēt tanī pastāvīgu 
benzīna līmeni. Sajaukšanas kamerā notiek benzīna iztvaikošana 
gaisa plūsmā, ko iesūc dzinēja cilindros 3. Pludiņa kamerā atrodas 
ar adatas vārstuli 5 savienots pludiņš 4, kas regulē benzīna ieplūdi 
(paceļoties pludiņš aizver šo vārstuli, bet nolaižoties atver). No 
pludiņa kam eras uz sajaukšanas kameru iet caurule 6, kurā a t
rodas detaļa ar kalibrētu urbumu t. s. žikleru 7. Sīs caurules ga
lam, kas novietots sajaukšanas kamerā un izveidots ar sm idzinā
tāju  8, jāatrodas apmēram par 1 mm augstāk nekā benzīna līme
nim pludiņa kamerā. Lielāka retinājum a radīšanai sajaukšanas 
kameru izveido ar difuzoru 9. M aisījuma kvantitatīvo regulēšanu 
veic, pagriežot droselvārstuli 10. Gaisu caur karburatoru sūc

2 ?  —  575
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dzinēja virzulis 12, kad iesūkšanas gājienā, t. i., pie atvērta ieplūdes 
vārstuļa 11, tas pārvietojas uz leju.

Karburators, kas līdzīgs nupat aplūkotajam, noderīgs tikai tā
diem dzinējiem, kas darbojas ar nemainīgu apgriezienu skaitu. Auto
mobiļu dzinējiem, kam rotācijas ātrum s m ainās plašās robežās, to 
nevar izmantot. Vienkāršākais karburators, dzinēja apgriezienu 
skaitam  palielinoties, sagatavo treknāku maisījumu (pazemina 
gaisa pārpilnības koeficientu), bet, apgriezienu skaitam  pamazi
noties, — liesāku maisījumu. Praktiski lietojamie karburatori ir 
izveidoti ar vairākām  papildu ierīcēm (koriģējošām). Galvenā no 
tām (galvenā dozējošā ietaise) uztur vajadzīgo sakarību starp 
retinājumu difuzorā un darbīgā m aisījuma sastāvu. Bieži šai ierī
cei ir papildu žiklers (kompensācijas), retāk vārstuļi papildu 
gaisa ielaišanai.

A i z d e d z e  a r  d z i r k s t e l i .  Dzinēja cilindra vākā ieskrūvē 
elektriskās aizdedzes sveci (dažreiz divas), starp kuras elektro
diem notiek dzirksteles izlādēšanās. 26. zīmējumā parādīts sveces 
griezums. Svece sastāv no centrālā elektroda (stienīša) 1, kas 
iestiprināts porcelāna vai vizlas izolatorā 6, kas savukārt ar uz
griežņa palīdzību iestiprināts korpusā 2. Sveces vītņoto daļu 5 
ieskrūvē dzinēja cilindra vākā. Elektroda 1 augšējam  galam ar 
spailes 3 palīdzību piestiprina vadu, pa kuru plūst augstsprieguma 
strāva. Sveces korpusa apakšējā galā ir iestiprināti daži elektrodi 4. 
Starp tiem un centrālo elektrodu ir apmēram 0,5 mm  platas sprau
gas, pār kurām pārlec dzirksteles. Elektrisko ķēdi saslēdz dzi
nēja masa.

Sveces darbībai nepieciešamo augsto spriegumu, apmēram 
10 000 V (un vairāk), iegūst, transform ējot zemsprieguma primārā 
avota strāvu. 27. zīmējumā parādīta shēma aizdedzei no akumula
toru baterijas. Zemsprieguma strāva (6, 12, 24 V) no baterijas 1 
pozitīvās spailes plūst pa dzinēja masu 6 uz indukcijas spoles pri
māro tinumu 3, tālāk caur pārtraucēju 2 un slēdzi 5 (ja tie ir no
slēgti) atgriežas uz baterijas negatīvo spaili. P rim ārās ķēdes pār
traukšanas brīdī indukcijas spoles sekundārajā tinumā 9 inducējas 
augstspriegum a strāva, kuru sadalītājs 10 pēc kārtas pievada visu 
cilindru svecēm (shēmā ir četras sveces). Cetrtaktu dzinējā pār
traucēja izciļņu ripa 2 izdara vienu apgriezienu divu kloķvārpstas 
apgriezienu laikā, un tās izciļņu skaits vienlīdzīgs dzinēja cilindru 
skaitam. Sadalītājs 10 rotē sinhroni ar pārtraucēja izciļņu ripu, 
un tā kontaktu skaits arī ir vienlīdzīgs cilindru skaitam. Sekundā
rās ķēdes pārslēgšanu uz tā vai cita cilindra sveci sadalītājs iz
dara tieši tajā brīdī, kad pārtraucējs pārtrauc prim āro ķēdi. Lai 
samazinātu pārtraucējā dzirksteļošanu, paralēli pārtraucējam 
ieslēgts kondensators 8. Pēc aplūkotās kārtības shēma darbojas 
pie maza apgriezienu skaita. Kad dzinējs ir sasniedzis pietiekami 
lielu rotācijas ātrumu, strāvu sāk dot dinamomašīna 7, kas ieslē
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dzas automātiski, pie kam daļa strāvas plūst uz akum ulatora ba
teriju un uzlādē to.

Bez akumulatora aizdedzes, ko lieto galvenokārt automobiļu 
dzinējos, lieto arī aizdedzes sistēmu ar magneto (aparāts, kas 
ražo augstspriegum a strāvu).

26. zīm. A izdedzes svece. 27. zīm. Shēma aizdedzei no 
akum ulatoru baterijas.

G ā z  j a u c i .  Gāzes dzinējos karburatora lomu izpilda gāz- 
jauči, kuros gāzi sajauc ar gaisu. Vienkāršākā gadījum ā gāzjaucis 
ir T veidīgas īscaurules izskatā, pa kuras tiešo zaru plūst gāze, 
bet pa sānu zaru ieplūst gaiss. Parasti lieto sarežģītākas konstruk
cijas. Bez kopējiem gāzjaučiem (vairākiem cilindriem) lieto arī 
individuālos (lielos dzinējos). M aisījum a kvalitatīvo regulēšanu 
veic ar vārstuli, kas iebūvēts gaisa cauruļvadā, bet kvantitatīvo — 
ar droselvārstuli aiz gāzjauča. Individuālās sajaukšanas ierīces var 
būt izveidotas kā sajaukšanas-iesūkšanas vārstuļi. Tāda vārstuļa 
konstrukcija parādīta 28. zīmējumā.

Galveno vārstuli 1 darbina ar gāzes sadalīšanas mehānisma 
palīdzību. Augšējā vārstu ļa 2 čaulā ievietota atspere 3. V ārstu
lim 1 pārvietojoties uz leju, vispirms cilindrā ieplūst tikai gaiss; 
atsperei 3 pakāpeniski atspriegojoties, arī vārstulis 2 sāk pārvieto
ties uz leju un dod iespēju ieplūst gāzei, kas sajaucas ar gaisu un 
piepilda cilindru. Vārstuli 1 aizver atspere 4, pie kam vispirms 
aizveras vārstulis 2.

27*
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G ā z ģ e n e r a t o r i .  Cietās degvielas gazifikācija notiek gāz
ģeneratora iekārtā. Šī iekārta sastāv no paša gāzģeneratora un 
vairākām  palīgierīcēm, kas kalpo iegūtās gāzes filtrēšanai un at
dzesēšanai. Tagad visvairāk lieto gāzģeneratorus ar tiešo un ap
griezto (apvērsto) degšanas procesu.

Tiešā degšanas procesa gāzģenerators ir vertikāla šahta ar 
ugunsizturīgu apmūrejumu (29. zīm.) un m etala apvalku. No

tvertnes šahtā ieber degvielu 
(antracītu, retāk koksu). No 
apakšas caur ārdiem pieplūst 
gaiss un ūdens tvaiks, ko 
iegūst, iztvaicējot ūdeni gāz
ģeneratora dzesēšanas ap
valkā vai speciālā iztvaiko- 
tājā. Tvaika un gaisa mai
sījums, ceļoties uz augšu, iet 
cauri aktīvai zonai, kur no
tiek galvenie degvielas deg
šanas procesi un gāzu redu
cēšanās sakarā ar kvēlojošo 
ogļu un gāzu savstarpējo 
iedarbību. Ūdens tvaiks vei
cina ģeneratorgāzes siltum- 
spējas palielināšanos, ūdens 
tvaika sadalīšanās rezultātā 
kāpinot ūdeņraža saturu gā
zē. Augšējās zonās noris 
sagatavošanās procesi: ūdens 
iztvaikošana un degvielas 
sausā destilācija (gazifikā
cija). Sagatavošanās procesu 
un pamatprocesu produkti 
vienkopus nonāk gāzģenera
tora augšdaļā dzinēja virzuļa 
iesūkšanas gājienu darbības 

28. zīm. Gāzes sajaukšanas vārstulis. ietekmē.
Ģ eneratorgāzes sastāvs dots

III iedaļā. Sīs gāzes svarīgākā degošā sastāvdaļa ir oglekļa oksīds 
CO, ūdeņradis H2 un m etāns CH4. Vairāk nekā 50% tilpuma ieņem 
balasta sastāvdaļas — slāpeklis un citas gāzes.

Iznākot no ģeneratora, gāze satur daudz ūdens tvaika un dar
vas piejaukumu, kā ari kvēpus un putekļus. Sie piejaukumi jā 
atdala pirms gāzes nonākšanas dzinējā, ko izdara, laižot gāzi 
cauri vairākām  gāzģeneratora iekārtas ierīcēm.

Izmantot tiešajā procesā tādu degvielu kā malku, kūdru un 
vispār ar gaistošām  bitumenvielām bagātu degvielu nav lietderīgi,
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jo destilācijas zonā radušies darvas produkti turpm āk kondensējas 
uz gāzes vadu sieniņām, vārstuļiem  un dzinēja virzuļiem, tādējādi 
pasliktinot dzinēja norm ālās darbības apstākļus.

Lai gazificētu bitumonozas degvielas, lieto apgriezto degšanas 
procesu. Gāzģenerators ar apgriezto degšanas procesu kūdrai, 
malkai, koka klucīšiem un brūnoglēm shematiski parādīts 30. zīm.

Šim gāzģeneratoram  atšķirīga īpatnība ir degšanai nepiecie
šam ā gaisa pievadīšana nevis no apakšas caur ārdiem, bet gan pa 
sānu caurumiem — furmām. G āzģeneratora augšdaļā — tvertnē 
degviela izžūst un nolaižas sausās destilācijas zonā, tālāk nonāk 
aktīvajā zonā, kas atrodas furmu līmenī, kur notiek degšanas un 
reducēšanās procesi. Ejot uz leju, cauri aktīvajai zonai iet arī des
tilācijas produkti un darvas vielas. Rezultātā rodas nekondensē- 
jošies produkti, kas dod iespēju stipri vienkāršot gāzes filtrēšanas 
iekārtu. Radušos ģeneratorgāzi aizvada no pelnu telpas. Apgriez
tajā  procesā izslēgta iespēja saražotajām  gāzēm izplūst caur 
tvertni, kas nereti notiek tiešajā procesā. Apgrieztā procesa trū 
kums ir iegūtās gāzes neliela siltum spējas pazem ināšanās sakarā 
ar reakciju tem peratūras pazem ināšanos, tāpēc ka iztvaikošanas 
un sausās destilācijas produkti iet cauri aktīvajai zonai.

Automobiļu transportā tagad līdzās ģeneratorgāzei lieto arī 
saspiestas un sašķidrinātas (balonu) gāzes.

Kā saspiestas gāzes izlieto dabiskās un mākslīgi iegūtās gāzes 
(visbiežāk koksa gāzi un apgaism ošanas gāzi). Saspiestās gāzes 
glabā un pārvadā speciālos balonos zem 200 kg/cm2 spiediena.

29. zīm. Tieša degšanas procesa 
gāzģenerators.

30. zīm. Apgriezta degšanas 
procesa gāzģenerators.
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Kā sašķidrinātas gāzes lieto tās gāzes, kas pie neliela spie
diena un parastās tem peratūras pāriet šķidrā stāvoklī, piemēram, 
etāns, propāns, butāns un šo gāzu maisījumi. Sašķidrināto gāzu 
glabāšanai lieto zemspiediena balonus, parasti līdz 15 ata. Šķidrā 
stāvokli var glabāt ari m etānu (pie ļoti zemas tem peratūras).

9. KARBURATORA DZINĒJS M-20

Pie karburatora dzinējiem pieder ievērojams skaits automobiļu, 
traktoru un aviācijas dzinēju. Parasti šos dzinējus būvē kā daudz- 
cilindru vertikālos dzinējus, bet lieto arī divrindu dzinējus ar 
cilindru V veida novietojumu, retāk ar vēdekļveida un zvaigznes 
veida novietojumu. Galvenokārt tie ir četrtaktu dzinēji, tikai mazas 
jaudas dzinējus (motocikletu, piekabināmie laivas, pārnesam ie dzi
nēji) vienkāršas konstrukcijas dēļ izveido ari divtaktu,

31. zīmējumā parādīts vieglā automobiļa Pobeda četrtaktu kar
buratora dzinēja M-20 šķērsgriezums. Dzinēja jauda Ne =  50 ZS 
(līdz 55) četros cilindros ar n — 3600 apgr/min. Cilindra dia
m etrs D =  82 mm, virzuļa gājiens 5  =  100 mm, kompresijas pa
kāpe e =  6,2. Vidējais efektīvais spiediens pe — 5,9 kG/cm2 (pie 
50 ZS); virzuļa vidējais ātrum s cm =  12 m/sek (ar 3600 apgr/min). 
M inim ālais benzīna patēriņš 6™in =  252 g/ef. ZS s t  (ar 
2400 apgr/m in).

Cilindri atlieti no pelēkā čuguna vienā blokā 1 kopā ar kartera 
augšējo daļu. Cilindros iepresētas 2 mm  biezas čaulas 2, kas iz
gatavotas no skābju izturīga (nodilumizturīga) čuguna. Cilindru 
bloka apakšējā daļā izvietotas ligzdas četru pam atgultņu 11 (kloķ
vārpstas) ieliktņiem. Cilindru galva (vāks) 3, kas ir kopēja visiem 
cilindriem, atlieta no alumīnija sakausējuma un piestiprināta blo
kam ar tapskrūvēm. Galvas un cilindru bloka sadura noblīvēta ar 
tērauda azbesta auduma paliktni 4, kas piesūcināts ar grafītu. Vir
zulim 5, kas izgatavots no alumīnija sakausējuma, ir plakans di
bens un četri gredzeni 7, no kuriem divi augšējie ir kompresijas, 
bet divi apakšējie eļļošanas gredzeni. Klanim 8, kas izkalts no 
tērauda, ir dubult- T veida šķēlums. Dobā tērauda virzuļa tapa 6 
kinemātiski saistīta ar nedalīto augšējo klaņa galviņu, kurā iepre- 
sēta bronzas čaula. Apakšējā klaņa galviņa 9 ir dalīta; tās vāks 
piestiprināts ar divām klaņa bultām.

Kloķvārpsta (vārpstas ass 10) izkalta no tērauda un izveidota 
ar pretsvariem  un kloķa pleciem. Kloķvārpstas pakaļējā gala at
lokam piestiprināts spara rats. Uz kloķvārpstas priekšējā gala uz
sēdināts gāzes sadalīšanas mehānisma dzenošais zobrats un 
radiatora dzesināšanas ventilatora piedziņas siksnas skritulis.

Sadales vārpsta 16, kas atlieta no čuguna vai izkalta no tē
rauda un iegultņota četros gultņos, rotē divreiz lēnāk nekā kloķ-
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vārpsta. Ar saviem izciļņiem un bīdītājiem 17, kas pārvietojas pa 
vadotnēm, tā  darbina vārstuļus. Spēles starp vārstuļiem  un bīdī
tājiem regulē ar bultām. Zīmējumā parādīts ieplūdes vārstulis 18.

13̂  12 10 11 
31. zīm. Automobiļu dzinējs M-20.

Benzīna-gaisa maisījumu pievada ieplūdes vārstuļiem  pa ieplūdes 
kolektoru 27. Zīmējumā redzams arī izplūdes kolektors 26, pa kuru 
sadegušās gāzes aizvada no izplūdes vārstuļiem. Degvielu karbu
ratoram  23 padod sūknis 22. Aizdedze iekārtota ar svecēm 14 no
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akumulatoru baterijas caur aizdedzes sadalītāju  15. Kloķvārpstas 
un sadales vārpstas gultņus un vārstuļu bīdītāju vadotnes eļļo zem 
spiediena no eļļošanas sūkņa 21. Klaņu gultņiem eļļu pievada no 
pamatgultņiem  pa kloķvārpstas urbumiem. Sadalīšanas zobratus 
eļļo ar eļļas strūklu, kas izplūst pa caurulīti no sadales vārpstas 
priekšējā gultņa. Cilindru sienas un sadales vārpstas izciļņus eļļo 
ar izšķaidīšanu, kā ari ar eļļas strūkliņām, kas tiek izsviestas no 
klaņu apakšējo galviņu urbumiem.

Pārējās detaļas tiek eļļotas tikai ar eļļas izšķaidīšanu. Dzinēja 
dzesēšana ir ar ūdens piespiedu cirkulāciju, ko rada centrifugāls 
sūknis. Sūkni piedzen kloķvārpstas skritulis ar ķīļsiksnas palīdzību. 
Eļļošanas sistēm as eļļu filtrē. Zīmējumā parādīts rupjās tīrīšanas 
filtrs 19. Eļļas līmeni karterī pārbauda ar eļļas rādītāja  stienīti 20. 
Eļļas izlaišanai no eļļas vannas (apakšējās kartera daļas) 12 lieto 
izlaišanas aizbāzni 13. Dzesešanas sistēmā iebūvets term ostats 25, 
ar ko panāk ātru ūdens sasilšanu dzinēja darbības sākumā. Ben- 
zīna-gaisa m aisījuma uzsildīšanu regulē term ostats 24.

10. STACIONARS GĀZES DZINĒJS

Gāzes dzinējus izveido kā zemas kompresijas (ar kompresijas 
pakāpi e =  5„0-^9,5) dzinējus, kas strādā ar elektrisku (dzirkste
les) aizdedzi, un kā augstas kompresijas dzinējus (par tiem skat. 
turpmāk 11. §).

32. zīmējumā kā piemērs dots zemas kom presijas četrtaktu gā
zes dzinēja P ļ  griezums. Tas ir vertikāls dzinējs, ko izlaiž gan
divcilindru, gan četrcilindru ar atbilstošu jaudu 70 un 140 ZS. 
Cilindra diametrs 260 mm, virzuļa gājiens 380 mm, apgriezienu 
skaits 375 apgr/m in, virzuļa vidējais ātrum s 4,75 mļsek. Dzinējs 
strādā ar m alkas ģeneratorgāzi, kompresijas pakāpe e =  9,3, mal
kas patēriņš 1,15 kg/ef. ZS st, vidējais efektīvais spiediens 
4,17 kG/cm2.

Pam atrām is 15, karters 14 un cilindrs 3 savienoti ar enkur- 
bultām 13. Dzinēja darbīgos cilindrus atlej atsevišķi (divcilindru 
dzinējā) vai vienā blokā (četrcilindru dzinējā). Cilindru čaulas 2, 
kas izgatavotas no čuguna, ir ieliekamas. Katram  cilindram ir 
atsevišķs vāks 6. Cilindra vākā izvietoti ieplūdes, izplūdes un dro
šības vārstuļi, kā arī viena svece. Bez tam pusei no visiem cilin
driem ir palaišanas vārstuļi. Tērauda klanim 1 ir apaļš šķēlums, 
centrāls urbums un atsevišķa apakšējā galviņa 16. Čuguna virzu
lim 4  ir četri kompresijas un divi eļļošanas gredzeni. Sadales 
vārpstu 17 piedzen kloķvārpsta ar cilindrisku zobratu palīdzību. 
Vārstuļus darbina ar bīdītāju 5 un sviru 7 palīdzību. M aisītā
jam  12 gāzi un gaisu padod atsevišķi pa īscaurulēm, kurās iebūvēti
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droselvārstuļi maisījuma kvalitatīvai regulēšanai ar roku. Kvanti
tatīvo regulēšanu veic droselvārstulis 11, kas iebūvēts gāzes-gaisa 
maisījuma cauruļvadā. So
droselvārstuļi vada centrifu- s   ̂f f t “
gāls regulators. Tālāk pa 2—  
cauruļvadu 10 maisījums no- 
nāk pie ieplūdes vārstuļiem.
Nostrādātās gāzes izplūst pa 
izplūdes vārstuļiem un pa 
cauruļvadu 9 aizplūst prom.
Lai novērstu bīstamu apgrie
zienu skaita pieaugumu, dzi
nējs izveidots ar drošības slē
dzi, kas izslēdz aizdedzes sis
tēmā strāvu. Sveces 8 tiek 
barotas no akumulatoru bate
rijas caur indukcijas spoli.
Bateriju uzlādē dinamoma
šīna. Dzinēja eļļošanas sis
tēma ir jaukta tipa: cilindrus 
eļļo pēc izšķaidīšanas sis
tēmas, bet visas pārējās daļas 
pēc cirkulācijas sistēmas zem 
spiediena no zobratu eļļoša
nas sūkņa. Eļļošanas sistēmā 
ir filtrs. Eļļas spiediens aiz 
filtra 0,5— 1,0 atm. Dzesēša
nas ūdens spiediens dzīšanas 
maģistrālē 0,8— 1,2 atm. Dzi
nēju iedarbina divos taktos ar 
saspiestu gaisu, kura spiediens
5— 16 atm. Palaišanas gaisa 
vienpakāpes kompresoru pie
dzen no sadales vārpstas.

Sis dzinējs uzbūvēts uz 
dīzeļdzinēja konstruktīvās bā
zes, t. i., izmantojot pēc 
iespējas lielāku skaitu dīzeļ
dzinēja detaļas. Citu grupu 
gāzes dzinējam ar dzirksteles
aizdedzi izveido dzinēji, kas uzbūvēti uz benzīna automobiļu dzi
nēju konstruktīvās bāzes. Kā piemēru zemas kompresijas divtaktu 
gāzes dzinējiem var minēt uz gāzi pārkārtotos kalorizatora dzi
nējus, kas strādā ar kalorizatora vai dzirksteles aizdedzi.

32. vam. Stacionārs gāzes dzinējs:
1 —  klanis; 2 — cilindra Čaula; 3 — cilindrs; 
4 —* virzulis; 5 —  bīdītājs; 6 —  cilindra vāks; 
7 — vārstuļa svira; 8 — svece; 9 — izplūdes 
cauruļvads; ’ 10 — ieplūdes (iesūkšanas) cauruļ
vads ;’ // — droselvārstulis kvantitatīvai regulē
šanai; 12 — gāzjaucis; 13 — enkurnulta; 14 
karteris; 15 — pamatrāmis; 16 — klaņa apakšējā 

galviņa; 17 — sadales vārpsta.
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11. GĀZES-5ĶIDRĀS DEGVIELAS DZINĒJI

Jau pirms apmēram 65 gadiem R. Dīzels, diemžēl, nesekmīgi 
mēģināja uzbūvēt augstas kompresijas gāzes dzinējus ar deg- 
maisījuma iekšējo sagatavošanu un pašuzliesmošanos. Šajos dzi
nējos gāzveida degvielu, kas iepriekš saspiesta īpašā kompresorā 
līdz 70— 80 ata spiedienam, kompresijas gājiena beigās ievadīja 
cilindrā pa degvielas vārstuli. Tā kā gāzes un gaisa maisījuma 
pašuzliesmošanās temperatūra ir par 200— 300° augstāka nekā 
šķidrai degvielai, tad kompresijas pakāpei šajos dzinējos jābūt 
augstākai nekā šķidrās degvielas dīzeļdzinējos. Galvenās grūtības 
šādu dzinēju ieviešanā ir tās, ka sadegšanas process ir nestabils, 
proti, pie lielām slodzēm, kad dzinēja daļām ir augsta temperatūra, 
sadegšana kļūst stinga jeb cieta (strauja uzliesmošana ar_ augstu 
sadegšanas spiedienu), bet pie mazām slodzēm, kad dzinēja dar
bības temperatūras režīms stipri pazeminās, gluži otrādi, iespējami 
uzliesmošanās pārtraukumi un dzinēja apstāšanās.

Gāzes dīzeļdzinēju konstruēšanā vairāk nekā pirms divdesmit 
gadiem lielas sekmes guva Baumaņa Maskavas Valsts tehniskās 
augstskolas profesors J. Mazings un docents S. Ļebedjevs. Viņi 
eksperimentāli pierādīja, ka gāzes dīzeļdzinējs var strādāt ar ap
gaismošanas gāzi pie jebkuras slodzes, ja lieto dažus palīglīdzek
ļus procesa stabilizēšanai (daļēji izslēdzot gāzes kompresora dze
sēšanu, daļēji iesūcot cilindrā karstās izgrūšanas gāzes). Tika arī 
konstatēts, ka ir lietderīgi ievadīt cilindrā iesūkšanas procesā na
badzīgu gāzes-gaisa maisījumu.

Tagad ieviesušies lietošanā tā sauktie g ā z e s - š ķ i d r ā s  
d e g v i e l a s  dzinēji, kuriem ir augsta kompresijas pakāpe un 
kuros visu gāzveidīgās degvielas porciju iesūc cilindrā kopā ar 
gaisu un pēc tam saspiež. Gāzes-gaisa maisījuma pašuzliesmošana 
nenotiek, jo kompresijas pakāpe šiem dzinējiem nav augstāka par 
bezkompresoru dīzeļdzinēju kompresijas pakāpi. Lai darba mai
sījums uzliesmotu, kompresijas gājiena beigās cilindrā pa smidzi
nātāju ievada nelielu porciju šķidrās aizdedzes degvielu 5— 10% 
apmērā, salīdzinot ar bezkompresora dīzeļdzinēju patēriņu. Tādē
jādi šajos dzinējos galvenokārt ir degmaisījuma ārējā sagatavo
šana, bet šķidrajam piejaukumam —  iekšējā. Lai pārvarētu mak
simālās slodzes, šķidro piejaukumu palielina līdz 25— 40%.

Divtaktu gāzes dīzeļdzinējos gāzveida degvielu var ievadīt ci
lindrā kompresijas gājiena sākumā (no īpaša kompresora ar 2— 
4 ata spiedienu) vai kompresijas gājiena beigās (no augstspiediena 
gāzes kompresora). Šādus dzinējus iedarbina, kā arī tukšgaitā 
darbina tikai ar šķidro degvielu.

Lietojot gāzes-šķidrās degvielas dīzeļdzinējus var ietaupīt 
daudz šķidrās degvielas. Salīdzinot ar zemas kompresijas gāzes 
dzinējiem, gāzes-šķidrās degvielas dīzeļ dzinējiem ir daudz aug
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stāki ekonomiskie rādītāji (ekonomiskais lietderības koeficients 
sniedzas līdz 30— 35%) un lielāka jauda. Viena no to priekšrocī
bām ir atgriezeniskums, t. i., iespēja pārslēgties uz darbināšanu 
tikai ar šķidro degvielu darba laikā.

Gāzes-šķidrās degvielas process ir realizēts Harkovas rūpnīcas 
lokomotīvju dzinējos.

Jāpiezīmē, ka bezkompresora dīzeļdzinējus var pārkārtot dar
bībai ar gāzi, vai nu pārejot uz zemu kompresiju un elektrisku 
aizdedzi, vai ari lietojot gāzes-šķidrās degvielas procesu un sagla
bājot augsto kompresiju. Pēdējais variants ir lietderīgāks, jo prasa 
tikai nelielu pārbūvi un ar to panāk augstāku lietderības koefi
cientu (kaut gan divas degvielas jeb, kā saka, binārā degviela 
sarežģī dzinēja ekspluatāciju).



A S T O T A  I E D A Ļ A  

GĀZES TURBINAS UN TURBOREAKTĪVIE DZINĒJI

1 n o d a ļ a

GĀZES T U R B ĪN A S  D A R B ĪB A S  PROCESS

Gāzes turbīnā darbīgais ķermenis ir gāze, ko iegūst sadegšanas 
kamerā, sadedzinot šķidro vai gāzveida degvielu. Sī gāze, kas vis
pirms plūst caur sprauslām, kurās tās strūklas iegūst pēc lieluma 
un virziena nepieciešamo ātrumu, ieplūst turbīnas darba lāpstiņu 
veidotos kanālos un griež tās rotoru.

Gāzes turbīnas iekārtas sadegšanas kamerās degviela var sa
degt pie nemainīga tilpuma (ar pulsējošiem uzliesmojumiem un 
straujiem spiediena pieaugumiem) vai pie nemainīga spiediena 
(nepārtraukti).

Gāzes turbīnu iekārtu teorētiskie cikli ir analoģiski atbilstošiem 
iekšdedzes dzinēju cikliem (ar izohorisku vai izobārisku siltuma 
pievadi) un atšķiras no tiem tikai ar siltuma aizvades noslēdzošā 
procesa raksturu: gāzes turbīnu iekārtās to pieņem izobārisku, 
turpretī iekšdedzes dzinējos izohorisku.

Modernās gāzes turbīnu iekārtas darbojas gandrīz vienīgi pēc 
vaļējā cikla (līdzīgi iekšdedzes dzinējiem).

Sī gadsimta trīs pirmajos gadu desmitos ārzemju zinātnieki 
nodarbojās galvenokārt ar izohoriskas sadegšanas gāzes turbīnām 
(t. i., «eksplozijas» tipa turbīnām), bet profesors Makovskis jau 
20. gados pierādīja nepārtrauktas sadegšanas gāzes turbīnu priekš
rocību. 1939. gadā pēc viņa projekta tika sekmīgi realizēta gāzes 
turbīnas iekārta ar nemainīga spiediena divpakāpju aktīvu gāzes 
turbīnu, kas darbojās ar Gorlovkas (Donbasā) apakšzemes gazi- 
fikācijas gāzi.

1. zīmējumā parādīta raksturīga shēma mūsdienu gāzes turbīnu 
iekārtām ar sadegšanu pie nemainīga spiediena. Kompresors 1 
iesūc un saspiež atmosfēras gaisu, kas pēc tam, plūstot caur reģe- 
neratoru (uzsildītajs) 2, sasilst uz turbīnas atgāzes siltuma rēķina. 
No reģeneratora saspiestais gaiss pa cauruļvadu 4 ieplūst sadeg
šanas kamerā, sadaloties divās plūsmās. Pirmā plūsma (primārais 
gaiss) ieplūst sadegšanas kameras centrālajā daļā 5, kas ir aiz
dedzināšanas kamera. Sajā kamerā sūknis 6 pa smidzinātāju 7
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padod šķidro degvielu (piemēram, petroleju). Degšanas rezultātā 
radītās gāzes, lai pazeminātu to temperatūru, sajaucas ar saspiestā 
gaisa otro plūsmu (tā sauktajā sajaukšanas kamerā), pēc tam tās

5 ^
- ^ 1

A

f. zīm. Darbības shēma gāzes turbīnas iekartai ar sadegšanu 
pie nemainīga spiediena.

pa sprauslu 8 traucas uz turbīnas diska 3 darba lāpstiņām un bei
dzot caur reģeneratoru 2 aizplūst atmosfērā. Vienkāršākās shēmās 
reģeneratora nav.

Procesi, kas notiek gāzes turbīnas iekārtā ar sadegšanu pie 
nemainīga spiediena, shematiski parādīti 2. zīmējumā, kur līnija 
9— l  attēlo kompresora gaisa iesūk
šanas procesu; līnija l —2 — sa
spiešanas procesu kompresorā, 
kuru teorētiskā gadījumā var pie
ņemt adiabātisku; līnija 2— 0 — 
gaisa izplūšanas procesu; līnija
0—3 —  degvielas sadegšanas pro
cesu kamerā (pie nemainīga spie
diena); līnija 3—4 — gāzu izple
šanās procesu turbīnā, kas teorē
tiski ir adiabātisks, un, beidzot, 
līnija 4—9 —  gāzu izplūdes pro
cesu pie pastāvīga spiediena.

Apvienojot procesus, kas notiek kompresorā un gāzes turbīnā, 
dabū gāzes turbīnas iekārtas teorētisko ciklu, ko attēlo kontūra
1— 2— 3— 4 un kas sastāv no adiabātiska saspiešanas procesa /— 2, 
izobāriska siltuma pievadīšanas procesa 2— 3, adiabātiska izple
šanās procesa 3—4 un izobāriskās atdzišanas 4— 1 līdz sākuma 
stāvoklim 1.

Praktiski kompresors patērē apmēram 75— 70% no gāzes tur

2. zīm. Gazes turbīnas Vp dia
grams.
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bīnas radītās enerģijas, tātad gāzes turbīnas iekārtas jauda ir 
tikai 25— 30% no tās turbīnas jaudas.

Analizējot darbību elementārai gāzes turbīnas iekārtai ar sa
degšanu pie nemainīga spiediena, var konstatēt, ka tās ekonomis
kums atkarīgs no gāzes turbīnas un kompresora pilnveidotības

pakāpēm, no spiediena palielināšanas pakāpes kompresorā o  =  y

un no sadegšanas procesa beigu temperatūras t3.
Visai vēlams palielināt turbīnā ieplūstošā gaisa temperatūru 

t3, ko ierobežo materiālu izturība. Katrai temperatūrai t3 atbilst 
zināma visizdevīgākā spiediena palielināšanas pakāpes m vērtība,, 
kas pieaug līdz ar šo temperatūru.

Lai palielinātu siltuma izmantošanas pakāpi, jāpapildina ele
mentārās gāzes turbīnas iekārtas darbības process. Galvenie 
pasākumi, kas tuvina šim mērķim, ir šādi: gaisa kompresora dzesē
šana ar ūdeni un gaisa starpdzesināšana dzesētājos starp spie
diena pakāpju grupām; siltuma reģenerācija (saspiestā gaisa sa
sildīšana ar izplūstošām gāzēm pirms sadegšanas kameras, kas 
jau bija parādīts 1. zīmējumā), gaisa atdzesināšana pirms kom
presora.

Bez tam ļoti efektīvs pasākums ir divpakāpju sadegšana, kuras 
būtība ir tā, ka pirmās kameras gāzveida produkti, kad tie izplū
duši caur dažām turbīnas spiediena pakāpēm, ieplūst otrajā sa
degšanas kamerā, kur tajos sadedzina otru degvielas porciju. Pēc 
tam darbības procesa pabeigšanai gāzes aizvada uz pārējām tur
bīnas spiediena pakāpēm. Degvielas otrās sadegšanas iespēja pir
mās sadegšanas produktos izskaidrojama ar lielo gaisa pārpilnības 
koeficientu šajos produktos.

Dažos gadījumos, ja var izmantot pietiekoši augsta spiediena 
un temperatūras gatavās gāzes, piemēram, iekšdedzes dzinēja 
izplūdes gāzes, lieto gāzes turbīnas iekārtas bez sadegšanas ka
meras.

Darba spējīgas gāzes turbīnas radīšanu līdz šī gadsimta sā
kumam bremzēja turbīnu un kompresoru konstruēšanas nepietie
kamā pieredze. Liela zinātniskā un praktiskā darba rezultātā tagad 
gāzes turbīnas plaši lieto aviācijā, kur šis dzinējs dod iespēju sa
sniegt lidmašīnu ātrumus (1000— 1300 kmļst), kas pārsniedz ska
ņas ātrumu. Gāzes turbīnas sāk lietot ari stacionārās iekārtās un 
dzelzceļa transportā.

Gāzes turbīnu materiālu karstumizturībai jābūt lielākai nekā 
tvaika turbīnu materiālu karstumizturībai, jo gāzveida produk
tiem, kas plūst no sadegšanas kameras uz turbīnu, stacionārās 
iekārtās parasti ir apmēram 600° temperatūra, bet aviācijas iekār
tās tā sasniedz 800— 1000°.

Gāzes turbīna atpaliek no tvaika turbīnas arī sasniedzamās 
jaudas ziņā. Bez tam sadedzināšanai sadegšanas kamerās var
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lietot tikai augstas kvalitātes dārgās degvielas (šķidrās vai gāz
veida), turpretī tvaika turbīnas iekārtas dod iespēju sadedzināt 
katlu kurtuvēs jebkuru kurināmo, tajā skaitā ari lētus vietējos 
kurināmos, kas nav jāpārvadā lielos attālumos.

Pēdējo divu trūkumu (nepietiekami augsta vienības jauda un 
prasība pēc augstas kvalitātes degvielas) novēršanai ierosināja 
aizstāt vaļējā cikla iekārtas ar noslēgta cikla gāzes turbīnas iekār
tām, kuru raksturīgās īpatnības ir šādas. Iekārtā pa cauruļvadu 
sistēmu cirkulē saspiests gaiss (vai citāda neitrāla gāze), kura 
spiediens mainās no zemākā līmeņa, apmēram 6 ata, līdz augstā
kam līmenim, apmēram 24— 30 ata, pie kam šīs gāzes spiediens 
palielinās kompresorā, bet samazinās turbīnā. Gāzes galvenā uz- 
sildīšana notiek galvenajā sildītājā — cauruļveida siltumapmaiņas 
aparātā, kas novietots kurtuves kamerā, kur pie atmosfēras spie
diena sadedzina jebkuru degvielu resp. kurināmo, piemēram, ogļu 
putekļus. Saspiesto un sasildīto gāzi no sildītāja ievada turbīnā, 
kur tā, pazeminoties spiedienam un temperatūrai, pastrādā darbu. 
Pēc izplūšanas no turbīnas gāzes plūsma, šķērsojot reģeneratorā 
to gāzes plūsmu, kas plūst uz galveno sildītāju, atdod pēdējai 
siltumu. No turbīnas plūstošā gāze aiz reģeneratora tiek vēl pa
pildus atdzesēta dzesinātājā ar ūdeni un pēc tam ieplūst kompre
sorā, kur to saspiež. Līdz ar to cikls noslēdzas. Bez iepriekš minē
tiem siltumapmaiņas aparātiem iekārtu papildina ar dzesinātājiem 
starp kompresora pakāpēm un sadegšanas gaisa priekšsildītāju 
(pēdējo apsilda kurtuves degšanas produkti).

I I  n o d a ļ a

GĀZES T U R B ĪN A S  K O N S T R U K T ĪV IE  ELEM ENTI

Gāzes turbīnas izveido kā aktīvās turbīnas (ar vienu vai vai
rākām spiedienu pakāpēm) un visbiežāk kā reaktīvās daudzpakāpju 
turbīnas.

Ja siltuma kritums ir neliels (60— 80 kkal/kg), tad izrādās, ka 
pietiek ar nelielu spiediena pakāpju skaitu. Tomēr atbildīgākajām 
detaļām (lāpstiņām, diskiem un citiem) vajadzīgi samērā karstum
izturīgi materiāli. Sakarā ar gāzes ievērojamiem īpatnējiem tilpu
miem gāzes turbīnu lāpstiņas iznāk samērā garas. Sis apstāklis 
limitē gāzes turbīnu jaudu. Lai izvairītos no neražīgiem spiediena 
zudumiem, starp kompresoru un turbīnu vārstuļus neievieto, bet 
izplūdes cauruli konstruē īpaši rūpīgi. Turbīnas iekšējais relatīvais 
lietderības koeficients, kas rāda gāzes patiesi padarītā darba at
tiecību pret teorētisko darbu, sasniedz 88%.

Kā piemēru aplūkosim gāzes turbīnu, kuras jauda ir 6100 kW 
pie 5000 apgr/min, un aksiālu kompresoru, kas patērē apmēram
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3. zlm. Gazes turbīnas iekarta 1500 kW  jaudai.



GĀZES t u r b īn u  ie k ā r t u  p ie m e r i 433

4600 kW, tā kā iekārtas lietderīgā jauda ir 1500 kW. Sai turbīnai 
gāzes aprēķina izejas parametri ir šādi: pi =  4,6 ata un tx —  600° 
ar sešām reaktīvām spiediena pakāpēm.

3. zīmējumā parādīta tā pati turbīna bez pirmās spiediena pakāpes. 
Turbīnas rotoram 2 ir vienlaidus kalta veltņa veids ar centrālo 
urbumu materiāla kontrolei. Turbīnai priekšējā galā no kompresora 
pievada gaisu rotora dzesēšanai. Virziena maiņas lāpstiņas ievie
totas aptverē 3, kas nostiprināta cilindrā 1. Turbīnas rotoram abos 
galos ir labirinta blīvējums 4 un 5, kuram pievada gaisu no kom
presora. Turbīnas rotors griežas divos gultņos 6 un 7, un ar kom
presora rotoru to savieno cietais sajūgs 8. Kompresoram ir 16 spie
diena pakāpes, un katrā no tām spiediens palielinās apmēram 
par 8%.

Stacionaram iekārtām aksialais kompresors ir galvenais tips. 
Kompresora rotors 10 ir dobs veltnis, kam arī ir divi atbalsta 
gultņi 14 un 11. Turbīnas un kompresora aksiālo spiedienu lielākā 
daļa līdzsvarojas, jo gāzes turbīnā un gaiss kompresorā plūst 
vienā un tai pašā virzienā (no kreisās uz labo pusi), turpretī ne
līdzsvaroto spiediena daļu uzņem kompresora aksiālgultnis 9. Lai 
novērstu gaisa garāmplūšanu kompresorā, iekārtoti labirinta blī
vējumi 12 un 13. Avārijas gadījumā, pārsniedzot vislielāko pie
ļaujamo apgriezienu skaita robežu, iedarbojas drošības slēdzis un 
automātiski atver apteces (pārplūdes) vārstuli, kas novada gāzi no 
sadegšanas kameras tieši izplūdes caurulē, apejot turbīnas caur- 
plūdes daļu.

Minētai zemspiediena turbīnai rūpnīca izprojektēja viendiska 
augstspiediena turbīnu ar deviņu pakāpju kompresoru, kas saspiež 
gaisu līdz 8,2 ata. Gāzes sākuma parametri turbīnas priekšā ir 
7,9 ata un 700°.

I I I  n o d a ļ a

IZG ATA VO TO  GĀZES T U R B ĪN U  IEKĀRTU P IEM ĒR I

S a t s k a s  e l e k t r o s t a c i j a .  1957. gadā Maskavas 
ogļu baseinā Satskas atradnē tika uzbūvēta un stājās ierindā 
pasaulē pirmā elektrostacija uz ogļu apakšzemes gazifikācijas 
bāzes. Apakšzemes gazifikācijas ideja pieder lielajam krievu zi
nātniekam D. Mendeļejevam, un 1913. gadā to augsti novērtēja 
V. I. Ļeņins. Mūsu zemē jau darbojas dažas apakšzemes gazifi
kācijas eksperimentālās iekārtas. Līdzīgu elektrostaciju radīšana 
dod iespēju lietderīgi izmantot nabadzīgākus ogļu slāņus, kuru 
pārstrādei nekas nav jāizdod. Gāzes turbīnas iekārtu Satskas 
elektrostacijai uzbūvēja Ļeņingradas metalrūpnīcā. Iekārtas jauda 
12 000 kW, turbīna reaktīvā. Sī elektrostacija aizņem nelielu teri

28 — 575
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toriju. Pie stacijas četrdesmit metru dziļi pazemē atrodas «gāz
ģeneratoru cehs», kur deg ogļu slānis. No šejienes pa maģistrāles 
cauruļvadu gāzi, vairāk nekā 42 000 m?st, pievada iekārtas sa
degšanas kamerām. Tanīs tiek ievadīts ari saspiestais gaiss no 
kompresoriem, kuru ražīgums ir lielāks nekā 20 000 mz/st.

G ā z e s  t u r b o l o k o m o t ī v e s .  Galvenais šo lokomotīvju 
dzinējs ir gāzes turbīna. Pirmo gāzes turbolokomotīvi uzbūvēja

kamera

Dzenošais riteņpāris

. . . _ ----------pārvads
Vilces ’ "

4. zīm. Gāzes turbolokomotīves spēka iekārtas shēma.

1941. gadā Šveicē. Tagadējā laikā dažādās pasaules zemēs pagai
dām ir tikai 30 gāzes turbolokomotīves. 1957. gada pašās bei
gas Kuibiševa Kolomnas rūpnīca pabeidza pirmās padomju gāzes 
turbolokomotīves gāzes turbīnas agregāta salikšanu. Sās gāzes 
turbolokomotīves divās sekcijās uzstādīti divi tādi agregāti ar 
3500 ZS  jaudu katrs. Pēc uzbūvētā agregāta izmēģinājumu pa
beigšanas rūpnīcai būs jāapgūst gāzes turbolokomotīvju izlaide 
sērijās. Gāzes turbolokomotīves spēka iekārtas shēma parādīta 
4. zīmējumā. Saspiestais gaiss no aksiālā kompresora ieplūst sešās 
sadegšanas kamerās, kur sadeg smidzinātāju izsmidzinātais ma
zuts. No šejienes gāzes, kuru temperatūra ir augstāka nekā 700°, 
ieplūst gāzes turbīnas plūsmas daļā. Kompresora nepatērēto jau
das daļu (apmēram 30%) turbīna caur reduktoru nodod elektris
kam ģeneratoram, kas baro vilces elektrodzinēju. Pēdējais ar 
zobratu pārvada palīdzību ir savienots ar lokomotīves dzenošo riteņ- 
pāri. Sī gāzes turbolokomotīve paredzēta preču vilcienu pārvadā
šanai ar ātrumu līdz 100 km/st. Metala patēriņš gāzes turboloko- 
motīvei ir par 40% mazāks nekā tādas pašas jaudas tvaika 
lokomotīvei. Otru gāzes turbolokomotīves eksperimentālu paraugu 
izgatavo Luganskas rūpnīca.
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Dažādas konstrukcijas gāzes turbolokomotīvēs var izmantot ne 
tikvien mazutu, bet ari gāzveida degvielu, akmeņogļu putekļus, 
cieto kurināmo gabalos (konstrukcija tad papildināta ar gaisa 
«katlu» vai gāzģeneratoru). Gāzes turbolokomotīvēm ar bezvārpstu 
virzuļa gāzes ģeneratoru ir augstāks lietderības koeficients un gā
zēm pirms turbīnas zemāka temperatūra, diemžēl, tās prasa aug
stākas kvalitātes degvielu (dīzeļu degvielu). Pirmo tāda tipa gāzes 
turbolokomotīvi uzbūvēja 1952. gadā Francijā.

Gāzes turbīnu iekārtu pielietošana pēdējā laikā ļoti strauji pa
plašinās. Līdz pēdējam laikam šīs iekārtas kā stacionārus enerģē
tiskus agregātus lietoja naftas pārstrādes rūpnīcās un domnu 
rūpniecībā. Gāzes turbīnu lietošana aviācijā aplūkota nākošā 
nodaļā.

IV  n o d a ļ a

TURBOREAKTĪVIE UN TURBOPROPELLERA 
LIDMAŠĪNU DZINĒJI

P a m a t j ē d z i e n i .  Par reaktīvu sauc tādu kustību, kura 
rodas no sprauslas izplūstošas strūklas atgrūšanas spēka (reakci
jas) ietekmē. Pirmajā un sestajā iedaļā, kā arī iepriekšējā nodaļā 
mēs aplūkojām reaktīvo turbīnu (hidraulisko, tvaika, gāzes) dar
bības principu. Turbīnas strūklas reakcijas spēku izmanto, lai iegūtu 
darbu rotora rotācijas kustības veidā.

Raķešu un reaktīvajos aviācijas dzinējos (5. zīm.) reaktīvo 
principu pielieto aparāta lidojumos.

Reaktīvās kustības teorijas pamatlicējs ir krievu aviācijas tēvs 
N. Zukovskis, kas devis strūklas reakcijas spēka (1882. g.) un 
strūklas lietderības koeficienta (1908. g.) noteikšanas formulas. 
Sīs teorijas detalizētu izstrādi veicis S. Capligins.

Reaktīvos aparātos (raķetēs, lidmašīnās) galvenā pārvietojošā 
daļa (kustinātājs) ir izplūdes jeb reaktīvā sprausla, kas iebūvēta 
aparāta astes daļā.

Parastās virzuļu lidmašīnās mehānisko enerģiju, ko iegūst vir
zuļu dzinējā, sadedzinot šķidro degvielu, pārvada propelleram, 
kas ir tās pārvietotājs.

Turbopropellera lidmašīnās dzinējs ir gāzes turbīna, bet pār
vietotājs —  propellers.

Ja gāzes turbīnas iekārtu izmanto tikai kā darbīgās gāzes ģe
neratoru, no kura gāze tālāk plūst uz izplūdes sprauslu, tad tādu 
lidmašīnu sauc par turboreaktīvu lidmašīnu.

Raķetēs (kā arī tiešas plūsmas gaisa-reaktīvos aparātos) dzi
nēja kā tāda nav (virzuļu dzinējs vai gāzes turbīna), bet darbīgais 
ķermenis (gāze) nepārtraukti tiek ražots no degvielas un oksidē

28*
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tā ja (vai gaisa) ierīces iekšpusē notiekošo ķīmisko procesu re
zultātā.

R a ķ e t e s .  Kosmiskiem lidojumiem (kā arī lidojumiem ļoti 
lielā augstumā) propellera lidmašīnas neder, jo ļoti retinātā telpā 
propellers nevar radīt vajadzīgo vilcējspēku. Tādos gadījumos 
lidojumu var realizēt tikai tad, ja lieto reaktīvo tehniku. Vienīga-

Sadegšanas kamera Reaktīvā sprausla

Ieplūdes
caurums

Kompresors
caurums

5. zīm. Reaktīva lidmašīnas dzinēja shēma.

jam starpplanētu satiksmei noderīgajam aparātam — raķetei pēc 
ārēja «atbalsta» nav vajadzības; kosmiskajam kuģim jāpārvietojas 
pa bezgaisa telpu; degvielu, kas sadeg raķetē, izgrūž no tās pa 
sprauslu kā gāzveida sadegšanas produktu; raķete savā kustībā 
atgrūžas no šīs telpā izgrūstās masas.

Zinātne par starpplanētu satiksmi —  astronautika ir jauna nozare. Viens no 
tās dibirātājiem bija krievu zinātnieks K. Ciolkovskis, kas šajā nozarē iesāka 
darboties X IX  un X X  gs. mijā; 1903. gadā viņš publicēja darbu «Pasaules telpu 
izpētīšana ar reaktīviem aparātiem», kurā pierāda ar aprēķiniem, ka kosmiska 
kuģa —  raķetes projekts ir reāls. (Sākumā, 1892. g., viņš projektēja dirižabli 
«Aeronat», pēc tam, !S94. g., par gaisu smagāku aparātu «A v io n »).  Padomju 
varas gados pēc V. I. Ļeņina norādījuma Ciolkovskim tika veltīta liela uzma 
nlba un gādība. Šajā periodā viņš attīstīja sevišķi lielu radošu enerģiju, kon 
struējot daudzpakāpju raķeti. Tomēr jāievēro, ka šāda raķete pirmatnēji bija 
aprakstīta vairāk nekā pirms 350 gadiem un pēc tam sekojošos gadsimtos 
zinātnieki ne vienreiz vien atgriezušies pie šās domas.

Pakāpju raķetes darbības princips ir šāds. Lai paceltos lielā 
augstumā, raķetei jānes līdzi milzīgs degvielas krājums (atcerē
simies, ka atstatums starp Zemi un Mēnesi gandrīz 10 reizes 
pārsniedz ceļa garumu apkārt Zemei pa ekvatoru). Tāpēc raķeti 
izgatavo kā saliktu no vairākām daļu raķetēm (divas, trīs un vai
rāk). Paceļoties no zemes, darbojas pirmā raķete. Pēc tās degvielas 
un oksidētāja krājuma iztērēšanas automātiski ieslēdzas un sāk 
darboties otrā raķete, bet pirmā atdalās un krīt uz zemi. Pēc otrās 
raķetes ieslēgšanās cikls atkārtojas. Pēdējās pakāpes raķete aiz
nes ierīci līdz gala mērķim. Padomju Savienībā vairāku gadu laikā
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tādas raķetes tika uzlaistas atmosfēras augšējos slāņos, lai veiktu 
zinātniskus pētījumus. Pēc tāda principa tika uzbūvēta padomju 
starpkontinentālā ballistiskā raķete, kas veikusi sekmīgus lido
jumus. Daudzpakāpju raķetes tika izmantotas pasaulē pirmo 
Zemes mākslīgo pavadoņu palaišanai, kas radīja vispārēju izbrīnu 
(kā zināms, pirmais pavadonis nonāca orbitā 1957. g. 4. oktobrī, 
bet otrais —  1957. g. 3. novembrī).

T u r b o r e a k t ī v ā s  l i d m a š ī n a s .  Lidmašīnas turboreak
tīva dzinēja darbības shēma parādīta 5. zīmējumā. Pretim plūsto
šais gaiss ieplūst pa ierīces ieplūdes caurumu (parādīts kreisajā 
pusē), speciālas formas kanālā (difuzorā) iegūst iepriekšēju spie
diena pieaugumu un tālāk plūst caur kompresoru, kurā gaisa spie
diens paaugstinās vēl dažas reizes (3— 4). Pēc tam saspiestais 
gaiss tiek ievadīts sadegšanas kamerās, kas izvietotas pa aploci, 
kurās iesmidzina šķidro degvielu pa smidzinātājiem. No šīm kame
rām sadegšanas produkti caur sprauslām plūst uz gāzes turbīnas 
darba lāpstiņām, pie kam turbīna visu savu jaudu atdod kompre
soram. Enerģija, kas palikusi gāzēs pēc izplūšanas no turbīnas, 
reaktīvajā izplūdes sprauslas aparātā pārvēršas relatīvās kustības 
kinētiskajā enerģijā. No sprauslas izplūstošās gāzes, kam ir relatīvi 
liels ātrums, rada reaktīvu spēku, kas pārvieto lidmašīnu virzienā, 
kas pretējs izplūstošo gāzu strūklas virzienam. Dzinēju iedarbina, 
iegriežot kompresoru ar elektrodzinēju un pēc tam pārslēdzot 
gāzes turbīnu darbam ar degvielu. Turboreaktīvo dzinēju galvenās 
priekšrocības ir mazs svars kombinācijā ar lielu jaudu, mierīga 
darbība un iespēja sasniegt lidmašīnas kustības ātrumu, lielāku 
par skaņas ātrumu, ko nevar sasniegt aviācijas virzuļdzinēji ar 
propelleru.

1956. g. Padomju Savienībā uzbūvēja akad. A. Tupoļeva vadībā 
konstruēto turboreaktīvo lidmašīnu Ty-104, kuru ļoti plaši izmanto. 
Sajā lidmašīnā iebūvēti divi spēcīgi dzinēji. Tās kreisēšanas āt
rums augstumā 10 000— 12 000 m ir 800— 850 km/st; t. i., 2— 
2,5 reizes lielāks nekā ātrgaitas pasažieru lidmašīnai ar virzuļu 
dzinēju. Lidmašīnas maksimālais ātrums ir apmēram 1000 km/st, 
t. i., tuvojas skaņas ātrumam. Lidojuma tālums bez nosēšanās ir 
līdz 3000 km. Lidmašīna paredzēta 50 pasažieriem.

Piezīmēsim, ka skaņas ātrums gaisā, ko nosaka pēc formulas

Csk =  V  g  - k . R -  T,

pie temperatūras t =  —43° C vai T =  230° K  ir

Csi, = V  9,81 • 1,4 • 29,27 • 230 =  V  92 500 =  304 m/sek vai 
1030 km/st.
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Pēc lidmašīnas ТУ-104 parādījās tās modifikācija — lidmašīna 
ТУ -104 A, kurai kreisēšanas ātrums 800 km/st, maksimālais āt
rums 950 km/st, pasažieru skaits 70.

Nākošai turboreaktīvai lidmašīnai ТУ-110 ir četri turboreaktīvie 
dzinēji (A. Ļuļkas konstrukcija). Augstumā līdz 12 000 m tā sa
sniedz maksimālo ātrumu 1000 km/st un paredzēta līdz 100 pa
sažieru pārvadāšanai.

Mūsu ātrās lidmašīnas bieži lido ar ātrumu, kas ievērojami 
pārsniedz skaņas ātrumu. Nesen tika paziņots, ka lidotājs N. Ko- 
rovuškins sasniedzis ātrumu virs 2000 kmlst. Nopietns šķērslis 
vislielāko ātrumu sasniegšanai ir kinētiskais sasilums («siltuma 
barjera»). Tā, piemēram, pie ātruma 5000 kmlst aptekošā gaisa 
temperatūra palielinās gandrīz līdz 1000°. Lai izvairītos no skaņu 
viļņu izraisītiem bojājumiem, lidojumi mazā augstumā ar ātru
miem, kas lielāki par skaņas ātrumu, aizliegti.

T u r b o p r o p e l l e r a  l i d m a š ī n a s .  Turboreaktīvo lid
mašīnu trūkums ir tas, ka tām nepieciešams ļoti garš startēšanas 
ceļš, kas ierobežo to lietošanu. Sajā ziņā pārākas par tām, kaut 
arī ar mazāku ātrumu, ir turbopropellera lidmašīnas, kurām bez 
tam vēl ir arī lielāks lidojuma tālums bez nosēšanās.

Viena no jaunām lielām pasažieru turbopropellera lidmašīnām 
ИЛ-18 «Москва», ko konstruējusi S. Iļjušina grupa, apgādāta ar 
četriem spēcīgiem turbopropellera dzinējiem (N. Kuzņecova kon
strukcija), ar 4000 ZS  jaudu katrs. Sīs lidmašīnas kreisēšanas āt
rums ir 650 kmlst, lidojuma tālums bez nosēšanās 5000 km aug
stumā līdz 8000— 10 000 m. Lidmašīnā var pārvadāt 75 līdz 100 
pasažieru. Starts un nosēšanās pieļaujama jebkurā aerodromā, 
kam ir 400— 600 m garš nosēšanās ceļš.

Otra liela ātruma turbopropellera lidmašīna «Украина», kas 
radīta O. Antonova vadībā (vienlaicīgi ar lidmašīnu «Москва»), 
arī apgādāta ar četriem turbopropellera dzinējiem (A. Ivčenko 
konstrukcija). Tās kreisēšanas ātrums 8000 m augstumā ir 
600 km/st, tā var pacelties ar 84 vai 126 pasažieriem, vajadzīgais 
ieskrējiena garums —  ne vairāk par 650 m.

Vēl grandiozāka ir turbopropellera lidmašīna ТУ-114, kas uz
būvēta A. Tupoļeva vadībā. Tā paredzēta pasažieru, bagāžas, pasta 
un citādas kravas pārvadāšanai. Lidmašīna apgādāta ar četriem 
lielas jaudas turbopropellera dzinējiem, kas radīti N. Kuzņecova 
vadībā. Sī lidmašīna ir visātrākā no turbopropellera lidmašīnām. 
Jaudas ziņā tā pārsniedz gandrīz divas reizes atbilstošu dzinēju 
ārzemju lidmašīnas. Normālajā variantā lidmašīna pārvadā 170 pa
sažieru, tālos starpkontinentālos lidojumos 120, īsos reisos līdz 220.



D E V Ī T Ā  I E D A Ļ A  

ATOMENERĢIJAS LIETOŠANA

1. ATOMA UZBUVE UN TĀ IEKŠĒJĀ ENERĢIJA

Ar atomenerģijas atklāšanu radās neierobežotas iespējas ra
žošanas spēku augšanai, jo atoms dod cilvēces rokās neizsmeļamus 
un lētus enerģijas krājumus. Jau tagad atrastie urāna un torija 
krājumi satur 10— 20 reizes vairāk enerģijas nekā atrastie ogļu, 
gāzes un naftas krājumi kopā.

A t o m e n e r ģ i j a  —  tā ir enerģija, kas izdalās atomā notie
košo procesu rezultātā.

Visu ķīmisko elementu atomi sastāv no vienām un tām pašām 
daļiņām. Atoma centrā atrodas k o d o l s ,  kas sastāv no pozitīvi 
uzlādētām daļiņām — p r o t o n i e m  un daļiņām, kurām nav elek
triskā lādiņa, — n e i t r o n i e m ;  apkārt kodolam rotē e l e k 
t r o n i ,  kam ir negatīvs elektrisks lādiņš. Protonu skaits kodolā 
vienlīdzīgs elektronu skaitam atomā, tāpēc visumā tas ir elektriski 
neitrāls. Tā kā protona un neitrona masas ir praktiski vienādas, 
bet elektronam tā ir 1840 reizes mazāka, tad gandrīz visa atoma 
masa (99,5%) ir koncentrēta kodolā.

Elementu ķīmiskās īpašības raksturo kodola lādiņš, t. i., protonu 
skaits, tātad arī elektronu skaits atomā. Ir atomi, kuru kodolos ir 
vienāds protonu skaits, bet dažāds neitronu skaits. Šādiem atomiem 
ir vienādas ķīmiskās īpašības, un tos sauc par i z o t o p i e m .  Ir 
zināms, piemēram, ka vienkāršākā elementa, ūdeņraža, atoms sa
stāv no viena protona un viena elektrona. Taču ir arī tādi ūdeņ
raža atomi, kuru kodolos bez viena protona ir ari viens neitrons. 
So ūdeņraža izotopu sauc par d e i t e r i j u.

Dabīgais urāns sastāv galvenokārt no diviem izotopiem: 
u r ā n a  238 un u r ā n a  235.1 Katrs šo izotopu kodols satur vie
nāda daudzuma protonus, kuru skaits ir 92, bet dažāda daudzuma 
neitronus, kuru skaits ir 146 un 143.

Jau pagājušā gadsimta beigās tika atklāts, ka smago elementu 
atomi (kas satur vairāk nekā 80 protonus) patvaļīgi sabrūk, iz- 
syiežot vienu vai vairākas daļiņas (neitronus, protonus). So parā
dību sauc par dabisko r a d i o a k t ī v o  s a b r u k š a n u .  Ener

1 Seit 238 un 235 ir masas skaitlis, kas izsaka kopējo protonu un neitronu 
skaitu dotaja izotopa.
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ģija, kas pie tam izdalās, ir ļoti liela, bet tā kā tāda sabrukšana 
norisinās ļoti lēni, tad izmantot šo enerģiju nav iespējams.

Mūsu gadsimta 30. gadu beigās tika atklāts jauns kodola pār
vērtību tips — s m a g o  a t o m u  k o d o l u  d a l ī š a n ā s  r e a k 
c i j a .  Tika konstatēts, ka urāna kodolam piemīt spēja patvaļīgi 
dalīties šķembās. Tādas dalīšanās rezultātā no viena kodola rodas

Kodola šķemba

1. zīm. Urana kodola dalīšanas process.

divi līdz trīs brīvi neitroni. Neitronam iekļūstot urāna kodolā, pē
dējais sabrūk divās šķembās, kurām ir vienlīdzīgi lādiņi, un divos 
trijos neitronos. Vienādi uzlādētās šķembas ar lielu spēku atgrūžas 
cita no citas, iegūstot kolosālu ātrumu. Šķembām saduroties ar 
atomiem, kas atrodas dalīšanās vidē, šķembu kinētiskā enerģija 
pāriet atomu vides siltuma enerģijā, kuru var izmantot.

Tādējādi šajā parādībā neitronu daudzums un līdz ar to arī 
dalošos kodolu skaits pieaug pēc ģeometriskās progresijas (1. zīm.). 
Rodas reakcija, kas pati sevi uztur. Tādu reakciju sauc par ķē 
d e s  r e a k c i j u .  Kodolu dalīšanās ķēdes reakcijā nepārtraukti 
un lielā daudzumā izdalās siltuma enerģija. Daloties visiem 1 kg 
urāna kodoliem, izdalās siltuma daudzums, kas atbilst apmēram 
2500 t akmeņogļu sadegšanas siltumam.

Urāna kodola dalīšanās procesa pētījumi parādīja, ka tā izotopi 
dalīšanās procesā izturas dažādi.

Urāna 238, no kura sastāv dabīgā urāna galvenā daļa (99,3%), 
atomu kodoli spēj dalīties tikai ā t r o  neitronu ietekmē, t. i., neit
ronu ietekmē, kuriem piemīt liela enerģija. Neitroni, kuriem ir 
samērā maza enerģija, iekļūstot urāna 238 kodolā, iestrēgst tanī 
un neizraisa kodola dalīšanos.
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Urāna 235, kura saturs dabīgā urānā ir tikai 0,7%, atomu ko
doli dalās ne tikvien ātro neitronu ietekmē, bet arī l ē n o  neitronu 
ietekmē un pie tam jo labāk, jo mazāks to ātrums.

Dabīgā urānā brīvie neitroni neizraisa ķēdes reakciju. To iz
skaidro tā, ka kodola sabrukšanas rezultātā radītie neitroni neiz
raisa jaunas dalīšanās, jo 993 gadījumos no 1000 gadījumiem 
neitroni, zaudējot daudzo sadursmju dēļ savu enerģiju, saduras ar 
urāna 238 kodoliem, bet ne ar urāna 235 kodoliem, un urāns 238 
tos absorbē.

Tātad ķēdes reakcijas izraisīšanai jāsamazina neitronu daļa, 
ko absorbē urāns 238. To var sasniegt mākslīgi, paaugstinot urāna 
235 saturu dabīgā urānā.

Lai izraisītu ķēdes reakciju, izrādījās, ka nepieciešams izdalīt 
gandrīz tīru urānu 235 un ņemt to pietiekamā daudzumā. Ja 
neitronu daudzums ir mazs, tātad arī to tilpums mazs, tad tie var 
iziet caur urāna 235 masu un izlidot ārā, neizraisot tā kodolu jaunu 
dalīšanos. Urāna 235 daudzumu, kurā atomu kodolu dalīšanās ķēdes 
process nenorimst, sauc par kritisko masu.

Ķēdes reakciju var realizēt arī dabīgā urānā, ja bez lieliem 
zudumiem palēnina neitronu kustības ātrumu. Lēnie neitroni dala 
urāna 235 kodolus ar kolosālu aktivitāti, kas pieaug, pazeminot 
neitronu ātrumu. Turpretim lēno neitronu absorbēšana urāna 238 
kodolos norisinās relatīvi vājāk.

Urāna 235 kodolu dalīšanās varbūtība no lēnajiem neitroniem 
izrādās lielāka par šo neitronu absorbēšanas varbūtību urāna 238 
kodolos.

Neitronu kustību palēnina, dodot tiem iespēju sadurties ar kaut 
kādas vielas t. s. palēninātāja atomiem. Par palēninātājiem lieto 
vielas, kuru kodola masa ir apmēram vienlīdzīga urāna neitrona 
masai (grafīts, smagais ūdens).

Ķēdes reakcija norisinās momentāni ar milzīgu ēnerģijas dau
dzuma izdalīšanos. Tādas reakcijas izmanto atombumbā. Enerģē
tiskiem mērķiem līdzīgas ķēdes reakcijas nevar izmantot.

Ķēdes reakcijas gaitu var regulēt. To sasniedz, lietojot vielas, 
kas spēj neitronus absorbēt un pavājināt ķēdes reakcijas gaitu vē
lamā pakāpē. Par absorbētājiem lieto kadmiju, boru.

Ķēdes reakcijas vadīšanu veic aparātos, kurus sauc par kodolu 
reaktoriem jeb atomu katliem.

2. KODOLU REAKTORS

Kodolu reaktora (2. zīm.) galvenās daļas ir aktīvā zona, at
starotājs, dzesēšanas un regulēšanas sistēmas un aizsargekrāns.

Par a k t ī v o  z o n u  sauc kodolu reaktora daļu, kurā norisi
nās kodolu dalīšanās ķēdes reakcija. Sajā zonā alumīnija apvalkos



442 ATOMENERĢIJAS LIETOŠANA

1 atrodas urāna stieņi 7 (siltuma izdalītāja elementi) un palēni
nātājs 2 (piemēram, grafīts), kas ievietoti metala tvertnē 3. Ak
tīvo zonu aptver a t s t a r o t ā j s  4, kas atstaro no šīs zonas 
izlidojušos neitronus. Atstarotāju izgatavo no tādām pašām vielām 
kā palēninātāju.

Aktīvā zona un atstarotājs ieslēgti korpusā 5.
Siltumu, kas izdalās aktīvajā zonā norisošās ķēdes reakcijas 

rezultātā, aizvada ar dzesējošo vielu pa speciāliem kanāliem. Dze
sējošo vielu pievada pa cauruli 6 un aizvada pa cauruli 10. Par

2. zīm. Kodolu reaktora iekārtās shēma.

dzesejošo vielu var lietot ūdeni, smago ūdeni, gāzes, izkausētus 
metālus.

Ar r e g u l ē š a n a s  s i s t ē m u  maina kodolu dalīšanās ķēdes 
reakcijas ātrumu. Mainot dalīšanās reakcijas ātrumu, reaktorā 
mainās laika vienībā izdalītais siltuma daudzums, t. i., tā s i l 
t u m a  j a u d a .

Regulēšanas sistēmā ietilpst aparāti neitronu plūsmas blīvuma 
mērīšanai, vadības metala stieņi 9 (satur kadmiju vai boru) un 
automātiskā ietaise, kas pārvieto šos stieņus.

Pārvietojot vadības stieņus uz augšu, tajos absorbēto neitronu 
daudzums pamazinās un reaktora jauda palielinās. Pārvietojot va
dības stieņus uz leju, reaktora jauda pamazinās.
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Automātiskā ietaise, kas pārvieto atbilstošā veidā vadības stie
ņus, notur reaktora jaudu prasītā līmenī.

A i z s a r g e k r ā n s  8, kas aptver visu reaktoru, aizsargā ap
kalpes personālu no izstarojumu iedarbības. Aizsargekrānu izga
tavo bieza betona apvalka veidā.1

Apskatītā tipa reaktorus sauc par h e t e r o g e n i e m  reak
toriem (kodolu degviela tādos reaktoros novietota palēninātāja 
vidē atsvišķu stieņu veidā).

Turpretim, ja kodolu degviela un palēninātājs ir viendabīgs 
maisījums (piemēram, urāna sāls šķīdums ūdenī), tad tādus reak
torus sauc par h o m o g e n i e m  reaktoriem.

3. KODOLU ENERĢĒTISKĀS IEKĀRTAS 

PSRS Zinātņu akadēmijas atomelektrostacija

1954. gada vasarā Padomju Savienībā tika nodota ekspluatācijā 
pasaulē pirmā atomelektrostacija.

Elektrostacijas (3. zīm.) galvenais elements ir heterogenais 
urāna grafīta reaktors /. Par kodolu degvielu šeit lieto bagātināto

urānu, kas satur 5% urāna 235 izotopu. Reaktora siltuma jauda ir 
30 000 kW. Dzesējošā viela ir ūdens, ko padod cirkulācijas sūkņi 3 
pie 100 ata spiediena. Reaktoram atņemto siltumu izmanto divkon- 
tūru siltuma apmainītajā 2. Primārajā kontūrā ūdens, plūstot caur 
reaktoru, sasilst no 190 līdz 280°. Tas dod iespēju iegūt sekundārajā 
kontūrā tvaiku ar spiedienu 12,5 ata un pārkarsēšanas temperaturu 
250— 260°. Ar šo tvaiku darbina turboģeneratoru 4, kura elektriskā 
jauda ir 5000 kW.

1 Zināmos apstakļos kodolu reaktoros var ražot kodolu degvielu. Reaktorus, 
kas reproducē kodolu degvielu, sauc par brideriem.
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Divkontūru siltuma atņemšanas sistēma novērš radioaktīvā 
tvaika iek|ūšanas iespēju turbīnā. Tāpēc turboģeneratora apkalpo
šana ir pilnīgi neapdraudēta un neprasa bioloģisku aizsardzību.

Nostrādātais tvaiks kondensējas kondensatorā 5 un ar sūkņa 6 
palīdzību tiek ievadīts siltuma apmainītāja sekundārajā kontūrā.

Lai primārajā kontūrā uzturētu spiedienu un kompensētu ūdens 
tilpuma mainīšanos, mainoties temperatūrai, lieto liela tilpuma 
tvertnes 7, kas savienotas ar saspiestas gāzes balonu 8.

Sevišķa nozīme kodolu degvielai jāiegūst transportā. Tā kā ener
ģijas daudzums, kas izdalās no vienas kodolu degvielas svara vie
nības, ir daudzkārt lielāks nekā parastām degvielām, tad rodas ap
stākļi, kas nodrošina transporta līdzekļiem gandrīz neierobežota 
darbības rādiusu bez degvielas papildināšanas.

4. zīmējumā attēlota principiāla shēma iespējamam lidmašīnu 
kodolu dzinēja variantam. Ātruma spiediens, kas rodas lidmašīnas 
kustības ātruma dēļ, saspiež difuzorā / ieplūstošo gaisu, bet pēc 
tam šo gaisu vēl papildus saspiež divpakāpju kompresorā 2, kuram 
ir starpdzesētājs 3. No kompresora saspiestais gaiss ieplūst kodolu 
reaktorā 5, kas izveidots ar aizsargekrānu 6. Gaiss reaktorā sa
silst un pēc tam ieplūst gāzes turbīnā 4, kas piedzen kompresoru. 
Turbīnā nostrādātais gaiss ieplūst reaktīvajā sprauslā 7 un, izple
šoties tajā, rada vilcējspēku.

Kodolu dzinējus var lietot lokomotīvēm (tvaikmašīnas, tvaika 
turbīnas, gāzes turbīnas), kuģiem (kuģošanai virs un zem ūdens)
u. c. 1958. g. Padomju Savienībā tika pabeigta tvaika turbīnu uz
stādīšana jau ūdenī ielaistajā pasaulē pirmajā atomu ledlauzī 
«Ļeņins».
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TERMISKĀS ELEKTROSTACIJAS UN SILTUMA 
ENERĢĒTIKAS ATTĪSTĪBA PSRS

I. JĒDZIENS PA R  TERM ISKĀM  SPĒKA IEKĀRTAM

Par termisko spēka iekārtu sauc agregātu kopu, kas pārvērš 
kurināmā kimisko enerģiju siltuma vai mehāniskajā enerģijā.

Sīm iekārtām var būt katlu agregāti un tvaika dzinēji vai tikai 
iekšdedzes dzinēji.

Spēka iekārtu, kas apgādā patērētāju tikai ar elektrisko ener
ģiju, ko iegūst no mehāniskās ar elektriskās strāvas ģeneratora pa
līdzība, sauc par centrālo elektrisko staciju (C E S )1.

Termiskās spēka iekārtas, kas apgādā patērētāju gan ar elek
trisko, gan ar siltuma enerģiju, sauc par t e r m o f i k ā c i j a s  
e l e k t r i s k a j ā m  s t a c i j ā m  —  t e r m o e l e k t r o c e n t r ā 
l ē m  (TEC).

Termiskas elektrostacijas, kuras par primāro dzinēju lieto tvaika 
dzinējus, sauc par t v a i k a  e l e k t r o s t a c i j ā m .  Par dzinē
jiem parasti ir tvaika turbīnas, un tādas elektriskās stacijas sauc 
ari par t v a i k a  t u r b ī n u  e l e k t r o s t a c i j ā m .  Ja mehā
nisko enerģiju iegūst no lokomobiles, tad tādu elektrostaciju sauc 
par l o k o m o b i l e s  e l e k t r o s t a c i j u .

Termiskās elektrostacijas, kurās par primāriem dzinējiem lieto 
•dīzeļus, sauc par d ī z e ļ u  e l e k t r o s t a c i j ā m .

2. T V A IK A  TU RB ĪN U  ELEKTROSTACIJAS

Tvaika turbīnu elektrostacijas ieguvušas plašu izplatību un ir 
galvenais elektriskās enerģijas avots.

I. zīm. a parādīta vienkāršākā (principiālā) shēma tvaika tur
bīnu elektrostacijai, kas apgādā patērētāju tikai ar elektrisko 
enerģiju.

Tvaika katlā 1 ražotais tvaiks ieplūst turbīnā 2. Turbīnā nostrā
dātais tvaiks kondensējas kondensatorā 3. Kondensēta sūknis 4

1 Elektrisko staciju, kas apgādā ar elektroenerģiju patērētājus par 100 km 
lic'ākā rādiusā, sauc par valsts rajona elektrisko staciju (VRES; krieviskais 
apzīmējums ГРЭС —  государственная районная электрическая станция).
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pārsūknē tvaika kondensētu barošanas tvertnē 5, no kurienes to 
barošanas sūknis 6 iespiež katlā. Tvaika un kondensāta zudumus 
kompensē, pievadot papildu ūdeni 9. Dzesēšanas ūdeni ievada kon
densatorā ar cirkulācijas sūkni 8. Tvaika turbīnas izstrādāto me
hānisko enerģiju pārvērš elektriskajā elektriskais ģenerators 7. Pēc 
tādas shēmas strādājošas stacijas sauc par k o n d e n s ā c i j a s .  
elektrostacijām.

© 5  9 \ , ( ļ )*  
1 i

p J )7

8
e -

s (Ļ  < ļ>
i— i 

15

1. z īt u . Tvaika turbīnu elektrostaciju principiālas shēmas: 
a — kondensācijas stacijas shēma; b — shēma termofikācijas stacijai ar starptvaika no

ņemšanu; c — shēma termofikacijas stacijai ar pretspiedienu.

T e r m o f i k ā c i j a s  e l e k t r o s t a c i j a  (1: zīm. b) at
šķiras no kondensācijas stacijas ar to, ka zināma daļa no daļēji 
nostrādātā tvaika tiek nodota siltuma patērētājam 10 un tikai pārē
jais tvaiks tiek ievadīts turbīnas zemspiediena daļā, kur tas izplešas 
līdz kondensatora spiedienam.

Elektrostaciju, kur tvaiks izplešas turbīnā tikai daļēji un pec 
tam viss tiek nodots siltuma patērētājam (1. zīm. c), sauc par 
p r e t s p i e d i e n a  elektrostaciju.

No elektrostacijas darbības ir atkarīga tai pieslēgto enerģijas 
patērētāju normāla darbība, tāpēc elektrostacijām nepārtraukti jā
apgādā patērētāji ar attiecīgā sprieguma un frekvences elektro
enerģiju un uzdoto parametru tvaiku vai silto ūdeni.

Tvaika turbīnu elektrostacijas galvenie elementi ir _
1) k a t l u  c e h s  (katlu agregāti ar to palīgiekārtu, agregati 

putekļu sagatavošanai, pelnu uztveršanai un aizvadīšanai);
2) m a š ī n u  c e h s  (turboģeneratori ar to palīgiekārtu, termo- 

fikācijas ietaises, sūkņu iekārtas u. c.);
3) e l e k t r i s k a i s  c e h s  (galvenā sadalīšanas iekārta, sada

līšanas iekārta pašu vajadzībām un visas stacijas elektriskās iekār
tas u. c.).
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2. zīm. Tvaika turbīnu elektrostacijas tehnoloģiskā procesa shēma.
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Bez tam stacijā ir kurināmā-transporta cehs (kurināmā nolik
tavas un kurināmā dzelzceļa transports), kurināmā padeves cehs 
(kurināmā padeve no noliktavas katlu cehā, kurināmā iepriekšējā 
sagatavošana), ķīmiskais cehs (ķīmiskā ūdens tīrītava un labora
torija), mehāniskais cehs (mehāniskās darbnīcas u. c.), celtniecī
bas remonta cehs, siltuma mērīšanas laboratorija.

Katlu agregātus un tvaika turbīnu iekārtu kopā ar to palīg- 
iekārtu un sadalīšanas iekārtu pašu vajadzībām parasti novieto 
galvenajā stacijas ēkā. Galveno sadalīšanas iekārtu novieto at
sevišķā ēkā.

Līdz pēdējam laikam elektrostacijās katram atsevišķam lielam 
turboģeneratoram tvaiku piegādāja pa lielākai daļai no diviem un 
vairākiem katlu agregātiem.

Tagad lielas termiskās elektrostacijas projektē pēc bloku sistē
mas: katls —  turbīna. Pēc tādas shēmas staciju komplektē no at- 
sevišķiem blokiem, kas katrs sastāv no turbīnas un katla agregāta, 
kas apgādā turbīnu ar tvaiku.

Elektrostacijās ar putekļu sadedzināšanu (2. zīm.) dzelzceļu 
vagonos / pievesto kurināmo nosver uz vagonu svariem un ievada 
izkraušanas ietaisē 2, no kurienes to ar transportēšanas mehānis
miem padod vai nu uz kurināmā noliktavu 3, vai drupināšanas 
iekārtu 4. Sadrupinātās ogles ar transportieriem padod mitro ogļu 
bunkuros 5, bet no turienes dzirnavās 6. Dzirnavās iegūtos ogļu 
putekļus ar ekshausteru 7 palīdzību ievada kopā ar gaisu kurtuvē 8. 
Kurtuvē radušās karstās gāzes apskalo ūdenscaurules 9, tvaika 
pārkarsētāju 10, ekonomaizeru 11 un gaisa sildītāju 12.

Tālāk dūmgāzes plūst caur pelnu uztvērēju 13 un dūmsūcēju 14 
un tiek izvadītas pa skursteni 15 atmosfērā. Kurināmā sadegšanai 
nepieciešamo gaisu piesūc ventilators 16 no katlu mājas augšējās 
daļas, un pēc gaisa sakarsēšanas gaisa sildītājā tas ieplūst kurtuvē.

Sārņus un pelnus aizvāc ar īpašu hidraulisku ietaisi 17. Pār
karsētais tvaiks plūst no tvaika pārkarsētāja pa tvaika cauruļvadiem 
ūdens atdalītājā 18 un tālāk turbīnā 19. Nostrādātais tvaiks no 
turbīnas ieplūst kondensatorā 20, kur, saskaroties ar ūdens atdze
sētām caurulēm, pārvēršas kondensātā.

Dzesēšanas ūdeni piesūknē cirkulācijas sūkņi 28 no kanāla 29, 
bet sasilušais ūdens tiek ievadīts kanālā 30. Kondensātu izsūknē 
no kondensatora ar kondensātā sūkņiem 21. Tālāk, plūstot caur 
zemspiediena sildītāju 22, kondensāts ieplūst deaeratorā 23, kur 
no tā atdala izšķīdušās gāzes. Deaerēto barošanas ūdeni padod 
ar barošanas sūkņiem 24 augstspiediena sildītājā 25 un tālāk eko- 
nomaizerā 11. Lai kompensētu tvaika un kondensēta noplūdi, de
aeratorā padod ar sūkņiem 26 svaigu ūdeni, kas iepriekš ķīmiski at
tīrīts ūdens tīrītājā 27.

Elektriskā ģeneratora 33 izstrādāto elektroenerģiju nodod caur 
galveno sadalīšanas iekārtu paaugstinošai apakšstacijai un tālāk
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elektropārvades līnijai. No turbīnas noņemtais daļēji nostrādātais 
tvaiks ieplūst boileros 31, kur uzsilda ūdeni. Karsto ūdeni no 
boileru iekārtas aizvada siltuma patērētājiem. Stacijas mašīnu zālē 
parasti ir uzstādīts tilta celtnis 32 iekārtas smagu daļu pārvieto
šanai remonta gadījumos.

3. LO KO M O BIĻU  UN IEKŠDEDZES DZINĒJU ELEKTROSTACIJAS

Lokomobiļu elektrostacijas lieto nelieliem rūpniecības uzņēmu
miem, lauksaimniecībā, mežu rūpniecībā u. c. Lokomobiles elektro
stacijas iekārtas izmaksa nav liela. Sīs elektrostacijas var strādāt

3. zīm. Šķērsgriezums elektrostacijai ar stacionaru lokomobili.

ar visdažādākiem kurināmiem, tās ir vienkāršas gan uzbūves, gan 
montāžās, gan arī ekspluatācijas ziņā. Ja to jauda nepārsniedz 
1500 kW, tad izstrādātās elektroenerģijas pašizmaksa var būt ze
mākā nekā tvaika turbīnu vai dīzeļu elektrostacijās. Kā piemēru 
tadai iekārtai var minēt elektrostaciju ar stacionāru lokomobili 1 
(3. zīm.) ar piebūvētu šahtas kurtuvi.2 malkai. Malku pieved ar 
vagonetēm 4, bet pelnus aizvāc ar vagonetēm 3, kas atrodas pelnu 
pagrabā. Lokomobile piedzen ģeneratoru 6. Lokomobiles montāžai 
un remontiem uzstādīts tilta celtnis 5.

29  —  575
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Iekšdedzes dzinēju elektrostacijas bieži lieto mazu pilsētu ko
munālās saimniecībās, dzelzceļu transportā (stacijas ar dīzeļiem),, 
lauku apstākļos (stacijas ar kalorizatoru dzinējiem u. c.).

4, zīm. Nelielas dīzeļa elektrostacijas griezums.

Iekšdedzes dzinēju elektrostacijas pie nelielas jaudas ir izdevī
gākas par tvaika turbīnu stacijām gan no sākotnējo izdevumu 
viedokļa, gan arī no īpatnējā kurināmā patēriņa uz 1 kW st un 
izstrādātās enerģijas 1 kW st izmaksas pazemināšanās viedokļa. 
Stacijas jaudas palielināšana šo stāvokli maina par labu tvaika 
turbīnu iekārtai. Bez tam jāpiezīmē, ka iekārtas ar iekšdedzes dzi-
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nējiem prasa ievērojami lielāku kopšanu un biežāku remontu nekā 
tvaika turbīnu iekārtas.

Nelielas dīzeļa elektrostacijas piemērs parādīts 4. zīm.
Pēdējā laikā sāk izplatīties gāzes turbīnu elektrostacijas, kurām 

ir augsts ekonomiskums, mazi gabarīti un svars un vienkāršāka 
ekspluatācija nekā tvaika turbīnu elektrostacijām.

Gāzes turbīnu elektrostacijas shēma parādīta 5. zīm.

4. ELEKTRO STACIJAS D ARB ĪBAS TE H N IS K I EKO NO M ISK IE  RĀDĪTĀJI

Elektrostacijas ekspluatācijas kvalitāti novērtē ar vairākiem 
tehniski ekonomiskiem rādītājiem: e l e k t r o s t a c i j a s  v i d ē j o  
d i e n n a k t s  un v i d ē j o  g a d a  
s l o d z i ,  s l o d z e s  k o e f i c i e n 
t i e m,  i z s t r ā d ā t ā s  e n e r 
ģ i j a s  d a u d z u m u ,  ī p a t n ē 
j i e m  s i l t u m a  un k u r i 
n ā m ā  p a t ē r i ņ i e m  u. c. Elek
trostacijas jaudu nosaka uzstādīto 
turboģeneratoru summārā elek
triskā jauda, kuru sauc par u z - 
s t ā d ī t o  j a u d u .

Par s l o d z i  sauc elektrosta
cijas izstrādāto jaudu. Elektrostaci
jas slodze mainās gan diennakts 
periodā, gan arī gada periodā.
Slodzes maiņas raksturu diennakts 
periodā attēlo ar diennakts slodzes grafikiem (6. zīm.), bet gada 
periodā —  ar gada slodzes grafikiem.

Stacijas vidējā diennakts slodze
Edn

. k W

r
š J

XJ

\

1 0 8 16 stundas
Slodzes grafiks 

6. zīm. Slodzes grafiks.

W‘dn kW , .,1)

kur E dn —  diennakti izstradatais elektroenerģijas daudzums kW st;
r d — darbības stundu skaits diennakti.

Stacijas vidējā gada slodze, strādājot visu gadu.

kW - (2)
kur Ea — gadā izstrādātais elektroenerģijas daudzums kW st; 

8760 — darbības stundu skaits gadā.
Vidējās slodzes koeficients

/=
W,V

t̂ maks (3 )

kur w v —  stacijas vidēja jauda diennakti vai gadā kW; 
^maks — maksimālā jauda tajā pašā periodā kW.

29*
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Sis koeficients raksturo slodzes vienmērīguma pakāpi dotajā 
periodā.

Stacijas uzstādītās jaudas izmantošanas koeficients

<4 >

kur E  —  faktiskais stacijas izstrādātais elektroenerģijas dau
dzums kW st;

E  ust —  elektroenerģijas daudzums, ko stacija varētu šinī pe
riodā izstrādāt, strādājot ar uzstādīto jaudu, kW st.

īpatnējais kurināmā patēriņš

b =  ~ l  kglkW st, (5)

kur B ān — kurināmā patēriņš diennaktī (vai mēnesī, gadā) kg; 
Edn—  izstrādātais elektroenerģijas daudzums tajā pašā pe

riodā kW st.

īpatnējais siltuma patēriņš

Bdn’ Qi
q — — kknl ļkVP & • (6)

kur —  kurināmā zemākā siltuimspēj a kkal/kg.

Elektrostacijas lietderības koeficients (kondensācijas elektro
stacijai)

8fi0 ■ Eān
Bdn-CA

(7)

kur 860 — kilovatstundas siltuma ekvivalents kkal/kW st.

5. S ILTU M ENERĢ ĒTIKAS A TT ĪS T ĪB A  PSRS

Enerģētiskā saimniecība cariskajā Krievijā bija atpalikusi, maz
attīstīta. 1913. gadā lielu elektrostaciju kopējā jauda bija 
250 000 kW, bet visu elektrostaciju jauda — 1,098 miljonu kW.

Pēc Oktobra revolūcijas GOELRO plānā tika paredzēts 10— 15 
gados uzbūvēt 30 elektrostacijas ar kopējo jaudu 1,5 miljonu kW. 
GOELRO plāns tika izpildīts ar uzviju. Jau 1932. gadā visu elek
trostaciju uzstādītā jauda bija 4,677 miljoni kW, 1937. g. — 
8,117 miljoni kW, bet 1940. g. elektrostaciju jauda sasniedza 
10,7 miljonus kW.

Vel straujāk auga elektroenerģijas izstrāde. 1913. gadā Krievijā 
tika izstrādātas 1,9 miljardi kW st un tā ieņēma 15. vietu pasaulē.
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1937. gadā Padomju Savienībā tika izstrādātas 36,4 mil
jardi kW st un Padomju Savienība ieņēma trešo vietu pasaulē un 
otro vietu Eiropā. Pirms kara, 1940. gadā, elektroenerģijas iz
strāde sasniedza 48,3 miljardus kW st.

Kara gados krasi pieauga vajadzība pēc elektroenerģijas mūsu 
zemes austrumu rajonos. Pateicoties padomju strādnieku un inže
nieru darba varonībai, nedzirdēti īsā laikā tika pabeigta iesākto 
elektrostaciju celtniecība, uzbūvētas vairākas jaunas elektrostacijas 
un ievērojami palielināta darbojošos elektrostaciju jauda.

Lielā Tēvijas kara laikā padomju enerģētika smagi cieta. Fašis
tiskie iebrucēji uzspridzināja daudzas labākās elektrostacijas uz 
laiku okupētajos rajonos, tajā skaitā arī Eiropā lielākās Dņepras 
un Sviras hidrostacijas.

Vienlaicīgi ar okupantu izdzīšanu no mūsu zemes tika veikti 
sagrauto elektrostaciju atjaunošanas darbi. 1946. gadā pirmskara 
elektrostaciju jauda tika pārsniegta. Pēckara piecgades plāns pa
redzēja palielināt PSRS elektrostaciju jaudu līdz 22,4 miljoniem kW 
un elektroenerģijas izstrādi līdz 82 miljardiem kW st.

Piecgadu plānā noteiktais elektroenerģijas izstrādes līmenis 
1950. gadam tika sasniegts pirms termiņa jau 1949. g. IV  ceturksni.

1951. gadā tika izstrādāti 104 miljardi kW st elektroenerģijas, 
kas pārsniedza Anglijas un Francijas kopējo elektroenerģijas iz
strādi. Laikā no 1949. g. līdz 1951. g. elektroenerģijas izstrādes 
pieaugums bija 37 miljardi kW st.

Tagad Padomju Savienība elektroenerģijas izstrādes ziņā ieņem 
otro vietu pasaulē un pirmo Eiropā.

Jaunā piecgade pavēra vislielākās perspektīvas mūsu Dzimtenes 
attīstībai un uzplaukšanai. 1960. gadā elektroenerģijas izstrāde 
sasniegs 320 miljardus kW st.

Attīstības tempu ziņā padomju enerģētikai nav līdzīgas un tā 
ieņem pirmo vietu pasaulē. Visu veidu elektrisko iekārtu izgatavo 
mūsu zemes rūpnīcās tādā daudzumā, kas nodrošina sekmīgu ener
ģētikas attīstību Padomju Savienībā. Pie tam padomju inženieri un 
zinātnieki radījuši daudzas izcilas konstrukcijas, kādas nepazīst 
mūsdienu kapitālistiskā tehnika.

Padomju enerģētika pauž mūsdienas tehnikas visprogresīvākās 
tieksmes, par ko liecina elektrifikācija, termofikācija, gazifikācija, 
enerģētisko resursu problēmas risinājumi uz vietējo kurināmo veidu 
un hidroenerģijas apgūšanas bāzes, rajonu elektrostaciju celtnie
cība un to apvienošana elektrosistēmā, enerģētisko centru vien
mērīga izvietošana atkarībā no valsts sociālistiskās industrializā
cijas kopējiem uzdevumiem, augsto parametru tvaika lietošana utt.

Termofikācijā, tāpat kā elektrifikācijā, mūsu enerģētika sasnie
gusi izcilus panākumus. Padomju Savienībā termofikācija sāka 
attīstīties 1924. gadā, kad Ļeņingradā tika nodota ekspluatācijā 
pilsētas termofikācijas ietaise. Liela loma termofikācijas attīstībā
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bija V K (b )P  CK 1931. g. plēnumam, kas pieņēma par šo jautājumu 
speciālu lēmumu. Periodā no 1929. g. līdz 1939. g. TEC jauda 
palielinājās no 60 000 līdz 1 710 000 kW.

Termofikācijas apjomu ziņā mūsu zeme bija pirmajā vietā jau 
pirms otrā pasaules kara.

1955. g. termofikācijas agregātu īpatsvars sasniedza 29% no 
visas rajonu termisko elektrostaciju jaudas.

Sevišķi lielas perspektīvas PSRS tautas saimniecības elektri- 
fikācijai atklāj kodolu enerģijas izmantošanas iespēja. Mūsu zemē 
darbojas pasaulē pirmā atomu elektrostacija.
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1. tabul a

īpatnējais svars un kinemātiskās viskozitātes koeficienti dažādiem 
šķidrumiem pie 18° C

Šķidruma nosaukums
īpatnējais svars 

(kglm1)
Kinemātiskās viskozi

tātes koeficients 
(crrPlsek)

Saldūdens 998,65 0,0106

Benzīns . 680— 720 0,0065

Vīna spirts 790 0,0133

Petroleja 790—820 0,0250

Nafta . 790— 900 0,25— 1,40

Glicerīns 1260 8,70

2. tabul a

tidens kinemātiskās viskozitātes koeficienti pie dažadam temperaturam

t°c
1

ctnslsek t°c ctn^lsek

0 0,0178 18 0,0106

5 0,0152 20 0,1010

10 0,0131 30 0,0080

12 0,0124 40 0,0066

14 0,0117 70 0,0041

16 0,0111 100 0,0028
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3. t a b u l a

Vienkāršu ģeometrisku figūru smaguma centri un inerces momenti
V i s p ā r ē j i e  a p z ī m ē j u m i :

5 — smaguma centrs; /0 — inerces momenti; x — smaguma centra atstatums no figūras pamatnes

1

p — ■ -

ļ !

* 5
1

1 —  6  - J

H

b

T a i s n s t u r i s

garākā mala; x — 

īsākā mala

R i n k i s

/0 =
b№
12

. . d 7i d* di
d —  riņķa diametrs; x  =  — ; 70 =  —  =  —

T r ī s s t ū r i s

h

a

bfp
trīsstūra augstums; x  =  — ; 70 =  

pamata mala

Tr apeca 
h —  trapecas augstums 
a — garākā pamatne;

A. */ a + 2 »\ . ,
3 \ a +  b )  ’  0 

b —  īsākā pamatne

P u s r i ņ ķ i s  
d

h3 (a2 -ļ- 4ab -ļ- b2) 
36 (a +  b)

pusriņķa rādiuss; r  = 

x =  0,424

d4
4,71 ’ 145,4

4. t a b u l a

Vietējo zudumu koeficienti

Liknis ( a —  strūklas pagrieziena leņķis)

10 i 20 i 40 ļ1 60 1 80 I 90 ļ 100 I 120 ]ļ 140
[| 0,046 I 0,14 1| 0,364 1 0,74 1 0,99 | 1,26 | 1,86 |[ 2,43

Krāns (a  —  krana pagrieziena leņķis)

a0 5 10 20 30 40 50 60 65
ikr 0,05 0,29 1,56 5,47 17,3 52,6 206 486
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5. t a b u l a
Šķidruma berzes koeficienti X
(čuguna ūdensvada caurulēs)

d (m) X d (m) X

0,05 0,0530 0,30 0,0216

0,10 0,0250 0,40 0,0213

0,15 0,0233 0,50 0,0210

0,20 0,0224

6. tabul a
Gāzu fizikālo lielumu tabula

Vielas nosaukums | Simbols
Molekulārais

svars

īpatnējais 
svars y 

pie 0°C un 
760 mm H g  st

Gāzu kon
stante R 

kGmlkg grad

Skābeklis . . . o 2 32 1,429 26,50

Slāpeklis n 2 28,016 (28) 1,251 30,13

Ūdeņradis . . h * 2,016 (2 ) 0,090 420,6

Tvana gāze . . . . c o 28,01 (28) 1,250 30,30

Ogjskābā gāze . . c o 2 44,01 (44) 1,963 19,25

Sēra anhidrlds s o 2 64,06 (64) 2,858 13,23

Ūdens tvaiks H2o 18,016 (18) 0,804 47,06

Metāns . . . CH4 16,032 (16) 0,716 52,90

Etilēns . . . C2H4 28,032 (23) 1,251 30,25

Gaiss . . . . . — 28,95 1,293 29,27

Apgaismošanas gāze . — 11,5 0,473 73,5
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7. t a b u l a
Gazu vidēja molara izobāriska siltumietilpība
ļiC rot tikai/mols grāds pie spiediena p - >  0

*°c Hj n 2 O2 CO Gaiss h 2o CO* SOg

0 6,848 6,957 6,995 6,960 6,949 7,960 8,610 9,250

100 6,917 6,976 7,056 6,£90 6,969 8,021 9,105 9,666

200 6,946 7,010 7,148 7,077 7,005 8,111 9,578 10,079

300 6.966 7,059 7,257 7,127 7,059 8,216 9,992 10,450

400 6,979 7,122 7,370 7,196 7,127 8,342 10,358 10,777

500 6,993 7,193 7,481 7,274 7,195 8,449 10,680 11,055

600 7,010 7,266 7,583 7,353 7,270 8,583 10,967 11,296

; 700 7,031 7,339 7,679 7,432 7,345 8,722 11,224 11,500

! 800 7,058 7,416 7,762 7,507 7,418 8,864 11,455 11,684

900 7,089 7,484 7,840 7,577 7,488 9,008 11,663 11,838

1000 7,125 7,551 7,911 7,645 7,555 9,151 11,852 11,974

1100 7,162 7,613 7,976 7,700 7,618 9,292 12,024 12,093

1200 7,202 7,672 8,037 7,765 7,678 9,432 12,180 12,199

1300 7,244 7,726 8,091 7,818 7,733 9,575 12,322 12,294

1400 7,287 7,777 8,142 7,862 7,786 9,707 12,453 12,380

1500 7,330 7,829 8,190 7,909 7,835 9,834 12,574 12,457

1600 7,374 7,870 8,237 7,954 7,881 9,957 12,685 12,528

1700 7,417 7,912 8,281 7,995 7,925 10,075 12,788 11,592

1800 7,461 7,952 8,324 8,033 7,966 10,188 12,884 —

1900 7,503 7,990 8,365 8,069 8,006 10,296 12,974 —
!

2000 7,545 8,026 8,405 8,104 8,043 10,400 13,058 —
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8. t a b u l a
Gazu vidēja svara izobariska siltumietilpība
C rot kkal/kg grāds pie spiediena p ->  0

H 2 Ns O2 CO Gaiss HgO COs S02

0 3,397 0,248 0,218 0,248 0,239 0,441 0,195 0,144

100 3,431 0,249 0,220 0,249 0,240 0,445 0,206 0,150

200 3,447 0,250 0,223 0,252 0,241 0,450 0,217 0,157

300 3,456 0,251 0,226 0,254 0,243 0,456 0,227 0,163

400 3,462 0,254 0,230 0,257 0,246 0,463 0,235 0,168

500 3,469 0,256 0,233 0,259 0,248 0,468 0,242 0,172

600 3,477 0,259 0,236 0,262 0,251 0,476 0,249 0,176

700 3,488 0,261 0,239 0,265 0,253 0,484 0,255 0,179

800 3,501 0,264 0,242 0,268 0,256 0,492 0,260 0,182

900 3,517 0,267 0,245 0,270 0,258 0,500 0,265 0,184

1000 3,534 0,269 0,247 0,273 0,260 0,507 0,269 0,186

1100 3,553 0,271 0,249 0,275 0,263 0,515 0,273 0,188

1200 3,573 0,273 0,251 0,277 0,265 0,523 0,276 0,190

1300 3,593 0,275 0,252 0,279 0,267 0,531 0,280 0,191

1400 3,615 0,277 0,254 0,280 0,268 0,538 0,283 0,193

1500 3,636 0,279 0,265 0,282 0,270 0,545 0,285 0,194

1600 3,658 0,280 0,257 0,284 0,272 0,552 0,288 0,195

1700 3,679 0,282 0,258 0,285 0,273 0,559 0,290 0,196

1800 3,701 0,283 0,260 0,286 0,275 0,565 0,292 —

1G00 3,722 0,285 0,261 0,288 0,276 0,571 0,294 —

2000 3,743 0,286 0,262 0,289 0,277 0,577 0,296 —



460 PIELIKUMI

9. t a b u l a
Gāzu vidējā tilpumiskā izobāriskā siltumietilpība

kkalļnrrfi grāds, ja  p ->■ 0

i°C Hs N2 o 2 c o Gaiss H2o CO2 SO*

0 0,305 0,310 0,312 0,311 0,310 0,355 0,385 0,422

100 0,308 0,311 0,315 0,312 0,311 0,358 0,409 0,441

200 0,309 0,312 0,319 0,315 0,312 0,362 0,430 0,460

300 0,310 0,315 0,324 0,318 0,315 0,366 0,448 0,477

400 0,311 0,317 0,329 0,321 0,318 0,372 0,465 0,402

500 0,311 0,321 0,334 0,324 0,321 0,377 0,479 0,505

600 0,312 0,324 0,338 0,328 0,324 0,383 0,492 0,516

700 0,313 0,327 0,342 0,331 0,327 0,389 0,504 0,525

800 0,314 0,331 0,347 0,335 0,331 0,395 0,514 0,533

900 0,316 0,334 0,350 0,338 0,334 0,402 0,523 0,540

1000 0,317 0,337 0,353 0,341 0,337 0,408 0,532 0,547

1100 0,319 0,339 0,356 0,343 0,340 0,414 0,540 0,552

1200 0,321 0,342 0,358 0,346 0,342 0,421 0,547 0,557

1300 0,322 0,344 0,361 0,349 0,345 0,427 0,553 0,561

1400 0,324 0,347 0,363 0,350 0,347 0,433 0,559 0,565

1500 0,326 0,349 0,365 0,353 0,349 0,439 0,564 0,569

1600 0,328 0,351 0,367 0,355 0,351 0,444 0,569 0,572

1700 0,330 0,353 0,369 0,356 0,353 0,449 0,574 0,575

1800 0,332 0,355 0,371 0,358 0,355 0,454 0,578 —

1900 0,334 0,356 0,373 0,360 0,357 0,459 0,582 —

2000 0,336 0,358 0,375 0,361 0,359 0,464 0,587 —
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10. t a b u 1 a
Piesātināts ūdens tvaiks (arguments —  spiediens)

p *s V " T„ i '
1

i"  | r sr s"

0,010
0,015
0,020
0,025
0,030

6,698
12,737
17,204
20,776
23,772

0,0010001
0,0010007
0,0010013
0,0010020
0,0010027

131,7
89,64
68,26
55,28
46,52

0,007593
0,01116
0,01465
0,01809
0,02149

6,73
12,78
17,25
20,81
23,80

600,2
602.9
604.9 
606,4 
607,8

593.5 
590,1
587.6
585.6 
583,8

0,0243
0,0457
0,0612
0,0735
0,0837

2,1450
2,1098
2,0849
2,0658
2,0501

0,035
0,040
0,050
0.060
0,070

26,359
28,641
32.55
35,82
38,66

0,0010034
0,0010041
0,0010053
0,0010064
0,0010074

40,22
35,46
28,73
24,18
20,92

0,02486
0,02820
0,03481
0,04135
0,04780

26,39
28.67 
32,58 
35,84
38.67

608,9
609,8
611,5
613.0
614.1

582.4
581.1 
579,0
577.2
575.5

0,0924
0,0999
0,1127
0,1233
0,1324

2,0368
2,0254
2,0065
1,9909
1,9780

0,080
0,090
0,10
0,12
0,14

41,16
43,41
45,45
49,06
52,18

0,0010084
0,0010093
0,0010101
0,0010116
0,0010130

18,45
16,51
14,95
12.59
10,88

0,05421
0,06058
0,06691
0,07946
0,09188

41.17 
43,41 
45,45 
49,05
52.17

615.2
616.2 
617,0 
618,6 J  
619,9

574,0
572.8 
571,6 
569,5
567.8

0,1402
0,1474
0,1540
0,1652
0,1748

1,9665 
1,9515 
1,9479 
1,9326 
1,9197

0,16
0,18
0,20
0,25
0,30

54,94
57,41
59.67 
64,56
68.68

0,0010144
0,0010157
0,0010169
0,0010196
0,0010221

9,604
8,600
7,789
6,317
5,324

0,1041
0,1163
0,1284
0,1583
0,1878

54,92
57,40
59.65 
64,51
68.66

621,1
622,1
623.0
625.0 
626,7

566,2
564,7
563.4
560.5 
558,0

0,1832
0,1908
0,1976
0,2121
0,2242

1,9085
1,8988
1,8901
1.8718
1,8567

0,40
0,50
0,60
0,70
0,80

75,42
80,86
85.45
89.45 
92,99

0,0010261
0,0010296
0,0010327
0,0010355
0,0010381

4,066
3,299
2,781
2,409
2,126

0,2459
0,3031
0,3595
0,4152
0,4704

75,41
80,86
85,47
89,49
93,05

629.5
631.6 
633,5 
635,1 
636,4

554,1
550,7
548,0
545,6
543,4

0,2438
0,2593
0,2722
0,2833
0,2931

1,8333
1,8152
1,8004
1,7878
1,7771

0,90
1,0
1,2
1,4
1,6

96,18
99,09

104,25
108,74
112,73

0,0010405
0,0010428
0,0010468
0,0010505
0,0010538

1,904
1,725
1,455
1,^59
1,111

0,5252
0,5797
0,6876
0,7944
0,9001

96,25
99,18

104,38
108,92
112,96

637.6
638.7 
640,6 
642,3
643.8

541.3 
539,5 
536,2
533.4 
530,8

0,3019
0,3097
0,3236
0,3355
0,3460

1,7677
1,7592
1,7447
1,7323
1,7216

1,8
2,0
2,2
2,4
2,6

116,33
119,62
122,65
125,46
128,08

0,0010570
0,0010600
0,0010627
0,0010653
0,0010678

0,9957
0,9019
0,8249
0,7604
0,7055

1,004
1,109
1,212
1,315
1,417

116,60
119,94
123,0
125,9
128,6

645.1
646.3
647.3
648.2
649.2

528.5 
526,4
524.3
522.3
520.6

0,3554
0,3640
0,3718
0,3789
0,3856

1,7123
1,7039
1,6963
1,6894
1,6830

2,8
3.0 
3,5
4.0

130,55
132,88
138,19
142,92

0,0010702
0,0010726
0,0010780
0,0010829

0,6580
0,6160
0,5338
0,4708

1,520
1,621
1,873
2,124

131,1
133,5
138,9
143,7

650,0
650.8 
652,4
653.9

518,9
517,3
513,5
510,2

0,3918
0,3976
0,4109
0,4226

1,6771
1,6716
1,6594
1,6488



462 PIELIKUMI

10. tabulas turpinājums

p ts V ' ! t>"
\

T„ i ' i " r s' s"

4,5 147,20 0,0010875 0,4215 2,372 148,1 655,2 507,1 0,4331 1,6394
5,0 151,11 0,0010918 0,3818 2,619 152,1 656,3 504,2 0,4426 1,6310
6,0 158,08 0,0011000 0,3214 3,111 159,4 658,3 468,9 0,4594 1,6163
7,0 164,17 0,0011071 0,2778 3,600 165,7 699,4 494,2 0,4740 1,6039
8,0 169,61 0,0011140 0,2448 4,085 171,4 661,2 489,8 0,4868 1,5931

9,0 174,53 0,0011202 0,2190 4,567 176,5 662,3 485,8 0,4983 1,5834
10,0 179,04 0,0011262 0,1980 5,050 181,2 663,3 482,1 0,5088 1,5748
11,0 183,20 0,0011318 0,1808 5,531 185,7 664,1 478,4 0,5184 1,5669
12,0 187,08 0,0011372 0,1663 6,013 189,8 664,9 475,1 0,5272 1,5598
13,0 190,71 0,0011425 0,1540 6,494 193,6 665,6 472,0 0,5356 1,5531

14,0 194,13 0,0011475 0,1434 6,974 197,3 666,2 468,9 0,5435 1,5468
15,0 197,36 0,0011524 0,1342 7,452 200,7 666,7 466,0 0,5508 1,5410 ļ
16,0 200,43 0,0011572 0,li61 7,931 204,0 667,1 463,1 0,5577 1,5355
17,0 203,35 0,0011618 0,1189 8,410 207,2 667,5 460,3 0,5642 1,5303
18,0 206,14 0,0011662 0,1125 8,889 210,2 667,8 457,7 0,5705 1,5254

19,0 208,81 0,0011707 0,1068 9,366 213,1 668,2 455,1 0,5764 1,5206
20,0 211,38 0,0011751 0,1016 9,843 215,9 668,5 452,6 0,5822 1,5161
22,0 216,23 0,0011834 0,09244 10,82 221,3 668,9 447,6 0,5932 1,5077
24,0 220,75 0,0011914 0,08486 11,78 226,2 669,2 443,0 0,6031 1,4999
26,0 224,99 0,0011^92 0,07838 12,76 231,0 669,4 438,4 0,6124 1,4925

28,0 228,98 0,0012067 0,07282 13,73 235,3 669,4 434,1 0,6211 1,4857
30,0 232,76 0,0012142 0,06798 14,71 239,6 669,5 430,0 0,6295 1,4794
35,0 241,42 0,0012320 0,1.5819 17,18 249,5 669,5 419,9 0,6484 1,4647
40,0 249,18 0,0012493 0,05078 19,69 258,4 669,0 410,6 0,6654 1,4517
50,0 262,70 0,0012826 0,04026 24,84 274,3 667,5 393,2 0,6950 1,4288

60,0 274,29 0,0013147 0,03312 30,19 288,4 665,4 377,0 0,7203 1,4089
70,0 284,48 0,0013466 0,02798 35,74 301,0 662,6 361,6 0,7428 1,3911
80,0 293,62 0 0013787 0,02405 41,58 312,8 659,4 346 6 0,7632 1,3746
90,0 301,92 0,0014115 0,02097 47,69 323,8 655,7 331,9 0,7817 1,3588

100 309,53 0,0014453 0,01846 54,17 334,3 651,7 317,4 0,7992 1,3440

110 316,58 0,001481 0,01638 61,03 344,2 647,1 302,9 0,8157 1,3295
120 3^3,15 0,001518 0,01462 68,40 354,0 642,4 288,5 0,8316 1,3152
130 329,30 0,001558 0,01314 76,13 363,3 637,3 274,0 0,8466 1.3012
140 33.5,09 0,001600 0,01182 84,60 372,6 631,6 259,0 0,8614 1,2872
160 345,74 0,001693 0,006626 103,9 391,0 618,9 227,9 0,8901 1,2581

180 355,35 0,001812 0,007804 128,1 410,1 602,8 192,7 0,9192 1,2260
200 364,08 0,00199 0,01618 161,9 431,4 581,1 149,7 0,9515 1,1865
220 372,1 0,00239 0,00438 228 463,0 542,1 78,8 0,9993 1,1215
224 373,6 0,00265 0,00384 260 478,0 522,4 44,3 1,0228 1,0960



PIELIKUMI 463

11. t abu l a

Piesātināts ūdens tvaiks (arguments —  temperatūra)

t Ps V ' V " 1 i' i" r s7 s"

0 0,006228 0,0010002 206,3 0,004847 0,000 597,3 597,3 0 2,1865
10 0,012513 0,0010004 106,42 0,009398 10,04 601,7 591,7 0,0361 2,1256
20 0,02383 0,0010018 57,84 0,01729 20,04 606,0 586,0 0,0708 2,0699
30 0,04325 0,0010044 32,93 0,03036 30,02 610.4 580,4 0,1043! 2,0188
40 0,07520 0,0010079 19,55 0,05115 40,01 614,7 574,7 0,1367 1,9719

50 0,12578 0,0010121 12,05 0,08302 49,99 619,0 569,0 0,1681 1,9287
6u 0,2031 0,0010171 7,678 0,1302 59,98 623,2 563,2 0,1985 1,8889
70 0,3177 0,0010228 5,045 0,1982 69,98 627,3 557,3 0,2281 1,8521
80 0,4829 0,0010290 3,409 0,2933 80,00 631,3 551,3 0,2568 1,8180
90 0,7149 0,0010359 2,361 0,4235 90,04 635,2 545,2 0,2848 1,7862

100 1,0332 0,0010435 1,673 0,5977 100,10 639,1 539,0 0,3122 1,7566
110 1,4609 0,0010515 1,210 0,8263 110,19 642,8 532,6 0,3388 1,7289
120 2,0245 0,0010603 0,8917 1,122 120,3 646,4 526,1 0,3649 1,7027
130 2,7544 0,0010697 0,6683 1,496 130.5 649,8 519,3 0,3904 1,6784
140- 3,685 0,0010798 0,5087 1,966 140,7 653,0 512,3 0,4154 1,6553

150 4,854 0,0010906 0,3926 2,547 151,0 656,0 505,0 0,4399 1,6333
160 6,302 0,0011021 0,3068 3,259 161,3 658,7 497,4 0,4640 1,6124
170 8,076 0,0011144 0,2426 4,122 171,8 661,3 489,5 0,4877 1,5923
180 10,225 0,0011275 0,1939 5,157 182,3 663,5 481,3 0,5110 1,5730
190 12,800 0,0011415 0,1564 6,395 192,9 665,5 472,6 0,5340 1,5543

200 15,857 0.C011565 0,1272 7,863 203,6 667,1 463,5 0,5567 1,5362
210 19,456 0,0011726 0,1044 9,578 214,4 668,3 453,9 0,5791 1,5185
220 23,659 0,0011900 0,08606 11,62 225,4 669,1 443,7 0,6014 1,5011
230 28,531 0,0012087 0,07147 13,99 236,5 669,5 443,0 0,6234 1,4840
240 34,140 0,0012291 0,05967 16,76 247,8 669,5 421,7 0,6454 1,4671

250 40,56 0,0012512 0,05005 19,98 259,4 669,0 409,6 0,6672 1,4503
260 47,87 0,0012755 0,04215 23,72 271,1 667,9 396,8 0,6891 1,4334
270 56,14 0,0013023 0,l3o60 28,09 283,1 666,3 383,2 0,7109 1,4163
280 65,46 0,0013321 0,03013 33,19 295,4 663,9 368,5 0,7329 1,3990
290 75,92 0,0013655 0,02553 39,17 308,1 660,7 352,6 0,7550 1,3811

300 87,61 0,0014036 0,02164 46,21 321,2 656,6 335,4 0,7774 1,3626
310 100,64 0,001447 0.01831 54,61 334,9 651,4 316,5 0,8003 1,3431
320 115,13 0.001499 0,01545 64,74 349,2 644,8 295,6 0,8239 1,3221
330 131,18 0,001562 0,01297 77,09 364,5 636,7 272,2 0.8484 1,2996
340 148,96 0,001639 0,01078 92,77 380,9 626,2 245,3 0,8743 1,2745

350 168,63 0,001741 0,008805 113,6 399,2 612,5 213,3 0,9025 1,2448
360 190,42 0,001894 0,006943 144,1 420,7 592,6 171,9 0,9354 1,2069
370 214,68 0,00222 0,00493 202,4 453,0 556,7 104,7 0,9825 1,1453
374 225,22 0,00280 0,10361 277,0 485,3 512,7 27,4 1,0332 1,0866



464 PIELIKUMI

12. t a b u l a
Pārkarsēts ūdens tvaiks un ūdens

Skaitļi pa kreisi no pakāpju līnijas attiecas uz ūdeni; ūdenim v dīrfijkg, tvaikam v rrfijkg

t(°C )

P (kClcms) '^
20 40 £0 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

0,02 V 68,93 73,65 78,36 83,06 87,77 92,48 97,18 101,9 106,6 111,3 116,0 120,7 125,4 130,1 134,8
i 606,1 615,0 623,9 632,9 641.9 650,9 660,1 639,3 679,4 687,9 697,0 706,3 715,7 725,2 734,7
s 2,0888 2,1181 2,1457 2,1720 2,1970 2,2207 2,2433 2,2650 2,2858 2,3057 2,3251 2,3437 2,3616 2,3790 2,3359

0,04 V 1,0018 36,79 39,15 41,51 43,87 46,23 48,58 50,94 53,30 55,65 58,00 60,36 62,71 65,06 67,42
i 20,0 614,9 623,8 632,8 641,9 650,9 660,0 669,2 678,4 687,7 697,00 706,3 715,7 725,2 734,7
s 0,0708 2,0415 2,0691 2,0954 2,1205 2,1442 2,1668 2,1885 2,2093 2,2293 2,2486 2,2672 2,2851 2,3026 2,3195

0,06 V 1,0018 24,58 26,08 27,66 29,24 30.81 32,38 33,95 35 52 37,09 38,67 40,23 41,80 43,37 44,94
i 20,0 614,8 623,8 632,8 6 t l,8 650.8 660,0 669,2 678,4 687,6 696,9 706,3 715,7 725,2 734,7
s 0,0708 1,9666 2,0242 2,0505 2,0756 2,0994 2,1221 2,1438 2,1646 2,1846 2,2039 2,2225 2,2404 2,2579 2,2748

0,08 V 1,0018 1,0079 19,55 20,74 21,92 23,10 24,28 25,46 26,64 27 82 29,00 30,17 31,35 32,53 33,70
i 20,0 40,0 623,6 632,7 641,7 650,8 660,0 669,1 678,4 687,6 696,9 706,3 715,7 725,2 734 7
s 0,0708, 0,1367 1,9924 2,0187 2,0438 2,0676 2,0903 2,1121 2,1329 2,1529 2,1721 2,1907 2,2087 2,2262 2,2431

0,1 V 1,0018 1,0079 15,63 16,58 17,53 18,48 19,42 20,37 21,31 22,25 23,19 24,14 25.08 26,02 26,96
i 20,0 40,0 623,6 632,6 641,6 650,8 659,9 669,1 678,3 687,6 696,9 706,3 715,7 /25,2 734,7
s 0,0708 0,1367 1,9676 1,9939 2,0190 2,0429 2,0657 2,0874 2,1082 2,1282 2,1475 2,1661 2,1841 2,2016 2,2185

0,5 V 1,0018. 1,0079 1,0171 1,0290 3,485 3,679 3,870 4,061 4,252 4,441 4,631 4,821 5,010 5,199 5,388
i 20,0 40,0 59,9 80,0 640.5 649,8 659,2 668.5 677,8 687,2 696,5 705,9 715,4 724,9 734.5
s 0,0708 0,1367 0,1985 0,2568 1,8395 1,8638 1,8869 1,9089 1,9300 1,9502 1,9696 1,9883 2,0064 2,0239 2,0409

1,0 V 1,0018. 1,0079 1,0170 1,0289 1,729 1,829 1,926 2,023 2,119 2,215 2,311 2,406 2,501 2,596 2,690
i 20,1 40,0 60,0 80,0 639,0 648,6 658,1 667,7 677,2 686,6 696,0 705,5 715,0 724,6 734,2
s 0,0708 0,1367 0,1985 0,2568 1.7600 1,7850 1,8087 1,8312 1,8525 1,8728 1,8925 1,9113 1,9295 1,9471 1,9641

2,0 V 1,0018! 1,0078 1,0178 1,0289 1,0434 0,9030 0,9540 1,004 1,053 1,102 1,150 1,1E8 1,246 1,294 1,342 1
i 20,1 40,0 60,0 80,0 100,2 646,4 656,3 666,1 675,9 685,5 695,1 704,7 714,3 723,9 733,7
$ 0,0708 0,1367 0,1985 0,2568 0,3122 1,7041 1,7286 1,7519 1,7739 1,7148 1,8148 1,8338 1,8521 l,86y9 1,8870



PIELIKUMI 465

12. tabulas turpinājums

"  ' t (OC)
320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 680 600

0,02 V 139,5 144,2 149,0 153,7 158,4 163,1 167,8 172,5 177,2 181,9 186,6 191,3 196,0 200,7 205,4
i 744,3 754,0 763,7 773,5 783,3 793,2 803,1 813,2 823,3 833,4 843,6 853,9 864,3 874,7 885,2
s 2,4124 2,4283 2,4438 2,4590 2,4739 2,4884 2,5026 2,5165 2,5301 2,5434 2,5564 2,5693 2,5818 2,5942 2,6063

0,04 V 69,77 72,12 74,47 76,83 79,18 81,53 83,89 86,24 88,59 90,95 93,30 95,65 98,01 100,4 102,7
i 744,3 754,0 763,7 773,4 783,3 793,2 803,1 813,2 823,3 833,4 843,6 853,9 864,3 874,7 885,2
s 2,3360 2,3519 2,3674 2,3826 2,3975 2,4120 2,4262 2,4401 2,4537 2,4670 2,4801 2,4929 2,5055 2,5178 2,5300

0,06 V 46,51 48,08 49,65 51,22 52,79 54,35 55,92 57,49 59,07 60,63 62,20 63,77 65,34 66,E0 68,47
i 744,3 753,9 763,7 773,4 783,3 793,2 803,1 813,1 823,2 833,4 843,6 853,9 864,3 874,7 885,2
s 2,2913 2,3072 2,3227 2,3379 2,3528 2,3673 2,3815 2,3954 2,4090 2,4223 2,4354 2,4482 2,4608 2,4731 2,4853

0,08 V 34,88 36,06 37,23 38,41 39,59 40,76 41,94 43,12 44,29 45,47 46,65 47,83 49,00 50,18 51,35
i 744,3 753,9 763,6 773,4 783,3 793,2 803,1 813,1 823,2 833,4 843,6 853,9 864,3 874,7 885,2
s 2,2596 2,2755 2,2910 2,3062 2,3211 2,3556 2,3498 2,3637 2,3773 2,3906 2,4037 2,4165 2,4291 2,4414 2,4536

0,1 V 27,90 28,85 29,79 30,73 31,67 32,51 33,55 34,49 35,43 36,38 37,32 38,56 39,20 40,14 41,08
i 744,3 753,9 763,6 773,4 783,2 793,2 803,1 813,1 823,2 833,4 843,6 853,9 864,3 874,7 885,2
s 2,2350 2,2509 2,2664 2,2816 2,2965 2,3110 2,3252 2,3391 2,3527 2,3660 2,3791 2,3919 2,4045 2,4168 2,4290

0,5 V 5,576 5,765 5 954 6,142 6,331 6,519 6,708 6,866 7,085 7,273 7,462 7,650 7,838 8,027 8,215
i 744,1 753,8 763,5 773,3 783,1 793,0 803,0 813,0 823,1 833,3 843,5 853,8 864,1 874,5 885,1
s 2,0574 2,0733 2,0888 2,1041 2,1190 2,1335 2,1477 2,1616 2,1753 2,1886 2,2016 2,2145 2,2270 2,2394 2,2516

1,0 V 2,785 2,880 2,974 3,069 3,163 3,258 3,352 3,446 3,541 3,635 3,729 3,824 3,918 4,012 4,106
i 743,8 753,5 763,3 773,1 782,9 792,9 802,8 812,9 823,0 833,2 843,4 853,7 864,1 874,5 885,0
s 1,9806 1,9967 2,0122 2,0275 2,0424 2,0569 20,712 2,0851 2,0987 2,1120 2,1251 2,1380 2,1506 2,1629 2,1751

2,0 V 1,390 1,437 1,485 1,532 1,579 1,627 1,674 1,722 1,769 1,816 1,863 1,911 1,958 2,005 2,052
i 743,3 753,0 762,8 772,7 782,5 792,5 802,5 812,6 822,7 832,9 843,2 853,5 863,9 874,3 884,9
s 1,9036 1,9197 1,9354 1,9507 1,9656 1,9802 1,9945 2,0084 2,0221 2,0354 2,0485 2,0614 2,0740 2,0864 2,0986



466 PIELIKUMI

12. tabulas turpinājums

(°C ) !
28020 40 60 80 100 120 140 160 180 200 ļ 220 240 260 300

p (kGlctn 1

4,0 V 1,0017 1,0077 1,0169 1,0288 1,0433 1,0602

1

1,0798 0,4938 0,5197 0,5451 0,5700 0,5947 0,6192 0,6435 0,6678
i 20,1 40,1 60,0 80,0 100,2 120,4 140,8 662,8 673,1 683,2 693,2 703,1 712,9 722,7 732.5
s 0,0708 0,1367 0,1984 0,2568 0,3121 0,3648 0,4154 1,6697 1,6929 1,7148 1,7353 1,7549 1,7737 1,7917 1,8091

6,0 V 1.C016 1,0077 1,0168 1,0287 1,0432 1.C601 1,0797 0,3233 0,3417 0,3593 0.3766 0,3953 0,4101 0,4266 0,4430
i 20,2 40.1 60,1 80,1 100,2 120,4 140,8 659,3 670,2 680,9 691,2 701,3 711,4 721,4 731,3
s 0,0708 0,1367 0,1984 0,2568 0,3121 0,3648 0,4154 1,6187 1,6431 1,6660 1,6876 1,7077 1,7269 1,7453 1,7629

8,0 V 1,0015 1,0076 1,0167 1,0286 1,0431 1,0600 1,0795 1,1020 0,2524 0.2662 0,2797 0,2928 0,3055 0,3181 0,3306
i 20,2 40,2 60,1 80,1 100,3 li0,4 140,8 161,4 667,2 678,3 689,1 699,6 709,8 720,0 730,1
s 0,0708 0,1366 1,1984 0,2567 0,3120 0,3648 0,4153 0,4639 1,6064 1,6302 1,6526 1,6735 1,6631 1,7117 1,7297

10,0 V 1,0014 1,0075 1,0166 1,0285 1,0430 1,0599 1,0794 1,1018 0,1986 0,2104 0,2215 0,2322 0,2427 0,2530 0,2632
i 20,3 40,2 60,1 80,1 100,3 120,5 140,8 161,4 663,8 675,7 686,9 697,8 708,2 718,6 728,9
s 0,0707 0,1366 0,1984 0,2566 0,3120 0,2647 0,4153 0,4638 1,5760 1,6013 1,6245 1,6461 1,6662 1,6853 1,7035

12,0 V 1,0013 1,0074 1,0165 1,0284 1,0429 1,0598 1,0793 1,1017 1.127Ē 0,1729 0,1827 0,1919 0,2008 0,2096 0,2182
i 20,3 40,2 60,2 80,2 100,3 120,5 140,9 161,4 182,3 672,9 684,7 695,8 706,7 717,3 727,7
s 0,0707 0,1366 0,1984 0,2566 0,3120 0,3647 0,4152 0,4638 0,5109 1,5768 1,6009 1,6232 1,6439 1,6633 1,6818

14,0 V 1,0012 1,0073 1,0164 1,0283 1,0428 1,0596 1,0792 1,1015 1,1272 0,1461 0,1549 0,1630 0,1709 0,1785 0,1860
i 20,3 40,3 60,2 80,2 100,4 120,5 140,9 161,5 182,3 669,9 682,3 693,9 705,0 715,8 726,4
s 0,0707 0,1366 0,1984 0,2565 0,3119 0,3646 0,4151 0,4637 0,5108 1,5548 1,5802 1,6033 1,6245 1,6444 1,6632

16,0 V 1,0011 1,0072 1,0163 1,0282 1,0427 1,0595 1,0791 1,1014 1,1270 1,1565 0,1339 0,1413 0,1484 0,1552 0,1619
i 20,4 40,3 60,2 81,2 100,4 120,6 140,9 161,5 182,4 203,6 679,8 691,9 703,3 714,4 725,1
s 0,0707 0,lS6f 0,1984 0,2565 0,3119 0,3646 0,4151 0,4636 0,5107 0,5566 1,5616 1,5855 1,6073 1,6277 1,6468



*oe
PIELIKUMI 467

12, tabulas turpinājums

<(°C) 

P (kCilctn'1)  '
320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600

4,0 V 0,6919 0.7160 0,7400 0,7639 0,7878 0,8116 0,8354 0,8592 0,8830 0,9067 0,9304 0,9541 0,9778 1,002 1,025
i 742,3 752,1 762,0 771,9 781,8 791,8 801,9 812,0 822,2 832.4 842,7 853,1 863,5 874,0 884,5
s 1,8259 1,8422 1,8581 1,8734 1,8885 1,9032 1,9175 1,9315 1,9452 1,9586 1,9717 1,9846 1,9973 2,0097 2,0219

6,0 V 0,4593 0,4755 0,4917 0,5078 0,5238 0,5398 0,5558 0,5717 0,5877 0,6035 0,6194 0,6353 0,6511 0,6669 0,6828
i 741,2 751,1 761,1 771,0 781,1 791,2 801,3 811,4 821,7 831,4 842,3 852,7 863,1 873,6 884,2
s 1,7800 1,7695 1,8124 1,8279 1,8430 1,8577 1,8721 1,8862 1,9000 1,9135 1,9266 1,9396 1,9523 1,9647 1,9770

8,0 V 0,3430 0,3553 0,3675 0,3797 0,3918 0,4039 0,4160 0,4282 0,4400 0,4520 0,4639 0,4759 0,4878 0,4997 0,5116
i 740,1 750,2 760,2 770,3 780,4 790,5 800,7 810,9 821,1 831,4 841,8 852,2 862,7 873,2 883,8
s 1,7649 1,7635 1,7796 1,7953 1,8104 1,8253 1,8398 1,8539 1,8678 1,8813 1,8945 1,9075 1,9202 1,9327 1,945

10,0 V 0,2732 0,2832 0,2930 0,3029 0,3126 0,3223 0,3320 0,3417 0.3514 0,3610 0,3706 0,3802 0,3898 0,3993 0,4089
i 739,0 749,2 759,3 769,5 779,6 789,8 800,0 810,3 820,6 831,0 841,4 851,8 862,3 872,9 883,5
s 1,7210 1,7378 1,7540 1,7698 1,7851 1,8000 1,8145 1,8288 1,8427 1,8562 1,8695 1,8825 1,8953 1,9078 1,9201

12,0 V 0,2266 0,2350 0,2434 0,2516 0,2598 0,2680 0,2762 0,2843 0,2923 0,3004 0,3084 0,3164 0,3244 0,3324 0,3404
i 738,0 748,2 758,4 768,7 778,9 789,1 799,4 809,7 820,1 830,5 840,9 851,4 861,9 872,5 883,1
s 1,6995 1,7165 1,7329 1,7487 1,7641 1,7792 1,7938 1,8081 1,8220 1,8356 1,8490 1,8620 1,8748 1,8874 1,8997

14,0 V 0,1934 0,2007 0,2079 0,2150 0,2221 0,2292 0,2362 0,2432 0,2501 ! 0,2571 0,2640 0,2709 0,2778 0,2846 0,2915
i 736,8 747,2 757,6 767,8 778,1 788.4 798,8 802,9 819,5 830,0 840,4 851,0 861,5 872,1 882,8
s 1,6811 1,6983 1,7148 1,7308 1,7464 1,7615 1,7762 1,7905 1,8045 1,8182 1,8316 1,8447 1,8575 1,8701 1,8824

16,0 V 0,1684 0,1749 0,1812 0,1876 0,1938 0,2000 0,2062 0,2124 0,2185 0,2246 0,2307 0,2367 0,2428 0,2488 0,2548
i 735,7 746,2 756,6 767,0 777,4 787,8 798,2 808,6 819,0 829,5 840,0 850,5 861,1 871,8 882,4
s 1,6650 1,6823 1,6990 1,7152 1,7309 1,7460 1,7607 1,7752 1,7893 1,8030 1,8164 1,8295 1,8424 1,8550 1,8674



468 PIELIKUMI

12. tabulas turpinājums

t (°C) 

p (kClcms)
\ 20 40 60  ̂ 80 100 120 140 160 180 200 220 24 ff 260 260 300

18 V 0,0010

i

1,0071 1,0162 1,0281 1,0425 1,0594 1,0789 1,1013 1,1268 1,1563 0,1175 0,1244 0,1309 0.1371 0,1431
i 20,4 40,4 60,3 80,3 100,4 120,6 141,0 161,5 182,4 203,6 677,2 689,8 701,6 712,9 723,8
s 0,0707 0,1366 0,1983 0,2565 0,3118 0,3646 0,4151 0,4636 0,5106 0,5565 1,5445 1,5694 1,5919 1,6127 1,6322

20 V 1,0010 1,0070 1,0164 1,0280 1,0424 1,0593 1,0788 1,1011 1,1267 1,1561 0,1044 0,1109 0,1168 0,1225 0,1281
i 20,5 40,4 60,3 80,3 100,5 120,6 141,0 161,5 182,4 203,6 674,4 687,6 699,8 711,4 722,5
s 0,0707 0,1366 0,1982 0,2565 0,3118 0,3645 0,4! 50 0,4635 0,5106 0,5564 1,5284 1,5544 1,5777 1,5990 1,6187

22 V 1,0009 1,0069 1,061 1,0279 1,0424 1,0592 1,0787 1,1010 1,1265 1,1559 0,09355 0,09981 0,1053 0,1106 0,1158
i 20,5 40,4 60,4 80,3 100,5 120,7 141,0 161,6 182,4 203,6 671,5 685,3 698,0 709,8 721,2
s 0,0706 0,1365 0,1982 0,2564 0,3117 0,3645 0,4150 0,4635 0,5104 0,5563 1,5131 1,5405 1,5645 1,5863 1,6065

24 V 1,008 1,0069, 1,0160 1,0278 1,0423 1,0591 1,1786 1,1008 1,1264 1,1557 1,1900 0,09041'o,09572 0,1007 0,1055
i 20,6 40,5 60,4 80,4 100,6 120,7 141,1 161,6 182,4 203,7 225.4 682,9 696,1 708,3 719,8
s 0,0706 0,1365 0,1982 0,2564 0,3117 0,3644 0,4150 0,4634 0,5104 0,5563 0,6014 1,5271 1,5521 1,5745 1,5951

26 V 1,0007 1,0068 1,0159 1,0277 1,0422 1,0590 1,0785 1,1007 1,1262 1,1555 1,1897 0,08251 0,08759 0,09232 0,09683
i 20,6 40,5 60,5 80,4 100,6 120,7 141,1 161,6 182,5 203,7 225,4 680,5 694,1 706,6 718,4
s 0,0706 0,1364i 0,1981 0,2563 0,3116 0,3644 0,4149 0,4632 0,5102 0,5562 0,6013 1,5144 1,5402 1,5634 1,5845

28 V 1,0006 1,0067 1,0158 1,0276 1,0420 1,0589 1,0783 1,1006 1,1260 1,1554 1,1895 0,07570 0,08059 0,08510 0,08937
i 20,6 40,6 60,5 80,5 100,6 120,8 141,1 161,6 182,5 203,7 225,4 677,9 692,1 705,0 717,1
s 0,0706 0,1364 0,1981 0,2563 0,3116 0,3643 0,4148 0,4632 0,5101 0,5561 0,6012 1,5021 1,5290 1,5529 1,5744

30 V 1,0005 1,0066 1,0157 1,0275 1,0419 1,0588 1,0782 1,1004 1,1259 1,1552 1,1892
1

0,06976 0,07450 0,07883 0,08290
i 20,7 40,6 60,5 80,5 100,6 120,8 141,2 161,7. 182,5 203,7 225,4 675,2 690,0 703,3 7)5,6
s 0,0706 0,1364| 0,1981 0,2563 0,3116. 0,3643 0,4148 0,4632 0,5101 ļ 0,5560 0,6010 1,4904 1,5185 1,5430 1,5649



PIELIKUMI 469

12. tab u la s  tu rp in āju m s

t (°C)
320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600

18,0 V 0,1490 0,1548 0,1606 0,1662 0,1718 0,1774 0,1829 0,1884 0,1939 0,1993 0,2048 0,2102 0,2155 0,2209 0,2263
i 734,6 745,2 755,7 766.2 776,6 787,1 797,5 807,9 818,4 829,0 839,5 850,1 860,7 871,4 882,1
s 1,6505 1,6681 1,6850 1,7013 1,7170 1,7323 1,7471 1,7616 1,7758 1,7896 1,8030 1,8162 1,8291 1,8417 1,8542

20,0 V 0,1335 0,1388 0,1440 0,1491 0,1542 0,1593 0,1643 0,1693 0,1742 0,1791 0,1840 0,1889 0,1938 0,1986 0,2034
ļ i 733,4 744,2 754,8 765,3 775,8 786,4 7£6,9 807,4 817,9 828,5 839,1 849,7 860,3 871,0 881,7

s 1,6375 1,6553 1,6723 1,6887 1,7046 1,7199 1,7349 1,7494 1,7636 1,7775 1,7910 1,8042 1,8171 1,8298 1,8422

i
: 22,0 V 0,1208 0,1256 0,1304 0,1351 0,1398 0,1444 0,14S0 0,1536 0,1581 0,1626 0,1670 0,1715 0,1759 0,1804 0,1848
| i 732,3 743,1 753,9 764,5 775,1 758,7 796,2 806,8 817,4 828,0 838,6 649,2 859,9 870,6 881,4

s 1,6255 1,6435 1,6606 1,6772 1,6932 1,7087 1,7237 1,7383 1,7526 1,7665 1,7800 1,7933 1,8063 1,8190 1,8314

24 V 0,1101 0,1147 0,1191 0,1235 0,1278 0,1321 0,1363 0,1405 0,1447 0,1488 0,1529 0,1570 0,1611 0,1652 0,1692
i 731,0 742,1 752,9 763,7 774,3 785,0 795,6 8C6.2 816,8 827,4 838,1 848,8 869,5 870,3 881,1
s 1,6144 1,6326 1,6500 1,6667 l,6828j 1,6983 1,7134 1,7281 1,7425 

l
1,7564 1,7700 1,7833 1,7963 1,8091 1,8216

26 V 0,1012 0,1054 0,1095 0,1136 0,117610,1216 0,1255 0,1294 0,1333 0,1371 0,1409 0,1447 0,1485 0,1523 0,1560
i 729,9 741,0 752,0 762,8 773,5 784,2 794,9 805,6 816,3 827,0 737,7 848,4 859,1 869,9 880,7
s 1,6040 1,6225 1,6400 1,6568 1,6730i 1,6887 1,7040 1,7187 1,7332 1,7471 1,7608 1,7741 1,7872 1,7999 1,8125

28 V 0,09348 0,09747 0,1013 0,1052 0,1089'0,1126 0,1163 0,1199 0,1235 0.1271 0,1307 0,1342 0,1378 0,1413 0.1448
i 728,6 739,9 751,0 761,9 772,8 783,5 794,3 805,0 815,7 826,4 837,2 848,0 858,7 869,6 880,4
s 1,5942 1,61/9 1,6307 1,6477 1,7640 1,6798 1,6951 1,7099 1,7244 1,7384 1,7521 1,7655 1,7786 1,7915 1,8040

30 V 0,08679 0,09056 0,09423 0,09783 0,1014 0,1049 0,1083 0,1117 0,1151 0,1185 0,1218 0,1251 0,1284 0,1317 0,1350
i 727,4 738,9 750,1 761,1 772,0 782,8 793,6 804,4 815,2 825,9 836,7 847,5 858,3 869,1 880,0
s 1,5851 1,6040 1,6220 1,6391 1,6555 1,6714 1,6868 1,7017 1,7162 1,7304 1,7441 1,7575 1,7707 1,7835 1,7961

i



470 PIELIKUMI

12. tabulas turpinājums

" \ < ( 0C)
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 520 540 260 280 300

35 V 1,0003 1,0064 1,0155 1,0273 1,0417 1.0585 1,0779 1,1001 1,1255 1,1547 1,1886 1,2289 0,06226 0,06625 0,06993
i 20,8 40,7 60,6 80,6 100,7 120,9 141,2 161,7 182,6 203,8 225,5 247,8 684,4 698,8 711,9
s 0,0706 0,1364 0,1980 0,2562 0,3115 0,3642 0,4147 0,4630 0,5099 0,5558 0,6008 0,6453 1,4932 1,5197 1,5430

40 V 1,0001 1,0062 1,0152 1,0271 1,0414 1,0582 1,0770 1,0997 1,1251 1,1542 1,1880 1,2281 D,05297 0,05675 0,06016
i 20,9 40,8 60,7 80,7 100,8 121,0 141,3 161,8 182,6 203,8 225,5 247,8 678,4 694,1 708,0
s 0,0705 0,1364 0,1979 0,2561 0,3114 0,3641 0,4146 0,4628 0,5066 0,5555 0,6005 0,6451 1,4693 1,4983 1,5230

45 V 0.9998 1,0060 1,0150 1,0269 1,0412 1,0580 1,0773 1,0994 1,1247 1,1537 1,1874 1,2273 0,04565 0,04926 0,05253
i 21,0 40,9 60,8 80,8 100,9 121,1 141,4 161,9 182,7 203,9 225,5 247,8 671,8 689,0 704,0
s 0,0705 0,1363 0,1979 0,2560 0,3113 0,3640 0,4145 0,4627 0,5095 0,5553 0,6003 0,6447 1,4463 1,4779i 1,5045

50 V 0,9997 1,0057 1,0148 1,0266 1,0409 1,0577 1.0770 1,0990 1,1243 1,1532 1,1868 1,2265 1,2750 0,04327 0,04637
i 21,1 41,0 60,9 80,9 101,0 121,2 141,5 161,9 182,7 203,9 225,6 247,8 271,1 683,6 669,7
s 0,0705 0,1363 0,1978 0,2559 0,3112 0,3639 0,4143 0,4625 0,5993 0,5551 0,6000 0,6444 0,6860 1,4584 1,4870

60 V 0,9992 1,0053 1,0144 1,0262 1,0404 1,0572 1,0764 1,0984 1,1235 1,1522 1,1857 1,2250 1,2728 0,03405 0,03705
i 21,3 41,2 61,1 81,1 101,2 121,3 141,6 162,1 182,9 204,0 225,6 247,8 271,0 671,2 690,3
s 0,0705 0,1362 0,1977 0,2557 0,3110 0,3637 0,4141 0,4622 0,5089 0,5547 0,5695 0,6439 0,6883 1,4200 1,4539

70 V 0,9988 1,0049 1,0139 1,0257 1,0399 1,0566 1,0758 1,0977 1,1226 1,1513 1,1845 1,2235 1,2708 1,3307 0,03025
i 21,6 41,4 61,3 81,3 101,3 121,5 141,8 162,2 183,0 204,1 225,7 247,9 271,0 295,3 679,6
s 0,0704 0,1361 0,1975 0,2556 0,3 №8 0,3635 0,4139 0,46/0 0,5085 0.5543 0,5980 0,6434 0,6876 0,7324 1,4214

80 V 0,9983 1,0045 1,0135 1,0252 1,0394 1,0561 1,0752 1,0970 1,1210 1,1504 1,1883 1,2220 1,2688 1,3278 0,02497
i 21,8 41,6 61,5 81,5 101,5 121,7 141,9 162,4 183,1 204,2 225,8 247,9 271,0 265,2 667,4
s 0,0703 0,1360 0,1974 0,2554 0,3106 0,3633 0,4137 0,4617 0,5082 0,5539 0,5986 0,6429 0,6869 0,7315 1,3887



PIELIKUMI 471

12. tabulas turpinājums

P (A G / c m ^ \
320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600

35 V 0,07341 0,07676 0,08000 0,08316 0,08626 0,08931 0,09232 0,09529 0,09823 0,1011 0,1040 0,1069 0,1098 0,1126 0,1154
i 724,2 736,0 747,5 758,8 770,0 781,0 792,0 802,9 813,8 824,7 835,6 846,4 857,3 868,2 879,1
s 1,5640 1,5836 1,6020 1,6195 1,6363 1,6525 1,6681 1,6832 1,6979 1,7122 1,7260 1,7395 1,7528 1,7657 1,7784

40 V 0,06335 0,06638 0,06931 0,07215 0,07493 0,07765 0,08032 0,08295 0,08556 0,08814 0,09069 0,09322 0,09574 0,09824 0,1007
i 720,9 733,2 745,0 756,6 758,0 779,2 790,3 801,4 812,4 823,4 834,4 845,3 856,3 867,3 878,3
s 1,5450 1,5653 1,5843 1,6022 1,6193 1,6358 1,6516 1,6669 1,6818 1,6962 1,7102 1,7239 1,7372 1,7502 1,7629

45 V 0,05550 0,05830 0,06099 0,06358 0,06610 0,06857 0,07099 0,07336 0,07571 0,07802 0,08032 0,08259 0,08485 0,08708 0,08931
i 717,5 730,2 742,4 754,3 766,0 777,3 788,6 799,8 811,0 822,1 833,2 844,2 855,3 866,3 877,4
s 1,5276 1,5487 1,5682 1,5866 1,6041 1,6208 1,6369 1,6524 1,6675 1,6820 1,6961 1,7099 1,7234 1,7365 1,7493

50 V 0,04919 0,05181 0,05431 0,05671 0,05903 0,06130 0,06351 0,06568 0.06782 0,06993 0,07202 0,07408 0,07613 0,07816 0,08018
i 714,0 727,2 739,8 751,9 763,8 775,4 786.9 798,2 809,6 820,8 832,0 843,1 854,2 365,3 876,5
s 1,5114 1,5333 1,5533 1,5721 1,5901 1,6071 1,6234 1,6392 1,6544 1,6691 1,6834 1,6973 1,7108 1,7239 1,7369

60 V 0,03967 0,04204 0,04426 0,04639 0,04842 0,05038 0,05229 0,05416 0,05599 0,05779 0,05957 0,06132 0,06306 0,06477 0,06648
i 706,4 720,8 734,2 747,1 759,5 771,6 783,4 795,1 806,7 818,2 829,5 840,9 852,2 863,5 874,7
s 1,4814 1,5051 1,5266 1,5465 1,5651 1,5828 1,5997 1,6159 1,6314 1,6465 1,6610 1,6751 1,6889 1,7022 1,7153

70 V 0,03278 0,03502 0,03706 0,03899 0,04082 0,04258 0,04427 0,04592 0,04753 0,04912 0,05067 0,05220 0,05371 0,05521 0,05669
i 698,0 713,9 728,4 742,0 755,1 767,6 779,9 791,8 803,8 815,5 827,1 838,7 850,1 861,5 872,9
s 1,4528 1,4793 1,5026 1,5236 1,5431 1,5615 1,5789 1,5955 1,6115 1,6269 1,6417 1,6560 1,6700 1,6835 1,6968

80 V 0,02752 0,02968 0,03162 0,03342 0,03310 0,03670 0,03824 0,03973 0,04119 0,04260 0,04399 0,04536 0,04671 0,04804 0,04935
i 638,8 706,55 722,3 73S.7 750,4 763,5 776,2 788,6 800,8 812,8 824,6 836,4 848,0 859,6 871,2.
s 1,4255 1,4548 1,4800 1,5026 1,5231 1,5423 1,5603 1,5775 1,5938 1,6096 1,6246 1,6393 1,6534 1,6672 1,6805



472 PIELIKUMI

12. tabulas turpinājums

(°C)

p (kO lctn*)^~ ^
20 40 60 80 lfiO 120 140 160 180 200 220 240 260. 280 300

90 V 0,9979 1,0040 1,0130 1,0248 1,0389 1,0556 1,0746 1,0963 1,1211 1,1494 1,1822 1,2205 1,2668 1,3249 1,4023
i 22,0 41,8 61,7 81,6 101,7 121,8 142,1 162,5 183,2 204,3 225,8 248,0 271,0 295,1 321,1
s 0,0703 0,1359 0,1972 0,2552 0,3104 0,3630 0,4134 0,4614 0,5078 0,5534 0,5981 0,6423 0,6863 0,7307 0,7770

100 V 0,9975 1,0036 1,0126 1,0243 1,0384 1,0550 1,0740 1,0957 1,1203 1,1485 1,1810 1,2191 1,2649 1,3221 1,3978
i 22,2 42,1 61,9 81,8 101,9 122,0 142,2 162,6 183,3 204,4 225,9 248,0 271,0 295,0 320,9
s 0,0702 0,1357 0,1971 0,2551 0,3102 0,3628 0,4132 0,4611 0,5075 0,5531 0,5977 0,6417 0,6857 0,7300 0,7759

110 V 0,9971 1,0032 1,0122 1,0239 1,0380 1,0545 1,0735 1,0950 1,1195 1,1476 1,1799 1,2176 1,2630 1,3193 1,3936
i 22,4 42.3 62,1 82,0 102,1 122,2 142,4 162,8 183,4 204,5 226,0 248,0 271,0 294,8 320,5
s 0,0701 0,1356 0,1969 0,2549 0,3100 0,3626 0,4130 0,4609 0,5073 0,5527 0,5972 0,6412 0,6850 0,7292 0,7747

120 V 0,9966 1,0028 1,0117 1,0234 1,0375 1,0540 1,0728 1,0947 1,1188 1,1466 1,1788 1,2162 1,2612 1,3168 1,3896
i 22,7 42,5 62,3 82,2 102,2 122,3 142,5 162,9 183,6 204,6 226,0 248,1 270,9 294,7 320,2
s 0,0701 0,1356 0,1969 0,2548 0,3098 0,3624 0,4128 0,4606 0,5069 0,5524 0,5968 0,6407 0,6844 0,7285 0,7736

130 V 0,9962 1,0023 1,0113 1,0229 1,0370 1,0535 1,0723 1,0937 1,1180 1,1457 1,1777 1,2148 1,2593 1,3142 1,3857
i 22,9 42,7 62,5 82,4 102,4 122,5 142,7 163,0 183,7 204,7 226,1 248,1 270,9 294,6 320,0
s 0,0701 0,1355 0,1968 0,2546 0,3096 0,3622 0,4126 0,4604 0,5060 0,5520 0,5963 0,6402 0,6838 0,7278 0,7726

140 V 0,9958 1,0019 1,0109 1,0225 1,0365 1,0529 1,0717 1,0930 1,1172 1,1448 1,1766 1,2135 1,2575 1,3117 1,3819
i 23,1 42,9 62,7 82,6 102,6 122,7 142,9 163,2 183,8 204,8 226,2 248,1 270,9 294,6 319,7
s 0,0701 0,1353 0,1966 0,2546 0,3095 0,3620 0,4123 0,4601 0,5063 0,5516 0,5959 0,6398 0,6832 0,7270 0,7717

160 V 0,9950 1,0011 1,0100 1,0216 1,0356 1,0519 1,0705 1,0917 1,1157, 1,1430 1,1744 1,2107 1,2540 1,3069 1,3745
i 23,5 43,3 63,1 83,0 103,0 123,0 143,2 163,5 184,0 205,0 226,3 248,2 270,8 294,5 319,3
s 0,0699 0,1352 0,1964 0,2542 0,3091 0,3617 0,4119 0,4597 0,5057 0,5509 0,5950 0,6387 0,6821 0,7257 0,7698



PIELIKUMI 473

12. tabulas turpinājums

t (°C) 

p {kGlcn *)
320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

!

520 540 560 580 600

90 V 0,0233 0,025500,02736 0,02906 0,03065 0,03213 0,03356 0,03493 0,03625 0,03754 0,03881 0,04005 0,04127 0,04247 0,04365
i 678,6 698,5 715,6 731,1 745,6 759,4 772,5 785,2 797,7 810,0 822,1 834,1 845,9 857,6 869,3
s 1,3984 1,4315 1,4589 1,4830 1,5046 1,5246 1,5434 1,5610 1,5778 1,5939 1,6093 1,6242 1,6385 1,6525 1,6660

100 V 0,01986 0,02206 0,02390 0,02555 0,02705 0,02845 0,02979 0,0310 0,03228 0,03348 0,03464.0,03578 0,03689' 0,03799 0,03907
i 666,9 689,8 708,6 725,3 740.6 755,0 768,7 781,9 794,7 807,2 819,6 831,7 843,7 855,7 867,5
s 1,3702 1,4084 1,4387 1,4645 1,4873 1,5081 1,5276 1,5458 1,5631 1,5795 1,5952 1,6104 1,6250 1,6391 1,6528

110 V 0, 01687 0,01919 0,02105 0,02265 0,02410 0,02544 0,02670 0,02789 0,02904 0,03015 © © 00 to Ja
,

O © OJ to to co 0,03332 0,03434 0,03533
i 653,0 680,3 701,1 719,2 735,4 750,6 764,8 778,4 791,5 804,4 817,0 829,4 841,6 853,8 865,8

,
s 1,3394 1,3847 1,4182 1,4463 1,4708 1,4926 1,5128 1,5316 1,5494 1,5662 1,5823 1,5977 1,6126 1,6269 1,6408

1 120 V 1,495 0,01674 0,01862 0,02022 0,02163 0,02292 0,02412 0,02525 0,02634 0,02739 0,02840 0,02939 0,03035 0,03129 0,03222
i i 348,9 669,4 693,1 712,7 730,0 745,9 760,7 774,8 788,4 801,5 814,4 827,0 839,4 851,6 863,8

tc 0,8231 1,3600 1,3982 1,4289 1,4550 1,5779 1,4989 1,6183 1,6366 1,5538 1,5703 1,5859 1,6010 1,6156 1,6296

130 V 1,487 0,01453 0,01653*0,01813 0,01952'0,02077 0,02193 0,02301 0,02404 0,02504 0,02599 0,02692 0,02783 0,02871 0,02958
i 348,3 656,9 684,3 705,9 724,4 741,1 756,6 771,1 785,1 798,6 811,7 824,6 837,2 849,6 861,9

! s 0,8214 1,3337 1,3779 1,4115 1,4393 1,4637 1,4855 i 1,5056 1,5244 1,5421 1,5£ 89 1,5749 1,5902 1,6050 1,6192

140 V 1,481 0,01254 0,01469 0,01631 0,017690,01892 0,020040,02109 0,02208 0,023020,02393 0,02481 0,02567 0,02650 0,02732
i 347,7 642,2 b74,7 698,6 718,5 736,2 752,3 767,4 781,8 795,6 809,0 822,1 834,9 847,6 860,0
s 0,8198 1,3047 1,3569 1,3939 1,4240 1,4499. 1,4726

ļ
1,4935 1,5129 1,5310 1,6482 1,5645 1,5800 1,5950 1,6094 |

160 V 1,468 1,619 0,01151 0,01330 0,01469 0,01589!0,01695 0,01795 0,01887 0,01974 0,02057 0,02138.0,02215 0,02291 0,02365
i 346,6 379,4 652,2 '• 682 8 706,0 725,8 743,5 759,7 775,0 789,6 803,6 817,2 830,5 843,5 856,2
s 0,8168 0,8713 0,3113 : 1,3590

i
1,3941 1,4232 1,4484 1,4706 1,4911 1,5103 1,5282 1,5450 1,5612 1,5766 1,5915
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12. tabulas turpinājums

i  (°C )
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 3fO

180 V 0,9941 1,0003 1,0092 1,0207 1,0347 1,0508 1,0694 1,0905 1,1143 1,1412 1,1722 1,2081 1,2505 1,3022 1,3677
i 24,8 43,7 63,5 83,3 103,3 123,3 143,5 163,8 184,3 205,2 226,6 248,3 270,8 294,3 319,0
s 0,0698 0,1351 0,1961 0,2539 0,3088 0,3613 0,4114 0,4591 0,5051 0,5502 0,5942 0,6377 0,6809 0,7243 0,7680

200 V 0,9933 0,9995 1,0083 1,0198 1,0337 1,0498 1,0682 1,0892 1,1128 1,1395 1,1701 1,2054 1,2471 1,2976 1,3611
i 24,0 44,1 63,8 83,7 103,7 123,7 143,8 164,0 184,5 205,4 226,8 248.3 270,8 294,1 318,6
s 0,0697 0,1348 0,1958 0,2537 0,3085 0,3608 0,4110 0,4586 0,5045 0,5496 0,5934 0,6368 0,6797 0,7229 0,7663

220 V 0,9924 0,9988 1,0075 1,0190 1,0328 1,0488 1,0671 1,0879 1,1113 1,1379 1,1680 1,2028 1,2438 1,2932 1,3548
i 24,8 44,5 64,2 84,0 104,0 124,0 144,1 164,3 184,8 205,5 226,7 248,4 270,8 294,0 318,2
s 0,0696 0.1S47 0,1956 0,2534 0,3082 0,3605 0,4105 0,4581 0,5040 0,5489 0,5926 0,6358 0,6786 0,7215 0,7646

240 V 0,9916 0,9978 1,0067 1,0181 1,0318 1,0478 1,0661 1,0860 1,1099 1,1362 1,1660 1,2004 1,2407 1,2890 1,3488
i 25,3 44,9 64.6 84,4 104,4 124,4 144,4 164,6 185,0 205,7 226,8 248,5 270,8 293,9 318,0
s 0,0695 0,1345 0,1954 0,2531 0,3078 0,3601 0,4101 0,4576 0,5034 0,5481 0,5918 0,6349 0,6774 0,7202 0,7629

260 V 0,9908 0,9970 1,0058 1,0172 1,0309 1,0468 1,0649 1,0854 1,1085 1,1345 1,1640 1,1979 1,2375 1,2849 1,3432
i 25,7 45,3 65,0 84,8 104,7 124 7 144,7 164,9 185,3 205,9 227,0 248,6 270,8 293,8 317,8
s 0,0695 0,1343 0,1952 0,2528 0,3075 0,3597 0,4097 0,4571 0,5029 0,5478 0,5910 0,6340 0,6763 0,7188 0,7612

280 «i 0,9900 0,9962 1,0050 1,0164 1,0300 1,0458 1,0639 1,0842 1,1071 1,1328 1,1621 1,1955 1,2346 1,2810 1,3379u
i 26,2 45,8 65,4 85,2 105,1 125,0 145,0 165,2 185,6 206,1 227,1 248,7 270,8 293,7 317,5

s
0,0694 0,1341 0,1950 0,2526 0,3073 0,3593 0,4092 0,4567 0,5023 0,5470 0,5902 0,6330 0,6752 0,7174 0,7597

300 0,9892 0,9954 1,0042 1,0154 1,0291 1,0448 1,0628 1,0830 1,1057 1,1312 1,1602 1,1932 1,2316 1,2772 1,3327
V

26,6 46,2 65,8 85,5 105,5 125,4 145,3 165,5 185,8 206,3 227,2 248,7 270,8 293,6 317,2
i

S 0,0693 0,1339 0,1948 0,2523 0,3069 0,3589 0,4088 0,4562 0,5018 0,5463 0,5894 0,6321 0,6741 0,7161 0,7581
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12. tabulas turpinājums

p ļkGicm*y^^
320 340 360 880 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600

180 V 1,457 1,594 0,00866 0,01085 0,01230 0,01350 0,01455 0,01549 0,016360,01718 0,01795 0,01870 0,01942 0,02011 0,02079
i 345,7 377,1 619,7 663,6 691,8 714,3 734,1 751,7 767,9 783,3 798,0 812,1 825,8 839,3 852,4
s 0,8142 0,8662 1,2527 1,3209 1,3634 1,3964 1,4243 1,4488 1,4710 1,4910 1,5097 1(5273 1,5441 1,5599 1,5751

200 V 1,446 1,571 1,828 0,00870 0,01031 0,01153 0,01258 0,01350 0,014340,01513 0,01586 0,01656 0,01723 0,01787 0,01850
i 344,9 375,2 416,4 639,6 675,4 701,8 723,7 742,9 760,4 776,8 792,2 806,9 821,1 835,0 848,5
$ 0,8118 0,8620 0,9279 1,2774 1,3317 1,3699 1,4009 1,4275 1,4513 1,4728 1,4925 1,5108 1,5281 1,5445 1,5601

220 V 1,436 1,552 1,755 0,00661 0,00857 0,00988 0,01094 0,01185 0,01268 0,01344 0,01413 0,01480 0,01543 0,01604 0,01663
i 344,4 373,7 410,8 606,3 651,7 688,2 712,8 733,8 752,6 770,1 786,2 801,6 816,3 830,6 844,5
s 0,8096 0,8584 0,9178 1,2209 1,2978 1,3433 1,3780 1,4071 1,4326 1,4555 1,4761 1,4952 1,5131 1,5301 1,5462

240 V 1,427 1,536 1,709 1,00366 0,00707 0,00846 0,00955 0,01048 1,01128 0,01202 0,01270 0,01333 0,01394 0,01451 0,01507
i 343,9 372,5 407,1 530,2 635,5 673,5 701,3 724,3 744,6 763,0 780,1 796,1 814,4 826,2 840,4
s 0,8074 0,8553 0,9109 1,1013 1,2603 1,3157 1,3554 1,3872 1,4145 1,4388 1,4605 1,4804 1,4990 1,5165 1,5330

260 V 1,418 1,521 1,675 0,00217 0,00563 0,00724 0,00839 0,00932 0,01010 0,01082 0,01147 0,01209 0,01267 0,01322 0,01375
i 343,3 371,4 404,3 458,3 607,9 657,4 689,0 714,4 736,3 755,9 773,8 790,5 806,4 821,6 836,3
s 0,8052 0,8522 0,9052 0,9890 1,2149 1,2872 1,3323 1,3674 1,3968 1,4226 1,4455 1,4662 1,4855 1,5036 1,5206

280 V 1,410 1,508 1,646 0,00199 0,00425 0,00619 0,00738 0,00830 0,00908 0,00978 0,01042 0,01102 0,01158 0,0121110,01262
i 342,7 370,4 402,0 446,2 570,1 638,2 675,7 703,9 727,6 745,8 767,3 784,9 801,4 817,0 832,1
s 0,8031 0,8493 0,9000 0,9698 1,1550 1,2549 1,3084 1,3474 1,3793 1,4066 1,4307 1,4525 1,4725 1,4912 1,5089

300 V 1,403 1,496 1,622 0,00188 0,00308 0,00523 0,0H650 0,00743 0,00820 0,00888 0,00951 0,01010 0,01064 0,01115 0,01164
i 342,2 369,5 400,0 438,3 524,0 616,2 661,0 692,7 718,5 740,6 760,5 778,8 796,0 812,4 827,8
s 0,8011 0,8465 0,8956 0,9551 1,0841 1,2194 1,2833 1,3272 1,3619 1,3910 1,4163 1,4391 1,4600 1,4794 1,4974
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Dažu PSRS degvielas veidu raksturojums
13. t a b u l a

Atradne Marka

Degvielas degoša masa

Sa
us

ā 
d

eg
vi

el
a 

A
s 

%

Darba
degviela

Pelnu kušanas temperatūra (°C )

u

■ss

T3
a:

■a
\ O

tlO

O ' ö T3

6o
■SÜ

•e 
O' a 

•y
ti h h

O g l e s

Donecas baseins Æ 43 75 5,5 5,8 1,6 12,1 7200 22,5 12 4900 1000— 1100 1100— 1200 1150— 1250
r 39 80,5 5,4 4,3 1,5 8,3 7700 16 8 5900 1050— 1100 1100— 1200 1200— 1250

TOK 32 83 5,1 4,8 1,5 5,6 80C0 20 6 5980 1000— 1050 1150— 1200 1200— 1250
T 12 90 4,2 2,2 1,5 2,1 8260 14 4 6800 1000— 1150 1100— 1300 1150— 1350

A n , A K 4 94 1,8 1,9 1,0 1,3 . 8050 5 5 7240
AM , AC 4 93,5 1,8 1,7 1,0 2,0 8000 13 6 6510

AC1II, 1000— 1150 1050— 1350 1100— 1400
A P il l 4 93 1,8 2,2 1,0 2,0 7970 15 6 6330

„ ,, ALU 4 92,5 1,8 2,2 1,0 2,5 7930 18,5 6,5 6000

Kuzneckas ba
seins K, nc 26 87 5,0 0,5 2,0 5,5 8110 18 9 6000 1000— 1150 1150— 13C0 1150— 1350

Kemerovas nc 15 90 4,3 — 3,3 8240 18 6 6320 1030 1170 1230
Ļeņina r 39 83 5,8 0,7 2,7 7,8 7910 11 8,5 6390 1050-1250 1100- 1300 1150— 1400
Prokopjevskas CC 24 88 4,6 0,5 2,2 4,7 8080 11 6 6730 1050— 1500 1150—>1500 1250— >1500

Karagandas ba
seins n>K/nc 27 85 5 1 1,0 1,4 7,5 8(X)0 23 8 5620 1150— >1500 1400— >1500 1450— >1500

Tas pats B 42 73,5 4,7 0,7 0,9 20,2 6620 20 27 3700 1090— 1120 1160— 1240 1170— J270

Piemaskavas ba
seins B 45 67 5,0 5,9 1,3 20,8 6240 35 32,5 2540 1000— >1500 1050— >1500 1100— >1500

Pečoras baseins
Vorkutas 30 85 5,3 1,3 2,3 6,1 8070 23 10 5530 1000— 1150 1100— 1300 1150— 1400
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13. tabulas turpinājums

Atradne Marka

Degvielas degošā masa

Sa
us

ā 
de

gv
ie

la
; 

As 
% 

|

Darba
degviela Pelnu kušanas temperatūra (°C)

■c
O £ % £ o

eo«
' ļ ' o e

60«
■oK-g

«
U h h

Aleksandrijas un 
un citi 
(U PS R ) B 57 66,5 6,0 5,1 0,8 21,6 6300 35 55 1510 1100— 1300 1150— >1500 1200— >1500

Gruzijas PSR: 
Tkvarčelli 
Tkvibuli

rDK.
r

35
40

80.5
77.5

5,9
5,8

2,1
2,4

1,7
1,5

9,8
12,8

7630
7380

35
30

6
12

4630
4470

1150— >1500 
1300->1500

1400— >1500 
>1500

1400— >1500 
>1500

Urāli:
Kizelas
Jegoršinskas
Ceļabinskas

rDK.
A
B

40
7

43

78
90,5
73

5.6
3.7 
5,2

8,8
0,6
1,6

1,3
0,6
1,7

6,3
4,6

18,5

7680
8080
6720

33
24
30

5
5,5

19

4850
5770
3700

1000— 1450 
1350— >1500 
1000— 1150

1200—>1500 
>1500 

1100— 1350

1250— 1500
>1500

1150— 1400

Vidusāzija:
Suluktinskas
Kizilkiskas
Kokjangakas

B
B
«

36
38
35

78
75
77

4.0 
4,3
5.0

1,0
2,7
2,4

0,8
09
1,0

16,2
17,1
14,6

6850
6800
7170

15
15
21

22
27
14

4410
4050
4790

1050— 1250
1000— 1250
1000— 1500

1100— 1350 
1030— 1300 

1100— >1500

1150— 1400 
1050— 1350 

1100— >1500

Rietumsibīrija:
Kanskas
Minusinskas

B
R

48
42

71
79

4,8
5,6

0,8
0,7

1,4
2,2

22,0
12,5

6320
7470

15
12

32
12

3460
5710 1100—1200 1200— 1350 1280— 1380

Austrumsibīrija:
Ceremhovas R 45 78 ļ 5,7 1,4 1,6 13,3 7400 17 12 5330 1000— 1150 1150— 1300 1160— 1400
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13. tabulas turpinājums

Atradne Marka

Degvielas degošā masa

Sa
us

ā 
d

eg
vi

el
a

A
s 

%

Darba
degviela

Pelnu kušanas temperatūra (°C )

Tī: “5 ”2:
•e
o

eo
«

•« = o  
O  «  »0?

6o
«

■c 'î a
O

«
h h h

Piejūras ap
gabals: 

Artjemovskas 
Sučanskas

B
IT5K.

49
32

71,5
86

5,7
5,0

0,6
0,5

1,5
1,4

20,7
7,1

6620
8000

25
25

28
10

3410
5340

1100— 1350
1050— 1150

1200— 1450
1200— 1300

1250— 1475
1300— 1400

Igaunijas
Gdovas
(Ļeņingradas

apg-)
Saveļjevas
(Saratovas

apg.)

— 81
81

71

73.5
73.5

61

9.4
9.5

7,7

5,1
4,7

13,2

0,3
0,3

1,1

De

11,7
12,1

17,0

: g a k n

7990
7990

6530

i  en

63
72

73,5

s

10
11,5

17

2600
2040

1500

1170— 1400
1140-1430

1050— 1260

1300— >1500 
1220— >1450

1130— 1275

1320— >1500 
1280— >1450

1150— 1290

Gabalkūdra
Frēzkūdra

— 70
70

57.8
57.8

6,0
6,0

P

0,3
0,3

ā r ē

2.5
2.5

i e

33.4
33.4

d e g v

5240
5240

i e l a

11
11

s v e

40
50

d i

2560
2030 1800— 1400 990— >1500 1010— >1500

Malka — 85 51,0 6,1 0,0 0,6 42,3 4510 1 35 2700 — — —

Mazuts 40 
ar mazu sēra 
piejaukumu 

Mazuts 40 ar 
sēra piejau
kumu

P i e z ī r n e: TabuL sas

87,5

85.3 

tā dit

11,2

11,0

3 pēc

0,6

3,2

A.

0,7

0,5

Kareļina

9750

P610

latiem.

0,15

0,25

3

3

9420

9280

—

—

'
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