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NOWOCZESNE LABORATORIUM DYDAKTYCZNE  

DO PODSTAWOWYCH PRAW MECHANIKI PŁYNÓW 

 

Nowoczesne laboratoria dydaktyczne ułatwiają studentom przyswojenie wiedzy, poprzez praktyczne poznanie zjawisk i 

konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką.  W artykule zaprezentowane zostaną nowoczesne stanowiska dydaktyczne do 

analiz przepływu cieczy w instalacjach hydraulicznych. Wdrożone je do procesu nauczania w Instytucie Budowy Maszyn Wy-

działu Mechanicznego WAT. Umożliwiają one obserwowanie zmian energii zachodzących podczas przepływu płynu. Dają 

możliwość doświadczalnego wyznaczania współczynników strat liniowych i miejscowych oraz określania charakteru przepły-

wu. 

 

WSTĘP 

Poznawanie istoty zjawisk zachodzących w otaczającym nas 
świecie jest podstawą rozwoju cywilizacyjnego. Proces ten można 
realizować na drodze teoretycznej bądź praktycznej. Jednakże 
w większości przypadków wykorzystuje się obie te metody. Może to 
odbywać się według dwóch schematów. Albo obserwujemy jakieś 
zjawisko i staramy się je opisać odpowiednimi zależnościami teore-
tycznymi, albo tworzymy jakąś teorię i próbujemy potwierdzić ją 
doświadczalnie. Takie podejście jest podstawą potwierdzenia wia-
rygodności pozyskiwanej wiedzy. To daje szansę na dalszy jej 
rozwój i umożliwia podnoszenie ogólnego poziomu wykształcenia 
społeczeństwa.  

Łączenie teorii z praktyką jest też najlepszą metodą na przeka-
zywanie wiedzy. W ten sposób jej odbiorca łatwiej przyswaja anali-
zowaną tematykę. Dzieje się tak za sprawą większej ilości bodźców 
i zmysłów biorących udział w procesie edukacyjnym. Tym samym 
w ludzkiej pamięci zapisuje się większa liczba zróżnicowanych 
sensorycznie informacji o danym zjawisku. To przekłada się na 
lepsze utrwalenie pozyskiwanej wiedzy. Nie należy też zapominać 
o indywidualnych cechach. Mogą one różnicować predyspozycje 
w zakresie procesu przyswajania nowych informacji. W takim przy-
padku stosowanie zróżnicowanych metod poznawczych zapewnia 
wysoka efektywność procesu dydaktycznego. 

Analizując sposoby pozyskiwania wiedzy o otaczającym nas 
środowisku można stwierdzić, że w początkowym etapie rozwoju 
człowieka dominuje metoda doświadczalna. Dziecko w okresie 
niemowlęcym nie dysponuje umiejętnością mówienia ani czytania, 
a mimo wszystko uczy się. Robi to głównie poprzez obserwację 
i samodzielne powtarzanie określonych zachowań. Inaczej rzecz 
ujmując - przeprowadza doświadczenia, które pozwalają pozyskać 
i utrwalać wiedzę. Skłania to ku wnioskowi, że taka forma poznawa-
nia świata jest dla człowieka jedną z najbardziej naturalnych i łatwo 
przyswajanych form nauki. Jak pokazuje doświadczenie dydaktycz-
ne, sprawdza się to na każdym etapie edukacji. Poza dzieciństwem, 
drugi okres intensywnego wykorzystania takiego mechanizmu, ma 
miejsce podczas studiów. Można nawet stwierdzić, że jest to nieo-
dzowny element zwłaszcza na kierunkach technicznych. Potwier-
dzeniem tego jest wyraźne wydzielenie w programach nauczania 
wielu przedmiotów takiej formy nauczania, jaką są zajęcia laborato-

ryjne. To na nich studenci w sposób doświadczalny weryfikują 
i uzupełniają swoją wiedzę, pozyskaną na zajęciach audytoryjnych. 

Aby taka forma nauczania dała oczekiwane rezultaty pracownie 
laboratoryjne musza być odpowiednio wyposażone. Należy przez to 
rozumieć dysponowanie stanowiskami badawczymi, które pozwala-
ją dobrze odtwarzać zjawisko będące tematem zajęć. Muszą one 
wyraźnie je obrazować, dysponować możliwością pomiaru charakte-
rystycznych parametrów i pozwalać na uzyskiwanie wyników zbliżo-
nych do wartości określanych na drodze teoretycznej. Inną pożąda-
ną cechą jest dostosowanie czasu realizacji doświadczenia do 
czasu typowych modułów godzin dydaktycznych.  

1. OBSZAR DYDAKTYCZNY 

Jednym z obszarów dydaktycznych Instytutu Budowy Maszyn 
Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej (IBM 
WME WAT) jest zaznajamianie studentów z budową, użytkowaniem 
i zasadami projektowania hydraulicznych układów napędowych. 
Wymaga to od nich znajomości podstawowych praw rządzących 
przepływem cieczy.  

Większość zagadnień związanych z ruchem omawia się 
w szkołach gimnazjalnych i średnich na przykładzie ciał stałych. 
Dzieje się tak za sprawą stosunkowo łatwej do zrozumienia proble-
matyki tego zagadnienia i dość prostych opisujących go zależności 
matematycznych. Ponieważ szkoły te mają w większości przypad-
ków charakter ogólnokształcący, taki zakres wiedzy jest w zupełno-
ści wystarczający. Uczelnie wyższe mają za zadanie kształcić na 
ściśle sprecyzowanych kierunkach studiów. Skutkuje to znacznym 
sprofilowaniem przedmiotów nauczania. Studenci mogą dzięki temu 
mieć przekazywaną znacznie szerszą i szczegółową wiedzę. Jest to 
nieodzowne do wykształcenia wysokiej klasy specjalistów. 

W przypadku zagadnień związanych z aspektami technicznymi, 
jakimi są m.in. przemiany energii zachodzące w hydraulicznych 
układach napędowych, aby osiągnąć zamierzony cel dydaktyczny 
należy umożliwić studentom praktyczną weryfikację poznawanych 
zależności i praw. Zrealizować można to jedynie poprzez zajęcia 
laboratoryjne. Mając tego świadomość IBM WME WAT stara się 
stale modernizować swoje pracownie. W ostatnim okresie, dzięki 
dotacji z DNiSW (Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego), 
pozyskano nowoczesne zestawy badawcze dla laboratorium 
z przedmiotowej problematyki.  
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2. STANOWISKA LABORATORYJNE 

Stworzona pracownia stanowi doskonałą bazę laboratoryjną, 
w oparciu o którą studenci mogą poznawać zjawiska zachodzące 
w układach hydraulicznych, identyfikować cechy wpływające na 
energochłonność procesów przepływu cieczy, wyznaczać wartości 
wpływających na to parametrów instalacji oraz oceniać dynamiczne 
i hydrostatyczne oddziaływania płynów na ciała stałe. Wyposażenie 
stanowią najwyższej, światowej klasy zestawy dydaktyczno-
badawcze tworzące [2]: 
– stanowisko do analiz zjawiska kawitacji; 
– stanowisko wyznaczania charakterystyk pomp wyporowych; 
– stanowisko do określeniach charakteru przepływu w cieczy 

instalacjach hydraulicznych; 
– stanowisko do określania wpływu zmiany wielkości przekroju 

poprzecznego instalacji na energię potencjalną i kinetyczną cie-
czy; 

– stanowisko do określania strat w hydraulicznej instalacji rurowej; 
– stanowisko do określania strat w zaworach hydraulicznych 

o  rożnej konstrukcji; 
– stanowisko do określania strat w przewodach hydraulicznych o 

konstrukcji; 
stanowisko do określania reakcji dynamicznej cieczy roboczej. 
Dzięki przeźroczystej obudowie pompy w stanowisku do analiz 

zjawiska kawitacji można wyraźnie zaobserwować moment w któ-
rym pojawiają się w niej pęcherzyki powietrza(rys.1). Dzięki zawo-
rom na króćcu ssawnym i tłocznym można symulować zróżnicowa-
ne opory na linii zasilającej i roboczej. Oprócz tego zbiornik z ma 
wbudowany system regulacji temperatury cieczy krążącej w bada-
nym układzie. Pozwala to w bardzo szerokim zakresie analizować 
warunki przy których pojawia się kawitacja. 

 
Rys. 1. Stanowisko do analiz zjawiska kawitacji [1] 
 

Stanowisko do wyznaczania charakterystyki pomp wyporowych 
pozwala określić związek pomiędzy wydajnością pompy a ciśnie-
niem generowanym przez odbiorniki energii(rys.2). Korzystający 
z niego studenci dysponują możliwością precyzyjnego sterowania 
prędkością obrotową wirnikaoraz symulowania obciążenia na linii 
roboczej. Oprócz tego układ pomiarowy pozwala na wyznaczanie 
wartości mocy pobieranej przez silnik napędowy pompy, co pozwala 
uzyskiwać informację o sprawności badanego zespołu. 

Stanowisko do określeniach charakteru przepływu w cieczy in-
stalacjach hydraulicznych, poprzez pomiar oporów i natężenia 
przepływu, pozwala zidentyfikować obszar występowania przepływu 
laminarnego i turbulentnego(rys.3). Do precyzyjnych pomiarów 
ciśnienia wykorzystywany jest stabilizowany zbiornik zasilający 
i różnicowy manometr cieczowy. Dla obszaru większych wartości 
liczby Reynolds’a stosowany jest natomiast różnicowy manometr 
sprężynowy a ciecz podawana jest bezpośrednio z pompy. 

 
Rys. 2. Stanowisko wyznaczania charakterystyk pomp wyporowych 
[1] 

 

 
Rys. 3. Stanowisko do określeniach charakteru przepływu cieczy 
w instalacjach hydraulicznych [1] 

 
Stanowisko do określania wpływu zmiany wielkości przekroju 

poprzecznego instalacji na energię potencjalną i kinetyczną cieczy, 
pozwala na wyznaczanie przebiegu linii pizometrycznej oraz linii 
energii(rys.4). W układzie jest możliwość dwojakiego wyznaczania 
prędkości ruchu płynu, tzn. poprzez pomiar ciśnienia dynamicznego 
oraz pomiar  natężenia przepływy. Pozwala to ocenić ich wzajemną 
korelację. 

Pomiary realizowane na stanowisku do określania strat w hy-
draulicznej instalacji rurowej dają możliwość oceny wpływu na nie 
różnego typu elementów zmieniających kierunek ruchu cie-
czy(rys.5). Odpowiednio rozmieszczone króćce do pomiaru spadku 
ciśnienia, pozwalają na pomiar spadu ciśnienia na pojedynczej 
przeszkodzie oraz całej analizowanej linii. Daje to możliwość oceny 
wpływy miejscowych zaburzeń przepływu na straty na odcinkach 
prostoliniowych. 

Jednym z ważniejszych elementów instalacji hydraulicznej są 
zawory. Wartość generowanych przez nie strat jest ściśle związane 
z ich konstrukcją. Do określenia ich charakterystyki służy stanowi-
sko na rys.6. Zastosowano w nim rozwiązania z mechanizmami 
grzybkowymi oraz kulowymi. Możliwe jest sporządzanie ich charak-
terystyk w funkcji stopnia przesterowania dźwigni/pokrętła oddziału-
jącej na elementy zmieniający przekrój szczeliny przelotowej zawo-
ru. Do pomiarów spadku ciśnienia wykorzystuje się bardzo precy-
zyjne manometry różnicowe o zakresie 2000 mBar i dokładności 
±1 mBar. 
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Stanowisko do określania strat w przewodach hydraulicznych 
(rys.7) pozwalana ocenić wpływ średnicy i dokładności wykonania 
(promieniowej nierównomierności przekroju) rur instalacyjnych na 
opory przepływu.  

Dla zobrazowania efektu oddziaływania energii kinetycznej pły-
nu na przeszkody służy stanowisko do określania reakcji dynamicz-
nej cieczy roboczej (rys.8). Zróżnicowane deflektory umożliwianą 
ocenić efektywność całego procesu w zależności od kształtu ścianki 
w którą uderza strumień płynu i prędkości jego wypływu z instalacji 

 

 
Rys. 4. Stanowisko do określania wpływu zmiany wielkości przekro-
ju poprzecznego instalacji na energię potencjalną i kinetyczną cie-
czy [1] 

 

 
Rys. 5. Stanowisko do określania strat w hydraulicznej instalacji 
rurowej [1] 

 

 
Rys. 6. Stanowisko do określania strat w zaworach o rożnej kon-
strukcji [1] 

 
Rys. 7. Stanowisko do określania strat w przewodach o zróżnico-
wanej konstrukcji [1] 

 

.  
Rys. 8. Stanowisko do określania reakcji dynamicznej strumienia [1] 

 
Do zasilania stanowisk wymagających zewnętrznego źródła 

generującego ruch cieczy służy moduł bazowy (rys.9). Posiada on 
pompę wirową oraz dwa zbiorniki. Jeden z nich służy jako rezerwu-
ar wody, a drugi pełni funkcję pomiarową. Regulacja natężenia 
przepływu odbywa się w sposób dławieniowy, z wykorzystaniem 
zaworu kulowego zamontowanego na linii tłocznej. W skład stano-
wiska wchodzą też dodatkowe elementy przyłączeniowe oraz stoper 
i naczynie pomiarowe do małych natężeń przepływu. 

 

 
Rys. 9. Moduł bazowy 

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowane w artykule stanowiska laboratoryjne spełniają 
wszystkie wymogi stawiane edukacyjnym zestawom badawczym. 
Dotyczy to zarówno kwestie bezpieczeństwa, jaki i powtarzalności 
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oraz precyzji pomiarów. Oprócz kwestii związanych ściśle z proce-
sem badawczym studenci zaznajamiają się zasadami eksploatacji 
komponentów układów hydraulicznych. Mają okazję zetknąć się 
z problematyką odpowietrzania instalacji, uruchamiania pomp wiro-
wych, wpływie zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych na precy-
zję sterowaniai zróżnicowanymi metodami i urządzeniami pomiaro-
wymi. Zdobywane w ten sposób doświadczenia istotnie wzbogaca 
ich zasób wiedzy i praktyczne umiejętności jej wykorzystania. 
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Modern laboratory for teaching basic laws of fluid mechanics 

Modern teaching laboratories help students acquire 

knowledge. Practical discovery of phenomena allows them to 

confront theoretical knowledge with practice. The paper 

presents modern teaching stations for analysis of fluid flow in 

hydraulic systems. They have been implemented into the 

teaching process at the Institute of Mechanical Engineering 

of the Mechanical Faculty of the Military University of Tech-

nology. They allow one to observe changes of energy occur-

ring during the flow of a fluid. They make it possible to de-

termine the coefficients of linear and local losses and other 

aspects of fluid mechanics experimentally. 
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