REȚELE EDILITARE

M.T.C. IV

CURSUL NR. 1
PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI FIZICE ALE FLUIDELOR
1. CARACTERISTICILE GENERALE ALE CORPURILOR FLUIDE
În hidraulică, se consideră fluid, un corp care posedă proprietăţi de
deformabilitate într-un grad pronunţat, admiţându-se că practic nu dezvoltă
eforturi tangenţiale atunci când este solicitat la alunecare din starea de repaus.
Fluidele se împart în:
 Lichide;
 Gaze.
Lichidele şi gazele prezintă unele proprietăţi fizice comune, însă, există între
ele şi diferenţieri ca:
 Lichidele se caracterizează prin uşurinţa de deplasare a particulelor din
care sunt formate. Particulele alunecă unele faţă de altele, iar
deformaţia continuă, până ce lichidul ia forma vasului, formând o
suprafaţă liberă;
 Lichidele nu rezistă la schimbarea de formă, motiv pentru care, sunt
considerate ca fiind lipsite de rigiditate;
 Lichidele opun rezistenţă la variaţia de volum, deci, sunt puţin
compresibile, deosebindu-se de gaze, care se comprimă foarte mult;
 În comparaţie cu lichidele care iau forma vasului, gazele sunt
expansive, ocupând tot volumul ce le stă la dispoziţie;
 Particulele lichide, păstrează între ele o legătură, prin acţiunea unei
forţe de atracţie dintre molecule, care constituie coeziunea, spre
deosebire de gaze, la care particulele sunt supuse unor forţe de
respingere.
Definiţia particulei fluide
Hidraulica, studiază stările de echilibru şi mişcare ale fluidelor, cu ajutorul
legilor din mecanica clasică, relative la punct şi sisteme de puncte materiale discrete.
Considerarea moleculelor drept puncte materiale discrete, îngreunează
rezolvarea problemelor de hidraulică, datorită mişcării proprii complicate ale
acestora (browniană). Pentru a se înlătura această dificultate, este necesar ca, pentru
studiul fluidelor să se ia în considerare, particule mai mari, ca moleculele,
adoptându-se o reprezentare simplificată a fluidului. Această reprezentare presupune
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că fluidul este format din particule ce conţin mai multe molecule de fluid care ocupă
complet şi compact volumul ocupat de fluid.
Dimensiunile particulelor în echilibru sau în mişcare sunt limitate inferior de
înlăturarea mişcării proprii a moleculelor care o compun şi limitate superior de
posibilitatea aplicării formulelor de calcul diferenţial.
Modelul de fluid, definit astfel, permite să se reprezinte fluidul ca un mediu
continuu.
Modelul fluidului continuu, respectiv particula fluidă, posedă proprietăţi de
compresibilitate, viscozitate, greutate specifică etc.
Se defineşte particula fluidă, drept porţiunea de fluid, de dimensiuni
suficient de mici, pentru a permite cu suficientă exactitate, aplicarea calculului
diferenţial şi destul de mari, pentru a păstra caracteristica modelului de mediu
continuu.
2. GREUTATEA SPECIFICĂ ŞI DENSITATEA
Se numeşte greutate specifică „γ” a unui fluid omogen, raportul dintre
greutatea corpului şi volumul lui.
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Pentru fluidele neomogene, referirile se fac la o particulă de fluid, care
dispune de un volum redus şi trebuie definită ca o caracteristică punctuală.
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Caracteristicile apei pure la temperatura de 40C
γ
9810
1000
981
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1000
102
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Pentru gaze, în afară de γ şi ρ se mai foloseşte şi o altă caracteristică fizică,
numită volum specific, notat cu v = 1/γ.
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Toate aceste mărimi fizice, pot fi influenţate de următorii factori:
 temperatura: este capacitatea fluidului de a se dilata ca urmare a
creşterii temperaturii, determinând o micşorare a greutăţii specifice şi a
densităţii;
 materialele solide în suspensie sau sărurile dizolvate în lichide, măresc
γ şi ρ;
 gazele dizolvate în lichide, micşorează γ şi ρ;
 gravitatea terestră g, influenţează în măsura în care aceasta variază cu
poziţia geografică a locului respectiv;
 la gaze, variaţiile greutăţii specifice cu temperatura şi presiunea sânt
mari şi se calculează cu ajutorul relaţiei de stare fizică;
 la lichide, în condiţii normale de variaţie a γ şi ρ, se pot presupune γ şi
ρ constante.
3. COMPRESIBILITATEA FLUIDELOR
Compresibilitatea este proprietatea fluidelor de a-şi micşora volumul la
creşteri de presiuni exterioare exercitate asupra lor. Lichidele sunt foarte
compresibile comparativ cu solidele, însă mai puţin compresibile în raport cu gazele.
La variaţii mici ale presiunii (dp), schimbarea de volum (dv), a volumului de
lichid V, se exprimă prin legea dV = -β·V·dp.
unde:
β – coeficient de compresibilitate a lichidului;
< β > = m2/N
În afară de β, ca măsură a compresibilităţii unui lichid, se mai foloseşte şi
modulul de elasticitate, ε = 1/β.
Aceşti coeficienţi (ε şi β), pot fi exprimaţi în funcţie de γ şi ρ, pornindu-se de
la legea conservării masei:
m = ρ · V = ct.
dm = d(ρ·V) = V·dρ + ρ·dV = 0
d
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prin integrare între limitele corespunzătoare, ρ0 şi ρ; p0 şi p, obţinem:
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   0  e pp0  , care reprezintă o altă formă a legii compresibilităţii.
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Prin această lege, se exprimă în mod evident, comprimarea volumului de la
V0 la V, când presiunea creşte de la p0 la p.
Dacă încetează acţiunea presiunii care comprimă lichidul, acesta revine la
volumul iniţial, fără a se manifesta deformaţii remanente, deci, în concluzie,
lichidele sunt perfect elastice. În condiţii tehnice obişnuite de variaţie a temperaturii
şi presiunii, lichidele se presupun incompresibile. Există însă domenii în care trebuie
să se ia în considerare această caracteristică.
Ex: SONICITATEA, creată de Gogu Constantinescu, este ştiinţa care se
ocupă cu transmiterea puterii mecanice prin oscilaţii în medii fluide şi solide.
Denumirea se datorează faptului că variaţia de presiune se propagă în masa de fluid
cu viteza sunetului.
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legea lui LAPLACE asupra vitezei de propagare a sunetului în

mediu fluid de densitate ρ şi modul de elasticitate ε.
Pentru fluide incompresibile, la care dρ=0, ar rezulta că c→ ∞ de unde  că
ipoteza incompresibilităţii nu corespunde realităţii ci constituie numai o ipoteză
simplificatoare de calcul.
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4. COMPRESIBILITATEA GAZELOR
La gaze, volumul variază în funcţie de temperatură şi presiune. Pentru gazele
perfecte, între cei trei parametri, volumul specific (v = 1/γ = 1/ρ·g), presiunea p şi
temperatura absolută T = (t0C + 273)0K, există relaţia lui Clapeyron:
p v

P
 R  T în care, R este constanta gazelor perfecte (Raer = 29,27)
g

Schimbarea de stare a gazelor se face în regim barotrop, care poate fi izocor,
izobar, izoterm, adiabatic sau politropic, atunci când densitatea este funcţie numai de
presiune, sau în regim baroclim, când această condiţie nu este îndeplinită.
Astfel, relaţiile caracteristice la procesele barotrope sunt:
a) Izocor (v = ct.)
P P0
  ct .
T T0

(Charles)

b) Izobar (p = ct.)
V V0

 ct .
T T0

(Gay-Lussac)

în care, V şi V0 sunt volumele la temperatura T ( 0K), respectiv T0
= 2730K.
c) Izoterm (T = ct.)
p  V  p 0  V0  ct . (Boyle-Mariotte)

în care, V şi V0 sunt volumele la presiunile p, respectiv p0.
d) Adiabatic (procesul se desfăşoară atât de repede, încât mediul nu are
când să primească sau să cedeze căldură).
p  V k  ct .

(Poisson)
în care, k este exponentul adiabatic dat de relaţia:
k

cp
cv

,

cp fiind căldura specifică la temperatură constantă,

iar
cv căldura specifică la volum constant.
La hidrogen, k = 1,407; la aer, la azot şi la oxid de carbon k = 1,401, la oxigen
k = 1,396; la metan k = 1,310; iar la bioxid de carbon k = 1,293.
La curgerea unui gaz prin secţiuni ştrangulate sau în conductele de abur
izolate, cu circulaţie rapidă, au loc fenomene adiabatice.
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e) Politropic
p  V n  ct .

1<n<k

După aplicarea succesivă a legilor Boyle-Mariotte şi Gay-Lussac, la gazele
perfecte, rezultă ecuaţia Clapeyron-Mendeleev, sub formele:
p  V p 0  V0

 ct . ;
T
T0
pV 

m
 R  T  n  R  T;
M

pV  GrT ,

în care:
 p şi p0 sunt presiunile;
 V şi V0 volumele la temperatura absolută T (0K), respectiv
T0 = 2730K;
 m – masa gazului;
 M – masa moleculară a gazului;
 n – numărul de moli;
 G – greutatea gazului;
 R – constanta universală a gazelor, având valoarea 8,31 J/mol· 0K;
 r – constanta caracteristică fiecărui gaz, legată de constanta
universală a gazelor, prin relaţia:
r

R
, care , în cazul aerului are valoarea r = 29,27 m/K.
M

5. VÂSCOZITATEA
Vâscozitatea este proprietatea fluidelor de a opune rezistenţă la curgere, ce
rezultat al interacţiunii mecanice dintre particulele constituente. În interiorul
fluidelor reale se dezvoltă ca efect al vâscozităţii, tensiuni tangenţiale pe orice
element de suprafaţă ideală A, care separă două porţiuni în mişcare relativă de
alunecare una faţă de alta. Tensiunile tangenţiale multiplicate cu suprafaţa A, adică
forţele datorită vâscozităţii, sunt forţe de frecare interioară, care caută să frâneze
mişcarea şi să împiedice într-o măsură oarecare, deplasările neregulate ale
particulelor fluide.
Datorită acţiunii acestor forţe, în timpul mişcării, o parte a energiei cinetice şi
potenţiale a particulelor se cheltuieşte pentru învingerea frecării, transformându-se
ireversibil în energie calorică şi în acest fel se modifică continuu parametrii
caracteristici ai mişcării , cu ridicarea temperaturii. De asemenea, stratul care se
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mişcă mai repede antrenează în fluid, stratul care se mişcă mai încet, la gaze
tinzându-se să se egaleze vitezele celor două straturi.
În interiorul fluidelor newtoniene (apa, gazele, saramura, produsele petroliere
şi alte lichide mai puţin vâscoase), iau naştere, între două suprafeţe paralele şi egale
A, la distanţă dz una de alta după normala comună şi la o variaţie de viteză dV în
regim de curgere laminară, forţe tangenţiale de frecare, date de relaţia:
F   A   A

în care:






dV
,
dz

F – forţa interioară de frecare [N];
τ – efortul unitar tangenţial datorită vâscozităţii [N/m2];
A – suprafaţa [m2];
2
 – coeficientul dinamic de vâscozitate [N·s/m ];
dV
– viteza de deformaţie a unghiului drept format de segmentul dz
dz

şi axa curentului sau gradientul vitezei de curgere, definit prin
derivata vitezei după direcţia z normală la planul în care aceasta
acţionează.

SCHEMA FORŢELOR DE VÂSCOZITATE
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