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OFERTA WDROŻENIOWA 
 

Internetowy kalkulator do obliczania strat ciśnienia  

w magistrali nawodnieniowej 
 

Słowa kluczowe: strata ciśnienia, magistrala 
 

 

Aplikacja umożliwia prowadzenie obliczeń hy-

draulicznych dla instalacji nawodnieniowej. 
Służy do obliczania strat hydraulicznych prze-
wodów transportujących wodę. Podstawową ce-

chą jakości pracy każdej instalacji nawodnie-

niowej jest równomierność nawadniania. Nie-

równomierna dystrybucja wody powoduje nie-
równomierność wzrostu i plonowania roślin, co 

jest zjawiskiem niekorzystnym, obniżającym 

efektywność nawadniania upraw. Każda insta-

lacja nawodnieniowa powinna być tak zapro-

jektowana i wykonana, aby dzięki jej pracy 

uzyskiwano jak najwyższą równomierność na-

wadniania. Każdy rodzaj systemu nawodnie-

niowego ma specyficzne wymagania odnośnie 

wysokości ciśnienia wody. Przykładowo sys-

temy kroplowe 0,5-2,5 atm, a deszczownie 2-
10 atm. Przyczyną niedostatecznej równomier-

ności nawadniania jest bardzo często zbyt niskie 

ciśnienie wody w instalacji, wynikające ze 

złego doboru średnic przewodów doprowadza-

jących wodę do poszczególnych sekcji systemu 

nawodnieniowego. Brak umiejętności wykona-

nia prawidłowych obliczeń hydrauliki ruro-

ciągu wodnego jest często elementem ograni-

czającym możliwość wykonania prostej insta-

lacji bezpośrednio przez użytkownika. Problem 

ten rozwiązuje prezentowana aplikacja kompu-

terowa. Użytkownik może obliczyć straty ci-

śnienia w magistrali, w zależności od rodzaju 

rurociągu, średnicy wewnętrznej przewodu, 

długości magistrali oraz wielkości przepływu 

wody. Bardzo ważne jest to, że użytkownik 

może prowadzić obliczenia dla rurociągów wy-

konanych z różnych materiałów: aluminium, 

betonu, stali, polietylenu i polichlorku winylu. 
Po wprowadzeniu danych wejściowych otrzy-
mujemy informacje o początkowym i końco-

wym ciśnieniu w rurociągu, stracie ciśnienia na 

określonym odcinku i prędkości przepływu 

wody. W przypadku, gdy prędkość przepływu 

jest zbyt wysoka pojawia się informacja alar-

mowa. Przy zbyt wysokiej prędkości prze-

pływu znacznie wzrastają straty hydra-uliczne, 
a na elementach złącznych mogą wystąpić 

także silne uderzenia hydrauliczne. W zależno-

ści od sytuacji, użytkownik może dowolnie 

zmieniać wprowadzane parametry tak, aby ob-

liczyć optymalne parametry rurociągu. 
 

 

 

 

 

 

 



118 

 

Fig. 1. Panel do wprowadzania danych kalkulatora do obliczeń hydraulicznych 
 
Aplikacja została umieszczona pod adresem:  
www.nawadnianie.inhort.pl/hydraulika/ 37-magistrala-straty-cisnienia 
 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne 
 

Aplikacja jest rozwiązaniem oryginalnym, umożliwiającym wykonanie obliczeń hydraulicznych 
rurociągu. Może być narzędziem pomocnym przy projektowaniu instalacji nawodnieniowych. 

Dzięki umieszczeniu tej aplikacji w internecie korzystać z niej może szerokie grono odbiorców. 
 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 

Gospodarstwa ogrodnicze, firmy zajmujące się doradztwem, firmy nawodnieniowe, Ośrodki Do-

radztwa Rolniczego, szkoły średnie i wyższe uczelnie rolnicze. 
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