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2. Skursteņa fizika 

Ievads 
Gāzveida degšanas produkti tiek izlaisti atmosfērā (kuras temperatūra ir TAir) caur augstu skursteni ar 

šķērsgriezuma laukumu A un augstumu h (skat. zīm. 1). Cietais kurināmais tiek dedzināts krāsnī, kurā 

ir temperatūra TSmoke. Laika vienība krāsnī radušos gāzu tilpums ir B.  

Risināšanas gaitā pieņemt, ka: 

 gāzu ātrums krāsns iekšienē ir neievērojami mazs 

 gāzu (dūmu) blīvums ir tāds pats kā gaisam pie viens un tās pašas temperatūras un spiediena; 

kamēr gāzes atrodas krāsnī, tās var uzskaīt par ideālām 

 gaisa spiediens mainās līdz ar augstumu atbilstoši vienkāršas hidrostatikas likumam; gaisa 

blīvuma izmaiņas līdz ar augstumu nav vērā ņemamas 

 gāzu plūsma pakļaujas Bernuli vienādojumam, saskaņā ar kuru sekojošā izteiksme jebkurā 

plūsmas punktā paliek nemainīga:  

1

2
𝜌𝑣2 𝑧 + 𝜌𝑔𝑧 + 𝑝 𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

(šeit 𝜌 ir gāzes blīvums, 𝑣(𝑧) ir tās ātrums,  𝑝 𝑧  ir spiediens un 𝑧 ir augstums)  

 gāzu blīvuma izmaiņas pašā skurstenī ir neievērojamas visa skursteņa garumā  

 
Attēls 1. Skurstenis ar augstumu h un krāsns ar temperatūru TSmoke . 
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Uzdevums 1 
a) Kāds ir minimālais skursteņa augstums, lai tas strādātu efektīvi, t.i. spētu novadīt visas saražotās 

gāzes atmosfērā? Izsakiet savu atbildi izmantojot lielumus B, A, TAir, g=9.81m/s2, ΔT=TSmoke – TAir.  

(3,5 punkti) 
 

Uzmanību! Visos atlikušajos uzdevumos uzskatīt, ka skursteņa augstums ir vienāds šo minimālo  

augstumu  
 

b) Apskatīsim divus dažādus skursteņus, kas ir uzbūvēti identiskām krāsnīm. Skursteņu 

šķērsgriezuma laukumi ir identiski, bet tie ir domāti valstīm ar dažādiem klimatiskajiem 

apstākļiem: viens strādā aukstajos apgabalos, kur atmosfēras vidējā temperatūra ir -30 oC, bet otrs 

strādā siltajos apgabalos, kur atmosfēras vidējā temperatūra ir +30 oC. Krāsns temperatūra ir 

400 oC. Ir aprēķināts, ka aukstajam apgabalam domātajam skurstenim ir jābūt 100 m augstam.  

Cik augsts ir otrais skurstenis? (0,5 punkti) 
 

c) Kā gāzu ātrums ir atkarīgs no vertikālā attāluma no skursteņa pamata? Uzzīmējiet shematisku 

diagrammu, pieņemot, ka skursteņa šķērsgriezuma laukums ir konstants visā tā garumā. Iekļaujiet 

arī punktu, kurā gāze ieiet skurstenī. (0,6 punkti) 
 

d) Kā spiediens ir atkarīgs no vertikālā attāluma no skursteņa pamata? (0,5  punkti) 

Saules enerģijas spēkstacija 
 Gāzu plūsmu skurstenī var izmantot lai izveidotu īpaša veida saules elektrostaciju (“saules 

skurstenis”). Šādas stacijas ideja ir parādīta 2. attēlā. Saule uzkarsē gaisu zem savācejvirsmas 

(„kolektora”) ar laukumu S. Kolektora mala ir atstāta vāļēja, lai gaiss varētu brīvi plūst iekšā (skat. 2. 

attēlu). Uzkarsētajam gaisam ceļoties augšā caur skursteni jaunās aukstā gaisa porcijas ieplūst no 

apkārtnes, tādā veidā uzturot nepārtauktu gaisa plūsmu caur saules skursteni. Plūsma ir shematiski 

parādīta zīmējumā ar bultiņām (tievās nepārtrauktā bultiņas iezīmē uzkarsēto gaisu, biezās raustītās 

– apkārtējo auksto). Gaisa plūsma caur skursteni tiek izmantota, lai darbinātu turbīnu un iegūtu 

elektrību. 

Saules starojuma enerģija, kas trāpa kolektora laukuma vienībai vienā laika vienībā ir G. Pieņemiet, ka 

visa šī enerģija bez zudumiem tiek izmantota lai uzsildītu gaisu kolektorā, gaisa masas vienības 

siltumietilpība ir c; jums nav jāņem vērā tās atkarība no temperatūras. Mēs definēsim saules 

skursteņa lietderības koeficientu kā attiecību starp gāzes plūsmas kinētisko enerģiju un to saules 

enerģiju, kas tika absorbēta sildot gaisu pirms tas ienāk skurstenī. 
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Fig 2. Saules skursteņa shematiskais zīmējums. „Solar radiation” = Saules starojums, „collector of 
area S” = kolektors ar laukumu S  

 

Uzdevums 2 
a) Kāds ir saules skursteņa elektrostacijas lietderības koeficients? (2,0 punkti) 

b) Uzzīmējiet grafiku, kas parāda lietderības koeficientu kā funkciju no skursteņa augstuma. (0,4 

punkti) 

Manzanares spēkstacija 
Saules skursteņa elektrostacijai, kas ir uzbūvēta Manzanares miestiņā Spānijā, ir sekojoši 

parametri: skursteņa augstums ir 195 m, rādiuss ir 5 m. Kolektors ir apļveida ar diametru 244 m. 

Tipiskajos spēkstacijas darba apstākļos gaisa īpatnējā siltumietilpība ir 1012 J/kg K, karstā gaisa 

blīvums ir aptuveni 0,9 kg/m3, un atmosfēras temperatūra ir TAir = 295 K. Manzanares miestiņā saules 

starojuma jaudas, kas krīt uz horizontālās virsmas laukuma vienību, tipiskā vērtība ir 150 W/m2 

(saulaino dienu laikā). 

Uzdevums 3 
a) Kāds ir Manzanares spēkstacijas lietderības koeficients? Aprēķiniet tā skaitlisko vērtību. 

(0,3 punkti) 

b) Kādu jaudu teorētiski var attīstīt šī spēkstacija? (0,4 punkti) 

c) Cik daudz enerģijas šī spēkstacija saražos tipiskas saulainas dienas laikā? (0,3 punkti) 
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Uzdevums 4 
a) Par cik grādiem uzkarst gaiss, kad tas ienāk skurstenī (karstais gaiss) salīdzinot ar apkārtējo 

vidi (auksto gaisu)? Uzrakstiet vispārīgo formulu un aprēķiniet konkrētu vērtību  Manzanares 

stacijai. (1,0 punkts) 

b) Cik liela gaisa masa izplūst caur šo sistēmu laika vienībā? (0,5 punkti) 


