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Antud töö eesmärk on Eesti Maaülikooli hüdraulika laboris asuva Saint-Tech firma katserenni 

komplekti kuuluvate mudelitega tutvumine ning hüdraulika õpetamiseks vajalike 

laboratoorsete tööde väljatöötamine ja läbikatsetamine. 

Katsete läbiviimiseks parandati renni lekkekohad, paigaldati tiivikveemõõtja ja tehti juurde 

õppetööks vajalikud katsemudelid, mis ei kuulunud katserenni komplekti. Kõikide katsete 

vooluhulga mõõtmisel on kasutatud tiivikveemõõtjat. 

Eesti Maaülikoolis pööratakse hüdraulika õpetamisel suuremat tähelepanu Eesti oludega 

seotud hüdrotehnilistele ehitistele. Seetõttu valiti katserenni komplekti kuuluvast 19-st 

katsemudelist välja 10 hüdraulika õpetamist toetavat mudelit.  

Väljavalitud katsemudelitega tehakse laboratoorsed tööd. Selleks koostatakse vajalikud 

tabelid ja juhendid. Katse käigus mõõdetud tulemusi võrreldakse erialakirjanduse valemite 

järgi arvutatud tulemustega ja seal olevate teguritega.  

Erinevate ülevooludega tehtud katsete tegemisel selgus, et ülevoolutegur ei ole konstantne 

suurus vaid sõltub ülevoolusurvest. Rahustusseinaga voolurahustamise töö tulemuste 

uurimisel selgus, et juurde tehtud seinadest sobib vooluhüppe uputamiseks 25 mm kõrgune 

rahustussein kui ülevoolusurve on 30 mm. Tehiskaredusega takistuselementidega 

voolurahustamise töö käigus selgus, et väiksemate takistuste korral kohttakistustegur väheneb 

pikilangu suurenemisel ja suuremate takistuselementide korral suureneb. Varja alt voolamisel 

erineb kõverpinnalisel varjal vertikaalkitsendustegur erialakirjanduses esitatud tegurist 

rohkem kui tasapinnalise varja korral ja kiirustegur vähem. 

 

Märksõnad: ülevool, alumise bjefi hüdraulika, voolamine varja alt 

 



3 

 

 

 

Estonian University of Life Sciences  
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Abstract of Master´s Thesis 

Author:  Tauri Lillemaa Specialty: Hydraulic Engineering and Water 

Pollution Control 

Title: ADJUSTING AND TESTING OF THE HYDRAULIC LAB TILTING FLUME  

Pages: 78 Figures: 29 Tables: 18 Appendixes: 0 

Department:                   

Field of research:           

Supervisors:                       

Place and date:  

Hydraulic Engineering and Water Pollution Control 

Hydraulics 

Lecturer Mihkel Gross 

Estonian University of Life Sciences, 2016 

The purpose of this thesis was to examine the models belonging to the tilting flume set 

manufactured by Saint-Tech at the hydraulics laboratory of the Estonian University of Life 

Sciences, and to develop and test laboratory works necessary for teaching hydraulics. 

In order to perform the tests, flume leaks were fixed, water meter was installed and additional 

academically significant test models absent from the tilting flume set were manufactured. 

Water meter was used for flow rate measurements of all tests. 

In terms of hydraulics studies, Estonian University of Life Sciences pays great attention to 

water structures in Estonian environment. Therefore, 10 models that support hydraulics 

studies were selected among 19 test models belonging to the tilting flume set.  

Selected test models were used for performing laboratory work. For that purpose, tables and 

instructions were prepared. Test results were compared with the results calculated based on 

formulas and factors specified in professional literature.  

Tests performed with various weirs revealed that crest coefficent was not a constant indicator 

and depended on weir pressure head. Examination of the results of the flow downing with 

stilling baffle revealed that the best new stilling baffle for downing the hydraulic jump at 30 

mm head on the weir was 25 mm stilling baffle. In the course of flow downing by using 

artificial roughness elements it occurred that minor loss coefficent decreases upon increase in 

longitudinal fall with smaller resistance elements and increases with larger resistance 

elements. When flowing under the water gate, the difference of vertical contraction 

coefficient presented in professional literature is greater with bent tainter gate than with flat 

gate, while the coefficient of velocity differs less. 

Keywords: weir, tailwater hydraulics, flow under water gate 
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SISSEJUHATUS 

Hüdraulikasse puutuvaid teadmisi oli inimkonnal juba väga ammu. Kõik teadaolevad iidsed 

tsivilisatsioonid arenesid suhteliselt kuivades piirkondades, mistõttu tuli osata vett koguda ja 

juhtida. Neil kaugetel aegadel arenes hüdraulika empiiriliselt üksikvaldkondade kaupa. 

Hüdraulikale kui süsteemsele teadusele panid 18. sajandil aluse Sveitši päritolu teadlased Daniel 

Bernoulli ja Leonhard Euler [1].  

Eesti Maaülikooli hüdraulika laborisse muretseti uus, firma Saint-Tech poolt valmistatud 

hüdraulika katserenn ST1 koos paljude katsemudelitega. Magistritöö eesmärk on katserenni 

komplekti kuuluvate mudelitega tutvumine, hüdraulika õpetamist toetavate mudelite 

väljavalimine ja läbikatsetamine ning neile laboratoorsete tööde juhendite väljatöötamine.  

Eesti Maaülikoolis pööratakse hüdraulika õpetamisel suuremat tähelepanu hüdrotehnilistele 

ehitistele, mis on rohkem seotud Eesti oludega. Kuna katserenni kasutatakse peamiselt 

õppetöös, valiti renni varustusse kuuluvatest katsemudelitest välja just hüdraulika õpetamist 

toetavad mudelid. Kokku kuulub katserenni varustusse 19 katsemudelit. Magistritöös valiti 

laboratoorsete tööde tegemiseks välja 10 katsemudelit, ülejäänud mudeleid kasutatakse 

erinevate vooluolukordade demonstreerimiseks.  

Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis kirjeldatakse Eesti Maaülikooli 

hüdraulika laboris asuvat Saint-Tech firma katserenni ja töö käigus rennile tehtud muudatusi. 

Liigitatakse mudelid otstarbe järgi kahte rühma. Esimesse rühma moodustavad mudelid, millega 

käesoleva töö raames tehakse laboratoorsed tööd. Teise rühma kuuluvad mudelid erinevate 

hüdrauliliste nähtuste demonstreerimiseks. Teises peatükis tuuakse välja laboratoorsete tööde 

teoreetiline osa. Kolmandas peatükis kirjeldatakse väljavalitud katsemudelitega tehtavaid 

laboratoorseid töid. Selleks koostati vajalikud juhendid ja tabelid. Mõõtmisandmete järgi 

arvutatud tulemusi võrreldi erialakirjanduses toodud empiiriliste valemite järgi arvutatud 

tulemustega ja katseandmete järgi leitud tegureid võrreldi kirjanduses olevate teguritega. 
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Laboratoorsete tööde teemad hõlmavad endas kolme hüdraulika valdkonda: 

 ülevoolud 

 alumise bjefi hüdraulika 

 voolamine varja alt 

 

Läve pikkuse järgi liigitatakse ülevoolusid järgmiselt: õhukese seinaga ülevoolud (δ < 0,67 H); 

eriprofiilülevoolud (0,5…0,67H ≤ δ ≤ 2H) ja lailäviülevoolud (δ=2…10H) [2]. 

Laboratoorsete tööde juhendite koostamisel kasutatakse kõiki ülevoolude tüüpe. Alumise bjefi 

hüdraulika valdkonnast käsitletakse vooluhüpet ja käreda voolu rahustamist alumises bjefis. 

Vooluhüppeks vajalik käre vool tekitatakse ülevoolu või tasapinnalise varja abil. Voolu 

rahustamiseks kasutatakse rahustusseina ja tehiskaredusega takistuselemente. Varja alt 

voolamise korral kasutatakse vertikaalselt liigutatavat tasapinnalist varja ja radiaalselt 

liigutatavat kõverpinnalist varja 

Lõputöö teema aktuaalsus seisneb Saint-Tech katserenni senises väheses kasutamises õppetöös. 

Käesolevas magistritöös koostatud laboratoorseid töid saab edaspidi kasutada hüdraulika 

õpetamisel.    

Eesti keeles on magistritöös sooritatavate laboratoorsete tööde tegemiseks kasutatavate 

mudelite ja vajalike valemite ülevaade toodud õpikus „Hüdraulika ja Pumbad“ [2].  

Asjaliku juhendamise eest tänab autor juhendajat Mihkel Grossi. Eesti Maaülikooli 

veemajanduse osakonna juhatajat Toomas Tamme tänab autor abistava suhtumise eest. Katsete 

teostamiseks vajaliku tiivikveemõõtja soetamise eest avaldab autor tänu Eesti Maaülikoolile.  
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1. KATSERENNI  KIRJELDUS JA VAJALIKUD 

MUUDATUSED 

 

1.1. Üldine kirjeldus 

Eesti Maaülikooli hüdraulika laboris asuv Saint-Tech firma katserenn ST1 on suletud 

veeringlusega, pealt lahtine kanal, mis on mõeldud voolu käitumise uurimiseks. Katserenni 

komplekti kuuluvad katsemudelid, millega on võimalik demonstreerida erinevaid vooluolukordi 

ja teha katseid erinevate hüdrotehniliste ehitiste mudelite ja seadmetega. 

Katserenn koosneb kahest omavahel ühendatud 2,5 m pikkusest osast. Renni külgseinad on 

valmistatud läbipaistvast klaasplastist. Katserenni ristlõige on ristkülikukujuline, mille 

mõõtmed on 0,08x0,3 m. Kõik osad, mis puutuvad veega kokku on valmistatud 

korrosioonikindlast materjalist (alumiinium, klaasplast). Renni pikilang on reguleeritav 

mehaanilise tõstemehhanismi abil.  

Vesi pannakse ringlema tsentrifugaalpumbaga, mille survetoru suundub sissevoolu, 

rahustuskasti. Survetorul on vooluhulga mõõtmiseks rotameeter ja vooluhulga reguleerimise 

siiber. Renni põhjas on neli keermestatud ava läbimõõduga 8 mm, kuhu saab kinnitada 

katsetatavad mudelid ja muud elemendid. Ühenduskohad tagavad vajaliku katse-elemendi kiire 

ja lekkimiskindla paigaldamise.  

Veetaseme mõõtmiseks vajalikes punktides on katserenni põhivarustusena kaasas kaks 

mõõtnõela, mille mõõtmisulatused on 280 mm. Mõõtnõela ots on ümara kujuga. Parema 

tulemuse saamiseks peaksid mõõtnõela otsad olema nõelataolise terava koonilise otsaga. Saint-

Tech katserenni üldvaade ja põhiosad on toodud joonisel 1.  
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Joonis 1. ST1 katserenni üldvaade ja põhisosad [12] 

 Kaks omavahel ühendatud 2,5 meetrist katserenni 

 Äravoolu veemahuti 

 Sissevoolu veemahuti 

 Kalde reguleerimise mehhanism 

 Üld veemahuti 

 Tsentrifugaalpump 

 Rotameeter 

 Terasest toed 

 Manomeeter 

 

Originaalis on  ST1 katserennile vooluhulga mõõtmiseks paigaldatud rotameeter ja diafragma. 

Voolukiiruse mõõtmiseks on renn varustatud Pitot’ toruga. Rotameetri mõõtmistäpsust 

käsitletakse alajaotises 5.1. 

Pitot’ toru on rõhu mõõtmise mõõteriist, mida kasutatakse voolu kiiruse mõõtmiseks soovitavas 

voolupunktis [2]. Pitot’ toru koosneb kahest torust, millest üks on vertikaalne ning teise ots on 

painutatud 90˚ nurga alla. Mõõteriist asetatakse voolavasse vedelikku kõver ots vastu voolu. 
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Sirges vertikaaltorus tõuseb vedelik survetasandini, kõveras torus aga sellest kiirussurve ∆ℎ =

𝑣2/2𝑔 võrra kõrgemale [3].  

Lahtise voolusängi korral on kiirus ristlõike igas punktis erinev, seetõttu tuleb keskmise kiiruse 

saamiseks mõõta voolukiirust mitmes erinevas punktis. Pitot’ toruga mõõtmisel arvutatakse 

vooluhulk voolukiiruse järgi. Kuna selline vooluhulga määramise viis on tülikas ja ei anna kiiret 

tulemust, otsustati laboratoorsete tööde tegemisel kasutada autori poolt rennile paigaldatud 

vooluhulgamõõturit.  

Diafragma abil vooluhulga määramiseks tuleb piesomeetritelt võtta kaks lugemit. Esimene 

lugem võetakse püstpiesomeetrilt ja teine kaldpiesomeetrilt, seejärel arvutatakse kahe lugemi 

vahe ning saadud tulemuse põhjal arvutatakse või leitakse graafikult/tabelist vooluhulk. 

Diafragma oli rennile paigaldatud tehasepoolsete defektidega. Vooluhulga mõõtmiseks ei 

saadud piesomeetritelt vajalikke näite. Samuti ühenduskohad lekkisid. Diafragmat on võimalik 

taadelda, kuid käesolevas töös asendati see veemõõtjaga.   

 

1.2. Vajalikud muudatused 

Enne laboratoorsete töödega alustamist kontrolliti katserenni veekindlust ning parandati 

lekkekohad, kasutades läbipaistvat sanitaarsilikooni. Esines kaks lekkekohta horisontaalrenni 

ühenduskohtades.  

Mistahes laboratoorse töö tegemiseks on vajalik teada, milline on teatud hetkel katserenni läbiv 

vooluhulk. Originaalis oli katserennile vooluhulga mõõtmiseks paigaldatud rotameeter ja 

diafragma. Rotameetriga oli vooluhulga mõõtmine väga ebatäpne. Diafragma oli rennile 

paigaldatud tehasepoolsete defektidega. Seetõttu võeti diafragma veeringlusest välja ja välistati 

sellega vooluhulga mõõtmine. Täpsema ja kiirema tulemuse saamiseks asendati diafragma 

tiivikveemõõtjaga. Veemõõtja paigaldati katserenni survetorule. 

Laboratoorse töö „Voolurahustamine rahustusseinaga“ sooritamiseks puudus vajalik 

katsemudel.  Töö tegemiseks tehti rahustussein koos kinnitusvahendiga. Rahustusseina mudelit 

kasutatakse nii vertikaal – kui horisontaalasendis, mille kõrgused on vastavalt 20 mm ja 25  mm. 
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Renni varustusse kuulub kolm tehiskaredusega takistuselementi. Elemendid paiknevad 9 mm 

paksusel, mis tekitab voolus paisutuse. Laboratoorse töö „Voolurahustamine tehiskaredusega 

takistuselementidega“ eesmärgi täitmiseks oli vajalik leida, kui suur on plaadi voolutakistus, 

mille külge on takistuselemendid kinnitatud. Seepärast valmistati sama paksusega plaat ilma 

takistuselementideta. 

 

1.3. Laboratoorsete tööde sooritamisel kasutatavad katsemudelid 

1.3.1. Õhukene ülevool 

Õhukesteks ülevooludeks nimetatakse ülevoole, mille seina paksus δ < 0,67 H, kus H on 

ülevoolu kohal olev surve. Katserenni varustusse kuuluva õhukese ülevoolu mudeli kõrgus on 

200 mm ja seina paksus δ=2 mm. Õhukene ülevool on esitatud joonisel 2.  

 

Joonis 2. Õhuke ülevool (foto T.Lillemaa) 

 

1.3.2. Eriprofiil ülevool Creager-Ofitserovi I profiil 

Eriprofiil ülevoolude korral peab olema täidetud tingimus (0,5…0,67H ≤ δ ≤ 2H). Algselt 

katserenni komplekti Creager-Ofitserovi eriprofiil ülevoolu ei kuulunud, selle lasi Eesti 

Maaülikool eritellimusena valmistada antud õppetööd toetava katsemudeli. Juurdetehtud 

Creager-Ofitserovi ülevoolu kõrgus on 193 mm. Eriprofiil ülevoolu Creager-Ofitserovi I profiil 

on toodud joonisel  3.  
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Joonis 3. Eriprofiil ülevool Creager-Ofitserov I profiil (vasak foto T.lillemaa, parem foto  [12]) 

 

1.3.3. Lailäviülevoolud 

Lailäviülevoolud on ülevoolud, mille läve pikkus on vahemikus 2…10 ülevoolu survest 

(δ=2…10H). Katserenni komplekti kuulub kaks lailäviülevoolu mudelit. Esimese mudeli läve 

pikkus on 400 mm ja ülevoolu kõrgus 150 mm, teisel ehk väiksemal ülevoolul on läve pikkus 

150 mm ja kõrgus 60 mm. Suuremal mudelil on üks serv täisnurkne ja teine ümardatud 

(joonis  4). Väiksemal mudelil on mõlemad servad täisnurksed (joonis 5).  

 

Joonis 4. Lailävi ülevool 150x400 mm (vasak foto T.Lillemaa, parem foto [12]) 

 

Joonis 5. Lailävi ülevool 60x200 mm (foto T.Lillemaa) 
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1.3.4. Crump’i ülevool 

Tüüpilise Crump’i ülevoolu juurdevoolunõlva kalle on 1:2 ja äravoolu kalle 1:5. Katserenni 

komplekti kuuluva Crump’i ülevoolu nõlvused on vastavalt 1:3 ja 1:7. Ülevool on esitatud 

joonisel 6.   

 

Joonis 6. Crump'i ülevool (vasak foto T.Lillemaa, parem foto [12]) 

 

1.3.5. Rahustussein 

Algselt ei sisaldanud katserenni varustus ühtegi rahustusseina. Töö käigus valmistati vajalik 

sein, et rennis saaks teha vastava laboratoorse töö. Juurde tehtud rahustusseina saab kasutada 

horisontaalselt ja vertikaalselt. Horisontaalses asendis on seina kõrgus 20 mm ja vertikaalses 25 

mm. Rahustusseinaga vooluhüppe uputamine kajastub joonisel 7.  

 

Joonis 7. Voolurahustamine rahustusseinaga (foto T.Lillemaa) 
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1.3.6. Varjad 

Varjasid kasutatakse veetaseme reguleerimiseks ja teatud vooluhulga läbilaskmiseks. Katserenn 

on varustatud kõverpinnalise radiaalselt liigutatava varjaga (joonis 8) ja tasapinnalise 

vertikaalselt liigutatava varjaga (joonis  9):  

 

Joonis 8. Kõverpinnaline vari (vasak foto T.Lillemaa, parem foto [12]) 

 

Joonis 9. Tasapinnaline vari (vasak foto T.Lillemaa, parem foto [12]) 

 

1.3.7. Tehiskaredusega takistuselemendid 

Tehiskaredusega takistuselemente kasutatakse käreda voolu rahustamiseks. Takistuselemendid 

on liimitud 9 mm paksusele plaadile. Laboratoorse töö tegemisel kasutatakse järgmisi 

takistuselemente:  

 väiksemad tehiskaredusega takistuselemendid (h=20 mm) 

 suuremad tehiskaredusega takistuselemendid (h=25-30 mm) 

Katsemudelid on esitatud joonisel 10.  
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Joonis 10. Voolurahustamine tehiskaredusega takistuselementidega[12] 

 

1.4. Katsemudelid erinevate hüdrauliliste olukordade 

demonstreerimiseks  

1.4.1. Kolmnurkülevool  

Kolmnurkülevool on kolmnurkse ristlõikega ülevool, mille kõrgus on 195 mm ja seina paksus  2 

mm). Ülevoolu kasutatakse väikeste vooluhulkade mõõtmiseks, kuna vooluhulga vähenedes 

ülevoolu ava kitseneb [2]. Ülevool töötab kolmnurgana kui veetase ei tõuse kõrgemale 

kolmnurksest väljalõike avast, vastasel juhul on tegemist liitprofiiliga. Eesti oludes kasutatakse 

mõõteülevooluna kolmnurk ülevoolu kõige rohkem. Eelpool nimetatud ülevoolu kasutatakse 

vooluhulga mõõtmiseks kraavides ja rennides. Samuti mõõdetakse sellise ülevooluga reovee 

vooluhulka reostuskoormuse määramiseks asulates. Ülevool on toodud joonisel 11. 
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Joonis 11. Kolmnurk ülevool (vasak foto T.Lillemaa, parem foto [12]) 

 

Käesolevas töös ei kasutatud mudelit laboratoorse töö tegemisel, sest kolmnurk väljalõige on 

väga väike ja katserenn liiga kitsas. Seetõttu on vooluhulga mõõtmisvahemik väike ja reaalselt 

mõõdetavad vooluhulgad oluliselt väiksemad võrreldes teiste mudelite vooluhulkadega.  

 

1.4.2. Eriprofiil ülevoolud 

Katserenni varustusse kuulub lisaks Creager-Ofitserovi eriprofiil ülevoolule veel kolm eriprofiil 

ülevoolu mudelit, mis erinevad teineteisest jalami kuju poolest. Katsemudeleid kasutatakse 

demonstratsiooniks. Kõikide mudelite kõrgus on 193 mm. Eriprofiil ülevoolud kajastuvad joonistel 

12, 13, 14. 

 

 

Joonis 12. Järsema jalamiga eriprofiil ülevool (vasak foto T.Lillemaa, parem foto  [12]) 
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Joonis13. Laugema jalamiga eriprofiil ülevool (vasak foto T.Lillemaa, parem foto  [12]) 

 

Joonis14. Trampliin ülevoolu jalamil (vasak foto T.Lillemaa, parem foto [12]) 

 

1.4.3. Sifoonülevoolud 

Sifoon ülevoolusid kasutatakse väikeste survete vahemikus kui soovitakse suurt läbivooluvõimet 

varjasid kasutamata. See on ideaalne avariiülevooludeks või liigveelasuks eraldatud asukohtades 

[11]. Sifoon ülevoolu puhul kasutatakse vooluhulga läbilaskevõime suurendamiseks sifooniefekti. 

Tavapärasele ülevoolule avaldab survet ülevoolu kohale jääva veepinna kõrgus, sifoon ülevoolu 

puhul sõltub vooluhulga läbilaskevõime aga sisse- ja väljalaskeavade kõrguste vahest [12]. Saint-

Tech katserenni komplekti kuulub kaks sifoonülevoolu mudelit, mis on toodud joonistel 15 ja 16. 
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Joonis 15. Standardne sifoon ülevool (vasak foto T.Lillemaa, parem foto [12]) 

 

Joonis 16. Õhuga reguleeritav sifoonülevool (vasak foto T.Lillemaa, parem foto [12]) 

 

1.4.4. Truup 

Truubiks nimetatakse kuni kolme meetrise avaga muldkehas olevat toru kujulist rajatist, mille 

eesmärk on vee või loomade läbijuhtimine tee alt [13]. Truubi läbimõõdu suuruse määramiseks 

on vajalik teha hüdraulilised ja hüdroloogilised arvutused. Suurt tähtsust omab truubi 

paigaldamisel ümbritsev keskkond, seega eelnimetatud arvutuste tegemisest ainult ei piisa. 

Katserenn on varustatud reguleeritava truubi mudeliga, mille üks serv on ümardatud ja teine 

täisnurkne. Truup on toodud joonisel 17. 
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Joonis 17. Reguleeritava kõrgusega truup (vasak foto T.Lillemaa, parem foto [12]) 

 

1.4.5. Ventur’i renn 

Ventur’i renni korral põhjustavad voolu kitsendamise kõverpinnalised seinad. Ventur’i renni 

kasutatakse vooluhulkade mõõtmiseks. Katsemudel ja demonstratsioon olukord on esitatud 

joonisel 18. 

 

 

Joonis 18. Ventur'i renn (vasak foto T.Lillemaa, parem foto [12]) 

 

1.4.6. Voolujagaja 

Voolujagaja koosneb kahest paralleelsest seinast. Katsemudelit kasutatakse voolu käitumise 

uurimiseks sammastega jõgedes või kanalites. Voolujagaja on esitatud joonisel 19. 
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Joonis 19. Voolujagaja (vasak foto T.Lillemaa, parem foto [12]) 

 

1.4.7. Lainegeneraator 

Lainegeneraatorit kasutatakse lainete amplituudi, sageduse, jõu ja kiiruse uurimiseks. Seade on 

varustatud mootoriga, mille kiirust saab muuta sagedusmuunduri abil. Lainegeneraatori töö 

põhimõte on liigutada lainetekitamiseks vajalikku plaati väntmehhanismi abil. Seadmega on 

võimalik tekitada erineva sagedusega laineid [12]. Renni komplekti kuuluv lainegeneraator on 

esitatud joonisel 20 ja tema töö põhimõte joonisel 21. 

 
Joonis 20. Lainegeneraator [12] 

 

 
Joonis 21. Lainegeneraatori tööpõhimõte 

[12] 

 

 



 

2. Laboratoorsetes töödes kasutatavate katsemudelite teooria 

2.1. Õhuke ülevool  

Õhukese seinalisi ülevoole kasutatakse laialdaselt mõõteülevooludena. Kõige sagedamini 

kasutatakse horisontaalse harjaga teravaservalist ülevoolu. Sellise ülevoolu kasutamisel 

mõõteülevooluna tuleb täita rida tingimusi. Ülevool peab asetsema risti vooluga ning olema 

vertikaalne ja külgkitsenduseta, mille korral ülevoolu harja laius on võrdne renni laiusega. 

Ülevool peab olema uputamata (alumise bjefi sügavus on väiksem ülevoolu kõrgusest t<P). [4] 

Õhukesel ülevoolul puutub ülevoolav juga kokku ainult läve esiservaga, nii nagu õhukeses 

seinas oleva avagi puhul. Piki ülevooluseina tõusvate voolujoonte toimel juga aheneb. Algul joa 

alumine pind tõuseb ja lõikab langedes ülevoolu harja tasandit kaugusel 0,67 H ülevoolu 

esiservast.  Seetõttu ei mõjuta ẟ < 0,67 H, kus ẟ on ülevoolu harja paksus ning H surve,  paksune 

hari joa trajektoori. Et selles kindel olla, peaks ülevoolu hari olema veidi õhem ẟ<0,5H [2]. 

Õhukese seinaline ülevool kajastub joonisel 22.  

Õhukese ülevoolu arvutamiseks vajalikud valemid on esitatud alajaotises 3.2.2.  

 

Joonis 22. Õhuke ülevool [2] 
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2.2. Eriprofiil ülevool Creager-Ofitserov  

Eriprofiil ülevoole on kandilisi ja voolujoonelisi. Voolujooneliste ülevoolude voolutakistus on 

kandilistest väiksem. Seetõttu kasutatakse voolujoonelisi ülevoole liigveelasuna, kus 

eesmärgiks on saavutada suur läbilaskevõime. Eelpool mainitud ülevool on esitatud joonisel 23. 

Kõik ülevoolud liigitatakse läve pikkuse järgi.  

Eriprofiil ülevoolu korral peab olema täidetud tingimus 0,5…0,67H ≤ δ ≤ 2H, kus δ on 

ülevoolu paksus ja H surve. Voolujoonelised ülevoolud jagunevad vaakum- ja vaakumita 

ülevooludeks. Levinumad on vaakumita ülevoolud, mille alumine nõlv kujundatakse vabalt 

langeva joa järgi. Ülevoolu nõlv on joa alumisest pinnast veidi kõrgem, nii et juga libiseb mõõda 

nõlva ja joa all on rõhk õhurõhust suurem. V.Creageri ja A.Ofitserovi profiilid on tuntumad 

vaakumita ülevoolud [2].  

Creager-Ofitserovi eriprofiil ülevoolu arvuatmise valemid on toodud alajaotises 3.3.2. 

 

Joonis 23. Eriprofiil ülevool Creager Ofitserov I profiil [2] 

2.3. Lailäviülevool  

Lailäviülevool on lameda harjaga rajatis, mille hari on läve kohal oleva survega võrreldes pikk 

(joonis  24). Lailäviülevoolu korral on voolujooned ülevoolu harja kohal paralleelsed ning rõhk 
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jaguneb harja kohal hüdrostaatiliselt [5]. Lailäviülevoolud on hüdrotehnikas laialt levinud nii 

ülevoolupaisudena kui mitmesuguste vesiehitiste elementidena. Läve esiserv võib olla 

voolujooneline, ümardatud, kaldtahkne või täisnurkne [2].  

Alumise bjefi veetase mõjutab voolamist üle lailäviülevoolu teisiti, kui teiste ülevoolude puhul. 

Kuigi alumise bjefi veetase on lävest kõrgem, ei pruugi ülevool uputatud olla. Ülevool on 

uputatud kui sügavus kogu läve ulatuses on kriitilisest suurem. Ülevoolu võib lugeda uputatuks, 

kui ℎ𝑢 > 0,8 ∙ 𝐻0 või ℎ𝑢 > 1,25 ∙ ℎ𝑘𝑟 . Ülevoolueelses veesööstus voolujooned kõverduvad 

tugevasti ja ülevoolu pinnal tekib ahassügavus, kus voolu sügavus on kriitilisest väiksem. Vaba 

pinna edasine kulg oleneb läve pikkuse Lw ja surve H vahekorrast. Kui uputamata ülevoolu lävi 

on suhteliselt lühike 2…3H < Lw <3…4 H, ei jõua sügavus lävel pärast ahassügavust oluliselt 

suureneda, enne kui vesi sööstab üle läve alla. Pikema läve 3…4H < Lw  < 7…9H korral võib 

sügavus kasvada kriitiliseni. Veelgi pikemal lävel 7…9H < Lw < 11…12 H tekib laineline 

kaetud hüpe [2].  

Ülevoolu arvutamiseks vajalikud valemid kajastuvad peatükis 3.4.2.  

 

 

Joonis 24. Ümardatud esiservaga lailäviülevool [6] 
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2.4. Crump’i ülevool  

Tüüpiline Crump’i ülevool on kolmnurkse profiiliga ülevool, mille juurdevoolu nõlvus on 1:2 

ja äravoolu nõlvus 1:5. Crump’i ülevoolu välja arendamise eesmärgiks oli laia ristlõikega 

jõgedes täpsema vooluhulga mõõtmise tagamine. Tänapäeval kasutatakse Crump’i ülevoolu 

mõõteülevooluna. Erinevalt teistest ülevooludest ei kogune Crump’i ülevoolu ette ujuprahti ja 

setteid [7]. Crump’i ülevool on toodud joonisel 25.  

Valemid Crump’i ülevoolu arvutamiseks on esitatud peatükis 3.5.2. 

 

Joonis 25. Crump'i ülevool [8] 

 

2.5. Vooluhüpe 

Üleminekul käredalt voolult rahulikule voolule suureneb voolusügavus järsult ehk tekib 

vooluhüpe. Vooluhüppega läheb vool üle hüppe-eelselt käreda voolu sügavuselt h’<hkr 

hüppejärgsele rahuliku voolu sügavusele h’’>hkr [2]. Käreda vooluga voolusäng vajab tugevat 

kindlustamist, kuna käredas voolus esinevad suured voolukiirused ning säng on uhtumisohus. 

Uhtumisohu vältimiseks on kasulik esile kutsuda vooluhüpe. Sellega vähendatakse voolukiirust 

voolu sügavuse kasvu arvelt [4]. Vooluhüpe kajastub joonisel 26.  

Vooluhüppe arvutamiseks vajalikud valemid on esitatud alajaotises 3.6.2.    
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Joonis 26. Vooluhüpe [15] 

 

2.6. Voolurahustamine rahustusseinaga 

Rahustusseina kasutatakse voolu rahustamiseks. Rahustussein projekteeritakse juhul, kui ei 

soovita vesiehitise jalamil sängi sügavamaks võtta. Selle kindlakstegemiseks, kas on tarvis 

voolurahustit või mitte, arvutatakse ülevoolu jalamil tekkiva ahassügavuse hc kaassügavus hc’’ 

ning võrreldakse seda voolusügavusega alumises bjefis t. Kui hc’’ > t, tuleb projekteerida 

voolurahusti [2].  

Rahustusseina kõrgus on väga oluline. Kui rahustussein on liiga kõrge, tekib rahustusseina taga 

käre vool ja on vaja teist või kolmandat rahustusseina. Kui rahustussein on liiga madal, hüppab 

juga üle rahustusseina. Madala rahustusseina korral esineb erosioonioht seinale lähemal kui liiga 

kõrge seina korral [9]. Voolurahustamine rahustusseinaga on esitatud joonisel 27.  

Rahustusseina arvutamise valemid on esitatud peatükis 3.7.2. 
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Joonis 27. Voolurahustamine rahustusseinaga [14] 

 

2.7. Voolurahustamine tehiskaredusega takistuselementidega 

Lisaks rahustusseinale, rahustuskaevule ning nende kombineeritud meetodile rahustatakse 

voolu veel kasutades tehiskaredusega takistuselemente. Selleks seatakse rahustuspõrandale 

mitmesuguseid tõkkeid, mis lõhuvad voolu omavahel põrkuvateks jugadeks. Sellise 

voolurahustamise põhimõte on kineetilise energia summutamine. Vee intensiivsele segamisele 

kulub palju kineetilist energiat, mille tulemusena kiirus väheneb, sügavus suureneb ning vool 

rahuneb [2]. Suuremate tehiskaredusega elementidega voolurahustamine kajastub joonisel 28.  

Voolurahustamine tehiskaredusega takistuselementidega valemid on esitatud alajaotises 3.8.2. 
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Joonis 28. Suuremate tehiskaredusega takistuselementidega voolurahustamine 

(foto  T.Lillemaa) 

 

2.8. Varjad  

Voolamine varja alt kujutab endas hüdraulilisest seisukohast voolamist avast vertikaalse 

kitsendusega. Varja alt läbi voolates surutakse voolujooned kokku ja juga kitseneb. Varjaga on 

võimalik sulgeda osaliselt või täielikult vesiehitise (ülevoolupais, kalapääs) vooluava. 

Tasapinnaline vertikaalselt liigutatav vari erinevate vooluolukordadega on esitatud joonisel 29. 

Varja arvutamiseks vajalikud valemid on toodud peatükis 3.9.2. 

  

Joonis 29. Tasapinnaline vari [10] 



 

 

3. SOORITATAVAD LABORTÖÖD 

3.1. Erinevate vooluhulga määramise viiside võrdlemine 

Saint-Tech katserenniga sooritatavate hüdrauliliste laboratoorsete tööde tegemiseks on vajalik 

teada, milline on katserenni läbiv vooluhulk. Katserenni juures on võimalik kasutada järgmisi 

vooluhulga määramise meetodeid ja seadmeid: 

 kaalumeetod 

 vooluhulga määramine rotameetriga 

 vooluhulga mõõtmine tiivikveemõõtjaga 

Kõige täpsemaks vooluhulga määramise meetodiks loetakse kaalu- või mahumeetodit. 

Kaalumeetodiga määratud vooluhulka võrreldi rotameetri näidu ja veemõõtja abil leitud 

vooluhulgaga. Veemõõtjalt vooluhulga saamiseks fikseeriti meemõõtjat läbinud vee maht ja 

selleks kulunud aeg. Mahu ja aja suhte kaudu arvutati vooluhulk. 

 

3.1.1. Erinevate vooluhulga määramise viiside võrdlemise töö ülesanne 

1) Sooritada viis katset erinevate vooluhulkadega.  

2) Kaaluda veega täitunud ämber ja fikseerida selleks kulunud aeg. Saadud tulemustega 

arvutada vooluhulk (Qkaal). 

3) Fikseerida vooluhulgamõõturit läbinud vee maht ja selleks kulunud aeg. Saadud 

tulemustega arvutada vooluhulk (Qveemõõtja). 
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4) Kirjutada laboratoorse töö tabeli (Tabel 1) tühjadesse lahtritesse mõõtmise teel saadud 

tulemused ning arvutada  x-ga tähistatud suurused, kasutades peatükis 3.2.2 olevaid 

valemeid. 

5) Sõnastada laboratoorse töö järeldused. 

 

Tabel 1. Kaalumeetodi laboratoorse töö tabel 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 4 5 

mämber (kg)  

Qrotameeter (l/s)      

mtäis (kg)      

Tkaal (s)      

Tveemõõtja (s)  

Vveemõõtja (l)      

Arvutatavad suurused 

mvesi (kg) x x x x x 

Qkaal (l/s) x x x x x 

Qveemõõtja (l/s) x x x x x 

∆Qkaal;rotam (%) x x x x x 

∆Qkaal;veemõõtja (%) x x x x x 

 

3.1.1. Erinevate vooluhulga määramise viiside võrdlemise töö valemid 

Vee mahu arvutamine  

 𝑚𝑣𝑒𝑠𝑖 = 𝑚𝑡ä𝑖𝑠 − 𝑚ä𝑚𝑏𝑒𝑟 (l);  (3.1.) 

kus mtäis – kaalutud vee kaal (kg); 

mämber – tühja ämbri kaal (kg). 

*Veetiheduseks on võetud 1000 kg/m3, seega on mass võrdne mahuga. 

 

Vooluhulga arvutamine kaalumeetodil  

 𝑄𝑘𝑎𝑎𝑙 = 𝑚𝑣𝑒𝑠𝑖/𝑇𝑘𝑎𝑎𝑙 (l/s), (3.2.) 

kus mvesi – arvutatud vee maht (l);  
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Tkaal – ämbri täitumiseks kulunud aeg (s). 

Vooluhulga arvutamine vooluhulgamõõturi meetodil  

 𝑄𝑣𝑒𝑒𝑚õõ𝑡𝑗𝑎 = 𝑉𝑣𝑒𝑒𝑚õõ𝑡𝑗𝑎/𝑇𝑣𝑒𝑒𝑚õõ𝑡𝑗𝑎 (l/s), (3.3.) 

kus Vveemõõtja – vooluhulgamõõturit läbinud vee kogus (l); 

Tveemõõtja – vooluhulgamõõturit läbinud vee aeg (s). 

 

Kaalumeetodi erinevuse arvutamine rotameetri näidust 

 ∆𝑄𝑘𝑎𝑎𝑙;𝑟𝑜𝑡𝑎𝑚𝑒𝑒𝑡𝑒𝑟 =
𝑄𝑘𝑎𝑎𝑙−𝑄𝑟𝑜𝑡𝑎𝑚𝑒𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝑄𝑘𝑎𝑎𝑙
∙ 100 (%), (3.4.) 

kus Qkaal – kaalumeetodil arvutatud vooluhulk (l/s); 

Qrotameeter – rotameetri vooluhulk (l/s) 

 

Kaalumeetodi erinevuse arvutamine vooluhulgamõõturi meetodist 

 ∆𝑄𝑘𝑎𝑎𝑙;𝑣𝑒𝑒𝑚õõ𝑡𝑗𝑎 =
𝑄𝑘𝑎𝑎𝑙−𝑄𝑣𝑒𝑒𝑚õõ𝑡𝑗𝑎 

𝑄𝑘𝑎𝑎𝑙
∙ 100 (%), (3.5.) 

kus Qkaal – kaalumeetodil arvutatud vooluhulk (l/s); 

Qveemõõtja – vooluhulgamõõturi meetodil arvutatud vooluhulk (l/s). 

 

 

3.1.1. Erinevate vooluhulga määramise viiside võrdlemise töö tulemused 

Kasutades laboratoorse töö tabelit (Tabel 1) ja peatükis 3.2.2 olevaid valemeid on sooritatud 

„Vooluhulga määramine kaalumeetodil’’ laboratoorne töö. Kolmest vooluhulga määramise 

viisist täpsema mõõtmismeetodi välja selgitamiseks sooritati laboratoorse töö käigus viis katset 

erinevate vooluhulkadega. Katse tulemused on välja toodud laboratoorse töö tulemuste tabelis 

(Tabel 2). 
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Tabel 2. Kaalumeetodi laboratoorse töö tulemused 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 4 5 

mämber (kg) 0.49 

Qrotameeter (l/s) 0.56 1.11 1.67 1.94 2.22 

mtäis (kg) 15.73 13.3 15.11 13.53 12.85 

Tkaal (s) 16.71 9.06 8.2 6.36 5.58 

Tveemõõtja (s) 180 

Vveemõõtja (l) 164 253 323 372 405 

Arvutatavad suurused 

mvesi (kg) 15.24 12.81 14.62 13.04 12.36 

Qkaal (l/s) 0.91 1.41 1.78 2.05 2.22 

Qveemõõtja (l/s) 0.91 1.41 1.79 2.07 2.25 

∆Qkaal;rotameeter (%) 38.60 21.49 6.33 5.38 0.22 

∆Qkaal;veemõõtja (%) 0.10 0.59 -0.65 -0.80 -1.58 

 

3.1.1. Erinevate vooluhulga määramise viiside võrdlemise töö järeldused 

Kaalumeetodi laboratoorse töö tulemuste tabeli (Tabel 2) põhjal saab järeldada, et Saint-Tech 

katserennile originaalis paigaldatud rotameetriga vooluhulga mõõtmine võrreldes 

kaalumeetodiga on väikeste vooluhulkade puhul väga ebatäpne ning osutub otstarbekaks 

viimase katse korral, mil vooluhulk on 2,22 l/s ja erinevus kaalumeetodist 0,22 %. Suuremate 

vooluhulkade korral suureneb vooluhulgamõõturilt saadud näitudega arvutatud vooluhulkade 

erinevus kaalumeetodiga arvutatud vooluhulkadest 0,1 – 1,58 % vooluhulkade 0,56 – 2,22 l/s 

korral. Järgnevaid katseid sooritades, on kõige täpsem ja mugavam kasutada vooluhulga 

mõõtmiseks survetorule paigaldatud vooluhulgamõõturit, sest kaalumeetodiga on vooluhulga 

mõõtmine tülikas ja aeganõudev.  

 

3.2. Õhuke ülevool 

Selle laboratoorse töö eesmärk on katseliselt välja selgitada ülevoolu vooluhulgategur ning 

võrrelda seda erialakirjanduses toodud H.Bazini ja T.Rehbocki valemite järgi arvutatud 

ülevooluteguriga. Töös kasutatakse õhukest ülevoolu, mille kõrgus on 200 mm ja paksus 2 mm. 

Ülevoolu ava laius on 80 mm. Õhuke ülevool paikneb renni algusest 0,65 m kaugusel ning 

asetseb risti vooluga. 
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3.2.1. Õhukese ülevoolu töö ülesanne 

1) Kasutades õhukese ülevoolu mudelit sooritada viis laboratoorset katset erinevate 

vooluhulkadega.  

2) Mõõta ülevoolu kohal veepinna kõrgus. 

3) Täita laboratoorse töö tabeli (Tabel 3) tühjad lahtrid mõõtmisel saadud tulemustega ning 

arvutada välja x-ga tähistatud  suurused, kasutades peatükis 3.2.2 olevaid valemeid. 

4) Võrrelda ülevoolu põhivalemi järgi arvutatud ülevoolutegurit H.Bazini ja T.Rehbocki 

valemite järgi arvutatud ülevooluteguritega. 

5) Sõnastada laboratoorse töö järeldused. 

 

Tabel 3. Õhukese ülevoolu laboratoorse töö tabel 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 4 5 

b (m)      

P (m)      

h (m)      

Qkatse (l/s)      

Arvutatavad suurused 

H (m) x x x x x 

m0katse x x x x x 

m0Bazin x x x x x 

∆m0katse;Bazin (%) x x x x x 

m0Rehbock x x x x x 

∆m0katse;Rehbock (%) x x x x x 

 

 

3.2.2. Õhukese ülevoolu laboratoorse töö arvutatavate suuruste valemid  

Surve arvutamine 

 H=h-P (m), (3.6.) 
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kus h – veetaseme kõrgus ülemises bjefis; 

P – ülevoolu kõrgus alumisest bjefist. 

 

Ülevooluteguri arvutamine katse suurustega 

 𝑚0𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒/1000

𝑏∙√2∙𝑔∙𝐻3/2  , (3.7.) 

kus Qkatse – mõõdetud vooluhulk; 

b – ülevoolu laius (m); 

g – raskuskiirendus (m/s2); 

H – arvutatud surve (m). 

 

H.Bazini ülevooluteguri arvutamine 

 𝑚0𝐵𝑎𝑧𝑖𝑛 = (0,405 +
0,003

𝐻
) ∙ [1 + 0,55 ∙ (

𝐻

𝐻+𝑃
)2], (3.8.) 

kus H – surve (m); 

P – ülevoolu kõrgus. 

 

H.Bazini ja katse suurustega arvutatud ülevooluteguri erinevuse arvutamine 

 ∆𝑚0𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒;𝐵𝑎𝑧𝑖𝑛 =
𝑚0𝐵𝑎𝑧𝑖𝑛−𝑚0𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 

𝑚0𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒
∙ 100 (%), (3.9.) 

kus m0Bazin – H.Bazini valemiga arvutatud ülevoolutegur; 

m0katse – katse suurustega arvutatud ülevoolutegur. 

 

T.Rehbock ülevooluteguri arvutamine 

 𝑚0𝑅𝑒ℎ𝑏𝑜𝑐𝑘 = 0,403 + 0,053 ∙
𝐻

𝑃
+

0,0007

𝐻
, (3.10.) 

kus H – surve (m); 

P – ülevoolu kõrgus alumisest bjefist. 

 

T.Rehbocki ja katse suurustega arvutatud ülevooluteguri erinevuse arvutamine 
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 ∆𝑚0𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒;𝑅𝑒ℎ𝑏𝑜𝑐𝑘 =
𝑚0𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒−𝑚0𝑅𝑒ℎ𝑏𝑜𝑐𝑘 

𝑚0𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒
∙ 100 (%), (3.11.) 

kus m0Rehbock – T.Rehbocki valemiga arvutatud ülevoolutegur; 

m0katse – katse suurustega arvutatud ülevoolutegur. 

 

 

3.2.3. Õhukese ülevoolu laboratoorse töö tulemused 

Kasutades laboratoorse töö tabelit (Tabel 3) ja peatükis 3.2.2 esitatud valemeid on sooritatud 

õhukese ülevoolu laboratoorne töö. Laboratoorse töö käigus tehti viis katset erinevate 

vooluhulkadega, arvutati nendele vastavad vooluhulgategurid ja võrreldi H.Bazini ja 

T.Rehbocki valemitega saadud tulemustega. Katse tulemused on välja toodud laboratoorse töö 

tulemuste tabelis (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Õhukese ülevoolu laboratoorse töö tulemused 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 4 5 

b (m) 0.08 

P (m) 0.198 

h (m) 0.211 0.218 0.228 0.238 0.248 

Qkatse (l/s) 0.26 0.47 0.79 1.29 1.93 

Arvutatavad suurused 

H (m) 0.013 0.02 0.03 0.04 0.05 

m0katse 0.50 0.47 0.43 0.46 0.49 

m0Bazin 0.64 0.56 0.51 0.49 0.48 

∆m0katse;Bazin (%) 22,30 15,90 15,84 6,65 -2,47 

m0Rehbock 0,460 0,443 0,434 0,431 0,430 

∆m0katse;Rehbock (%) 7,54 5,77 -1,22 5,53 13,19 

 

3.2.4. Õhukese ülevoolu laboratoorse töö järeldused 

Õhukese ülevoolu laboratoorse töö tulemuste tabeli (Tabel 4) põhjal saab järeldada, et katses  

mõõdetud suurustega arvutatud ülevooluteguri väärtus on kõige ligilähedasem T.Rehbocki 

valemi järgi arvutatud ülevooluteguriga, mil vooluhulk on 0,79 l/s ning erinevus 1,24%. 
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Võrreldes H.Bazini ja katse suurustega arvutatud ülevoolutegureid, näeme, et vooluhulga 

suurenemisel väheneb ülevoolutegurite erinevus.  

 

3.3. Eriprofiil ülevool Creager-Ofitserov 

Antud eriprofiil ülevoolu laboratoorse töö eesmärk on erialakirjanduses esitatud ülevooluteguri 

järgi välja selgitada renni varustusse kuuluva Creager-Ofitserovi ülevoolu profileeriv surve ning 

võrrelda katsetulemuste põhjal arvutatud ülevoolutegurit kirjanduses esitatud teguriga. 

Laboratoorses töös on kasutatud Creager-Ofitserovi I profiil ülevoolu, mille kõrgus on 193 mm 

ja laius 80 mm. Katseelement paikneb 0,5 m kaugusel renni algusest ning asetseb risti vooluga.  

 

3.3.1. Creager-Ofitserov eriprofiil ülevoolu laboratoorse töö ülesanne 

1) Sooritada viis laboratoorset katset erinevate vooluhulkadega. Kasutada Creager-

Ofitserovi eriprofiil ülevoolu mudelit.  

2) Mõõta veepinna kõrgus ülevoolul.  

3) Laboratoorse töö tabeli (Tabel 5) tühjad lahtrid täita katse käigus mõõdetud tulemustega 

ning arvutada x-ga tähistatud lahtrid. Arvutamisel kasutada peatükis 3.3.2 olevaid 

valemeid. 

4) Võrrelda ülevoolu põhivalemi järgi arvutatud ülevoolutegurit erialakirjanduses esitatud 

ülevooluteguriga. 

5) Sõnastada laboratoorse töö järeldused. 
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Tabel 5. Creager-Ofitserov eriprofiil ülevoolu laboratoorse töö tabel 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 4 5 

b (m)  

mkirj  

P (m)  

h (m)      

Qkatse (l/s)      

Arvutatavad suurused 

H (m) x x x x x 

Aj (m2) x x x x x 

v0 (m/s) x x x x x 

H0 (m) x x x x x 

mkatse x x x x x 

∆mkatse,kirj (%) x x x x x 

 

3.3.2. Creager Ofitserovi eriprofiil ülevoolu laboratoorse töö valemid  

Surve arvutamine 

 H=h-P (m),  (3.12.) 

kus h – veetaseme kõrgus ülemises bjefis; 

P – ülevoolu kõrgus. 

 

Ülevoolu eelse juurdevoolu ristlõike pindala arvutamine 

 𝐴𝑗 = ℎ ∙ 𝑏 (m2) ,  (3.13.) 

kus h – veetaseme kõrgus ülemises bjefis (m); 

b – ülevoolu laius (m); 

 

Juurdevoolukiiruse arvutamine enne ülevoolu 

 𝑣0 =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒/1000

𝐴𝑗
 (m/s),  (3.14.) 

kus Qkatse – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

Aj – juurdevoolu ristlõikepindala (m2). 
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Dünaamilise surve arvutamine 

 𝐻0 = 𝐻 +
α∙𝑣0

2 

2∙𝑔
 (𝑚), (3.15.) 

kus H – surve (m); 

α – Coriolisi tegur; 

v0 – juurdevoolu kiirus enne ülevoolu (m/s); 

g – raskuskiirendus (m/s2). 

 

Mõõdetud suurustega ülevooluteguri arvutamine  

 𝑚𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒/1000

𝑏∙√2∙𝑔∙𝐻0
3/2 , (3.16.) 

kus Qkatse – mõõdetud vooluhulk; 

b – ülevoolu laius (m); 

g – raskuskiirendus (m/s2); 

H0 – dünaamiline surve (m). 

 

Mõõdetud suurustega arvutatud ja erialakirjanduses esitatud ülevoolutegurite erinevuse 

arvutamine 

 ∆𝑚𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒,𝑘𝑖𝑟𝑗 =
𝑚𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒−𝑚𝑘𝑖𝑟𝑗 

𝑚𝑘𝑖𝑟𝑗
∙ 100 (%), (3.17.) 

kus mkatse – katse suurustega ülevoolu põhivalemiga arvutatud ülevoolutegur; 

mkirj – erialakirjanduses esitatud ülevoolutegur. 

 

 

3.3.1. Creager Ofitserovi eriprofiil ülevoolu laboratoorse töö tulemused  

Kasutades peatükis 3.3.2 esitatud valemeid ja laboratoorse töö tabelit (Tabel 5) on tehtud 

Creager-Ofitserov eriprofiil ülevoolu laboratoorne töö. Töö käigus viidi läbi viis katset erinevate 

vooluhulkadega. Erialakirjanduses esitatud ülevooluteguri järgi selgitatakse välja antud 

eriprofiil ülevoolu profileeriv surve. Erinevate survete korral võrreldakse mõõdetud suurustega 
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arvutatud ülevoolutegureid kirjanduses olevatega. Tulemused on esitatud laboratoorse töö 

tulemuste tabeli (Tabel 6).   

 

Tabel 6. Creager-Ofitserov eriprofiil ülevoolu laboratoorse töö tulemused 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 4 5 

b (m) 0.08 

mkirj 0.49 

P (m) 0.193 

h (m) 0.212 0.217 0.223 0.227 0.229 

Qkatse (l/s) 0.44 0.63 0.91 1.10 1.20 

Arvutatavad suurused 

H (m) 0.0190 0.0240 0.0300 0.0340 0.0360 

Aj (m2) 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 

v0 (m/s) 0.026 0.036 0.051 0.061 0.066 

H0 (m) 0.0190 0.0241 0.0301 0.0342 0.0362 

mkatse 0.473 0.476 0.491 0.491 0.491 

∆mkatse,kirj (%) -3.52 -2.84 0.16 0.18 0.22 

 

3.3.1. Creager Ofitserovi eriprofiil ülevoolu laboratoorse töö järeldused  

Töö tulemuste tabeli põhjal saab järeldada, et renni varustusse kuuluva Creager-Ofitserovi 

ülevoolu profileeriv surve on 30 mm, sest see erineb kirjanduses esitatud ülevoolutegurist kõige 

vähem (0,16 %). Mõõdetud suurustega arvutatud ülevoolutegurid erinevad kirjanduses esitatud 

teguritest profileerivast survest väiksemate survete korral rohkem kui suuremate survete puhul.  

 

3.4. Lailäviülevool 

Lailävi ülevoolu laboratoorses töös on kasutatud kahte lailäviülevoolu mudelit: 

 suurem (150x400 mm), lävi jääb vahemikku 7…9 < ẟ < 11…12 H 

 väiksem (60x200 mm), lävi jääb vahemikku 2…3 < ẟ <3…4 H 

Suurema mudeli üks serv on täisnurkne ja teine ümardatud.   
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Laboratoorse töö eesmärk on võrrelda mõõtmisandmetega arvutatud ülevoolutegurit ja 

kiirustegurit kirjanduses kajastuvate andmetega ja mõõdetud survet ülevoolul arvutatuga. 

Selgitada, kas ülevoolu uputatusse kriteeriumid on täidetud. 

 

3.4.1. Lailäviülevoolu aboratoorse töö ülesanne 

1) Mõõta vooluhulk ja sügavused enne läve ja läve kohal. 

2) Teha selgeks ülevoolu uputatuse kriteeriumid ning kontrollida nende kehtivust katse 

olukordades.  

3) Leida uputamata ülevoolu ülevoolutegur m ja uputatud ülevoolu kiirustegur φ ning 

võrrelda neid kirjandusandmetega. 

4) Võrrelda mõõdetud voolusügavusi ülevoolu läve kohal arvutatutega. 

Uputamata ülevoolul  

 𝐻2.𝑎𝑟𝑣 = 𝑘𝑘𝑖𝑟𝑗 ∙ 𝐻0 (𝑚), (3.18.) 

Uputatud ülevoolul 

 𝐻2.𝑎𝑟𝑣 = ℎ𝑢 − 𝜁 ∙ ℎ𝑘𝑟 (𝑚), (3.19) 

kus 𝜁 = 𝑓(
ℎ𝑢

ℎ𝑘𝑟
);  𝑏 ∙ ℎ𝑢/(𝑏 ∙ 𝑡)    ([2], lk 197)  

 

5) Kirjutada laboratoorse töö tabeli ( 

6) Tabel 7) tühjadesse lahtritesse mõõtmise teel saadud tulemused ning arvutada välja x-ga 

tähistatud  suurused, kasutades peatükis 3.4.2 olevaid valemeid. 

7) Sõnastada laboratoorse töö järeldused. 
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Tabel 7. Lailäviülevool laboratoorse töö tabel 

Tähis\Katse nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mõõdetavad suurused 

läve esiserv Kandiline Ümar Kandiline 

b (m)  

P (m)   

ẟ (m)   

φkirj    

kkirj    

mkirj    

h1 (m)             

h2 (m)             

Qkatse (l/s)       

t (m)             

Arvutatavad suurused 

H1 (m)             

H2 (m)             

v0 (m/s)             

H0 (m)             

marv             

∆marv;kirj (%)       

φu.arv             

∆φu.arv;kirj (%)       

H2.arv.uputud/mata             

∆H2;arv (%)             

hkr (m)             

hu (m)             

ε'       

hu/hkr       

ζ       
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3.4.2. Lailäviülevoolu laboratoorse töö valemid  

Surve arvutamine enne ülevoolu 

 𝐻1 = ℎ1 − 𝑃 (m), (3.20.) 

kus ℎ1 – ülemise bjefi veetase (m).  

Surve arvutamine  

 𝐻2 = ℎ2 − 𝑃 (m), (3.21.) 

kus ℎ2 – veepinna kõrgus ülevoolu kohal (m); 

P – ülevoolu kõrgus (m). 

 

Juurdevoolu kiiruse arvutamine enne ülevoolu 

 𝑣0 =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒/1000

ℎ1∙𝑏
 (m/s),  (3.22.) 

kus Qkatse – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

ℎ1 – veetaseme kõrgus enne ülevoolu (m); 

b – ülevoolu laius (m). 

 

Dünaamilise surve arvutamine 

 𝐻0 = 𝐻1 +
α∙𝑣0

2 

2∙𝑔
 (𝑚), (3.23.) 

kus 𝐻1 – surve enne ülevoolu (m); 

α – Coriolisi tegur; 

v0 – juurdevoolu kiirus enne ülevoolu (m/s); 

g – raskuskiirendus (m/s2). 

 

Ülevooluteguri arvutamine katse suurustega 

 𝑚arv =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒/1000

𝑏∙√2∙𝑔∙𝐻0
3/2 , (3.24.) 
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kus Qkatse – mõõdetud vooluhulk; 

b – ülevoolu laius (m); 

g – raskuskiirendus (m/s2); 

𝐻0 – dünaamiline surve (m). 

 

Arvutatud ülevooluteguri ja erialakirjanduses etteantud ülevooluteguri erinevuse arvutamine 

 ∆𝑚𝑎𝑟𝑣,𝑘𝑖𝑟𝑗 =
𝑚𝑎𝑟𝑣−𝑚𝑘𝑖𝑟𝑗 

𝑚𝑎𝑟𝑣
∙ 100 (%), (3.25.) 

kus marv – ülevoolu põhivalemiga arvutatud ülevoolutegur; 

mkirj – erialakirjanduses esitatud ülevoolutegur. 

 

Uputatud ülevoolu korral kiirusteguri arvutamine katse andmetega 

 𝜑𝑢.𝑎𝑟𝑣 =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒/1000

𝑏∙𝐻2∙√2∙𝑔∙(𝐻0−𝐻2)
 , (3.26.) 

kus Qkatse – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

b – ülevoolu laius (m); 

H2 – surve ülevoolu kohal (m); 

g – raskuskiirendus (m/s2); 

H0 – arvutatud dünaamiline surve (m). 

 

Arvutatud ja erialakirjanduses esitatud kiirusteguri erinevuse arvutamine 

 ∆𝜑𝑢.𝑎𝑟𝑣;𝑘𝑖𝑟𝑗 =
𝜑𝑎𝑟𝑣−𝜑𝑘𝑖𝑟𝑗 

𝜑𝑎𝑟𝑣
∙ 100 (%), (3.27.) 

kus 𝜑arv – ülevoolu põhivalemiga arvutatud kiirustegur; 

𝜑kirj – erialakirjanduses etteantud kiirustegur. 

 

Uputatud ülevoolu kohal oleva surve arvutamine 

 𝐻2.𝑎𝑟𝑣.𝑢𝑝𝑢𝑡𝑎𝑡𝑢𝑑 = ℎ𝑢 − 𝜁 ∙ ℎ𝑘𝑟 (m), (3.28.) 
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kus hu – uputussügavus (m); 

ζ – kohttakistustegur  (m),  ([2], lk 197); 

hkr – kriitiline sügavus (m). 

 

Uputamata ülevoolu kohal oleva surve arvutamine 

 𝐻2.𝑎𝑟𝑣.𝑢𝑝𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎 = 𝑘𝑘𝑖𝑟𝑗 ∙ 𝐻0 (m), (3.29.) 

kus kkirj – läve esiserva kuju arvestav tegur 

H0 – arvutatud dünaamiline surve (m); 

 

Arvutatud ja mõõdetud ülevoolu kohal oleva surve erinevuse arvutamine 

 ∆𝐻2;2.𝑎𝑟𝑣 =
𝐻2.𝑎𝑟𝑣−𝐻2 

𝐻2.𝑎𝑟𝑣
∙ 100 (%), (3.30.) 

kus 𝐻2.𝑎𝑟𝑣 – arvutatud surve ülevoolu kohal (m); 

𝐻2 – mõõdetud surve ülevoolu kohal (m). 

 

Kriitilise sügavuse arvutamine 

 
ℎ𝑘𝑟 = √

α∙(𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 1000)2⁄  

g∙b2

3
 (m), 

(3.31.) 

kus α– Coriolisi tegur; 

𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

g– raskuskiirendus (m/s2); 

𝑏 – ülevoolu laius (m). 

 

Uputussügavuse arvutamine 

 ℎ𝑢 = t − P (m), (3.32.) 

kus t– alumise bjefi veetase (m); 

𝑃 – ülevoolu kõrgus (m); 
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Laienemisteguri arvutamine 

 ε′ = ℎ𝑢 ∙ 𝑏/(𝑏 ∗ 𝑡), (3.33.) 

kus ℎ𝑢– uputussügavuse arvutamine (m); 

b– ülevoolu laius (m); 

t– veetase alumises bjefis (m). 

 

 

3.4.3. Lailäviülevoolu laboratoorse töö tulemused 

Kasutades laboratoorse töö tabelit (Tabel 7) ja peatükis 3.4.2 esitatud valemeid on sooritatud 

„Lailäviülevool“ laboratoorne töö. Töö käigus tehakse kolme erineva ülevoolu mudeliga, 

millest suurema mudeli üks esiserv on täisnurkne ja teine ümardatud, kokku 12 katset kahe 

erineva vooluhulgaga. Katsetes kasutati väiksemat ja suuremat täisnurkse esiservaga 

lailäviülevoolu mudelit ning ümardatud esiservaga mudelit. Laboratoorse töö käigus uuritakse 

kas ja millal on ülevool uputatud ning võrreldakse katse andmetega arvutatud ülevoolu- ja 

kiirustegurit erialakirjanduses olevate teguritega. Samuti võrreldakse mõõdetud ja arvutatud 

survet ülevoolu läve kohal. Katse tulemused kajastuvad laboratoorse töö tulemuste tabelis 

(Tabel 8). 
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Tabel 8. Lailäviülevool laboratoorse töö tulemused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mõõdetavad suurused 

läve esiserv Kandiline Ümar Kandiline 

b (m) 0,08 

P (m) 0,15 0,06 

ẟ (m) 0,40 0,2 

φkirj 0,85 0,92 0,85 

kkirj 0,59 0,63 0,59 

mkirj 0,32 0,35 0,32 

h1 (m) 0,196 0,196 0,204 0,206 0,193 0,195 0,201 0,204 0,106 0,108 0,113 0,111 

h2 (m) 0,176 0,186 0,182 0,195 0,176 0,187 0,181 0,193 0,087 0,100 0,093 0,105 

Qkatse (l/s) 1,16 1,49 1,16 1,49 1,16 1,49 

t (m)  0,19  0,200  0,191  0,198  0,106  0,109 

Arvutatavad suurused 

H1 (m) 0,046 0,046 0,054 0,056 0,043 0,045 0,051 0,054 0,046 0,048 0,053 0,055 

H2 (m) 0,026 0,036 0,032 0,045 0,026 0,0370 0,031 0,043 0,027 0,041 0,033 0,045 

v0 (m/s) 0,074 0,074 0,091 0,090 0,075 0,074 0,093 0,091 0,136 0,134 0,165 0,168 

H0 (m) 0,046 0,046 0,054 0,056 0,043 0,045 0,051 0,054 0,047 0,049 0,054 0,057 

marv 0,33  0,33  0,36  0,36  0,32  0,33  

∆marv;kirj (%) 2,23 3,34 3,26 2,85 0,00 3,31 

φu.arv  0,89  0,87  0,97  0,91  0,89  0,87 

∆φu.arv;kirj (%) 4,78 2,73 4,90 0,64 4,64 2,44 

H2.arv.uputud/mata 0,027 0,037 0,032 0,047 0,027 0,039 0,032 0,045 0,028 0,043 0,032 0,044 

∆H2;H2.arv (%) 4,80 3,11 0,38 3,91 4,69 3,95 4,38 3,65 2,62 4,62 2,71 1,51 

hkr (m) 0,028 0,028 0,033 0,033 0,028 0,028 0,033 0,033 0,028 0,028 0,033 0,033 

hu (m)  0,040  0,050  0,041  0,048  0,046  0,049 

ε' 0,211 0,250 0,215 0,242 0,434 0,450 

hu/hkr 1,421 1,499 1,456 1,439 1,634 1,469 

ζ 0,101 0,095 0,088 0,101 0,107 0,140 
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3.4.1. Lailäviülevoolu laboratoorse töö järeldused 

Lailäviülevoolu laboratoorse töö tabelis kajastuvate suuruste järgi saab järeldada, et kõigi kolme 

erineva mudeliga sooritatud neljast katsest on kahe katse ajal uputatuse kriteeriumid täidetud 

ning ülevool on uputatud. Laboratoorse töö tulemuste tabelis kajastuvate andmete põhjal 

järeldadakse, et kõikide töö ülesandes püstitatud ülesannete korral on mõõdetud ja 

erialakirjanduses esitatud tegurite erinevus väiksem kui 5 %. Suurte ülevoolu mõõtmete korral 

suureneb ka erinevus mõõdetud ja kirjandusandmete vahel. Kõige täpsem tulemuse saadi 

väiksema lailäviülevooluga mudeliga, mil katses arvutatud ülevoolutegur erineb 

erialakirjanduses esitatuga 0%.  

 

3.5. Crump’i ülevool 

Antud laboratoorses töös kasutatakse Crump’i ülevoolu mudelit, mille mõõtmed ei vasta 

kirjanduses esitatud mõõtmetega. Kirjandusandmetel on ülevoolu juurdevoolu nõlvus 1:2 ja 

äravoolu nõlvus 1:5. Katsemudelil on nõlvused vastavalt 1:3 ja 1:7. Katse-elemendi kõrgus on 

50 mm, juurdevoolu pikkus 150 mm ja äravoolu 350 mm. Mudel paikneb renni algusest 0,55 m 

kaugusel. Laboratoorse töö eesmärk on võrrelda mõõdetud tulemuste põhjal arvutatud 

ülevoolutegurit erialkirjanduses oleva teguriga. 

 

3.5.1. Crump’i ülevoolu laboratoorse töö ülesanne 

1) Sooritada viis laboratoorset katset erinevate vooluhulkadega, kasutades Crump’i 

ülevoolu mudelit.  

2) Mõõta veetase enne ülevoolu.  

3) Kirjutada laboratoorse töö tabeli (Tabel 9) tühjadesse lahtritesse mõõtmise teel saadud 

tulemused ning valemite järgi arvutatud suurused kirjutada x-ga tähistatud  lahtritesse. 

Arvutamiseks kasutada peatükis 3.5.2 olevaid valemeid. 
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4) Võrrelda ülevoolu põhivalemi järgi arvutatud ülevoolutegurit erialakirjanduses esitatud 

ülevooluteguritega. 

5) Sõnastada laboratoorse töö järeldused. 

 

Tabel 9. Crump’i ülevoolu laboratoorse töö tabel 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 4 5 

b (m) x 

P (m) x 

mkirj x 

h (m) x x x x x 

Qkatse (l/s) x x x x x 

Arvutatavad suurused 

H (m) x x x x x 

Aj (m2) x x x x x 

v0 (m/s) x x x x x 

H0 (m) x x x x x 

mkatse x x x x x 

∆mkatse;kirj (%) x x x x x 

 

3.5.2. Crump’i ülevoolu laboratoorse töö valemid  

Surve arvutamine 

 H=h-P (m), (3.34.) 

kus h – veetaseme kõrgus ülemises bjefis (m); 

P – ülevoolu kõrgus (m). 

 

Ülevoolu eelse ristlõike pindala arvutamine 

 𝐴𝑗 = ℎ ∙ 𝑏 (m2) , (3.35.) 

kus h – veetaseme kõrgus ülemises bjefis (m);  



49 

 

 

 

b – ülevoolu laius (m); 

Juurdevoolukiiruse arvutamine enne ülevoolu 

 𝑣0 =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒/1000

𝐴𝑗
 (m/s),  (3.36.) 

kus Qkatse – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

Aj – juurdevoolu ristlõikepindala (m2). 

 

Dünaamilise surve arvutamine 

 𝐻0 = 𝐻 +
α∙𝑣0

2 

2∙𝑔
 (𝑚), (3.37.) 

kus H – surve (m); 

α – Coriolisi tegur; 

v0 – ülevoolu eelne kiirus (m/s); 

g – raskuskiirendus (m/s2). 

 

Vooluhulgateguri arvutamine  

 𝑚𝑎𝑟𝑣 =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒/1000

𝑏∙√𝑔∙𝐻0
3/2  , (3.38.) 

kus Qkatse – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

b – ülevoolu laius (m); 

g – raskuskiirendus (m/s2); 

H0 – arvutatud dünaamiline surve (m). 

 

Arvutatud vooluhulgateguri ja erialakirjanduses esitatud vooluhulgateguri erinevuse 

arvutamine 

 ∆𝑚𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒;𝑘𝑖𝑟𝑗 =
𝑚𝑘𝑖𝑟𝑗−𝑚𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 

𝑚𝑘𝑖𝑟𝑗
∙ 100 (%), (3.39.) 
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kus mkirj – erialakirjanduses esitatud ülevoolutegur. 

mkatse – ülevoolu põhivalemiga arvutatud ülevoolutegur katse suurustega. 

 

 

3.5.1. Crump’i ülevoolu laboratoorse töö tulemused 

Kasutades laboratoorse töö tabelit (Tabel 9) ja peatükis 3.5.2 olevaid valemeid on tehtud 

Crump’i ülevoolu laboratoorne töö. Laboratoorse töö käigus sooritati viis katset erinevate 

vooluhulkadega, et kontrollida ülevooluteguri konstantsust ning võrrelda arvutuslikke 

ülevoolutegureid kirjanduses esitatud. Katse tulemused kajastuvad laboratoorse töö tulemuste 

tabelis (Tabel 10). 

Tabel 10. Crump’i ülevoolu laboratoorse töö tulemused 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 4 5 

b (m) 0.08 

P (m) 0.05 

mkirj 0.633 

h (m) 0.073 0.082 0.091 0.099 0.105 

Qkatse (l/s) 0.57 0.95 1.34 1.72 2.00 

Arvutatavad suurused 

H (m) 0.023 0.032 0.041 0.049 0.055 

Aj (m2) 0.0058 0.0066 0.0073 0.0079 0.0084 

v0 (m/s) 0.098 0.144 0.184 0.218 0.238 

H0 (m) 0.024 0.033 0.043 0.052 0.058 

mkatse 0.63 0.63 0.60 0.59 0.57 

∆mkatse;kirj (%) 0.31 0.84 4.71 7.09 9.96 

 

3.5.1. Crump’i ülevoolu laboratoorse töö järeldused 

Laboratoorse töö tulemuste tabeli põhja saab öelda, et katserennilt mõõdetud suurustega 

arvutatud ülevoolutegur väheneb vooluhulga suurenemisel. Kirjandusandmetel on 

ülevoolutegur konstantne suurus, kuid käesolevas laboratoorses töös arvutatud ülevoolutegurite 

tulemuste põhjal saab öelda, et ülevoolutegur ei ole konstante vaid sõltub ülevoolusurvest. 
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3.6. Vooluhüpe 

Laboratoorse töö eesmärk on võrrelda mõõdetud hüppe pikkust N.Pavlovski ja M.Tšertoussovi 

valemite järgi arvutatud hüppe pikkustega ja mõõdetud hüppe-eelset ja hüppejärgset sügavust 

valemite järgi arvutatud sügavustega.  Laboratoorses töös kasutatakse käreda voolu tekitamiseks 

õhukese seinalist ülevoolu, mis paikneb renni algusest 0,65 m kaugusel. Vooluhüpe tekitatakse 

tasapinnalise varja abil, mis paikneb 1,5 m kaugusel katserenni algusest.  

 

3.6.1. Vooluhüppe laboratoorse töö ülesanne 

1) Tekitada horisontaalses katserennis vooluhüpe; 

2) Mõõta vooluhulk ning kolmes korduses hüppe kaassügavused ja pikkus;  

3) Arvutada vooluhüppe kaassügavused kasutades valemeid 4.21 ja 4.22 ning võrrelda 

saadud tulemusi mõõdetud kaassügavustega; 

4) Võrrelda mõõdetud hüppepikkust N.Pavlovski ja M.Tšertoussovi valemite järgi 

arvutatud hüppe pikkustega; 

5) Kirjutada tabeli (Tabel 11) tühjadesse lahtritesse mõõtmise teel saadud tulemused ja x-

ga tähistatud lahtritesse arvutada vajalikud väärtused. Arvutamisel kasutada peatükis 

3.6.2 esitatud valemeid.   

6) Sõnastada laboratoorse töö järeldused. 
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Tabel 11. Vooluhüppe laboratoorse töö tabel 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 

b (m)  

h' (m)    

h'' (m)    

lh (m)    

Qkatse (l/s)  

Arvutatavad suurused 

a (m) x x x 

q (m2/s) x 

Fr' x x x 

Fr'' x x x 

h'arv (m) x x x 

∆h' (%) x x x 

h''arv (m) x x x 

∆h'' (%) x x x 

hkr (m) x x x 

lhTšertoussov (m) x x x 

∆lhTšertoussov (%) x x x 

lhPavlovski (m) x x x 

∆lhPavlovski (%) x x x 

 

3.6.2. Vooluhüppe laboratoorse töö valemid  

Hüppe kõrguse arvutamine 

 𝑎 = ℎ′′ − ℎ′ (m), (3.40.) 

kus ℎ′′ – hüppejärgne kaassügavus (m); 

ℎ′  – hüppe-eelne kaassügavus (m). 

 

Erivooluhulga arvutamine 

 𝑞 =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒

1000
/𝑏 (m2/s) , (3.41.) 

kus Qkatse – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

b – ülevoolu laius (m). 
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Hüppe-eelse voolu Froude’i arvu arvutamine 

 𝐹𝑟′ =
𝛼∙𝑞2

𝑔∙(ℎ′)3 , (3.42.) 

kus α– Coriolisi tegur;+ 

q – erivooluhulk (m2/s); 

g– raskuskiirendus (m/s2); 

ℎ′ – hüppe-eelne kaassügavus (m). 

 

Hüppejärgse voolu Froude’i arvu arvutamine  

 𝐹𝑟′′ =
𝛼∙𝑞2

𝑔∙(ℎ′′)3 , (3.43.) 

kus α– Coriolisi tegur; 

q – erivooluhulk (m2/s); 

g– raskuskiirendus (m/s2); 

ℎ′′ – hüppejärgne kaassügavus (m). 

 

Hüppe-eelse kaassügavuse arvutamine hüppejärgse kaassügavuse kaudu 

 ℎ𝑎𝑟𝑣
′ = ℎ′′/2 ∙ (√1 + 8 ∙ 𝐹𝑟′′ − 1)  (m), (3.44.) 

kus ℎ′′ – hüppejärgne kaassügavus (m); 

𝐹𝑟′′– hüppejärgne Froude’i arv. 

 

Mõõdetud ja arvutatud hüppe-eelse kaassügavuse erinevuse arvutamine 

 ∆ℎ′ =
(ℎ𝑎𝑟𝑣

′ −ℎ′)

ℎ𝑎𝑟𝑣
′ ∙ 100 (%), (3.45.) 

kus ℎ𝑎𝑟𝑣
′  – arvutatud hüppe-eelne kaassügavus (m); 

ℎ′ – mõõdetud hüppe-eelne kaassügavus (m). 
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Hüppejärgse kaassügavuse arvutamine hüppe-eelse kaassügavuse kaudu 

 ℎ𝑎𝑟𝑣
′′ = ℎ′/2 ∙ (√1 + 8 ∙ 𝐹𝑟′ − 1)  (m), (3.46.) 

kus ℎ′ – hüppe-eelne kaassügavus (m); 

𝐹𝑟′– hüppe-eelne Froude’i arv. 

 

Mõõdetud ja arvutatud hüppejärgse kaassügavuse erinevuse arvutamine 

 ∆ℎ′′ =
(ℎ𝑎𝑟𝑣

′′ −ℎ′′)

ℎ𝑎𝑟𝑣
′′ ∙ 100 (%), (3.47.) 

kus ℎ𝑎𝑟𝑣
′′  – arvutatud hüppejärgne kaassügavus (m); 

ℎ′′ – mõõdetud hüppejärgne kaassügavus (m). 

 

Kriitilise sügavuse arvutamine 

 
ℎ𝑘𝑟 = √

α∙(𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 1000)2⁄  

g∙b2

3
 (m), 

(3.48.) 

kus α– Coriolisi tegur; 

𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

g– raskuskiirendus (m/s2); 

𝑏 – ülevoolu laius (m). 

 

Vooluhüppe pikkuse arvutamine M.Tšertoussov’i valemiga 

 𝑙ℎ𝑇š𝑒𝑟𝑡𝑜𝑢𝑠𝑠𝑜𝑣 = 10,3 ∙ ℎ′ ∙ (√𝐹𝑟′ − 1)0,81 (m), (3.49.) 

kus ℎ′ − mõõdetud hüppe-eelne kaassügavus (m); 

𝐹𝑟′– hüppe-eelne Froude’i arv. 

 

Mõõdetud vooluhüppe pikkuse ja M.Tšertoussov’i valemiga arvutatud vooluhüppe 

pikkuse erinevuse arvutamine 
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 ∆𝑙ℎ𝑇š𝑒𝑟𝑡𝑜𝑢𝑠𝑠𝑜𝑣 =
𝑙ℎ𝑇š𝑒𝑟𝑡𝑜𝑢𝑠𝑠𝑜𝑣−𝑙ℎ

𝑙ℎ
∙ 100 (%), (3.50.) 

kus 𝑙ℎ𝑇š𝑒𝑟𝑡𝑜𝑢𝑠𝑠𝑜𝑣 − M.Tšertoussov’i valemiga arvutatud vooluhüppe pikkus (m); 

𝑙ℎ − mõõdetud vooluhüppe pikkus. 

Vooluhüppe pikkuse arvutamine N.Pavlovski valemiga 

 𝑙ℎ𝑃𝑎𝑣𝑙𝑜𝑣𝑠𝑘𝑖 = 2,5 ∙ (1,9 ∙ ℎ′′ − ℎ′) (m), (3.51.) 

kus ℎ′′ – mõõdetud hüppejärgne kaassügavus (m); 

ℎ′ − mõõdetud hüppe-eelne kaassügavus (m). 

 

Mõõdetud vooluhüppe pikkuse ja N.Pavlovski valemiga arvutatud vooluhüppe pikkuse 

erinevuse arvutamine 

 ∆𝑙ℎ𝑃𝑎𝑣𝑙𝑜𝑣𝑠𝑘𝑖 =
𝑙ℎ𝑃𝑎𝑣𝑙𝑜𝑣𝑠𝑘𝑖−𝑙ℎ

𝑙ℎ
∙ 100 (%), (3.52.) 

kus 𝑙ℎ𝑃𝑎𝑣𝑙𝑜𝑣𝑠𝑘𝑖 − N.Pavlovski valemiga arvutatud vooluhüppe pikkus (m); 

𝑙ℎ − mõõdetud vooluhüppe pikkus. 

 

3.6.1. Vooluhüppe laboratoorse töö tulemused 

Kasutades laboratoorse töö tabelit (Tabel 11) ja peatükis 3.6.2 olevaid valemeid on tehtud 

vooluhüppe laboratoorne töö. Töö käigus tehakse kolm katset, mille käigus mõõdetakse sama 

vooluhulga korral vooluhüppe kaassügavused ja hüppe pikkus. Tulemuste põhjal võrreldakse 

mõõdetud ja valemite järgi arvutatud suurusi. Katse tulemused on välja toodud laboratoorse töö 

tulemuste tabelis (Tabel 12). 
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Tabel 12. Vooluhüppe laboratoorse töö tulemused 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 

b (m) 0.08 

h' (m) 0.011 0.011 0.011 

h'' (m) 0.066 0.064 0.065 

lh (m) 0.28 0.27 0.28 

Qkatse (l/s) 1.32 

Arvutatavad suurused 

a (m) 0.055 0.053 0.054 

q (m2/s) 0.02 

Fr' 22.00 22.00 22.00 

Fr'' 0.10 0.11 0.11 

h'arv (m) 0.011 0.012 0.012 

∆h' (%) 4.16 9.42 6.75 

h''arv (m) 0.068 0.068 0.068 

∆h'' (%) 2.54 5.75 4.12 

hkr (m) 0.031 0.031 0.031 

lhTšertoussov (m) 0.33 0.33 0.33 

∆lhTšertoussov (%) 16.53 20.84 16.53 

lhPavlovski (m) 0.29 0.28 0.28 

∆lhPavlovski (%) 2.14 2.41 0.45 

    

3.6.1. Vooluhüppe laboratoorse töö järeldused 

Vooluhüppe pikkus arvutatakse empiiriliste valemitega, sest hüppe pikkus on suhteliselt raskesti 

määratav. Eri valemid annavad erinevaid tulemusi sõltuvalt sellest, millist ristlõiget on üks või 

teine autor lugenud hüppe lõpuks. N.Pavlovski valem annab rahuldava tulemuse, kui Fr’=50-

100 ning M.Tšertoussovi valem, kui Fr’=10-50 [2].  

Vooluhüppe laboratoorse töö tulemuste tabelis kajastuvate tulemuste põhjal saab järeldada, et 

mõõdetud hüppe pikkus erineb kõige vähem (0,45 %) N.Pavlovski valemiga arvutatud hüppe 

pikkusest kolmanda katse ajal, kuigi Froude’i arv ei jää erialakirjanduses väljatoodud 

vahemikku.  

Arvutatud hüppe kaassügavuste erinevus mõõdetud kaassügavustega väheneb hüppe sügavuse 

suurenemisega. Kõige ligilähedasemad tulemused saadi esimese katsega, kus arvutatud hüppe-

eelne sügavus erineb mõõdetud sügavusest 4,16 % ja hüppejärgne sügavus 2,54 %.  
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3.7. Voolu rahustamine rahustusseinaga 

Käesolevas laboratoorses töös on käreda voolu tekitamiseks kasutatud Creager-Ofitserovi 

katsemudelit. Vooluhüpe tekitatakse vertikaalselt liigutatavat varja abil. Laboratoorses töös 

kasutatakse voolu rahustamiseks vastavalt võimalustele 2,0 ja 2,5 cm kõrgust rahustusseina. 

Rahustusseina kaugus ülevoolust saadakse mõõdetud vooluhüppe pikkuse kaudu. Kuna 

vooluhüppe algust ja lõppu on vaatlusel raske määrata, on mõõdetud tulemused ligilähedased. 

Laboratoorse töö eesmärgiks on välja selgitada, millises voolu olukorras olemasolevad 

rahustusseinad suudavad vooluhüppe uputada.   

 

3.7.1. Voolurahustamine rahustusseinaga laboratoorse töö ülesanne  

1) Lasta horisontaalsesse renni (i0=0) vooluhulk, mille puhul surve ülevoolul oleks 2,0 ja 

3,0 cm. 

2) Mõõta vooluhulk vastavalt survele. 

3) Kasutades tasapinnalist vertikaalselt liigutatavat varja, reguleerida alumise bjefi veetaset 

seni, kuni tekib täielik hüpe. 

4) Mõõta tekkinud täieliku hüppe pikkus ning hüppe kaassügavused. 

5) Võrrelda mõõdetud vooluhüppe pikkuse järgi arvutatud rahustusseina kaugust valemite 

järgi arvutatud kaugusega. 

6) Selgitada, millal olemasolevad rahustusseinad suudavad vooluhüppe uputada. 

7) Kirjutada laboratoorse töö tabeli (Tabel 13) tühjadesse lahtritesse mõõtmise teel saadud 

tulemused ning arvutada x-ga tähistatud suurused, kasutades peatükis 3.7.2 olevaid 

valemeid. 

8) Sõnastada laboratoorse töö järeldused. 
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Tabel 13. Voolurahustamine rahustusseinaga laboratoorse töö tabel 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 4 

b (m)  

P (m)  

φ  

σ=  

ms  

H (m) x x 

E (m)   

Q (l/s)   

ps (m)     

Lh.katse (m)   

hc.katse (m)   

hc.katse'' (m)     

tr.taga (m)     

Arvutatavad suurused 

Lsein.katse (m) x x 

hc.arv (m) x x 

hc.arv'' (m) x x 

Lh.arv (m) x x 

Lsein.arv (m) x x 

∆Lsein.arv;katse (%) x x 

hkr (m) x x 

 

3.7.2. Voolurahustamine rahustusseinaga laboratoorse töö valemid  

Mõõdetud suurustega rahustusseina kauguse arvutamine ülevoolu jalamist 

 𝐿𝑠𝑒𝑖𝑛.𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 = 0,8 ∙ 𝐿ℎ.𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 (m),  (3.53.) 

kus 𝐿ℎ.𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 − 𝑚õõ𝑑𝑒𝑡𝑢𝑑 vooluhüppe pikkus (m).   

Ahassügavuse arvutamine 

 ℎc.arv =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒/1000

φ∙b∙√2∙𝑔∙𝐸0
 (m/s),  (3.54.) 
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kus Qkatse – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

φ – erialakirjanduses etteantud kiirustegur 

b – juurdevoolusängi laius (m); 

g – raskuskiirendus (m/s2); 

E0 – veetase ülevoolu ees (m); 

 

Ahassügavuse kaassügavuse arvutamine 

 
ℎ𝑐.𝑎𝑟𝑣

′′ =
ℎ𝑐.𝑎𝑟𝑣

2
∙ √1 + 8 ∗ (

ℎ𝑘𝑟

ℎ𝑐.𝑎𝑟𝑣
)3 − 1 (𝑚), 

(3.55.) 

kus ℎ𝑐.𝑎𝑟𝑣 – arvutatud ahassügavuse (m); 

ℎ𝑘𝑟 – kriitiline sügavus (m). 

 

Vooluhüppe pikkuse arvutamine N.Pavlovski valemiga 

 𝐿ℎ.𝑎𝑟𝑣 = 2,5 ∙ (1,9 ∙ ℎ𝑐.𝑎𝑟𝑣
′′ − ℎ𝑐.𝑎𝑟𝑣) (m) , (3.56.) 

kus ℎ𝑐.𝑎𝑟𝑣
′′

 – ahassügavuse kaassügavus (m); 

ℎ𝑐.𝑎𝑟𝑣  – ahassügavus (m). 

 

Rahustusseina kauguse arvutamine ülevoolu jalamist arvutatud suurustega 

 𝐿𝑠𝑒𝑖𝑛.𝑎𝑟𝑣 = 0,8 ∙ 𝐿ℎ.𝑎𝑟𝑣 (m),  (3.57.) 

kus 𝐿ℎ.𝑎𝑟𝑣 − arvutatud vooluhüppe pikkus (m).   

Arvutatud ja mõõdetud rahustusseina kauguse erinevuse arvutamine 

 ∆𝐿𝑠𝑒𝑖𝑛.𝑎𝑟𝑣.𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 =
𝐿𝑠ℎ.𝑎𝑟𝑣−𝐿𝑠ℎ.𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 

𝐿𝑠ℎ.𝑎𝑟𝑣
∙ 100 (%), (3.58.) 

kus 𝐿sh.arv – arvutatud rahustusseina kaugus; 

𝐿sh.katse – mõõdetud rahustusseina kaugus. 
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Kriitilise sügavuse arvutamine 

 
ℎ𝑘𝑟 = α∙ √

(𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒/1000)2

𝑔∙𝑏2

3
 (𝑚), 

(3.59.) 

kus α – Coriolisi tegur; 

Qkatse – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

g – raskuskiirendus (m/s2); 

b – juurdevoolusängi laius (m). 

 

 

3.7.1. Voolurahustamine rahustusseinaga laboratoorse töö tulemused 

Kasutades laboratoorse töö tabelit (Tabel 13) ja peatükis 3.7.2 olevaid valemeid on sooritatud 

„Voolurahustamine rahustusseinaga’’ laboratoorne töö, mille käigus sooritati kahe erineva 

rahustusseinaga kokku neli katset kahe erineva ülevoolu survega. Laboratoorse töö käigus 

selgitatakse välja, millise kõrgusega rahustussein suudab vooluhüppe uputada ning võrreldakse 

mõõdetud ja arvutatud rahustusseina kaugust ülevoolu jalamist. Katse tulemused on välja 

toodud laboratoorse töö tulemuste tabelis (Tabel 14). 
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Tabel 14. Voolurahustamine rahustusseinaga laboratoorse töö tulemused 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 4 

b (m) 0,08 

P (m) 0,193 

φ 0,85 

σ= 1,05 

ms 0,42 

H (m) 0,03 0,02 

E (m) 0,223 0,213 

Q (l/s) 1,16 0,73 

ps (m) 0,02 0,025 0,02 0,025 

Lh.katse (m) 0,30 0,25 

hc.katse (m) 0,010 0,006 

hc.katse'' (m) 0,054 0,060 0,048 0,053 

tr.taga (m) 0,052 0,056 0,040 0,042 

Arvutatavad suurused 

Lsh.katse (m) 0,24 0,20 

hc.arv (m) 0,008 0,005 

hc.arv'' (m) 0,074 0,058 

Lh.arv (m) 0,33 0,26 

Lsh.arv (m) 0,27 0,21 

∆Lsh.arv;katse (%) 9,77 5,06 

   

3.7.1. Voolurahustamine rahustusseinaga laboratoorse töö järeldused  

Et rahustussein suudaks vooluhüppe uputada peab olema täidetud tingimus ps>hkr, kus ps on 

rahustusseina kõrgus ja hkr kriitiline sügavus. Kriitilist sügavust on tarvis arvutada, et teada, 

millises energeetilises olukorras vool on.  Võrreldes rahustusseina kõrgust kriitilise sügavusega 

näeme, et vooluhüppe uputamiseks sobib 2,5 cm kõrgune rahustussein kui surve ülevoolul on 2 

cm, kuna kriitiline sügavus on väiksem rahustusseina kõrgusest. Ülejäänud juhtudel hüppab 

vooluhüpe rahustusseinast üle. Kuna rahustusseina kõrgus ps on väiksem kui alumise bjefi 

veetase t rahustusseina taga, töötab rahustussein kui uputatud ülevool. Rahustusseina taha tekib 

eemaldunud hüpe. Sellisel juhul tuleb esimese rahustusseina taha projekteerida teine ja 

vajadusel kolmas rahustussein, mille arvutus on analoogne eeltooduga. Käesolevas 

laboratoorses töös on rahustusseina taga rahuliku voolu tekitamiseks kasutatud vertikaalselt 

liigutatavat varja.  
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Rahustusseina kauguse määramiseks on tarvilik teada vooluhüppe pikkust. Laboratoorse töö 

tulemuste tabeli põhjal saab järeldada, et vooluhulga suurenemisel suureneb rahustusseina 

kauguse erinevus ülevoolu jalamist erialakirjandus esitatud valemite järgi arvutatuga.  

 

3.8. Voolrahustamine tehiskaredusega takistuselementidega 

Laboratoorse töö eesmärgiks on leida tehiskaredusega takistuselementide kohttakistustegurid. 

Kuna takistused paiknevad 9 mm paksusel rahustuspõrandal, leitakse esmalt eraldiseisva sama 

paksusega rahustuspõranda kohttakistustegur ning seejärel arvutatakse välja rahustuspõrandal 

asuvate väiksemate (h=20 mm) ja suuremate (h=25-30 mm) silindrikujuliste takistuste 

kohttakistustegur ζ. Katsed sooritatakse kolme erineva kaldega (i=0%, i=1% ja i=2%) 1,5 l/s 

vooluhulga korral.  

 

3.8.1. Voolurahustamine tehiskaredusega takistustega laboratoorse töö ülesanne  

1) Lasta renni vooluhulk 1,5 l/s. 

2) Kasutades väiksemate ja suuremate takistuselementidega voolurahustamise mudelit 

ning rahustuspõranda mudelit, mõõta sügavused 0, 1 ja 2 %-lise kalde korral  

rahustuspõranda ees, kohal ja taga. Katsete käigus vooluhulk ei muutu. 

3) Leida rahustuspõranda kohttakistustegur. 

4) Arvutada rahustuspõrandal asuvate suuremate ja väiksemate silindrikujuliste takistuste 

kohttakistustegur. 

5) Täita laboratoorse töö tabeli (Tabel 15) tühjad lahtrid mõõtmisel saadud tulemustega 

ning arvutada x-ga tähistatud  suurused, kasutades peatükis 3.8.2 olevaid valemeid. 

6) Sõnastada laboratoorse töö järeldused. 
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Tabel 15. Voolurahustamine tehiskaredusega takistustega laboratoorse töö tabel 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 

Q (l/s)  

b (m)  

i (%)    

h0 (m)    

v0 (m/s)    

Rahustuspõrand 

hr.ees (m)    

hr.kohal (m)    

hr.taga (m)    

Väiksemad tehiskaredusega takistuselemendid + rahustuspõrand 

h1r.ees (m)    

h1r.kohal (m)    

h1r.taga (m)    

Suuremad tehiskaredusega takistuselemendid + rahustuspõrand 

h2r.ees (m)    

h2r.kohal (m)    

h2r.taga (m)    

Arvutatavad suurused 

hkr.põr (m) x x x 

hkv.takis (m) x x x 

hks.takis (m) x x x 

vk.r.põr (m/s) x x x 

vk.v.takis (m/s) x x x 

vk.s.takis (m/s) x x x 

ζr.põr  x x x 

ζv.takis  x x x 

ζs.takis  x x x 

 

3.8.2. Voolurahustamine tehiskaredusega takistustega laboratoorse töö valemid  

Rahustuspõranda takistuse arvutamine 

 ℎ𝑘𝑟.𝑝õ𝑟 = ℎ𝑟.𝑒𝑒𝑠 − ℎ0 (m), (3.60.) 

kus ℎ𝑟.𝑒𝑒𝑠 – sügavus rahustuspõranda ees (m); 

 ℎ0 – tühja renni veetase (m). 

 

Väiksemate takistusteelementide takistuse arvutamine 
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 ℎ𝑘𝑣.𝑡𝑎𝑘𝑖𝑠 = ℎ1𝑟.𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙 − ℎ𝑟.𝑒𝑒𝑠 (m), (3.61.) 

kus ℎ1𝑟.𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙 – sügavus rahustuspõranda kohal (m). 

ℎ𝑟.𝑒𝑒𝑠 – sügavus rahustuspõranda ees (m). 

 

Suuremate takistusteelementide takistuse arvutamine 

 ℎ𝑘𝑠.𝑡𝑎𝑘𝑖𝑠 = ℎ2𝑟.𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙 − ℎ𝑟.𝑒𝑒𝑠 (m), (3.62.) 

kus ℎ2𝑟.𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙 – sügavus rahustuspõranda kohal (m). 

ℎ𝑟.𝑒𝑒𝑠 – sügavus rahustuspõranda ees (m). 

 

Kiiruse arvutamine rahustuspõranda kohal 

 𝑣𝑘𝑟.𝑝õ𝑟 =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒

1000
/(𝑏 ∙ ℎ𝑟.𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙) (m/s), (3.63.) 

kus 𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

b– voolusängi laius (m). 

ℎ𝑟.𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙 – sügavus rahustuspõranda kohal (m). 

 

Kiiruse arvutamine rahustuspõranda kohal väiksemate takistuselementide korral 

 𝑣𝑘𝑣.𝑡𝑎𝑘𝑖𝑠 =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒

1000
/(𝑏 ∙ ℎ1𝑟.𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙) (m/s), (3.64.) 

kus 𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

b– voolusängi laius (m). 

ℎ1𝑟.𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙 – sügavus rahustuspõranda kohal väiksemate takistuselementide 

korral (m). 

 

Kiiruse arvutamine rahustuspõranda kohal suuremate takistuselementide korral 

 𝑣𝑘𝑠.𝑡𝑎𝑘𝑖𝑠 =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒

1000
/(𝑏 ∙ ℎ2𝑟.𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙) (m/s), (3.65.) 

kus 𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒 – mõõdetud vooluhulk (l/s);  



65 

 

 

 

b– voolusängi laius (m). 

ℎ2𝑟.𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙 – sügavus rahustuspõranda kohal suuremate takistuselementide 

korral (m). 

Rahustuspõranda kohttakistusteguri arvutamine 

 𝜁𝑟.𝑝õ𝑟 =
ℎ𝑘𝑟.𝑝õ𝑟

2∙𝑔
/𝑣𝑘𝑟.𝑝õ𝑟2 , (3.66.) 

kus ℎ𝑘𝑟.𝑝õ𝑟 – rahustuspõranda takistus (m); 

g– raskuskiirendus (m/s2); 

𝑣𝑘𝑟.𝑝õ𝑟 –kiirus rahustuspõranda kohal takistusteta (m/s). 

 

Väiksemate takistuselementide kohttakistusteguri arvutamine 

 𝜁𝑣.𝑡𝑎𝑘𝑖𝑠 =
ℎ𝑘𝑣.𝑡𝑎𝑘𝑖𝑠

2∙𝑔
/𝑣𝑘𝑣.𝑡𝑎𝑘𝑖𝑠

2  , (3.67.) 

kus ℎ𝑘𝑣.𝑡𝑎𝑘𝑖𝑠 – väiksemate takistuselementide takistus (m); 

g– raskuskiirendus (m/s2); 

𝑣𝑘𝑣.𝑡𝑎𝑘𝑖𝑠 –kiirus väiksemate takistuselementide korral (m/s). 

 

Suuremate takistuselementide kohttakistusteguri arvutamine 

 𝜁𝑠.𝑡𝑎𝑘𝑖𝑠 =
ℎ𝑘𝑠.𝑡𝑎𝑘𝑖𝑠

2∙𝑔
/𝑣𝑘𝑠.𝑡𝑎𝑘𝑖𝑠

2  , (3.68) 

kus ℎ𝑘𝑠.𝑡𝑎𝑘𝑖𝑠 – suuremate takistuselementide takistus (m); 

g– raskuskiirendus (m/s2); 

𝑣𝑘𝑠.𝑡𝑎𝑘𝑖𝑠 –kiirus suuremate takistuselementide korral (m/s). 
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3.8.1. Voolurahustamine tehiskaredusega takistustega laboratoorse töö tulemused  

Kasutades laboratoorse töö tabelit (Tabel 15) ja peatükis 3.8.2 olevaid valemeid on sooritatud 

„Voolurahustamine tehiskaredusega takistustega“ laboratoorne töö. Töö käigus sooritati sama 

vooluhulgaga, kolme erineva kaldega ning kahe tehiskaredusega voolurahustamise mudeliga 

kokku kolm katset. Laboratoorse töö käigus selgitatakse välja 30 mm ja 40 mm kõrguste 

silindrikujuliste takistuselementide kohttakistustegurid. Katse tulemused on esitatud 

laboratoorse töö tulemuste tabelis (Tabel 16). 

Tabel 16.Voolurahustamine tehiskaredusega takistustega laboratoorse töö tulemused 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 

Q (l/s) 1,5 

b (m) 0,08 

i (%) 0 1 2 

h0 (m) 0,033 0,021 0,018 

v0 (m/s) 0,57 0,89 1,04 

Rahustuspõrand 

hr.ees (m) 0,055 0,047 0,020 

hr.kohal (m) 0,042 0,039 0,033 

hr.taga (m) 0,025 0,023 0,02 

Väiksemad tehiskaredusega takistuselemendid + rahustuspõrand 

h1r.ees (m) 0,071 0,056 0,02 

h1r.kohal (m) 0,069 0,062 0,036 

h1r.taga (m) 0,025 0,023 0,02 

Suuremad tehiskaredusega takistuselemendid + rahustuspõrand 

h2r.ees (m) 0,085 0,072 0,055 

h2r.kohal (m) 0,085 0,080 0,072 

h2r.taga (m) 0,025 0,023 0,02 

Arvutatavad suurused 

hkr.põr (m) 0,022 0,026 0,002 

hkv.takis (m) 0,014 0,015 0,016 

hks.takis (m) 0,030 0,033 0,052 

vk.r.põr (m/s) 0,446 0,481 0,568 

vk.v.takis (m/s) 0,272 0,302 0,521 

vk.s.takis (m/s) 0,221 0,234 0,260 

ζr.põr  2,17 2,21 0,12 

ζv.takis  3,72 3,22 1,16 

ζs.takis  12,10 11,79 15,04 
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3.8.1. Voolurahustamine tehiskaredusega takistustega laboratoorse töö 

järeldused  

Laboratoorse töö tulemuste tabelis kajastuvate väärtuste põhjal saab järeldada, et nii 

rahustuspõranda kui väiksemate takistuste korral kohttakistustegur väheneb pikilangu 

suurenemisel. Suuremate takistuste korral, aga kohttakistustegur suureneb pikilangu 

suurenemisel. 

 

3.9. Voolamine varja alt 

Laboratoorse töö esimene eesmärk on võrrelda uputamata varja ava oleku korral mõõdetud 

tulemustega arvutatud kiirus – ja vertikaalkitsendustegurit erialakirjanduses olevatega. Teine 

eesmärk on võrrelda uputatud varja ava korral ülemise ja alumise bjefi veetasemete vahet 

alumise bjefi veetasemega. Töös kasutatakse kõverpinnalist radiaalselt liigutatavat ja 

tasapinnalist vertikaalselt liigutatavat varja. Kõikide katsete tegemisel on varja-ava kõrgus 20 

mm.  

 

3.9.1. Voolamine varja alt laboratoorse töö ülesanne  

1) Sooritada mõlema varja tüübiga (tasapinnaline vari ja kõverpinnaline vari) kaks katset 

uputamata ava korral ja üks uputatud ava korral.  

2) Varja ava uputamiseks suurendada sügavust alumises bjefis kasutades tasapinnalist 

vertikaalselt liigutatavat varja. Vähendada vooluhulka seni, kuni veetase ülemises bjefis 

on uputatud varja ava korral sama kui oli uputamata ava puhul. 

3) Uputamata ava katsete ajal mõõta vooluhulk (Qkatse) ning sügavus ülemises bjefis (H), 

ahasristlõikes (hc) ja alumises bjefis (t). Uputatud ava katsete ajal mõõta samad suurused, 

kuid peab silmas pidama, et uputatud ava sügavus varja taga (hz) tuleb mõõta uputamata 

ava ahasristlõike (hc) kohal. 



68 

 

 

 

4) Leida mõlema varja tüübi uputamata varja avast voolava joa vertikaalkitsendustegur 

(εarv) ja ava kiirustegur (φarv) ning võrrelda saadud tulemusi kirjandusandmetega.  

5) Leida uputatud ava ülemise ja alumise bjefi veetasemete vahe ning võrrelda neid 

mõõdetud alumise bjefi veetasemega.  

6) Täita laboratoorse töö tabeli (Tabel 17) tühjad lahtrid mõõtmise teel ning arvutada välja 

x-ga tähistatud  suurused, kasutades peatükis 3.9.2 olevaid valemeid. 

7) Sõnastada laboratoorse töö järeldused. 

 

Tabel 17. Voolamine varja alt laboratoorse töö tabel 

Mõõdetatavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 4 5 6 

Varja tüüp Tasapinnaline vari Kõverpinnaline vari 

Varja-ava Uputamata Uputatud Uputamata Uputamata Uputatud Uputamata 

b (m)  

φkirj  

a (m)  

hc (m)       

Qkatse (l/s)     

t (m)       

H (m)       

hz (m)       

εkirj       

Arvutatavad suurused 

a/H       

Aj (m2) x x x x x x 

v0 (m/s) x x x x x x 

H0 (m) x x x x x x 

φarv x  x x  x 

∆φarv;kirj (%) x  x x  x 

εarv x  x x  x 

∆εarv;kirj (%) x  x x  x 

z (m)  x   x  

(z>t);(z<t)  x   x  
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3.9.2. Voolamine varja alt laboratoorse töö valemid  

Ülevoolu eelse ristlõike pindala arvutamine 

 𝐴𝑗 = 𝐻 ∙ 𝑏 (m2) , (3.69.) 

kus H – veetaseme kõrgus ülemises bjefis (m); 

b – juurdevoolusängi laius (m); 

 

Juurdevoolukiiruse arvutamine enne ülevoolu 

 𝑣0 =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒/1000

𝐴𝑗
 (m/s),  (3.70.) 

kus Qkatse – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

Aj – ülevoolu eelse ristlõike pindala (m2). 

 

Dünaamilise surve arvutamine 

 𝐻0 = 𝐻 +
α∙𝑣0

2 

2∙𝑔
 (𝑚), (3.71.) 

kus H – surve (m); 

α – Coriolisi tegur; 

v0 – juurdevoolu kiirus (m/s); 

g – raskuskiirendus (m/s2). 

 

Kiirusteguri arvutamine 

 𝜑𝑎𝑟𝑣 =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒/1000

𝑏∙ℎ𝑐∙√2∙𝑔∙(𝐻0−ℎ𝑐)
 , (3.72.) 

kus Qkatse – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

b – juurdevoolusängi laius (m); 

hc – ahassügavus (m); 
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g – raskuskiirendus (m/s2); 

H0 – arvutatud dünaamiline surve (m). 

Arvutatud ja erialakirjanduses etteantud kiirusteguri erinevuse arvutamine 

 ∆𝜑𝑎𝑟𝑣;𝑘𝑖𝑟𝑗 =
𝜑𝑘𝑖𝑟𝑗−𝜑𝑎𝑟𝑣 

𝜑𝑘𝑖𝑟𝑗
∙ 100 (%), (3.73.) 

kus 𝜑kirj – erialakirjanduses etteantud ülevoolutegur; 

𝜑arv – ülevoolu põhivalemiga arvutatud ülevoolutegur. 

 

Vertikaalkitsendusteguri arvutamine 

 𝜀𝑎𝑟𝑣 =
𝑄𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒/1000

𝜑𝑎𝑟𝑣∙𝑎∙𝑏∙√2∙𝑔∙(𝐻0−ℎ𝑐)
 , (3.74.) 

kus Qkatse – mõõdetud vooluhulk (l/s); 

𝜑𝑎𝑟𝑣– arvutatud kiirustegur; 

a – varja-ava kõrgus (m); 

b – juurdevoolusängi laius (m); 

g – raskuskiirendus (m/s2); 

H0 – arvutatud dünaamiline surve (m); 

hc – ahassügavus (m). 

 

Arvutatud ja erialakirjanduses etteantud vertikaalkitsendusteguri erinevuse arvutamine 

 ∆𝜀𝑎𝑟𝑣;𝑘𝑖𝑟𝑗 =
𝜀𝑘𝑖𝑟𝑗−𝜀𝑎𝑟𝑣 

𝜀𝑎𝑟𝑣
∙ 100 (%), (3.75.) 

kus 𝜀kirj – erialakirjanduses etteantud ülevoolutegur; 

𝜀arv – ülevoolu põhivalemiga arvutatud ülevoolutegur. 

 

Ülemise ja alumise bjefi veetasemete vahe arvutamine 
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 𝑧 = 𝐻 − 𝑡 (m) , (3.76.) 

kus H – veetaseme kõrgus ülemises bjefis (m); 

t – alumise bjefi veetase (m). 

 

3.9.1. Voolamine varja alt laboratoorse töö tulemused  

Kasutades laboratoorse töö tabelit (Tabel 17) ja peatükis 3.9.2 välja toodud valemeid on 

sooritatud „Voolamine varja alt’’ laboratoorne töö, mille käigus tehakse mõlema varja tüübiga 

kaks uputamata ja üks uputatud varja ava katse. Laboratoorse töö käigus võrreldakse arvutatud 

vertikaalkitsendustegureid ja kiirustegureid kirjandusandmetega. Katse tulemused kajastuvad 

laboratoorse töö tulemuste tabelis (Tabel 18). 

Tabel 18. Voolamine varja alt laboratoorse töö tulemused 

Mõõdetavad suurused 

Tähis\Katse nr 1 2 3 4 5 6 

Varja tüüp Tasapinnaline vari Kõverpinnaline vari 

Varja ava olek Uputamata Uputatud Uputamata Uputamata Uputatud Uputamata 

b (m) 0,08 

φkirj 0,97 

a (m) 0,02 

hc (m) 0,014  0,014 0,018  0,018 

Qkatse (l/s) 2,16 2,06  2,16 1,87  

t (m) 0,018 0,097 0,018 0,023 0,083 0,023 

H (m) 0,218  0,20 0,139  0,109 

hz  0,068  0,042  

a/H 0,09  0,10 0,14  0,18 

εkirj 0,615 0,615 0,618 0,620 

Arvutatavad suurused 

Aj 0,017 0,017 0,016 0,011 0,011 0,011 

v0 0,124 0,118 0,129 0,194 0,168 0,168 

H0 0,219 0,219 0,201 0,141 0,141 0,111 

φarv 0,96  0,96 0,97  0,96 

∆φarv;kirj (%) 0,82 0,98 0,46 0,63 

εarv 0,70 0,70 0,90 0,90 

∆εarv;kirj (%) 12,14 12,14 31,33 31,11 

z (m)  0,12  0,06  

(z>t);(z<t)  z>t z<t  
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3.9.1. Voolamine varja alt laboratoorse töö järeldused 

Laboratoorse töö tulemuste tabeli põhjal saab öelda, et kõverpinnalise varja korral on arvutatud 

vertikaalkitsendusteguri erinevus erialakirjanduses esitatust suurem kui tasapinnalise varja 

korral. Kuigi vertikaalkitsenduste tegurite erinevus on mõlema varja puhul suur, on 

kiirustegurite erinevus väga väike. Kõverpinnalise varja korral on ülemise bjefi veetase 

madalam tasapinnalise varja ülemise bjefi veetasemest. Seetõttu on kõverpinnalise varjaga 

tehtavas katses ülemise ja alumise bjefi veetasemete vahe väiksem alumise bjefi veetasemest, 

vastupidiselt tasapinnalisele varjale.  
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KOKKUVÕTE 

Käesolev töö raames kirjeldati hüdraulika laboris asuva Saint-tech firma katserenni ja selle 

komplekti kuuluvaid katsemudeleid. Eesti Maaülikoolis pööratakse hüdraulika õpetamisel suurt 

tähelepanu Eesti oludega seotud hüdrotehnilistele ehitistele. Seepärast valiti katsemudelite seast 

välja hüdraulika õppetööd toetavad mudelid. Väljavalitud mudelitega sooritati esmased 

laboratoorsed tööd, mille tarvis koostati töö juhendid ja tabelid. Katsete käigus saadud tulemusi 

võrreldi erialakirjanduses esitatud teguritega ja valemitega arvutatud tulemustega. Ülejäänud 

mudeleid kasutati erinevate hüdrauliliste nähtuste demonstreerimiseks. Kokku tehti üheksa 

hüdraulika õpetamist toetavat laboratoorset tööd milleks kasutati 10 erinevat katsemudelit. 

Katsete tulemused sarnanevad erialakirjanduse andmetega. Seega on tööle seatud eesmärk 

täidetud.  

Laboratoorsed tööd hõlmasid veetasemete ja vooluhulkade mõõtmist. Vooluhulga mõõtmiseks 

kasutati autori poolt survetorule paigaldatud tiivikveemõõtjat. Veemõõtjalt saadud 

vooluhulkasid võrreldi kaalumeetodiga arvutatud vooluhulkadega. Kaalumeetodit loetakse 

kõige täpsemaks vooluhulga määramise meetodiks.  

Tööd sooritati põhiliselt kolmes hüdraulika valdkonnas: 1) ülevoolud 2) alumise bjefi 

hüdraulika 3) voolamine varja alt.  

Ülevooludest kasutati laboratoorsete tööde tegemiseks õhukese seinalist ülevoolu, Creager-

Ofitserovi ülevoolu I profiili, Crump’i ülevoolu ja lailäviülevoolusid.  

Õhukese ülevoolu korral sarnanevad ülevoolutegurid rohkem N. Pavlovski valemiga arvutatud 

ülevooluteguriga. Creager-Ofitserovi katsemudeliga tehtud töös selgus, et nimetatud 

katsemudeli profileeriv surve Saint-Tech katserenniga katseid tehes on 30 mm.   Kõige vähem 

(0,001 %) erines erialakirjanduses esitatud ülevoolutegur mõõtmisandmetega arvutatud 

ülevoolutegurist väiksema mõõtmeilise lailäviülevoolu korral, mil vooluhulk oli 1,16 l/s. 

Crump’i ülevool sobib antud katserennis kasutamiseks väiksemate, kuni 1,0 l/s vooluhulkade 
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korral, sest vooluhulga suurenemisel suureneb ülevoolutegurite erinevus kirjanduses 

esitatutega. 

Alumise bjefi hüdraulika valdkonnast käsitletakse laboratoorsed tööde tegemisel vooluhüpet, 

voolurahustamist rahustusseinaga ja tehiskaredusega takistuselementidega. Vooluhüppe 

laboratoorse töö uurimisel selgus, et tekitatud vooluhüppe mõõdetud tulemused sarnanevad 

rohkem N.Pavlovski valemi järgi arvutatud tulemustega. Rahustusseinaga voolurahustamise 

käigus selgus, et 25 mm kõrgune rahustussein suudab uputada vooluhüppe 20 mm 

ülevoolusurve korral. Suuremate survete korral hüppab vooluhüpe üle seina. Viimasena käsitleti 

selles valdkonnas tehiskaredusega takistuselementidega voolurahustamist, mille käigus selgus, 

et renni pikilangu suurenemisel rahustuspõranda väiksemate takistuselementide 

kohttakistustegur väheneb, vastupidiselt suurtele takistuselementidele.  

Hüdraulika valdkonnast voolamine väikesest avast käsitleti antud töös tasapinnalist vertikaalselt 

liigutatavat ja kõverpinnalist radiaalselt liigutatavat varja. Laboratoorse töö uurimisel selgus, et 

katsetulemustega arvutatud vertikaalkitsendustegur erineb kõverpinnalise varja korral 

erialakirjanduses olevast tegurist rohkem kui tasapinnalise varja puhul ning kiirustegur vähem. 
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ADJUSTING AND TESTING OF THE HYDRAULIC LAB 

TILTING FLUME  

SUMMARY 

This present thesis describes the test models belonging to the tilting flume set manufactured by 

Saint-Tech in the hydraulics laboratory. Estonian University of Life Sciences pays great 

attention to the water structures in Estonian environment. Therefore, the models that support 

hydraulic studies were selected among all test models. Chosen models were used for performing 

relevant laboratory works. For that purpose, work instructions and tables were compiled. Test 

results were compared with factors presented in professional literature and the results calculated 

based on formulae. The rest of the models were used for demonstration of various hydraulic 

phenomen.  

Laboratory works involved measurement of water levels and flow rates. Water meter installed 

on the pressure pipe by the author was used for measuring the flow rate. The flow rates gained 

from the water meter were compared with the flow rates calculated by gravimetric method. 

Gravimetric method is considered the most accurate method for determining the flow rate. 

Water levels were measured by means of round-end measurement pins supplied with the tilting 

flume equipment. In order to perform the tests, the leaks in the flume were fixed, and additional 

academically significant test models not included in the tilting flume set were manufactured. 

This thesis involved the completion of nine laboratory works that support teaching hydraulics 

and implementation of 10 different test models. All performed works yielded expected results, 

meaning that the objective has been met.  

Works were performed mainly in three areas of hydraulics: 1) weirs 2) tailwater hydraulics 3) 

flow under water gate.  

As for spillways, thin-plate weir, Creager-Ofitserov I profile, Crump weir and broad-crested 

weirs were used for laboratory works.  
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In the case of thin-plate weir, the overflow factors were more similar to the crest coefficent 

calculated on the basis of N. Pavlovski formula. The work performed with Creager-Ofitserov 

test model revealed 30 mm profiling pressure of the said test model when using Saint-Tech 

tilting flume for testing. The smallest difference (0,001 %) of crest coefficent provided in 

professional literature occurred in the case of broad-crested weir, which was smaller than the 

crest coefficient calculated by using measurement data at flow rate of 1.16 l/s. In this tilting 

flume, Crump’s weir is suitable for using with smaller flow rates up to 1.0 l/s, because the 

difference between crest coefficent increases upon elevated flow rate. 

As for tailwater hydraulics, laboratory works involved hydraulic jump, and flow downers such 

as stilling baffle and artificial roughness elements. Studies of laboratory work of hydraulic jump 

revealed that measured results of generated hydraulic jump are closer to the results calculated 

on the basis of N. Pavlovski formula. In the course of downing the flow with stilling baffle, it 

appeared that 25 mm high stilling baffle could down hydraulic jump in the case of 20 mm head 

on the weir. Upon higher pressure heads, hydraulic jump will go over the wall. The last area 

discussed was flow downing by using artificial roughness elements, which revealed that the site 

resistance factor of smaller roughness elements of the downing floor decreases when increasing 

the longitudinal fall of the flume. The result is the opposite when using large roughness 

elements.  

In terms of hydraulics, the flow from small opening was considered by using flat vertically 

moved and bent radially moved tainter gate. Laboratory work revealed that vertical contraction 

coefficent calculated based on test results when using tainter gate showed greater difference 

from the factor indicated in professional literature than when using flat gate, while the 

coefficient on velocity differed less. 
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