
      Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3
                                     ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ                                                  

                                                Ασκήσεις και Εφαρµογές      
βασιζόµενες στην ύλη του οµώνυµου Κεφαλαίου 3 του βιβλίου  ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚEΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ  (ΡΔΜ) του συγγραφέα.                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                             ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η αρίθµηση ασκήσεων, σχέσεων, σχηµάτων και πινάκων αντιστοιχεί στην αρίθµηση στο βιβλίο ΡΔΜ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        

............................................................................3.7.5Α   Λειτουργικά µεγέθη δυο όµοιων αντλιών  3.60
3.7.6A ....................................................................   Διάµετρος βαθµίδας ακτινικής υδραντλίας  Α   3.62
3.7.6B ..............................................................................................   Τύπος στροφείων αντλίας  Β   3.62

............................................................3.7.10Α   Μετατροπή βαθµού απόδοσης σε όµοιες µηχανές  3.69
...................3.7.11Α   Αλλαγές λειτουργίας φυσητήρα µετά από τροποποίηση εγκαταστάσεως :    3.69

.....................................................................................................3.7.11Β   Ανεµιστήρας κλιµατισµού  3.69
.................................................................................................3.7.11Γ   Φυσητήρας σε εγκατάσταση  3.69

..................................................3.7.11Δ   Επιδράσεις και µεταβολές στη λειτουργία εργοµηχανών  3.69
3.9-1    3.5.7B  Κανόνες οµοιότητας σε στροφεία στροβιλοµηχανών

*********************************************************************************************

3.2.7  Εφαρµογή της εξίσωσης στροβιλοµηχανών του Όϊλερ (Euler)                 (4. EU)   

                  Να αποδειχθεί, ότι η εξισωση στροβιλοµηχανών του Όϊλερ στη πτερωτή εργοµηχανής (σε 
αντλίες, ανεµιστήρες κ.ά.) και κινητήριας µηχανής (υδρο-, ατµο-, αεριοστροβίλους) µε βάση την 
εξιδανίκευση ροής στις πτερυγώσεις µε τα τρίγωνα ταχυτήτων στο σκαρίφηµα  εφαρµόζεται ως εξής: 
 (α) Για στρόβιλο (κινητήρια στροβιλοµηχανή) µε 1 εισροή και 2 εκροή είναι:    

 για      και      για                                                
Για αντλία (εργοµηχανή) µε 1 εισροή και 2 εκροή:

   για  και        για   . 
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(β) Να αποδειχθεί,  ότι  οι  παραπάνω τύποι  χρησιµοποιούνται  σε ισοδύναµη µορφή  για στρόβιλο µε 1 

εισροή και  2 εκροή  και µε εναλλαγή  των δεικτών  για αντλία µε 1 

εισροή και 2 εκροή:
 

.                                                

ΛΥΣΗ: Η εξίσωση στροβιλοµηχανών του Euler καταστρώνεται   εφαρµόζοντας την εξίσωση της 
στροφορµής στις ρευστοδυναµικές µηχανές, βλ. παραγράφους 1.1.9 και  10 και υποκεφάλαιο 3.2 ΡΔΜ, και 
καταλήγει στην έκφραση για το ειδικό έργο, π.χ. στροβίλου χωρίς απώλειες και για άπειρο αριθµό 

πτερυγίων,                                                                      (1)
µε 1 την εισροή και 2 την εκροή στη κινητή πτερύγωση. Επειδή οι ταχύτητες (u περιφερειακή και  cu 
συνιστώσα της απόλυτης ταχύτητας στην ίδια ευθεία εφαρµογής της u) είναι διανυσµατικά µεγέθη η 

πλήρης εξίσωση είναι                                                      (2)
**********************************************************************************

.1 Υπολογισµός συµπίεσης από µέτρηση θερµοκρασίας σε στροβιλοσυµπιεστή

Στη πρώτη βαθµίδα εννεαβάθµιδου (i  = 9) αξονικού συµπιεστή η αναρρόφηση γίνεται υπό πίεση 
pA = 1 bar και θερµοκρασία   tA = 14 oC και  στην έξοδό της µετράται   pK = 1,35 bar. Υποθέτοντας ότι  η 
διεργασία είναι ισεντροπική και χωρίς οποιεσδήποτε απώλειες (η = 100%) και  µε  Τn = 273,15 Κ,  γ = 1,4, 
R = 287,06 J/kg·K, ζητούνται:
(α)   Δώστε σε σκαρίφηµα τη διεργασία συµπίεσης στο διάγραµµα ενθαλπίας-εντροπίας  h-s τόσο για 
ισεντροπική όσο  και  για πολυτροπική συµπίεση (π.χ. για  η ≈ 85%). Προσδιορίστε τα σηµεία αρχής και 
τέλους της διεργασίας για τις στατικές h και  και ολικές καταστάσεις  ht = h + c2/2 (π.χ. για cA και  cK 
απόλυτες ταχύτητες στην αναρρόφηση και κατάθλιψη).
(β)   Η θερµοκρασία µετά τη βαθµίδα  tK.
(γ)   Το ειδικό έργο βαθµίδας  ΥΑΚ και η  προσακτέα ισχύς της Ρ, όταν η παροχή µάζας είναι  

.

(δ)   Εφαρµόζοντας σταθερό λόγο  συµπίεσης   Π = pK /pA  σε όλες τις βαθµίδες να ευρεθεί η πίεση  pK στην 
έξοδο του συµπιεστή και η αντίστοιχη θερµοκρασία  tK.
(στ) Χρειάζεται ο συµπιεστής ψύχρανση;  Γιατί;  Και µε ποιόν τρόπο;

ΛΥΣΗ:  (α) Αριστερά: Ροϊκή και  θερµοδυναµική (ρευστοθερµική) κατάσταση στην αδιαβατική βαθµίδα 
αξονικού συµπιεστή (τρίγωνα ταχυτήτων και  παράσταση στο διάγραµµα h - s), (από ΣΧΗΜΑ 3.6/1 ΡΔΜ). 
Δεξιά: Παράσταση της διεργασίας συµπίεσης στο διάγραµµα  ενθαλπίας -  εντροπίας  h – s, στο οποίο 
έχουν συµπληρωθεί οι στατικές h και ολικές ενθαλπίες  ht = h + c2/2, (από ΣΧΗΜΑ  3.4/4).  

(β)   Από την ισεντροπική σχ.(2.3.35α): 

  µε   και  :

********************************************************************************

3.7.5A   Αλληλεξάρτηση λειτουργικών µεγεθών σε δυο όµοιες αντλίες                  

          Τα στοιχεία λειτουργίας µιας εγκατεστηµένης ακτινικής αντλίας είναι: παροχή   Q = 108 m3/h, ειδικό 
έργο   Y = 500 J/kg (= m2/s2) και ισχύς   P = 18,8 kW. Σε νέα εγκατάσταση παροχέτευσης του  ίδιου  ροϊκού 
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µέσου σχεδιάζεται  να χρησιµοποιηθεί µία διαθέσιµη γεωµετρικά όµοια αντλία µε διάµετρο στροφείου  κατά 
25%    µεγαλύτερη και αριθµό στροφών κατά 50% µικρότερο. Χρησιµοποιώντας τους συντελεστές 
κλίµακας (ή και άλλον τρόπο) να υπολογισθούν, 
(α) οι επιδόσεις της δεύτερης αντλίας: παροχή  Q΄, ειδικό έργο βαθµίδας  Υ΄ και ισχύς  Ρ΄, 
(β) η ισχύς ροής και ο συνολικός βαθµός απόδοσης των δύο µηχανών. 
(γ) Να υπολογισθούν στις δύο µηχανές το µανοµετρικό ύψος και η αντίστοιχη αύξηση πίεσης.

ΛΥΣΗ:  (α)  H δεδοµένη αντλία αναφοράς έχει παροχή   Q = 108/3.600 = 0,03 m3/s, ειδικό  έργο  Υ = 500 
J/kg (ή m2/s2).  Οι συντελεστές κλίµακας µήκους, σχ.(3.7.10), και  αριθµού στροφών, σχ.(3.7.11), µεταξύ 
αυτής και της διαθέσιµης αντλίας (µεγέθη τονούµενα)  είναι:

                        
Η παροχή της νέας αντλίας υπολογίζεται από την σχ. (3.7.17):          
******************************************************************************

3.7.5Β   Κανόνες οµοιότητας σε στροφεία στροβιλοµηχανών

 Με βάση την ανάλυση των παραγράφων  3.7.4 και .5 ΡΔΜ διατυπώστε τους κανόνες οµοιότητας 
µεταξύ  των χαρακτηριστικών µεγεθών στροφείων στροβιλοµηχανών παροχής όγκου  Q (m3/s), διαφοράς 
πίεσης  Δpt (Pa), πυκνότητας   ρ (kg/m3), εξωτερικής διαµέτρου πτερωτής  D (m) αριθµού στροφών n (s-1) 
και  ισχύος P (W). Λάβετε υπόψη, ότι  ισχύει: παροχή όγκου  Q ~ u·A,  αύξηση πίεσης  p ~ ρ·u2,  ισχύς      
P ~ ṁ·u2 και  παροχή µάζας  ṁ ~ ρ·Α·u  µε  περιφερειακή  ταχύτητα  u ~ ω·D ~ n·D και  διατοµή στροφείου 
A ~ D2.     
(α)  Για δύο διαφορετικές αλλά γεωµετρικά όµοιες µηχανές 1 και 2 να διατυπωθούν οι αναλογίες  
       Q1/Q2,  Δp1/Δp2,  P1/P2.
(β)  Παροµοίως για την ίδια µηχανή σε δύο διαφορετικές καταστάσεις 1 και 2.
(γ) Τι ισχύει για τη µεταβολή του ειδικού έργου  Υ(J/kg = m2/s2) στις  περιπτώσεις (α) και (β).

ΛΥΣΗ: (α)   Για δύο διαφορετικές γεωµετρικά όµοιες µηχανές ισχύει: 

Οι παροχές  Q ~ u·A ~ ω·D·D2 ~ n·D3     :  

Οι ολικές πιέσεις p ~ ρ·u2 ~ ρ·(nD)2          :  

Οι ισχείς  P ~ ṁ·u2 ~ ρΑu·u2 ~ ρD2·(D·n)3           :   
Β.   (β) Στην ίδια µηχανή σε  δυο διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας µε αριθµό  στροφών n1 και  n2 
ισχύει: 

                                          
Με άλλα λόγια: η  παροχή  είναι ανάλογη του αριθµού  στροφών, η διαφορά πίεσης είναι ανάλογη του 
τετραγώνου του αριθµού στροφών, η ισχύς είναι ανάλογη του κύβου του αριθµού στροφών. 
*********************************************************************************

3.7.6A Διάµετρος και λειτουργικά στοιχεία βαθµίδας ακτινικής υδραντλίας 

           Ακτινικές αντλίες µιας βαθµίδας συνήθους σειράς κατασκευής σπάνια υπερβαίνουν το µέγιστο 
µανοµετρικό  Hmax = 200 m.  Ο αντίστοιχος αριθµός πίεσης  είναι  συνήθως  ψ ≈ 1,0, ο ειδικός αριθµός 
στροφών  nq = 35,  ο αριθµός στροφών  n = 2.900 min-1 και ο βαθµός απόδοσης  η = 0,86. 
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(α) Γι’ αυτές τις τιµές να υπολογισθεί η αύξηση πίεσης  Δp και το ειδικό έργο  Υ 
(β) Να  ευρεθεί η εξωτερική διάµετρος πτερωτής  D2, η παροχή  Q και η εισακτέα ισχύς της µηχανής  Ρ.  
(γ) Για διαθέσιµο ρεύµα συχνότητας   f = 50 Hz  να υπολογισθεί ο αριθµός πόλων του χρησιµοποιούµενου  
ηλεκτροκινητήρα.

ΛΥΣΗ: (α) Δp = ρ·g·Η = 1000·g·200 = 1.961.330 Pa ( ≈ 2 bar),    Y = g·H = g·200 = 1.961,33 J/kg.

(β) Από τον ορισµό του αριθµού πίεσης, σχ.(1.2.7),  λαµβάνουµε την αντίστοιχη (µέγιστη) περιφερειακή 
********************************************************************************************************

3.7.10A   Διαφορετικότητα βαθµού απόδοσης σε όµοιες εργοµηχανές (φυσητήρες) 

             Με προτυποποιηµένη  µέτρηση δοκιµής ενός αξονικού φυσητήρα αερισµού εξωτερικής διαµέτρου 
500 mm µετρήθηκε εσωτερικός βαθµός απόδοσης  ηi = 80% µε σκοπό να κατασκευασθούν δύο 
γεωµετρικά όµοιοι φυσητήρες µε εξωτερική διάµετρο στροφείου  1.000 mm ο Α και   290 mm ο Β. Να 
υπολογισθεί  ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης των νέων µηχανών, οι οποίες θα λειτουργούν µε τον ίδιο 
αριθµό στροφών και για τον ίδιο σκοπό αερισµού, 
(α) µε χρήση του διαγράµµατος του  VDI στο  ΣΧΗΜΑ 3.7/4 ΡΔΜ και 
(β) µε εφαρµογή του τύπου οµοιότητας του  Ackeret, σχ.(3.7.44).

ΛΥΣΗ:  Α.  Για τον φυσητήρα των  1000 mm:
(α)   Απαιτείται υπολογισµός του λόγου των αριθµών Reynolds των δύο µηχανών (και όχι  οι  αριθµητικές 

τιµές τους!) µε  u = ω·D/2 = n·D·π:       
Είναι όµως  ν΄= ν  και  n΄= n  οπότε

                    αναβάθµιση (µεγέθυνση)
Το διάγραµµα  Δη(η)  στο ΣΧΗΜΑ 3.7/4, άνω καµπύλες, δίνει:

              

(β)    Ο τύπος του Ackeret, σχ.(3.7.44), επιλύεται ως προς  
*********************************************************************** 

3.7.11Α  Αλλαγές λειτουργίας φυσητήρα µετά από τροποποίηση εγκαταστάσεως

         Φυγοκεντρικός φυσητήρας εργάζεται σε µιαν εγκατάσταση κλιµατισµού παροχετεύοντας αέρα µε 
παροχή  Q1 = 4,2 m3/s πυκνότητας  ρ = 1,2 kg/m3. Μετά από τροποποιήσεις αυξάνεται  η αντίσταση 
απωλειών της εγκαταστάσεως, η παροχή µειώνεται σε  Q2 = 3,75 m3/s (ενώ ο αριθµός στροφών 
παραµένει σταθερός  n2 = n1) και  η ισχύς στον άξονα είναι  Pw2 = 4 kW µε τον βαθµό αποδόσεως να 
παραµένει  η = 0,75 = στθ.  Να υπολογισθούν:  
(α) Πόσο πρέπει να αυξηθούν οι στροφές του φυσητήρα για να ανεβεί η παροχή στα  Q3 = Q1 = 4,2 m3/s.
(β)  Η ισχύς στον άξονα  Ρw3, µε την αύξηση στροφών του κινητήρα.
(γ) Να υπολογισθεί  το  µανοµετρικό (σε µονάδες πίεσης και  µήκους αλλά και σε mmΣΝ)  Δptot3  και  Η3 µετά 
την αύξηση των στροφών του κινητήρα.

ΛΥΣΗ: (α) H παροχή όγκου για τον ίδιο φυσητήρα είναι ανάλογη του αριθµού στροφών, βλ. σχ.(3.7.3α),
 (ή επίσης  σχ. (3.7.17) µε  Κl = 1):  

                      , επειδή n2 = n1.

*************************************************************************************
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3.7.11Β   Ανεµιστήρας κλιµατισµού: Αύξηση παροχής µε αύξηση στροφών  

       Σε µία εγκατάσταση κλιµατισµού διαπιστώνεται, ότι ο ανεµιστήρας παροχετεύει    Q1 = 20 m3/s  αντί 
των Q2 = 21 m3/s, που απαιτούνται, και µε µια διαφορά ολικής πίεσης  Δptot= 185 mm Σ.Ν. Να 
υπολογισθούν:  
(α) Πόσο πρέπει να αυξηθούν οι στροφές του ανεµιστήρα για να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη παροχή Q2.   
(β)  Πόση θα γίνει η διαφορά πίεσης  Δptot σε  mm Σ.Ν. για παροχή  Q2 = 21 m3/h.  
(γ)  Πόση  είναι η ισχύς του  ηλεκτροκινητήρα Ρw  σε kW για την παροχή  Q2 = 21 m3/h και  βαθµό 
απόδοσης ανεµιστήρα  η = 0,7. 

ΛΥΣΗ:   Όπως και στην προηγούµενη εφαρµογή 3.7.11Α χρησιµοποιούνται οι  αντίστοιχοι τύποι  από τις 
παραγράφους  3.7.3  έως 3.7.5 µε τα εδώ αριθµητικά δεδοµένα:

(α)     .  Η αύξηση παροχής κατά  ΔQ = 1 m3/s (αντιστοιχεί σε  1/20 = 0,05 %)  

         **********************************************************************

3.7.11Γ  Αύξηση παροχής φυσητήρα  µε µεταβολή του  αριθµού στροφών

          Διαπιστώνεται, ότι για την εγκατάσταση  ενός φυσητήρα µε σύστηµα κίνησης µε ιµάντες από 
ηλεκτροκινητήρα, η παροχή είναι  9,0 m3/s, ενώ κατά τον σχεδιασµό θα έπρεπε να είναι  9,9 m3/s υπό 
κανονικές συνθήκες. 
 (α) Για να επιτευχθεί η  παροχή σχεδιασµού  κατά πόσο θα πρέπει να µεταβληθούν  ο αριθµός των 
στροφών και η ισχύς στον άξονα του φυσητήρα;
(β) Τελικά η συµπίεση στον φυσητήρα είναι  ΔpAK = 1,2 bar,  ενώ η αναρρόφηση γίνεται υπό  1 atm και 
0 0C.  Με γνωστό  τον συνολικό βαθµό  απόδοσης  η = 75%  να ευρεθεί  η  εισακτέα ισχύς  Ρ στον 
φυσητήρα µε ασφάλεια λειτουργίας  ~ 5%.

ΛΥΣΗ: (α)   Για σταθερή γεωµετρία, δηλ. για την ίδια µηχανή, οι  παροχές µεταξύ  δύο καταστάσεων 
λειτουργίας είναι ανάλογες των αντίστοιχων αριθµών στροφών: 
****************************************************************

3.7.11Δ  Επιδράσεις και µεταβολές µεγεθών στη λειτουργία εργοµηχανών

Α.    Ποιες είναι οι  κυριότερες επιδράσεις του  οριακού στρώµατος των πτερυγίων κινητής πτερύγωσης 
στην ροή µέσα σε µια ρευστοδυναµική µηχανή (κινητήρια µηχανή και εργοµηχανή). 

Β.   Ο αριθµός στροφών ενός ανεµιστήρα αυξάνεται  κατά 2%. Ποιες είναι οι  αντίστοιχες αλλαγές παροχής 
Q, πίεσης Δp και ισχύος Ρ για τον ίδιο ανεµιστήρα.

Γ.  Από την αναλογία οµοιότητας λειτουργικών καταστάσεων για την παροχή  Q΄/Q = n΄/n προκύπτει 

εύκολα η ποσοστιαία µεταβολή               

Αναπτύξτε παρόµοιους τύπους για το ειδικό έργο και την ισχύ ΔΥ και ΔΡ, αντίστοιχα, γνωρίζοντας ότι
οι µεταβολές είναι µικρές, π.χ. l n – n΄ l = l Δn l << n.

      ΛΥΣΗ: Α.  Στην αντλία (εργοµηχανή είτε υγρών είτε αερίων) επικρατεί ένεκα της αύξησης πίεσης 
επιβραδυνόµενη ροή, η οποία επιδρά αυξητικά στο πάχος του οριακού στρώµατος και  το 
αποσταθεροποιεί. Συχνά παρατηρείται  στη ράχη των πτερυγίων αποκόλληση του  οριακού στρώµατος (και 
δηµιουργία ‘νεκρών’ χώρων µε στροβιλισµούς) µε συνέπεια την µείωση της διατοµής σε σύγκριση µε την 

***************************************************************************

3.9-2 Μεταβολές παροχής όγκου και ισχύος ως συνέπεια µεταβολής του αριθµού στροφών  
         εργοµηχανής                                                                                                        (3.7.1)
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(α)  Ο αριθµός στροφών µιας εργοµηχανής (αντλίας ή ανεµιστήρα) αυξάνεται κατά 10%. Ποιες είναι  οι 
αντίστοιχες µεταβολές παροχής, πίεσης και  ισχύος;
(β) Τι ισχύει για τις κινητήριες µηχανές (στροβίλους);     

ΛΥΣΗ: (α)   Σύµφωνα µε τους κανόνες οµοιότητας ισχύουν οι τύποι της παραγράφου  3.7.3 µεταβολής του 
αριθµού στροφών   και εφαρµόζονται  για µετάβαση από τη  κατάσταση λειτουργίας 1 µε αριθµό στροφών  n 
στη λειτουργία  2 µε 1,1·n :

 →  Q2 = 1,1· Q1 ,   ΔQ12 = 0,1· Q1 , 
*********************************************************************
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