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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  8     ΑΝΤΛΙΕΣ
                                          Ασκήσεις και Εφαρμογές
βασιζόμενες  στην  ύλη  του  ομώνυμου  Κεφαλαίου  8  του  βιβλίου  Ρευστοδυναμικές

Μηχανές (ΡΔΜ) του συγγραφέα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                             ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η  αρίθμηση  ασκήσεων,  σχέσεων,  σχημάτων  και  πινάκων  αντιστοιχεί  στην  αρίθμηση  στο  βιβλίο
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***************************************************************************************

8.2.2Α   Εύρεση  χαρακτηριστικών  μεγεθών  αντλίας  με  χρήση  νομογραφημάτων  αδιάστατων

αριθμών  nq,  δ  και  σ  σε  συνάρτηση   του  μανομετρικού  Η,  της  παροχής  όγκου  Q ή/και  της

εξωτερικής διαμέτρου του στροφείου D 

Αντλία  μίας  βαθμίδας  αριθμού  στροφών    2.900  min-1 στο  κανονικό  σημείο  λειτουργίας  έχει

παροχή όγκου   80 m3/h, μανομετρικό ύψος   32 m και διάμετρο στροφείου  d2 = 159 mm. Ζητούνται:

 (α) Ο ειδικός αριθμός στροφών   nq (με n σε min-1), ο αριθμός ταχυστροφίας   σ και ο αριθμός διαμέτρου

δ εφαρμόζοντας  τα νομογραφήματα  ΣΧΗΜΑΤΑ 8.2/3 και /4 ΡΔΜ, ώστε μετά από μια πρώτη εκτίμηση

προσανατολισμού εν συνεχεία να προχωρήσουμε στις  υπολογιστικές εκτιμήσεις  βάσει  των τύπων του

ΠΙΝΑΚΑ 8.2-1ΡΔΜ  και άλλων εξισώσεων. 

(β) Τα ίδια μεγέθη του (α) να επιβεβαιωθούν με τους γνωστούς από το κείμενο τύπους. 

(γ) Αν η διάμετρος  δεν είναι δεδομένη, με ποιόν άλλο τρόπο μπορεί να υπολογισθεί ο αριθμός διαμέτρου

δ και μέσω αυτού η  d2;

ΛΥΣΗ:  (α)  Στο νομογράφημα του  ΣΧΗΜΑΤΟΣ 8.2/3  ενώνεται το σημείο του  αριθμού στροφών            n

= 2.950 min-1 με το σημείο μανομετρικού   Η = 32 m. Από το σημείο της παροχής   Q = 80 m3/h  φέρεται

ευθεία δια του σημείου  Σ της οδηγού ευθείας χωρίς κλίμακα, της οποίας η τομή με την κλίμακα του  nq

και του σ δίνει την τιμή του ειδικού αριθμού στροφών   nq ≈ 32,3 min-1 και    σ ≈ 0,21.

Στο νομογράφημα του  ΣΧΗΜΑΤΟΣ 8.2/4 ενώνεται το σημείο παροχής  Q = 80  m3/h με το σημείο της

διαμέτρου στροφείου   d2 = 159 mm (διαμέτρου ακροπτερυγίων) για να δώσει το σημείο τομής  Σ με την

χωρίς κλίμακα οδηγό ευθεία. Φέρεται από το σημείο   Η = 32 m η διερχόμενη ευθεία δια του Σ, η οποία 

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

                                                                                                                                                                 8.3.

11Γ    Διαστασιολόγηση και υπολογισμός φυγοκεντρικής αντλίας (με ακτινικά πτερύγια απλής

              καμπυλότητας κυρτά κατά τη φορά περιστροφής)    

Να γίνει   υπολογισμός του  στροφείου  της  ακτινικής αντλίας  νερού με  τα δεδομένα,  τα οποία

προδιαγράφονται  από την εγκατάσταση χρησιμοποιήσεως της αντλίας:   Πυκνότητα νερού  ρ = 1.000

kg/m3,  Παροχή  Q = 57,6  m3/h,    Μανομετρικό   H = 96 m  με  gn = 9,80665 m/s2,  Αριθμός στροφών

n = 1.450 min-1.

Ακολουθώντας τους τύπους και τις εξισώσεις της  παραγράφου 8.3.11 ΡΔΜ η πορεία υπολογισμού

είναι  ενδεικτικά:  Με  τον  τυπικό για  ακτινικά στροφεία  ειδικό αριθμό στροφών  nq  = 20 καθορίζεται  ο

αριθμός  βαθμίδων και  υπολογίζονται:  ισχύς  της  αντλίας,  ειδικό  έργο  της   βαθμίδας,  διατομή  άξονα ,

διάμετρος  και ταχύτητα εισροής στροφείου (λαμβάνοντας: σχετική γωνία εισροής   β0α    = 140,  ολικός

βαθμός  απόδοσης  αντλίας    η  =  70% και   εσωτερικός  βαθμός  απόδοσης  βαθμίδας   83%),  αριθμός

πτερυγίων,  οι  διαστάσεις  του  στροφείου  και  η  γεωμετρία  πτερυγίων  με  βάση  τα  τρίγωνα  ταχυτήτων

εισροής και εκροής στη βαθμίδα.    

ΛΥΣΗ:  (α)  Υπολογισμός  πλευράς  αναρρόφησης:      Ειδικό  έργο  :

Y=gn⋅H=gn⋅96=941, 44
J
kg  .

 Στα δεδομένα με   n = 1450/60 = 24,17 s-1  και   Q = 57,6/3.600 = 0,016  m3/s  αντιστοιχεί ο ειδικός 

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

8.4.4A   Επιλογή και αρχική διατασιολόγηση αξονικής αντλίας βάσει των απαιτήσεων της    
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           αντλητικής εγκατάστασης 

            Για την κάλυψη αναγκών αποστραγγίσεων σε υπαίθριους και κλειστούς χώρους καθώς και για

ειδικές  εφαρμογές σχεδιάζεται  η  κατασκευή  μιας  οικογένειας  αντλιών  με  κεντρικά  χαρακτηριστικά  την

ικανότητα  παροχής  4.000  m3/h και  μανομετρικού  ύψους  3,5  m.  Για  την  κίνηση   προορίζονται

ηλεκτροκινητήρες τριφασικού ρεύματος.  Να επιλεγεί ο τύπος της αντλίας με τα βασικά χαρακτηριστικά της.

Ειδικότερα να υπολογισθούν: 

(α) Το ειδικό έργο  Υ, ο ειδικός αριθμός στροφών  nq ,  αριθμός ταχυστροφίας  σ, η ισχύς της αντλίας και

του ηλεκτροκινητήρα με βάση τον συνολικό βαθμό απόδοσης  η = 0,85. 

(β) Η διάμετρος στροφείου  D2 μέσω της ειδικής διαμέτρου  Dq και της καμπύλης του Κορντιέ,  ΣΧΗΜΑ

8.2/2 ΡΔΜ. 

(γ) Να συγκριθεί η διάμετρος του (α) με υπολογισμό της διαμέτρου σύμφωνα με την εξίσωση ενέργειας και

τις  σχέσεις της παραγράφου 8.3.7 και  ειδικότερα σχ.(8.3.27) και  να επαληθευθεί συγκριτικά η αξονική

ταχύτητα   cA λαμβάνοντας  υπόψη,  ότι  η  διάμετρος  πλήμνης  είναι  περίπου  το   45%  της  διαμέτρου

στροφείου  D2.

ΛΥΣΗ:  Βασικό κριτήριο  επιλογής του  τύπου της  αντλίας είναι   ο  ειδικός αριθμός  στροφών  nq ή  με

ταυτόσημη  σημασία  ο  αριθμός  ταχυστροφίας  σ  σε  συσχετισμό  με  την  καμπύλη   του  Cordier.

Χρησιμοποιούμε  και τα δύο κριτήρια με:     

Παροχή:
Q = 4 . 000

m3

h
= 4 . 000

3 . 600
→Q = 1 ,111

m3

s ,     Μανομετρικό Η = 3,5 m,   Αύξηση πίεσης από 

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

8.4.7 Υπολογισμός αξονικής κινητής πτερύγωσης υδραντλίας 

Αξονική αντλία* έχει τα εξής δεδομένα:  Παροχή  Q = 4.000 m3/h, ειδικό έργο  Υ = 34,335 J/kg,

αριθμός  στροφών   n =  725  min-1,  υδραυλικός   βαθμός  απόδοσης  της  βαθμίδας    ηh ¿ 0,88,

ογκομετρικός βαθμός απόδοσης  ηQ = 0,95, σχετική γωνία εισροής  βο = 11ο, βλ. σχ.(8.4.24), και λόγος

διαμέτρων πλήμνης /στροφείου    dπ/da = 0,4. 

Να διαστασιολογηθεί το στροφείο με   k = 6  ακτινικούς σταθμούς χρησιμοποιώντας αεροτομές σειράς

Goettingen 625  (στον k = 1),  624(k = 2),  623(k = 3),  622(k = 4-6) με γωνία κατολίσθησης  λ = 10.

Ειδικότερα να υπολογισθούν;
Υπολογισμός των μεγεθών εισροής,   Σχεδιασμός πτερύγωσης
Υπολογισμός υδροτομής πτερυγίων:
_____________________

*της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  παραγράφου  8.4.4.
            

Η αξονική  υδραντλία  σχεδιασμένη  σύμφωνα  με  την  αριθμητική  εφαρμογή   με  κινητή  πτερύγωση  και

σταθερά  οδηγά  πτερύγια.  Δεξιά:  Ακτινική  κατανομή   χαρακτηριστικών  μεγεθών  σχεδιασμού  της

πτερύγωσης της αξονικής αντλίας σύμφωνα με τα υπολογιστικά αποτελέσματα του ΠΙΝΑΚΑ 8.4.7-1:       cL

συντελεστής άνωσης,  l  μήκος χορδής αεροτομής,  t   βήμα,  ymax   μέγιστο πάχος αεροτομής, α  γωνία

προσβολής, β∞  γωνία της σχετικής ταχύτητας w∞   προσροής  του πτερυγίου ως προς το επίπεδο

περιστροφής, βλ. ΣΧΗΜΑΤΑ 8.4/8 και /9, ΡΔΜ.  

ΛΥΣΗ: (Με τη  μέθοδο του Schulz, τροποποιημένη,  βλ. παραγράφους 8.4.5 και 6) 

 Υπολογισμός των μεγεθών εισροής. 

Ο αριθμός διατομής, σχ.(8.4.22β), είναι          kπ = 1-(dπ/da)2  = 1-0,42 = 0,84.

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

8.5.11Α  Σχεδιασμός Αντλίας Αξονικής Ροής: Προκαταρκτική  διαστασιολόγηση
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Ζητείται  ο σχεδιασμός στροφείου αξονικής  αντλίας με  ολικό μανομετρικό ύψος  Η = 8,8  m,

παροχή   Q = 16.000  m3/h = 4,444  m3/s και  δεδομένα στοιχεία υπολογισμού:  Τριπτέρυγο  (z = 3)

στροφείο με σχετική γωνία εισροής  βο = 11ο, αριθμός στένωσης διατομής λόγω πλήμνης   kπ  = 0,84,

υδραυλικός βαθμός απόδοσης   ηh = 0,88,  ογκομετρικός  βαθμός  απόδοσης   ηQ = 95%,  ειδικός  αριθμός

στροφών  nq = 300 (αντιστοιχεί σε αριθμό ταχυστροφίας  σ = 1,9 και σε τυπική ελικαντλία), συχνότητα

ηλεκτρορρεύματος   δικτύου   f =  50  Hz,  χρησιμοποίηση  αεροτομών   Goe 625,  624,  623,  622,  βλ.

παράγραφο  2.8.7,   λοιπές  παραδοχές  και  επίλυση  σύμφωνα  με  την  αλγοριθμική  διατύπωση

ολοκληρωμένου σχεδιασμού αξονικής αντλίας παραγράφου 8.5.11 ΡΔΜ.

ΛΥΣΗ:  Από τον ειδικό αριθμό στροφών, σχ.(8.5.91), με τη τιμή  nq = 300, ο αριθμός στροφών  n είναι:

                                   
n = nq⋅

H3/4

√Q
= 300 ⋅ 8,83/4

4 ,4441/2 = 727 ,1 min−1=12 ,12 s−1

. 

Με  βάση τους   τυποποιημένους  n, βλ.  ΠΙΝΑΚΑ 8.2-3 ΡΔΜ,  ευρέως διαθέσιμων  ηλεκτροκινητήρων

επιλέγουμε τον πλησιέστερο  n = 725 min-1 = 12,083 s-1, ο οποίος είναι συμβατός με τη συχνότητα του 

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

8.7.7 Υδροπνευματική αντλία:  Υπολογισμός και διαστασιολόγηση 

Σε  υδροπνευματική   αντλία  να  υπολογιστεί  η  παροχή  μάζας  του  απαιτούμενου  συμπιεσμένου  αέρα

ανύψωσης νερού, η διάμετρος του αγωγού και η ισχύς του συμπιεστή για την άντληση 180 t/h θαλασσινού

νερού πυκνότητας ρL = 1.050  kg/m3.  Το γεωδαιτικό ύψος είναι   Ηgeo = 8  m, το βυθισμένο μέρος του

αγωγού είναι  Hsub = 12 m και ο βαθμός απόδοσης της αντλίας η = 0,42. Οι συνθήκες λειτουργίας  είναι  t1

= 15 °C και  p1= 981 mbar,  ενώ η ταχύτητα του νερού στον αγωγό επιλέγεται να  είναι  uL = 2 m/s.  Το

γινόμενο ισεντροπικού και  μηχανικού βαθμού απόδοσης είναι  η ise ∙ ηm = 0,4343,  ο υδραυλικός βαθμός

απόδοσης ηh = 0,95 και ο βαθμός απόδοσης του συμπιεστή ηC = 0,82. Ειδική σταθερά του αέρα  R =

287,06 J/(kg∙K). (Η επίλυση βασίζεται στην ανάλυση των παραγράφων 8.7.4Α,B,Γ, ΡΔΜ).

ΛΥΣΗ:  Παροχή μάζας θαλασσινού νερού:

                 
ṁL = 180  t / h =180000 /1050=171 ,43 m3/h = 180000

3600
= 50 kg/s

. 

Πυκνότητα ατμοσφαιρικού αέρα για 15 0C και 981 mbar :
ρG = p

R⋅T
= 98100

287 ,06 ⋅288 ,15
= 1 ,186

kg

m3
 ,

Πίεση τροφοδοσίας αέρα, σχ.(8.7.20): p2 = p1 + ρL ∙ g ∙ Hsub= 98100 + 1050 ∙ g ∙ 12  = 221.664 Pa   2,22

bar.  

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

8.8.4Α  Ύψος απωλειών τριβής σε αγωγό εγκατάστασης αντλίας 

           Σε  εγκατάσταση  αντλίας  παροχής    216  m3/h καθαρού  νερού  στους  10  οC στην  πλευρά

κατάθλιψης χρησιμοποιείται οριζόντιος αγωγός μήκους 36  m,  ονομαστικής διαμέτρου  NW 200  mm με

τραχύτητα τοιχώματος  0,05 mm. Να υπολογισθούν οι απώλειες τριβής σε ύψος, πίεση και ειδικό έργο

(α) με απευθείας υπολογισμό του συντελεστή τριβής από τη σχ.(8.8.16) 

(β) με τη βοήθεια των διαγραμμάτων σχεδιασμού (στη παράγραφο 8.8.5 ΡΔΜ).  

Δίνονται από  ΠΙΝΑΚΑ 8.8.-2 ΡΔΜ για  t = 10 oC   ρ = 999,7 kg/m3 και κινηματικό ιξώδες ν = 1,3∙10-6 m2/s.

ΛΥΣΗ:  (α) Παροχή

Q = 216
m3

h
= 216

3600
= 0 ,06

m3

s
, διατομή A = π⋅d2

4
= π⋅0,22

4
= 0 ,031416 m2

,
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 ταχύτητα 
c = Q

A
= 0 ,06

0 ,031416
= 1 ,9098 ≈ 1,91 m /s

, 

αριθμός Reynolds  

Re = ρ⋅c
ν

= 999 ,7⋅1,91

1,3⋅10−6
= 1468790 ≈ 1 ,469⋅106

 και ο συντελεστής τριβής, 

8.8.5Α  Καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης NPSH αντλητικής εγκατάστασης και αντλίας.

          Η αντλία νερού του ΣΧΗΜΑΤΟΣ 8.8/7 ΡΔΜ αναρροφά από κλειστό δοχείο ευρισκόμενο σε θέση  zα

χαμηλότερα κατά  8 m από το επίπεδο της αντλίας  zA.

(α)  Να  ευρεθεί  το  “καθαρό  θετικό  ύψος  αναρρόφησης”  (NPSH,  Net Positive Suction Head)  της

εγκατάστασης και το μέγιστο ύψος αναρρόφησης της αντλίας, όταν η θερμοκρασία του νερού είναι  60 οC

και η πίεση στο δοχείο   0,5 bar. Οι  απώλειες τριβής στη  σωλήνωση αναρρόφησης υπολογίσθηκαν σε

1,8 m, βλ. επίσης ΣΧΗΜΑΤΑ 8.8/7, /8 και /9.  Σε  t = 60 oC  είναι  πυκνότητα νερού  983,2 kg/m3  και πίεση

ατμών  pd = 0,19919 bar = 19.919 Pa, βλ. ΠΙΝΑΚΑ 8.8-2 ΡΔΜ.   

(β) Ποιο NPSHR πρέπει να διαθέτει η αντλία. 

(γ) Υπάρχει τρόπος  να υπολογισθεί το NPSHR αντλιών; 

(δ) Ποια η επίδραση της θερμοκρασίας νερού στο NPSH; 

                 

ΛΥΣΗ: (α) Είναι:     ΗΑgeo = zA – zα= 8 m ,  HVA = 1,8 m. 

To “καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης  NPSH” υπολογίζεται (από την παράγραφο 8.8.3) σε σχέση με το

επίπεδο του στομίου αναρρόφησης της αντλίας. Στη συνηθισμένη “ορθή”,  θέση, δηλ. σε οριζόντια θέση

της αντλίας, βλ. ΣΧΗΜΑ 8.8/7 και δεξιό σκίτσο στο ΣΧΗΜΑ 8.8/8, το επίπεδο αυτό συμπίπτει με τον 

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

8.8.6Α Προσομοίωση Χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας:  Η(Q) = A + B·Q + C·Q2   

              Η χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας της ακτινικής αντλίας απεικονίζεται ικανοποιητικά κατά

μαθηματικό τρόπο με την δευτεροβάθμια εξίσωση,  σχ.( 8.8.34) ΡΔΜ,  Η(Q) = A + B∙Q + C∙Q2   με  Α = Η

όταν Q = 0, δηλ. Α = Η(Q = 0), →  Α > 0,  Β < 0  και C < 0.  Από τον κατασκευαστή μιας τέτοιας αντλίας

δίνονται  τα  ζεύγη  τιμών  (Q,  H)  για  περισσότερα  χαρακτηριστικά  σημεία  λειτουργίας,  από  τα  οποία

επιλέγονται τα καταλληλότερα τρία ζεύγη:  (Q1, H1),  (Q2, H2),  (Q3, H3).

Να ευρεθούν οι συντελεστές  A, B, C  της συνάρτησης  Η(Q)  της χαρακτηριστικής λειτουργίας.

ΛΥΣΗ:  Με τα δεδομένα ζεύγη τιμών σχηματίζουμε το εξής σύστημα τριών γραμμικών εξισώσεων με

αγνώστους τα A, B, C:

  Η1 = Α + Β∙Q1 + C∙ Q1
2

 (1)                H2 = A + B∙Q2 + C∙ Q2
2

  (2)                H3 = A + B∙Q3 + C∙ Q3
2

(3)

Ακολουθούμε την λύση  δι’ αντικαταστάσεως αγνώστων και από την σχ.(1)  ο Α εκφράζεται 

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

 8.8.6Β:  Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας αντλίας ως δευτεροβάθμια εξίσωση

       Ο κατασκευαστής  ακτινικής αντλίας δίνει την καμπύλη λειτουργίας σε διάγραμμα αλλά και σε πίνακα

με τις εξής τιμές:

Παροχή Q σε m3/h : 0 36 72 108 144 180 216 288
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Μανομετρικό Η σε m: 40 38,2 35,5 32,0 27,6

8

22,5

3

16,5 1,92

Με βάση τις τιμές αυτές να προσομοιωθεί η χαρακτηριστική με την μαθηματική έκφραση

H(Q) = Η = Α + Β∙Q + C∙Q2       και να επαληθευθούν οι τιμές του δεδομένου πίνακα εφαρμόζοντας για τον

υπολογισμό των A, B, C τους τύπους της προηγούμενης ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 8.8.6Α. 

ΛΥΣΗ: Επιλέγουμε τρία χαρακτηριστικά ζεύγη τιμών με την παροχή σε m3/s ως εξής:

Q1 = 0  m3/s  →  H1 = 40  m  (αρχική συνθήκη),  Q2 = 144/3600 = 0,04  m3/s  →  H2 = 27,68  m

(εύλογο ενδιάμεσο σημείο),   Q3 = 288/3600 = 0,08 m3/s  →  H3 = 1,92 m  ( τελική συνθήκη). 

 Με τους μαθηματικούς τύπους των συντελεστών (από την ΕΦΑΡΜΟΓΗ 8.8.6Α) υπολογίζεται:

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

8.8.6Γ Συλλειτουργία  αντλίας και εγκαταστάσης παροχέτευσης υγρού διεργασίας σε παραγωγική

διαδικασία

           (Α).  Σε εγκατάσταση βιομηχανικής παραγωγής παροχετεύεται υγρό πυκνότητας  ρ = 1.080 kg/m3

ορισμένης διεργασίας με την βοήθεια αγωγού μήκους  l = 100 m και εσωτερικής διαμέτρου  d = 50 mm

από ανοιχτή δεξαμενή τροφοδοσίας. Το υγρό εκρέει υπό ατμοσφαιρική πίεση σε σημείο ευρισκόμενο 10 m

πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια της δεξαμενής. Σε πρώτη εκτίμηση ο συντελεστής τριβής στον αγωγό

είναι  λ = 0,02, ενώ σε επτά σημεία του προκαλούνται τοπικές απώλειες με μέσο συντελεστή τοπικών

απωλειών  ζ = 0,7 η κάθε μία. 

Να ευρεθεί η χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας ως συνάρτηση του συνολικού ύψους απωλειών Η από

την παροχή όγκου Q της εγκατάστασης Η(Q). 

 (Β).  Η παροχέτευση του ρευστού πραγματοποιείται με ακτινική αντλία ρυθμιζόμενου αριθμού στροφών,

της οποίας η χαρακτηριστική λειτουργία Η(Q) δίνεται από τον κατασκευαστή σε πινακοποιημένη μορφή:

Παροχή Q σε m3/h      : 0,0 7,2 14,4 21,6 28,8 36,0
Μανομετρικό Η σε m  : 40,0 38 35,0 31 26 20,0

Σε διάγραμμα η χαρακτηριστική της  αντλίας  έχει  την τυπική για ακτινική  αντλία  παραβολοειδή μορφή

αρνητικής κλίσης αποδιδόμενη με την δευτεροβάθμια εξίσωση   Η(Q) = A + B·Q + C·Q2. 

Να ευρεθεί το σημείο κοινής υποχρεωτικής λειτουργίας αντλίας–εγκατάστασης, όπου  μανομετρικό και

παροχή έχουν τις ίδιες αντιστοίχως τιμές  (Η,Q)αντλίας = (Η, Q)εγκατάστασης.   

(Γ).   Σε ορισμένες περιπτώσεις της παραγωγής η παροχή της εγκατάστασης πρέπει να μειώνεται κατά

25%, δηλ. να λειτουργεί με  παροχή  0,75∙Q  μέσω της μειώσεως του αριθμού στροφών της αντλίας, ο

οποίος υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας του παραπάνω πίνακα είναι  n = 1.450 min-1. 

Να ευρεθεί το νέο σημείο κοινής λειτουργίας και ο αντίστοιχος αριθμός στροφών λειτουργίας της αντλίας,

ώστε να ανταποκριθεί σε αυτή την απαίτηση. 

(Δ) Κατά  μέσο  όρο  η  αντλία  λειτουργεί  στο  κανονικό  σημείο  λειτουργίας  (όπου  η  τομή  των

χαρακτηριστικών  καμπυλών  αντλίας  –  εγκατάστασης)  επτάμιση  μήνες  ετησίως  με  συνολικό  βαθμό

απόδοσης  η = 78% και  τέσσερες μήνες υπό τη μερική λειτουργία του υποερωτήματος (Γ)  με βαθμό

απόδοσης  65%. 

Να ευρεθεί η ισχύς της αντλίας, η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα επιλεγμένου προς ασφάλεια λειτουργίας με

ισχύ  7%  μεγαλύτερη της αντλίας και η καταναλισκόμενη ετήσια ηλεκτρενέργεια.

ΛΥΣΗ: (Α)  Το ισοζύγιο ρευστοδυναμικής ενέργειας στην εγκατάσταση δίνει την τελική χαρακτηριστική

λειτουργίας της εγκατάστασης σε μονάδες ύψους μεταξύ των καταστάσεων 1 στην αναρρόφηση από την

δεξαμενή τροφοδοσίας και 2 στην εκροή από τον αγωγό, στον οποίο η ταχύτητα είναι  c = Q/A = στθ. 

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

8.8.9Α Μέτρηση του μανομετρικού αντλίας προς παραλαβή αυτής  
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          Η αντλία  στην εγκατάσταση άντλησης νερού (από ΣΧΗΜΑ 8.8/20 ΡΔΜ) πρέπει να παραληφθεί μετά

από επιτόπιο  έλεγχο του μανομετρικού της  Η στην εγκατάσταση. Προς τούτο τοποθετούνται στις διατομές

αναρρόφησης και  κατάθλιψης, δηλ. στις αντίστοιχες ωτίδες (‘φλάντζες’)  συναρμογής της αντλίας στους

αγωγούς,  όργανα μέτρησης  πίεσης  (μανόμετρα προδιαγραμμένης  ακριβείας).  Παράλληλα  μετράται  η

παροχή  Q (με  παροχόμετρα),  διαπιστώνονται  οι  διάμετροι   αγωγών και  επαληθεύονται  η  υψομετρική

διαφορά και τα απαραίτητα μήκη.

Να ευρεθεί το μανομετρικό της αντλίας με βάση τα εξής μετρητικά αποτελέσματα:  Παροχή όγκου

  
Q = 50 ,4

m3

h
= 0 ,014

m3

s ,  Διατομή αναρρόφησης NW 65, ΑΑ = π∙0,0652/4 = 0,00331831 ¿ 0,00332

m2,

Διατομή κατάθλιψης  NW50  ΑΚ = π∙0,052/4 = 0,0019635  m2, Πυκνότητα νερού  ρ = 1000  kg/m2,  Θέση

μανομέτρου  αναρρόφησης   zA,M = 0,5 m,  Θέση μανομέτρου κατάθλιψης  zK,M = 1,0 m,  Διαφορά ύψους

μεταξύ των ωτίδων αναρρόφησης και κατάθλιψης   zK,A = zK – zA = 0,3 m,  Μέτρηση πίεσης αναρρόφησης

pA,M = -0,25 bar (υποπίεση),  Μέτρηση πίεσης κατάθλιψης  pK,M = 4,9 bar.

ΛΥΣΗ: Ταχύτητα ροής αναρρόφησης και κατάθλιψης 

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

8.8.9Β Αντλία θερμού νερού σε ατμοπαραγωγό  

          

         Η τροφοδοτική αντλία του ατμοπαραγωγού ενός  Θερμοηλεκτρικού Σταθμού στο σκαρίφημα (από

ΣΧΗΜΑ 8.8/21 ΡΔΜ) παροχετεύει θερμό νερό με  παροχή 125  m3/h σε  θερμοκρασία 180  οC από την

δεξαμενή εγκάρσιας διατομής  1,2  m2,  στην οποία η πίεση είναι  η τάση ατμών του νερού σ’ αυτή τη

θερμοκρασία. Στην δεξαμενή όπου μεταφέρεται το νερό η πίεση είναι δεδομένη στα  126 bar και το νερό

μετά την εκροή ρέει σε διατομή  0,4 m2
  για περαιτέρω χρήση. 

(α) Λαμβάνοντας ως δεδομένο, ότι οι στάθμες των δύο δεξαμενών ευρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και οι

συνολικές απώλειες τριβής στους αγωγούς αναρρόφησης και  κατάθλιψης είναι    32  m να ευρεθεί  το

αναγκαίο μανομετρικό της αντλίας. 

(β) Αιτιολογείστε γιατί η αντλία είναι τοποθετημένη σε χαμηλότερο επίπεδο από τη στάθμη της δεξαμενής

αναρρόφησης; 

 Με βάση σχετικά στοιχεία στο Κεφάλαιο 2 για το νερό ή στον ΠΙΝΑΚΑ 8.8-3 ΡΔΜ  στη θερμοκρασία 180
οC η πίεση κορεσμού στη δεξαμενή αναρρόφησης είναι  pα = 10,003 bar (τοπική πίεση ατμοποίησης) και η

πυκνότητα νερού  ρα = 886,9 kg/m3 = ρ = σταθερή.

                              
ΛΥΣΗ: (α) Οι ταχύτητες νερού στις στάθμες α και κ των δύο δεξαμενών  υπολογίζονται με την δεδομένη

παροχή 

Q = 126 m3 /h = 126
3600

= 0 ,035
m3

s ,  

cα = Q
Aα

= 0 ,035
1,2

= 0 ,0292
m
s

, cK = Q
A K

= 0 ,035
0,4

= 0 ,0875
m
s

Το μανομετρικό αντλίας προκύπτει από την εξίσωση ενέργειας μεταξύ των σταθμών α και  κ των δύο

δεξαμενών:           

H =
pK−pα

g⋅ρ
+ HV +

cK
2 −cα

2

2 g
= 126⋅105−10 ,003⋅105

886 ,9⋅g
+ 32 +0 ,08752−0 ,02922

2⋅g
=

¿1333 ,68 + 32 + 3 ,47⋅10−4→H = 1365 ,7 m

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

8.8.9Γ  Χαρακτηριστικά λειτουργίας αντλίας με μανομετρικό σε ft και παροχή σε US gpm και    

             μετατροπή τους στο SI.
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 Στο διάγραμμα  (από  ΣΧΗΜΑ 8.2/22 ΡΔΜ) παρουσιάζονται ορισμένες τυπικές χαρακτηριστικές

καμπύλες λειτουργίας φυγοκεντρικής (ακτινικής) αντλίας προελεύσεως και  κατασκευής των ΗΠΑ με την

αγγλική ορολογία και  τις  εκεί  εφαρμοζόμενες μονάδες.   Ισχύουν οι  μετατροπές μονάδων:  1  US gpm

(gallon per minute) = 0,22712 m3/h,   1 ft = 0,3048 m,  1 kW = 0,746 hp,  1 US gal = 3,7854 lt.

(α)  Να γίνει  αντιστοίχιση  και  επεξήγηση της  ορολογίας  στην  ελληνική.  Τι  αντιπροσωπεύει  η  καθεμία

καμπύλη;

 (β) Να εντοπισθεί το κανονικό σημείο λειτουργίας της αντλίας, στο οποίο  να δοθούν τα χαρακτηριστικά

μεγέθη  σε  μονάδες  SI:  παροχή,  μανομετρικό,  ισχύς,  καθαρό  θετικό  ύψος  αναρρόφησης,  βαθμός

απόδοσης, διάμετρος στροφείου. 

(γ) Να υπολογισθεί ο αριθμός στροφών n λαμβάνοντας υποψη την ελαχιστοποίηση κινδύνου σπηλαίωσης

(με  κριτήριο  τον  χαρακτηριστικό  αριθμό  αναρρόφησης  Sq κατά  Petermann/Pfleiderer και  τον  αριθμό

Thoma σΤΗ). 

(δ) Εάν η αντλία ήταν πολυβάθμιδη πόσες  βαθμίδες θα είχε με κριτήριο τον ειδικό αριθμό στροφών

nq =  25  (ή  αριθμό  ταχυστροφίας  σ  =  0,158)   για  καθαρή  ακτινική  βαθμίδα  και  ποιά  θα  ήταν  τα

χαρακτηριστικά μεγέθη βαθμίδας  Q,  H,  Y,  D2,  u2.

(ε) Να  υπολογισθούν  για  τη  βαθμίδα  ο  ειδικός  αριθμός  στροφών   nq σε  μονάδες  των   U.S.  και  ο

αγγλοσαξονικός  “αριθμός τύπου Κ” 

(στ) Για τη βαθμίδα να υπολογισθούν οι αδιάστατοι χαρακτηριστικοί  αριθμοί ταχυστροφίας σ, διαμέτρου δ,

πίεσης  ψ,  παροχής  φ,  ο αριθμός ισχύος  λ,  η διάμετρος του στροφείου  D2  και η  περιφερειακή

ταχύτητα  u2  στην  εκροή. 

(ζ) Στη  περίπτωση  αλλαγής της  πτερωτής στην  ίδια  αντλία στην  ελάχιστη  αναφερόμενη     διάμετρο

D2  = 9,49  in,  ποια αναμένεται να είναι η παροχή, το μανομετρικό, η ισχύς και ο βαθμός απόδοσης της

αντλίας; 

         

ΛΥΣΗ:  (α)  Ορολογία και ονοματολογία καμπυλών με αντίστοιχες μετατροπές μονάδων από παράγραφο

2.7.5 ή εσώφυλλα βιβλίου ΡΔΜ:

 Total head, ft, = το ολικό μανομετρικό ύψος Η σε πόδια (foot) με την αντιστοιχία 1 ft = 0,3048 m.

 Capacity – US gpm, = η δυναμικότητα, δηλ. η παροχή της αντλίας σε “γαλόνια” ανά λεπτό (gallons

per minute) με  τις αντιστοιχίες 1 gpm = 0,227124 m3/h ή 1 m3/h = 4,402867 gpm, όπου 1 gallon (US)

= 0,0037854 m3.

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

8.8.9Ε  Μέγιστο γεωδαιτικό ύψος αναρρόφησης προς αποφυγή σπηλαίωσης 

          Α. Ζητείται το απαιτούμενο γεωδαιτικό ύψος HAgeomax τοποθέτησης της αντλίας σε σχέση με το

επίπεδο επιφάνειας  της  κλειστής δεξαμενής θερμού νερού στο σκαρίφημα (από  ΣΧΗΜΑ 8.8/21ΡΔΜ),

ώστε να μη συμβαίνει σπηλαίωση. Τα δεδομένα της εγκατάστασης είναι: Θερμοκρασία νερού  t = 160 oC

και υπερπίεση στον χώρο της δεξαμενής  pα = 5,2 bar.  Έχουν προεκτιμηθεί οι απώλειες τριβής  ΗVA = 2 m

και  το  “καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης” της  εγκατάστασης  HH =  4  m =  NPSHδιαθ υπό κανονικές

ατμοσφαιρικές συνθήκες  patm = 1 atm = 101.325 Pa. Η γεωδαιτική απόσταση του στομίου αναρρόφησης

της αντλίας στην ωτίδα (φλάντζα) αναρρόφησης  από το επίπεδο αναρρόφησης του στροφείου (επίπεδο

άξονα μηχανής) είναι           s΄ = 0,15 m. 

Β.  Να υπολογισθεί το  HAgeomax σε συνάρτηση της θερμοκρασίας νερού (από 20 έως 90  0C), όταν είναι:

υπερπίεση στη δεξαμενή pa = 0, ταχύτητες ca = 0, cA = 0, s’ = 0, ΗHA = 3 m = NPSHδιαθ, απώλειες πλευράς

αναρρόφησης  HVA = 1 m. Να χρησιμοποιηθούν οι τιμές για ρ και  pd  (από τον ΠΙΝΑΚΑ 8.8-2 ΡΔΜ):  ρ =

907,3 kg/m3 και            pd = 6,1804 bar.
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ΛΥΣΗ: Α. Πρόκειται για λειτουργία ‘υδατόπτωσης’ με την αντλία τοποθετημένη σε επίπεδο χαμηλότερο

αυτού της δεξαμενής αναρρόφησης. Χρησιμοποιούμε τη σχ.(8.8.65) για το μέγιστο δυνατό γεωδαιτικό

ύψος, το οποίο με τα δεδομένα της εγκατάστασης και   αμελητέο το ύψος ταχύτητας  ca
2/2g και  cA2/2g

είναι:

H Ageomax =
pα+ patm−pd

ρ⋅g
− HH− HVA+ s ' = 5,3⋅105+101325−6 ,1804⋅105

907 ,3⋅g
− 4−2+0 ,15 =

¿1 ,493−5 ,85→H Ageo max=−4 ,36 m
, 

 

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

8.9-1*  Eπιτρεπόμενο ύψος εγκατάστασης αντλίας σε υψόμετρο 1.100 μέτρων

           Σε ύψωμα ορεινής περιοχής πρόκειται να τοποθετηθεί φυγοκεντρική (ακτινική) αντλία για να

αναρροφά νερό από μια ανοικτή δεξαμενή. Ζητείται να βρεθεί το επιτρεπόμενο ύψος εγκατάστασης της

αντλίας για λειτουργία χωρίς  σπηλαίωση, όταν δίνονται  οι  απώλειες αναρρόφησης  HVA = 0,83 m,   η

ατμοσφαιρική πίεση στο συγκεκριμμένο υψόμετρο (~ 1.100 m)   pα = 890 mbar (από ΠΙΝΑΚΑ 2.3.1 ΡΔΜ),

θερμοκρασία  20 oC  και το καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης αντλίας   Ν.P.S.H.R. = 5 m. Η  τάση  ατμών

νερού (πίεση ατμοποίησης)  είναι  pd = 0,0245 bar και  η πυκνότητα ρ ≈ 1.000 kg/m3.

------------------------------------------------------------------------------------------

*Οι ασκήσεις που ακολουθούν αριθμούμενες με 8.9-… περιλαμβάνονται στο υποκεφάλαιο 

                     8.9    ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

(του  βιβλίου  Ρευστοδυναμικές  Μηχανές)  προερχόμενες  από  τις  φροντιστηριακές  ασκήσεις  του  μαθήματος

Ρευστοδυναμικών Μηχανών στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

(μέχρι 2005 καθηγητής Δημ. Γ. Παπανίκας και εν συνεχεία καθηγητής Διον. Π. Μάργαρης).

-------------------------------------------------------------

ΛΥΣΗ:  Το ύψος εγκατάστασης είναι το ύψος τοποθέτησης της αντλίας πάνω από την επιφάνεια νερού

δεξαμενής απάντλησης για τη συγκεκριμμένη εφαρμογή, βλ.  ΣΧΗΜΑ 8.8/1ΡΔΜ, και δίνεται από τη σχ.

(8.8.65) ή επίσης σχ.(4.14.40):   

H επιτρ≤H A max=
pa− pd

ρ⋅g
+
c
a2

2 g
−HVA−(NPSHR−a )=

¿89000−2450
1000⋅g

+0−0 ,83−(5−0 )=8 ,83−4 ,83=3 m

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

8.9-2  Πυροσβεστική αντλία με ακροφύσια εκτόξευσης νερού

        Πυροσβεστική αντλία παροχετεύει νερό με παροχή  Q = 2.400 l/min, στην οποία  το μανομετρικό

ύψος είναι  Htot = 110 m και η εισαγόμενη ισχύς στον άξονα  Pw = 60 kW.  Ζητούνται:  

1.  Ολικός βαθμός απόδοσης της αντλίας  η. 

2.  Η ταχύτητα  c2  στην έξοδο του ακροφυσίου όταν οι ολικές απώλειες στις σωληνώσεις είναι   HVtot = 2 m

και το γεωδαιτικό ύψος    Hgeo = 8 m.  

3.  Πόσα ακροφύσια  i  μπορούν να λειτουργήσουν μ' αυτά τα δεδομένα με γνωστή τη διάμετρο  εξόδου

του κάθε ακροφύσιου   dA = 1,2 cm.  

4. Ποιά είναι η ωθητική δύναμη σε κάθε ακροφύσιο λόγω εκτόξευσης του νερού  (g = 9,80665 m/s2). 

5.  Ο αριθμός στροφών της αντλίας είναι  n = 3.000 min-1. Να ευρεθεί ο αριθμός ταχυστροφίας  σ και ο

ειδικός αριθμός στροφών  nq και να ελεχθεί, αν η τιμές τους είναι συμβατές με τον τύπο της αντλίας. 
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6. Να  εκτιμηθεί  υπολογιστικά  η  εξωτερική  διάμετρος  στροφείου  D2 και  η  περιφερειακή  ταχύτητα

ακροπτερυγίων   u2 μέσω  του  αριθμού  διαμέτρου   δ,  σχ.(8.2.5β),  και  του  τύπου  προσομοίωσης  της

καμπύλης του  Κορντιέ,  ΣΧΗΜΑ 8.2/2 ΡΔΜ και σχ.(8.2.17):      δ = Α/σ + Β με Α = 0,742 και B = 0,937. 

7. Με βάσει τη τιμή της  u2 ποιο υλικό θα ήταν κατάλληλο  για τη κατασκευή της πτερωτής;

ΛΥΣΗ: 1. Είναι:   Q = 2400/60 = 40 l/s = 0,04 m3/s = 144 m3/h , η ισχύς 

                         
PW= ṁ⋅Y

η
=

( ρ⋅Q )⋅(g⋅H tot)
η

και o βαθμός απ όδοσης η=
ρ⋅g⋅Q⋅H tot

PW

                              → η = 1.000∙g∙0,04∙110/60.000 = 0,7192 → η = 72%

2.  Μανομετρικό, σχ.(8.8.4α):      
H tot=

c
22−c

12

2g
+H geo+HVtot+

p2−p1

ρ⋅g . 

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

                                     

8.9-3   Τροφοδοτήση  υδατοδεξαμενής  με ακτινική αντλία σε στάθμη  100 m πάνω από επιφάνεια

         λίμνης

         Για να τροφοδοτήσουμε δεξαμενή με νερό με στάθμη   Hgeo = 100 m  πάνω από την επιφάνεια λίμνης

χρησιμοποιούμε   αντλία  ακτινικού  τύπου  και  δίκτυο  με τα  εξής   χαρακτηριστικά:    Διάμετρος αγωγών

d = 440 mm, ταχύτητα ροής νερού   c = 2 m/s, ολικές απώλειες της εγκατάστασης  HVtot = 1,8 m.  Υπό

αυτές τις συνθήκες ο ολικός βαθμός απόδοσης είναι  η = 0,75.   Ζητούνται: 

1.  Παροχή όγκου Q,   

2.  Το ειδικό έργο  Υtot και το μανομετρικό της αντλίας  Htot,  

3.  Η ισχύς στον άξονά της. 

4.  Η στροφική ροπή  Μ στον άξονα με γνωστό τον αριθμό στροφών  n = 1.450 min-1. 

5.  Εύλογη τιμή του χαρακτηριστικού αριθμού πίεσης του στροφείου  είναι   ψ ≈ 1,0 (σύμφωνα με τον

ΠΙΝΑΚΑ 8.2-2 ΡΔΜ). Ποια η περιφερειακή ταχύτητα ακροπτερυγίων u2;  Ποιο υλικό θα ήταν κατάλληλο για

τη κατασκευή του στροφείου (βλ. σχετικά τον ΠΙΝΑΚΑ 4.5-1);

ΛΥΣΗ: 1.  Η παροχή όγκου Q = ΑΣ ∙c  είναι με διατομή αγωγού 

     ΑΣ = π∙d2/4 = π∙0,442/4 = 0,1521 m2:     Q = 0,1521∙2 = 0,3042 m3/s = 1.095 m3/h

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

 8.9-4 Αντλία σε εγκατάσταση,  χαρακτηριστική με δύο σημεία λειτουργίας και έλεγχος για  

           σπηλαίωση  

           Αντλία εγκατεστημένη  3 m  πάνω από την επιφάνεια του νερού μιας ανοικτής δεξαμενής με πίεση

περιβάλλοντος  pα = 1.000 mbar  παροχετεύει νερό  Q = 600 l/min  σε κλειστό δοχείο τοποθετημένο  10 m

πάνω από την επιφάνεια της δεξαμενής.  Το νερό τροφοδοτείται  στο δοχείο από τον πυθμένα του.  Οι

συνθήκες επιτρέπουν να δεχθούμε, ότι η επιφάνεια του νερού στο δοχείο μένει σταθερή. Η πίεση που

επικρατεί  στο  δοχείο  είναι   pΔ =  2,5  bar.  Οι  απώλειες  αναρρόφησης   (ποδοβαλβίδα,  στόμιο  και

σωληνώσεις αναρρόφησης) είναι  ΔpVA = 0,3  bar και οι απώλειες στην κατάθλιψη  ΔpVK = 0,4  bar . Η

ταχύτητα ροής του νερού στούς σωλήνες και η ταχύτητα εισροής του νερού στο δοχείο είναι   c = 4,43 m/s.

Ζητούνται: 

1.  Το σκαρίφημα της εγκατάστασης,  

2. Το μανομετρικό της αντλίας   Htot,  

3. Η εισαγόμενη ισχύς στον άξονα της αντλίας αν ο βαθμός απόδοσης είναι   η = 0,84,  
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4. Το σημείο  λειτουργίας  της  αντλίας  στο διάγραμμα Η(Q)  και  σε  ποιοτική  μορφή οι  χαρακτηριστικές

γραμμές λειτουργίας  (Ηtot = f(Q) = H(Q) = a + b∙Q2)  για την εγκατάσταση και την αντλία, 

 5. Να υπολογισθεί το νέο σημείο λειτουργίας της αντλίας, όταν η πίεση στο κλειστό δοχείο γίνει ίση με      1

bar, ενώ τα άλλα στοιχεία της εγκατάστασης παραμένουν σταθερά, 

6. Να  γίνει  έλεγχος,  αν  η  αντλία  λειτουργεί  χωρίς  σπηλαίωση  με  δεδομένο  το  καθαρό  θετικό  ύψος

αναρρόφησης της αντλίας   N.P.S.H.R = 3,3  m και τη τάση ατμών    pd/20C = 0,025 bar  υπό θερμοκρασία

λειτουργίας στους  20 οC.

ΛΥΣΗ: 1. Σκαρίφημα εγκατάστασης και χαρακτηριστικής λειτουργίας μανομετρικού-παροχής H(Q):

                                                       

2.  
H tot=

c
22−c

12

2g
+H geo+HVA+HVK+

p2−p1

ρ⋅g ,       
HVA=

ΔPVA

ρ⋅g  ,      
HVK=

ΔPVK

ρ⋅g ,

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

8.9-5    Αντλία τροφοδοτεί με θαλασσινό νερό ανοικτή δεξαμενή

         Μια φυγοκεντρική αντλία τροφοδοτεί με θαλασσινό νερό (ρ = 1.040 kg/m3) ανοικτή δεξαμενή (pα = 1

atm)  που βρίσκεται 11 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας  (Hgeo = 11 m). Οι ολικές  απώλειες  στις

σωληνώσεις είναι   HVtot  = 1 m και στην  αναρρόφηση   HVA = 0,4 m. Η  διατομή  των  σωλήνων  είναι      ΑΣ

= 0,1 m2 και η ταχύτητα ροής c = 2,5 m/s. Η κινητική ενέργεια του νερού που εισρέει στην δεξαμενή

θεωρείται αμελητέα. Με  αριθμό στροφών  του ηλεκτροκινητήρα  n = 3.000 min-1 και βαθμό απόδοσης της

αντλίας η = 0,75  ζητούνται:

1. Η  ωριαία παροχή  Q της αντλίας,

2. Το  μανομετρικό της  Htot,   

3. Ποιά ισχύς και ροπή πρέπει να δίνεται μέσω του συνδέσμου στην αντλία; 

4. Κατά πόσο αυξάνεται το  μανομετρικό   H tot της αντλίας, αν συμπεριλάβουμε και την κινητική ενέργεια

του νερού,  

5. Να ευρεθεί το μέγιστο  ύψος τοποθέτησης της αντλίας  (Zεπιτρεπόμενο), όταν δίνεται το καθαρό θετικό ύψος

αναρροφήσεως  NPSHR = 3  m και  η  τάση  ατμών  pd/20C =  0,025  bar.   Να  ελεγχθεί  το  ενδεχόμενο

σπηλαίωσης.

ΛΥΣΗ:   1.  Q=c⋅AΣ=2,5⋅0,1=0 ,25 m3 /s  = 900 m3/h                               

2.   Από σχ.(8.8.4α) ΡΔΜ              
H tot=

c
22−c

12

2g
+H geo+H vtot+

p2−p1

ρ⋅g  , 

            Hgeo = 11m,   Hvtot = 1m,   c2/2g αμελητέα,   p2 = p1, Htot = 11+1 = 12m

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

8.9-6  Αντλία σε ερευνητικό πλοίο δειγματοληψίας θαλάσσιου νερού

        Σε ερευνητικό πλοίο δειγματοληψίας θαλάσσιου νερού είναι εγκατεστημένη αντλία στο επίπεδο της

θαλάσσιας στάθμης, η οποία τροφοδοτεί δεξαμενή όπως στο ΣΧΗΜΑ.  Δεδομένα:  Παροχή όγκου αντλίας

Q = 14,4 m3/h,  Υψος απωλειών αναρρόφησης  HVA = 4 m,  Υψος απωλειών κατάθλιψης  HVK = 6 m,

Βαθμός απόδοσης   ηολ = 0,8.  Καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης αντλίας  HHαπαιτ = 2 m = NPSHR,

πυκνότητα  ρ = 1.040 kg/m3,  τάση ατμών (πίεση ατμοποίησης) σε  15 οC ,  pd = 0,018 bar,  απόσταση

μεταξύ στάθμης θαλάσσης  και δεξαμενής    ΗΚ = 10 m,  ατμοσφαιρική πίεση   pα ≈ 1.000 mbar. 

1. Να ευρεθούν: μανομετρικό ύψος   Htot,  ειδικό έργο  Υ και  εισακτέα ισχύς  PW στον άξονα της αντλίας.  

2. Να γίνει έλεγχος για σπηλαίωση. 
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3.  Να εξετασθεί, αν είναι δυνατόν να λαμβάνονται ακόμη δείγματα νερού σε βάθος   L = 150 m, αν οι

συνολικές απώλειες αναρρόφησης  είναι  οι  απώλειες του  αγωγού αναρροφήσεως  0,05 m ανά μέτρο

μήκους του  αγωγού, χωρίς να συμβεί  σπηλαίωση στο επίπεδο του άξονα της μηχανής.  Αν ναι, πόση

πρέπει να είναι η ισχύς της μηχανής. 

4.  Συμβαίνει το ίδιο για το βάθος των  L = 160 m;  (να αιτιολογηθεί  η απάντηση!).

ΛΥΣΗ:   1. Το ειδικό έργο εγκατάστασης   Υ = g∙H   δίνει η σχ. (8.8.2α). Σε μονάδες μήκους λαμβάνουμε 

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

8.9-7    Επιλογή  καταλληλότερης  αντλίας  μεταξύ  δύο  με  διαφορετικό  NPSH για  αρδευτικούς

σκοπούς

          Για αρδευτικούς σκοπούς προσφέρονται δύο αντλίες Α και Β που έχουν ίδιο μανομετρικό H tot αλλά

διαφορετικό καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης   N.P.S.H.R.A = 4,5  m και   N.P.S.H.R.B = 3,0  m.   H

εγκατάστασή τους είναι  σε γεωδαιτικό ύψος  zA = 3 m και δίνονται ακόμα: Μανομετρικό ύψος  H tot = 50 m,

Απώλειες κατάθλιψης  HVK = 2,45 m, Απώλειες αναρρόφησης  HVA = 1,75 m,  Διάμετρος  ακροφυσίου

εκτόξευσης νερού   dΑ = 3,6 cm,   θέση ακροφυσίου στην επιφάνεια δεξαμενής,    Ατμοσφαιρική   πίεση

pα = 1 atm, Τάση ατμών στους  20 oC  pd = 0,0245 bar. Να ευρεθούν:  

(α)  Η παροχή  Q της άρδευσης,

(β)  Το θεωρητικό μέγιστο ύψος  zmax που θα φτάσει η δέσμη του νερού, 

(γ) Να ελεγχθεί ο κίνδυνος σπηλαίωσης στις δύο αντλίες και να επιλεγεί η καταλληλότερη.

ΛΥΣΗ: (α) Αναγκαίο μανομετρικό λειτουργίας της εγκατάστασης με την ελεύθερη επιφάνεια της δεξαμενής

και  το  ακροφύσιο  είναι  στο  αυτό  ύψος:       

H tot=
p2− p1

ρ⋅g⏟
0

+H geo⏟
0

+HVtot+
c

22−c
12

2 g

 ,  c1 =  0,

→ 

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

8.9-8  Άντληση νερού με διαφορετικές θερμοκρασίες σε πειραματική εγκατάσταση

         Σε πειραματική εγκατάσταση με γεωδαιτικό ύψος  Ηgeo = 12 m μελετήθηκε να χρησιμοποιηθεί αντλία

με σωλήνα κατάθλιψης εσωτερικής διαμέτρου  100 mm και αναρρόφησης  125 mm για τη παροχέτευση

νερού  θερμοκρασίας  α) 20 οC και   β) 95 οC.  Δεδομένα είναι: κινηματικό ιξώδες 
ν
H 2O,20oC

=10−6m2¿ s
,

ν
H 2O,95oC

=3⋅10−7m2 ¿ s
,  πυκνότητα  ρ20  = 1.000  kg/m3, ρ95 = 964  kg/m3 (από  ΠΙΝΑΚΑ 8.8-2 ΡΔΜ),

τραχύτητα  τοιχωμάτων  αγωγών   k = 1 mm.  Πλευρά αναρρόφησης:   ζ1  (ποδοβαλβίδα, φίλτρο) = 1,5,

ζ2 (καμπυλότητα) = 0,5 , LA = 10 m, πλευρά κατάθλιψης LΚ = 20 m, καμπυλότητα  ζ2, βαθμός απόδοσης

αντλίας η = 0,8,   NPSHR = 2  m,  πιέσεις σε δεξαμενές αναρρόφησης- κατάθλιψης  p1 =  p2 = 1  bar,

παροχή   Q = 117 m3/h, πίεση ατμοποίησης   pd/20C = 0,025 bar,   pd/95C = 0,88 bar,  g = 9,80665 m/s2 .  

1. Πού πρέπει να τοποθετηθεί η αντλία, όταν το νερό έχει θερμοκρασία  α) 20 οC και   β) 95 οC.   

2.  Να ευρεθεί το μανομετρικό ύψος της αντλίας όταν   tH2O = 20 oC.  

3.  Να υπολογισθεί η  εισαγόμενη ισχύς στον άξονα της αντλίας.  



14

4. Να επιλεγεί η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα, αν οι απώλειες του ελαστικού συνδέσμου μεταφοράς κίνησης

και η ασφάλεια λειτουργίας μεταξύ ηλεκτροκινητήρα και αντλίας καλύπτονται από τον συντελεστή 1,2 της

ισχύος ηλεκτροκινητήρα προς την εισακτέα ισχύ της αντλίας. 

5. Να καθορισθεί η μόνιμη θέση της αντλίας, ώστε να μπορεί να λειτουργεί σε  καταστάσεις λειτουργίας σε

όλο το παραπάνω εύρος θερμοκρασιών.

ΛΥΣΗ:  1. α)   Q = 117/3600 = 0,0325 m3/s , ταχύτητα αναρρόφησης

                                  

c A=
4⋅Q
π⋅d

A2

=4⋅0 ,0325

π⋅0 ,1252
→c A=2 ,648 m/ s

.  

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

8.9-9    Αντλητικό σύστημα πυρόσβεσης με  εκτοξευτήρα νερού με ακροφύσιο

            Αντλητικό σύστημα πυρόσβεσης αποτελούμενο βασικά από δεξαμενή  και  αντλία παροχέτευσης

νερού υπό πίεση σε  εκτοξευτήρα με ακροφύσιο έχει τα εξής χαρακτηριστικά : Ειδικό  έργο αντλίας  Υ tot  =

340  J/kg (= m2/s2 = W/(kg/s)), ολικές απώλειες   Ηvtot = 1,2 m,  διάμετρος ακροφυσίου   dΑ = 1,4 cm.

Ζητούνται:

1.  Η παροχή Q χωρίς απώλειες εκροής, η ισχύς και η αύξηση πίεσης στην αντλία  όταν το ακροφύσιο

βρίσκεται  zAK = 4 m πάνω από την επιφάνεια του νερού της δεξαμενής αναρρόφησης  

2. Σε ποιο ύψος hΔ πάνω από την επιφάνεια του νερού μπορεί να φθάσει η εκτοξευόμενη δέσμη  σ' αυτή

την περίπτωση  

3.  Πόσο θα γίνει το Υtot  , εάν το ακροφύσιο βρεθεί στα  10 m πάνω από την επιφάνεια του νερού, εάν

δεχθούμε ότι η παροχή Q μένει σταθερή (Να  αμεληθεί η αύξηση των απωλειών  Ηvtot) .

 4. Nα υπολογισθεί η αναγκαία ισχύς της αντλίας και να καθορισθεί  η ισχύς του  ηλεκτροκινητήρα. 

ΛΥΣΗ: 1.  Το μανομετρικό της αντλίας  Η = Υ/g  δίνεται, π. χ. στη παράγραφο 8.8.2, με τον τύπο 

H tot=
Δc2

2 g
+H geo+HVtot=

Υ tot

g
=340

g
=34 ,67 m

  με Δc2  =  c2
2 – c1

2  μεταξύ δεξαμενής απάντλησης

1 και εκροής ακροφυσίου 2,  με ταχύτητα στάθμης νερού  c1 = 0  και  g = 9,80665 m/s2. 

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

8.9-10   Ισχύς και τρίγωνα ταχυτήτων σε μονοβάθμιδη ακτινική αντλία

          Ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης μονοβάθμιδης αντλίας  ηh  θεωρείται απλουστευτικά ίσος με τον

ολικό βαθμό απόδοσης  ηh = η. Η αντλία έχει  παροχή  29,63 m3/h, με εισροή στη πτερύγωση χωρίς

συστροφή και η σχετική  γωνία εκροής ίση με την απόλυτη γωνία, δηλ. στο τρίγωνο ταχυτήτων εισροής

είναι   α1 = 90ο  και  εκροής  α2 = β2.  H πτερωτή είναι  κατασκευασμένη από χρωμιούχο χάλυβα.   Οι

απώλειες του τμήματος κατάθλιψης θεωρούνται αμελητέες. 

1. Να ευρεθεί η ισχύς του απαιτούμενου κινητήρα με δεδομένη τη περιφερειακή ταχύτητα ακροπτερυγίων

στροφείου για χρωμιούχο χάλυβα  από τον ΠΙΝΑΚΑ 4.5-1ΡΔΜ   u2 = 90 m/s. 

2. Σε απλά ποιοτικά σκαριφήματα  να σχεδιασθούν τα τρίγωνα ταχυτήτων. 

3.  Εναλλακτικά προς το  1. να καταστρωθεί ο  τύπος για  την  ισχύ στον άξονα  PW αντλίας  i βαθμίδων,

PW=ṁ⋅Y /η=
ρ⋅i⋅2ηh⋅(1−r )⋅u

2
2⋅Q

η  σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  της  παραγράφου  4.5.2  και   να

υπολογισθεί  η ισχύς για μονοβάθμιδη μηχανή (  i = 1) με βαθμό αντίδρασης της πτερύγωσης   r, σχ.

(4.5.11β).  .
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ΛΥΣΗ: 1. Ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης ορίζεται με την ισχύ ρευστού  Pfl  προς την ισχύ πτερύγωσης

Ρπτ ,  
ηh=

P fl

Pπτ ,  και ο ολικός  
ηολ=

P fl

PW   με PW την εισαγόμενη ισχύ στον άξονα του στροφείου.

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

8.9-11  Κρίσιμος αριθμός σπηλαίωσης του Τhoma:  Αποφυγή σπηλαίωσης σε ακτινική αντλία.

         Σε πείραμα ακτινικής αντλίας για την εύρεση του κρίσιμου αριθμού σπηλαίωσης Thoma   σΤΗkrit, (ή

Thkrit) μετρήθηκαν η ολική αύξηση πίεσης μεταξύ αναρρόφησης και κατάθλιψης   Δptot = 3 bar  και η ολική

πίεση εισροής στο στροφείο   pt1 = 0,7 bar με  δεδομένη τάση ατμών (πίεση ατμοποίησης) pd = 0,0245 bar

στους  20 oC. Ζητούνται:  

(α)  Να υπολογιστεί ο κρίσιμος αριθμός Thoma,  που αντιστοιχεί στο  κανονικό σημείο λειτουργίας  της

εγκατάστασης.  

(β)  Αφού υπολογιστεί η σχέση μεταξύ αριθμού Thoma και καθαρού θετικού ύψους αναρρόφησης NPSH

(Net Positive Suction Head), να ευρεθεί σε ποιά θέση πρέπει να τοποθετηθεί αντλία, που έχει απώλειες

αναρρόφησης  HVA   = 1,1 m και κατάθλιψης  HVK = 2,1  m. Η αντλία λειτουργεί μεταξύ δύο ανοιχτών

δεξαμενών  σταθερής  επιφάνειας  νερού  και  γεωδαιτικού  ύψους  τοποθέτησης   Hgeo =  4,5  m,  όταν  η

ατμοσφαιρική πίεση είναι patm = 1.000 mbar. 

(γ) Να ελεγχθεί το αποτέλεσμα στο (β) με τη βοήθεια του NPSHΑ εγκατάστασης και του  NPSHR αντλίας. 

(δ) Σε κανονική λειτουργία υπό τις δεδομένες συνθήκες η αντλία έχει παροχή  Q = 90  m3/h και ολικό

βαθμό απόδοσης  η = 0,65. Να ευρεθούν: το ειδικό έργο  Υtot  και η εισακτέα ισχύς στον άξονά της  PW.

ΛΥΣΗ:  (α)  Από τον ορισμό* του στη παράγραφο 4.14.5, σχ.(4.14.15), ο κρίσιμος αριθμός  Thoma με

pt1 την ολική πίεση στην αναρρόφηση της αντλίας είναι: 

                             
σThkrit=

pt
1
−pd

Δptot

=0,7−0 ,0245
3,0   →   σThkrit = 0,225

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

Ch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                               

8.9-12    Αντλία σε εγκατάσταση παροχέτευσης πυκνόρρευστου υγρού με μεταβολή σημείου   

              λειτουργίας

        Σε πειραματική εγκατάσταση με τη βοήθεια  αντλίας παροχετεύεται πυκνόρρευστο  υγρό από το

δοχείο Α προς το δοχείο Β.  Δίνονται:  παροχή  Q = 9,2 m3/h, βαθμός απόδοσης  η = 0,75 , αριθμός

στροφών   n = 1.500 min-1, πυκνότητα υγρού    ρ = 1.500 kg/m3,   πιέσεις στη  δεξαμενή  αναρρόφησης  pA

= 0,42  bar  και στη κατάθλιψη  pB = 1  bar, απώλειες εγκατάστασης   HVtot = 7  m, απώλειες πλευράς

αναρρόφησης   HVA = 2 m,  γεωδαιτικό ύψος   Hgeo = 9 m.  Να αμεληθούν οι ταχύτητες των επιφανειών του

ρευστού στα δοχεία. Ζητούνται:  

1.  Η απαιτούμενη ισχύς στον άξονα της μηχανής  Pw. 

2. Πού πρέπει να τοποθετηθεί η αντλία, όταν δίνεται το καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης  N.P.S.H. = 2 m

και η πίεση ατμοποίησης   pd = 0,108 bar.  

3.  Να γίνει σκαρίφημα της  εγκατάστασης,  να δειχθεί  το  Hgeo και το μέγιστο ύψος αναρρόφησης.  

4.  Που πρέπει να τοποθετηθεί η αντλία, όταν έχουμε περισσότερες  απώλειες στην αναρρόφηση και το

N.P.S.H. μένει το ίδιο. 

5. Οι στροφές του κινητήρα παραμένουν σταθερές, ενώ η παροχή μειώνεται με στραγγαλιστική βαλβίδα με

αποτέλεσμα  την  αύξηση   απωλειών.  Να  σχεδιαστεί  στο  διάγραμμα  χαρακτηριστικών  το  νέο  σημείο
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λειτουργίας της αντλίας. Να εκτιμηθεί ποιοτικά το νέο μανομετρικό  H tot2   και η νέα παροχή  Q2. Ποιες οι

απώλειες της νέας εγκατάστασης;  

6.  Εάν η πίεση στο δοχείο Α από  0,42 bar  αυξηθεί σε   0,5 bar, πώς επιδρά  αυτό στη χαρακτηριστική

λειτουργίας   Htot(Q). Να θεωρηθεί ότι οι στροφές n της αντλίας παραμένουν σταθερές.

ΛΥΣΗ:      1.  Παροχή όγκου Q = 9,2/3600 = 0,00256 m3/s.              Μανομετρικό:

  
H tot=

pB−p A

ρ⋅g
+
c
B2−c

A 2

2g
+H geo+HVtot=

100000−42000
1500⋅g

+ 0−0
2g

+9+7=3 ,94+16=19 ,94 m

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

8.9-13  Διαστασιολόγηση αντλίας μέσω ομοιότητάς της με πρότυπη αντλία   (8.9-35)      8. BF 8.7

Στο κανονικό σημείο λειτουργίας  (ΚΣΛ, βλ. χαρακτηριστική στο σκαρίφημα) ακτινική αντλία έχει

βαθμό απόδοσης  η = 88%,  μανομετρικό  Η = 80 m, παροχή όγκου  Q = 486 m3/h  και  αριθμό στροφών

n = 2.400  min-1,  ενώ η διάμετρος του στροφείου είναι    D2  = 400  mm. Η αντλία χρησιμοποιείται  ως

πρότυπο για την κατασκευή νέας ομόλογης (ομοιότυπης και γεωμετρικά όμοιας = ‘ομόλογης’) αντλίας με

διπλάσια διάμετρο    D2NA = 2∙D2 = 800 mm, μισό αριθμό στροφών   nNA = n/2 = 1.200 min-1 και ίδιον βαθμό

απόδοσης   ηΝΑ = η  στο ΚΣΛ. 

(α) Με τη βοήθεια των κανόνων ομοιότητας να ευρεθεί το μανομετρικό, το ειδικό έργο και η παροχή της

νέας αντλίας. 

(β) Να ευρεθεί η προσακτέα ισχύς  Ρ  της πρότυπης και  ΡΝΑ της νέας αντλίας. 

(γ) Η χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας μανομετρικού  H(Q) και οι καμπύλες ισχύος  P(Q) και βαθμού

απόδοσης  η(Q)  δίνονται στο διάγραμμα. Περιγράψτε ποιοτικά πως είναι οι αντίστοιχες καμπύλες της νέας

αντλίας; Που ευρίσκεται το  ΚΣΛ της νέας αντλίας;

(δ) Με ποιο τρόπο παρουσίασης  είναι δυνατόν οι καμπύλες και των δύο αντλιών να συμπέσουν; Να δοθεί

αριθμητικό παράδειγμα. 

(ε) Στα παραπάνω έγινε η παραδοχή λόγω ομοιότητας, ότι στις δυο αντλίες ο βαθμός απόδοσης είναι

ίδιος. Όμως στη πραγματικότητα προκύπτουν διαφορές εκφραζόμενες με ορισμένους τύπους  τύπο στη

παράγραφο 3.7.10 ΡΔΜ. Να εκτιμηθεί, αν ο  ηΝΑ   της νέας αντλίας είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος του

προτύπου και να εξηγηθεί  η διαφορά τους.  

ΛΥΣΗ:   (α) Οι κανόνες ομοιότητας για ίδια αντλία δίνονται στις παραγράφους  3.7.4 και 8.8.7, ενώ για δυο

διαφορετικές  αντλίες  –  όπως  στη  προκειμένη  περίπτωση  -   αναλύονται  στο  υποκεφάλαιο  3.7  και

ειδικότερα στη παράγραφο 3.7.5. Εφαρμόζοντας τη σχ.(3.7.21) με το ειδικό έργο   

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

8.9-14  Αντλία θερμού νερού: αυξημένος κίνδυνος σπηλαίωσης, στοιχεία λειτουργίας, τρίγωνα    

           ταχυτήτων

        Δίνεται φυγοκεντρική (ακτινική)  αντλία που παροχετεύει θερμό νερό με τα εξής χαρακτηριστικά : Παροχή

όγκου  Q = 720 m3/h,    μανομετρικό   Ηtot = 40 m,   ισχύς απωλειών αντλίας   PV = 20 kW,  τάση υδρατμών

pd =  0,47359  bar σε  θερμοκρασία    80  oC,  (ΠΙΝΑΚΑΣ  8.8-2  ΡΔΜ),  πυκνότητα    ρ  ≈  1000  kg/m3,

ατμοσφαιρική πίεση   pα = 1  bar,  ύψος συγκράτησης πίεσης αντλίας  HH = 4  m = NPSHR (απαιτούμενο

καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης),  Απώλειες αναρροφήσεως HVA = 0,44 m,  Περιφερειακή ταχύτητα στην

εισροή της πτερύγωσης   u1 = 10 m/s, απόλυτη ταχύτητα εισροής στη πτερύγωση  c1 = 10 m/s , εισροή χωρίς

συστροφή, δηλ.  α1 = 90ο και  c1u = 0.  Ζητούνται: 

1.  Να σχεδιαστεί το τρίγωνο ταχυτήτων εισόδου, αφού  υπολογιστεί η σχετική ταχύτητα w1, και το τρίγωνο

εκροής ποιοτικά. 

2. Η θέση που πρέπει να τοποθετηθεί η αντλία για λειτουργία χωρίς σπηλαίωση.  
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3. Η ισχύς στον άξονα  Pw , το ειδικό έργο  Υ και ο βαθμός απόδοσης  η της αντλίας. 

4. Να ελεγχθεί το ενδεχόμενο σπηλαίωσης με κριτήριο τα  NPSH εγκατάστασης και αντλίας.

ΛΥΣΗ: 1. Τρίγωνο ταχυτήτων εισόδου ορθογώνιο  (α1  = 900) με c1 = u1 = 10   m/s δίνει   σχετική ταχύτητα

w1
2 = c1

2 + u1
2 = 2 ∙102    w1 = 14,14 m/s

 2.  Ύψος τοποθέτησης αντλίας σε σχέση με την επιφάνεια δεξαμενής αναρρόφησης όπου pa ατμοσφαιρική =

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

8.9-15  Ακτινική πτερύγωση  αντλίας: Εφαρμογή  εξίσωσης στροβιλομηχανών του Όϊλερ, τρίγωνα

            ταχυτήτων, βαθμός αντίδρασης

Για ακτινική  πτερύγωση  εργομηχανής  (αντλίας, ανεμιστήρα, συμπιεστή),            

(α)  Να εκφραστεί το μέγεθος  u2∙c2u - u1∙c1u  ως συνάρτηση   των ταχυτήτων  c,u,w  μέσω των τριγώνων

ταχυτήτων. Ποιες είναι αυτές οι ταχύτητες; Ποιο είναι αυτό το μέγεθος και ποια η σημασία του;  Ισχύει για άλλες

μηχανές και ποιές;  

 (β)  Να σχεδιαστούν τα τρίγωνα ταχυτήτων και να ερμηνευθεί η σημασία της οδηγού  πτερυγώσεως  πριν

και/ή  μετά το στροφείο. 

(γ)  Να σκαριφηθεί  το τρίγωνο ταχυτήτων με  α1 = 90ο  και να ευρεθεί ο βαθμός αντίδρασης  ως κοινό

χαρακτηριστικό μέγεθος για τις ρευστοδυναμικές μηχανές.

(δ) Να περιγραφεί με σαφήνεια ο τρόπος εφαρμογής της εξίσωσης στροβιλομηχανών του Όϊλερ.

ΛΥΣΗ:  (α)  Στα τρίγωνα ταχυτήτων εισόδου (εισροής) στη πτερύγωση,  βλ. σχήματα,  με περιφερειακή

ταχύτητα  u1, σχετική (εφαπτομενική στα πτερύγια)  w1 , απόλυτη  c1  και στο τρίγωνο εξόδου (εκροής)

αντιστοίχως με  u2, w2, c2  εφαρμόζεται ο νόμος συνημιτόνων: 

w
12=u

12+c
12−2u1⋅c1 cos α1⏟

2u1⋅c 1u ,     

w
22=u

22+c22−2u2⋅c2⋅cos α2⏟
2u2⋅c2u .

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

8.9-16   Διβάθμιδη  ακτινική  αντλία: Ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης ευρίσκεται από το τρίγωνο

            ταχυτήτων  εξόδου

             Διβάθμιδη  αντλία  με  ακτινικά στροφεία  και  πτερυγώσεις   από   χυτοσίδηρο  έχει   μανομετρικό

Htot  = 90 m και η εισροή στα πτερύγια γίνεται χωρίς συστροφή, δηλ. με απόλυτη γωνία εισροής  α1 = 900. 

(α)  Να  βρεθεί  ο  υδραυλικός  βαθμός  απόδοσης  ηh , εάν στην εκροή η σχετική γωνία είναι  β2 = 600,  η

απόλυτη  α2  =  300 και ο λόγος  c2u/u2  = f(α2,β2)  από το διάγραμμα στο ΣΧΗΜΑ 4.5/5 ΡΔΜ.  Δώστε σκαρίφημα

του τριγώνου ταχυτήτων εισόδου και εξόδου. 

(β)  Υπολογίστε επίσης το τρίγωνο ταχυτήτων εξόδου. Δεδομένη είναι η οριακή περιφερειακή ταχύτητα για

χυτοσιδηρά πτερύγια   u2max = 30 m/s  (βλ. τιμές στον ΠΙΝΑΚΑ 4.5-1 ΡΔΜ).  

(γ) Ποιο το ειδικό έργο της μηχανής  Υ και της κάθε μίας βαθμίδας. Να επαληθευθεί ο παραπάνω ευρεθείς

υδραυλικός βαθμός απόδοσης μέσω του  Υ. 

(δ) Να  αποδειχθεί,  ότι  βάσει  του  τριγώνου  ταχυτήτων  εξόδου  είναι    
c2u

u2

=
ημ β2∙ συν α2

ημ (α2+β2 )
,   να

επαληθευθεί η τιμή   c2u/u2  =  f(α2,β2)  του διαγράμματος στο (α) και να εκφρασθoύν  επίσης ο  βαθμός

αντίδρασης  r και ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης  ηh  συναρτήσει των  α2  και  β2.

ΛΥΣΗ:  (α) Διβάθμιδη αντλία   i = 2,  Χυτοσιδηρά πτερύγια    u2 = u2max = 30  m/s.   

Χρησιμοποιούμε  τον χαρακτηριστικό αριθμό πίεσης οριζόμενο στη σχ.(4.5.17)  για την βαθμίδα:

                        ψ = Y/(u2
2/2)   με   Υ = g∙Η = g∙90 = 882,6 J/kg( = m2/s2). 
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Ορίζοντας  εύλογα  ισοκατανομή μανομετρικού στις δύο βαθμίδες  το ειδικό έργο της αντλίας είναι

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

8.9-17 Λειτουργικά και σχεδιαστικά στοιχεία τριβάθμιδης ακτινικής αντλίας 

        Να υπολογιστούν τα τεχνικά δεδομένα του στροφείου μιας πολυβάθμιδης αντλίας του εργαστηρίου της

Ρευστομηχανικής,  η οποία  παροχετεύει νερό με παροχή    Q = 0,6 m3 / h και βαθμό αποδόσεως  η = 0,75,

με μανομετρικό ύψος   H = 168 m και αριθμό στροφών  n = 1.450 1/min. Προς μεγιστοποίηση του ειδικού

έργου έχει κατασκευαστεί πτερύγωση με απόλυτη γωνία εισόδου στα πτερύγια   α1 = 90ο, με αρχική τιμή του

υδραυλικού βαθμού απόδοσης  ηh = 0,94, σχετική γωνία εξόδου από τη πτερύγωση   β2 = 37,50 και λόγο

απόλυτης περιφερειακής ταχύτητας προς περιφερειακή ταχύτητα ακροπτερυγίων  
c2u /u2=0,8

. Το υλικό

κατασκευής  του  στροφείου  είναι  χυτοσίδηρος  επιτρέποντας  έτσι  μέγιστη  περιφερειακή  ταχύτητα

ακροπτερυγίων   u2 = 30 m/s ( βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4.5-1 ΡΔΜ). Ειδικότερα

 (α) Να υπολογισθούν ο βαθμός αντίδρασης  r,  αριθμός πίεσης  ψ της βαθμίδας, αριθμός βαθμίδων  i,

η ισχύς της μηχανής στον άξονα   PW  και το τρίγωνο ταχυτήτων εξόδου. 

(β)  Με δεδομένο λόγο διαμέτρων εσωτερικής προς εξωτερική   D1/D2 = 0,4  να ευρεθούν οι διάμετροι.  

(γ)  Να υπολογισθεί το ειδικό έργο της μηχανής και της κάθε βαθμίδας και να ελεγχθεί ο δεδομένος βαθμός

απόδοσης  η = 75 %. 

 (δ)Τι σημαίνουν οι τιμές του βαθμού αντίδρασης, του αριθμού πίεσης και των βαθμών απόδοσης η και ηh.

ΛΥΣΗ: (α) Επειδή  α1 = 90ο o βαθμός αντίδρασης, σχ.(4.5.23), είναι  
r=1−1

2
⋅
c2u

u2

=1−0,8 /2=0,6
. 

Επίσης ο αριθμός πίεσης , σχ.(4.5.25α),  είναι        ψ = 4ηh∙(1 - r) = 4∙0,94∙(1- 0,6) = 1,504  1,5. 

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

8.9-18  Ρόλος του οριακού στρώματος, των ιδιοτήτων και της κατάστασης του εργαζόμενου

           υγρού στις αντλίες

 (α)  Ποιες είναι οι κυριότερες επιδράσεις του οριακού στρώματος των πτερυγίων κινητής πτερύγωσης στην

ροή μέσα σε αντλίες.

(β)  Αύξηση του ιξώδους  μ  του παροχετευόμενου ρευστού,  τι επίδραση έχει στην εισακτέα ισχύ της αντλίας. 

(γ) Αύξηση της πυκνότητας  ρ του ρευστού, τι επίδραση έχει στο αναγκαίο ειδικό έργο και στην ισχύ της

αντλίας. 

(δ) Ποιες οι επιδράσεις της αύξησης της θερμοκρασίας  t του υγρού στη μετατροπή ενέργειας στη μηχανή.

ΛΥΣΗ:  (α)  Στην  αντλία  (εργομηχανή)  επικρατεί  επιβραδυνόμενη  ροή  μεταξύ  εισόδου και  εξόδου  του

στροφείου συνοδευόμενη από αύξηση της πίεσης. Παρατηρείται  γι’ αυτό στη ράχη των πτερυγίων διόγκωση

του  οριακού  στρώματος  (με  τάση  προς  αποκόλληση  και  δημιουργία  ‘νεκρών  χώρων’,  βλ.

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ) με συνέπεια να μειώνεται η διατομή υγειούς ροής μεταξύ των πτερυγίων σε σύγκριση

με τη γεωμετρική διατομή. Η επίδραση στα τρίγωνα ταχυτήτων είναι τέτοια, ώστε το ειδικό έργο πτερύγωσης

Υπτ με τριβή να είναι μικρότερο του Υπτ χωρίς τριβή.  Στον στρόβιλο (κινητήρια μηχανή),  όπου η ροή είναι

επιταχυνόμενη,   η  επίδραση  του  οριακού  στρώματος  είναι  μειωμένη  και  η  ελάττωση  της  γεωμετρικής

διατομής είναι πολύ μικρή (σε σύγκριση με την αντλία) και πρακτικά ίση με το πάχος του οριακού στρώματος.

Μάλιστα παρατηρείται, σύμφωνα με την εξίσωση του Όϊλερ              ΥEU = u2·c2u – u1·c1u  

και τη σύνθεση ταχυτήτων ροής, να είναι    Υπτ με τριβή >Υπτ χωρίς τριβή, αφού    c2u με τριβή < c2uχωρίς τριβή. (Οι σχετικοί

συλλογισμοί αναπτύσσονται στη παράγραφο 4.2.3 και το  σκαρίφημα (από  ΣΧΗΜΑ 4.2/4 ΡΔΜ)  δείχνει ποιοτικά τους

συσχετισμούς για την  επίδραση της τριβής στη κινηματική κατάσταση ροής σε πτερύγωση επιβράδυνσης (αντλία):

Δβ=β¿−β**
:    μείωση σχετικής γωνίας εκροής λόγω τριβής) 
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(β) Αύξηση ιξώδους του ρευστού σημαίνει αύξηση των διατμητικών τάσεων των δυνάμεων αντίστασης της

ροής και κατά συνέπεια ανάγκη αύξησης της εισακτέας ισχύος στη μηχανή.

(γ)  Το μετατρεπόμενο ειδικό μηχανικό σε ροϊκό έργο στην αντλία είναι ανεξάρτητο από τη πυκνότητα του

ρευστού, βλ. παραπάνω εξίσωση. Όμως με αυξανόμενη ρ αυξάνεται η εισακτέα ισχύς , αφού αυξάνεται η

παροχή μάζας στη σχέση της ισχύος:  P = ∙ṁ Y  με   = ṁ Q∙ρ  και   Q          η παροχή όγκου της μηχανής.

(δ) Αύξηση θερμοκρασίας t → μείωση δυναμικού ιξώδους μ → μείωση ισχύος  Ρ  ΑΛΛΑ αύξηση κινδύνου να

εμφανισθεί σπηλαίωση λόγω μείωσης της τάσης ατμών (πίεσης ατμοποίησης). 

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

8.9.20 Διάγνωση σχεδιασμού τετραβάθμιδης αντλίας 

        

           Έχει επιλεγεί και κατασκευασθεί τετραβάθμιδη ακτινική αντλία για την άντληση νερού   160 m3/h

σε μανομετρικό ύψος  120  m,  με βαθμό απόδοσης  η = 79% σύμφωνα με το  ΣΧΗΜΑ 8.1/5 ΡΔΜ με

χαρακτηριστική λειτουργίας στο  ΣΧΗΜΑ 8.1/6. Τα βασικά χαρακτηριστικά μηχανής στο Κανονικό Σημείο

Λειτουργίας (ΚΣΛ) είναι:

Παροχή όγκου     Q = 160 m3/h, Μανομετρικό ύψος H = 120 m,
Αριθμός στροφών n = 1.450 min-1, Αριθμός πίεσης ψ = 1,14,
Ειδικός αριθμός στροφών nq = 24 min-1, Αριθμός

Ταχυστροφίας

σ =  0,152,

Αριθμός διαμέτρου δ = 6,2, Αριθμός παροχής φ = 0,0276,
Διάμετρος πτερωτής  D2 = 300 mm, Πλάτος   διατομής    εκροής  από   κινητή πτερύγωση   b2 = 24 mm.

Η αντλία διαθέτει οδηγό πτερύγωση αμέσως μετά την εκροή από την κινητή πτερύγωση πλάτους  26 mm

κατά τη μηκοτομή στο σκαρίφημα.   Με σκοπό τη βελτίωση κατασκευής σε μια νέα σειρά παραγωγής

ζητείται η διάγνωση σχεδιασμού της αντλίας. Ειδικότερα:

 (α)   Να υπολογισθεί το ειδικό έργο Υ της αντλίας, η αύξηση πίεσης ΔpΑΚ μεταξύ αναρρόφησης  pΑ και

κατάθλιψης  pΚ,  η  πίεση  κατάθλιψης  σε  bar όταν  η  αναρρόφηση  γίνεται  από  δεξαμενή  ελεύθερης

επιφάνειας υπό ατμοσφαιρική πίεση 1000 mbar, η αναγκαία ισχύς στον άξονα της μηχανής και η ισχύς της

μηχανής κίνησης, π.χ. ηλεκτροκινητήρα άμεσα συνδεδεμένου με βαθμό απόδοσης  ηΗΚ  = 99% και 5%

προσαύξηση ασφαλείας ισχύος.   

(β) Να δειχθεί, ότι οι δεδομένοι αδιάστατοι χαρακτηριστικοί αριθμοί αφορούν σε καθεμία από τις τέσσερες

βαθμίδες και όχι  σ’ ολόκληρη τη μηχανή. 

       (γ) Να επιβεβαιωθεί ο τύπος της αντλίας ως ακτινικής υπολογίζοντας  (γ1)  τον ειδικό αριθμό στροφών και 

      (γ2) το σημείο δ(σ) στη καμπύλη του Κορντιέ (Cordier, ΣΧΗΜΑ 8.2/2 ΡΔΜ).   

                                  

      (δ)  Να ελεγχθεί η ασφάλεια της μηχανής έναντι σπηλαίωσης χρησιμοποιώντας  (δ1) τον χαρακτηριστικό

αριθμό αναρρόφησης Sq, σχ.(8.3.20), και  (δ2) τον αριθμό σπηλαίωσης Thoma Th (ή σTh), σχ.(4.14.24),

(ε)  Τα πτερύγια της κινητής πτερύγωσης είναι κυρτά κατά τη φορά περιστροφής με σχετική γωνία εκροής

β2  =  26ο (μεταξύ  της  εφαπτομένης  στην  ακμή  εκφυγής  και  της  περιφερειακής  ταχύτητας  u2)  και  ο

ογκομετρικός βαθμός απόδοσης ηQ = 0,95.  (ε1)  Να υπολογισθεί το τρίγωνο ταχυτήτων εξόδου και  (ε2)

βάσει της ευρεθείσας σχετικής ταχύτητας w2 να προδιαγραφεί αντίστοιχα το μέγεθός της w1  στην είσοδο,

ώστε  να  ελαχιστοποιείται  ο  κίνδυνος  αποκόλλησης  οριακού  στρώματος  στους  διαύλους  μεταξύ  των

πτερυγίων βάσει  του  Συντελεστή Επιβράδυνσης   w2/w1 ≥0,7  (σύμφωνα με το  κριτήριο  de Ηaller,  βλ.

παράγραφο 8.5.7Α). 

ΛΥΣΗ: (α)  Ειδικό έργο:   
Y=gn⋅H=9 ,80665⋅120=1 .176 ,8 J /kg

, 

Πίεση αναρρόφησης    pA = 1.000 mbar = 100.000 Pα = 1bar,  

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

8.9-20.   Αντλία λαδιού: Επίδραση του ιξώδους του παροχετευόμενου υγρού στη λειτουργία 
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              αντλίας

Απαιτείται  η  παροχέτευση  λιπαντικού  ελαίου  με  κινηματικό  ιξώδες

ν=75⋅10−6m2 /s=75 mm2 /s  και πυκνότητα  ρ=900 kg /m3
 σε μανομετρικό ύψος Η = 78  m με

παροχή Q = QΕΛ = 125 m3/h. Θα χρησιμοποιηθεί από το εμπόριο αντλία νερού (ν = 10-6 m2/s στους 20 οC),

η  οποία  έχει  βαθμό  απόδοσης  ηΝ  =  74%  στο  κανονικό  σημείο  λειτουργίας.  Δίνονται  οι  διορθωτικοί

παράγοντες    παροχής  cQ = 0,98, μανομετρικού  cH =  0,95 και βαθμού απόδοσης cη = 0,79 (οριζόμενοι

ως ο λόγοι του λειτουργικού μεγέθους για το νερό προς αυτό του λαδιού, π.χ. 
cQ=QΕΛ/QΝ ).

 (α)   Να ευρεθούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά  της αντλίας νερού,  παροχή QΝ,  μανομετρικό ΗΝ και

ισχύς ΡΝ,  βάσει των οποίων θα επιλεγεί η αντλία για να χρησιμοποιηθεί για το έλαιο.

 (β)   Να εξηγηθεί με ποιο τρόπο επιδρά η μεταβολή του ιξώδους στη λειτουργία της αντλίας.  

(γ)   Να εξηγηθεί ο τρόπος επίλυσης  και να αναφερθούν τα διαγράμματα, από τα οποία λαμβάνονται οι

προαναφερόμενοι διορθωτικοί παράγοντες. 

ΛΥΣΗ:  (α)   Η παροχή νερού και το μανομετρικό της υδραντλίας πρέπει να είναι:

QN=
QΕΛ

cQ

=125
0 ,98

=127 ,6
m3

h
=0 ,03543 m3/ s

 νερό,  
HN= H

cH

=78
0 ,95

=82 ,1 m
 για  λειτουργία  με

νερό.

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

8.9.21. Πρόβλεψη της αύξησης πίεσης σε δεδομένη αντλία

Αντλία ακτινικού στροφείου παροχετεύει στο Κανονικό Σημείο Λειτουργίας (ΚΣΛ)   Q = 200 m3/h

νερού θερμοκρασίας   20 οC σε  μανομετρικό ύψος  Η = 57,5 m με αριθμό στροφών  n = 2.900 min-1 υπό

ολικό βαθμό απόδοσης  η = 83,5 %.  Οι  ονομαστικές  διάμετροι στην  αναρρόφηση και   κατάθλιψη

είναι      DNA  = 100  και  DNK  = 80  και οι  εσωτερικές  διάμετροι στις  αντίστοιχες  ωτίδες  (“φλάντζες”) είναι

dA = 100  mm  και  dK = 80  mm. Η αντλία έχει οριζόντιο άξονα, αναρροφά αξονικά και εκβάλλει ακτινικά

κατακόρυφα με υψομετρική διαφορά των δύο ωτίδων στα στόμια    ΔzAK  =  zK-zA  = 0,25 m,     βλ. π.χ.

ΣΧΗΜΑ 8.8/1ΡΔΜ.  Ζητούνται: 

(α)   Σε ιδεατή δοκιμή να καθορισθεί η θέση δύο μανομέτρων για να μετρηθεί η διαφορά πίεσης

 
ΔpAK=pK−pA . Ποια η αναμενόμενη τιμή της; 

(β)   Πόσο το ειδικό έργο και ποια η αναγκαία ισχύς  Ρ της αντλίας και  ΡΗΚ του ηλεκτροκινητήρα κίνησης; 

(γ)   Επιβεβαιώνουν, ο αριθμός ταχυστροφίας σ και ο ειδικός αριθμός στροφών  nq, ότι η αντλία είναι

ακτινικού τύπου; 

(δ)  Να εκφρασθεί το κανονικό σημείο λειτουργίας σε αδιάστατη μορφή  ψΚΣΛ (φ ΚΣΛ), δηλ. με τον αριθμό

πίεσης συναρτήσει του αριθμού παροχής.

---------------------------

Δεξιά:  Χαρακτηριστικές  καμπύλες λειτουργίας  ακτινικής  αντλίας  με  στροφείο  διαμέτρου από   180 έως  219  mm

(από ΣΧΗΜΑ 8.9-21/1, H και  NPSH  σε m, παροχή σε  m3/h, ισχύς σε kW).

------------------------------- 

 ΛΥΣH: (α)   Με την απαραίτητη σχολαστικότητα  πρέπει να διανοιγούν οπές μετρήσεως στις ωτίδες

(φλάντζες)   αναρρόφησης και κατάθλιψης  και το κάθε μανόμετρο πρέπει να ευρίσκεται στο αντίστοιχο

ύψος, ώστε οι μεταξύ τους υψομετρική διαφορά να είναι η δεδομένη 0,25  m. Λεπτομέρειες του τρόπου

μέτρησης δίνουν αντίστοιχοι διεθνείς κανονισμοί (π.χ. ISO, DIN αλλά και  ΕΛΛΟΤ). Οι αναμενόμενες τιμές 

****************************************************************************
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8.9-22   Εύρεση μανομετρικού αντλητικής εγκατάστασης, επιλογή αντλίας και μέγιστο ύψος

             τοποθέτησης

         Δίνεται  αντλητική εγκατάσταση  (βλ. π.χ. ΣΧΗΜΑ 8.8/1ΡΔΜ  ή σκαρίφημα επόμενης ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

8.9-23) σχεδιασμένη για παροχή  Q = 200 m3/h νερού θερμοκρασίας  20 οC από την κάτω δεξαμενή με

ελεύθερη επιφάνεια στην ατμόσφαιρα υπό πίεση   p1  = pα = 1 atm   και ταχύτητα  cE ≈ 0  προς την άνω

δεξαμενή ευρισκόμενη υπό   υπερπίεση       p2Υ  = 4,2 bar , όπου η εκροή είναι ελεύθερη πάνω από την

επιφάνεια νερού με ταχύτητα  c2. Η γεωδαιτική διαφορά μεταξύ των δύο επιφανειών είναι  hgeo= 11,0 m. Οι

απώλειες πίεσης της εγκατάστασης είναι δεδομένες με  Ην  = 3,48  m, από τα  οποία  ΗΑV = 0,5  m στη

πλευρά αναρρόφησης. Χρησιμοποιείται σωλήνωση με συγκολλητή ραφή ονομαστικής διαμέτρου DN 200

(με εσωτερική διάμετρο d = 210,1 mm, βλ. ΠΙΝΑΚΑ 8.8-1ΡΔΜ).

(α)   Να υπολογισθεί το μανομετρικό της εγκατάστασης.  

(β) Στην  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 8.9-21 δίνεται  η  πλήρης  χαρακτηριστική  αντλίας  (της  εταιρείας  KSB),  η  οποία

καλύπτει  τις  απαιτήσεις  της  εγκατάστασης.  Να  καθορισθεί  η  διάμετρος  του  στροφείου  Dπτ,  ο  βαθμός

απόδοσης η, η απαιτούμενη ισχύς Ρ και το Καθαρό Θετικό Ύψος Αναρρόφησης  NPSH της αντλίας με

δεδομένη τη τάση ατμών pd = 2.340 Pa.

(γ)   Σε ποιο ύψος (το ανώτερο) από την επιφάνεια της κάτω δεξαμενής επιτρέπεται να εγκατασταθεί η

υδραντλία;

ΛΥΣΗ:  (α)  Σύμφωνα με τη θεωρία παραγράφου 8.8.2 με βάση την εξίσωση ενέργειας το μανομετρικό

της εγκατάστασης είναι:  
H E=hgeo+

p2−p 1

ρ⋅g
+
c2

2−c1
2

2 g
+∑ H V

   με  p1 = pα = 1 atm = 101.325 Pα

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

8.9-23   Αποφυγή  σπηλαίωσης  με  κριτήριο  το  διαθέσιμο  Καθαρό  Θετικό  Ύψος  Αναρρόφησης

NPSHδιαθέσιμο    σε αντλητικό συγκρότημα.

        Το αντλητικό συγκρότημα στο σκαρίφημα (από το ΣΧΗΜΑ 8.8/1ΡΔΜ*) ευρίσκεται σε υψόμετρο  500

m πάνω από την επιφάνεια θαλάσσης. Ο αγωγός αναρρόφησης έχει ονομαστική διάμετρο  DN 200  με

εσωτερική  d = 210,1 mm (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 8.8-1 ΡΔΜ), μέση απόλυτη τραχύτητα k = 0,05 mm, μήκος  l =

6,00 m και περιλαμβάνει τα εξής εξαρτήματα: έναν σύρτη ND 200 με συντελεστή απωλειών ζ = 0,20 (για

τους  συντελεστές  απωλειών,  βλ.  ΕΦ.ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ),  μια  καμπυλότητα   90ο με   ζ  =  0,1,  την

ποδοβαλβίδα με  ζ = 2,0  και μια στένωση με  ζ = 0,21. Το γεωδαιτικό ύψος της αντλίας είναι  hgeoA = 3,0 m

(=  γεωδαιτικό  ύψος  αναρρόφησης  = κατακόρυφη  απόσταση   αντλίας  από  επιφάνεια  δεξαμενής

αναρρόφησης) και η ταχύτητα ελεύθερης επιφάνειας της δεξαμενής αναρρόφησης  c1  = 0. Η αντλία είναι

οριζόντια εγκατεστημένη, αναρροφά με παροχή  Q = 200 m3/h  νερού στους  20 οC  και έχει απαιτούμενο

NPSHαπαιτούμενο= 5,50 m. 

Ζητείται να  ευρεθεί,  εάν  το  διαθέσιμο  Καθαρό  Θετικό  Ύψος  Αναρρόφησης  NPSHδιαθέσιμο επαρκεί.

Προϋπόθεση  είναι  να  υπολογισθούν  προηγουμένως  οι  γραμμικές  και  τοπικές  απώλειες  πίεσης.  Το

κινηματικό ιξώδες είναι ν = 10-6 m2/s. Να χρησιμοποιηθεί το διάγραμμα συντελεστή αντίστασης λ(Re, k/d)

(Moody)  ή η σχ.(8.8.18)  

λ=(−0 ,782⋅ln(6,9
Re

+( k
3,7⋅d )

1 ,11))
−2

.

ΛΥΣΗ:   Γραμμικές απώλειες αναρρόφησης ενέργειας (σε m):                   
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hVl= λ

l
d
⋅ c2

2⋅g
με c=Q

A
=200/3600

π⋅0,2⋅1012/4
=1 ,60 m/ s

, 

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

8.9.24 Μεταβολή λειτουργικών μεγεθών ακτινικής αντλίας  (α) ένεκα μείωσης αριθμού στροφών

και  (β)  ένεκα μείωσης διαμέτρου στροφείου

              Ακτινική αντλία στο κανονικό σημείο λειτουργίας (ΚΣΛ) έχει παροχή   Q = 200 m3/h,  μανομετρικό

Η = 57,5 m,  ισχύ   Ρ = 37,5 kW και αριθμό στροφών   n = 2.900 min-1  υπό βαθμό απόδοσης  η = 83,5%

και εξωτερική διάμετρο στροφείου   D = 219 mm.  

(α)   Να ευρεθούν τα λειτουργικά μεγέθη της αντλίας σε νέα κατάσταση λειτουργίας υπό νέο μειωμένο

αριθμό στροφών σε   nx = 1.450 min-1.  

(β)   Να υπολογισθεί ο αριθμός στροφών nx για να μειωθεί η παροχή στα    Qx = 135 m3/h.  

(γ)   Αντί της μείωσης του αριθμού στροφών στο (β)  προτιμάται να μειωθεί (να ‘τορνευθεί’) η διάμετρος

στροφείου σε  Dx, ώστε η παροχή να γίνει  Qx = 135  m3/h. Να ευρεθεί η  Dx και το συνεπαγόμενο νέο

μανομετρικό  Ηx. 

(δ)   Στα παραπάνω υποερωτήματα έγινε  η σιωπηρή παραδοχή,  ότι  ο  βαθμός απόδοσης παραμένει

σταθερός  η = 83,5%.  Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα; 

(ε) Εάν  το  διάγραμμα  η(Q)  δεν  ήταν  διαθέσιμο,  πώς  θα  μπορούσε  να  υπολογισθεί  ο  νέος  βαθμός

απόδοσης;  (να χρησιμοποιηθούν οι τύποι της παραγράφου 3.7.10 ΡΔΜ και συγκριτικά η σχ.(8.8.49))

ΛΥΣΗ:  (α)  Εφαρμόζονται οι κανόνες ομοιότητας της ίδιας αντλίας, σχ.(8.8.48),

                  Q ~ n,   H ~ n2,   P ~ n3,     βλ. επίσης υποκεφάλαιο 3.7 περί ομοιότητας:   

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

8.9.25 Διαθέσιμο Καθαρό Θετικό Ύψος Αναρρόφησης   NPSHδιαθέσιμο  υπό πιεστική τροφοδότηση

της αντλίας

            Την εγκατάσταση σε υψόμετρο  500 m  αποδίδει το σκαρίφημα*, όπου η αντλία είναι τοποθετημένη

σε επίπεδο χαμηλότερο της στάθμης δεξαμενής αναρρόφησης, στην οποία επικρατεί  pα  =  - 0,40  bar

(υποπίεση),  και  αντλεί  Q =  200  m3/h με  απαιτούμενο   Καθαρό  Θετικό  Ύψος  Αναρρόφησης

NPSHRαπαιτούμενο= 5,5 m, βλ. χαρακτηριστική στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ  8.9-22. Το γεωδαιτικό ύψος αναρρόφησης

είναι hgeoΑ = 2,0 m και στον αγωγό αναρρόφησης με διάμετρο  DN200,  δηλ. εσωτερική d = 210,1 mm, βλ.

ΠΙΝΑΚΑ 8.8-1, μήκους l = 3,0 m με απόλυτη τραχύτητα  k = 0,05 mm  υπάρχουν ένας   σύρτης  DN200 με

συντελεστή   απωλειών    ζ = 0,1, καμπυλότητα 90ο με ζ = 0,1, ποδοβαλβίδα με ζ = 2,0 και στένωση

διατομής με           ζ = 0,21.   Ζητείται να υπολογισθεί, αν το διαθέσιμο NPSHA της εγκατάστασης επαρκεί

για την αποτροπή σπηλαίωσης. 

ΛΥΣΗ:   Σύμφωνα με τη σχ.(4.14.42) ΡΔΜ το διαθέσιμο NPSHA (εγκατάστασης) δίνεται σε μέτρα m με τον

τύπο          
NPSHA=NPSH δαιθ έ σιμο=

p1+ patm−pd

ρ⋅g
+

c1
2

2⋅g
−hVA+hzgeo ± s '

   με  sꞌ   την απόσταση της 

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

                                                              

8.9.26 Απόσταση στομίου αγωγού αναρρόφησης από επιφάνεια νερού ανοιχτής δεξαμενής

Αγωγός αναρρόφησης υδραντλίας είναι κατακόρυφα βυθισμένος σε δεξαμενή νερού ελεύθερης

επιφάνειας με το στόμιό του σε ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση  Smin κάτω από την επιφάνεια του νερού,
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υπολογιζόμενη σύμφωνα με το Hydraulic Institute, USA, με τoν τύπο:   
Smin=dΕΙΣ+2,3⋅cS⋅√ d ΕΙΣ

g  σε

m. Σημαίνουν:  dΕΙΣ διάμετρος σε  m εισροής του στομίου του αγωγού αναρρόφησης ή του ακροφυσίου

(στομίου) αναρρόφησης (εφόσον υπάρχει) και 

cS=
Q
AE  σε m/s  με 

A E=
π⋅dE

2

4  σε m2, Q σε m3/s με

τη σύσταση να είναι    1<cS<2 m/s  και  οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερη των  3 m/s.  

(α)   Για τυποποιημένο αγωγό   DN200 με εσωτερική διάμετρο   d = 0,2101 m = dΕΙΣ   και παροχή  Q = 200

m3/h να υπολογισθεί η ελάχιστη επιτρεπτή βύθιση του αγωγού αναρρόφησης στην δεξαμενή.  

(β)   Ποιος κίνδυνος υπάρχει, εάν η ελάχιστη απόσταση του (α) δεν τηρηθεί; 

(γ) Ποιες αποστάσεις του αγωγού αναρρόφησης από τον πυθμένα, από τοιχώματα και  από αγωγούς

μεταξύ τους πρέπει να τηρούνται;

ΛΥΣΗ:   (α)  Είναι   Q = 200/3600 = 0,0556 m3/s,    ΑΕ = π∙0,21012/4 = 0,03467 m2    και 

                                    cS = Q/A = 0,0556/0,03467 = 1,604 m/s   →   cS = 1,6  m/s

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

8.9-27  Λειτουργικά μεγέθη αντλίας υπολογιζόμενα από τη γεωμετρία στροφείου   8. ΒΕΡ 8.1  

Ακτινική αντλία με παροχή   Q = 360  m3/h  διαθέτει στροφείο με ακτίνα εισροής   r1  = 0,075  m και

εκροής  r2 = 0,15 m  και αντίστοιχες διατομές εύρους  b1 = 50 mm και  b2 = 20 mm. Οι γωνίες κλίσης των

πτερυγίων είναι  β1 = β2 = 30ο (οριζόμενες με την κάθε μια εφαπτομένη στην ακμή εισροής και εκροής ως

προς την τοπική περιφερειακή ταχύτητα  u), ενώ η απόλυτη γωνία εισροής είναι   α1 = 90ο   (εισροή χωρίς

συστροφή).  Αγνοώντας τις απώλειες να υπολογισθούν, 

(α) ο αριθμός στροφών  n,  το μανομετρικό  Η και   το ειδικό έργο Υ της αντλίας, 

(β) η στροφική ροπή και η ισχύς στον άξονα της μηχανής   Μ  και   Ρ, 

(γ) η αύξηση της πίεσης μεταξύ εισροής και εκροής του στροφείου  Δp12 αντίστοιχης  του μανομετρικού  Η,

(δ) η Δp12 από την εξίσωση στροβιλομηχανών του Euler ή, σχ.(1.1.39),  Υ = Υstat+Ydyn   με

                              
Y st αt=

p2−p1

ρ
=
u2

2−u1
2

2
+
w1

2−w2
2

2    και    
Y dyn=

c2
2−c1

2

2  .

ΛΥΣΗ:   (α) Στην εισροή είναι 
u1=ω⋅r1  με τη γωνιακή ταχύτητα ω=2π⋅n ,  δηλ.

n=u1/ (2 π⋅r1 )  με την περιφερειακή ταχύτητα από το τρίγωνο ταχυτήτων εισροής

u1=c1m /εφβ1  και την μεσημβρινή 

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

8.9.31 Σχεδιαστικά και λειτουργικά στοιχεία αντλητικής εγκατάστασης

Σε  εγκατάσταση  φυγοκεντρικής  (ακτινικής)  αντλίας  το  γεωδαιτικό  ύψος  του  τμήματος

αναρροφήσεως είναι  hA = hgeoA = 5 m και του τμήματος κατάθλιψης  hK = hgeoΚ  = 60 m, ενώ τα μήκη των

αντίστοιχων  σωλήνων  είναι   lA =  30  m  και   lk =  200  m.   Στο  τμήμα  αναρροφήσεως  η  κεφαλή

αναρροφήσεως έχει συντελεστή αντίστασης  ζ1= 1,6, τρεις καμπυλότητες με  ζ2  = 0,7 η κάθε μία και μία

βαλβίδα αντεπιστροφής με  ζ3 = 3. Στο τμήμα καταθλίψεως υπάρχουν τέσσερις καμπυλότητες με   ζ2 = 0,7

η κάθε μια και ένας σύρτης με  ζ = 4. Η παροχή είναι  Q = 34 l/s, νερό θερμοκρασίας  25 οC υπό πίεση

περιβάλλοντος   pα = 1atm,  υδραυλικός βαθμός αποδόσεως   ηh = 0,8, ο ογκομετρικός βαθμός απόδοσης

ηQ = 0,95   και  ο  συντελεστής ελαττώσεως ισχύος    μ  =  0,75,   η  διάμετρος σωλήνα αναρροφήσεως
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dA = 170 mm,  η ροή ταχύτητας στον σωλήνα καταθλίψεως    ck = 1,5 m/s  και η  τραχύτητα των  αγωγών  k

= 0,6 mm  (ήδη με αρχικές επικαθήσεις ή λ. χ. “σκουριά”). Ζητούνται: 

(α)   Ταχύτητα και απώλειες ροής στον αγωγό αναρροφήσεως.  

(β)  Στατική πίεση μειωμένη κατά την τάση ατμών στο σημείο αναρρόφησης της αντλίας. Υπάρχει κίνδυνος

σπηλαίωσης, όταν η αντλία έχει Καθαρό Θετικό Ύψος Αναρρόφησης   NPSHR = 3,5  m (απαιτούμενο);

Γιατί; 

(γ)   Απώλειες  hVK  στο τμήμα καταθλίψεως. Πόσο ‘στοιχίζουν’ αυτές σε ισχύ  PVK;  

(δ)   Ύψος πιέσεως στο τμήμα καταθλίψεως (γεωδαιτικό), το  μανομετρικό ύψος συνολικά και το ειδικό

έργο της αντλίας. 

(ε)  Απαιτούμενη ισχύς για μηχανικό βαθμό απόδοσης  ηm =  0,95.

ΛΥΣΗ: (α) Ταχύτητα στον αγωγό αναρρόφησης: 

c Α=Q /A Α με  A Α=π⋅d A
2 / 4=π⋅0 ,172/4=0 ,0227 m2

cA=0 ,034 /0 ,0277=1,498 → c Α=1,5 m/ s .

 Απώλειες ενέργειας σε διαστάσεις ύψους: 
hVl= λ⋅ l

d
⋅
cA

2

2⋅g  

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

8.9-29     Εκτίμηση γεωμετρίας της πτερύγωσης δεδομένης ακτινικής αντλίας

Αντλία παροχετεύει στο Κανονικό Σημείο Λειτουργίας   QΚΣΛ = 122,4 m3/h  νερό  θερμοκρασίας   25
οC  με  μανομετρικό  ΗΚΣΛ  = 71,4  m. Ζητείται  να εκτιμηθεί  υπολογιστικά η γεωμετρία της πτερύγωσης

λαμβάνοντας ως γνωστά ή μετρημένα τα εξής στοιχεία: Διάμετρος πλήμνης του στροφείου   dπ = 70 mm,

διάμετρος εισροής στη πτερύγωση   Do = 146 mm, διάμετρος του μέσου της ακμής εισροής του πτερυγίου

D1  = 132  mm, εύρος (πλάτος)  εισροής  στη  πτερύγως η  b1  = 25  mm (βλ.  σκαρίφημα),  συντελεστής

ελάττωσης ισχύος μ = 0,75, υδραυλικός (ή εσωτερικός)  βαθμός απόδοσης  ηh = 0,8, ογκομετρικός βαθμός

απόδοσης   ηQ = 0,95, λόγος εξωτερικής προς εσωτερική διάμετρο    D2/D1 = 1,75 ,  αριθμός    στροφών   n

=  1.450  min-1,  αριθμός  πίεσης  βαθμίδας  (ενδεικτικός)  ψ  =  1,25,  απόλυτη  γωνία  εισροής  α1  =  90ο,

συντελεστής στένωσης λόγω πάχους πτερυγίων k = 0,92. Ειδικότερα ζητούμενα είναι: 

(α) Το θεωρητικό μανομετρικό για άπειρο αριθμό πτερυγίων της πτερύγωσης  Ηth∞  και η παροχή Q,

(β)  Να αποδειχθεί, ότι η αντλία είναι πολυβάθμιδη και να επιλεγεί ο αριθμός βαθμίδων χρησιμοποιώντας

εύλογη τιμή του ειδικού αριθμού στροφών nq  (ή του αριθμού ταχυστροφίας  σ) και την τελική τιμή του  ψ

βαθμίδας και μηχανής,

(γ)  Να ευρεθεί η κλίση πτερυγίων στην εισροή (υπολογίζοντας το τρίγωνο ταχυτήτων εισόδου).

(δ) Να υπολογισθεί η κλίση πτερυγίων στην εκροή (με το αντίστοιχο τρίγωνο ταχυτήτων εξόδου), ορίζοντας

την σχετική ταχύτητα εκροής  w2 βάσει του κριτηρίου de Haller, δηλ.  w2 ≥ 0,7∙w1  (βλ. παράγραφο 8.5.7Α

ΡΔΜ) και το πλάτος  b2  εκροής του στροφείου. 

ΛΥΣΗ:  (α)  Το μανομετρικό της πτερύγωσης αντίστοιχου αυτού της αντλίας είναι:                        

H πτ=
Η ΑΝ

ηh

=71 ,4
0,8

=89 ,25 m
.       Το  μανομετρικό  πτερύγωσης  (θεωρητικά  για  άπειρο  αριθμό

πτερυγίων)                    

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

8.9.30 Διαμόρφωση οδηγητήριας πτερύγωσης και μεταβατικού διαχύτη σε πολυβάθμιδη αντλία

Μετά την κινητή πτερύγωση της 1ης βαθμίδας της αντλίας με παροχή  Q = 122,4 m3/h = 0,034 m3/s

μέσω διαύλου ημικυκλικής   δακτυλιοειδούς  διατομής,  βλ.  σκαρίφημα ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 8.9-29,  σταθερού

εύρους (πλάτους)  b3  =  b2  = 12,8  mm στην διάμετρο  D3  =  D2  = 231  mm το νερό εισρέει  στην οδηγό
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(ή  οδηγητήρια)  σταθερή πτερύγωση με πλάτος εισροής  b3 και εκροής  b4 = 24 mm στη διάμετρο           D4

= 160 mm, δηλ. διαμορφωμένης ως διαχύτης. Η οδηγητήρια πτερύγωση καθοδηγεί το νερό, ώστε η γωνία

εκροής να είναι α4 = 90ο και να εξασφαλίζεται ροή χωρίς συστροφή κατά την είσοδο στην επόμενη βαθμίδα.

Ακολουθεί δίαυλος διευρυνόμενης διατομής , ώστε στην έξοδό του η ταχύτητα να είναι παράλληλη προς

τον άξονα της μηχανής και ίση με αυτήν στη 1η βαθμίδα, δηλ.  c5  =  co = 2,8  m/s, κατά την είσοδο στην

επόμενη βαθμίδα, που είναι  ίδιας γεωμετρίας  με την προηγούμενη. Γνωρίζοντας ότι μετά την εκροή από

την κινητή πτερύγωση η στροφορμή παραμένει σταθερή (cu∙D = στθ) και όπως προϋπολογίσθηκε είναι  c2u

= 11,09 m/s, να υπολογισθούν:

 (α)   Η μεσημβρινή (αξονική)  ταχύτητα  c3m και η περιφερειακή συνιστώσα απόλυτης ταχύτητας  c3u και 

 (β)   η γεωμετρία των οδηγών πτερυγίων με εύρος εισροής b3 και εκροής b4 στις αντίστοιχες διαμέτρους. 

ΛΥΣΗ:  (α)   Επειδή στη κατασκευή έχει ληφθεί   D3 = D2 = 231 mm  και   b3 = b2 είναι:

                                       
c3m=c2m⋅

QΚΣΛ

Q
=3 ,808⋅ 0 ,034

0 ,0358
=3 ,62 m /s

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

8.9-31  Αξονική αντλία  (ελικαντλία):  Διαμόρφωση της πτερωτής

Ελικαντλία αριθμού στροφών  n = 630 min-1  και  μανομετρικού  Η = 4,0 m παροχετεύει νερό  με

Q = 2.700 m3/h και υδραυλικό (ή εσωτερικό) βαθμό απόδοσης   ηh = 92%. Η αξονική ταχύτητα εισροής

είναι   c1 = 3,1 m/s  και η πτερωτή με τέσσαρα πτερύγια     z = 4  έχει διάμετρο πλήμνης  dπ = 0,32 m και

ογκομετρικό  βαθμό  απόδοσης   ηQ = 95%,  ενώ ο  συντελεστής  μείωσης  ισχύος  ένεκα  πεπερασμένου

αριθμού πτερυγίων είναι μ = 0,75. 

Λαμβάνοντας εισροή χωρίς συστροφή ροής (α1 = 90ο) και μεσημβρινή ταχύτητα ίση με την απόλυτη 

  c1m = c2m = c2 = c1 = 3,1 m/s 

να ευρεθούν 

(α) Η εξωτερική διάμετρος της πτερωτής Do (ακροπτερυγίων). 

(β) Τα τρίγωνα ταχυτήτων εισροής στα       ακροπτερύγια (άνω σκαρίφημα) , στη μέση διάμετρο (μέσο) και

στη διάμετρο πλήμνης (κάτω σκαρίφημα).

(γ) Τα αντίστοιχα τρίγωνα ταχυτήτων εκροής. 

(δ)   Το ειδικό έργο Υ και η ισχύς της αντλίας υπό μηχανικό βαθμό απόδοσης  ηm= 92%,

(ε)   Μέσω των αδιάστατων χαρακτηριστικών αριθμών να επιβεβαιωθεί ο τύπος της αντλίας. 

(στ) Να ελεγχθεί το ενδεχόμενο αποκόλλησης ροής στα πτερύγια με τον Συντελεστή Επιβράδυνσης 

ΣΕΠ = w2/w1 ≥ 0,7 (κριτήριο de Haller).

(ζ) Να ευρεθεί η αξονική δύναμη  Fax ασκούμενη στη πτερωτή της μηχανής. Σε ποια διεύθυνση ασκείται η

δύναμη;

ΛΥΣΗ:  (α)   Πραγματική παροχή εντός πτερύγωσης:   Qπτ = Q/ηQ με Q = 2.700/3.600 = 0,75 m2/s είναι 

Qπτ = 0,75/0,95 = 0,7895 → Qπτ = 0,79 m3/s (790 l/s).

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

8.9-32   Υδραυλικός  βαθμός απόδοσης αντλίας                                                         8. BF8.1 

Λοιπά ΕΛΔΗ!!!!!!! Το (γ) δεν γράφτηκε!!!

Το στροφείο ακτινικής αντλίας έχει διάμετρο   D2 = 0,98 m  και με αριθμό στροφών  n = 2.100 min-1

δίνει την ικανότητα η αντλία να παράγει μανομετρικό  Η = 48 m . Η απόλυτη γωνία εισροής στη πτερύγωση

είναι  α1 = 90ο  και η απόλυτη ταχύτητα εκροής  c2 = 10,2 m/s  υπό απόλυτη γωνία εκροής  α2 = 60ο.

(α)  Να ευρεθεί ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης  ηh  οριζόμενος  ως ο λόγος του παραγόμενου ειδικού

έργου Υ της αντλίας προς αυτό του στροφείου αυτής κατά την εξίσωση του  Όϊλερ  YEU.
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 (β)  Ο αριθμός ταχυστροφίας 
σ=2 ,108⋅n⋅Q

1/2

Y 3/4
έχει την τυπική για ακτινικά στροφεία τιμή σ = 0,16.

Να ευρεθεί ο ειδικός αριθμός στροφών  nq  και η ισχύς της αντλίας.

(γ)  Να ευρεθεί το πλάτος εκροής  b2  του στροφείου και με δεδομένο λόγο διαμέτρων εισροής/εκροής

D1/D2 = 0,3 και c1m = c2m  να υπολογισθεί το τρίγωνο ταχυτήτων εισροής, δηλ. περιφερειακή ταχύτητα  u1,

απόλυτη  c1 και σχετική  w1. Ποιά η κλίση πτερυγίων στη ροή σε σχέση με τη διεύθυνση της  u1; 

ΛΥΣΗ: (α) Ειδικό έργο της αντλίας Y=g⋅H και του στροφείου βάσει του θεωρητικής εξίσωσης  του

Euler (άπειρα  μηδενικού  πάχους  πτερύγια,  άτριβη  ροή)   για  τις  στροβιλομηχανές

Y EU=u2⋅c2 u−u1⋅c1 u , εδώ με  c1u = 0  ένεκα  α1 = 90ο. 

Λοιπά ΕΛΔΗ!!!!!!! Το (γ) δεν γράφτηκε!!!

8.9-32/8.ΒF8.1    (β) και (γ)

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

8.9-33   Θεωρητικό  μανομετρικό  αντλίας  και διαμόρφωση αυτής ως μονοβάθμιδης ή

              πολυβάθμιδης.                                                               8. BF8.2   ch !!!!!!!!!!

Ακτινική αντλία αντλεί από παρακείμενο ποταμό  Q = 3.600 m3/h  με μανομετρικό  Η = 1.200 m

μέσω αγωγού διαμέτρου  d = 0,5 m με συνολικές απώλειες πίεσης 10.000 Ρa. Το στροφείο της αντλίας

περιστρέφεται με  n = 1.450  min-1, έχει διάμετρο  D2  = 1,66  m, απόλυτη γωνία εισροής α1  = 90o, σχετική

γωνία εκροής   β2  = 21ο και διατομές εισροής και εκροής ίσες  Α1 = Α2 = 0,2 m2  συνεπαγόμενες ισότητα των

αντίστοιχων μεσημβρινών ταχυτήτων 
c1m=c2m . 

(α) Να υπολογισθεί το θεωρητικό ολικό μανομετρικό του στροφείου, 

(β) Να υπολογισθεί η διαφορά μανομετρικού μεταξύ εισροής και εκροής. 

(γ)   Ως μονοβάθμιδη η αντλία έχει ένα μεγάλο στροφείο και  πτερύγωση υψηλού μανομετρικού, δηλ.

μεγάλου ειδικού έργου. Να ελεγχθεί, αν η αντλία θα έπρεπε να είχε δύο ή περισσότερες βαθμίδες για την

επιτυχία  μέγιστου  βαθμού  απόδοσης,  χρησιμοποιώντας  ως  κριτήριο  βαθμίδωσης  τον  αριθμό

ταχυστροφίας σ (με τυπική τιμή για την ακτινική βαθμίδα  σ ≈ 0,15  ή τον αντίστοιχο ειδικό αριθμό στροφών

nq).

(δ) Ως πολυβάθμιδη ποια διάμετρο στροφείου θα είχε η αντλία;

(ε) Τελικά ποιαν αντλία θα επιλέγατε και γιατί;

ΛΥΣΗ:
 (α) Το θεωρητικό ολικό μανομετρικό - ολικό ειδικό έργο - υπολογίζεται με την εξίσωση του Όϊλερ

(Euler), το οποίο μεγιστοποιείται για διαμόρφωση της εισροής στη πτερύγωση χωρίς συστροφή, δηλ. με

α1 = 90ο συνεπαγόμενη  c1u = 0, και είναι       
Y=u2⋅c2 u=g⋅H

  
με  

u2=ω⋅D2/2=π⋅n⋅D2
 ,

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

8.9-34    Θεωρητική καμπύλη λειτουργίας αντλίας                                                 8. ΒF8.4  

Το στροφείο ακτινικής αντλίας αριθμού στροφών  n = 1.450  min-1 έχει εσωτερική και εξωτερική

διάμετρο  D1 = 80 mm και  D2 = 180 mm, αντίστοιχο εύρος εισροής και εκροής  b1 = 20 mm και b2 = 15 mm,

σχετική γωνία εκροής  β2 = 30ο και απόλυτη γωνία εισροής α1 = 900 (εισροή χωρίς συστροφή         c1u = 0). 

(α) Να ευρεθεί η θεωρητική καμπύλη λειτουργίας. 

(β) Να αποδειχθεί, ότι η σχέση της θεωρητικής χαρακτηριστικής στο (α) καταστρώνεται από την εξίσωση

του Όϊλερ.
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 (γ)………………

παραβολική χαρακτηριστική των εργομηχανών;

ΛΥΣΗ: (α)  Η β2  = 300  < 900 υποδηλώνει ότι τα πτερύγια είναι κυρτά κατά τη φορά περιστροφής, οπότε

εφαρμόζεται  η  εξίσωση  της  χαρακτηριστικής,  σχ.(4.16.7),   (για  άπειρο  αριθμό  απείρως  λεπτών

πτερυγίων)     

H th∞ x=
1
g
⋅u2⋅(u2−

Q x

π⋅D2⋅b2⋅|εφβ2|)  

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

8.9-35    Βαθμός απόδοσης αντλιών η με βαθμίδα βέλτιστης γεωμετρίας σε συνάρτηση του nq και Q/n

              (αντλίες τεχνολογίας ΗΠΑ)                                                                                     (8.2.3Α)

      Ο  (εσωτερικός) βαθμός απόδοσης στροβιλαντλιών όλων των τύπων στο φάσμα ειδικού αριθμού

στροφών (τεχνολογίας ΗΠΑ,  βλ. παράγραφο 8.2.1 ΡΔΜ) από  Ns = 200 έως περίπου 1500 (με n σε min-1)

δίνεται σύμφωνα με αποτίμηση στατιστικών στοιχείων αντλιών τεχνολογίας των ΗΠΑ με τον τύπο, σχ.

(8.2.22)ΡΔΜ:         

η = 0 ,94 − 0 ,08955⋅(Q (g pm)
N (rpm )

⋅X)
−0 ,21333

− 0 ,29⋅( log (2286
N s ))

2

με

X = (140
εδ (μ−in ) )

2

= ( 3 ,56
ε δ (μ m ) )

2

  με την παροχή όγκου  Q σε  gpm  (γαλόνια ΗΠΑ ανά λεπτό, δηλ.

3,7854  l/min), τον ειδικό αριθμό στροφών, σχ.(8.2.16 ΡΔΜ),  
N s=51 ,64⋅nq  και το διάκενο μεταξύ

στροφείου  στην  εκροή  του  και  περιβλήματος  εδ σε  μ-in (μικρο-ίντσες:

1 μ−in=10−6 in=25 ,4⋅10−6 mm ). Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την παραστατική συνάρτηση του

η από τον ειδικό αριθμό στροφών Νs και τον λόγο Q/N  (σε gpm/rpm).

(α) Λαμβάνοντας (στη δυσμενέστερη  περίπτωση) το εδ = 1 mm να αποδειχθεί, ότι ο παραπάνω η παίρνει

τη μορφή           

η=0 ,94−0 ,011293⋅(Qn )
−0,21333

−0 ,29⋅( log
44 ,27

nq )
2

 με 
nq=n

Q0,5

H3/4

με Q σε m3/s, nq = n∙Q0,5/H3/4 και Q σε m3/s, H σε m, n σε min-1

(β)   Να ευρεθεί ο βαθμός απόδοσης των εξής τριών μονοβάθμιδων αντλιών:  

(β1)   n=1.450 min−1
  ,   Q=1 . 000 gpm   ,    H=100 ft (1 ft=0 ,3048 m )

(β2) n=2.900 min−1
 , Q=227 .124 m3 /h  , H=30 ,48 m

(β3) n=2.900 min−1
 , Q=3 .000 gpm   , H=10 ,16 m

ΛΥΣΗ: (α)   Για την μετατροπή μονάδων, βλ. εσώφυλλα βιβλίου ΡΔΜ, είναι 1 ft=0 ,3048 m ,

 1 USgal=3 ,7854 l ,  1 in=25 ,4 mm ,  1 rpm=1 min−1
.  Εισάγουμε  τις  αντιστοιχίες  και

γράφουμε 
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η=0 ,94−A−B με 

A=0 ,08955⋅( 3 ,7854⋅10−3 /60 Q (m3 /s )
n ( min−1)

⋅X )
−0,21333

 και 

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

8.9-36    Επιλογή αντλίας για δεδομένη εγκατάσταση                                      (8.2.3B)    

          Από τον  σχεδιασμό μιας εγκατάστασης προκύπτει η ανάγκη αντλίας με λειτουργικά χαρακτηριστικά:

Παροχή όγκου  Q = 252 m3/h, Ειδικό έργο  Υ = 750 J/kg, Αριθμός στροφών  n = 2.900 min-1.

(α)  Ποια είναι η κατασκευαστική μορφή του στροφείου; 

(β)  Ποια η διάμετρος του στροφείου  D2; 

(γ)  Να ευρεθεί το μανομετρικό της αντλίας  Η, η ρευστομηχανική ισχύς   PW,  η στροφική ροπή στον άξονα

M, η περιφερειακή ταχύτητα ακροπτερυγίων  u2 και η αύξηση πίεσης  ΔpAK που μπορεί να επιτύχει.

(δ) Έχει η μηχανή έναν εύλογο αριθμό πίεσης  ψ; Γιατί;

ΛΥΣΗ:  (α)  Κριτήριο επιλογής της κατασκευαστικής μορφής είναι ο αριθμός ταχυστροφίας σ από τον

ΠΙΝΑΚΑ  8.3-1  ΡΔΜ ή  από  την  σχ.(8.2.4)  εισάγοντας

Q = 252
3600

= 0 ,07
m3

s
, n = 2900

60
= 48 ,33

1
s

:

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

8.9-37  Επιλογή αντλίας ανατροφοδότησης ταμιευτήρα Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού   (8.2.3Γ)

                                                                                          

Σε   Μικρό  Υδροηλεκτρικό  Σταθμό  (ΜΗΣ)  σχεδιάζεται  χρησιμοποίηση  αντλίας  για  να

επανατροφοδοτεί τον ταμιευτήρα νερού με νυκτερινή λειτουργία στο ύψος της υδατόπτωσης  Η = 5 m με

παροχή  Q = 9.720  m3/h , εκτιμώμενο βαθμό απόδοσης η = 78% και με  οκταπολικό ηλεκτροκινητήρα

ηλεκτρορρεύματος συχνότητας  f = 50 Hz. Να ευρεθούν: 

(α)  Ο κατασκευαστικός τύπος του στροφείου της αντλίας,

(β) Η  διάμετρος του στροφείου,  

(γ) Η  ισχύς του ηλεκτροκινητήρα.

(δ)  Να ευρεθεί η αξονική δύναμη Fax ασκούμενη στο στροφείο  της μηχανής. Σε ποια διεύθυνση στον

άξονα ασκείται η δύναμη;

ΛΥΣΗ: (α)  Προκαταρκτικά είναι:   Παροχή  
Q = 9720 m3/h

3600 s /h
= 2,7

m3

s ,      

         Μανομετρικό  Η = 5 m   και το  εισακτέο ειδικό έργο     
Y = g⋅H

η
= g⋅5

0 ,78
= 62 ,89

J
kg  . 

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

8.9-38   Προεπιλογή και στοιχεία λειτουργίας πολυβάθμιδης αντλίας                      (8.2.3Δ)  

         Σχεδιάζεται αντλία με παροχή  16  l/s, μανομετρικό  96  m και αριθμό στροφών  1.450  rpm. Να

επιλεγεί ο κατασκευαστικός τύπος της αντλίας, 

(α) με τη βοήθεια του διαγράμματος του Κορντιέ,  ελέγχοντας ταυτόχρονα, εάν η αντλία αυτή θα είναι

μονοβάθμιδη ή πολυβάθμιδη, 

(β) με χρήση του ειδικού αριθμού στροφών  nq. 

(γ) Να ευρεθεί η διάμετρος του στροφείου και η ισχύς του απαιτούμενου ηλεκτροκινητήρα, αν ο συνολικός

βαθμός απόδοσης αντλίας είναι  η = 0,7 και 
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(δ) να υπολογισθούν ο αριθμός πίεσης,  ο αριθμός παροχής και  ο αριθμός ισχύος του  μεμονωμένου

στροφείου και ολόκληρης της αντλίας και να σχολιασθούν αν οι τιμές τους είναι συμβατές με τον τύπο της

μηχανής.

(ε) Να ευρεθεί η αξονική δύναμη  Fax  ασκούμενη στο στροφείο  της μηχανής. Σε ποια διεύθυνση  ασκείται

η δύναμη και πώς πρέπει να ληφθεί υπόψη στη τοποθέτηση της μηχανής στην εγκατάσταση;

ΛΥΣΗ:  (α)  Από τα δεδομένα έχουμε: Παροχή όγκου  Q = 16 l/s = 0,016 m3/s,          Ειδικό έργο αντλίας Υ

= g∙H = g∙96 = 941,76 J/kg,  αριθμός στροφών  n = 1.450 min-1 = 24,167 s-1.  Ο αριθμός ταχυστροφίας 

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

8.9-39  Μεταβολή λειτουργικών μεγεθών αντλίας όταν μεταβάλλεται ο αριθμός στροφών (8.2.4A)  

      Ch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

          Με βάση τους νόμους ομοιότητας η εξάρτηση των λειτουργικών μεγεθών της αντλίας από τον

αριθμό στροφών n έχει προσεγγιστικά τη μορφή της συνάρτηση  X = CX ∙nm, όπου CX σταθερά,  Χ ένα από

τα μεγέθη Q,H και  P, και  o εκθέτης m = 1, 2 ή 3.  Να αποδειχθεί με μαθηματικό τρόπο η μεταβολή της

παροχής Q, του μανομετρικού  Η και  της ισχύος  Ρ, όταν ο αριθμός στροφών της αντλίας μεταβάλλεται

(π.χ. αυξομειώνεται) κατά  Δn. 

ΛΥΣΗ:  Χρησιμοποιούμε την γενική έκφραση συνάρτησης  Χ(nm), όπου  Χ είναι ένα από τα τρία μεγέθη

Q,  H,  P εξαρτώμενο από τον  αριθμό στροφών  n υψωμένο στη δύναμη m, δηλ. το καθένα ίσο με μια

σταθερά επί το  nm.  O εκθέτης  m παίρνει αντίστοιχες τιμές m = 1, 2 ή 3. Η ολική παραγωγός της  Χ ως

προς  n είναι 

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

8.9-39  Μεταβολή λειτουργικών μεγεθών αντλίας όταν μεταβάλλεται ο αριθμός στροφών (8.2.4A)  

      Ch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

          Με βάση τους νόμους ομοιότητας η εξάρτηση των λειτουργικών μεγεθών της αντλίας από τον

αριθμό στροφών n έχει προσεγγιστικά τη μορφή της συνάρτησης  X = CX ∙nm, όπου CX σταθερά,  Χ ένα

από τα μεγέθη Q,H και P, και o εκθέτης m = 1, 2 ή 3.  Να αποδειχθεί με μαθηματικό τρόπο η μεταβολή της

παροχής Q, του μανομετρικού  Η και  της ισχύος  Ρ, όταν ο αριθμός στροφών της αντλίας μεταβάλλεται

(π.χ. αυξομειώνεται) κατά  Δn. 

ΛΥΣΗ:  Χρησιμοποιούμε την γενική έκφραση συνάρτησης  Χ(nm), όπου  Χ είναι ένα από τα τρία μεγέθη

Q,  H,  P εξαρτώμενο από τον  αριθμό στροφών  n υψωμένο στη δύναμη m, δηλ. το καθένα ίσο με μια

σταθερά επί το  nm.  O εκθέτης  m παίρνει αντίστοιχες τιμές m = 1, 2 ή 3. Η ολική παραγωγός της  Χ ως

προς  n είναι 

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

8.9-40  Έλεγχος για σπηλαίωση με τον αριθμό αναρρόφησης Sq κατά τον σχεδιασμό αντλίας     

                                                                                                                                              (8.3.5Α)          

          Συμπληρωματικά στον σχεδιασμό ακτινικού στροφείου αντλίας με αριθμό στροφών  n = 24,17 s-1

(=1.450 min-1) και παροχή  Q = 0,016 m3/s (= 57,6 m3/h) (βλ.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  8.3.11Γ)  να υπολογισθεί η

ικανότητα αναρρόφησης  σε σχέση με τον κίνδυνο  σπηλαίωσης με χρήση του αριθμού αναρρόφησης Sq

με  δεδομένη  τυπική  τιμή  του  για  ακτινικό  στροφείο   Sq =  0,41  (σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στη

παράγραφο 8.3.5  ΡΔΜ και  τις  ενδεικτικές τιμές,  (σχ.  8.3.21)),  και  με  τις  εξής λοιπές  τυπικές τιμές:

Απώλειες  ΗV  = 1,5 m  στο τμήμα αναρρόφησης, Πίεση στη στάθμη  δεξαμενής αναρρόφησης  pα = 1 atm =

1,01325 bar και Πίεση ατμοποίησης του νερού  pd = 0,0234 bar σε θερμοκρασία 20 οC (βλ. τιμές ΠΙΝΑΚΑ

2.1-1 ΡΔΜ).
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ΛΥΣΗ: Για τον τύπο ακτινικής αντλίας ο χαρακτηριστικός αριθμός αναρρόφησης  Sq , σχ. (8.3.20), είναι

Sq=n⋅√Q
Y H

3 /4
. Λαμβάνοντας   Sq = 0,40 μέχρι 0,45  σύμφωνα με τη σχ.(8.3.21) και συγκεκριμένα εδώ 

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

8.9-41  Σχεδίαση των πτερυγίων στροφείου ακτινικής αντλίας                                              (8.3.11Δ)   

          Σε ακτινική κινητή πτερύγωση επτά πτερυγίων  (z = 7)  με ακτίνες εισροής και εκροής  στο στροφείο

r1  =  60  mm και  r2  =  128,2  mm οι  αντίστοιχες  σχετικές  ταχύτητες  είναι  :  
w1=9,5 m /s

 ,

w2=4 ,444 m / s και οι σχετικές γωνίες  β1 = 16,540 και  β2 = 260. Να σχεδιασθούν τα πτερύγια 

(α) ως Πτερύγια διπλού κυκλικού τόξου και 

(β)  ως Πτερύγια γραμμικής κατανομής της σχετικής ταχύτητας  w(r) και της γωνίας  β(r). Τα πτερύγια

μπορούν να σχεδιασθούν με τους τρόπους, που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 8.3.10. 

ΛΥΣΗ: (α) Πτερύγια διπλού κυκλικού τόξου:  Καλό βοήθημα αποτελεί το σκαρίφημα, εάν σχεδιαστεί σε

κλίμακα, π.χ. 1:1, σύμφωνα με τα προηγούμενα αποτελέσματα και με γνωστές τις διαμέτρους  D1 και D2

και τις γωνίες β1 και β2 στην είσοδο 1 και την έξοδο 2, αντίστοιχα.  

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

8.9-42    Διαστασιολόγηση του άξονα αξονικής αντλίας                                                        (8.4.4B)  

 

Η αξονική αντλία* βρέθηκε να έχει ειδικό έργο  Υ = 34,34 J/kg,  παροχή όγκου   Q = 1,111 m3/s και

ισχύ στον άξονα  Pw = 51 kW υπό αριθμό στροφών  n = 725 min-1. Υλικό κατασκευής του άξονα είναι κατά

DIN 17100 χάλυβας τύπου  St42-2, βλ. ΠΙΝΑΚΑ 10.4-1 ΡΔΜ, με μέση επιτρεπόμενη διατμητική τάση      τ

= 12,5  N/mm2.     Για την ενσφήνωση του στροφείου απαιτούνται  2,5  mm, κατά τα οποία πρέπει να

προσαυξηθεί  η  διάμετρος.  Προς  αποφυγή  ιδιαιτερότητας  κατασκευής  (και  προς  αποφυγή  πρόσθετου

κόστους) να χρησιμοποιηθεί η σειρά προτυποποιημένων διαμέτρων (σειρά προτιμούμενων διαστάσεων

R20), η οποία δίνεται στην παράγραφο 10.4.7Α: 1 - 1,12 - 1,25 - 1,4 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,25 - 2,5 - 2,8 -

3,15 - 3,65 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,6 - 6,3 - 7,1 - 8,0 - 9,0 - 10,0.

 Ο υπολογισμός να γίνει λαμβάνοντας υπόψη μόνο την στρεπτική ροή   Md.

(α)   Με την μεθοδολογία της παραγράφου 8.3.11Α ΡΔΜ χρησιμοποιώντας δηλαδή τη σχ.(8.3.70) και τις

τιμές τάσεως της σχ.(8.3.71).

(β)   Με την μέθοδο της παραγράφου 10.4.1 με χρήση της σχ.(10.4.2), στην οποία να τεθεί το γινόμενο

των αριθμών απόδοσης  η και  ηm  ίσο με τον  η = 0,75  της προηγούμενης ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ παραγράφου

8.4.4Α.

----------------------------------------------------- 

*της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ παραγράφου 8.4.4Γ  με παροχή  4.000 m3/h και μανομετρικό  3,5 m. 

ΛΥΣΗ: (α)   Η σχ.(8.3.70) ΡΔΜ  δίνει απευθείας με την ισχύ σε  kW και τον αριθμό στροφών  n σε min-1

και τον συντελεστή  Κ = 16 σαν μέση τιμή για την τάση των 1.250 Ν/cm2 (=12,5 N/mm2 = 12,5 MPa)

dw=K⋅( Pw

n )
1/3

=16⋅(51
725 )

1/3
=6 ,605 cm → dw=66 mm

 ενισχυμένη κατά  2,5 mm λόγω της 

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

8.9-43    Αξονική αντλία:  Υπολογισμός βασικής γεωμετρίας πτερύγωσης                 (8.4.4Γ)

             Αξονική αντλία έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  Διάμετρος ακροπτερυγίων   Do = 625 mm , διάμετρος

πλήμνης   dπ = 250 mm, αριθμός στροφών  n = 725 min-1, παροχή  Q = 4.000 m3/h (ρ = 1.000 kg/m3),
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μανομετρικό  H = 3,5  m, εισροή στη πτερύγωση χωρίς συστροφή (α1  = 900). Με τη παραδοχή ιδανικής

ροής στο στροφείο (λειτουργία χωρίς απώλειες, άπειρος αριθμός πτερυγίων, καμία στένωση/διεύρυνση

ροής), 

(α) να υπολογισθούν το ειδικό έργο πτερύγωσης, η αύξηση πίεσης και η ισχύς της αντλίας, 

(β) να  υπολογισθούν και να σχεδιασθούν τα τρίγωνα ταχυτήτων στους ακτινικούς σταθμούς εσωτερικής

διαμέτρου (πλήμνης), μέσης διαμέτρου  και εξωτερικής (ακροπτερυγίων), 

(γ)  να σχεδιασθούν τα πτερύγια ως απλές ‘σκελετικές’ καμπύλες με συγκεκριμμένες κλίσεις στις ακμές

προσροής και εκφυγής σύμφωνα με τα τρίγωνα ταχυτήτων, και περιγράψτε τη μορφή των πτερυγίων.

(δ) Εξηγείστε γιατί η ροή στη κινητή πτερύγωση είναι επιβραδυνόμενη και ποιο μέγεθος το αποδεικνύει.

Πότε υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης της ροής με συνεπαγόμενες απώλειες;

ΛΥΣΗ:  (α) Παροχή αντλίας Q = 4.000/3.600 = 1,111 m3/s,

Ειδικό έργο:          Y = g∙H = g∙3,5 = 34,32 J/kg, 

Αύξηση πίεσης:   Δp = ρ∙g∙H = ρ∙Υ = 1000∙34,32 = 34.320 Pa = 0,3432 bar

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

8.9-44   Βαθμός αντίδρασης  r και αριθμός πίεσης ψ αξονικής αντλίας                        (8.4.7)

Αξονική αντλία* έχει τα εξής δεδομένα: Παροχή  Q = 4.000  m3/h, ειδικό έργο Υ = 34,335  J/kg

(μανομετρικό   Η = 3,5 m), αριθμός στροφών   n = 725 min-1, υδραυλικός  βαθμός απόδοσης της βαθμίδας

ηh ¿ 0,88,  ογκομετρικός βαθμός απόδοσης   ηQ = 0,95,  σχετική γωνία εισροής   βο = 11ο  , βλ. σχ.

(8.4.24), και λόγος διαμέτρων πλήμνης /στροφείου  dπ/da = 0,4. Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται για τους

έξι  ακτινικούς σταθμούς των πτερυγίων τα σημαντικά στοιχεία για  παραπέρα επεξεργασία.  Η αξονική

ταχύτητα εισροής στο στροφείο είναι   cα = 4,53  m/s.  Να υπολογισθεί στους ακτινικούς σταθμούς του

πτερυγίου 

(α) Ο βαθμός αντίδρασης r  και να εξηγηθεί η σημασία του.

(β) Ο αριθμός πίεσης   

ψ =
Υ s

u
AK2 /2   (με το ειδικό έργο χωρίς απώλειες Ys = Y/ηh  =  g∙H/ηh  = YEULER)

και να εξηγηθεί η σημασία του.

---------------------------------------------

*βλ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ  παραγράφου  8.4.4A.

ΑΚΤΙΝΙΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ k

1

ΠΛΗΜΝΗ 2 3 4 5

6 ΑΚΡΟ-

ΠΤΕΡΥΓΙΟ

Διάμετρος-ακτίνα d - r , mm 250  -

125

325–

162,5

400  -

200

475–237,5 550  -

275

625 – 312,5

Περιφερειακή

ταχύτητα
u, m/s 9,49 12,37 15,20 18,04 20,88 23,725

cou – c3u Δcu, m/s 4,1114 3,163 2,57 2,16 1,87 1,645
Σχετική  μέση

ταχύτητα
w∞, m/s 8,706 11,671 14.64 17,55 20,46

 23,35
Σχετική γωνία β∞ 31,355o 22,833o 18,033o 14,95o 12,783 11,188
Συντελεστής

άνωσης 
cL 1,1478 0,749 0,52 0,381 0,293 0,236

Βαθμ.

αντίδρασης
re 0,7834 0,872 0,9155 0,94 0,9553 0,9654

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.4.7-1  Αποτελέσματα υπολογισμού σχεδίασης αξονικής πτερύγωσης υδραντλίας με παροχή 4.000 m3/h,

μανομετρικό   Η = 3,5 m, αριθμό στροφών  725 1/min. 

ΑΚΤΙΝΙΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ k

1 ΠΛΗΜΝΗ
2 3 4 5

6 ΑΚΡΟΠΤΕ-

ΡΥΓΙΟ

  Αριθμός πίεσης
ψ 0,8665 0,51 0,338 0,24 0,179 0,13823
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Βαθμός

αντίδρασης
re 0,7834 0,872 0,9155 0,94 0,9553 0,9654

ΛΥΣΗ: (α) Από τη σχ.(8.5.42) ΡΔΜ ο βαθμός αντίδρασης  re  βαθμίδας στον ακτινικό σταθμό πλήμνης είναι 

reπ =1−
c2u

2uπ  για απόλυτη γωνία εισροής  α1  = 900, δηλ. c1u = 0, οπότε η εξίσωση του Όϊλερ δίνει  εξ 

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

8.9-45      Έλεγχος κινδύνου σπηλαίωσης αξονικής αντλίας                                     (8.4.7)  

          Να γίνει έλεγχος για τον κίνδυνο σπηλαίωσης  και να υπολογισθεί το μέγιστο ύψος αναρρόφησης

αξονικής  αντλίας με παροχή  4.000 m3/h,  μανομετρικό  Η = 3,5 m  και αριθμό στροφών  725 min-1,

(α) με βάση την μέγιστη υποπίεση στη ράχη των πτερυγίων καθώς και

(β) με κριτήριο τον αριθμό αναρρόφησης  Sq και τον αριθμό Thoma  σTH .

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται για τους έξι ακτινικούς σταθμούς των πτερυγίων η σχετική ταχύτητα  w∞ και

ο συντελεστής άνωσης  cL. Η αξονική ταχύτητα εισροής στο στροφείο είναι   cα = 4,53 m/s, οι απώλειες στο

στόμιο  εισροής    hVΕ = 0,3 m,  η τάση ατμών    pd = 2.300 Pa και η  απάντληση   γίνεται υπό πίεση   pa = 1

atm.

(γ) Για να αποτραπεί  σπηλαίωση, πώς πρέπει να εγκατασταθεί η αντλία;

ΑΚΤΙΝΙΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ k

1

ΠΛΗΜΝΗ
2 3 4 5

6  ΑΚΡΟ-

ΠΤΕΡΥΓΙΟ

Διάμετρος-ακτίνα d - r , mm 250 - 125 325–162,5 400 - 200 475-237,5 550 - 275 625– 312,5
Σχετική  ταχύτητα

w∞, m/s 8,706 11,671 14,64 17,55 20,46
23,35

Συντελ. άνωσης 
cL 1,1478 0,749 0,52 0,381 0,293 0,236

ΛΥΣΗ:  (α)  Κίνδυνος  σπηλαίωσης:  Ο  συντελεστής  άνωσης  επηρεάζει  σημαντικά  το  ενδεχόμενο

εμφανίσεως σπηλαίωσης, επειδή υψηλές τιμές του cL προέρχονται από τις υψηλές υποπιέσεις (“αρνητικές

πιέσεις σε σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση ή σε σχέση με την πίεση στο επίπεδο προσροής πριν το

πτερύγιο”) στη κυρτή πλευρά – “ράχη” – της αεροτομής και πλησίον της ακμής προσβολής σε αντίστοιχα

υψηλές γωνίες προσβολής  α ως προς την διεύθυνση  υπό γωνία ( β∞ + α ) της σχετικής ταχύτητας

w∞ . Όπως αναπτύσσεται στο υποκεφάλαιο 2.8 (περί αεροδυναμικής πτερυγίων) στη περιοχή αυτή

αυξάνει  σημαντικά η τοπική ταχύτητα και   κατά την εξίσωση του  Bernoulli μειώνεται  η πίεση Δp΄ σε

σύγκριση με 

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

8.9-46  είναι aB                  να μείνει εκτός ;;;;;;;;                          
*******************************************************

8.9-47   Σχεδιασμός αξονικής αντλίας με βάση το κριτήριο  σπηλαίωσης                  (8.5.11Β)  

Να επανασχεδιασθεί το στροφείο της αξονικής αντλίας της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ παραγράφου 8.5.11Α με

στόχο να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εμφανίσεως σπηλαίωσης. Τα βασικά δεδομένα της μηχανής είναι:

Παροχή όγκου  Q = 16.000  m3/h,  Μανομετρικό ύψος  Η = 8,8  m,  Σχετική γωνία εισροής  βο  = 11ο,

Συχνότητα ηλεκτροδικτύου  f = 50 Ηz,  Ογκομετρικός βαθμός απόδοσης  ηQ = 0,95.  Λόγος  διαμέτρου

πλήμνης προς διάμετρο ακροπτερυγίων, αριθμός πτερυγίων και λοιπά στοιχεία να επιλεγούν με βάση τη

θεωρία του υποκεφαλαίου 8.5 ΡΔΜ  ειδικά για τις αξονικές αντλίες. Το ύψος συγκράτησης πίεσης ΗΗ  (εξ

ορισμού ίσο με το διεθνές  N.P.S.H. = Καθαρό Θετικό Ύψος Αναρρόφησης)  για να υπάρχει επαρκής

ευχέρεια αναρρόφησης καθορίζεται σύμφωνα με τη βιομηχανική πρακτική  σε  ΗΗ = 7,5 m.  

Τα αποτελέσματα του ανασχεδιασμού να σχολιασθούν σε σχέση με τον σχεδιασμό της  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

8.5.11Α.  
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ΛΥΣΗ:   Η  ευαισθησία  της αξονικής  πτερύγωσης της αντλίας  σε  σπηλαίωση επιβάλλει  να  ελέγχεται

εξαρχής ο χαρακτηριστικός αριθμός αναρροφήσεως  Sq, σχ.(4.14.18α), ο οποίος ειδικά για υδραντλίες

λαμβάνει τιμές 
0 ,40≤Sq≤0 ,45

 στον τύπο:    

Sq=n⋅Q
0,5

Y H
3 /4

 με  
Y H=g⋅H H  το ειδικό έργο

που 

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

8.5.11Α  Σχεδιασμός Αντλίας Αξονικής Ροής: Προκαταρκτική  διαστασιολόγηση    ΦΕΥΓΕΙ???????

Ζητείται  ο σχεδιασμός στροφείου αξονικής  αντλίας με  ολικό μανομετρικό ύψος  Η = 8,8  m,

παροχή Q = 16.000 m3/h = 4,444 m3/s και δεδομένα στοιχεία υπολογισμού: Τριπτέρυγο (z = 3) στροφείο

με σχετική γωνία εισροής βο = 11ο, αριθμός στένωσης διατομής λόγω πλήμνης  kπ  = 0,84, υδραυλικός

βαθμός απόδοσης ηh = 0,88, ογκομετρικός βαθμός απόδοσης ηQ = 95%, ειδικός αριθμός στροφών nq =

300 (αντιστοιχεί  σε  αριθμό ταχυστροφίας σ =  1,9  και  τυπική ελικαντλία),  συχνότητα ηλεκτρορεύματος

δικτύου  f = 50  Hz, χρησιμοποίηση αεροτομών  Goe 625, 624, 623, 622, βλ. παράγραφο 2.8.7,  λοιπές

παραδοχές και  επίλυση σύμφωνα με την  αλγοριθμική διατύπωση ολοκληρωμένου σχεδιασμού

αξονικής αντλίας παραγράφου 8.5.11 ΡΔΜ.

ΛΥΣΗ:  Από τον ειδικό αριθμό στροφών, σχ.(8.5.91), με τη τιμή nq = 300, ο αριθμός στροφών n είναι:

                                   
n = nq⋅

H3/4

√Q
= 300 ⋅ 8,83/4

4 ,4441/2 = 727 ,1 min−1=12 ,12 s−1

. 

Με βάση τους  τυποποιημένους n, βλ. ΠΙΝΑΚΑ 8.2-3 ΡΔΜ, ευρέως διαθέσιμων  ηλεκτροκινητήρων 

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

8.9-48    Καθορισμός ορίων σπηλαίωσης σε αξονική αντλία                             (8.5.12Α)  

Αντλία  αξονικού  στροφείου,  βιομηχανικής  κατασκευής  κατά  το  ΣΧΗΜΑ  8.5/18 λειτουργεί  σε

εγκατάσταση  σύμφωνα  με  το  ΣΧΗΜΑ 8.5/19 κατακόρυφα  βυθισμένη  στη  λεκάνη  απάντλησης  νερού

θερμοκρασίας  20 οC (όπου ρ = 998 kg/m3 ≈ 1000 kg/m3 υπό πίεση περιβάλλοντος 101.325 Ρα = 1atm).

Στις χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας για διάφορες γωνίες κλίσης των πτερυγίων (ΣΧΗΜΑ 8.5/20)

δίνεται  επίσης  το  Απαιτούμενο  Καθαρό  Θετικό  Ύψος  Αναρροφήσεως  NPSHR ως  αναγκαίο  για  την

εύρυθμη λειτουργία της αντλίας με ελάχιστη τιμή NPSHR  = 2,0 m υπό αντίστοιχη παροχή αντλίας

 Q = 864 m3/h  και ισχύ  P = 7,3 kW (όπως λαμβάνουμε από τις καμπύλες με γωνία κλίσης πτερυγίων 9ο).

Από  την  πλευρά  της  εγκατάστασης  το  Διαθέσιμο  Καθαρό  Θετικό  Ύψος  Αναρροφήσεως   NPSHA

διατηρείται  σε μια μέση τιμή  NPSHA ≈ 11,39  m υπολογιζόμενο στο σημείο βέλτιστης λειτουργίας της

αντλίας υπό παροχή   Qopt = 864 m3/h και αριθμό στροφών  960 min-1. Η διάμετρος εισροής της αντλίας

είναι    d1 = 0,350 m και το ύψος της στάθμης νερού της δεξαμενής από “επίπεδο αναφοράς  υπολογισμού

του NPSH” λαμβανόμενο στο μέσο του στροφείου είναι  1,3 m, ενώ η πίεση ατμοποίησης του νερού (τάση

υδρατμών) μπορεί να ληφθεί   pd = 2.300 Pa.

(α)  Να δοθεί ο ορισμός των  NPSH, NPSHA και NPSHR. 

(β)  Πώς υπολογίζονται ή γενικώς πώς ευρίσκονται τα  NPSHA και NPSHR.

(γ)  Με βάση τη σύγκριση μεταξύ  NPSHA και  NPSHR πότε η αντλία λειτουργεί χωρίς ή με σπηλαίωση. 

(δ)  Να  επαληθευθεί  η  δεδομένη  τιμή    NPSHA =  11,39  m και  να  συγκριθεί  με  την  δεδομένη

χαρακτηριστική  NPSHR(Q) της αντλίας (καμπύλη γωνίας κλίσης  9ο στο ΣΧΗΜΑ 8.5/20).

                                                                                         

  ΛΥΣΗ:  (α) Το NPSH = Net Pοsitive Suction Head = Καθαρό Θετικό Ύψος Αναρρόφησης περιγράφει την

απόσταση του απόλυτου ύψους ενέργειας από το ύψος ενέργειας της πίεσης ατμοποίηση του νερού (ή
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γενικώς του εργαζόμενου ροϊκού μέσου)-γνωστής  ως τάσης ατμών. Υπολογίζεται  με τη  σχ.(…..),  βλ.

υποκεφάλαιο 4.14:              
NPSH=H 1−zD+

pamb−pd

ρ1⋅g  σε m

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

8.9-49   Διαστασιολόγηση αξονικής αντλίας                                   (8.5.12A)            ΕΦ Ε5.5…….

Η αξονική αντλία κατακόρυφου άξονα με κίνηση  από εξωτερικό ηλεκτροκινητήρα (βλ. μηκοτομή

από το ΣΧΗΜΑ 8.5/1 ΡΔΜ) είναι μονοβάθμιδη με κινητή και ακίνητη πτερύγωση. Φέρει στόμιο εισροής με

διαμόρφωση  συγχύτη,  ώστε  σε  υποβρύχια  εγκατάσταση  να  έχει  ελεύθερη  αναρρόφηση  από

υδατοδεξαμενή σε ικανό βάθος. Με απλή μέτρηση υποδεκάμετρου ο λόγος της διαμέτρου ακροπτερυγίων

προς την διάμετρο πλήμνης ευρίσκεται να είναι  
dAΠ /dΠ ≈ 2 ,31

. Επίσης στον διαχύτη εκροής ο λόγος

διαμέτρων εξόδου και  εισόδου μετά την πλήμνη είναι   
d2 /d1 ≈ 1,28

.  Υποθέτοντας στη προκειμένη

εφαρμογή ότι το μανομετρικό ύψος της αντλίας είναι  Η = 4,5  m και επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή

παροχή υπό βέλτιστο βαθμό απόδοσης, 

(α) Να ευρεθούν η παροχή, ο αριθμός στροφών και το τρίγωνο ταχυτήτων εισόδου της μηχανής. 

Επειδή  πρόκειται  για  μια  μηχανή  συνήθους  κατασκευής  να  ληφθούν  υπόψη  ορισμένα  κοινά  για  τις

αξονικές αντλίες  στοιχεία:  συντελεστής  μείωσης  διατομής  πλήμνης    k =  0,8  έως  0,85,  ογκομετρικός

βαθμός απόδοσης  ηh = 0,88, απόλυτη γωνία εισροής στην πτερύγωση  αο  = 90ο, σχετική γωνία εισροής

βο = 11ο έως  15ο προς αποφυγή σπηλαίωσης, λόγος απόλυτης ταχύτητας εισροής στην πτερύγωση προς

τον άξονα ταχύτητα πριν την πτερύγωση 
τ=co /c A=1,0−1,1

, λόγος διαμέτρου ακροπτερυγίων προς

την διάμετρο της διατομής εισροής πριν την πτερύγωση 
σ=d AΠ /d A=1

 έως 1,5, αριθμός στροφών

ηλεκτροκινητήρων ένας εκ των   415, 480, 580, 725 min-1  σύμφωνα με δεσμευτική τυποποίηση. 

(β) Να υπολογισθεί η ισχύς της αντλίας με μηχανικό βαθμό απόδοσης   ηm = 98%  και η ισχύς του κινητήρα

με ασφάλεια λειτουργίας   7%. 

                                     

ΛΥΣΗ: (α) Για  να  εξασφαλίζονται  “βέλτιστες  συνθήκες  λειτουργίας”  ενδείκνυται  η  χρησιμοποίηση  του

διαγράμματος  του  Cordier σ(δ),  ΣΧΗΜΑ 8.2/1  ή /2  ΡΔΜ σε  συνδυασμό  με  την  απαίτηση  μέγιστης

παροχής για το δεδομένο μανομετρικό των 4,5 m. Αναζητείται ο μέγιστος αριθμός παροχής μέσα στο 

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

8.9-50   Υπολογισμός  του  χαρακτηριστικού  αριθμού  αναρρόφησης  Sq από  δεδομένη  καμπύλη

NPSHR της αξονικής αντλίας                                                                         (8.5.12B)   

         Από την καμπύλη της χαρακτηριστικής  NPSHR(Q) για την αξονική αντλία της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  8.9-47

(της παραγράφου 8.5.12Α) να υπολογισθεί ο χαρακτηριστικός  αριθμός αναρρόφησης  Sq και ο αριθμός

σπηλαίωσης Thoma  σΤΗ   για τις τρεις διακεκριμένες τιμές της παροχής όγκου  Qmin ,  Qopt  = 864 m3/h στο

μανομετρικό   Η = 2,4 m υπό   n = 960 min-1 και  Qmax αναγνώσιμες από την καμπύλη NPSHR(Q) για κλίση

πτερυγίων   9ο στο  ΣΧΗΜΑ 8.5/20,  Εφαρμογής 8.5.12α. Να ελεγχθεί, αν οι γενικά ισχύουσες τιμές

 (α) του Sq και 

(β) του σΤΗ 

εμπίπτουν στα διαστήματα τιμών, που δίνονται στη θεωρία, βλ. π.χ. υποκεφάλαιο 4.14.

(γ) Ποιο συμπέρασμα συνάγετε από τη σύγκριση αυτή;
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ΛΥΣΗ:  (α) Ο αριθμός αναρρόφησης  Sq δίνεται  από τη σχ.(4.14.18α) στην παράγραφο 4.14.6 και  ο

αριθμός σπηλαίωσης του Thoma  σΤΗ  δίνεται στη σχ.(4.14.24) και ειδικότερα σε σχέση με τον  Sq.  Δίνεται

επίσης  με  τον  τύπο μαθηματικής  προσομοίωσης του  Stepanoff,  σχ.(4.14.27).  Σε  συνδυασμό με  την

ανάλυση σε αυτή την παράγραφο υπολογίζουμε για το βέλτιστο σημείο λειτουργίας με   Q = Qopt = 864

m3/h = 0,24 m3/s, μανομετρικό ύψος  Η = 2,4 m ή ειδικό έργο  Y = g·H = g·2,4 = 23,54 m2/s2 (= J/kg)  και 

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


	Ασκήσεις και Εφαρμογές
	βασιζόμενες στην ύλη του ομώνυμου Κεφαλαίου 8 του βιβλίου Ρευστοδυναμικές Μηχανές (ΡΔΜ) του συγγραφέα.
	8.9-13 8. BF 8.7 Διαστασιολόγηση αντλίας μέσω ομοιότητας με πρότυπη αντλία……………..
	8.9-27 8. ΒΕΡ 8.1 Λειτουργικά μεγέθη αντλίας από τη γεωμετρία στροφείου……………………….
	8.9-32 8. BF8.1 Υδραυλικός βαθμός απόδοσης αντλίας………………………………………………..
	8.9-34 8. ΒF8.4 Θεωρητική καμπύλη λειτουργίας αντλίας……………………………………………
	8.9-41 8.3.11Δ Σχεδίαση των πτερυγίων στροφείου ακτινικής αντλίας Ε 5.3.10Γ………………..
	8.9-43 8.4.4Γ Αξονική αντλία: Υπολογισμός βασικής γεωμετρίας πτερύγωσης………………….
	8.9-47 8.5.11Β Σχεδιασμός αξονικής αντλίας με βάση το κριτήριο της σπηλαίωσης…………..
	8.9-48 8.5.12Α Καθορισμός ορίων σπηλαίωσης σε αξονική αντλία………………………………..
	8.3.11Γ Διαστασιολόγηση και υπολογισμός φυγοκεντρικής αντλίας (με ακτινικά πτερύγια απλής
	καμπυλότητας κυρτά κατά τη φορά περιστροφής)
	Υπολογισμός των μεγεθών εισροής.
	ΛΥΣΗ: (α) Παροχή ,
	ΛΥΣΗ: (α) Οι ταχύτητες νερού στις στάθμες α και κ των δύο δεξαμενών υπολογίζονται με την δεδομένη παροχή
	ΛΥΣΗ: 1. Είναι: Q = 2400/60 = 40 l/s = 0,04 m3/s = 144 m3/h , η ισχύς
	ΛΥΣΗ: 1. Η παροχή όγκου Q = ΑΣ ∙c είναι με διατομή αγωγού
	2. Από σχ.(8.8.4α) ΡΔΜ ,
	(β) Το θεωρητικό μέγιστο ύψος zmax που θα φτάσει η δέσμη του νερού,
	8.9-13 Διαστασιολόγηση αντλίας μέσω ομοιότητάς της με πρότυπη αντλία (8.9-35) 8. BF 8.7
	2. Ύψος τοποθέτησης αντλίας σε σχέση με την επιφάνεια δεξαμενής αναρρόφησης όπου pa ατμοσφαιρική =
	ΛΥΣΗ: Σύμφωνα με τη σχ.(4.14.42) ΡΔΜ το διαθέσιμο NPSHA (εγκατάστασης) δίνεται σε μέτρα m με τον τύπο με sꞌ την απόσταση της
	ΛΥΣΗ: (α) Είναι Q = 200/3600 = 0,0556 m3/s, ΑΕ = π·0,21012/4 = 0,03467 m2 και
	8.9-27 Λειτουργικά μεγέθη αντλίας υπολογιζόμενα από τη γεωμετρία στροφείου 8. ΒΕΡ 8.1
	Απώλειες ενέργειας σε διαστάσεις ύψους:
	8.9-32 Υδραυλικός βαθμός απόδοσης αντλίας 8. BF8.1
	Λοιπά ΕΛΔΗ!!!!!!! Το (γ) δεν γράφτηκε!!!
	Λοιπά ΕΛΔΗ!!!!!!! Το (γ) δεν γράφτηκε!!!
	8.9-34 Θεωρητική καμπύλη λειτουργίας αντλίας 8. ΒF8.4
	8.9-38 Προεπιλογή και στοιχεία λειτουργίας πολυβάθμιδης αντλίας (8.2.3Δ)
	8.9-40 Έλεγχος για σπηλαίωση με τον αριθμό αναρρόφησης Sq κατά τον σχεδιασμό αντλίας
	(8.3.5Α)
	8.9-41 Σχεδίαση των πτερυγίων στροφείου ακτινικής αντλίας (8.3.11Δ)
	8.9-43 Αξονική αντλία: Υπολογισμός βασικής γεωμετρίας πτερύγωσης (8.4.4Γ)
	(γ) να σχεδιασθούν τα πτερύγια ως απλές ‘σκελετικές’ καμπύλες με συγκεκριμμένες κλίσεις στις ακμές προσροής και εκφυγής σύμφωνα με τα τρίγωνα ταχυτήτων, και περιγράψτε τη μορφή των πτερυγίων.
	Αύξηση πίεσης: Δp = ρ∙g∙H = ρ∙Υ = 1000∙34,32 = 34.320 Pa = 0,3432 bar
	(α) με βάση την μέγιστη υποπίεση στη ράχη των πτερυγίων καθώς και
	8.9-47 Σχεδιασμός αξονικής αντλίας με βάση το κριτήριο σπηλαίωσης (8.5.11Β)
	8.9-48 Καθορισμός ορίων σπηλαίωσης σε αξονική αντλία (8.5.12Α)
	8.9-50 Υπολογισμός του χαρακτηριστικού αριθμού αναρρόφησης Sq από δεδομένη καμπύλη NPSHR της αξονικής αντλίας (8.5.12B)

