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Tečaj za specialnost “STROJNIK”, Brezje 2013 
Predmet: Osnove aerostatike, osnove hidrostatike in hidromehanike 
Povzetek predavanja   
 
Vsebina predavanja 
Osnove aerostatike, zračni tlak, merske enote, merilni inštrumenti 
Osnove hidrostatike in hidromehanike: značilnosti tekočin, tlaki in hitrosti tekočin, 
sesalna, tlačna in dobavna višina, izgube v tlačnih ceveh, delovni tlak na ročniku. 
 
Aerostatika je nauk o zračnem tlaku. Zemeljsko kroglo obdaja plast zraka, debela 
približno 40 km, imenujemo jo atmosfera ali ozračje. Najgostejša je pri morju, z 
nadmorsko višino se gostota manjša. Ozračje s svojo težo pritiska na površino Zemlje, 
kar imenujemo zračni tlak. 
Merilni inštrumenti: barometer, manometer, vakummeter.  
 
Hidrostatika je veda, ki preučuje mirujoče tekočine. Tekočine nimajo lastne oblike, 
imajo obliko posode. Tlak vode v posodi ni odvisen od oblike posode, ampak od tega, 
kako visoko stoji voda v posodi. 
Vezne posode: voda stoji enako visoko, ne glede na obliko posode. 
 
Hidrodinamika (nauk o gibanju tekočin) 
Kadar teče voda po ceveh, delujejo nanjo sile, ki se upirajo vodnemu toku, imenujemo 
jih pretočni upori. Zaradi njih se del tlaka, ki ga daje črpalka izgubi, tako da je tlak vode 
na koncu cevi nižji od tlaka na začetku cevi, gledano v smeri toka vode. 
 
Pretočni odpor 
Pretočni odpor je odvisen od: notranje gladkosti cevi, dolžine cevi, gostote tekočine, 
hitrosti vode, spremembe premera cevi, ostrih zavojih toka tekočine, višinske razlike. 
 
Črpanje vode  
Ko postavimo MB in sesalne cevi, se v črpalki in v sesalnih ceveh nahaja zrak. S 
pomočjo naprave za izsesavanje zraka iz črpalke in sesalnih cevi izčrpamo zrak tako, da 
ustvarimo podtlak. Zračni tlak, ki deluje na vodno površino je večji kot podtlak v MB in 
sesalnih ceveh. Zračni tlak porine vodo v MB in sesalne cevi. 
 
Sesalna in tlačna višina 
Sesalna višina je razdalja med sredino sesalne spojke na MB in vodno gladino. 
Tlačna višina je razdalja med sredino sesalne spojke na MB in koncem vodnega curka, 
ki teče iz ročnika; 
Dobavna višina je seštevek sesalne in tlačne višine. 
 
 
Izračun izgube tlakov:  
Izguba tlaka v tlačnih ceveh je odvisna od: trenja v ceveh, hitrosti vode, višinske razlike 
položenega cevovoda, količine vode, ki izteka iz ročnika in količine vode v tlačnih ceveh. 
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Naloga 1. 
Kakšen tlak mora dajati MB, da bo voda iz ročnika iztekala s tlakom 4,5 bara? 
 
Podatki: MB 8/8, ročnik - premer ustnika 12 mm, tlak na ročniku 4,5 bara, 3 kos B tlačne 
cevi, 2 kos C tlačne cevi, trojak (izguba 0,15 bara). 
 
Glede na premer ustnika na ročniku (12 mm) in tlaka vode na ročniku (4,5 bara) iz 
podatkov v tabeli izberemo količino vode, ki jo zaokrožimo na 200 l/min. Skupna količina 
vode, ki teče v obeh C ceveh je 2 x 200 = 400 litrov vode na minuto. Enaka količina 
vode teče tudi v B ceveh.   
 
Izračun tlačnih izgub za C cevi. 
Podatki, za izgubo tlaka zaradi trenja, ki so napisani v tabeli veljajo za dolžino tlačnih 
cevi 100 m. 
Izračun: x = 30 x 0,6 / 100 = 0,18 bara 
Izračun tlačnih izgub za B cevi: x = 45 x 0,4 / 100 = 0,18 bara 
Pomni: Količina vode na trojaku se razdeli glede na število tlačnih vodov, tlak pa ostane 
enak v vseh  tlačnih vodih. 
Izračun izgub tlaka zaradi višinske razlike: vsakih 10 m višinske razlike navzgor pade 
tlak za 1 bar, vsakih 10 m višinske razlike navzdol  naraste tlak za 1 bar. 
Skupno izgubo tlaka dobimo tako da seštejemo vse izgube: potreben tlak na ročniku, 
izguba tlaka v C ceveh, izguba tlaka v B ceveh, izguba tlaka zaradi višinske razlike, 
Izguba tlaka zaradi vodnih armatur. 
 
Vprašanja: 
 

1. Kaj pomeni izraz "aerostatika" ? 
2. Kaj pomeni izraz "hidrostatika" ? 
3. Kaj pomeni izraz "hidrodinamika" ? 
4. Od česa je odvisen tlak na dnu posode z vodo? 
5. Opiši princip vezne posode! 
6. Od česa je odvisen pretočni upor v posodi? 
7. Kaj pomeni izraz "sesalna višina" ? 
8. Kaj pomeni izraz "tlačna višina" ? 
9. Kaj pomeni izraz "dobavna višina" ? 
10. Kako se spreminja zračni tlak glede na višinsko razliko? 
11. Od česa je odvisna količina vode, ki teče iz ročnika? 

 


