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12.1.3Α     Διαστασιολόγηση ακτινικού 
αεριοστροβίλου

         Ακτινικός µονοβάθµιδος αεριοστρόβιλος  (βλ.  
µηκοτοµή µε τα αντίστοιχα τρίγωνα ταχυτήτων 
εισόδου – εξόδου  στη γενική περίπτωση προσροής 
από ΣΧΗΜΑ 12.3/9 ΡΔΜ)  προορίζεται να χρησιµοποιηθεί  για την αξιοποίηση ρεύµατος αερίου 

απορριπτόµενου σε ποσότητα  = 1,31 kg/s  από βιοµηχανική διεργασία υπό στατική πίεση και 
θερµοκρασία στην   po = pK = 1,8 bar και   tΚ = 427 oC  µε ισεντροπικό  εκθέτη  γ = 1,35 και ειδική σταθερά 
αερίου   R = 288 J/(kg K). Της κινητής πτερύγωσης προτάσσεται  οδηγός πτερύγωση,  η οποία 
επεξεργάζεται  το µισό ειδικό έργο  της βαθµίδας µε αποτέλεσµα ο βαθµός αντίδρασης να είναι  rBA = 0,5, 
ενώ ο  πολυτροπικός βαθµός απόδοσης της εκτόνωσης είναι   ηp = 0,85 µε λόγο πιέσεων  po/p2 = pK/pA = 
1,8, θερµοκρασία εκτόνωσης  tA = t2 = 342 oC και λόγο µεσηµβρινής προς περιφερειακή ταχύτητα σε 
εισροή και εκροή   φcmu = (cm/u)1 = (cm/u)2 = 0,7. Με βάση την µέση διάµετρο  εξόδου ο λόγος διαµέτρων 
είναι  Dm2/D1 = 0,50. Η διεργασία εκτόνωσης υλοποιείται  πολυτροπικά υπό αδιάθερµες  συνθήκες σε 
πίεση   p2 = 1 bar. Η διαστασιολόγηση του αεριοστροβίλου να γίνει  µε χρησιµοποίηση των αδιάστατων 
χαρακτηριστικών αριθµών και ειδικότερα της προσοµοιωµένης καµπύλης του Cordier   δ(σ) = Α/σ + Β µε  
Α = 0,4465 και  Β = 0,8637,σχ.(12.1.6), και  µε επιλογή των  διαµέτρων µε βάση την τυποποιηµένη σειρά  
D =  80/130/225/375/630 mm. Ειδικότερα ζητούνται: 
(α) Η περιοχή τιµών των αριθµών ταχυστροφίας  σ και  διαµέτρου  δ, η οποία ισχύει για την επιλογή  του  
ακτινικού αεριοστροβίλου. 
(β) Το ζεύγος των µέσων χαρακτηριστικών αριθµών  δm και   σm, ο αριθµός στροφών  n και η µέγιστη 
διάµετρος  της κινητής πτερύγωσης   DK = D1, βάσει  της οποίας να γίνει  η τελική επιλογή από την 
δεδοµένη σειρά τυποποιηµένων διαµέτρων, δηλ. η βέλτιστη διάµετρος. Επίσης να ευρεθούν οι  αντίστοιχοι 
αριθµοί πίεσης  ψm και παροχής  φm. 
(γ) Η ρευστοθερµική κατάσταση του αερίου στην εισροή της κινητής πτερύγωσης  (p, T, ρ, c, u) καθώς 
επίσης οι κύριες διαστάσεις του στροφείου  b1,  D1 και Dπ2,  D2. 
(δ) Η ισχύς της µηχανής. 
Να ληφθούν: Κανονική θερµοκρασία Τn = 273 Κ,  ισεντροπικός βαθµός απόδοσης προσεγγιστικά ίσος µε 
τον πολυτροπικό   ηs ≈ ηp.

ΛΥΣΗ:  (α) Σύµφωνα µε το διάγραµµα του    Κορντιέ   (Cordier) οι ακτινικοί αεριοστρόβιλοι   εµπίπτουν   
στα διαστήµατα  των αδιάστατων χαρακτηριστικών αριθµών, σχ.(12.1.2,3) ΡΔΜ, σ = 0,135…0,24  και      
δ = 2,38…4,3 ανεξαρτήτως µεγέθους. Από τη µικρή παροχή µάζας φαίνεται, ότι πρόκειται  για 
µικροαεριοστρόβιλο.
**************************************************************************************************************

12.2.2Α  Αεριοστρόβιλος σε ανοιχτή ρευστοθερµική διεργασία χωρίς εναλλαγή θερµότητας

Θερµοηλεκτρικός Σταθµός Αεριοστροβίλου λειτουργεί  σε ανοιχτό κύκλωµα, βλ. σκαριφήµατα 
(από ΣΧΗΜΑΤΑ 12.2/5 και /7 ΡΔΜ) µε απεικόνιση του αντίστοιχου θερµικού κύκλου στα θερµοδυναµικά 
διαγράµµατα  T- s, p - s και  ενθαλπίας – εντροπίας  h-s. Ο αέρας καύσης αναρροφάται  υπό συνθήκες ISO 
p1 = 1,013 bar και t1 = 15 oC (αλλά 0% υγρασία) από τον συµπιεστή και  µε συµπίεση    p2 / p1 = 6,3 µε 
ισεντροπικό  βαθµό συµπίεσης  85% προωθείται στον θάλαµο  καύσης µε πετρέλαιο θερµικής αξίας        H0f 
= 46.500 kJ/kg, όπου οι απώλειες πίεσης είναι   ΔpV = 0,1 bar. Τα καυσαέρια εισρέουν στον αεριοστρόβιλο 
µε θερµοκρασία  t3 = 750 oC και  εκτονώνονται  µε λόγο εκτόνωσης   p3/p4 = 6,3 και  µε ισεντροπικό βαθµό 
απόδοσης  ηs = 90%. Η κατανάλωση καυσίµου είναι  48 t/d (τόνοι ηµερησίως), ο µηχανικός βαθµός της 
µονάδας είναι   ηm = 92% και  της ηλεκτροµηχανικής µετατροπής ενέργειας στην ηλεκτρογεννήτρια   ηΗΛ = 
96%. 
(α) Να περιγραφεί µε σαφήνεια ο θερµικός κύκλος της ενεργειακής διεργασίας. 
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(β) Στους σταθµούς 1 έως 4 να υπολογισθούν πιέσεις και θερµοκρασίες χρησιµοποιώντας του ορισµούς 
των ισεντροπικών βαθµών απόδοσης.
(γ)   Να υπολογισθεί  το ειδικό έργο  συµπιεστή και στροβίλου και ο συνολικός βαθµός απόδοσης της 
εγκατάστασης οριζόµενος µε η = ωφέλιµο έργο/εισαγόµενο έργο.
(δ) Να ευρεθεί η παραγόµενη ηλεκτρική ισχύς  και  ο συνολικός βαθµός απόδοσης του κύκλου.
 Λαµβάνονται: για αέρα  γ = 1,4,  R = 287,06 J/(kg·K), για  καυσαέρια  γ = 1,35,  R = 292 J/(kg·K) και 
θεώρηση σαν ιδανικά αέρια.

 
ΛΥΣΗ: (α) Η παράσταση της πραγµατικής ρευστοθερµικής  
διεργασίας αεριοστροβίλου  στο διάγραµµα h-s   1-2-3-4 
δείχνει: 
1  →  2s:   Ισεντροπική συµπίεση από   p1 = 1,013 bar    
                σε   p2 = 6,3·1,013 = 6,382 bar  (ισεντροπική   
                είναι µη-εφικτή, αλλά χρήσιµη θεώρηση ως  
                διεργασία αναφοράς)

****************************************************************************
12.2.2Β   Καθαρό ωφέλιµο έργο  σε εγκατάσταση αεριοστροβίλου και µεγιστοποίηση ωφέλιµου    
              έργου αυτού

        Το  καθαρό ωφέλιµο ειδικό έργο  W (σε J/kg)  στην εγκατάσταση  αεριοστροβίλου  προκύπτει  ως η 
διαφορά του ειδικού έργου του στροβίλου  ΥΤ και του  ειδικού  έργου του συµπιεστή  Υc:   W = YT - YC , 
όπου εξ ορισµού το ειδικό έργο Υ είναι  ίσο µε το ισεντροπικό έργο της κάθε µηχανής εκφραζόµενο µε την 
αντίστοιχη  διαφορά ενθαλπίας   Δh = cpm · ΔΤ  µεταξύ  εισροής 1 και εκροής 2 του συµπιεστή, εισροής 3 και 
εκροής 4 στον στρόβιλο  στην εγκατάσταση  µε  cpm  τη µέση ισοβαρή θερµοχωρητικότητα (αέρα και 
καυσαερίων)  και  θεώρηση ιδανικού αερίου:     
                ΥΤ = Δh34s = h3 – h4s = cpm · (T3 – T4) ,        Yc = Δh12s = h2s – h1 = cpm· (T2 – T1) 

(α)  Να ευρεθεί  το αδιάστατο  καθαρό ωφέλιµο έργο    µε  W1 = cpm· T1  ως 

έργο αναφοράς, και την διεργασία χωρίς απώλειες  (ηΤ = ηC = 1,0) αποτυπωµένη στο διάγραµµα h-s (βλ. 
σκαρίφηµα ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 12.2.2A από το ΣΧΗΜΑ 12.2/5 ΡΔΜ) µε τα αντίστοιχα µεγέθη και Π = p2/ p1 = 
p3/ p4.  
(β)  Να ευρεθεί ο βέλτιστος λόγος πιέσεων Π, όπου µεγιστοποιείται το ωφέλιµο έργο.  
(γ)  Εξετάζονται δύο αεριοστρόβιλοι  Α και Β: Να υπολογισθεί  το ειδικό καθαρό  ωφέλιµο έργο για βέλτιστο 
λόγο συµπίεσης µε ίδια κατάσταση εισροής στον συµπιεστή  t1 = 15 oC,  p1 = 1,013 bar και  εισροής στον 
στρόβιλο  t3 = 1.100  oC στον αεριοστρόβιλο Α,  t3 = 1.400  oC στον Β και µέση θερµική χωρητικότητα  cpm  
= 1.150 J/(kgK).  
(δ)  Στον αεριοστρόβιλο  Β επιδιώκεται  αύξηση της ικανότητας παραγωγής του ωφέλιµου έργου µε αύξηση 
του λόγου  συµπίεσης κατά  15%, δηλ. από  Πβελτ  σε  Π = 1,15 · Πβελτ.  Είναι εφικτή αυτή η αύξηση 
παραγωγής;

ΛΥΣΗ:  (α)   Καθαρό ωφέλιµο έργο
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************************************************************************************************
12.7-1  Οριοθέτηση λειτουργίας, εφαρµογών και χρήσεως των αεριοστροβίλων  σε σύγκριση µε   
            τους ατµοστροβίλους –   Αδιάστατοι χαρακτηριστικοί αριθµοί                              (12.1.3)

          Συγκρίνοντας αεριοστροβίλους µε ατµοστροβίλους ως προς τα τεχνικά και  λειτουργικά 
χαρακτηριστικά απαντήστε τις εξής ερωτήσεις:
(α) Ποιες είναι οι  βασικές διαφορές  ή οµοιότητες σχετικά µε τη ρευστοθερµική κατάσταση του  εργαζόµενου 
µέσου;
(β) Κατά κανόνα οι ατµοστρόβιλοι  έχουν µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης. Σε τι  κυρίως οφείλεται  αυτή  η 
διαφορά;
(γ) Πώς αποτυπώνονται  οι διαφορές των αεριο- και ατµοστροβίλων και οι  περιοχές τιµών στους 
αδιάστατους χαρακτηριστικούς αριθµούς ταχυστροφίας σ, διαµέτρου δ, πίεσης ψ και  παροχής φ  στη 
καµπύλη οµοιότητας του Κορντιέ (Cordier, στο ΣΧΗΜΑ 1.2/2 ΡΔΜ);

ΛΥΣΗ:  (α) Αεριοστρόβιλοι και ατµοστρόβιλοι έχουν από ρευστοθερµικής πλευράς µικρές διαφορές. Το 
ροϊκό πεδίο και η γεωµετρία των πτερυγίων έχει µεγάλη οµοιότητα. Διαφοροποιήσεις προκύπτουν ένεκα 
των διαφορετικών επιπέδων κυρίως σε πίεση, θερµοκρασία και  πυκνότητα, επειδή οι συνθήκες 
λειτουργίας διαφέρουν σε ορισµένες περιπτώσεις αρκετά. Συγκριτικά ο αεριοστρόβιλος έχει  χαµηλότερες 
πιέσεις p, µεγαλύτερες θερµοκρασίες Τ, µικρότερο ειδικό έργο Υ και κατά συνέπεια 
**************************************************************************************** 

12.7-2  Ισχύς και διάγνωση λειτουργίας µονοβάθµιδου αεριοστροβίλου µε πτερύγωση βαθµού 

            αντίδρασης                                                                                         (12.3.4A)
 Αεριοστρόβιλος λειτουργεί  µε αριθµό στροφών  n = 175 s-1  και  η πρώτη του βαθµίδα προσρέεται 
από την εκροή σειράς ακροφυσίων ίδιας γεωµετρίας  των θαλάµων καύσης ολικής θερµοκρασίας και 

πίεσης   και   pto = 4 bar. Η βαθµίδα είναι “κανονικού τύπου”, δηλ. η απόλυτη ταχύτητα εισροής 

είναι ίση µε την ταχύτητα εκροής  (co = c2) και  η µεσηµβρινή  ταχύτητα σταθερή   και λειτουργεί 

στη µέση διάµετρό της µε βαθµό αντίδρασης   , αριθµό πίεσης (ενθαλπίας)  ψ = 5,0 και αριθµό 
παροχής   φ = 0,7, ενώ η διάµετρος ακροπτερυγίων είναι    DAK = 0,76 m και  το εκπέτασµα (ύψος) των 
πτερυγίων  b = 120 mm. Ο συντελεστής ταχύτητας στα ακροφύσια – οριζόµενος στη σχ.(9.3.48) ΡΔΜ - 

είναι   φL= 0,95 µε καυσαέρια µε ειδική ισοβαρή θερµοχωρητικότητα  και ειδική 

σταθερά  . 

(α) Να επιβεβαιωθεί υπολογιστικά µέσω των αδιάστατων χαρακτηριστικών αριθµών φ, ψ και  ταχυστροφίας  
σ, ότι ο αεριοστρόβιλος είναι αξονικού τύπου.  
(β) Να υπολογισθούν οι συνθήκες ροής στην έξοδο ακροφυσίων, που είναι επίσης οι  συνθήκες στην 
εισροή της βαθµίδας, δηλ. ταχύτητες και γωνίες ροής  (τρίγωνα ταχυτήτων). 
(γ)  Να υπολογισθούν οι  καταστατικές συνθήκες:  θερµοκρασία, πίεση, πυκνότητα στην εισροή και εκροή 
της πτερύγωσης.  
(δ) Είναι  η εκροή στα ακροφύσια υπερηχητική; Ποιος είναι  ο  αριθµός Mach M1; Αν είναι Μ1>1, 
προσρέονται τα πτερύγια του στροφείου επίσης µε υπερηχητική ταχύτητα; Γιατί; 
(ε)  Να ευρεθεί η παροχή µάζας και η ισχύς της βαθµίδας δοθέντος του πολυτροπικού βαθµού απόδοσης 
αυτής   ηp = 91%.
(στ)  Να επαληθευθεί  το  ειδικό έργο και  η ισχύς στο  (ε) µε υπολογισµό του ειδικού  έργου  του Όϊλερ (Euler)  
από την οµώνυµη εξίσωση των στροβιλοµηχανών.
(ζ) Προς έλεγχο υπολογίστε τον αριθµό ταχυστροφίας, σχ.(1.2.15),
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  και  συγκρίνετέ τον µε τον
 υπολογισµένο στο (α). Υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ των δύο τιµών;  Να αιτιολογηθεί η απάντηση. 

ΛΥΣΗ: (α)  Ο τύπος της µηχανής απεικονίζεται κυρίως στη τιµή του  αριθµού ταχυστροφίας σ, σχ.(12.1.2) 
ΡΔΜ, εκφραζόµενου  µε τους δεδοµένους φ  και ψ στις σχ.(12.1.7,8), από τις οποίες µε απαλοιφή του 

αριθµού διαµέτρου δ προκύπτει, βλ. επίσης σχ.(1.2.14) ΡΔΜ:           
 

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

12.7-3    Κατανάλωση καυσίµου σε αεριοστρόβιλο                                                 (12.2.4B)  

 Αεριοστρόβιλος παράγει ηλεκτρική ισχύ   Pel = 10 MW  λειτουργώντας σε ανοιχτό  κύκλωµα (απλή 
διεργασία Joule) µε καύσιµο  πετρέλαιο θερµογόνου δύναµης   Ηu = 41.850 kJ/kg   κατά µέσο όρο επί 
1.250 h/α  µε πραγµατικό βαθµό απόδοσης  η = 28,5%. Ο λόγος συµπίεσης του  συµπιεστή είναι             p2/
p1 = 10  µε αναρρόφηση από  το περιβάλλον θερµοκρασίας  t1 = 15 oC.  Η µέγιστη θερµοκρασία στην 
εισροή του ατµοστροβίλου είναι  t3 = 780 oC.
(α)  Περιγράψτε τη διεργασία ποιοτικά στα διαγράµµατα  Τ-s (θερµοκρασίας-εντροπίας) και  p-v (πίεσης –
ειδικού όγκου).
(β) Να υπολογισθεί ο ‘ολικός βαθµός απόδοσης = ωφέλιµη ισχύς/ισχύς καυσίµου’, η παραγόµενη
ηλεκτρική ενέργεια επί µια διετία  (2·a) και η αντίστοιχη αναγκαία ποσότητα αποθήκευσης πετρελαίου.
Κανονική θερµοκρασία  Tn = 273 Κ.

ΛΥΣΗ: (α) , 
Διαγράµµατα Τ-s (θερµοκρασίας-εντροπίας) και p-v (πίεσης – ειδικού όγκου): 
1→2s ισεντροπική συµπίεση,                            1→2 πολυτροπική συµπίεση, 
3→4s ισεντροπική εκτόνωση,                            3→4  πολυτροπική εκτόνωση,
2→3 ισοβαρής εισαγωγή θερµότητας qεισ,          4→1 ισοβαρής εξαγωγή θερµότητας qεξ
Υ = επιφάνεια 1234 = µετατρεπόµενο έργο διεργασίας = 

****************************************************************************************************
12.7-4       Αεριοστρόβιλος µε ενδιάµεση αναθέρµανση                                                     (12.2.4Α) 

 Σύστηµα αεριοστροβίλου µεταξύ της εισροής αέρα  1 και της εκροής των απαερίων  6 αποτελείται 
από πολυβάθµιδο στροβιλοσυµπιεστή  1-2, θάλαµο  καύσης  2-3, από τον 1ο στρόβιλο  3-4, εναλλάκτη 
θερµότητος  4-5 και τον 2ο στρόβιλο   5-6. 
(α) Δείξατε το σύστηµα σε απλό σκαρίφηµα. 
      (β) Ο συµπιεστής παροχετεύει και  συµπιέζει  τον αέρα από πίεση   p1 = 1 bar και   t1 = 15 oC σε  p2 = 25 
bar  

      και  Τ2 = 800 Κ, ενώ η καύση συντελείται χωρίς ιδιαίτερες απώλειες πίεσης µε .Ο λόγος 

εκτόνωσης      
      στους δύο στροβίλους υψηλής και χαµηλής πίεσης είναι ο ίδιος αλλά σε διαφορετικό επίπεδο πιέσεων

     , , η αναθέρµανση γίνεται µε αµελητέες απώλειες πίεσης  και

      η εκροή στην ατµόσφαιρα υπό   p6 = 1 bar. Τα καυσαέρια φθάνουν στους δύο στροβίλους µε απόλυτες    

      θερµοκρασίες   και  εκρέουν απ’ αυτούς µε   Τ4 = Τ6 = 900 Κ (t6 = 527 0C) 

παράγοντας
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       καθαρή ωφέλιµη ισχύ  . Ο αέρας και  τα καυσαέρια θεωρούνται  ιδανικά αέρια µε γ = 

1,4 

      και  και Τn = 273 K.
      (β1)  Παραστήσατε τη θερµική διεργασία - ιδανική (ισεντροπική) και πραγµατική (πολυτροπική) - στα 
διαγράµµατα Τ-s και h-s 
     (β2) Υπολογίστε τον ισεντροπικό βαθµό απόδοσης του συµπιεστή ηsΣΥ και τη παροχή µάζας  απαερίων. 
      (γ)  Σε ορισµένες καταστάσεις λειτουργίας η θερµοκρασία εκροής από τον 2ο στρόβιλο µετράται t6 = 
664 oC και η  εγκατάσταση έχει  ολικό  θερµικό βαθµό απόδοσης   ηΟΛΘ= 0,327. Γνωρίζοντας, ότι  οι  δυο 
στρόβιλοι έχουν ίδιους ισεντροπικούς βαθµούς απόδοσης και  ίσες θερµοκρασίες εισροής   Τ5 = Τ3  
υπολογίστε τις πραγµατικές θερµοκρασίες  Τ3, Τ4 και  Τ5 και  τον ισεντροπικό βαθµό απόδοσης 
αεριοστροβίλου   ηsΣΤΡ. 

ΛΥΣΗ: (α) Σύστηµα Αεριοστροβίλου µε ενδιάµεση αναθέρµανση:

                        
 (β)  (β1) Η θερµική διεργασία - ιδανική  (ισεντροπική) και πραγµατική (πολυτροπική) - στα διαγράµµατα 
Τ-s. Το διάγραµµα  h-s ένεκα h = cp·T είναι ποιοτικά ίδιο µε το Τ-s. Όµως στο T-s το ειδικό έργο 
*****************************************************************************    

12.7-5  Σύγκριση βαθµού απόδοσης αεριοστροβίλου σε λειτουργία µε  διαφορετικά αέρια  (12.2.4Γ)                                                           

           Αεριοστρόβιλος σε ανοιχτό ρευστοθερµικό κύκλωµα (“κύκλωµα” του  Joule - Brayton) έχει λόγο 
συµπίεσης του συµπιεστή αέρα   p2/p1 = 6,5.  
(α)  Να υπολογισθεί ο  ισεντροπικός θερµικός βαθµός απόδοσής του για λειτουργία µε αέρα.  
(β) Ο ίδιος αεριοστρόβιλος λειτουργεί σε κλειστό κύκλωµα µε ίδιο λόγο συµπίεσης αλλά µε ήλιο. Ποιά η 
διαφορά της διεργασίας από αυτή του ανοιχτού κυκλώµατος και  τι βαθµό απόδοσης έχει;
(γ) Πώς επηρεάζεται η παραγωγή έργου από το είδος του εργαζόµενου αερίου; 
(δ) Να παρασταθεί η διεργασία στα διαγράµµατα  T-s και  p-v. 
Οι ισεντροπικοί εκθέτες µπορούν να ληφθούν για αέρα  γ = 1,4  και για ήλιο  γ = 1,667.

ΛΥΣΗ: (α) Ο ισεντροπικός θερµικός βαθµός απόδοσης της διεργασίας εκφράζεται µε τον λόγο συµπίεσης
      Π µε τη σχ.(12.2.10) ΡΔΜ:

                        µε      και  γ = 1,4 = 7/5        →
******************************************************************************************
12.7-6      Απόδοση και είδη ισχύος  σε εγκατάσταση αεριοστροβίλου                    (12.2.4Δ) 

 Αποθηκευµένος αέρας σε υπόγεια δεξαµενή υπό ικανή πίεση είναι  το εργαζόµενο αέριο ενός 
αεριοστροβίλου σε  λειτουργία αποδιδόµενης ωφέλιµης ισχύος   P = 520 kW. Στην είσοδο του  στροβίλου η 
διάµετρος είναι  D1 = 150 mm υπό συνθήκες  p1 = 10 bar,  t1 = 150 oC   µετά από προθέρµανση και  η 
ταχύτητα   c1 = 30 m/s. Στην εκροή µε διάµετρο   D2 = D1 = 0,15 m   είναι µετά την εκτόνωση στον στρόβιλο  

p2 = 2,7 bar και   t2 = 2 oC. Ειδική σταθερά του αέρα ,  Τn = 273 K,   γ = 1,4. Ζητούνται:  

(α) Η ταχύτητα εκροής  c2,  
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(β)  Η µη-µετατρεπόµενη σε έργο θερµότητα (απωλειών)  qv στο σύστηµα του  στροβίλου καθώς και η 
συνολικά µη-αξιοποιήσιµη ενέργεια  q στην έξοδο.
(γ) Να υπολογισθεί το ειδικό  έργο και ο συνολικός βαθµός απόδοσης του συστήµατος αεριοστροβίλου      
η = Ραποδιδ/Ρεισ .
(δ) Στο  σύστηµα έχει επιλεγεί επταβάθµιδος αξονικός στρόβιλος µε αριθµό  στροφών  10.800 και  αριθµό 
ταχυστροφίας βαθµίδας  σ = 0,15. Υπολογίστε αν η επιλογή είναι  ορθή. Θα µπορούσε ο  στρόβιλος να ήταν 
ακτινικός;

ΛΥΣΗ:  (α) Η εξίσωση συνέχειας δίνει την παροχή µάζας και εν συνεχεία την  c2:

             ,        µε     ,

                      , 

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

12.7-7 Ισόθλιπτος αεριοστρόβιλος:  Πρόσφορος αριθµός στροφών, ισχύς και γεωµετρία πτερυγίων  
                                                                                                                                               (12.2.4Ε) 

            Αξονικός µονοβάθµιδος ισόθλιπτος αεριοστρόβιλος λειτουργεί µε παροχή µάζας 

 καυσαερίων από τα ακροφύσια θαλάµου καύσεως κατανεµηµένα περιµετρικά, ώστε ο άξονάς τους να 
ευρίσκεται  στη  µέση διάµετρο  DM = 1,2 m της πτερωτής. Η προσροή στη κινητή πτερύγωση γίνεται µε 
ταχύτητα   c1 = 1.300 m/s και υπό απόλυτη γωνία  α1 = 20ο, ενώ η εκροή γίνεται  µε απόλυτη γωνία            
α2 = 900.

 (α)  Λαµβάνοντας υπόψη ότι στον ισόθλιπτο  στρόβιλο ο βαθµός αντίδρασης είναι   να αποδειχθεί 

µε τη βοήθεια των τριγώνων ταχυτήτων, ότι    µε  την περιφερειακή 
ταχύτητα.  
(β)  Να υπολογισθεί  ο κατάλληλος αριθµός στροφών n, η ισχύς του στροβίλου και  η στροφική  ροπή, όταν 
ο στρόβιλος λειτουργεί στο  75%  του  n. 
(γ) Υπό  ποιες γωνίες και µε ποιες ταχύτητες εισρέουν και εκρέουν τα καυσαέρια στην ακίνητη και  τη κινητή 
πτερύγωση του αεριοστροβίλου;  Ποια η γεωµετρία των πτερυγίων;
(δ) Να ελεγχθεί το ειδικό έργο µε την εξίσωση του  Όϊλερ (Euler).
(ε) Τι παρατηρείτε ως προς τις υψηλές τιµές των ταχυτήτων; Είναι υπερηχητικές;  Γιατί;  Αν ναι  ποιες οι 
συνέπειες στη λειτουργία του αεριοστροβίλου; 

Λάβετε υπόψη ότι  συνήθεις τιµές για καυσαέρια είναι   γ = 1,3,    R = 290 J/(kgK)  και   µε 

    ως τυπική θερµοκρασία καύσης. 

ΛΥΣΗ:  (α) Στην ισόθλιπτη βαθµίδα (βαθµίδα δράσης)  η πίεση στον χώρο περιστροφής είναι  οµοιόµορφη 
και  σταθερή, το  ειδικό στατικό έργο  της κινητής πτερύγωσης είναι  µηδέν  Υστατικό = 0  και ολόκληρο το 
ειδικό έργο διεργάζεται  η ακίνητη (οδηγός) πτερύγωση στην εισροή µετατρέποντας την ενέργεια των 
καυσαερίων σε ταχύτητα (κινητική ενέργεια). Από τον ορισµό του, σχ.(4.5.6,9,12) ΡΔΜ, προκύπτει  ο 
βαθµός αντίδρασης µε δεδοµένη τιµή µηδέν:

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

12.7-8   Ακροφύσια προσροής βαθµίδας αεριοστροβίλου: Ανάλυση ροής και σχεδιασµός 
                                                                                                                                                (12.2.4ΣΤ)      
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 Αεριοστρόβιλος αξονικού  τύπου τροφοδοτείται  µε αέρια καύσης από οκτώ (8)  θαλάµους καύσης 
περιµετρικά τοποθετηµένους γύρω από τον άξονά του µέσω στοµίων κατάλληλα διαµορφωµένων, ώστε να 
αποτελούν στεφάνη ακροφυσίων ως οιονεί  ακίνητη (οδηγός) πτερύγωσης  µέσης διαµέτρου  DM = 0,88 m. 
Η ταχύτητα προσροής της κινητής πτερύγωσης είναι    c1 = 1.250 m/s  υπό  πυκνότητα   ρ1 = 0,48 kg/m3 µε 
αποτέλεσµα ο αντίστοιχος πρόσφορος αριθµός στροφών του στροβίλου να είναι   n = 210 s-1.
      (α)  Να ευρεθεί η απόλυτη γωνία προσροής  α1  της κινητής πτερύγωσης µε δεδοµένο, ότι  η βαθµίδα 
είναι ισόθλιπτη, έχει  δηλαδή βαθµό αντίδρασης  rΒΑ = 0  και  απόλυτη γωνία εκροής  α2 = 900 και κατά 

συνέπεια  το ειδικό έργο (κατά την εξίσωση στροβιλοµηχανών του Euler) να είναι    (µε 

 σύµφωνα µε την απόδειξη στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12.7-7, βλ. επίσης εκεί  τρίγωνα 

ταχυτήτων).
      (β) Οι  θάλαµοι καύσης απολήγουν σε ακροφύσια τετραγωνικής διατοµής.  Να υπολογισθεί  η συνολική 
ενεργός επιφάνεια εκροής του ακροφυσίου  ΑΑΚ του κάθε θαλάµου καύσης, ώστε ο αεριοστρόβιλος ως 
µονοβάθµιδος να παράγει ισχύ  Ρ = 4.500 kW.  Αν, απλουστεύοντας, θεωρήσουµε το πάχος των ακµών 
εκφυγής των οδηγών πτερυγίων αµελητέο,  να υπολογισθεί το ύψος τους και  να συνεκτιµηθεί το ύψος των 
κινητών πτερυγίων. 
      (γ) Ποια πρέπει να είναι  η γωνία κλίσης των κινητών πτερυγίων κατά την εισροή σε σχέση µε την 
περιφερειακή ταχύτητα (δηλ. ποια η σχετική γωνία  β1 !).
      (δ) Να εκτιµηθεί, αν η ταχύτητα εισροής στη κινητή πτερύγωση είναι  υπερηχητική ή όχι  και να 
αιτιολογηθεί η απάντηση γνωρίζοντας,  ότι συνήθεις τιµές για καυσαέρια είναι  γ = 1,3, R = 290 J/(kgK) και 

 µε  ως τυπική θερµοκρασία καύσης. Ποια τα επακόλουθα ενδεχόµενης 

υπερηχητικής ροής;
ΛΥΣΗ: (α) Σύµφωνα µε τα  δεδοµένα για τον   ισόθλιπτο  στρόβιλο µε  απόλυτη γωνία εκροής  α2 = 900 

ισχύει   µε  c1 = 1.250 m/s και

                           και   

                                

******************************************************************************************
12.7-9      Αριθµός στροφών 1ης βαθµίδας αεριοστροβίλου                                              12.2.4Ζ  

 Στην εισροή της 1ης βαθµίδας αξονικού αεριοστροβίλου η πίεση είναι  , η απόλυτη 

θερµοκρασία 1.250 Κ και  η παροχή µάζας καυσαερίων  µε σταθερά αερίου 

. Η διάµετρος ακροπτερυγίων είναι   , η διάµετρος πλήµνης 

 και  οι  γωνίες κινητών πτερυγίων  α1 = 37ο (απόλυτη γωνία εισροής ≡ γωνία απόλυτης 

ταχύτητας  c1  ως προς την περιφερειακή ταχύτητα  u)  και  β2 = 56ο (σχετική γωνία εκροής ≡ κλίση 
σχετικής ταχύτητας  w2  στην εκροή ως προς την  u  ≡ κλίση ακµής εκφυγής κινητών πτερυγίων σε σχέση 
µε την u). Υπ’ αυτές τις συνθήκες πρέπει  η  βαθµίδα να παράγει  ισχύ  Ρ = 250 kW. Παραδοχές:  

  η = 1,0 ,   και θερµικά ιδανικό αέριο.  Ζητούνται: 
 (α) Η  µεσηµβρινή ταχύτητα  c1m και το ειδικό έργο της βαθµίδας  Υ.  
(β) Ο  αναγκαίος αριθµός στροφών της µηχανής προς παραγωγή της παραπάνω ισχύος.
(γ) Οι ταχύτητες και  γωνίες ροής στην είσοδο και έξοδο της πτερύγωσης (τρίγωνα ταχυτήτων σε 
σκαρίφηµα).
(δ)   Επιβεβαιώστε τον τύπο του στροφείου ως αξονικού. 
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ΛΥΣΗ:    (α) Η εξίσωση συνέχειας στον δακτυλιοειδή δίαυλο ροής (µε διατοµή παράκυκλου) δίνει:

  µε    και  
*********************************************************************************                                                      
12.7-10  Σχεδιασµός πτερυγίων στις αξονικές στροβιλοµηχανές        (12/ΠΤ   ΕΚΦΩΝΗΣΗ!!!!!!!!!)

          Ποιες είναι  οι  επικρατέστερες κατευθύνσεις που ακολουθούνται  κατά τον σχεδιασµό πτερυγίων στις 
αξονικές στροβιλοµηχανές;  Ειδικότερα γνωρίζοντας, ότι η µορφολογία των πτερυγίων πρέπει  να είναι 
προσαρµοσµένη στην εικόνα του ροϊκού πεδίου στον δακτυλιοειδή δίαυλο διατοµής παρακύκλου και  στους         
µεσοπτερυγικούς χώρους των περιστρεφόµενων και οδηγών πτερυγώσεων,

(α) Περιγράψτε τη γεωµετρία των πτερυγίων σε σχέση µε τη γεωµετρία της ροής που κατά απλουστευτικό 
τρόπο αποδίδουν τα τρίγωνα ταχυτήτων αλλά και  η λεπτοµερής ανάλυση της ροής µε σύγχρονες 
υπολογιστικές µεθόδους.
(β) Ποια η σηµασία του  βήµατος των πτερυγίων και της εξέλιξης της ροής στους µεσοπτερυγικούς 
διαύλους;
(γ) Ποια επιπρόσθετα ρευστοθερµικά χαρακτηριστικά του ροϊκού πεδίου λαµβάνουν υπόψη οι ακριβείς και 
σύγχρονης τεχνολογίας σχεδιάσεις;

ΛΥΣΗ: (α) Στους σύγχρονους αεριο- και ατµοστροβίλους χρησιµοποιούνται  σχεδόν αποκλειστικά 
πτερύγια µεσαίου πάχους µε αεροτοµές στρογγυλεµένου  χείλους προσροής, ενώ αποφεύγονται  πτερύγια 
µε αιχµηρές ακµές εισροής ή/και απορροής και αποκλείονται πλέον πτερύγια από απλή λαµαρίνα. 
Σχεδιάσεις και  κατασκευές πτερυγίων µε βάση τα τρίγωνα ταχυτήτων χρησιµοποιούνται  βέβαια για την 
άµεση παράσταση των συνθηκών ροής αλλά τελικές σχεδιάσεις και κατασκευές πτερυγίων βάσει  αυτών 
αποφεύγονται. Έναντι αυτών προτιµάται η αεροδυναµική σχεδίαση µε εξελιγµένες µεθόδους της 
Υπολογιστικής  Ρευστοµηχανικής (CFD, Computational Fluid Dynamics),   σε  συνδυασµό πάντοτε  µε τις 
µηχανικές καταπονήσεις, την αντοχή των υλικών και το κατασκευαστικό κόστος. 
************************************************************************************   

12.7-11  Μονοβάθµιδος αεριοστρόβιλος: Ειδικό έργο, γεωµετρία πτερύγωσης και  ισχύς   (12.3.4Β) 

 Στην εισροή 1 (της ακίνητης πτερύγωσης) µονοβάθµιδου αεριοστροβίλου η ολική πίεση είναι  

bar και η ολική θερµοκρασία  . Στην εκροή 3 (της κινητής πτερύγωσης) η  στατική 

πίεση είναι , η µέση περιφερειακή ταχύτητα u = 500 m/s (u µέσης γραµµής) και ο (εσωτερικός) 

βαθµός απόδοσης είναι  87%  οριζόµενος µε τον τύπο   , όπου  h3  είναι η στατική ενθαλπία 

εκροής και   ht = h+u2/2  οι  ολικές ενθαλπίες στις αντίστοιχες διατοµές 1 και  3. Στο κανονικό σηµείο 
λειτουργίας του στροβίλου οι αξονικές (µεσηµβρινές) απόλυτες ταχύτητες στην εισροή και  στην εκροή είναι 

ίδιες καθώς επίσης και κατά µήκος της βαθµίδας. Η απόλυτη γωνία εκροής από τα ακροφύσια 

προσροής, δηλ. από την οδηγό  (ακίνητη) πτερύγωση, είναι     α2 = 20ο. Λαµβάνοντας για τα καυσαέρια 

σύµφωνα µε τη σχ.(12.3.4) ΡΔΜ   γ/(γ-1) = 4,3,    και  αδιάθερµη διεργασία να 

υπολογισθούν: 
(α)  Το παραγόµενο ειδικό έργο της βαθµίδας.
(β)   Η ταχύτητα  c2 και  ο αριθµός Mach  M2 στην εκροή των ακροφυσίων (που είναι επίσης  εισροή στη 

κινητή πτερύγωση) λαµβάνοντας εκροή στη κινητική πτερύγωση χωρίς συστροφή, δηλ. µε .
(γ)   Η µεσηµβρινή (αξονική) ταχύτητα  cm  και ο  ολικός βαθµός απόδοσης του στροβίλου οριζόµενος µε 

τα ολικά µεγέθη        µε  .
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(δ) Οι  σχετικές γωνίες  εισροής  και εκροής β2 και  β3 και  εν συνεχεία ο  βαθµός αντίδρασης της βαθµίδας 

σύµφωνα µε τη  σχ.(12.3.14α):     σε σύγκριση µε τη τιµή που προκύπτει από 

τον ισοδύναµο τύπο, σχ.(12.3.14β),       µε τον αριθµό παροχής. 

      (ε)   Πώς κατανέµεται το ειδικό έργο της βαθµίδας στη κινητή και την ακίνητη πτερύγωση;
(στ)  Πώς κατανέµεται ……………
(ζ)   Ποια η µοναδιαία παραγωγή  ισχύος του στροβίλου (W ανά kg/s) και η ισχύς για παροχή µάζας          

ṁ = 20 kg/s
       (η)  Η εφαρµοσθείσα ανάλυση  µετατροπής ενέργειας αφορά αξονικό στρόβιλο. Είναι  πράγµατι 
αξονικός;

ΛΥΣΗ: Ορίζονται δείκτες: 0  εισροή στην οδηγό πτερύγωση  (ΟΠ) , 1 εκροή από ΟΠ = εισροή στη Κινητή 
Πτερύγωση (ΚΠ), 2 εκροή από ΚΠ

Ορίζονται οι δείκτες στην βαθµίδα: 1  εισροή στην οδηγό πτερύγωση (ΟΠ) , 2 εκροή από ΟΠ = εισροή  στη 
Κινητή Πτερύγωση (ΚΠ), 3 εκροή από ΚΠ

(α)   Κατά τον ορισµό του το ειδικό έργο της βαθµίδας είναι     , ισχύει   και  ο 

ισεντροπικός τύπος     :     

******************************************************************************
12.7-12   Αεριοστρόβιλος απαερίων κινητήρα ντήζελ πλοίου                                (12.5.3Α)  

 Ένας αεριοστρόβιλος αξιοποίησης των απαερίων ναυτικού κινητήρα ντήζελ ισχύος  P = 7.500 kW 
χρησιµοποιείται για την κίνηση του υπερτροφοδότη  του κινητήρα (βλ. π.χ. ΣΧΗΜΑΤΑ 12.5/14, /15 ΡΔΜ) 

καταναλώνοντας  απαερίων σε θερµοκρασία  tK = 650 οC και πίεση pK = 3,5 bar. Ο 
αεριοστρόβιλος έχει τέσσερες βαθµίδες  (i = 4) για να διατηρεί σχετικά χαµηλό αριθµό στροφών και 
εκτονώνεται σε τελική πίεση  pA = 1,1 bar. Η  σταθερά αερίου των καυσαερίων είναι    R = 295 J/(K·kg),  ο  
ισεντροπικός εκθέτης γ = 1,38  και η κανονική  θερµοκρασία  Τn = 273 Κ.  Ζητούνται:
(α)   Να ελεγχθεί  µέσω του κρίσιµου λόγου πιέσεων, αν υπάρχει  κίνδυνος έµφραξης του αεριοστροβίλου 
από διηχητική ροή.  Να ευρεθούν οι πιέσεις πριν και  µετά από κάθε βαθµίδα λαµβάνοντας ως πρότυπο 
την ισοκατανοµή της εκτόνωσης στις βαθµίδες.
(β)  Η θερµοκρασία εκροής της 1ης βαθµίδας για ισεντροπική εκτόνωση. Στην πραγµατικότητα η 
θερµοκρασία είναι µικρότερη ή όχι; Γιατί;
(γ)   Η θερµοκρασία  ΤΑ  στην εκροή του αεριοστροβίλου για ισεντροπική εκτόνωση, αντίστοιχη ανά 
βαθµίδα  θερµοκρασιακή πτώση ΔΤβαθµίδας   και  ενθαλπική πτώση Δhβαθµίδας.
(δ)   Ταχύτητα προσροής   co (= ταχύτητα εκροής από τα ακροφύσια) και  ταχύτητα εισροής   c1 στην κινητή 
πτερύγωση λαµβάνοντας συντελεστή απωλειών εκροής από την ακίνητη πτερύγωση (ακροφύσια) ζΑΠ = 
0,93.
(ε)   Ταχύτητα περιστροφής πτερύγωσης (ακροπτερυγίων)  u  δοθέντος του λόγου  u/c1 = 0,4.
(στ)   Το στροφείο έχει µέγιστη διάµετρο  D = 0,4 m. Ποιος ο αριθµός στροφών;
(ζ)   Η απόλυτη γωνία εισροής της κινητής πτερύγωσης είναι  α1 = 20ο. Ποια η σχετική ταχύτητα εισροής 
w1 και εκροής   w2 , εάν ο συντελεστής απωλειών ταχύτητας  στη πτερύγωση είναι   ζKΠ = 0,85. 
(η)   Η απόλυτη ταχύτητα εκροής  c2  µε δεδοµένη εκροή χωρίς συστροφή, δηλ.  c2  κάθετος επί της  u2.
(θ)   Απώλειες κινητικής ενέργειας στο ακροφύσιο και στα πτερύγια και αύξηση της θερµοκρασίας ένεκα 
των απωλειών αυτών µε δεδοµένο συντελεστή απωλειών κινητικής ενέργειας  ζΚΠ = 0,85.
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(ι)   Ειδικός όγκος αερίων στο τέλος της βαθµίδας και το µήκος (ύψος ή 
εκπέτασµα)  των πτερυγίων, εάν η στένωση διατοµής ροής ένεκα του 
πάχους των πτερυγίων είναι  10% (k = 0,9).
(ια)   Εσωτερική ισχύς εάν οι συνθήκες ροής είναι οι ίδιες για όλες τις 
βαθµίδες και η αχρησιµοποίητη ενέργεια εκροής είναι  αυτή της τελευταίας 
βαθµίδας. 

(ιβ)   Σιωπηρά ο αεριοστρόβιλος θεωρήθηκε αξονικού τύπου. Είναι πράγµατι; Και γιατί;
(ιγ) Να παρασταθεί  η διεργασία στο διάγραµµα ενθαλπίας-εντροπίας  h-s, δηλ. η ροϊκή και  θερµοδυναµική 
κατάσταση στην αδιάθερµη βαθµίδα του αξονικού αεριοστροβίλου   
              
ΛΥΣΗ: (α) Διευκρινίζουµε: Κατάσταση στασιµότητας πριν την ακίνητη πτερύγωση (ακροφύσια) και εισροή 
στη (1η και  επόµενη) βαθµίδα δείκτης 0, εκροή από ακροφύσια δείκτης 1  είναι  ταυτόχρονα εισροή στη 
κινητή πτερύγωση, εκροή από  κινητή πτερύγωση και  τη βαθµίδα δείκτης 2. Δείκτης Κ αντιστοιχεί  επίσης 
στον 0 της 1ης βαθµίδας, δείκτης  Α = εκροή από τη τελευταία βαθµίδα του αεριοστροβίλου. 
Ο κρίσιµος λόγος πίεσης, σχ.(9.3.35) ΡΔΜ, είναι 

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

12.7-13  Διατοµή εκροής σε ακροφύσια θαλάµου καύσεως αεριοστροβίλου και ύψος πτερυγίων 1ης    
             βαθµίδας 12.6.2Α
 12.7-13  Aκροφύσια  καυσαερίων και ύψος πτερυγίων 1ης βαθµίδας αεριοστροβίλου  (12.6.2Α)       
      
       Αεριωθητής αξονικού τύπου διαθέτει  δακτυλιοειδή  θάλαµο καύσης για τη τροφοδότηση του 
αεριοστροβίλου του µε καυσαέρια σε παροχή  ṁ = 125 kg/s υπό θερµοκρασία  Tt0 = 1.400 Κ και πίεση
pto = 30,3 bar. Η αναρρόφηση του αέρα στον συµπιεστή γίνεται υπό  συνθήκες λειτουργίας  ISO. Στεφάνη 
διαµέτρου µέσης γραµµής  DM = 0,80 m µε ακίνητα (οδηγά) πτερύγια αεροδυναµικά διαµορφωµένα ως 
ακροφύσια καθοδηγεί τη ροή στη κινητή πτερύγωση συναποτελώντας την πρώτη βαθµίδα του στροβίλου.  
Το εργαζόµενο  καυσαέριο έχει   γ = 1,333 = 4/3 και   cp = 1.148 J/(kg·K), ο αέρας γ = 1,4 και cp = 1005 J/
(kg·K) και  θεωρούνται  θερµικά ιδανικά αέρια. Οι  συνθήκες ISO είναι   pΠΕΡΙΒ = 101.325 Pa,  tΠΕΡΙΒ = 15  0C  
και  υγρασία 60%, την οποία όµως εδώ προσεγγιστικά αγνοούµε.
Στην έξοδο  των ακροφυσίων – που είναι και  είσοδος στη κινητή πτερύγωση - απαιτείται  ταχύτητα             c1 

=  640  m/s  υπό απόλυτη γωνία  α1 = 20ο σε σχέση µε τη διεύθυνση της περιφερειακής ταχύτητας  u, ενώ 
ο συντελεστής απωλειών ταχύτητας  των ακροφυσίων είναι   φΣ =  0,97, οριζόµενος µε  φΣ = c/cs   όπου  cs  
η ταχύτητα υπό ισεντροπική εκτόνωση και  c η πραγµατική. 
(α)  Να ευρεθούν οι  ρευστοθερµικές συνθήκες ροής (απόλυτη θερµοκρασία  Τ1, πίεση  p1, πυκνότητα  ρ1) 
στην έξοδο των ακροφυσίων. Είναι η εκροή υποηχητική; Γιατί; 
(β) Να ευρεθεί  το εκπέτασµα (ύψος)  b των οδηγών πτερυγίων της  1ης βαθµίδας λαµβάνοντας υπόψη, ότι 
λόγω του πάχους αυτών η στένωση διατοµής είναι  10%.
(γ) Ποια είναι η ισχύς ροής  Pfl διαθέσιµη  στη κινητή πτερύγωση; Πόσο είναι το δυναµικό Ydyn  και  το 
στατικό µέρος  Ystat  του ειδικού έργου ροής  Yfl;
(δ) Να ευρεθεί η απαιτούµενη  ισχύς, που πρέπει  να διαθέσει ο στρόβιλος για τη κίνηση του συµπιεστή, ο 
οποίος έχει βαθµό απόδοσης η = 85%, η ωφέλιµη ισχύς του στροβίλου
(ε) Στην έξοδο του  αεριοστροβίλου η πίεση είναι  pA = 1,082 bar και η  θερµοκρασία     tA = 427   377 0C. 
Να υπολογισθεί  το  ισεντροπικό και  το πολυτροπικό ειδικό έργο του στροβίλου και ο αντίστοιχος βαθµός 
απόδοσης.

ΛΥΣΗ:  (α) Εξίσωση  ενέργειας από τη κατάσταση στον θάλαµο (λόγω c1t<<c1s σχεδόν) στασιµότητας t 
στη διατοµή εξόδου του ακροφυσίου Σ (η οποία  συµπίπτει  µε την διατοµή 1 στην εισροή της 
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πτερύγωσης):          και    ,
                        

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

12.7-14  Υπολογισµός πρώτης βαθµίδας τριβάθµιδου αεριοστροβίλου               (12.6.4A)  

 Αεριοστρόβιλος µικρής ισχύος (µικροαεριοστρόβιλος) παράγει  ηλεκτρικής ισχύος 

µε τρεις βαθµίδες (i = 3), µε συνολικό λόγο εκτόνωσης Π = 9 (στατικών πιέσεων) υπό ισεντροπικό  βαθµό 

απόδοσης  ηs = 80%  µε απόλυτη   θερµοκρασία εισροής στον στρόβιλο  

και  πίεση εκροής από τον στρόβιλο pA = 1.000  mb.  Eίναι: παροχή µάζας ,  αριθµός 

στροφών   n = 30.000 min-1 = 500 s-1, θερµοκρασία εκροής   tA = 474 oC και ειδική κατανάλωση 
θερµότητας  QH = 17.260 kJ/kWh. Η συνολική ισχύς ισοκατανέµεται  στον συµπιεστή  ΡΣΥ και  στην 
ηλεκτρογεννήτρια  ΡΗΓ, η οποία θεωρείται προς απλούστευση χωρίς απώλειες. Η µέση διάµετρος του 
στροβίλου είναι  D = 130 mm και το εκπέτασµα (ύψος) των πτερυγίων  b = 60 mm  (εύρος  του 
δακτυλιοειδούς διαύλου ροής). Το  εργαζόµενο αέριο (καυσαέρια) έχει  γ = 1,35 και  σταθερά αερίου 

.
(α)   Με την (απλουστευτική) παραδοχή της ισοκατανοµής της ισχύος στις τρεις βαθµίδες του  στροβίλου να 
υπολογισθούν η ισχύς (ισεντροπική και πραγµατική) της ηλεκτρογεννήτριας και  του συµπιεστή. 
(β)   Για την πρώτη στροβιλική βαθµίδα να υπολογισθούν η περιφερειακή ταχύτητα (µέσης γραµµής)   u 
και η µεσηµβρινή (αξονική ταχύτητα)  cm.
(γ)   Με δεδοµένη τη  σχετική γωνία της κινητής πτερύγωσης στην εκροή   β2 = 10ο να υπολογισθούν τα 
τρίγωνα ταχυτήτων, λαµβάνοντας την ισχύ από την εξίσωση στροβιλοµηχανών του Όϊλερ ίση µε την 
ισεντροπική ισχύ από το (α).
(δ) Επαληθεύστε ότι ο (µέσος) πολυτροπικός εκθέτης είναι  n = 1,32  και η ροή υποηχητική. 

ΛΥΣΗ:  (α)   Είναι  µε  και  , οπότε η ισχύς

και  µε   η προσακτέα ισχύς µέσω των καυσαερίων 

στην είσοδο του στροβίλου (στη 1η βαθµίδα) είναι    
*********************************************************************************

12.7-15  Συγκριτικός υπολογισµός κινητής πτερύγωσης αεριοστροβίλου  (α) χωρίς συστροφή στην   
              εισροή c1u = 0  και (β) χωρίς συστροφή στην εκροή c2u = 0.                      (12.6.4Β)   

        Η πρώτη βαθµίδα τριβάθµιδου αεριοστροβίλου (της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 12.7-14) έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: Ισεντροπική ισχύς , αριθµός στροφών n = 500 s-1, παροχή µάζας 

,  µέση διάµετρος  D = 130 mm, ύψος πτερυγίων (δηλ. εύρος δακτυλιοειδούς διαύλου ροής) 

b = 60 mm, πίεση  εισροής   p1 = 9 bar, απόλυτη θερµοκρασία εισροής   Τ1 = 1.273 Κ, µεσηµβρινή ταχύτητα 
σταθερή   c1m = c2m = cm  και καυσαέρια µε ισεντροπικό εκθέτη   γ = 1,35  και ειδική σταθερά αερίου             
R = 290 J/(kg·K).
(α)   Να υπολογισθεί η γεωµετρία των πτερυγίων στη µέση  γραµµή, δηλ. τα τρίγωνα ταχυτήτων, 
λαµβάνοντας την απόλυτη περιφερειακή ταχύτητα εισροής µηδενική,  c1u = 0 (εισροή χωρίς συστροφή).
(β)   Παροµοίως όπως στο (α) αλλά µε απόλυτη περιφερειακή  ταχύτητα εκροής µηδενική   c2o = 0 (εκροή 
χωρίς συστροφή). Είναι το αποτέλεσµα ικανοποιητικό; Γιατί;
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(γ)   Να επιλεγεί  η τελική γεωµετρία πτερυγίων µετά από συναξιολόγηση των (α) και (β) µε τη (γ) της 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 12.7-14. 

ΛΥΣΗ: (α)   Με περιφερειακή συνιστώσα απόλυτης ταχύτητας c1u = 0 η προσροή στη πτερύγωση 
είναι καθαρά αξονική, που σηµαίνει, ότι το τρίγωνο ταχυτήτων εκροής είναι  ορθογώνιο  α1 = 90ο, οπότε 
δεν απαιτείται ακίνητη (οδηγός) πτερύγωση  ανακατεύθυνσης ροής στην εισροή και τα καυσαέρια 
διοχετεύονται απ’ ευθείας από τον θάλαµο καύσης µε την µεσηµβρινή 

*******************************************************************
12.7-16  Σύστηµα αεριοστροβίλου µε αναθέρµανση του συµπιεσµένου αέρα                 (12.6.4Γ)  

 Σε σύστηµα αεριοστροβίλου η παροχή µάζας αέρα είναι    µε εισροή στον συµπιεστή 
υπό πίεση   p = 1 bar και  θερµοκρασία  t = 27 oC. Η συµπίεση στον συµπιεστή είναι  4 προς 1 και  η 
µέγιστη θερµοκρασία στο κύκλωµα  t = 827 οC. Ζητούνται: 
(α)   Να παρασταθεί η  διεργασία στα διαγράµµατα πίεσης-ειδικού  όγκου  p-v και θερµοκρασίας-εντροπίας 
T-s  και  να  υπολογισθούν  το ειδικό έργο και  η ισχύς του συµπιεστή και  του αεριοστροβίλου και ο θερµικός 
βαθµός απόδοσης του κύκλου οριζόµενος ως 
               ηΘ = (προστιθέµενη θερµότητα - αποβαλλόµενη θερµότητα)/προστιθέµενη θερµότητα.
(β)   Εάν ενσωµατωθεί  στον κύκλο ένας ιδεώδης ‘αναζωογονητήρας’  (προς προθέρµανση του 
συµπιεσµένου αέρα πριν τη καύση), ποια θα είναι η νέα θερµική απόδοσή του. 
(γ)   Στην περίπτωση (β) σε µια ορισµένη κατάσταση λειτουργίας του αεριοστροβίλου οι βαθµοί  απόδοσης 
στον συµπιεστή, στον στρόβιλο  και στον αναθερµαντήρα είναι, αντιστοίχως,     ηΣΥ = 0,80,     ηΣΤΡ = 0,85 
και     ηΑΝΘ = 0,60. Να υπολογισθούν οι θερµοκρασίες στην έξοδο του συµπιεστή, στην έξοδο του 
στροβίλου και στην έξοδο του αναθερµαντήρα.
(δ)   Ποιος είναι ο συνολικός θερµικός βαθµός απόδοσης στη περίπτωση (γ);
Το σύστηµα θεωρείται αδιαβατικό και ισεντροπικό και  δεν λαµβάνεται υπόψη  η κινητική  ενέργεια των 
επιµέρους ρευστοθερµικών ροών.  Αέρας και  καυσαέρια θεωρούνται  από κοινού σαν ένα αέριο αναφοράς 

µε ειδική ισοβαρή θερµοχωρητικότητα  και ισεντροπικό εκθέτη  γ = 1,36.

ΛΥΣΗ:  (α)   Ισεντροπική συµπίεση από 1 σε 2 δίνει τη θερµοκρασία Τ2:  µε

  :  .   Μέγιστη  θερµοκρασία στο κύκλωµα     
t = 827 οC   είναι στην είσοδο του στροβίλου. Ισεντροπική εκτόνωση από 3 σε 4 δίνει τη θερµοκρασία Τ4  
****************************************************************
12.7-17        Αεριοστρόβιλοι σε θερµοηλεκτρικούς σταθµούς αποθηκευµένου αέρα   (12.5.4)
Ζητούµενα & Δεδοµένα !!!????? && ΛΥΣΗ!
 Αποθηκευόµενος αέρας υπό υψηλή πίεση σε υπόγειες δεξαµενές, αποτελεί δυνατότητα 
αποθήκευσης ενέργειας πίεσης και αξιοποίησής της αναλόγως των αιχµιακών αναγκών. Πρόκειται  για 
φυσικές κοιλότητες, δηλ. σπήλαια φυσικά και υπόγειοι χώροι π.χ. από αλατορυχεία και άλλα 

ο ρ ύ γ µ α τ α µ ε ε π α ρ κ ή 
στεγανότητα, παρόµοια µε  τις 
αποθήκες φυσικού αερίου (βλ. 
Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α Φ . Α . τ ο υ 
συγγραφέα ) . Οι αναγκαίο ι 
συµπιεστές λειτουργούν µε 
φθηνή ηλεκτρική ενέργεια εκτός 
περιόδων υψηλής κατανάλωσης 
µε την βοήθεια ηλεκτροκινητήρα, 
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βλ. ΣΧΗΜΑ 12.5/18 ΡΔΜ, ο οποίος λειτουργεί επίσης ως ηλεκτρογεννήτρια, όταν λειτουργούν οι 
αεριοστρόβιλοι υψηλής και χαµηλής πίεσης µε αποσυνδεδεµένους συµπιεστές, αφού διατίθεται  ο 
πιεσµένος αποθηκευµένος αέρας. Ο αεριοστρόβιλος, π.χ. στο παρουσιαζόµενο σύστηµα στην περιοχή 
της Βρέµης (Γερµανία από το 1978 !!! σε λειτουργία), είναι αξονικός και πολυβάθµιδος και η συνολική 
εικόνα του Θερµοηλεκτρικού Σταθµού έχει  τα χαρακτηριστικά του  ΠΙΝΑΚΑ 12.5-1. Η ισχύς παραγωγής 
είναι σχετικά µεγάλη µε 290 MW µε κατανάλωση φυσικού αερίου. Οι  δύο συµπιεστές (ο χαµηλής πίεσης 
αξονικός και  ο υψηλής πίεσης ακτινικός) καταναλώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύµα ισχύος 60 MW για να 
συµπιέσουν τον αέρα στα περίπου 66 bar µέσα σε  σχεδόν 8 ώρες στη δεξαµενή των 300.000 m3. Δεν 
είναι ιδιαίτερα µεγάλη, αφού  αντιστοιχεί σε σφαίρα ακτίνας ~ 42 m, αλλά αρκεί για λειτουργία του 
αεριοστροβίλου σε πλήρη ισχύ για περίπου δύο ώρες µε δυνατότητα ταχείας έναρξης εντός 11 λεπτών και 
εν ανάγκη εντός 6 λεπτών. Ιδιαιτερότητα αποτελεί η λειτουργία του αεριοστροβίλου στην πίεση εισροής 
των 46 bar, ενώ στις συνήθεις κατασκευές οι αεριοστρόβιλοι λειτουργούν σε περίπου 20 bar.
Είναι  δυνατή η λειτουργία µε µειούµενη πίεση καθώς η δεξαµενή “αδειάζει”, αλλά σε συνέργεια µε έναν 
ταµιευτήρα νερού στην εγκατάσταση δίνεται  η δυνατότατα σταθεροποίησης στα 66 bar, αφού το βάθος 
της αποθήκης αέρα είναι στα 650 έως 800 m.

                         

ΣΧΗΜΑ 12.5/18 ΡΔΜ.   Συνδεσµολογία ενός ηλεκτροπαραγωγού σταθµού αεριοστροβίλων που 
λειτουργούν µε πεπιεσµένο αέρα αποθηκευόµενο σε υπόγεια δεξαµενή.
*************************************************************
12.7-18       Αεριοστρόβιλος µε προθέρµανση του αέρα  καύσης                                    (12.2.2Γ)

           Εγκατάσταση αεριοστρόβιλου µε προθέρµανση του αέρα πριν τον θάλαµο καύσης σε εναλλάκτη 
θερµαινόµενο από τα καυσαέρια του στροβίλου (από ΣΧΗΜΑ 12.2/9 ΡΔΜ)  .
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*****************************************************************************
-19    Καθορισµός αριθµού στροφών αεριοστροβίλου µετά από επιµέτρηση στροφείου και 

έλεγχος της βαθµίδωσής του  µέσω της καµπύλης του Κορντιέ. 

Διατίθεται  µονοβάθµιδος αξονικός αεριοστρόβιλος ισχύος  Ρ = 5 MW, στον οποίο µετά από 
επιµέτρηση διαπιστώνεται, ότι έχει κλίση κινητών πτερυγίων στη µέση  γραµµή  διαµέτρου   DM  στην εισροή   
β1 = 160ο και  στην εκροή   β2 = 26ο και διαµέτρους πλήµνης   Dπ = 0,7 m και  ακροπτερυγίων   DAK = 0,82 m. 

Προς αξιοποίηση είναι υπέρθερµα καυσαέρια µε παροχή σε θερµοκρασία  Τ1 = 1.250 Κ και 

πίεση   p1 = 5 bar µε ειδική σταθερά αερίου . 

(α)   Να υπολογισθεί το ειδικό έργο  Υ του αεριοστροβίλου) και η µεσηµβρινή ταχύτητα ροής  c1m.
(β)  Να συµπληρωθούν τα 
τρίγωνα ταχυτήτων και να 

ε λ ε γ χ θ ο ύ ν τ α 
αποτελέσµατα µε 
επανυπολογισµό 

τ ο υ ειδικού έργου  Υ.
(γ)   Για να παραχθε ί  η 
ισχύς  Ρ = 5 MW, ποιός 
π ρ έ π ε ι να είναι ο αριθµός 

στροφών και  ποια 
η στροφική ροπή στον άξονα. 
(δ)   Επιβεβαιώστε ότι  ο αεριοστρόβιλος µπορεί  να είναι  αξονικός και ελέγξτε αν θα έπρεπε προς βελτίωση 
της απόδοσής του να είναι διβάθµιδος υπό τον ίδιο αριθµό στροφών.
 Ποιός πρέπει να είναι ο αριθµός στροφών σύµφωνα µε τους κανόνες οµοιότητας (καµπύλη του Κορντιέ) . 

ΛΥΣΗ: (α)    . Από εξίσωση συνέχειας:                

 µε    ,    ,

, ή επίσης ό.έ.δ.

,              

   

*********************************************************************
12.7-20  Αεριοστρόβιλος µε τα βασικά του υποσυγκροτήµατα: Περιγραφή. 

       Ο εικονιζόµενος σε µηκοτοµή Αεριοστρόβιλος απαρτίζεται  από τα αναγραφόµενα βασικά του 
υποσυγκροτήµατα. Ζητούνται:
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(α)    Ποιος ο τύπος του συµπιεστή και πόσες βαθµίδες έχει;
(β)    Ποιος ο τύπος του στροβίλου και πόσες βαθµίδες έχει;       
(γ)    Περιγράψτε τον  ‘δακτυλιοειδή‘ θάλαµο καύσης;
(δ)    Γιατί η διατοµή ροής του στροβίλου είναι αποκλίνουσα και γιατί του συµπιεστή συγκλίνουσα;
(ε)    Γιατί ο διαχύτης είναι αποκλίνων και ποιος ο σκοπός του;
(στ)  Ο αεριοστρόβιλος παράγει ηλεκτρενέργεια. Τι είδους  µηχανή κινεί και από ποια πλευρά συνδέεται  
       αυτή;

                  

Μηκοτοµή (µεσηµβρινή τοµή) αεριοστροβίλου µε τα βασικά του τµήµατα (υποσυγκροτήµατα) 
(Από ΣΧΗΜΑ 12.2/2 ΡΔΜ)   

ΛΥΣΗ: (α) O συµπιεστής είναι αξονικός και έχει 13 (δεκατρείς) βαθµίδες.
(β)    Ο στρόβιλος είναι αξονικός και έχει 5 (πέντε) βαθµίδες.

****************************************************************************
12.7-21 Εγκατάσταση αεριοστροβίλου µε  προθέρµανση του αέρα καύσης:  Συνδεσµολογία και 
             διεργασία στο διάγραµµα (ενθαλπίας- εντροπίας) h – s  

(α) Να περιγραφεί η εγκατάσταση αεριοστροβίλου στο σκαρίφηµα  (από ΣΧΗΜΑ 12.2/3 ΡΔΜ).    
(β) Να περιγραφεί η ρευστοθερµική διεργασία της εγκατάστασης αεριοστροβίλου στο 
      διάγραµµα ενθαλπίας- εντροπίας  h-s στο ίδιο ΣΧΗΜΑ.     

ΛΥΣΗ: (α) Συνδεσµολογία εγκατάστασης αεριοστροβίλου µε   εναλλάκτη θερµότητας ΕΘ για την 
προθέρµανση του αέρα καύσης από τα απαέρια του αεριοστροβίλου: 
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1: εισροή του αέρα στον συµπιεστή
2: εκροή του συµπιεσµένου αέρα από τον συµπιεστή 
ΕΘ:  προθέρµανση του αέρα στον εναλλάκτη θερµότητας µέσω των καυσαερίων προερχοµένων από την 
εκροή 4 του στροβίλου, τα οποία τελικά εκρέουν στην έξοδο 41 της εγκατάστασης.
ΘΚ : εισροή 23 του συµπιεσµένου και προθερµασµένου αέρα µαζί µε το καύσιµο στον θάλαµο καύσης.
3 : εισροή και διεργασία των καυσαερίων στον στρόβιλο.
ΗΓ : ηλεκτροπαραγωγή  στην ηλεκτρογεννήτρια.

(β) Ρευστοθερµική διεργασία στο διάγραµµα (ενθαλπίας- εντροπίας) h-s:

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

12.7-12   Αεριοστρόβιλος απαερίων κινητήρα ντήζελ πλοίου                                (12.5.3Α)  

 Ένας αεριοστρόβιλος αξιοποίησης των απαερίων ναυτικού  κινητήρα ντήζελ ισχύος P = 7.500 kW 
χρησιµοποιείται για την κίνηση  υπερτροφοδότη του κινητήρα (βλ. π.χ. ΣΧΗΜΑΤΑ 12.5/14, /15 ΡΔΜ) 

καταναλώνοντας  απαερίων σε θερµοκρασία  tK = 650 οC και πίεση pK = 3,5 bar. Ο 
αεριοστρόβιλος έχει τέσσερες βαθµίδες  (i = 4) για να διατηρεί σχετικά χαµηλό αριθµό στροφών και 
εκτονώνεται σε τελική πίεση  pA = 1,1 bar. Η  σταθερά αερίου των καυσαερίων είναι    R = 295 J/(K·kg),  ο  
ισεντροπικός εκθέτης γ = 1,38  και  Τn = 273 Κ.  Ζητούνται:
(α)   Να ελεγχθεί  µέσω του κρίσιµου λόγου πιέσεων, αν υπάρχει  κίνδυνος έµφραξης του αεριοστροβίλου 
από διηχητική ροή. Να ευρεθούν οι πιέσεις πριν και µετά από κάθε βαθµίδα λαµβάνοντας ως πρότυπο την 
ισοκατανοµή της εκτόνωσης στις βαθµίδες.
(β)  Η θερµοκρασία εκροής της 1ης βαθµίδας για ισεντροπική εκτόνωση. Στην πραγµατικότητα η 
θερµοκρασία είναι µικρότερη ή όχι; Γιατί;
(γ)   Η θερµοκρασία  ΤΑ  στην εκροή του αεριοστροβίλου για ισεντροπική εκτόνωση, αντίστοιχη ανά 
βαθµίδα  θερµοκρασιακή πτώση ΔΤβαθµίδας   και  ενθαλπική πτώση Δhβαθµίδας.
(δ)   Ταχύτητα προσροής   co (= ταχύτητα εκροής από τα ακροφύσια) και  ταχύτητα εισροής   c1 στην κινητή 
πτερύγωση λαµβάνοντας συντελεστή απωλειών εκροής από την ακίνητη πτερύγωση (ακροφύσια) ζΑΠ = 
0,93.
(ε)   Ταχύτητα περιστροφής πτερύγωσης (ακροπτερυγίων)  u  δοθέντος του λόγου  u/c1 = 0,4.
(στ)   Το στροφείο έχει µέγιστη διάµετρο  D = 0,4 m. Ποιος ο αριθµός στροφών;
(ζ)   Η απόλυτη γωνία εισροής της κινητής πτερύγωσης είναι  α1 = 20ο. Ποια η σχετική ταχύτητα εισροής 
w1 και εκροής   w2 , εάν ο συντελεστής απωλειών ταχύτητας  στη πτερύγωση είναι   ζKΠ = 0,85. 
(η)   Η απόλυτη ταχύτητα εκροής  c2  µε δεδοµένη εκροή χωρίς συστροφή, δηλ.  c2  κάθετος επί της  u2.
(θ)   Απώλειες κινητικής ενέργειας στο ακροφύσιο και στα πτερύγια και αύξηση της θερµοκρασίας ένεκα 
των απωλειών αυτών µε δεδοµένο συντελεστή απωλειών κινητικής ενέργειας  ζΚΠ = 0,85.
(ι)   Ειδικός όγκος αερίων στο τέλος της βαθµίδας και  το µήκος (ύψος ή εκπέτασµα)  των πτερυγίων, εάν η 
στένωση διατοµής ροής ένεκα του πάχους των πτερυγίων είναι  10% (k = 0,9).
(ια)   Εσωτερική ισχύς εάν οι  συνθήκες ροής είναι  οι  ίδιες για όλες τις βαθµίδες και  η αχρησιµοποίητη 
ενέργεια εκροής είναι αυτή της τελευταίας βαθµίδας. 
(ιβ)   Σιωπηρά ο αεριοστρόβιλος θεωρήθηκε αξονικού τύπου. Είναι πράγµατι; Και γιατί;
(ιγ) Να παρασταθεί  η διεργασία στο διάγραµµα ενθαλπίας-εντροπίας  h-s, δηλ. η ροϊκή και  θερµοδυναµική 
κατάσταση στην αδιάθερµη βαθµίδα του αξονικού αεριοστροβίλου   

 ΛΥΣΗ: (α) Διευκρινίζουµε: Κατάσταση στασιµότητας πριν την ακίνητη πτερύγωση (ακροφύσια) και  εισροή 
στη (1η και  επόµενη) βαθµίδα δείκτης 0, εκροή από ακροφύσια δείκτης 1  είναι  ταυτόχρονα εισροή στη 
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κινητή πτερύγωση, εκροή από  κινητή πτερύγωση και  τη βαθµίδα δείκτης 2. Δείκτης Κ αντιστοιχεί  επίσης 
στον 0 της 1ης βαθµίδας, δείκτης  Α = εκροή από τη τελευταία βαθµίδα του 
αεριοστροβίλου. 
Ο κρίσιµος λόγος πίεσης, σχ.(9.3.35) ΡΔΜ, είναι 

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

αεριοστρόβιλοι αυτοκινήτων

1. Ισχύς 50 έως 200 PS (~ 37 έως 150 kW)

2. Θερµοκρασία στον αεριοστρόβιλο 550 έως 900οC

3. Λόγος συµπίεσης συµπιεστή (3,5 έως 5,0) : 1

4. Παροχή µάζας 1,0 έως 1,5 kg/s 

5. Μάζα µηχανής 120 έως 300 kg

6. Κατανάλωση καυσίµου 0,25 έως 0,65 kg/kW 

7. Διαστάσεις: µήκος x διάµετρος ~ 1,0 m x (0,5 έως 0,7) m

8. Εναλλάκτης θερµότητας Ναι σε πολλά µοντέλα

9. Αριθµός στροφών συµπιεστή 20.000 έως 90.000 min-1

10. Αριθµός στροφών στροβίλου 20.000 έως 45.000 min-1

    
ΠΙΝΑΚΑΣ 12.5-1  Τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά αεριοστροβίλων αυτοκινήτων κυρίως εταιρειών των ΗΠΑ (Ford, 
General Motors, Austin, Boeing, Chrysler, Rover, επίσης Fiat, Turbomeca, κ.ά).

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

12.3.6 Επιλογή των αεροτοµών των πτερυγίων 

Οι αεροτοµές στις πτερυγώσεις των  αεριοστροβίλων  επιλέγονται κατά παρόµοιο τρόπο µ’ αυτόν  στους 
ατµοστρόβιλους και τους συµπιεστές, όπως περιγράφηκε ήδη στα αντίστοιχα Κεφάλαια 9 και 11. Συνήθως 
ακολουθούνται οι εξής τρόποι σχεδιασµού:
Α.   Στο επίπεδο των  εκπαιδευτικών  ασκήσεων  και εφαρµογών  οι αεροτοµές µπορούν  να λαµβάνονται από τις 
γνωστές σειρές στην  αεροναυπηγική, δηλ. κυρίως τις σειρές NACA και τις αντίστοιχες της αγγλικής και γερµανικής 
τεχνολογίας, µε αεροδυναµικά και γεωµετρικά δεδοµένα από καταλόγους στην  µορφή πινάκων  και διαγραµµάτων, βλ. 
κυρίως υποκεφάλαιο 2.8.  Αναλόγως του επιπέδου εκπαίδευσης και επιµόρφωσης εφαρµόζονται πρόσθετα στοιχεία 
σχετικά µε την συµπεριφορά των πτερυγίων σε συστοιχίες και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους.

Β.   Σε προκαταρκτικές µελέτες και σχεδιασµούς συµπληρωµατικά στο Α: Εφαρµόζονται αποτελέσµατα ηµιεµπειρικών 
αναλύσεων  εµπλουτισµένων  µε πειραµατικά αποτελέσµατα και διορθωτικές συµπληρώσεις βάσει κατασκευαστικής 
εµπειρίας. Γνωστές σχετικές µεθοδολογίες καταγράφονται στην  βιβλιογραφία,  όπως π.χ. σε βιβλία και ειδικές µελέτες 
των  Horlock (1966),  Ainley  (1952), Soderberg (1949), Wilson (1987), Craig and Cox (1971), Dixon (1998), Cohen-
Rogers-Saravanamuttoo (1975), Bitterlich-Ausmeier-Lohmann (2002), Traupel (2000), Pfleiderer (1975), Cordes 
(1963), Wilson – Κορακιανίτης (1998) κ.ά.  Συγκεκριµµένη “συνταγή” σ’ αυτή την  θέση δεν  µπορεί να συστηθεί και 
πολύ λιγότερο να περιγραφεί, επειδή σχεδόν  όλες οι µεθοδολογίες σχεδιασµού των  πτερυγώσεων  (και κυρίως των 
αξονικών  ένεκα του ευρύτατου πεδίου εφαρµογών) είναι σύνθετες και απαιτούν  την  χρήση αρκετών  πινάκων  ή/και 
διαγραµµάτων.  Όπως φαίνεται από τις προαναφερθείσες χρονολογίες πρόκειται για σχετικά “παλαιές”, αλλά όµως 
έγκυρες µεθόδους εφαρµοσµένες σε πλήθος κατασκευών  µέχρι και σήµερα, όταν  χρησιµοποιούνται σε 
προκαταρκτικό επίπεδο, το οποίο αποτελεί συνήθως την βάση εκκίνησης των καθαρών υπολογιστικών αναλύσεων. 

Γ.   Οι πλήρεις υπολογιστικές αναλύσεις και σχεδιασµοί µε υπολογιστικά συστήµατα CFD (Computational Fluid 
Dynamics),  εξειδικευµένα στις στροβιλοµηχανές αποτελούν  σύγχρονα εργαλεία κατασκευαστικού σχεδιασµού, 
συνδέονται µε οικονοµικό κόστος απόκτησης και διατήρησης και προϋποθέτουν  υποδοµή σε υπολογιστική ισχύ, σε 
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εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό και χρονοβόρες υπολογιστικές διαδικασίες για την  επιτυχία 
εγγυηµένων αποτελεσµάτων µέσω επαληθεύσεων και πιστοποιήσεων µε πειραµατικά και άλλα δεδοµένα. 
 Στο πλαίσιο βελτιστοποιηµένου ρευστοθερµικού σχεδιασµού χρησιµοποιούνται αρκετές φορές 
τροποποιηµένες αεροτοµές γνωστών  σειρών, όταν  διαπιστώνεται ότι προκύπτει βελτίωση του βαθµού απόδοσης της 
βαθµίδας. Να σηµειώσουµε όµως ότι οι επιτυχηµένες βελτιώσεις της απόδοσης µέσω  υπολογιστικών 
αναλύσεων τις τελευταίας τριακονταετίας (~ 1980 έως 2010) έχουν  βελτιώσει τον  βαθµό απόδοσης των 
αεριοστροβίλων  (και ατµοστροβίλων) κατά περίπου δύο ποσοστιαίες µονάδες (Δη ≈ + 2%), δηλ.  αύξηση σε πρώτη 
εντύπωση όχι ιδιαίτερα υψηλή, αλλά στην  κλίµακα της διάρκειας ζωής του στροβιλοκινητήρα (~ 20ετία) εξαιρετικά 
σηµαντική για την συνολική παραγωγή ενέργειας της µηχανής.
 Αντικείµενο του παρόντος συγγράµµατος είναι ασφαλώς η περίπτωση Α και εν  µέρει η Β,  οι οποίες όµως 
αποκτούν  αξία, όταν  εφαρµόζονται σε συγκεκριµένες ασκήσεις και παραδείγµατα εφαρµογών  µε αριθµητικά στοιχεία 
αναφερόµενα σε στροφεία, πτερυγώσεις και ολόκληρες µηχανές. Και τούτο γίνεται στο επίπεδο φροντιστηριακών 
ασκήσεων  και εφαρµογών, καθώς και σε εξειδικευµένα συγγράµµατα . Σε κάθε περίπτωση είναι αξιοπαρατήρητη η 
γεωµετρία των  πτερυγίων,  στις σύγχρονες θερµικές (κυρίως) στροβιλοµηχανές, όπως δείχνουν  τα ΣΧΗΜΑΤΑ 12.3/5 
έως 12.3/8.  
 Οι απαιτήσεις  για  την απόδοση των αεροτοµών είναι σηµαντικές και αφορούν  την  σειρά (το κιγκλίδωµα) 
των  πτερυγίων.  Η αλλαγή κατεύθυνσης της ροής από την  διεύθυνση κατά την  εισροή στην  πτερύγωση µέχρι την 
διεύθυνση της εκροής καθορίζεται από την  γεωµετρία των  τριγώνων  ταχυτήτων. Όµως υψηλός αριθµός απόδοσης 
πετυχαίνεται,  όταν  η εκτροπή  της ροής γίνεται χωρίς αποκόλληση, όταν  το πάχος του οριακού στρώµατος 
διατηρείται µικρό,  ώστε να αποτρέπεται η “έµφραξη” της  ροής,  να ελαχιστοποιείται η αναντίστρεπτη µετατροπή 
ροϊκής ενέργειας, να εξασφαλίζεται οµαλή προσροή στις στρογγυλεµένες ακµές εισροής χωρίς τοπικές αποκολλήσεις. 
Παράλληλα πρέπει τα πτερύγια να είναι ανθεκτικά από κατασκευαστικής πλευράς (αντοχή έναντι φυγόκεντρης 
δύναµης και δυνάµεων πίεσης) και να είναι βέβαιη η µεταφορά ενέργειας της ροής επάνω στο στροφείο και στο 
κέλυφος. Ταυτόχρονα σε πολύ επιλεγµένους σχεδιασµούς οι ταχύτητες ροής µέσα στην  πτερύγωση είναι τόσο 
υψηλές, ώστε κατά την  διέλευσή του το εργαζόµενο αέριο να εκρέει µε υπερηχητική  ροή. Όλα αυτά έχουν  ως 
αποτέλεσµα οι αεροτοµές να µην  επιλέγονται από υπάρχουσες “σειρές αεροτοµών”, αλλά να σχεδιάζονται από τον 
κατασκευαστή ειδικά για την  κατασκευή της συγκεκριµµένης νέας σειράς αεριοστροβίλων.  Τότε προκύπτουν  νέες 
γεωµετρίες, όπως φαίνονται στο ΣΧΗΜΑ 12.3/8.
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