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                                                Ασκήσεις και Εφαρµογές      
βασιζόµενες στην ύλη του οµώνυµου Κεφαλαίου 2 του βιβλίου  ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚEΣ 

ΜΗΧΑΝΕΣ  (ΡΔΜ) του συγγραφέα.                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                             ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η αρίθµηση ασκήσεων, σχέσεων, σχηµάτων και πινάκων αντιστοιχεί στην αρίθµηση στο βιβλίο ΡΔΜ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        

Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές

2.1.1Α  Πυκνότητα, δυναµικό ιξώδες, αριθµός Reynolds και συντελεστής αντίστασης αέρα σε    
             ανεµιστήρα
2.1.1Β  Παροχέτευση µεθανίου  µε φυσητήρα: Πυκνότητα, δυναµικό ιξώδες, αριθµός Reynolds και   
           συντελεστής αντίστασης σε αγωγό αερίου      
2.1.1Γ  Κατάσταση υδρατµού σε ατµοστρόβιλο

2.1.1Α  Πυκνότητα, δυναµικό ιξώδες, αριθµός Reynolds και συντελεστής αντίστασης αέρα σε 
ανεµιστήρα

            Ανεµιστήρας αναρροφά αέρα από την ατµόσφαιρα υπό πίεση pa = 1.010 mbar και  θερµοκρασία ta 

= 16 0C  µε παροχή όγκου  Q = 10 m3/s και τον παροχετεύει κατόπιν αύξησης πίεσης στη κατάθλιψη κατά 
Δp = 600 Pa  και θερµοκρασίας Δt = 3 0C σε αγωγό από γαλβανισµένη λαµαρίνα διαµέτρου D = 800 mm  
µε ταχύτητα  c. Ζητούνται: 
α) Η παροχή µάζας ṁ στον ανεµιστήρα,  
β) Η παροχή όγκου αέρα στη κατάθλιψη Κ και η ταχύτητα ροής στον αγωγό,
γ) Ο αριθµός Reynolds Re, ο τύπος ροής και o συντελεστής  αντίστασης λ στον αγωγό.

ΛΥΣΗ: α) pa = 1010·100 = 101.000 Pa, Ta = ta+T = 16+273,15 = 289,15 K, ṁ = Q·ρ, 
ρΑ = p/(R·T) = 101.000/287,06/289,15 = 1,2168 kg/m3  , ṁ = 10·1,2168 = 12,168 kg/s = 43.805 
kg/h
**************************************************************************************
2.1.1Β  Παροχέτευση µεθανίου  µε φυσητήρα: Πυκνότητα, δυναµικό ιξώδες, αριθµός Reynolds και   
           συντελεστής αντίστασης σε αγωγό αερίου      

            Φυσητήρας αναρροφά  µεθάνιο (CH4) υπό πίεση   pΑ = 1,2 bar και  θερµοκρασία  ta = 20 0C µε 
παροχή όγκου   QΑ = 10 m3/s και το παροχετεύει  κατόπιν αύξησης πίεσης στη κατάθλιψη κατά                Δp 
= 1,2 bar  και  ισεντροπικής αύξησης της θερµοκρασίας κατά Δt σε χαλύβδινο αγωγό  διαµέτρου           d = 
600 mm   τραχύτητας  k = 0,2 mm   µε ταχύτητα  c. Ζητούνται: 
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(α) Η πυκνότητα αναρρόφησης  ρΑ 
(β) Η παροχή µάζας  ṁ,  
(γ) Η παροχή όγκου  στη κατάθλιψη  QΚ 
(δ) Η ισεντροπική θερµοκρασία στη κατάθλιψη  ΤΚ και η αντίστοιχη στατική ενθαλπία  hK.
(ε) Ο αριθµός Reynolds  Re και o συντελεστής  αντίστασης στον αγωγό  λ.

Να ληφθούν: απόλυτη θερµοκρασία Τn = 273,15 K, γενική σταθερά αερίων  , 
σχετική µοριακή µάζα CH4   Μ =  16,053 (kg/kmol), Ζ ≈ 1, γ = 1,3

ΛΥΣΗ: (α) ρΑ   από καταστατική εξίσωση, σχ. (2.2.11),   µε  pA = 120.000 Pa, 

TA = tA+Tn = 20+273,15 = 293,15 K, µε ειδική σταθερά, σχ. (2.2.4α,β),  µε  τη δεδοµένη γενική 

σταθερά αερίων και τη σχετική µοριακή µάζα Μ =  16,053 (kg/kmol) από ΠΙΝΑΚΑ 2.2-1 ΡΔΜ, 

 R = 8314,472/16,053 = 517,94 J/(kgK)  και  συντελεστή πραγµατικού αερίου (συµπιεστότητας) Ζ ≈ 1 
λόγω χαµηλής πίεσης:    ρΑ  =  pA/(R·TA) = 120.000/517,94/293,15 = 0,79034 kg/m3

(β)  ṁ = QA·ρA  = 10·0,79034 = 7,9034 kg/s

γ) Από σχ.(2.3.48)     

QΚ = ṁ/ρΚ = 7,9034/1,347 = 5,87  m3/s

(δ) 

 cp = γ/(γ-1)·R = 1,3/(1,3-1)·517,93 = 2244,4 J/(kgK),    hK = cp·TK = 2244,4·344  = 84.074 J/kg

(ε) Ταχύτητα στον αγωγό:    c = QK/(π·D2/4) = 5,87/(π·0,62/4) = 20,76 m/s.
Tο δυναµικό ιξώδες από τον ΠΙΝΑΚΑ 7.5-1 και  σχ. (7.5.3):  µ  το  ιξώδες αερίου σε χαµηλή πίεση σε 
mPoise,  A = 15,96,  B  = 0,3439,  C = -81,4·10-6  σταθερές συσχέτισης από τον ΠΙΝΑΚΑ 7.5-1 (όπου 
επίσης   µ = 111,9 mPoise  σε  25 0C) 

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

 
2.1.1Γ   Κατάσταση υδρατµού στην εισροή και την εκροή  ατµοστροβίλου

              Στη βαθµιδοµάδα υψηλής πίεσης ατµοστροβίλου το πιεσόµετρο στην εισροή δείχνει   pΚ = 200 bar 
και το θερµόµετρο   tK = 650 0C  και στην εκροή  pA = 40 bar. 
(α) Με τη βοήθεια των Πινάκων ατµού να ευρεθούν για ισεντροπική εκτόνωση  η πυκνότητα και η ενθαλπία 
του ατµού στην εισροή και η  θερµοκρασία, ενθαλπία και πυκνότητα  στην εκροή.
(β) Με  τον συντελεστή πραγµατικού αερίου  Z δεδοµένο  στο διάγραµµα στο  ΣΧΗΜΑ 9.2/2 ΡΔΜ  να 
υπολογισθεί  η πυκνότητα του ατµού στις δύο καταστάσεις   Κ  και  Α και  να συγκριθεί µε τις αντίστοιχες 
τιµές στο (α).
(γ) Λαµβάνοντας  τον υδρατµό σαν ιδανικό αέριο µε ισεντροπικό εκθέτη  γ = 1,333.. = 4/3 = στθ  και ειδική 

σταθερά αερίου, σχ.(9.2.2α,β),     να υπολογισθούν τα µεγέθη του (α)  και να εξηγηθεί 
πού οφείλονται οι διαφορές. Οι σωστές για τη περίπτωση τιµές είναι αυτές των Πινάκων Ατµού. Γιατί;

ΛΥΣΗ (α)
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