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

4.12.2  Υπολογισµός κελύφους (απιοειδούς ή ‘τραπεζικής’ διατοµής) αντλίας 

       Mε τη µέθοδο της παραγράφου 4.12.1ΡΔΜ να σχεδιασθεί το σπειροειδές κέλυφος αντλίας 

υπολογίζοντας τη πολική γωνία, σχ.(4.12.1α), βλ. σκαριφήµατα:                       

  Δίνονται τα ακόλουθα γεωµετρικά και λειτουργικά  δεδοµένα:

                                                          

Πλάτος στροφείου στην έξοδο b2 = 46 mm

1



Πλάτος ρωγµής (διακένου) b3 = b2 + 2 mm = 48 mm
Ακτίνα στροφείου, εξωτερική r2 = 150 mm
Ακτίνα αρχής του κελύφους

r΄= r2 + = 155 mm
Αριθµός στροφών πτερωτής n = 1.450 min-1 = 24,167 s-1 
Παροχή όγκου Qολ = 0,12 m3/s
Υδραυλικός βαθµός απόδοσης ηh = 0,88
Μανοµετρικό ύψος αντλίας Η = 27,5 m

Γεωµετρία ροής στο σπειροειδές κέλυφος και γεωµετρικές συνθήκες µιας τυπικής  ροϊκής  γραµµής  (διακεκοµµένη 
καµπύλη) στο σπειροειδές κέλυφος ακτινικής µηχανής µε άξονες αναφοράς, από ΣΧΗΜΑ 4.10/1 και /4 ΡΔΜ.  

ΛΥΣΗ: Υπολογίζεται  το µέγεθος στροβιλότητας Κ = cu·r = στθ   στο ολοκλήρωµα της πολικής γωνίας φ στις 

σχ. (4.12.1α και  4.10.1)               

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

4.12.4Α  Υπολογισµός σπειροειδούς κελύφους ανεµιστήρα µε ορθογώνια διατοµή.  

Να υπολογισθεί το  σπειροειδές κέλυφος µε ορθογώνια διατοµή  ενός  ανεµιστήρα µε τα εξής δεδοµένα :
Παροχή                               :    Q = 1,465 m3/s
Θεωρητικό µανοµετρικό     :    Hπτ = 906 m
Περιφερειακή ταχύτητα :   u2 = 114,7 m/s
Πλάτος στροφείου :   b2 = 0,037 m
Διάµετρος στροφείου :   D2 = 0,75 m

ΛΥΣΗ: Η τιµή της σταθεράς στροβιλότητας Κ της σχ.(4.12.4) υπολογίζεται µε τη σχ.(4.10.1):

                                 .   
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****************************************************************************************
4.14.1Α  Σπηλαίωση σε συστολή αγωγού 
        
 Στον σωλήνα  Venturi του σκαριφήµατος να υπολογισθεί  η  πίεση στη συστολή (στον ‘λαιµό’) p2 , όταν 
η ταχύτητα εισροής νερού είναι  u1 = 6 m/s, η θερµοκρασία 15 0C , η πίεση p1 = 1,3 bar  και  ο λόγος 
επιφανειών λαιµού προς διατοµή εισροής είναι m =  A2/A1 = 0,35. Με δεδοµένη την τάση  τoυ ατµού              
pd = 17,3 mbar  να ελεγχθεί, εάν συµβαίνει σπηλαίωση. Οι απώλειες τριβής µπορούν σε πρώτη προσέγγιση 
να αµεληθούν.

                        

Γεωµετρία και χαρακτηριστικά ροϊκά µεγέθη του σωλήνα Venturi. Κατά την ροή υγρού η πίεση µπορεί να γίνει µικρότερη 
της πίεσης ατµοποίησης pd , όταν η ταχύτητα  u2  λάβει υψηλές τιµές (από το  ΣΧΗΜΑ 4.14/1ΡΔΜ)   
ΛΥΣΗ:  Σε ροή χωρίς απώλειες εφαρµόζεται η  εξίσωση  Bernoulli   

   που δίνει                                  (4.14.7)   

και η εξίσωση συνέχειας    (4.14.8)

Έτσι µε τη σχετικά χαµηλή  ταχύτητα  u1  = 6  m/s και συντελεστή  m ≈ 0,35  είναι

********************************************************************
4.14.10Α  Μέγιστο γεωδαιτικό ύψος αναρρόφησης αντλίας στην εγκατάσταση  
             
              Για αντλία µε παροχή   Q = 0,1 m3/s  υπό  αριθµό στροφών  n = 1.500 min-1 ζητείται το µέγιστο 
δυνατό γεωδαιτικό ύψος αναρροφήσεως  hAmax  λαµβάνοντας υπόψη, ότι οι απώλειες ενέργειας στον 
αγωγό αναρροφήσεως είναι  YH = 10 J/kg. Η αντλία ως πιστοποιηµένο βιοµηχανικό προϊόν εκτιµάται, ότι 
έχει τον εύλογο αδιάστατο χαρακτηριστικό αριθµό αναρρόφησης   Sq = 0,45. 
(α) Στην εγκατάσταση η αντλία παροχετεύει  νερό θερµοκρασίας  20 οC υπό ελάχιστη προβλεπόµενη 
βαροµετρική πίεση 950 mbar. Η πίεση εξάτµισης νερού (τάση ατµού) στην δεδοµένη θερµοκρασία είναι  
2.337 Pa και η πυκνότητα  998,3 kg/m3. 
(β) Μία πανοµοιότυπη και ίδιου  µεγέθους µε την προηγούµενη  αντλία σχεδιάζεται να εγκατασταθεί σε 
σύστηµα ατµοστροβίλου για την άντληση του  συµπυκνώµατος στον συµπυκνωτή, δηλ. πρακτικά νερού σε 
βρασµό. Σε ποιο επίπεδο σε σχέση µε αυτό της σταθερής στάθµης του νερού πρέπει  να τοποθετηθεί  η 
αντλία. 

ΛΥΣΗ:  Και  στις δύο περιπτώσεις η  εκκίνηση υπολογισµού γίνεται µε τον αριθµό αναρρόφησης, σχ.
(4.14.18α), από τον οποίο υπολογίζεται το ειδικό έργο αναρροφήσεως της µηχανής (στην διατοµή 
αναρρόφησης  στροφείου) µε 

n = 1.500 /60 = 25 s-1 :                         

**************************************************************************************
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4.14.10Β  Ειδικό έργο αναρρόφησης (στροφείου) αντλίας – Γεωδαιτικό ύψος αναρρόφησης σε  
                εγκατάσταση αντλίας

        Για την άντληση νερού θερµοκρασίας 20 οC από µία δεξαµενή µε ελεύθερη επιφάνεια υπό 
ατµοσφαιρική πίεση 1.000 mbar χρησιµοποιείται ακτινική αντλία µε περιφερειακή ταχύτητα στην διατοµή 
εισροής της κινητής πτερύγωσης  u1 = 4,71 m/s και σχετική γωνία εισροής β1 = 30ο. Η εισροή  στη 
πτερύγωση πραγµατοποιείται χωρίς συστροφή (δηλ. α1 = 90ο → c2u = 0). Στον αγωγό αναρρόφησης ένεκα 
απωλειών τριβής το ειδικό έργο απωλειών είναι YVΑ = 30 J/kg. Να υπολογισθούν: 

(α) Το ειδικό έργο αναρρόφησης  αντλίας, σχ.(4.14.37) ΡΔΜ,  µε λ1 ≈ 0,2, λ2 ≈ 1,2
(β) Το ύψος αναρρόφησης στην εγκατάσταση της αντλίας. 
(γ) Το µέγιστο γεωδαιτικό  ύψος αναρρόφησης που να αποκλείει το  ενδεχόµενο σπηλαίωσης.  Να ληφθεί 
υπόψη, ότι η ελεύθερη επιφάνεια της δεξαµενής παραµένει  σταθερή, η πίεση ατµοποίησης (τάση ατµών) 
είναι  pd = 2.337 Pa,  η πυκνότητα νερού υπό 20 οC   ρ = 998,2 kg/m3. 

ΛΥΣΗ:  (α)   Εισροή χωρίς συστροφή στην πτερύγωση σηµαίνει, ότι  η  περιφερειακή συνιστώσα της 
απόλυτης ταχύτητας c1u = 0, δηλ. η απόλυτη γωνία εισροής είναι α1 = 90ο και το ορθογώνιο τρίγωνο 
ταχυτήτων εισόδου κατασκευαζόµενο. Το  ειδικό έργο αναρρόφησης της αντλίας υπολογίζεται από τον 
παραπάνω τύπο  µε τους δεδοµένους συντελεστές λ1 ≈ 0,2 και  λ2 ≈ 1,2 και  τις ταχύτητες σύµφωνα µε το 
τρίγωνο ταχυτήτων εισόδου,

σχετική                           

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

4.14.10Γ  Xαρακτηριστικός αριθµός αναρροφήσεως Sq , αριθµός σπηλαίωσης Thoma  σΤΗ  και   
                καθαρό θετικό ύψος αναρροφήσεως NPSH στροφείου αντλίας και εγκατάστασης αντλίας.   

           Το στροφείο της αντλίας (της προηγηθείσας ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4.14.10Α) έχει  αριθµό στροφών            
n = 1.800 min-1, διάµετρο εκροής   D2 = 250 mm, πλάτος περιφερειακής επιφάνειας εισροής και εκροής   
b1 = 10 mm  και  b2 = 5 mm, αντίστοιχα, και  γωνία εκροής πτερυγίων   β2 = 25ο. Οι  συντελεστές στένωσης 
κατά την είσοδο  στην πτερύγωση και κατά την έξοδο από την πτερύγωση είναι, αντιστοίχως,  k1 = 1,2 και 
k2  = 1,05. Είναι επίσης γνωστά: η περιφερειακή ταχύτητα εισροής   u1 = 4,71 m/s, η σχετική γωνία 
εισροής   β1 = 30ο, το γεγονός, ότι η εισροή γίνεται  χωρίς συστροφή   ροής (α1 = 900), η θερµοκρασία νερού   
20 οC και η ατµοσφαιρική πίεση   1.000 mbar. Επίσης υπολογίσθηκαν το  ειδικό έργο  αναρρόφησης   ΥΗ = 
6,103 J/kg  του  στροφείου, η απόλυτη ταχύτητα εισροής στην πτερύγωση   c1 = 2,72 m/s και το γεωδαιτικό 
ύψος αναρρόφησης   hA = 6,3 m. Να υπολογισθούν για την αντλία και για την εγκατάστασή της: 
 (α)  Ο χαρακτηριστικός αριθµός αναρρόφησης Sq  
(β)  Ο αριθµός σπηλαίωσης Thoma σΤΗ  
(γ) Το Καθαρό Θετικό Ύψος Αναρρόφησης NPSH. 
Να ελεγχθεί σε κάθε περίπτωση για ποιες τιµές αποτρέπεται µε βεβαιότητα η  σπηλαίωση.

ΛΥΣΗ: (α)    Είναι:   n = 1.800 min-1= 30 s-1,   D2 = 250 mm = 0,25 m,  πλάτος  εισροής του στροφείου    b1 
= 10 mm = 0,01 m, πλάτος  εκροής   b2 = 5 mm = 0,005 m, ροή χωρίς συστροφή στην εισροή σηµαίνει  α1 
= 90ο  και   c1u = 0, η  ατµοσφαιρική πίεση   pa = 1000 mbar  = 1 bar = 100.000 Pa.  Ο υπολογισµός του 
χαρακτηριστικού αριθµού αναρρόφησης Sq, σχ.(4.14.18α) ΡΔΜ, προϋποθέτει  τον υπολογισµό της 
παροχής  Q, ενώ είναι δεδοµένος ο  αριθµός στροφών  n και το  ειδικό έργο αναρρόφησης  ΥΗ = 6,103 J/
kg. Η παροχή υπολογίζεται µε την µεσηµβρινή ταχύτητα εισροής, η οποία είναι ίση µε την απόλυτη 
Προκύπτει δηλαδή, οι αριθµοί σπηλαίωσης αντλίας και εγκατάστασης να είναι πρακτικά ίσοι  σΤΗΕ ≈ σΤΗ.  
***************************************************************

4.14.10Δ    Επίδραση της θερµοκρασίας του νερού στο ύψος αναρροφήσεως  της  αντλίας
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Δύο πανοµοιότυπες φυγοκεντρικές αντλίες έχουν η κάθε µία ικανότητα παροχής  Q = 0,1 m3/s 
νερού υπό αριθµό στροφών  n = 1.450 min-1 και αδιάστατο χαρακτηριστικό αριθµό αναρρόφησης            
Sq = 0,4. Στο στόµιο αναρρόφησης µε διάµετρο   100 mm η ταχύτητα αναρρόφησης είναι   3 m/s. Τα ίδια 
χαρακτηριστικά έχει  επίσης ο αγωγός αναρρόφησης στις εγκαταστάσεις των δύο αντλιών, ο οποίος λόγω 
τριβής παρουσιάζει απώλειες ενέργειας   YVA = 3 J/kg   λαµβανόµενες σταθερές και  στις δύο περιπτώσεις. 
Η βαροµετρική πίεση είναι   pa = 1.000 mbar σταθερή, αλλά η µία αντλία παροχετεύει  νερό  θερµοκρασίας 
20 οC και η δεύτερη νερό  90 οC. 
Λαµβάνοντας υπόψη οριζόντια τοποθέτηση των αντλιών να ευρεθεί το υψόµετρο  τοποθέτησης των δύο 
αντλιών σε σχέση µε την σταθερή στάθµη των δεξαµενών νερού σε ηρεµία και στις δύο περιπτώσεις. 
Γνωστό είναι, ότι  η πίεση εξάτµισης (τάση  ατµών) και η πυκνότητα είναι, αντιστοίχως, pd  = 2.337 Ρa και    ρ 
= 998,3 kg/m3  στους  20 οC  και   70.108 Ρa  και  965,2 kg/m3  στους 90 οC.

ΛΥΣΗ:  Με  την οριζόντια τοποθέτηση  των αντλιών το πλέον επικίνδυνο σηµείο για την δηµιουργία 
σπηλαίωσης δεν είναι  η ακµή  πτερυγίου  η πλησιέστερη στον άξονα της µηχανής, δηλ. του στροφείου, 
αλλά το ανώτερο σηµείο της διατοµής εισροής στο στροφείο, το οποίο εύλογα µπορεί να ληφθεί  στο    

 πάνω από τον άξονα.

Με δεδοµένο τον αριθµό αναρρόφησης, σχ.(4.14.18α), υπολογίζεται  το ειδικό έργο αναρρόφησης της 
µηχανής µε αριθµό στροφών   n = 1.450 min-1/60 s·min-1 = 24,167 s-1:

                 

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

4.15.4A  Αύξηση πίεσης και θερµοκρασίας σε πτερύγια στροβίλων

             Να υπολογισθούν οι τιµές της πίεσης και  της θερµοκρασίας και οι  αντίστοιχες αυξήσεις τους  στο 

σηµείο ανακοπής στις εξής τρεις περιπτώσεις, για τις οποίες να ελεγχθεί, αν η ροή ταχύτητας είναι 

υποηχητική ή υπερηχητική και συµπιεστή ή όχι: 

Α. Σε πτερύγιο  ατµοστροβίλου υπό συνθήκες πίεσης ατµού , θερµοκρασίας και 

ταχύτητας .  
Β.  Σε πτερύγιο αεριοστροβίλου υπό συνθήκες προσροής ιδανικού  καυσαερίου  υπό 10 bar,  900 οC, και 
550 m/s.  
Γ.   Στο  πρωραίο τµήµα κατά την πτήση αεροπλάνου υπό συνθήκες ατµοσφαιρικού αέρα  0,8 bar,  260  Κ και  
310 m/s.    
Δ.   Για τις τρεις αυτές περιπτώσεις να ελεγχθεί  από ποια ταχύτητα και άνω η ροή πρέπει  να θεωρηθεί ως 
συµπιεστή, ώστε να χρησιµοποιούνται  οι αντίστοιχες εξισώσεις συµπιεστής ροής κατά τον σχεδιασµό. Προς 
τούτο να χρησιµοποιηθεί ο τύπος σχετικής µεταβολής της πυκνότητας προσροής  ρ∞  στη  πυκνότητα  

σηµείου  ανακοπής  ρt ,   µε τον αριθµό  Μαχ προσροής µε τη  ταχύτητα 

του ήχου . Να τεθεί, σύµφωνα µε τη σχ.(4.15.17α), ως όριο θεώρησης της ροής σαν 
ασυµπίεστης την αύξηση πυκνότητας µέχρι  1%. Τα αέρια στις τρεις περιπτώσεις να θεωρηθούν  σαν ιδανικά 
µε ειδικές σταθερές αερίου και ισεντροπικό εκθέτη 
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Ε.  Να αποδειχθεί ο παραπάνω τύπος Δρ/ρ.

ΛΥΣΗ: Α.   Ταχύτητα ήχου  στον ατµό και αριθµός Mach, σχ.(4.15.15),  µε  

υπό θερµοκρασία : 

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

4.15.6Α  Αποφυγή υπερηχητικής ροής σε συµπιεστές            

            Ακτινικός συµπιεστής αέρα έχει  στην διατοµή  εισόδου στην κινητή πτερύγωση διάµετρο πλήµνης 
dπ = 160 mm και εξωτερική διάµετρο πτερωτής (ακροπτερυγίων)  dαο = 240 mm, βλ. σκαρίφηµα (από 
ΣΧΗΜΑ 4.15/6 ΡΔΜ).  H παροχή µάζας είναι  ṁ = 3,05 kg/s και  o αριθµός στροφών  n = 18.000 min-1. Οι 
συνθήκες εισόδου είναι  πίεση  p0 = 1 bar και θερµοκρασία  t0 = 15 οC µε την ειδική σταθερά του αέρα        
R = 287,06 J/kg K. 
(α)   Να ελεγχθεί αν η ροή κατά την εισροή στην πτερύγωση παραµένει υποηχητική. 
(β)  Να υπολογισθεί  ο  απόλυτος και ο σχετικός αριθµός Mach στην εισροή στην πτερύγωση και  να 
σχολιασθεί, αν η ροή είναι συµπιεστή.

ΛΥΣΗ: (α) Χρησιµοποιούµε ως κριτήριο τον χαρακτηριστικό ηχητικό αριθµό κατά την σχ. (4.15.28) 

 για τις συνθήκες ροής στην διατοµή εισροής δείκτης 0 και την καµπύλη  Sa(βoa ) στο 

παραπάνω διάγραµµα (από ΣΧΗΜΑ 4.15/5 ΡΔΜ), όπου φαίνεται ο   Sα  για συµπιεστές σε συνάρτηση 
της γωνίας εισόδου στην κινητή πτερύγωση   βοα. Τιµές κάτω από τις καµπύλες είναι επιτρεπτές για να 
αποκλείεται το ενδεχόµενο υπερηχητικής ροής στη βαθµίδα.  Πρέπει να υπολογισθούν η παροχή όγκου 
Q, η ταχύτητα του ήχου  a0, η σχετική γωνία εισροής  βoa και ο αριθµός στένωσης  k. Είναι    

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

4.17-1    Σπειροειδές  κέλυφος  αντλίας κυκλικής  διατοµής                                                  (4.12.3)  

Η σχεδίαση  και  κατασκευή για σπειροειδές  κέλυφος  κυκλικής διατοµής της ίδιας αντλίας (της 
παραγράφου 4.12.2) γίνεται µε τις σχ.(4.10.10α,β) και  (4.10.12), λ.χ.  σε οκτώ βήµατα πολικών γωνιών Δφ 
= 45ο και  ένα Δφ = 10ο. Τα αποτελέσµατα δείχνει ο πίνακας υπολογισµού της ακτίνας (ρτελικό = ρ + Δρτρ) της 
κυκλικής διατοµής του σπειροειδούς κελύφους της αντλίας (από ΠΙΝΑΚΑ 4.12-2 ΡΔΜ) και  τα γεωµετρικά 
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στοιχεία για τον υπολογισµό του σπειροειδούς κελύφους µε κυκλική διατοµή το σκαρίφηµα (από ΣΧΗΜΑ 
4.10/6 ΡΔΜ, βλ. επίσης ΣΧΗΜΑΤΑ 4.10/1 και /4 και γεωµετρικά και λειτουργικά δεδοµένα της αντλίας στην 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ… 4.12.2).   Η σταθερά στη σχ.(4.10.10β) είναι C = 38.076 µοίρες ανά m.

ΛΥΣΗ: Για κυκλική διατοµή από το σκαρίφηµα  είναι             (4.10.7α)                                                                                                             
Εισαγωγή του b στη σχ.(4.10.5) και ολοκλήρωση µεταξύ α + ρ και α – ρ  δίνει                                                               

                                             (4.10.7β)

Η σ χ . ( 4 . 1 0 . 6 ) µ ε α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η τ η ς ο λ ο κ λ ή ρω σ η ς δ ί ν ε ι  τ η πο λ ι κ ή γ ω ν ί α                                            

 (4.10.8)

Επειδή η ελάχιστη τιµή του  ri  είναι ίση µε την ακτίνα της αρχής του κελύφους

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