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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές

Οι  ανεµιστήρες είναι ρευστοδυναµικές µηχανές που παροχετεύουν αέρα ή – σπανιότερα – αέρια  
σε χαµηλές πιέσεις. Γι’ αυτό ανήκουν στη  κατηγορία των ‘ελαφρών κατασκευών’ µε την έννοια της µικρής 
µάζας κατασκευής ανά µονάδα ισχύος. Ο ρόλος τους µε  πολλές φορές αδιάκοπη λειτουργία για τον 
αερισµό, τον κλιµατισµό και κυρίως την ποιότητα του αέρα σε κλειστούς χώρους έχει ζωτική σηµασία για 
τον άνθρωπο. 

Οι   ανεµιστήρες – ακτινικού ή αξονικού τύπου  - εξυπηρετούν όχι  µόνο για τον εξαερισµό και 
κλιµατισµό χώρων κάθε είδους, όπου ευρίσκονται  και εργάζονται  άνθρωποι, αλλά χρησιµοποιούνται  σε 
πάρα πολλούς βιοµηχανικούς κλάδους σε µεγάλη έκταση, λ.χ. σε θερµοηλεκτρικούς σταθµούς, σε 
ορυχεία, για σκοπούς ξήρανσης προϊόντων, σε υπόγειες τεχνικές εγκαταστάσεις, σε σήραγγες 
κυκλοφοριακών αρτηριών, για την ψύξη µηχανών. 

Η κίνηση του αέρα στις βαθµίδες των ανεµιστήρων γίνεται  µε σχετικά χαµηλές ταχύτητες και 
χαµηλές πιέσεις. Έτσι όλα τα προβλήµατά τους αντιµετωπίζονται  µε τους κανόνες της ασυµπίεστης ροής, 
γεγονός που  διευκολύνει  τους υπολογισµούς αλλά ταυτόχρονα θέτει απαιτήσεις για την όσο το δυνατόν 
καλύτερη λειτουργία τους και τον βελτιστοποιηµένο σχεδιασµό µε γνώµονα την εξοικονόµηση ενέργειας.

Οι   Ασκήσεις & Εφαρµογές του παρόντος Κεφαλαίου 10 βασίζονται στην ύλη του Κεφαλαίου 10 – 
Ανεµιστήρες - στο βιβλίο ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΡΔΜ) του συγγραφέα, όπου ευρίσκονται οι 
εκφωνήσεις στις συγγενείς παραγράφους. Πέραν αυτών όµως έχουν προστεθεί  αρκετές 
συµπληρωµατικές ασκήσεις βασιζόµενες επίσης στην ύλη του Κεφαλαίου 10 ΡΔΜ.

**********************************************************************************************
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10.1.1Α  Επιλογή τύπου και µεγέθους τεσσάρων ανεµιστήρων από  διαγράµµατα διαφοράς πίεσης  
               ή ειδικού έργου - παροχής Δp(Q) ή Y(Q). 

         Να επιλεγεί ο τύπος και ευρεθούν το  µανοµετρικό Η σε mm Στήλης Νερού (όπου δεν δίδεται), το 
µέγεθος (διάµετρος στροφείου), ο αριθµός στροφών n  και η εισακτέα ισχύς Ρ  του ανεµιστήρα στις εξής 
τέσσερες εγκαταστάσεις  χρησιµοποιώντας τα διαγράµµατα Δp(Q) ή Y(Q) στα ΣΧΗΜΑΤΑ 10.1/1 έως /3 
ΡΔΜ:
 (α)  Για τον αερισµό µεγάλου όγκου  βιοµηχανικών κτηριακών εγκαταστάσεων µε ανάγκη παροχής Q = 
3.600.000 m3/h, όπου η διαφορά πίεσης που πρέπει να καλυφθεί είναι Δp = 7.350 Pa.
(β)  Σε χώρο κτηριακού αερισµού µε απαίτηση παροχής Q = 20 m3/s και κάλυψη πτώσης πίεσης, η οποία
αντιστοιχεί σε ειδικό έργο Υ = 615 J/kg.
(γ)   Για την ψύχρανση µηχανήµατος παραγωγής µε ανάγκη παροχής Q = 1.440 m3/h και διαφοράς 
πίεσης Δp = 410 mm ΣΝ.
(δ)  Σε µεταλλουργική βιοµηχανική διεργασία ανεµιστήρας για τη παροχέτευση φρέσκου αέρα παροχής 
Q = 2 m3/s µε µανοµετρικό Δp = 4.800 Pa. Υπάρχει πρόθεση να χρησιµοποιηθεί διαθέσιµος
ηλεκτροκινητήρας ισχύος 12 kW. Επαρκεί;
H εισακτέα ισχύς στον άξονα της κάθε µηχανής να υπολογισθεί λαµβάνοντας ως συνολικό βαθµό 
απόδοσης της µηχανής στη περίπτωση (α) η = 91% και  στις (β,γ,δ) η = 86%, καθώς επίσης να εκτιµηθούν 
σε κάθε µια περίπτωση ο αριθµός στροφών n και η διάµετρος D του ανεµιστήρα.  
Λοιπά δεδοµένα: Κατάσταση λειτουργίας αναφοράς υπό πίεση  1 atm και  θερµοκρασία 20 οC,  g = gn =  
9,80665 m/s2, R = 287,06 J/(kg K), Tn = 273,15 K.  

ΛΥΣΗ:    (α)   Η µεγάλη παροχή  Q = 3.600.000 m3/h = 1000 m3/s καλύπτεται από το διάγραµµα Y(Q) του 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ 10.1/1. Το ειδικό έργο του ανεµιστήρα πρέπει να αναφέρεται  στην κατάσταση αναφοράς, σχ.

( 1 0 . 1 . 3 ) : →

.  Η = Δp/(g·ρνερού) = 7350/(g·1000·0,001) = 749,5 mm ΣΝ
Το σηµείο λειτουργίας (1000 m3/s – 6125 J/kg) καλύπτει  σύµφωνα µε το διάγραµµα “διβάθµιδος αξονικός 
ανεµιστήρας” µε αναγκαία  ισχύ στον άξονα, σχ.(10.1.2),

*******************************************************************
    
10.1.2Α   Συµπιεστή ροή και ειδικό έργο στους ανεµιστήρες

            Ανεµιστήρας ακτινικού τύπου υψηλής πίεσης σε ρυθµιζόµενη λειτουργία παράγει κατά περίπτωση 
τη µέγιστη επιτρεπόµενη αύξηση πίεσης στην κατάθλιψη κατά 10% ανώτερη της πίεσης αναρρόφησης  pA 
= 1 atm υπό  tA = 15 oC. Η παροχή του είναι  4.000 m3/h υπό συνθήκες αναρρόφησης, όταν η  πίεση 
κατάθλιψης είναι 10.000 Pa και η ροή θεωρείται προς απλούστευση χωρίς ρευστοθερµικές απώλειες (δηλ. 
είναι ισεντροπική και  µε υποθετικό η  = 100%) και οι  ταχύτητες αναρρόφησης cA και  κατάθλιψης cK ίσες. 
Είναι  επίσης ο ισεντροπικός εκθέτης γ = 1,4, η ειδική σταθερά R = 287,06 J/kg και  Τn = 273,15 Κ. Να 
διερευνηθούν τα στοιχεία σχεδιασµού και λειτουργίας του ανεµιστήρα ως προς τα εξής:
(α)  Να επιβεβαιωθεί ο τύπος του ανεµιστήρα µέσω του διαγράµµατος Y(Q) και να ευρεθούν η  ισχύς, το 
ειδικό έργο, η διάµετρος , ο αριθµός στροφών και  η περιφερειακή ταχύτητα ακροπτερυγίων θεωρώντας 
την ροή  ασυµπίεστη αλλά µε χρήση της µέσης πυκνότητας µεταξύ των στοµίων αναρρόφησης και 
κατάθλιψης  ρm = (ρΑ + ρΚ)/2.
(β)   Να επανυπολογισθούν τα στοιχεία της υποερώτησης (α) λαµβάνοντας υπόψη τη συµπιεστότητα της 
ροής και να σχολιασθούν οι αποκλίσεις.
(γ)   Να επανυπολογισθούν τα στοιχεία της υποερώτησης (α) λαµβάνοντας – όχι  τη  µέση πυκνότητα – 
αλλά την πυκνότητα σταθερή υπό τις συνθήκες αναρρόφησης, όπως συνήθως γίνεται πολλές φορές προς 
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απλούστευση. Ειδικότερα για την ισχύ  ποιο είναι  το λάθος που προκύπτει  και  ποιες οι συνέπειές του στην 
τελική διαστασιολόγηση της µηχανής.

ΛΥΣΗ:  (α)   Η παροχή όγκου του ανεµιστήρα είναι  QA =  Q = 4000/3600 = 1,11 m3/s υπό τις συνθήκες 
α ν α ρ ρ ό φ η σ η ς : 

Η παροχή µάζας ṁ = QΑ·ρΑ = 1,11·1,225 = 1,36 kg/s.   Το ειδικό έργο  υπολογίζεται  σε αρχική προσέγγιση 

για πίεση κατάθλιψης  pK + 10.000 Pa,   , οπότε από το διάγραµµα 

του ΣΧΗΜΑΤΟΣ 10.1/1 ΡΔΜ  προκύπτει, ότι  ο ανεµιστήρας είναι  πράγµατι ακτινικός µε αριθµό στροφών 

n 6.000 min-1 και διάµετρο ακροπτερυγίων στροφείου σε πρώτη ανάγνωση 550 mm. 
********************************************************************************************************

10.3.3Α  Υπολογισµός στοιχείων λειτουργίας και χαρακτηριστικών αριθµών αξονικού ανεµιστήρα 
              και έλεγχος του τύπου αυτού.

Ένας αξονικός ανεµιστήρας µε πτερύγωση εξωτερικής διαµέτρου D2 = 0,6 m  και εσωτερικής 
διαµέτρου (πλήµνης)   D1 = 0,2 m   µε αριθµό  στροφών  n = 3.000 min-1  παροχετεύει   Q = 14.400 m3/h  
αέρα µε αύξηση πίεσης  Δp =  300 Ρa αναρροφώντας υπό θερµοκρασία   12 οC και ατµοσφαιρική  πίεση   
981 mbar. Ο βαθµός απόδοσης του ανεµιστήρα είναι   80 % και ζητούνται:
(α) Η πυκνότητα αναρρόφησης  ρΑ,  η ταχύτητα ακροπτερυγίων  u2, το ειδικό  έργο   Υ και  το µανοµετρικό 
της µηχανής  Η.
(β)  Να ευρεθούν οι  χαρακτηριστικοί αριθµοί  παροχής  φ, πίεσης  ψ, ο αριθµός ταχυστροφίας  σ, ο ειδικός 
αριθµός στροφών  nq (µε n σε min-1),  η ειδική διάµετρος  Dq και ο αριθµός διαµέτρου  δ, να εξετασθεί  σε 
ποιόν βαθµό συγκλίνουν οι  χαρακτηριστικοί  αριθµοί  στην καµπύλη  του Κορντιέ (Cordier), ΣΧΗΜΑ 10.3/1 
ΡΔΜ, και αν επιβεβαιώνεται ο τύπος του ανεµιστήρα ως αξονικού.   
(γ) Να ευρεθεί, ότι  χρησιµοποιώντας την πραγµατική διατοµή  ροής του ανεµιστήρα (και όχι  την ιδεατή 
αναφοράς  π·D22/4), προκύπτει ένας διαφορετικά εκφραζόµενος αριθµός παροχής   φν = cm /u2 , όπου  cm  
είναι η  µεσηµβρινή ταχύτητα στην πτερύγωση και   u2 η περιφερειακή ταχύτητα στην   D2 = 0,6 m  
(ταχύτητα ακροπτερυγίων). Πώς συσχετίζονται οι φ και φV ; 

ΛΥΣΗ: (α) Παροχή Q = 14.400 m3/h/3.600 s/h = 4 m3/s και πυκνότητα του αέρα θερµοκρασίας 
ΤΑ = 273,15+12 = 285,15 Κ στην πίεση αναρρόφησης pA = 981 mbar·100 Pa/mbar = 98.100 Pa:                  

*************************************************************************************************
10.3.4Α  Επιλογή ανεµιστήρα για συγκεκριµένη εφαρµογή.

            Σε εγκατάσταση αερισµού απαιτείται  ανεµιστήρας µε παροχή όγκου Q = 4 m3/s, διαφορά πίεσης 
Δp = 60 mm ΣΝ υπό µέση  πυκνότητα αέρα ρ = 1,25 kg/m3 . Κινητήρας και  στροφείο συνδέονται  για λόγους 
εξασφάλισης της λειτουργίας απ’  ευθείας. Πρόσφοροι αριθµοί  στροφών είναι  n = 560, 720, 950, 1.450, 
2.800 min-1 (προτυποποιηµένοι  σε αντιστοιχία µε  τους  n των ηλεκτροκινητήρων). Δίνεται g = gn = 9,80665 
m/s2.
(α) Να ευρεθεί το ειδικό έργο Υ, το  µανοµετρικό Η, ο ειδικός αριθµός στροφών nq και να καθορισθεί 
προσωρινά ο τύπος του ανεµιστήρα λαµβάνοντας n = 560 min-1.
(β) Αφού  υπολογισθούν  διάµετρος του  στροφείου και ισχύς της µηχανής και  για του πέντε αριθµούς 
στροφών, να γίνει τελική επιλογή του τύπου και του µεγέθους του ανεµιστήρα.      

ΛΥΣΗ:    Το ειδικό έργο και το µανοµετρικό, σχ.(10.1.1),  του ανεµιστήρα µε 
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      Δp = ρNE·g·h = 1000 kg/m3·g m/s2·60 mm·0,001 m/mm = 9,80665· 60 = 588,4 Pa = ρ·Υ 

Είναι    .

Ειδικός αριθµός στροφών, π.χ.  για την πρώτη περίπτωση µε n = 560 min-1 (= 9,333 s-1), Q σε m3/s, H  σε 

m, είναι, βλ. σχ.(10.2.4):        

ή µε τον διαφορετικό τύπο από τις σχ.(10.3.6α,β) σε µονάδες SI παροµοίως

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

10.3.4Β  Επιλογή µεταξύ ακτινικού και αξονικού ανεµιστήρα

              Στο κανονικό σηµείο λειτουργίας µιας εγκαταστάσεως αερισµού απαιτείται  παροχή   36.000 m3/h 
αέρα πυκνότητας    1,2 kg/m3    µε αύξηση πίεσης κατά      Δp = 1.000 Pa    πάνω από την κανονική             
pn = 101.325 Pa. Κατά την διαδικασία επιλογής του ανεµιστήρα µε την βοήθεια του διαγράµµατος ειδικού 
έργου-παροχής Y(Q) διαπιστώνεται, ότι  είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί είτε ένας ακτινικός µε αριθµό 
στροφών 500 min-1 είτε ένας αξονικός ανεµιστήρας ίδιων επιδόσεων µε αριθµό στροφών 1.480 min-1. 
(α) Να επαληθευθεί αυτή η δυνατότητα επιλογής και  να γίνει σύγκριση µεταξύ των δύο τύπων 
ανεµιστήρων. 
(β) Ποια πρέπει να είναι  τελικά η προσφορότερη επιλογή εκ µέρους του µελετητή λαµβάνοντας κυρίως 
υπόψη το µέγεθος της µηχανής,  
(γ) Να υπολογισθεί  η στάθµη  ηχητικής πίεσης της κάθε µηχανής του θορύβου λειτουργίας σε ακροατή σε 
απόσταση 10 m.   

ΛΥΣΗ: (α) Δεδοµένα: παροχή   Q = 36000 m3/h/3600 s/h  = 10 m3/s, ειδικό έργο   Υ = Δp/ρ = 1000/1,2 = 
833,33 J/kg, µανοµετρικό   Η = Υ/g = 84,98 m   (ΣΑ : Στήλης Αέρα), αριθµός στροφών   nΑΞ = 1480 min-1 = 
24,67 s-1,   nΑΚΤ = 500 min-1 = 8,33 s-1. 
Το σηµείο µε το ζεύγος τιµών (10 m3/s – 833,33 J/kg) στο ΣΧΗΜΑ 10.1/1 ΡΔΜ δείχνει, ότι ο  ανεµιστήρας 
ευρίσκεται στην οριακή περιοχή  µεταξύ ακτινικών και αξονικών µηχανών. Με τον καθορισµό του  αριθµού 
στροφών υπολογίζεται ο ειδικός αριθµός στροφών για την τελική επιλογή τύπου, σχ.(1.2.17) :                

            . 

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

10.4.2    Ικανότητα παραγωγής έργου και αριθµός πτερυγίων  πτερύγωσης  ακτινικού στροφείου   
              ανεµιστήρα

             Το στροφείο ακτινικού ανεµιστήρα έχει  εσωτερική διάµετρο   D1 = 500 mm (διάµετρο πλήµνης) και  
εξωτερική    D2 = 750 mm.  Κατασκευάζεται µε  πτερύγωση  αποτελούµενη από  πρεσσαριστά πτερύγια  σε  
τρεις διαφορετικές γεωµετρίες, στα οποία  οι σχετικές γωνίες εισροής και εκροής είναι 
              Α. β1 = 18ο και β2 = 28ο,         Β. β1 = 18ο και β2 = 90ο  και        Γ. β1 = 18ο και β2 = 125ο. 
 (α) Να εκτιµηθεί  υπολογιστικά ο αριθµός πτερυγίων  zPP και  zΕ , αντίστοιχα, µε τις µεθόδους των 
Pfleiderer/Petermann και του Eck.
(β) Σκαριφήστε τα πτερύγια στις τρεις περιπτώσεις. Παρατηρούµε ότι  οι γωνίες εκροής είναι αντίστοιχα      
   β2 < 900,   β2 = 900 και  β2 > 900.           Πώς επιδρούν οι  β2  στην ικανότητα παραγωγής ειδικού  έργου  Υ 
και γιατί.
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ΛΥΣΗ: (α)  Ένεκα της κατασκευής των πτερυγίων ως πρεσσαριστών επιλέγουµε  τον τύπο υπολογισµού 
αριθµού  πτερυγίων, σχ.(10.4.6), µε  kz ≈ 8  και  υπολογίζουµε  τον αριθµό πτερυγίων    zPP και zΕ  
σύµφωνα µε τις σχ.(10.4.6 και .7), αντίστοιχα:

Α.                    

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

10.4.6Α  Θόρυβος ακτινικού ανεµιστήρα  

        Ακτινικός ανεµιστήρας µε ειδικό αριθµό στροφών  nq = 90 (µε  n σε min-1) παροχετεύει στο κανονικό 
σηµείο λειτουργίας ΚΣΛ   Q = 25.000 m3/h αέρα έναντι  µιας αύξησης ολικής πίεσης   Δpt = 390 Pa. Στο 
σηµείο παραγωγικής λειτουργίας ΣΠΛ η παροχή του είναι κατά    ~ 25%  υψηλότερη από αυτή του ΚΣΛ 
υπό ίδιο   Δpt. 
(α)  Να ευρεθεί η ολική στάθµη θορύβου στις δύο περιπτώσεις,  
(β) Θεωρώντας  ότι τα πτερύγια του  στροφείου είναι κυρτά κατά την φορά περιστροφής να υπολογισθεί η 
ολική στάθµη θορύβου µε την σχ.(10.4.28).

ΛΥΣΗ: (α)   Κανονικό Σηµείο Λειτουργίας ΚΣΛ:  Παροχή  όγκου του  ανεµιστήρα  Q = 25.000/3.600 = 6,944 
m3/s.  Από το διάγραµµα στο ΣΧΗΜΑ 10.4/3 ΡΔΜ   µε  nq = 90 min-1 η ειδική στάθµη θορύβου είναι Lws = 
39 dB και η  σχ.(10.4.25α) δίνει:   
   Lw = Lws +10·log Q + 20 log Δpt =  39+10·log 6,944+20·log 390 = 39+8,416+51,82 = 99,24 dB

***************************************************************************************************
   
10.4.6B   Θόρυβος αξονικού ανεµιστήρα σε µονάδες SI και IP (inch-pound)

      Αξονικός ανεµιστήρας αµερικανικής τεχνολογίας έχει   διάµετρο πτερωτής 14 ft,   αριθµό στροφών 
237 rpm και   ισχύ 25,1 ΗΡ. 
(α)    Να ευρεθεί η στάθµη ισχύος του παραγόµενου θορύβου PWL (sound power level) µε τον τύπο της 
σχ.(10.4.30) ΡΔΜ, ο οποίος ισχύει στο σύστηµα µονάδων ΙΡ (inch-pound). 
(β)    Ο παραπάνω τύπος της PWL, η οποία είναι  ταυτόσηµη µε την Lw, σχ.(10.4.24), να µετατραπεί προς 
εφαρµογή στο  σύστηµα SI χρησιµοποιώντας τις αντιστοιχίες µονάδων: 1 ft = 0,3048 m, 1 HP = 746 W και 
1 rpm = 0,01667 s-1. 
(γ)  Να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσµα του (α) χρησιµοποιώντας τον τύπο του (β).

ΛΥΣΗ:  (α) Η σχ.(10.4.30) προϋποθέτει τη ταχύτητα σε  ft/min και την ισχύ  σε ΗΡ.  Με τη περιφερειακή 
ταχύτητα της πτερωτής διαµέτρου D    uR = ω·R = 2π·n·D/2    είναι      Tip Speed = π·n·D = π·237·14 = 

10.424  ft/min :     

***********************************************************************************************(

10.4.6Γ   Θόρυβος από συστοιχία τριών ανεµιστήρων 

        Σε µονάδα ψύχρανσης (‘ψύξης’) ενός εναλλάκτη θερµότητας λειτουργούν   3 (τρεις) ανεµιστήρες της 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ παραγράφου 10.4.6Β µε εκπεµπόµενο θόρυβο  στάθµης ηχητικής ισχύος     Lw = 100,5 dB ο 
καθένας.   
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(α)  Να ευρεθεί η παραγόµενη στάθµη ηχητικής ισχύος από τις  τρεις (n = 3) µηχανές συγχρόνως. 
(β)  Να ευρεθεί  η  στάθµη ηχητικής πίεσης, την οποία προσλαµβάνει ακροατής σε απόσταση  r =  19 m 
από την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία καθώς και  για τις περιπτώσεις που λειτουργεί  είτε  ο ένας 
ανεµιστήρας είτε  οι δύο ανεµιστήρες. 

ΛΥΣΗ: (α) Ο τύπος υπολογισµού εκποµπής πολλαπλών πηγών θορύβου, σχ.(10.4.30) ΡΔΜ, µε  αριθµό 
πηγών (ανεµιστήρων)  ίδιας στάθµης θορύβου   n = 3   δίνει  
                          Lwn= Lw1+ 10·log n →  Lw3= 100,5+10·log 3= 100,5+4,77 →  Lw3= 105,3 dB

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

Ch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.4.7Α    Σύγκριση τυµπανοανεµιστήρων µε ακτινικούς ανεµιστήρες

           Σε εγκατάσταση αερισµού πρέπει  να παροχετεύεται αέρας πυκνότητας  ρ = 1,2 kg/m3 και παροχής 
Q = 8 m3/s έναντι αύξησης ολικής πίεσης  Δpt = 54 mm ΣΝ. Να διαστασιολογηθούν προς επιλογή          
(A) ένας ανεµιστήρας µε ακτινικό στροφείο και  (B) ένας ανεµιστήρας εγκάρσιας ροής κατά το δυνατόν 
πλησίον του κανονικού σηµείου λειτουργίας, όπου και ο βέλτιστος βαθµός απόδοσης. Για τους δύο τύπους 
ανεµιστήρων δίνονται  τα πεδία των χαρακτηριστικών αριθµών λειτουργίας µε φωτογραφίες των 
αντίστοιχων στροφείων στα  ΣΧΗΜΑΤΑ 10.4/6 έως /8 ΡΔΜ.
(α)     Να επιλεγεί η διάµετρος των στροφείων µε βάση την βέλτιστη τιµή της ειδικής διαµέτρου  Dq.
(β)      Να ευρεθούν οι χαρακτηριστικοί αριθµοί παροχής φ, πίεσης ψ και ο βαθµός απόδοσης  ηi.
(γ)      Να ευρεθούν οι  περιφερειακές ταχύτητες  u2, ο  αριθµός στροφών  n και η  ισχύς  P της κάθε 
µηχανής. 
         (δ)     Να γίνει  συγκριτική αξιολόγηση των δύο τύπων ανεµιστήρων και  να προταθεί  ο 
προσφορότερος µε     
        βάση το συνδυασµένο κόστος αγοράς και το κόστος λειτουργίας.  
(ε)    Στην περίπτωση που οι καµπύλες λειτουργίας των ΣΧΗΜΑΤΩΝ 10.4/6 έως /8   δεν  ήταν διαθέσιµες 
µε ποιόν άλλο τρόπο θα ήταν δυνατή η διαστασιολόγηση και η σύγκριση των δύο τύπων ανεµιστήρων;

ΣΥΝΘΗΚΗ:   Η επιλογή να γίνει  µε βάση τη  σειρά προτυποποιηµένων διαµέτρων (σειρά διαστάσεων 
R20):  1 -1,12 - 1,25 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,25 - 2,5 - 2,8 - 3,15 - 3,55 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,6 - 6,3 - 7,1 - 
8,0 - 9,0 -10,0.  Οι  επιλεγόµενες διάµετροι  (διαστατικές) συνιστάται  να είναι πολλαπλάσιες ή 
υποπολλαπλάσιες των προτυποποιηµένων διαµέτρων της σειράς R20.

ΛΥΣΗ: (α)    Επειδή προδιαγράφεται  η επιλεγόµενη διάµετρος να είναι  της προτυποποιηµένης σειράς R20 
προκρίνεται να καθορισθούν τα µεγέθη και  το σηµείο λειτουργίας µέσω της ειδικής διαµέτρου   Dq, την 
οποία λαµβάνουµε από την σχ.(10.2.8α)  υπολογίζοντας µε 

7



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

10.4.7Β    Επιλογή και διαστασιολόγηση ανεµιστήρα εγκάρσιας ροής

Σχεδιάζεται η παραγωγή σειράς αερόθερµων συσκευών  δωµατίου µε ορθογώνιο στόµιο εκροής  
αέρα ύψους  H = 10 cm και πλάτους  Β = 30 cm. Η αναρρόφηση θα γίνεται από την επάνω πλευρά της 
συσκευής, ο κρύος αέρας παροχετεύεται  από τον ανεµιστήρα και  αφού θερµανθεί  σε πλέγµα συρµάτων 
ηλεκτρικής αντιστάσεως εκρέει  στον ελεύθερο χώρο  µε τέτοια ταχύτητα, ώστε σε απόσταση   x = 2 m για 
λόγους συνθηκών ανέσεως να µην υπερβαίνει  το  1 m/s. Με επαρκή προσέγγιση η µείωση της ταχύτητας 
στην τυρβώδη  δέσµη αέρα ελεύθερης εκροής από το ορθογωνικό στόµιο δίνεται από τον τύπο 

ρευστοδυναµικής ανάλυσης      , όπου  Ux  είναι η µέγιστη 
ταχύτητα στο µέσο  της δέσµης σε απόσταση   x από το στόµιο ύψους   h = 2·b, cb  η µέση ταχύτητα εκροής 
και  Q η παροχή του ανεµιστήρα.  Ο αέρας στην πλευρά κατάθλιψης οδηγείται µε διαχύτη εύρους  στοµίου 
εκροής  ~2,5 φορές µεγαλύτερου από το εύρος της εισροής του  αµέσως µετά τον ανεµιστήρα, όπως 
δείχνει το σκαρίφηµα  (από το ΣΧΗΜΑ 10.4/9δ ΡΔΜ), στο οποίο φαίνεται  η προεπιλογή ενός ανεµιστήρα 
εγκάρσιας ροής µε οδηγό πτερύγωση στο εσωτερικό του στροφείου (µε 4 πτερύγια)  για τον περιορισµό 
των σύµφυτων µε αυτόν τον τύπο  εσωτερικών στροβιλισµών. Σε αρχική εκτίµηση αφετηρία του 
σχεδιασµού µπορούν να θεωρηθούν οι  τιµές των χαρακτηριστικών αριθµών στα διαστήµατα της σχ.
(10.4.35) και ειδικότερα: αριθµός παροχής   φ = 1 έως 1,5,  αριθµός πίεσης  ψ = 2,0 έως 4,0,  αριθµός 
ταχυστροφίας   σ = 0,35 έως 0,60,  αριθµός διαµέτρου   δ = 1,14 έως 1,19,  βαθµός απόδοσης  η = 55% 
και  λόγος διαµέτρων (εσωτερική προς εξωτερική) της πτερωτής   D2/D1 = 0,8.   Να συµπεριληφθεί στον 
υπολογισµό, ότι  η πτώση πίεσης κατά την διαδροµή του αέρα στα στόµια εισροής και εκροής και  µέσα από 
το  θερµαινόµενο πλέγµα είναι σχεδόν   Δpv = 55 Pa. Προς απλούστευση των υπολογισµών να αγνοηθεί  η 
αυξοµείωση της θερµοκρασίας του αέρα στο αερόθερµο  και η ροή να θεωρηθεί ισόθερµη στους   25 οC 
υπό 1 atm.  Να επιδιωχθεί για λόγους ήρεµης λειτουργίας χαµηλός αριθµός στροφών σε συνδυασµό µε 
την απαραίτητη παροχή και ισχύ για την απρόσκοπτη λειτουργία του αερόθερµου. 
(α)  Να υπολογισθεί η εξωτερική διάµετρος του τυµπανοειδούς στροφείου D2. 
(β)  Να υπολογισθούν ο  αριθµός στροφών, η  αναγκαία  ισχύς του  ανεµιστήρα και οι   αδιάστατοι  αριθµοί 
σ,  δ,  φ και ο αριθµός ισχύος  λ µε το ερώτηµα αν εµπίπτουν εντός των προαναφερθέντων στην 
εκφώνηση ορίων. 
(γ)  Προς έλεγχο να υπολογισθεί  η στάθµη ηχητικής πίεσης, που δέχεται ο χρήστης σε απόσταση  2 m 
από την µηχανή. 

ΛΥΣΗ: (α) Η πυκνότητα είναι: . Από  τη  κατανοµή της 
ταχύτητας υπολογίζεται  η ταχύτητα στοµίου εκροής σε απόσταση  x = 2 m µε  προδιαγεγραµένη  
ταχύτητα ανέσεως   Ux = 1 m/s  και µε   b = h / 2 = 0,1 / 2 = 0,05 m 
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***************************************************************************
a 10.4.7Γ El;; YPARXEI ME ALLH ARIRTHM;;;;

10.4.7Γ  Διαγνωστική ανάλυση ανεµιστήρα µε κοίλα πτερύγια

              Ο ανεµιστήρας χαµηλής πίεσης στο υπό κλίµακα σχέδιο του  ΣΧΗΜΑΤΟΣ  διαθέτει τυµπανόµορφη  
εξωτερική  πτερύγωση διαµέτρου   D2 = 500 mm µε κοίλα πτερύγια κατά την φορά περιστροφής και 
αριθµού στροφών      n = 720 min-1. Παράγει  ολική διαφορά πίεσης      Δpt = 50 mm ΣΝ (= 490,33 Pa) σε 
παροχή    8.000 m3/h,  την οποία  θεωρούµε υπό συνθήκες  20 οC και   1 atm, δηλ. µε πυκνότητα      ρ = 
1,2 kg/m3.  Επειδή ο ανεµιστήρας είναι  µεταχειρισµένος και άλλα στοιχεία δεν διατίθενται καλείσθε να 
καθορίσετε τα κατασκευαστικά του και λειτουργικά του στοιχεία για να µπορεί να τροφοδοτεί  µε φρέσκο 
αέρα σχεδιαζόµενη εγκατάσταση µε κανονικό σηµείο  λειτουργίας επίσης στα  8.000 m3/h και  50 mm ΣΝ. 
Προς διευκόλυνση µπορεί να χρησιµοποιηθεί  το υπό κλίµακα σχέδιο του ανεµιστήρα και  να ακολουθηθεί  η 
ακόλουθη µεθοδολογία της διαγνωστικής ανάλυσης της µηχανής µε ενδεικτική  σειρά των αναγκαίων 
υπολογισµών ως εξής:
(α) Ισχύς και αριθµός στροφών του ηλεκτροκινητήρα µε δεδοµένη την ιµαντοκίνηση, όπως δείχνει το 
σκαρίφηµα, υποθέτοντας τον συνολικό βαθµό απόδοσης σχετικά χαµηλό   η = 50%.
(β)  Βασικές διαστάσεις του ανεµιστήρα και απαιτούµενος συνολικός χώρος εγκατάστασής του.   
(γ) Να υπολογισθεί η στάθµη ισχύος θορύβου και η στάθµη πίεσης θορύβου στο περιβάλλον. 
(δ) Να εκτιµηθεί η µάζα ολόκληρου του ανεµιστήρα, όπως απεικονίζεται στο σχήµα.
(ε) Έλεγχος της διαστασιολόγησης του  άξονα µε την εύλογη παραδοχή της επιτρεπόµενης διατµητικής 
τάσης   τεπ = 15 N/mm2,  βλ. ΠΙΝΑΚΑ 10.4-1ΡΔΜ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η διαστασιολόγηση στροφείου και σπειροειδούς κελύφους γίνεται στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ 10.7.4-36  
παράγραφο  10.4.7 (10.4.7Δ).

Ακτινικός ανεµιστήρας χαµηλής πίεσης µε ‘τυµπανοστροφείο’ κοίλων πτερυγίων κατά τη φορά περιστροφής µε 
‘ανηρτηµένη’ πτερωτή διπλής έδρασης και ιµαντοκίνηση, (προϊόν Sulzer, από ΣΧΗΜΑ 10.4/11ΡΔΜ).

ΛΥΣΗ: (α) Είναι  Δpt = 490 Pa και  Q 
= 8000/3600 = 2,22 m3/s. Ισχύς:  

µε         
               

    και 
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Αριθµός στροφών ηλεκτροκινητήρα ίσος µ’ αυτόν του  ανεµιστήρα  n = 720 min-1 = 12 s-1.  Ιµαντοκίνηση 
τίθεται  σε  χρήση εφόσον ο κινητήρας έχει  διαφορετικές στροφές που πρέπει να προσαρµοσθούν στις 
στροφές του ανεµιστήρα. 

*************************************************************************
Ch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10.5.1  Ανεµιστήρας µε µεσόστροφο  (µέσου ειδικού αριθµού στροφών nq) ακτινικό 

              στροφείο:     Υπολογισµός και  Διαστασιολόγηση                            (10.5.1) 10.7.4-40      

            Να γίνει προκαταρκτικός σχεδιασµός του στροφείου ακτινικού ανεµιστήρα µε τα ακόλουθα
 Στοιχεία σχεδιασµού: :
1.  Παροχή όγκου : Q  = 15.000 m3/h = 4,167 m3/s
2.  Διαφορά ολικής πίεσης : Δpt  =  180 mm ΣΝ (Στήλης Νερού) = 1.765,2 Pa = 148,2 m  
3.  Αριθµός στροφών : Q  = 1.450 min-1 = 24,167 s-1

4.  Αρχική πίεση, ατµοσφαιρική : pat  = 1 atm =101.325 Pa = 10.332,3  mmΣΝ = 1.033 mbar    

5.  Αρχική θερµοκρασία : tat  =  20 oC = 293,15 Κ
Εύλογες εµπειρικές παραδοχές  από κατασκευές παρόµοιων µηχανών: Λόγος διαµέτρων στροφείου:   
D2/D1=  1,5,  δηλ.  D1/D2 =  0,67  (αρχική παραδοχή), Εσωτερικός βαθµός απόδοσης:  ηi = 0,8  = 80%  
(βλ. π.χ. ΣΧΗΜΑ 10.3/3 ή 10.3/4 ΡΔΜ), Μηχανικός βαθµός απόδοσης :  ηm=  98% , Αριθµός ισχύος (βλ. 
υποκεφάλαιο 10.3)  : λ = 0,95,   βλ. ορισµό στην παράγραφο 10.2.8,   Πλευρά αναρρόφησης χωρίς 
συστροφή, δηλ. απόλυτη γωνία εισροής στα πτερύγια   α1 = 90ο.
Κανονική επιτάχυνση βαρύτητας   g = gn= 9,80665 m/s2,  Ειδική σταθερά αέρα  R = 287,06 J /(kg·K).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Α: Ο τρόπος υπολογισµού και οι χρησιµοποιούµενες σχέσεις για ακτινικούς ανεµιστήρες είναι ουσιαστικά 
οι ίδιες όπως και στις ακτινικές αντλίες, αφού και στις δύο περιπτώσεις η ροή είναι ή - ακόµη και σε υψηλότερες πιέσεις 
των ανεµιστήρων - θεωρείται ασυµπίεστη. Διαφορές προκύπτουν συνήθως στη παραδοχή ορισµένων τιµών των 
χαρακτηριστικών αδιάστατων αριθµών και ορισµένων µεγεθών της µηχανής, των οποίων η τιµή προκύπτει από 
εµπειρικά δεδοµένα. Υπάρχουν  επίσης διαφορές ένεκα της διαφορετικότητας των υγρών από τα αέρια. Στο 
υποκεφάλαιο 4.3 και στο κεφάλαιο 8 αναπτύχθηκε η θεωρία και  έγινε ο ακριβής υπολογισµός ακτινικής αντλίας µε την 
επισήµανση, ότι εφαρµόζεται γενικώς και σε αντλίες αερίων ασυµπίεστης ροής, δηλ. σε ανεµιστήρες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Β: Βασικές σχέσεις αυτής της εφαρµογής έχουν ιδιαίτερη αρίθµηση, που αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο 
10.5, επειδή σ’  αυτές γίνεται αναφορά σε άλλες εφαρµογές.

ΛΥΣΗ: Η ροή για την σχετικά µικρή διαφορά πίεσης των  1765,2 Pa, η οποία αντιστοιχεί σε  ακόµη 
µικρότερη µεταβολή πυκνότητας  Δρ/ρ = (Δp/p)/γ, θεωρείται ασυµπίεστη  ρ = ρ1 = σταθ.
 Όµως για µεγαλύτερη ακρίβεια παίρνουµε τον εύλογο µέσον όρο της πιέσης: 

                           →                (10.5.1α)
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***************************************************************************************

10.5.2 Σχεδίαση πτερυγίων ακτινικού ανεµιστήρα 

          Να σχεδιασθούν τα πτερύγια  του ανεµιστήρα  της  προηγούµενης ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ παραγράφου 
10.5.1 (βλ.  θεωρία στη παράγραφο 8.3.10) µε τη παραδοχή  γραµµικής κατανοµής της σχετικής γωνίας β, 
βλ. ΣΧΗΜΑ 10.5/8 ΡΔΜ, και  δεδοµένα τα αποτελέσµατα α1 = 900 → c1u = 0, β1 = 18,970, β2 = 28,970, u1 = 
37,96 m/s, u2 = 56,94 m/s, c1 = c1m = 13,048 m/s, c2m = 13,086 m/s, D1 = 500 mm, D2 = 750 mm, 

.                                                       

ΛΥΣΗ:        Τρίγωνα ταχυτήτων  µε συµπληρωµατικά των παραπάνω δεδοµένων ως εξής: Ειδικό έργο 

και µανοµετρικό 
   

                                                                                      

**************************************************************************
10.5.3     Αργόστροφο  (δηλ.  µικρού ειδικού αριθµού στροφών nq)  ακτινικό στροφείο ανεµιστήρα:    
                Υπολογισµός και διαστασιολόγηση                                                 (10.7.4-41)  

            Να υπολογιστεί στροφείο ανεµιστήρα µε δεδοµένα τα εξής χαρακτηριστικά λειτουργίας αυτού:
1.  Παροχή όγκου αναρρόφησης :  Q1   =  5.000 m3/h  = 1,389 m3/s
2.  Αύξηση ολικής πίεσης :  Δpt  =  925 mm ΣΝ (= 925·0,001·1000·g) = 9071,2 Pa
3.  Αριθµός στροφών :  n     =  2.920 min-1 ( 2.920/60 = 48,67 s-1)
4.  Πίεση αναρρόφησης :  p1  =  981 mbar = 98.100 Pa
5.  Θερµοκρασία αναρρόφησης :  t1   =  20 oC → T1 = 273,15 + 20 = 293,15 K
Λοιπά στοιχεία: Εύλογος ογκοµετρικός βαθµός απόδοσης    ηQ = 0,95, αρχική τιµή συντελεστή  στένωσης 
στη πτερύγωση   ξ = 0,9,  µηχανικός βαθµός απόδοσης   ηm = 0,97,       επιτάχυνση βαρύτητας       g =  gn 
=  9,80665 m/s2 , ειδική σταθερά αέρα R = 287,06 J/kgK. 
Ειδικότερα να υπολογισθούν: πυκνότητα αναρρόφησης, ολικό µανοµετρικό, ειδικό έργο, ειδικός αριθµός 
στροφών, αριθµός πίεσης και  βαθµός απόδοσης από το ΣΧΗΜΑ 10.3/3 ΡΔΜ, περιφερειακή ταχύτητα 
εκροής-εισροής, εξωτερική και εσωτερική διάµετρος στροφείου, αριθµός εισροής από σχ.(10.5.2α), 
ταχύτητα αναρρόφησης, µεσηµβρινή ταχύτητα µέσω του συντελεστή m σχ.(10.5.6),σχετική γωνία εισροής 
και  εκροής γνωρίζοντας ότι     β2 = β1+100 ≤ 500,   αριθµός και βήµα πτερυγίων, αριθµός ελάττωσης ισχύος, 
µανοµετρικό πτερύγωσης, έλεγχος τελικής περιφερειακής ταχύτητας από τη σχ. (4.6.14), εξωτερική 
διάµετρος και εισακτέα ισχύς στη µηχανή  PW.
 Η Διαδικασία Σχεδιασµού βασίζεται στα υποκεφάλαια 10.5, 4.3 και   8.3 αναφερόµενα σε αντλίες υγρών 
και αερίων ( µε ρ ≈ στθ.). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σχέσεις µε αρίθµηση (10.5…) ευρίσκονται στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ  10.5.1. 

ΛΥΣΗ:  Πραγµατική παροχή στη πτερύγωση   Qολ:   . 

Πυκνότητα αναρρόφησης, σχ.(10.1.3):    . 

***************************************************************************
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10.5.4Α     Σχεδιασµός ακτινικού ανεµιστήρα µε κοίλα πτερύγια κατά τη φορά περιστροφής

         Να σχεδιαστεί  ένας ανεµιστήρας απλής και οικονοµικής αλλά συµπαγούς κατασκευής µικρού 
όγκου για την παροχέτευση αέρα      Q = 9.360 m3/h (= 2,6 m3/s) υπό      20 οC και  1 atm (= 101.325 Pα) 
µε αύξηση ολικής πίεσης    Δpt = 785 Pa.

Να ληφθούν  συντελεστής ελάττωσης ισχύος  , αριθµός παροχής  φ = 0,6 ,  αριθµός 

πίεσης ψ = 2,1

ΛΥΣΗ: Για συµπαγή  κατασκευή, δηλ.  µικρού όγκου σε σχέση µε τη καταναλισκόµενη ίσχύ, ο 
ενδεικνυόµενος τύπος  πτερύγωσης είναι  µε κοίλα κατά τη φορά περιστροφής πτερύγια, τα οποία έχουν 
το πλεονέκτηµα µετατροπής του  υψηλότερου ειδικού  έργου (µέχρι και    )     ένεκα της µεγάλης 
περιφερειακής απόλυτης ταχύτητας  (µέχρι και    c2u = 2·u2,    σε ορισµένη τιµή     900<β2 <1800  ). Τούτο 
προκύπτει  από το τρίγωνο ταχυτήτων και  την εξίσωση των στροβιλοµηχανών του Euler, σχ.(1.1.36), βλ. 
σκαρίφηµα δεξιά από ΣΧΗΜΑ 10.5/5Γ ΡΔΜ (καθώς και τη σχετική µε  τα ΣΧΗΜΑΤΑ 4.6/1 έως /3 θεωρία 
στο Κεφάλαιο 4 ΡΔΜ): 

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

10.7.4  Ο ανεµιστήρας στην εγκατάσταση: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

10.7.4-1 Ανεµιστήρας µε µεταβλητό αριθµό στροφών σε  ξηραντήριο

       Σε ένα ξηραντήριο χρησιµοποιείται ανεµιστήρας για τη παροχέτευση του αέρα πυκνότητας  ρα = 1,2 
kg/m2, ο οποίος εκρέει  από ακροφύσια συνολικής διατοµής    Αtot = 0,25 m2 µε παροχή    Q = 5 m3/s. Οι 
απώλειες στους αεραγωγούς υπολογίσθηκαν σε     ΔpVtot = 360 Pa.  
(α)  Πόση πρέπει να είναι  η ισχύς στον άξονα του ανεµιστήρα, όταν ο κανονικός βαθµός απόδοσής του σε 
αριθµό  στροφών    n1 = 1.450 min-1 είναι    η  = 0,75 και ποια η  αναγκαία ισχύς του ηλεκτροκινητήρα µε 
περιθώριο ασφαλείας  ~10%; 
 (β)  Πόση θα είναι η  παροχή   Q και  πόση η ισχύς στον άξονα του ανεµιστήρα, αν ο αριθµός στροφών n1 
αυξηθεί σε    n2 = 1.750 min-1. 
(γ)  Ποιος ο καταλληλότερος τύπος ανεµιστήρα για την εγκατάσταση, αξονικός ή ακτινικός και γιατί; Ποιο το 
µέγεθός του µε διάσταση αναφοράς την εξωτερική διάµετρο της πτερωτής D2; 
(δ) Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ανεµιστήρας διαφορετικού τύπου από αυτόν του ερωτήµατος (γ) 
ποιες θα είναι οι επιπτώσεις  για τη λειτουργία της εγκατάστασης;

ΛΥΣΗ:   (α)   Η ισχύς της µηχανής υπολογίζεται από τη σχ.(10.1.2)      .  
Η ολική διαφορά πίεσης περιλαµβάνει τις απώλειες και την δυναµική πίεση εκροής µε ταχύτητα 
  c = Q / Atot  =  5 / 0,25  = 20  m / s: 

  ,  .  

Ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει για λόγους ασφάλειας λειτουργίας να έχει  ισχύ    ~ 10 %  µεγαλύτερη, δηλ. 
Pw  = 4,5 kW. 

***************************************************************
10.7.4-2. Εύρεση βαθµού απόδοσης ανεµιστήρα από τη µέτρηση θερµοκρασίας και την αύξηση 
              αυτής  λόγω της συµπίεσης.
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         Πειραµατικά αποτελέσµατα  σ' έναν ανεµιστήρα έδωσαν τα εξής δεδοµένα: αύξηση πίεσης από 
αναρρόφηση  Α στη κατάθλιψη Κ    ΔpΑΚ = pK - pA = 2.750 Pa,   θερµοκρασία αναρρόφησης   tΑ = 13 oC, 
θερµοκρασία κατάθλιψης πολυτροπικά   tΚ = 16,5 oC ή ισεντροπικά   tΚs = 15,3 oC. 
(α) Ζητείται  ο υδραυλικός βαθµός απόδοσης του ανεµιστήρα, εάν υποτεθεί ισότητα υδραυλικού, 
πολυτροπικού και ισεντροπικού    ηh = ηpol = ηs . 

(β)  Εάν η ισεντροπική θερµοκρασία είναι άγνωστη, µπορεί να γίνει ο υπολογισµός; 
(γ) Με βάση το (β) δείξτε, ότι η αύξηση θερµοκρασίας του αέρα στην εκροή του ανεµιστήρα είναι
                                       µε tΑ τη θερµοκρασία αναρρόφησης σε oC.
ΛΥΣΗ:   (α)   Για τη διεργασία συµπίεσης στο διάγραµµα ενθαλπίας - εντροπίας h-s, βλ. ΣΧΗΜΑ 3.4/4 
ΡΔΜ: Επειδή πρόκειται  για ανεµιστήρα µέσης πίεσης, βλ. σχ.(10.1.23β),  η θέρµανση του αέρα λόγω 

συµπίεσης   (αλλά και  τριβής)  είναι  µικρή  αλλά αισθητή,          , 
όπως µετρήθηκε.  Οι αντίστοιχες απόλυτες θερµοκρασίες είναι

                      . 
********************************************************************

10.7.4-3   Ισχύς,  µανοµετρικό και τύπος ανεµιστήρα σε εγκατάσταση 
 
   Ανεµιστήρας αναρροφά αέρα από ανοιχτό χώρο  παροχετεύοντας 4 m3/s. Οι  απώλειες στην 
εγκατάσταση (παρόµοια αυτής στο σκαρίφηµα από το ΣΧΗΜΑ 10.7/5 ΡΔΜ)  υπολογίζονται  σε 600 Pa και 
ο βαθµός απόδοσης του ανεµιστήρα ανέρχεται  σε η = 0,75 για ταχύτητα εκροής αέρα c = 35 m/s. 
Ζητούνται, 
(α)  η συνολικά απαιτούµενη διαφορά πίεσης Δptot , όταν ρ = 1,2 kg/m3  και 
(β) η ισχύς στον άξονα του ανεµιστήρα. 
(γ) Να ευρεθεί ο τύπος του ανεµιστήρα µε δεδοµένη την άµεση σύνδεσή του  µε τον ηλεκτροκινητήρα.

ΛΥΣΗ: (α) Με  πίεση p1 και  ταχύτητα  c1 = 0  ανοιχτού χώρου  απ’ όπου γίνεται  η αναρρόφηση και  p2 p1 

στον χώρο προσαγωγής του αέρα µε ταχύτητα  c2 = 35 m/s  το µανοµετρικό του ανεµιστήρα δίνεται  από 

την σχ.(10.7.6)                .  

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

10.7.4-4  Αξονικός ανεµιστήρας αερόψυξης πετρελαιοκινητήρα.   a 10.7.4-4 χαρακτηριστική;;;;;;;;
 Για την ψύξη του πετρελαιοκινητήρα ενός αυτοκινήτου ισχύος   P = 73,3 kW   απαιτείται ψυχρός αέρας 
παροχής     Q = 1,5 m3/s  παροχετευόµενος µε  αξονικό ανεµιστήρα αριθµού στροφών   n = 2.400 min-1 

υπό µέση πίεση   1.010 mbar και µέση θερµοκρασία   32 0C. Οι απώλειες ροής του αέρα στο ψυγείο και 
στους αγωγούς είναι   ΔPVtot = 600 Pa και  ο βαθµός απόδοσης του ανεµιστήρα   η = 0,6.  Δίνονται: Ειδική 
σταθερά του αέρα είναι   287,06 J/(kgK) και κανονική θερµοκρασία   273,15 Κ. Ζητούνται: 
(α)  Η ισχύς    Pw   στον άξονα του  ανεµιστήρα και η ισχύς που  απορροφάει µέσω ιµαντοκίνησης µε βαθµό 
απόδοσης   0,83.  
(β)  Πόση είναι η απαιτούµενη παροχή   Q  σε αριθµό στροφών του ανεµιστήρα   n = 1.600 min-1. 
(γ)  Να επιβεβαιωθεί ο τύπος του ανεµιστήρα.
(δ) Για να εξασφαλίσουµε τη σωστή θερµοκρασία λειτουργίας του κινητήρα του  οχήµατος, όταν η 
θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι µικρή, κλείνουµε λίγο το  στραγγαλιστικό διάφραγµα µειώνοντας την 
παροχή του αέρα. Να βρεθεί το νέο σηµείο λειτουργίας του  ανεµιστήρα στο  διάγραµµα   (ΔPtot,Q) και  να 
υπολογιστεί η διαφορά παροχής   ΔQ  για πλήρως ανοικτό και για µισόκλειστο διάφραγµα.

ΛΥΣΗ: (α)   Από τον τύπο της ισχύος, σχ.(10.1.2), είναι:
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 .

 Άρα το σύστηµα αερόψυξης του κινητήρα απορροφάει       1,8 kW    ή το       1,8/73,3 = 0,0247 ~2,5% 

της ισχύος του κινητήρα του αυτοκινήτου.

(β)   Βάσει των κανόνων οµοιότητας των στροβιλοµηχανών,  βλ. υποκεφάλαιο 3.7, για τον ίδιο 
*************************************************************************

10.7.4-5   Εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη µερική λειτουργία ανεµιστήρα 

      Σε  χώρο όγκου   V = 300 m3  πρέπει να γίνει αλλαγή του  αέρα   Ν = 6 (έξι) φορές ανά ώρα. Για τον 
υπολογισµό των απωλειών όλης της εγκατάστασης του κλιµατισµού χρησιµοποιείται η αναλυτική σχέση
Δp = C·Q2, όπου    C = 7.845 Pa·s2/m6 . 
(α) Να υπολογιστούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του απαιτούµενου φυσητήρα    (Q και Δp).
(β)  Εάν απαιτείται να γίνεται   N = 3 φορές ανά ώρα αλλαγή του αέρα αυτό µπορούµε να το πετύχουµε   
(β1)  Με διακοπτόµενη λειτουργία του  κινητήρα.  (β2)  Με αλλαγή των στροφών του φυσητήρα.  Εάν  το 
κόστος του  ρεύµατος ανά   kWh  είναι  σταθερό, να βρεθεί ποια από  τις δύο δυνατότητες λειτουργίας είναι  η 
οικονοµικότερη υποθέτοντας, ότι ο βαθµός απόδοσης του ηλεκτροκινητήρα µένει σταθερός.

ΛΥΣΗ: (α)   Παροχή ανεµιστήρα: 

Απώλειες:  αγνοώντας τη ταχύτητα. 

(β)   Παροχή: ,     Απώλειες: 

 µε 

*******************************************************************************
a 10.7.4-6  EL;;; ch;;;;;;; LW υψηλη!!!
10.7.4-6      Σηµείο λειτουργίας, στάθµη θορύβου λειτουργίας και ισχύς ανεµιστήρα

         Ανεµιστήρας µε παροχή      Q = 65.000 m3/h  και  αύξηση ολικής πίεσης    Δp = 1.570 Pa , ειδικό αριθµό 
στροφών   nq  =  57 ( µε n σε min-1)   και εξωτερική διάµετρο πτερωτής    D2 = 2 m  αναρροφά από την 
ατµόσφαιρα υπό    pa = 1 atm και   ta = 20 0C.  Δίνονται    Tn = 273,15 K,    R = 287,06 J/(kgK) και ζητούνται:
(α) Να επιλεγεί ο τύπος του ανεµιστήρα, 
(β) Να ευρεθεί το αδιάστατο σηµείο λειτουργίας από τη καµπύλη  του Κορντιέ (Cordier)   
(γ) Η στάθµη ηχητικής ισχύος του θορύβου λειτουργίας (γ1) µε δεδοµένο αριθµό  ηχητικής ισχύος   Ks = 10-6 
και (γ2) απευθείας από τα στοιχεία λειτουργίας.
(δ) Η προσακτέα ισχύς στον άξονα του ανεµιστήρα για βαθµό απόδοσης  η = 0,80.

ΛΥΣΗ: (α)   Η τιµή  του ειδικού αριθµού στροφών δείχνει, ότι ο ανεµιστήρας είναι  ακτινικού τύπου, αφού 

είναι   , όπως δείχνει το κάτω διάγραµµα στο ΣΧΗΜΑ 10.3/3 ΡΔΜ καθώς και ο ΠΙΝΑΚΑΣ 
10.3/1 ΡΔΜ (τέταρτη τιµή από  επάνω). Ο αριθµός ταχυστροφίας είναι, βλ. σχ.(10.3.6α) αλλά και ΠΙΝΑΚΑ 

10.3/1,    και µικρότερος από  τη τιµή  σ ≈ 0,7 του θεωρούµενου 
ανώτατου ορίου για τα ακτινικά στροφεία, βλ. ΣΧΗΜΑ 10.3/4.

**********************************************************************************
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10.7.4-7   Πρότυπος ανεµιστήρας κατασκευαστικής σειράς

        Ένας ανεµιστήρας µε οδηγό  (ακίνητη) πτερύγωση  λειτουργεί σε αριθµό στροφών  1.950 min-1, 
παροχετεύει     18.000 m3/h  αέρα µέσης πυκνότητας   ρ = 1,2 m3/s   µε µανοµετρικό   1.500 Pa  και αποτελεί 
το πρότυπο µιας κατασκευαστικής σειράς ανεµιστήρων µε ίδιο βαθµό απόδοσης.   Στην ίδια σειρά  υπάρχει 
ένας µεγαλύτερος (µε µεγαλύτερη διάµετρο)  γεωµετρικά όµοιος ανεµιστήρας µε το ίδιο µανοµετρικό αλλά µε 
αριθµό στροφών   1.600 min-1.   Ζητούνται: 
(α)      Πού είναι τοποθετηµένη η οδηγός πτερύγωση, πριν ή µετά το στροφείο και γιατί; 
(β)      Να υπολογιστεί η αναµενόµενη παροχή του µεγάλου ανεµιστήρα.  
(γ)      Είναι ο  ανεµιστήρας ακτινικός, αξονικός  ή  ηµιαξονικός και  γιατί; 
(δ)     Πόσο  ειδικό έργο διεργάζεται ο κάθε ανεµιστήρας; 
(ε)     Πόση είναι η ισχύς των δύο ανεµιστήρων; 
(στ)  Υποθέσατε µια εύλογη τιµή του αριθµού πίεσης    ψ (π.χ. ~0,5)   και υπολογίστε την διάµετρο του   
        στροφείου. 

ΛΥΣΗ: (α)   Η (ακίνητη) οδηγός πτερύγωση συναρµολογείται  κατά κανόνα  στην πλευρά της ροής µε τη 
µεγαλύτερη ενέργεια, δηλ. µετά το  στροφείο, ώστε να µετατρέπει  υπολοιπόµενη ενέργεια, την οποία δεν 
µπόρεσε  να µετατρέψει  η κινητή πτερύγωση, δηλ. πρακτικά µετατροπή  ταχύτητας εκροής (δυναµικής 
ενέργειας) σε πίεση (στατική ενέργεια). Σε αρκετές περιπτώσεις όµως οδηγά πτερύγια τοποθετούνται 
στην είσοδο  προ του  στροφείου ως ‘ευθυγραµµιστές’, δηλ. για να κατευθύνουν τη ροή  σε  διεύθυνση 
κατάλληλη για  εισροή χωρίς απώλειες στη περιστρεφόµενη κινητή πτερύγωση.
********************************************************************************
10.7.4-8  λείπει;;;;;;;
*************************************************************************
10.7.4-9  Μεταβολή παροχής, µανοµετρικού και ισχύος από την αύξηση αριθµού στροφών 

           Σε µιαν εγκατάσταση κλιµατισµού  βρέθηκε, ότι  ο ανεµιστήρας παροχετεύει      Q1 = 20 m3 /s    µε µια 
διαφορά πίεσης    Δptot = 18,1 mbar   αντί των    Q2 = 21  m3 /s   που απαιτούνται. Ζητούνται:  
(α)  Κατά πόσο πρέπει να αυξηθούν οι στροφές του ανεµιστήρα για να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη Q2 .  
(β)  Πόση θα γίνει η διαφορά πίεσης Δptot  για παροχή    Q2 =  21 m3 /h.  
(γ)   Πόση είναι η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα    Ρw  για την  παροχή    Q2  = 21 m3 /s    και για βαθµό απόδοσης 
ανεµιστήρα   η = 0,7.
(δ) Ο διατιθέµενος ανεµιστήρας είναι  αξονικού τύπου  µε οδηγό πτερύγωση κατάλληλη για υψηλότερες 
πιέσεις, βλ. π.χ. ΠΙΝΑΚΑ  10.3/3 ΡΔΜ,   και  για τη κίνησή του  είναι διαθέσιµοι ηλεκτροκινητήρες µε      
αριθµό  στροφών  n = 1.450 ή 2.900  min-1.  Με τη βοήθεια των αδιάστατου χαρακτηριστικού αριθµού 
ταχυστροφίας   σ   να ευρεθεί ο κατάλληλος    n, ώστε να εξασφαλίζεται βέλτιστη λειτουργία της µηχανής 
και  µε µειωµένο θόρυβο  για αέρα µέσης πυκνότητας    ρ = 1,2 kg/m3   στη κατάσταση λειτουργίας του (γ) 
µε βάση τη  καµπύλη του Κορντιέ, βλ. ΣΧΗΜΑ 10.3/1 ή καλύτερα 1.2/2 ΡΔΜ.

 ΛΥΣΗ: (α)   Λόγω οµοιότητας ροής στην ίδια µηχανή είναι   Q ~ n   και ισχύει   
Οι στροφές του ανεµιστήρα πρέπει να αυξηθούν κατά   5%  για να γίνει η παροχή   21 m3/s.
******************************************************************************
a 10.7.4-10  σχηµατος βελτίωση;;;

*****************************************************************************
10.7.4-10  Κατανοµή πίεσης σε εγκατάσταση ανεµιστήρα

Στο  σκαρίφηµα δίνεται εγκατάσταση του φυγοκεντρικού ανεµιστήρα: 
(α) Να σκαριφηθεί  η κατανοµή στατικής   pst   και ολικής πίεσης   ptot.  Στα σηµεία 1 έως 6 να αιτιολογηθούν 
οι µεταβολές πίεσης από αυξοµειώσεις ταχύτητας.
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(β)……………….

ΛΥΣΗ: (α) 1. Στον συγχύτη εισροής (στόµιο αναρρόφησης)  έχουµε πτώση  της στατικής πίεσης  p , διότι 
αυξάνεται η δυναµική πίεση     q = ρ·c2/2.     Η ολική µένει σχεδόν σταθερή, διότι             ptot = pst + q   και  οι 
απώλειες είναι µικρές λόγω επιταχυνόµενης ροής στον συγχύτη.

1. έως 2.   Πτώση πίεσης λόγω απωλειών τριβής στον αεραγωγό.

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

ΠΡΟΣΟΧΗ: διόρθωση σχηµάτων!!!
10.7.4-11 Σχεδιασµός πτερύγωσης αξονικού ανεµιστήρα µε οδηγά πτερύγια στην εισροή

Αξονικός ανεµιστήρας µε σωληνωτό περίβληµα έχει διάµετρο πλήµνης   Dπ = 320 mm, 
ακροπτερυγίων    DAK = 620 mm και αριθµό στροφών    n = 960 min-1. Παροχετεύει     Q = 6.120 m3/h 
αέρα µέσης πυκνότητας   ρ = 1,2 kg/m3   µε αύξηση στατικής πίεσης   Δp = 150 Pa  υπό συνολικό βαθµό 
απόδοσης  η = 0,86.
(α)   Να διαστασιολογηθεί  το στροφείο υπολογίζοντας στους δύο αντιπροσωπευτικούς σταθµούς πλήµνης 
και  ακροπτερυγίων τη σχετική γωνία β (ταυτόχρονα και γωνία κλίσης των πτερυγίων ως προς το επίπεδο 
περιστροφής, βλ. σκαρίφηµα) και τα τρίγωνα ταχυτήτων µε δεδοµένα την εισροή χωρίς συστροφή   α1 =  0, 
το  βήµα πτερυγίων στη πλήµνη    t/l = 1,0   και στα ακροπτερύγια   t/l  = 2,5  και τον συντελεστή άνωσης 
cL(α)   στις γωνίες προσβολής   α από 0ο έως 12ο  ως εξής:
α 0ο 2ο 4ο 6ο 8ο 10ο 12ο 13ο

cL 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05 1,26 1,47 Απώλεια στήριξης

Να ληφθεί  υπόψη ότι  ο   συντελεστής αεροδυναµικής φόρτισης SL   συνδέεται  µε ταχύτητες του πτερυγίου 

στη σχ.(10.6.45 ή 2.8.44,45):  µε  , βλ. τρίγωνο ταχυτήτων.

(γ)   Να σκαριφηθούν :  (1)   Τα τρίγωνα ταχυτήτων στη κινητή πτερύγωση,   (2)   Στην ακίνητη  πτερύγωση 
προ της κινητής και   (3) Οι  αεροδυναµικές δυνάµεις στα κινητά πτερύγια:  Άνωση L,   αντίσταση  D, 
αξονική δύναµη  Fn  και  περιφερειακή δύναµη  Ft,  η οποία είναι και η κινητήρια δύναµη της µηχανής. 

ΛΥΣΗ: (α)   Στον αξονικό ανεµιστήρα η διάµετρος του σωληνωτού κελύφους είναι πρακτικά ίση µε τη
       διάµετρο ακροπτερυγίων   DA = DAK.

       Απόλυτη ταχύτητα εκροής από το στροφείο:  

****************************************************************************
10.7.4-12 Υπολογισµός αύξησης πίεσης και ισχύος ανεµιστήρα από τη γεωµετρία του στροφείου
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Το στροφείο ενός ανεµιστήρα έχει κυρτά κατά τη φορά περιστροφής πτερύγια µε σχετική γωνία   
β2 = 41ο, περιφερειακή ταχύτητα ακροπτερυγίων u2 = 36 m/s και  µεσηµβρινή ταχύτητα 

(α)   Να ευρεθεί το θεωρητικό µανοµετρικό  Hth∞   σε µέτρα, το ειδικό έργο  Υ (J/kg)  και  η αντίστοιχη 
αύξηση πίεσης  Δp τα ου ανεµιστήρα σε Πασκάλ, σε  mbar  και σε   χιλιοστόµετρα στήλης νερού  (mm ΣΝ), 
γνωρίζοντας ότι η προσροή στο στροφείο γίνεται χωρίς συστροφή   (δηλ. µε απόλυτη γωνία εισροής α1 = 0 
συνεπαγόµενη     περιφερειακή συνιστώσα απόλυτης ταχύτητας  c1u = 0). Να  ληφθεί   πυκνότητα  αέρα 
1,2  kg/m3  και  g = gn = 9,80665 m/s2.
(β)   Η εσωτερική διάµετρος στροφείου και το πλάτος πτερυγίων είναι   D1 = 520 mm   και   b1 = 165 mm. 
Ποια η εισακτέα ισχύς στο στροφείο. 
(γ)   Με δεδοµένο τον αριθµό στροφών   n = 1.450 min-1  να ελεγχθεί εάν πράγµατι  ο ανεµιστήρας πρέπει 
να είναι ακτινικού τύπου. 

ΛΥΣΗ: (α)   Ένεκα  c1u = 0 η εξίσωση στροβιλοµηχανών του Euler µεγιστοποιεί το µεταφερόµενο ειδικό 

έργο από τη πτερύγωση  στη ροή  σε  .  Από το τρίγωνο  ταχυτήτων εκροής 
είναι

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

Ch !!!! διάµετρο D = 0,501 m ;;;;;;;; βλ. TUW2

10.7.4-13  Υπολογιστική επαλήθευση χαρακτηριστικών στοιχείων  ακτινικού ανεµιστήρα σε δοκιµή 
(10.ΤUW1).   

 Ακτινικός ανεµιστήρας δίνεται προς εργαστηριακή δοκιµή και έχει  τα εξής κατασκευαστικά και  
λειτουργικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τον κατασκευαστή:    Παροχή Q = 25.200 m3/h   υπό τις συνθήκες 
αναρρόφησης πίεση   pA = 1 atm  και θερµοκρασία   t = 21 oC,  αέρα µε   γ = 1,4  και                   R = 287,06 
J/(kg·K), αύξηση πίεσης   pK - pA = 3.680 Pa,  αριθµός στροφών   n = 2.340 min-1,   εσωτερικός βαθµός 
απόδοσης   ηι = 0,82 (βάσει των χαρακτηριστικών καµπυλών λειτουργίας, βλ. ΣΧΗΜΑ 10.3/3 ΡΔΜ) και ο 
ογκοµετρικός βαθµός απόδοσης   ηQ = 95%.  
(α)   Να υπολογισθεί το  ειδικό έργο  Υ, η θερµοκρασία  Τ2 και η πυκνότητα  ρ2 εκροής από το  στροφείο 
καθώς και η µέση πυκνότητα ως βάση υπολογισµού της τελικής τιµής του ειδικού έργου. 
(β)   Να επιβεβαιωθεί  µέσω του  αριθµού ταχυστροφίας   σ   και του  ειδικού αριθµού στροφών   nq ο τύπος 
του ανεµιστήρα ως ακτινικού. 
(γ)  Λαµβάνοντας τον ολικό αριθµό πίεσης   ψ = 0,75 έως 0,88   βάσει του διαγράµµατος στο ΣΧΗΜΑ 
10.3/3 ΡΔΜ  και  των τιµών του αριθµού ταχυστροφίας  να υπολογισθεί  η διάµετρος του στροφείου   D2 και 
να συγκριθεί µε την τιµή του κατασκευασµένου ανεµιστήρα    D2καν = 0,705 m.  Επιπρόσθετα να 
υπολογισθεί  προς σύγκριση η  διάµετρος   D2  µέσω του  αριθµού διαµέτρου δ   λαµβανόµενου από τον 
τύπο προσοµοίωσης της καµπύλης του Cordier, ΣΧΗΜΑ 1.2/2 και  σχ.(1.2/28 και  1.2/29),   δ = Α/σ+Β  µε 
Α = 0,742   και  Β = 0,937. 
(δ)   Να χρησιµοποιηθεί  ο αριθµός εισροής   ε = 0,45 έως 0,62   βάσει των διαγραµµάτων στα  ΣΧΗΜΑΤΑ 
8.3/2α και /2β   για να υπολογισθεί  η  διάµετρος αναρρόφησης  Ds  και  να συγκριθεί  µε τη δεδοµένη τιµή 
D2καν = 0,501 m.

ΛΥΣΗ: (α)   Ειδικό έργο:   Υ = Δpt/ρ, όπου   Δpt = 3.680 Pa  και (προσωρινά) 
      ρ = ρ1 = ρΑ = pA/(R·TA) = 101325/(287,06·294,15) = 1,2 kg/m2,      Y = 3680/1,2 = 3.066,7 J/kg.  
Ορισµός εσωτερικού βαθµού απόδοσης:
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  µε  
***************************************************************************
a 10.7.4-14 EL;; Σχηµα;;;

10.7.4-14  Αξονικός ανεµιστήρας υψηλής πίεσης µε πτερύγια αεροτοµής κυκλικού τόξου

Για την εισαγωγή σε χώρο παραγωγής φρέσκου αέρα θερµοκρασίας   t = 12 oC και     πίεσης       p 
= 980 mbar     απαιτείται ανεµιστήρας παροχής   Q = 36.000 m3/h   µε αύξηση  ολικής πίεσης                Δpt 

= 5.000 Pa  και αριθµό στροφών  n = 4.200 min-1. Μ’  αυτά τα στοιχεία επιλέγεται  ανεµιστήρας µε αξονικό 
στροφείο δεκαενέα πτερυγίων  (z = 19) κατασκευασµένων λόγω κόστους από λαµαρίνα µε κυκλική 
καµπυλότητα και  γι’ αυτό µε σχετικά χαµηλό  βαθµό απόδοσης   η = 83%   και µηχανικό βαθµό απόδοσης   
ηm = 0,96. Η διάµετρος πλήµνης είναι   Dπ = 400 mm   και ακροπτερυγίων   DAK = 600 mm.
(α)  Να ελεγχθεί ο τύπος του στροφείου, η διάµετρος πλήµνης και  η διάµετρος (ακροπτερυγίων)    DAK  µε 

τους τύπους οµοιότητας: αριθµός ταχυστροφίας      (µε σ>0,7 για ανεµιστήρες αξονικού 

τύπου),  αριθµός διαµέτρου   και ο τύπος προσοµοίωσης της καµπύλης Κορντιέ, 

ΣΧΗΜΑ 1.2/2 ΡΔΜ,
   

(β)   Για τους δύο ακτινικούς σταθµούς στη “ρίζα” πτερυγίου  rπ και στο ακροπτερύγιο    rΑΚ   να 
υπολογισθούν τα τρίγωνα ταχυτήτων, βλ. σκαρίφηµα, δηλ. οι  ταχύτητες περιφερειακή   u, απόλυτη   c   και 
σχετική   w∞, καθώς και οι  αντίστοιχες γωνίες γνωρίζοντας, ότι  η εκροή από  τη πτερύγωση είναι  αξονική (α2 

= 90ο  και  c2u = 0). Να υπολογισθεί επίσης η αεροδυναµική φόρτιση σύµφωνα µε τη  σχ.(10.6.44γ) 

    ,      όπου t είναι το βήµα πτερυγίων   .
(γ)   Να υπολογισθεί  η κλίση των πτερυγίων µε βάση τον τύπο υπολογισµού του συντελεστή άνωσης, σχ.

(2.8.65),    µε λόγο µέγιστου πάχους ymax προς µήκος χορδής l 

 και  µε κατολισθητική  παράµετρο, σχ.(2.8.73),    (µε ε τη γωνία 
κατολίσθησης). 
(δ)   Να υπολογισθεί η εισακτέα ισχύς της µηχανής. 

ΛΥΣΗ: (α)   Είναι   Q = 36000/3600 = 10 m3/s,   n = 4200/60 = 70 s-1  και ειδικό έργο

:  ά ρ α α ξ ο ν ι κ ό 

στροφείο  (αντιστοιχεί επίσης σε ειδικό αριθµό στροφών   υποδεικνύοντας 

αξονικό στροφείο). Είναι     και  από τον τύπο ορισµού του δ:                                                 
************************************************************************

10.7.4-15 Αξονικός ανεµιστήρας µε διαχύτη εκροής: Κέρδος ανάκτησης πίεσης στον διαχύτη.
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Το στροφείο ενός αξονικού  ανεµιστήρα έχει  διάµετρο πλήµνης    Dπ = 210 mm   και 
ακροπτερυγίων   DAK = 500 mm  και υπό αριθµό στροφών   n = 2.900 min-1  παροχετεύει    Q = 9.000 m3/h 
αέρα πυκνότητας   ρ = 1,2 kg/m3  µε αύξηση στατικής πίεσης   Δp = p2 – p1 = 425 Pa   µεταξύ εισόδου1 – 

εξόδου 2 και  βαθµό απόδοσης πτερύγωσης  80%  οριζόµενο          
 
(µε ΥΕ 

= u·c2u    το  ειδικό έργο του Όϊλερ για εκροή χωρίς συστροφή, δηλ.  µε   α2 = 900 συνεπαγόµενη   c2u = 0,   
βλ. παράγραφο 10.6.6 ΡΔΜ).
(α)   Πριν από το στροφείο υπάρχει οδηγός (ακίνητη) πτερύγωση και  ζητείται  να ευρεθεί η γωνία εκροής 
των ακίνητων πτερυγίων στους ακτινικούς σταθµούς πλήµνης, µέσης γραµµής και ακροπτερυγίων, η 
οποία ταυτόχρονα είναι και η γωνία εισροής της απόλυτης ταχύτητας στο στροφείο. 
(β)   Για την αύξηση της µετατροπής κινητικής ενέργειας της ροής σε πίεση στην έξοδο από το  στροφείο 
(διατοµή 2) είναι προσαρµοσµένος διαχύτης µε λόγο διατοµών εκροής του  προς εισροή    Α3/Α2 = 2,5   και 

βαθµό απόδοσης   (για τη  λειτουργία διαχυτών βλ. παράγραφο 3.6.4 και 
5.3.7 ΡΔΜ). Να υπολογισθεί η ταχύτητα εκροής στον διαχύτη και η αύξηση πίεσης από την λειτουργία του.
(γ) Να υπολογισθεί επίσης η ισχύς κίνησης του ανεµιστήρα και το όφελος σε ισχύ της µηχανής από τη 
χρησιµοποίηση του διαχύτη. 

ΛΥΣΗ: (α)   Η γωνία υπολογίζεται  από το  τρίγωνο ταχυτήτων εκροής από την σταθερή πτερύγωση, που 

είναι ταυτόχρονα και  γωνία εισροής α1 στην κινητή πτερύγωση από:  .    Η µεσηµβρινή 

ταχύτητα (δηλ. η αξονική) ευρίσκεται από την εξίσωση συνέχειας   µε 

 και :

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

10.7.4-16      Πτερύγωση ακτινικού ανεµιστήρα    (10. ΤUW2)  

 Η κινητή πτερύγωση ακτινικού  ανεµιστήρα  έχει  τα εξής  γεωµετρικά  χαρακτηριστικά:   Σχετική 
γωνία εισροής και  εκροής    β1 = 25ο, β2 = 35ο,   αντίστοιχα, πλάτος εισροής και εκροής   b1 = 229 mm,                
b2 = 182 mm, διάµετρος αναρρόφησης   D1 = Ds =  0,5 m, εξωτερική διάµετρος (ακροπτερυγίων)               
D2 = 0,705 m,  πτερύγια κυκλικής καµπυλότητας  R = 498 mm  µε κέντρο καµπυλότητας σε περιφέρεια 
κύκλου ακτίνας   ρ = 291 mm,  γωνία βήµατος πτερυγίων   φ  = 30ο (δηλ. αριθµό πτερυγίων  360:30), 
οµοιόµορφο πάχος πτερυγίων  s = 5 mm, εύρος στροφείου  Β = 279 mm και ακτίνα καµπυλότητας 
επικαλύµµατος πτερύγωσης  REΠ = 74 mm. Παροχή όγκου, ειδικό έργο και  αριθµός στροφών είναι 
αντίστοιχα:  Q = 7 m3/s,  Y = 3.031,3 J/kg,  n = 39 s-1 (πρόκειται  για τον ανεµιστήρα της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
παραγράφου 10.TUW1) µε υδραυλικό και ογκοµετρικό βαθµό απόδοσης   ηη = 90% και   ηQ = 95%, 
αντίστοιχα. 
(α)   Με δεδοµένο, ότι η εισροή στη κινητή πτερύγωση γίνεται  χωρίς συστροφή    (α1 = 90ο, δηλ.  cu1 = 0, και 
επίσης   c1 = c1m) και  η µεσηµβρινή ταχύτητα εισροής είναι   c1m = ΣΕΠ·cs  µε τον Συντελεστή 
Επιβράδυνσης   ΣΕΠ ≈ 0,7  (κατ’  αναλογία προς τον ΣΕΠ του κριτηρίου  de Haller, παράγραφο 8.5.7Α) να 
υπολογισθεί το τρίγωνο ταχυτήτων εισόδου και το πλάτος εισροής   b1. 
(β)   Λαµβάνοντας  τον συντελεστή  ελάττωσης ισχύος   µ = 0,71   να υπολογισθεί  το τρίγωνο  ταχυτήτων 
εξόδου από  τη κινητή πτερύγωση και το  πλάτος εκροής   b2   γνωρίζοντας ότι  µε σκοπό τη µεγιστοποίηση 
του έργου του Όϊλερ η πτερύγωση έχει   c1u = 0   λόγω κατασκευής µε    α1 = 90ο. 
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(γ)   Εφαρµόζοντας το κριτήριο de Haller   ΣΕΠ = 0,7 (= w2/w1 Συντελεστής ΕΠιβράδυνσης ροής) να 
ελεγχθεί η ορθότητα της κατασκευαστικής επιλογής   β2 = 35ο  και αν είναι προβληµατική να προταθεί 
µέτρο θεραπείας.
Και στα τρία ερωτήµατα να σχολιασθεί η σύγκριση µε τη δεδοµένη γεωµετρία από τον κατασκευαστή. 

ΛΥΣΗ: (α)   Στη διατοµή αναρρόφησης η εξίσωση συνέχειας,  λαµβάνοντας υπόψη το έλλειµµα παροχής 

εκφραζόµενο µε τον ογκοµετρικό βαθµό απόδοσης,  δίνει την ταχύτητα 

αναρρόφησης στο στόµιο της µηχανής   και  την µεσηµβρινή ταχύτητα 

εισροής:

      ,      ,   α1 = 90Ο . 

*************************************************************************************
10.7.4-17  EL;;; Δρ;;;
-18Όφελος από ανάκτηση πίεσης µε τη προσθήκη διαχύτη εκροής σε ανεµιστήρα

10.7.4-17  Όφελος από ανάκτηση πίεσης µε τη προσθήκη διαχύτη εκροής σε ανεµιστήρα

Στην εκροή αξονικού ανεµιστήρα θερµού αέρα βιοµηχανικής διεργασίας αµέσως µετά το στροφείο 
η µεσηµβρινή (αξονική)  ταχύτητα  είναι    c1 = cm = 22 m/s  υπό  θερµοκρασία   t1 = 55 oC  και  πίεση           

p1 = 1,5 bar.  Για την ανάκτηση πίεσης τοποθετείται µε κατάλληλη  προσαρµογή, ώστε να είναι   
κατά τη διατοµή,  διαχύτης εκροής µε λόγο διατοµών εκροής/εισροής  Α2/Α1 = 2,4   και  βαθµό απόδοσης  

ηΔ = 72%   οριζόµενο µε τον τύπο  .

Ειδική σταθερά αέρα , κανονική θερµοκρασία .
(α)   Εξηγείστε τη φυσική σηµασία του  ηΔ.  Να υπολογισθεί η αύξηση της στατικής πίεσης στον διαχύτη και 
η ταχύτητα εκροής του.

(β)   Να υπολογισθεί  ο  “συντελεστής ανάκτησης πίεσης”  οριζόµενος µε τον τύπο  µε  

 τη δυναµική  πίεση εισροής.   Εξηγείστε τη σηµασία αυτού  του συντελεστή. Γιατί  δεν 

µπορεί να πλησιάσει την µονάδα;
(γ)   Ποιες είναι οι απώλειες ολικής πίεσης στον διαχύτη;
(δ)   Η περιφερειακή ταχύτητα στη µέση γραµµή  του στροφείου του  ανεµιστήρα είναι   u = 50 m/s, η 
περιφερειακή συνιστώσα απόλυτης ταχύτητας  cu = 7,3 m/s  και  ο βαθµός απόδοσης της πτερύγωσης    
ηπτ = 0,84,  ενώ η απόλυτη γωνία εκροής είναι  α2 = 90ο και κατά συνέπεια c2u = 0. Με βάση το 

διεργαζόµενο ειδικό έργο   (από την εξίσωση στροβιλοµηχανών του Euler) να 

υπολογισθεί  η συνολική απόδοση του “συστήµατος” ανεµιστήρα και διαχύτη και το όφελος σε αύξηση 
πίεσης (ή ειδικό έργο) από τη συναρµογή του διαχύτη εκροής. 

(ε)   Σιωπηρά θεωρήθηκε, ότι η ροή είναι ασυµπίεστη, δηλ.    Γιατί;

ΛΥΣΗ: (α)   Ο βαθµός απόδοσης διαχύτη δείχνει την ικανότητα του διαχύτη να αυξάνει την στατική πίεση 
από την είσοδο p1 µέχρι  την έξοδό του p2 επιβραδύνοντας τη ροή από ταχύτητα c1 σε c2  και 
µετατρέποντας έτσι σε κινητική ενέργεια   c2/2  σε ενέργεια πίεσης   Δp12/ρ.
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Είναι    µε λόγο ταχυτήτων αντιστρόφως ανάλογο των διατοµών 

10.7.4-18 Αξονικός τετραπτέρυγος ανεµιστήρας χαµηλής πίεσης: Διαστασιολόγηση.

Να διαστασιολογηθεί  το  τετραπτέρυγο στροφείο      (z = 4)           αξονικού ανεµιστήρα παροχής  Q 
= 14.400 m3/h αέρα πυκνότητας   ρ = 1,2 kg/m3 (αντιστοιχεί σχεδόν σε συνθήκες   1 atm, 20 oC)         και 
αριθµού στροφών  n = 2.900 min-1  µε ηλεκτροκινητήρα ενσωµατωµένο στη πλήµνη   διαµέτρου           Dπ = 
200 mm. Η αύξηση ολικής πίεσης είναι   Δpt = 300 Pa  και ο αέρας εισρέει µε συστροφή  αντίθετη προς τη 
περιστροφή του στροφείου µέσω οδηγού πτερύγωσης µε τη ταχύτητα   co   και  εισρέει  στη κινητή 
πτερύγωση µε   c1 = c0, όπως δείχνει το τρίγωνο ταχυτήτων. Στα πτερύγια χρησιµοποιούνται  αεροτοµές 

χορδής l µε συντελεστή άνωσης   (αεροτοµή Goe 564, βλ. παράγραφο 
2.8.9) µε   ymax = 82 mm  µέγιστο πάχος, α η τοπική γωνία προσβολής της ροής προς την αεροτοµή µε 

µέση σχετική ταχύτητα  υπό µέση γωνία  β∞  προκύπτουσα από 

 και  κατολισθητική παράµετρο, σχ.(2.8.78),  . Ο βαθµός 

απόδοσης του στροφείου είναι καθ’ υπόθεση  η ≈ 75%.   Ειδικότερα ζητούνται:

(α)   Να ευρεθεί η  διάµετρος ακροπτερυγίων  DAK  µέσω των αριθµών ταχυστροφίας  , 

σχ.(10.3.6β), και διαµέτρου , σχ.(10.2.13), και του τύπου προσοµοίωσης της 

καµπύλης του  Κορντιέ    , σχ.(10.3.10).

(β)   Να υπολογισθεί η µεσηµβρινή ταχύτητα  κατά τη διατοµή και για τη µέση διάµετρο   

 η περιφερειακή ταχύτητα u, η σχετική ταχύτητα   w∞  και η µέση σχετική γωνία  β∞.
(γ)   Στον σταθµό  D∞ = Dm να υπολογισθεί µέσω του συντελεστή φόρτισης σχ.(10.6.44γ),

, ο  αναγκαίος συντελεστής άνωσης  cL, η γωνία προσβολής  α και οι 
διαστάσεις της αεροτοµής . , δηλ. η χορδή l  και το µέγιστο πάχος ymax.

ΛΥΣΗ: (α)   Με  βάση  τη θεωρία οµοιότητας από  τον αριθµό διαµέτρου  γίνεται αρχική εκτίµηση της 

ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ς δ ι α µ έ τ ρ ο υ τ ο υ σ τ ρ ο φ ε ί ο υ :  µ ε τ ο ε ι δ ι κ ό έ ρ γ ο 

 και παροχή όγκου  . Η τιµή του δ 

υπολογίζεται από τον αριθµό ταχυστροφίας  µέσω του τύπου προσοµοίωσης της 

**************************************************************************
10.7.4-19    Εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη µείωση παροχής σε ανεµιστήρα µε ρύθµιση αριθµού 
                   στροφών αντί στραγγαλισµού                  (15.3.5) 

21



 O φυσητήρας µιας εγκατάστασης κλιµατισµού εργάζεται  συνεχώς καταναλίσκοντας ισχύ    Pw = 14,3 kW. 
Κατά την διάρκεια της νύκτας  (12 h) απαιτείται  µόνο η µισή παροχή αέρα απ' ότι την ηµέρα  (12 h).                Η 

ρύθµιση αυτή γίνεται µε στραγγαλισµό 
της ροής του αέρα στην κατάθλιψη. 
(α)  Να ευρεθεί πόση ηλεκτρενέργεια  
(σε kWh)  εξο ικονοµούµε µε 
αντικατάσταση του ηλεκτροκινητήρα µε 
άλλον ρυθµ ι ζόµ ε νου αρ ι θµού 
στροφών, ώστε κατά τη διάρκεια της 
νύχτας να λειτουργεί  ο ανεµιστήρας µε 
µε ιωµένες  στροφές αντ ί  του 
στραγγαλισµού. 
(β) Εξηγείστε πώς προκύπτουν οι 
απώλειες στη  περίπτωση µείωσης 
παροχής µε στραγγαλισµό.

ΛΥΣΗ: (α) Η παροχή, σύµφωνα µε τις αρχές οµοιότητας για την ίδια µηχανή, είναι ανάλογη του  αριθµού 
στροφών n, σχ.(3.7.3α), οπότε  για τον υποδιπλασιασµό της παροχής απαιτείται µείωση στις µισές στροφές n/
2. Εξ άλλου  κατά τη σχ.(3.7.5α)  η ισχύς στον άξονα του  ανεµιστήρα για την ίδια εγκατάσταση είναι  ανάλογη 
της τρίτης δύναµης του αριθµού των στροφών P ~ n3. Δηλ. η κατανάλωση ισχύος τη νύχτα είναι :  

                                          ,
***************************************************************************************************

10.7.4-20  Σχεδιασµός ανεµιστήρα χαµηλής πίεσης µε τυµπανοστροφείο

Με βάση τον ανεµιστήρα χαµηλής πίεσης µε τυµπανοστροφείο µε κοίλα κατά τη φορά 
περιστροφής πτερύγια του παρακάτω ΣΧΗΜΑΤΟΣ να υπολογισθούν τα βασικά σχεδιαστικά και 
λειτουργικά στοιχεία ενός νέου ανεµιστήρα παροχής   Q = 10.800 m3/s  υπό  1.010 mbar και   20 οC 
ολικής αύξησης πίεσης   Δp = 85  mm Στήλης Νερού. Ειδικότερα ζητούνται:
(α)   Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήµατα και  µειονεκτήµατα ανεµιστήρων µε τυµπανοτροφείο και  γιατί  αυτός 
ο τύπος έχει ευρύ πεδίο εφαρµογών. 
(β)   Στόχος του σχεδιασµού  είναι  η µεγιστοποίηση του ειδικού  έργου  Υ (δηλ. του µανοµετρικού  Δpt) της 
πτερύγωσης µέσω του µηδενισµού της περιφερειακής συνιστώσας της απόλυτης ταχύτητας εισόδου c1u 
και  τη µεγιστοποίηση αυτής της εξόδου  c2u.  Είναι  αυτός ο στόχος εφικτός και εφαρµοστέος στο επόµενο 
βήµα σχεδιασµού;
(γ)   Τυπικές τιµές των χαρακτηριστικών αριθµών στους τυµπανοανεµιστήρες σύµφωνα µε τη σχ.(10.4.38) 
είναι: αριθµός ταχυστροφίας    0,44<σ<0,59, διαµέτρου 1,3<δ<1,7, πίεσης 2,0<ψ<3,0, παροχής 
0,4<φ<1,0, ειδ. αρ. στροφών  69<nq<93, βαθµός απόδοσης 0,55<η<65%,  σχετική γωνία εκροής 
148ο<β2<152ο, αριθµός πτερυγίων   50<z<250. Να ευρεθούν: ο αριθµός στροφών n (µπορεί  να είναι 
ασύγχρονος), η περιφερειακή ταχύτητα  u2, η  αντίστοιχη εξωτερική διάµετρος  D2 (ακροπτερυγίων) και η 
εσωτερική  D1 (πλήµνης) καθώς και η αναγκαία ισχύς κίνησης του ανεµιστήρα  Ρ. 
(δ)   Εµπίπτει αυτός ο  τύπος στη σειρά συνήθων ανεµιστήρων εντασσόµενων στη καµπύλη οµοιότητας του 
Κορντιέ για τις ρευστοδυναµικές µηχανές; Αποδείξτε το. 
(ε)   Να διαστασιολογηθεί  ο  άξονας της µηχανής λαµβάνοντας ως οριακή διατµητική τάση 

 και ισχύ  ηλεκτροκινητήρα  ΡHK  επαυξηµένη προς ασφάλεια λειτουργίας κατά  ~10% 

αυτής στον άξονα της µηχανής  Ρw.
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Ακτινικός ανεµιστήρας χαµηλής πίεσης µε ‘τυµπανοστροφείο’ 
κοίλων πτερυγίων κατά τη φορά περιστροφής µε 
‘ανηρτηµένη’ πτερωτή διπλής έδρασης και ιµαντοκίνηση. 
Αποτελεί τυπική κατασκευή του είδους  (Q = 8.000 m3/h, n = 
720 min-,  Δp = 500 Pa ,  D2 = 500  mm , προϊόν Sulzer),από  
ΣΧΗΜΑ 10.4/11 ΡΔΜ, βλ.  επίσης εφαρµογή παραγράφου 
10.4.7Γ. Αριστερά  γεωµετρία και ροή πτερυγίων σύµφωνα µε 
τα τρίγωνα ταχυτήτων

ΛΥΣΗ (α)   Τα κοίλα κατά τη φορά περιστροφής έχουν 
τη δυνατότητα να µετατρέπουν µεγάλο ειδικό έργο  σε 
διαστάσεις πτερωτής µικρότερες. Έτσι ανά µονάδα 
ισχύος έχουν µικρότερη µάζα και απλούστερη 

κατασκευή πτερύγωσης. Το πλεονέκτηµα αυτό συχνά υπερτερεί του κύριου µειονεκτήµατος που είναι  ο 
χαµηλότερος βαθµός απόδοσης και σχετικά υψηλότερος θόρυβος λειτουργίας. 

(β)  Είναι εφικτός. Όπως δείχνει η εξίσωση στροβιλοµηχανών του Euler το (ιδανικό) ειδικό έργο 

************************************************************************************************************
10.7.4-21
-21 Σχεδιασµός πτερύγωσης ανεµιστήρα µε τυµπανοστροφείο

Ανεµιστήρας χαµηλής πίεσης µε παροχή  Q = 3 m3/s και αύξηση πίεσης Δpt = 85 mm Σ.Ν. λειτουργεί  µε 
τυµπανοστροφείο εξωτερικής διαµέτρου  D2 = 500 mm και εσωτερικής D1 = 400 mm µε σύγχρονο αριθµό 
στροφών  n = 960 min-1 = 16 s-1. Η κατασκευή προσοµοιάζει του υπό κλίµακα σχεδιασµένου ανεµιστήρα 
στο ΣΧΗΜΑ 10.4/11* ΡΔΜ, του οποίου  ορισµένα χαρακτηριστικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Εδώ η 
µορφή των κοίλων κατά τη  φορά περιστροφής πτερυγίων και  τα τρίγωνα ταχυτήτων δίνονται  στο 
σκαρίφηµα µε την χαρακτηριστικό αυτού του είδους πτερύγωσης η  απόκλιση ταχυτήτων  εισροής-εκροής 
να µην υπερβαίνει  τους   90ο  και η εισροή να γίνεται χωρίς συστροφή, δηλ. µε απόλυτη γωνία   α1 = 900  
συνεπαγόµενη  c1u= 0  και µεγιστοποίηση του ειδικού έργου  Υ. 
(α)   Να υπολογισθούν οι ταχύτητες στα τρίγωνα ταχυτήτων εισόδου και εξόδου γνωρίζοντας ότι το  εύρος 
ροής, δηλ. το πλάτος των πτερυγίων, είναι  b1 = b2 = b  και επίσης οι σχετικές ταχύτητες   w1 = w2 = w  λόγω 
της µικρής διαδροµής στα διαπτερυγικά διαστήµατα. 
(β)   Να σχεδιαστούν τα πτερύγια ως κυκλικά τόξα κατασκευασµένα από ελάσµατα σιδήρου (λαµαρίνα). 
(γ)   Να υπολογισθεί  ο συντελεστής ελάττωσης ισχύος µ κατά τον Pfleiderer, σχ.(10.4.24), τον Eck, σχ.
(10.4.19) και τον Stanitz, σχ.(10.4.22) και να σχολιασθεί το  αποτέλεσµα συγκριτικά µε την τιµή  µ = 0,9, 
που χρησιµοποιήθηκε στην προηγούµενη ΕΦΑΡΜΟΓΗ για τον υπολογισµό των βασικών στοιχείων στον 
ίδιο ανεµιστήρα. 
 *Ακτινικός ανεµιστήρας χαµηλής πίεσης µε ‘τυµπανοστροφείο’  κοίλων πτερυγίων κατά τη φορά περιστροφής µε 
‘ανηρτηµένη’  πτερωτή  διπλής  έδρασης  και  ιµαντοκίνηση.   Αποτελεί τυπική κατασκευή του είδους  (Q = 8.000 
m3/h, n = 720 min-1, Δp = 500 Pa , D2 = 500  mm , κατασκευή Sulzer), βλ. επίσης Εφαρµογή  10.4.7Γ .

ΛΥΣΗ  (α)  Με τη γωνιακή ταχύτητα  

                      και   .

Η παροχή όγκου καθορίζεται από τις µεσηµβρινές ταχύτητες στις δύο διατοµές

µε , 

*****************************************************************************************
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10.7.4-22
10.7.4-22  Υπολογισµός ακτινικού ανεµιστήρα µεγάλης παροχής

Ακτινικός ανεµιστήρας πρέπει να παροχετεύει  Q = 324.000 m3/h υπό πίεση 1.010 mbar και 

θερµοκρασία 20 οC µε διαφορά πίεσης µε βαθµό απόδοσης  η  = 0,78 (ως προς την 
αναγκαία ισχύ στον άξονα της µηχανής) και τυποποιηµένο αριθµό στροφών   n = 480 min-1 = 8 s-1.
(α)  Να υπολογισθεί   η εισακτέα ισχύς  Pw στον άξονα του ανεµιστήρα και  να επιβεβαιωθεί ο τύπος του 

βάσει  τιµών  σ<0,6  του  αριθµού ταχυστροφίας  , σχ.(10.3.6) και να προϋπολογισθεί  η 

εξωτερική  διάµετρος στροφείου µέσω του αριθµού  διαµέτρου  , σχ.(10.2.13), και του 

τύπου προσοµοίωσης της καµπύλης του Κορντιέ, σχ.(10.3.10),   . 

(β) Να προϋπολογισθεί επίσης η περιφερειακή ταχύτητα ακροπτερυγίων (εξωτερική στροφείου) 

 και  µετά από σύγκριση µε την προκύπτουσα µέσω του αριθµού  πίεσης, σχ.(10.2.1), 

 σε συσχετισµό µε τη σχ.(10.3.8)   ( .

(γ)   Να επιβεβαιωθεί η υπολογισθείσα στο (α) διάµετρος στροφείου   D2 µε τη ταχύτητα στην ωτίδα 

(φλάντζα) αναρρόφησης πριν την εισροή στο στροφείο, σχ.(8.5.82),     µε τον αριθµό 

εισροής , βλ. σχ.(8.3.10) και ΣΧΗΜΑ 8.3/2β ΡΔΜ,   για   nq>40  καθώς 

και  µε τον υπολογισµό του στροφείου λαµβάνοντας συντελεστή µείωσης ισχύος  ν = 0,8 (χαµηλός λόγω 
σχετικά µικρού αριθµού πτερυγίων σε ανεµιστήρες αυτού του µεγέθους), µηχανικό βαθµό απόδοσης 
στροφείου   ηm = 0,95  και   εισροή στη πτερύγωση  χωρίς  συστροφή, δηλ.  µε απόλυτη  γωνία  εισροής  
α1 = 90ο  συνεπαγόµενη µηδενική περιφερειακή συνιστώσα της απόλυτης ταχύτητας:  c1u = 0. 
(δ) Να υπολογισθούν τα τρίγωνα ταχυτήτων εισόδου  και εξόδου και  να ελεγχθεί η καταλληλότητα της 

κινητής πτερύγωσης µέσω του συντελεστή επιβράδυνσης   (κριτήριο de Haller, βλ. 

παράγραφο  8.5.7Α ΡΔΜ, κατά το οποίο η σχετική ταχύτητα, προς αποτροπή αποκόλλησης του οριακού 
στρώµατος, δεν επιτρέπεται  να επιβραδυνθεί περισσότερο από 30% µέσα στους µεσοπτερυγικούς 
διαύλους) 
(ε) Να υπολογισθεί ο αριθµός πτερυγίων και το βήµα στην εξωτερική περιφέρεια και 
(στ) να σχεδιασθεί η πτερύγωση λαµβάνοντας πτερύγια απλού κυκλικού  τόξου (κλίση πτερυγίων, 
καµπυλότητα, διαστάσεις). 

ΛΥΣΗ (α) Είναι   και ειδικό έργο µε

, = Q·ρ 90·1,2 = 108 kg/s, . 

Ισχύς εισακτέα στον άξονα του ανεµιστήρα: P = ṁ·Y/η = 108·4917/0,78 = 680815,4 W → P = 681 kW    

 ,  άρα ακτινικό στροφείο: 
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:  διάµετρος ακροπτερυγίων.

*************************************************************************************
a 10.7.4-23   EL;;;Fraglich!
                                                        Fraglich!
10.7.4-23 Σχεδιασµός νέου ανεµιστήρα  βάσει πρωτοτύπου σε λειτουργία

 Ακτινικός (φυγοκεντρικός) ανεµιστήρας έχει παροχή Q = 9.000 m3/h µε αύξηση στατικής πίεσης 
Δp = 450 Pa, όταν το στροφείο περιστρέφεται  µε αριθµό στροφών n = 960 min-1. Ζητείται  να 
κατασκευασθεί ένας  νέος ανεµιστήρας µε παροχή 7.200 m3/h αλλά µε αύξηση ολικής πίεσης Δpt = 450 
Pa  χρησιµοποιώντας το ίδιο κέλυφος και ελάχιστες λοιπές τροποποιήσεις υπό τον ίδιο αριθµό στροφών. 
Ο πρωτότυπος ανεµιστήρας έχει  τα εξής χαρακτηριστικά:  Στροφείο z = 12 πτερυγίων, εξωτερική 
διάµετρος D2 = 700 mm και εσωτερική D1 = 520 mm µε πλάτος πτερυγίων αντιστοίχως b2 = 165 mm και   
b1 = 280 mm, σχετικές γωνίες β2 = 25ο και  β1 = 31ο και  διατοµή εκροής κελύφους πλάτους Β = 660 mm και 
ύψους Η = 430 mm. Ειδικότερα να υπολογισθούν:
(α) Η διάµετρος του νέου στροφείου 
(β)…
(γ)…..

ΛΥΣΗ: Διατηρώντας την ίδια σχετική γωνία εκροής β2 και  κατά το δυνατόν το ίδιο βήµα πτερυγίων 
ευρίσκουν εφαρµογή οι  νόµοι  οµοιότητας, βλ. υποκεφάλαιο  3.7. Έτσι  για την ολική πίεση ισχύει 

 και η διάµετρος του νέου στροφείου είναι . Mε 
*********************************************************************************
10.7.4-24

-24 Τρίγωνα ταχυτήτων σε ακτινικό ανεµιστήρα

Δίνονται  τα εξής δεδοµένα στροφείου  ακτινικού  ανεµιστήρα στο Κανονικό Σηµείο Λειτουργίας: 

Παροχή , αύξηση πίεσης Δpt,th = 13.650 Pa,  ογκοµετρικός βαθµός απόδοσης            
ηQ = 0,95, διάµετρος ακροπτερυγίων D2 = 745 mm, διάµετρος εισροής στη πτερύγωση D1 = 210 mm, 
πλάτος στροφείου στην εισροή    b1 = 80 mm και στην εκροή b2 = 37, αριθµός στροφών n = 2.900 min-1, 
πυκνότητα αέρα                 ρ = 1,2 kg/m3, εισροή στη πτερύγωση χωρίς συστροφή (α1 = 90ο).
(α)   Με τη παραδοχή άτριβης ροής και  πτερύγια ταυτισµένα µε τις ροϊκές γραµµές, δηλ. ιδανική ροή, να 
υπολογισθούν τα τρίγωνα ταχυτήτων και να αποδοθούν σε σκαρίφηµα καθώς επίσης και η πτερύγωση.
(β)   Να επιβεβαιωθεί  µε κριτήριο τον αριθµό ταχυστροφίας σ (ή τον ειδικό αριθµό  στροφών nq), ότι ο 
ανεµιστήρας είναι ακτινικού τύπου.
(γ)   Είναι η ροή στο στροφείο ασυµπίεστη ή συµπιεστή; Γιατί;
(δ)  Στη προκειµένη περίπτωση έχουµε έναν ανεµιστήρα ή έναν φυσητήρα; Γιατί;

ΛΥΣΗ:  (α)   Πραγµατική παροχή στη πτερύγωση Q = QΚΣΛ/ηQ = 5000/0,95 = 5.263,2 m3/h , Q = 
5263,2/3600 = 1,462 m3/s

Μεσηµβρινές ταχύτητες: , 

Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ έ ς τ α χ ύ τ η τ ε ς : , , , 

, .
Εισροή χωρίς συστροφή → α1 = 90ο, c1u = 0, οπότε εξίσωση του Euler δίνει
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*****************************************************************************************

10.7.4-25  a 10.7.4-25   EL;;;τσεκ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                            τσεκ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.7.4-25  Απώλειες και βαθµός απόδοσης σε εγκατάσταση ανεµιστήρα

Ανεµιστήρας µε ηλεκτροκινητήρα ισχύος Ρ = 1,70 kW ;;; ισχύς στον άξονα;;; και αριθµό στροφών 
n = 1.450 min-1  παροχετεύει    Q = 4.500 m3/h  αέρα από µεγάλο χώρο, στον οποίο επικρατεί θερµοκρασία 
25 οC  και πίεση  p1 = 990 mbar = pA.  Ο αγωγός απαγωγής του  αέρα έχει  διάµετρο   480 mm  και  µετά  
τον ανεµιστήρα η πίεση είναι κατά   Δp = pA-pK = 850 Pa  µεγαλύτερη από την pA.
(α)   Είναι η ροή συµπιεστή; Γιατί;

(β)   Ζητείται η ισχύς απωλειών και  ο συνολικός βαθµός απόδοσης οριζόµενος µε  
  
όπου Υ 

το  εισαγόµενο  ειδικό έργο του ανεµιστήρα και ΥVAK το ειδικό έργο απωλειών µεταξύ αναρρόφησης και 
κατάθλιψης.  Δίνεται η σταθερά αέρα  R = 287,06 J/(kg·K), κανονική θερµοκρασία   Τn = 273,15 Κ.
(γ)   Είναι ο ανεµιστήρας αξονικής ή ακτινικός; Να αιτιολογηθεί η απάντηση. 

ΛΥΣΗ: (α)   Η ροή  θεωρείται σίγουρα ασυµπίεστη  , διότι η µεταβολή πίεσης ΔpAK/pA µεταξύ 

αναρρόφησης και  κατάθλιψης δίνει  µεταβολή πυκνότητας µικρότερης του 1%, όπως σηµειώνεται στη 
παράγραφο 10.1.2. Σύµφωνα µε τη σχ.(10.1.15) είναι:
 (β)   
******************************************************************************
10.7.4-26
-26   Αεροσήραγγα κλειστού κυκλώµατος ανοιχτού τµήµατος µετρήσεων µε αξονικό 

ανεµιστήρα

Αεροσήραγγα τύπου  Γκαίτινγκεν (Goettingen)  για αεροδυναµικές µετρήσεις λειτουργεί µε αξονικό 
ανεµιστήρα σε κλειστό κύκλωµα αέρα αλλά µε ανοιχτό τµήµα µετρήσεων, το οποίο περιλαµβάνεται  µεταξύ 
του ακροφυσίου εκροής 11, βλ. ΣΧΗΜΑ, και του διαχύτη αναρρόφησης 1. Η ροή αέρα υποχρεώνεται  να 
αλλάξει διεύθυνση τέσσερις φορές στις γωνίες  2 και  4  πριν τον ανεµιστήρα και   7,8  πριν το ακροφύσιο, 
στις οποίες πτερύγια φροντίζουν για την καθοδήγηση του  αέρα µε λιγότερες απώλειες, ενώ η µετάβαση της 
ροής µεταξύ τµηµάτων διαφορετικής διατοµής γίνεται µε τους διαχύτες  1,3,6.  Για την εξισορρόπηση της 
ροής πριν το ακροφύσιο  11 έχουν τοποθετηθεί κυψελωτά διαφράγµατα  9  και  συρµάτινα πλέγµατα 10 για 
την εξοµάλυνση  της ροής, δηλ. τη µείωση της τυρβώδους κίνησης στη  ροή πριν την είσοδο  στο 
ακροφύσιο διαµέτρου  d = 1,0 m  και µέγιστης ταχύτητας εκροής  cEK  = 50 m/s. Στον ΠΙΝΑΚΑ δίνονται οι 
συντελεστές απωλειών  ζi  και  η  γεωµετρία του κάθε τµήµατος. Πρόσθετες απώλειες δηµιουργούνται στο 
ανοικτό τµήµα µετρήσεων λόγω προστριβής της ελεύθερης ροής µε το ηρεµούν περιβάλλον ανερχόµενες 
στο  ~5%  των συνολικών αναντίστρεπτων απωλειών. 
(α)   Να υπολογισθούν οι απώλειες ροής, το συνολικό ειδικό έργο απωλειών  ΥV και η αντίστοιχη ισχύς ΡV.

(β)  Να υπολογισθεί  ο βαθµός απόδοσης   µε PV η ισχύς απωλειών   

τοπικές απώλειες και απώλειες ελεύθερης εκροής και   η ισχύς εκροής από το ακροφύσιο. 

(γ)   Να ευρεθεί η αναγκαία εισακτέα ισχύς εκροής από το ακροφύσιο. 
(δ)  Να αιτιολογηθεί γιατί  ο χρησιµοποιούµενος ανεµιστήρας είναι αξονικού τύπου. Να υπολογισθεί  ο 
αριθµός στροφών. 
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(ε) Εξηγείστε γιατί ένας ακτινικός ανεµιστήρας δεν προσιδιάζει σ’ αυτού του τύπου αεροσήραγγα. 

ΛΥΣΗ: (α)   Ο υπολογισµός είναι επαναλαµβανόµενος για κάθε τµήµα της εγκατάστασης γι’ αυτό δίνουµε 
π.χ. τον υποδειγµατικό υπολογισµό για δύο θέσεις:
1.  Διαχύτης µε γωνία κλίσης τοιχώµατος  α = 6,4ο και  c  = 0,05  έχει διάµετρο  εισροής  d1 = 1,0 m  (ίση µε 
την d εξόδου του ακροφυσίου), ταχύτητα εισροής c1 = 50 m/s και ζ1 = 0,037. Ταχύτητα εκροής 
***********************************************************************************

10.7.4-27
-27 Aνεµιστήρες σε συνδυασµένη λειτουργία

Για τον εξαερισµό βιοµηχανικού  χώρου χρησιµοποιούνται δύο πανοµοιότυποι  ανεµιστήρες 
παροχής Q µε δεδοµένες χαρακτηριστικές λειτουργίας αύξηση πίεσης Δpt(Q), βαθµός απόδοσης  η(Q) ο 
καθένας και  πτώση πίεσης της εγκατάστασης  ΔpE(Q) όπως στο ΣΧΗΜΑ. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας 

απαιτείται  εξαερισµός µε παροχή  και τη νύχτα µε . Προς 
τούτο την ηµέρα λειτουργούν και  οι δυο ανεµιστήρες, ενώ τη νύχτα ένεκα µειωµένης ανάγκης σε αέρα µόνο 
ο ένας.

(α)   Να ευρεθούν τα σηµεία λειτουργίας κατά την ηµέρα και κατά τη νύχτα. 

(β)   Πώς πρέπει  να συνδεθούν οι  δυο  ανεµιστήρες κατά την ηµερήσια λειτουργία για να ανταποκριθούν 
στην ανάγκη εξαερισµού σε παροχή όγκου. Η συνισταµένη χαρακτηριστική λειτουργία   Δpσυνολ(Q) να 
σκαριφηθεί στο διάγραµµα.

(γ)   Με βάση τα αναγνώσιµα στοιχεία από τα διαγράµµατα λειτουργίας να ευρεθεί η απαιτούµενη ισχύς 
κίνησης σε λειτουργία ηµέρας  (16 ώρες)  PWΗM  και  σε λειτουργία νύχτας  PWNY (8 ώρες). Να υπολογισθεί 
η καταναλισκόµενη ενέργεια σε ετήσια βάση για λειτουργία  300  ηµερονυκτίων ετησίως. ΛΥΣΗ: (α) Είναι 

 και  . Το σηµείο  λειτουργίας ηµέρας 

είναι  µε την αντίστοιχη κατακόρυφη να τέµνει την καµπύλη της εγκατάστασης στο 

σηµείο ΗΜ όπου µε βαθµό απόδοσης η ≈ 80%. Το σηµείο λειτουργίας νύχτας 

ΝΥ είναι στα Q = 20 m3/s, όπου   και τότε λειτουργεί  ο ένας ανεµιστήρας εκτός 

κανονικού σηµείου λειτουργίας µε η ≈ 60%. Από το σηµείο ΗΜ πρέπει να διέρχεται η συνισταµένη των 
δύο µηχανών χαρακτηριστική σχεδιασµένη στο ΣΧΗΜΑ µε διακεκοµµένη καµπύλη. 

*****************************************************
10.7.4-28
10.7.4-28 Tρίγωνα ταχυτήτων και πτερύγια σε ακτινικό στροφείο ανεµιστήρα

Επιµέτρηση-αποτύπωση του στροφείου δεδοµένου ακτινικού ανεµιστήρα παροχής  Q = 6.000 m3/
h, αύξησης πίεσης  Δpt = 66,7 mbar και  αριθµού στροφών  n = 2.900 min-1 (στο κανονικό σηµείο 
λειτουργίας) έδωσε τα εξής αποτελέσµατα:
Εξωτερική διάµετρος στροφείου  D2 = 0,52 m :  εκροή ,  Πλάτος στροφείου στην εκροή    b2 = 0,11 m
Εσωτερική διάµετρος στροφείου  D1 = 0,4 m :  εισροή ,  Πλάτος στροφείου στην εισροή   b1 = 0,13 m
Η µέση  πυκνότητα του αέρα είναι   1,2 kg/m3. Η ροή στην πτερύγωση θεωρείται  άτριβη  και 
προσαρµοσµένη στη γεωµετρία των πτερυγίων (αγνοείται δηλαδή η διολίσθηση της ροής και  η  εξ’  αυτής 
µείωση ειδικού  έργου) µε ογκοµετρικό βαθµό απόδοσης  ηQ = 0,95.  Γνωρίζοντας ότι  η εισροή είναι χωρίς 
συστροφή, δηλ. απόλυτη γωνία εισροής  α1 = 90ο (και  συνεπώς  c1u = 0),
(α)   Να υπολογισθούν τα τρίγωνα ταχυτήτων.
(β)   Να δοθεί σκαρίφηµα της πτερύγωσης. 
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(γ)   Να υπολογισθεί η εισακτέα ισχύς στον άξονα του ανεµιστήρα.
(δ) Στη πτερύγωση πραγµατικής κατασκευής εκτιµήστε ποιοτικά τί  θα συµβεί  µε το ειδικό έργο 
πτερύγωσης, µε την ισχύ της µηχανής και µε τα τρίγωνα ταχυτήτων. 
(ε) Μετά από σύγκριση των σχετικών ταχυτήτων  w1 και  w2  στη πτερύγωση να εκτιµηθεί, εάν ο 
σχεδιασµός του στροφείου είναι αξιόπιστος, γνωρίζοντας ότι για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
αποκόλλησης της ροής στους διαπτερυγικούς διαύλους συνιστάται  ήπια επιβράδυνση ροής µε  

(κατά το κριτήριο de Haller, βλ. παράγραφο 8.5.7Α ΡΔΜ).

(στ)   Στοιχειοθετείστε, εάν είναι πράγµατι ακτινικός ο ανεµιστήρας ή θα έπρεπε να είναι αξονικός; 

ΛΥΣΗ: (α) Εξίσωση συνέχειας δίνει τις µεσηµβρινές ταχύτητες: 
                   Q = 5940/3600 = 1,65 m3/s 
              c1m = 1,65/(π·0,4·0,13) = 10,1 m/s,       c2m = 1,65/(π·0.54·0,11) = 8,84 m/s
Περιφερειακές ταχύτητες µε αριθµό στροφών και διαµέτρους: 
************************************************************

10.7.4-29

10.7.4-29  Καθορισµός βασικών διαστάσεων ανεµιστήρα  10.7.4-Χ1.   
 
            Να καθορισθεί  ο αριθµός στροφών και  το µέγεθος της πτερωτής του ανεµιστήρα, της εγκατάστασης 
της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 10.7.4-3,  για τον οποίο  είναι  γνωστά τα βασικά χαρακτηριστικά: παροχή  όγκου  Q = 4 
m3/s  για αέρα µέσης πυκνότητας  ρ = 1,2 kg/m2 και πίεση  αναρροφήσεως από το περιβάλλον  pα = 1.000 
mbar, ταχύτητα εκροής  c = 35 m/s, ειδικό έργο  Υ = 1.112,5 J/kg  (µε g = gn = 9,80665 m/s2)  και βαθµός 
απόδοσης  η = 75%  ή και µεγαλύτερος. 
Να εφαρµοσθούν οι ακόλουθες  τρεις µεθοδολογίες (α,β,γ) επίλυσης λαµβάνοντας υπόψη, ότι προτιµάται  η 
άµεση  σύνδεση µε τον ηλεκτροκινητήρα, ότι κατάλληλοι αριθµοί  στροφών σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ 8.2-3 
ΡΔΜ για ηλεκτρόρρευµα  50 Hz είναι  580,725, 960,1.450 min-1  και  ότι η  επιλογή πρέπει να είναι 
οικονοµοτεχνικά πρόσφορη.  
(α)   Υπολογισµός αναγκαίων χαρακτηριστικών µεγεθών σε συνδυασµό µε χρήση των διαγραµµάτων στα 
ΣΧΗΜΑΤΑ 10.3/3 και /4 ΡΔΜ.  
(β) Χρήση του νοµογραφήµατος ΣΧΗΜΑΤΟΣ 10.3/6. 
(γ) Με υπολογιστικό τρόπο µέσω της µαθηµατικής προσοµοίωσης της καµπύλης οµοιότητας του Κορντιέ 
Cordier), ΣΧΗΜΑ 1.2/2 (ή 10.3/1). 
(δ) Να γίνει  συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και  να συναχθεί αιτιολογηµένο συµπέρασµα προς 
τελική εφαρµογή. 
Παρατήρηση:  Η παραπάνω ζητούµενη αρχική διαστασιολόγηση του ανεµιστήρα ακολουθεί τη διαδικασία 
υπολογισµού της σχ.(10.3.14α έως 10.3.14δ) στη παράγραφο 10.3.2 ΡΔΜ.

ΛΥΣΗ: (α) (α1) Υπολογισµός µε η = 0,75: Επειδή  δεν δίνεται συγκεκριµένος αριθµός στροφών, στο 
διάγραµµα βαθµού απόδοσης-αριθµού ταχυστροφίας  ηmax(σ), ΣΧΗΜΑ 10.3/4, για την δεδοµένη τιµή       
η = 0,75  εντοπίζουµε τον αριθµό ταχυστροφίας  σ ≈ 0,13,  τον ακτινικό τύπο του ανεµιστήρα και  τον 
αριθµό διαµέτρου   δ ≈ 6,5.  Αντιστοίχως στα διαγράµµατα α), β) και  γ) του ΣΧΗΜΑΤΟΣ 10.3/3  µε την ίδια 
τιµή  η = 0,75  εντοπίζουµε αριθµό πίεσης  ψ ≈ 1,3, ειδική διάµετρο   Dq ≈ 4,5  και  ειδικό αριθµό στροφών   
nq ≈ 19 min-1. Εξάλλου µε την σχ.(10.2.5) είναι  nq = 157,8·σ = 20,5 min-1,  δηλ. πολύ πλησίον 

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

-30 Υπολογισµός αξονικού στροφείου ανεµιστήρα
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Η οδηγός πτερύγωση  στην εισροή  τετραπτέρυγου  αξονικού  ανεµιστήρα κατευθύνει  τη ροή προς 
το  στροφείο υπό γωνία α1 = 70ο σε σχέση µε το επίπεδο περιστροφής στον ακτινικό σταθµό της µέσης 
διαµέτρου DM = 340 mm, όπου τα πτερύγια διαµορφωµένα µε αεροτοµές έχουν τοπικό συντελεστή άνωσης  
cL = 0,82  και συντελεστή  αντίστασης  cD = 0,046. Η µεσηµβρινή ταχύτητα  της αξονικής ροής δια µέσου 

της τετραπτέρυγης (z = 4) πτερωτής αριθµού στροφών  n = 2.900 min-1  είναι          

σ’ όλες τις εγκάρσιες διατοµές και η πυκνότητα του αέρα  ρ = 1,2 kg/m2.
(α)   Να υπολογισθούν και  σκαριφηθούν τα τρίγωνα ταχυτήτων εισροής και εκροής της κινητής 
πτερύγωσης.
(β)   Να ευρεθεί  ο βαθµός απόδοσης της κινητής και της ακίνητης πτερύγωσης και τελικά της βαθµίδας µε 
την παραδοχή ίδιων αεροτοµών.
(γ)   Να υπολογισθεί η αύξηση στατικής πίεσης του στροφείου.
(δ)   Να διαστασιολογηθεί η αεροτοµή στον ακτινικό σταθµό  rM  και ειδικότερα το µήκος χορδής αυτής.     

ΛΥΣΗ:  (α)   Περιφερειακή ταχύτητα µε    και :  

,   , 

α1 = 70ο  ,  c2 = cm = 21 m/s,  c1u = c2/εφα1 = 21/εφ700 = 7,643 m/s,

**********************************************************
a 10.7.4-31 EL;; ολόκληρη πριν διαχωριστεί
10.7.4-

                            uAK = 181 !!!!!!! πολύ υψηλή!!!!!!!!!!!
10.7.4-31 Σχεδιασµός προσοµοιωτή ελεύθερης πτώσης αλεξιπτωτιστών

Η προσοµοίωση της ελεύθερης πτώσης αλεξιπτωτιστών (πριν το άνοιγµα του αλεξίπτωτου) γίνεται 
σε κατακόρυφη προς τα άνω παραγόµενη δέσµη αέρα από  ανεµιστήρα (ή περισσότερους του  ενός ) σε 
ακροφύσιο αεροσήραγγας ανακυκλωνόµενου αέρα µέσα σε κλειστό χώρο, βλ. σκαρίφηµα. Για να είναι 
δυνατή η άσκηση σε θέση αιώρησης ενός έως τριών αλεξιπτωτιστών συγχρόνως η διάµετρος του  χώρου 
ροής προσοµοίωσης πρέπει  να είναι  Dπροσ = 4 m  και η ταχύτητα ροής αέρα  cΟΡ  ίση µε την οριακή 
ταχύτητα ελεύθερης πτώσης υπό συνθήκες πυκνότητας  ρ = 1,2 kg/m3. Η µάζα (το “βάρος”) του αθλητή 
µαζί  µε εξάρτηση λαµβάνεται        m = 100 kg, η µετωπική επιφάνεια ανθρωπίνου  σώµατος  ΑΑΣ ≈ 0,6 m2  
και ο συντελεστής αντίστασής του  cD = 0,78.
(α)   Να ευρεθεί καταρχάς η οριακή ταχύτητα ελεύθερης πτώσης, η οποία ταυτόχρονα είναι η αναγκαία 
ταχύτητα της δέσµης αέρα, όταν το βάρος του αλεξιπτωτιστή  B = m·g  εξισώνεται µε την αεροδυναµική 

αντίσταση του σώµατός του  ,  σχ. (2.8.10),  µε  cD  και   ΑΑΣ ο  συντελεστής 

αντίστασης και η µετωπική επιφάνεια του 
µέσου ανθρώπινου σώµατος µε τη σχετική 
εξάρτηση. 
(β)   Να υπολογισθεί  η παροχή αέρα και  η 
αύξηση πίεσης  Δpt (και το ειδικό έργο  

γνωρίζοντας, ότι  οι κύριες 

τοπικές απώλε ιες της εγκατάστασης 
ευρίσκονται  µε δεδοµένους συντελεστές 
απωλειών  ζΣΧ = 0,05  στον συγχύτη 
αναρρόφησης,   ζΠΛΕ = 0,18   στο πλέγµα 

εξοµάλυνσης της ροής µετά τον ανεµιστήρα και   ζΑΚ = 0,04  στο ακροφύσιο εκροής. 
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(γ)   Να επιβεβαιωθεί τελικά ο τύπος του ανεµιστήρα (ο οποίος ενδείκνυται  να είναι  αξονικός), να 

διαστασιολογηθεί  το στροφείο µε τη βοήθεια του αριθµού ταχυστροφίας  , του 

αριθµού διαµέτρου και του τύπου προσοµοίωσης της καµπύλης Κορντιέ 

.   Να υπολογισθούν η ισχύς στον άξονα του  στροφείου   Ρw  µε βάση υδραυλικό 
βαθµό απόδοσης ηh = 0,85  και η ισχύς του κινητήρα µε ασφάλεια προσαύξησης  5%.
(δ)   Το στροφείο να διαστασιολογηθεί για τις περιπτώσεις διπτέρυγης και τετραπτέρυγης  (z = 2 και 4) 
πτερύγωσης στον αντιπροσωπευτικό µέσο ακτινικό σταθµό και στον σταθµό πλήµνης µε δεδοµένη τη 

διάµετρο πλήµνης  . Να υπολογισθούν τα τρίγωνα ταχυτήτων και ο συντελεστής της 

αεροδυναµικής φόρτισης πτερυγίων    µε δεδοµένα συντελεστή 

άνωσης  cL = 0,8,  συντελεστή αντίστασης cD = 0,04,  ,  w∞ η  µέση σχετική ταχύτητα 
προσροής (βλ. τρίγωνο ταχυτήτων) της αεροτοµής χορδής µήκους l και βήµατος πτερυγίων 

.

(ε) Να υπολογισθεί ο ολική στάθµη θορύβου, σχ.(10.4.26),

  και  να σχολιασθεί  το ύψος της. Τι µέτρα µπορούν να 
ληφθούν για να µετριασθεί ο θόρυβος στη συγκεκριµένη εγκατάσταση και γιατί κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. 
(ζ)   Να ελεγχθεί  ο κίνδυνος υπερηχητικής ροής µέσω της ταχύτητας προσροής των ακροπτερυγίων, δηλ. 

της σχετικής ταχύτητας   w∞AK, και  του αδιάστατου ηχητικού αριθµού, σχ.(4.15.28),   µε 

, α ταχύτητα ήχου  m/s,  kπ     ο αριθµός στένωσης (σµίκρυνσης διαµέτρων) ένεκα 

παρουσίας της πλήµνης διαµέτρου  Dπ σε σχέση µε την διάµετρο ακροπτερυγίων  DAΠ.

(η)   Οι  ασκούµενες δυνάµεις σε κάθε πτερύγιο είναι: Τ περιφερειακή και S αξονική από τις σχ.(10.6.46) 

και  το ΣΧΗΜΑ 10.6/13.  και  µε R τη συνισταµένη 

αεροδυναµικής δύναµης από την άνωση  L:  και   και τη γωνία 

κατολίσθησης     µε την αεροδυναµική αντίσταση. Να υπολογισθούν οι  Τ και  S 
για τη  µέση ακτίνα rΜ καθώς και  η ασκούµενη από την  Τ στρεπτική ροπή  Μ στη πτερύγωση και η ισχύς Ρ  
= ω·Μ  και να συγκριθεί µε την ισχύ του ανεµιστήρα από το υποερώτηµα (γ). 

ΛΥΣΗ: (α)   Στη κατάσταση ισορροπίας του ανθρώπινου σώµατος στο  κατακόρυφο  ρεύµα αέρα το βάρος   
Β είναι ίσο µε τη ρευστοδυναµική αντίσταση  D στη ταχύτητα πτώσης που  είναι  και η ταχύτητα ροής  c2 . 
Τότε ισχύει:
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λαµβανόµενη  c2 = 60 m/s και ίση µε τη µεσηµβρινή  (αξονική) ταχύτητα στον αξονικό ανεµιστήρα 
διαµέτρου ακροπτερυγίων  DAK = D = 4 m  και  κατακόρυφου άξονα µε αριθµό στροφών κατά το δυνατόν 
χαµηλό προς αποφυγή υπερβολικού θορύβου. Το εµβαδόν της διατοµής του  τµήµατος δοκιµών είναι 

. 

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

10.7.4-32  Λείπει;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

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

10.7.4-33

10.7.4-33  Ανεµιστήρας θερµών απαερίων σε λειτουργία εκκίνησης µε ψυχρό  αέρα (10.1.1B)   

 Σε βιοµηχανική ρευστοθερµική διεργασία παράγονται  απαέρια (κυρίως µείγµα καυσαερίων µε 
αέρα) µέσης  θερµοκρασίας  tk = 500 oC. Για την απαγωγή τους χρησιµοποιείται ανεµιστήρας παροχής  QΚ, 
ισχύος  ΡΚ και  βαθµού  απόδοσης  η  ειδικά σχεδιασµένος για να λειτουργεί  σ’ αυτή τη  θερµοκρασία στο 
κανονικό σηµείο λειτουργίας. Όµως κατά την εκκίνησή  του και την αρχική φάση λειτουργίας πριν την 
διοχέτευση  των απαερίων πρέπει για ορισµένο χρονικό διάστηµα προετοιµασίας να λειτουργήσει µε “κρύο” 
αέρα θερµοκρασίας  tΕΚΚ = 15 οC  µε παροχή  QEKK  και ισχύ  ΡΕΚΚ. 
(α)   Κατά πόσο θα πρέπει να µεταβληθεί  η αναγκαία ισχύς του ΡΕΚΚ και η διαφορά πίεσης αναρρόφησης – 
κατάθλιψης ΔpΑΚ σε σχέση µε το κανονικό σηµείο λειτουργίας υπό  500 οC. 
(β)   Πως αντιµετωπίζεται το παρουσιαζόµενο πρόβληµα µεταβολής της ισχύος στη πράξη;
Παραδοχή: Η µέση  πίεση λειτουργίας, η παροχή, το ειδικό έργο  Υ, ο βαθµός απόδοσης  η και  η σταθερά 
αερίου  R θεωρούνται σταθερά µεγέθη στις δυο καταστάσεις λειτουργίας. 
ΛΥΣΗ:  (α)   Η ισχύς, σχ.(10.1.2), µε τη βοήθεια της καταστατικής εξίσωσης, σχ.(10.1.3), p = ρ·R·Τ, 

εκφράζεται γενικώς:           
 Για τις δύο καταστάσεις  είναι ΡΕΚΚ για την εκκίνηση και ΡΚ για κανονική λειτουργία και ισχύει 

δηλ. η  απαιτούµενη ισχύς στην αρχική φάση λειτουργίας µε κρύο  αέρα είναι σχεδόν 2,7 φορές 
µεγαλύτερη από την κανονική ισχύ του κινητήρα του ή 170% αύξηση ! Παροµοίως αυξάνεται το ειδικό 
έργο Υ και συνεπώς η αύξηση πίεσης Δp και είναι αντιστρόφως ανάλογο της θερµοκρασίας του 
παροχετευόµενου αερίου. 
Η αυξηµένη ισχύς προφανώς δεν συµφέρει να εφαρµόζεται. Γι’ αυτό  για την εκκίνηση ακολουθείται  ο 
ακόλουθος χειρισµός (β) µε µείωση της παροχής εκκίνησης.

(β)   Η λειτουργία του ανεµιστήρα µε κρύο αέρα απαιτείται για σχετικά µικρά διαστήµατα. Γι’ αυτό αντί  της 
χρησιµοποίησης κινητήρα µε την ισχύ  ΡΕΚΚ  χρησιµοποιείται  ο κινητήρας σχεδιασµού µε  ΡΚ και 
εφαρµόζεται ρύθµιση της παροχής  Q, δηλ. µείωση, µε τη βοήθεια στραγγαλιστικού διαφράγµατος, έως 
ότου οµαλοποιηθεί η τροφοδότηση µε τα καυσαέρια. 
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10.7.4-33   10.1.1B

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

10.7.4-34
10.7.4-34 Ανεµιστήρες αγγλοσαξονικής προέλευσης:  Στοιχεία λειτουργίας σε συνήθεις 
ευρωπαϊκές  µονάδες και ορολογία   (10.1.1Γ)   

            (α) Σε ενηµερωτικό φυλλάδιο  εταιρείας ανεµιστήρων των ΗΠΑ δίνονται στοιχεία λειτουργίας αυτών 
ως εξής:
(α) Σειρά INDUSTRIAL CENTRIFUGAL, operating range: Maximum CFM 70000, Maximum Static 
Pressure 40΄΄ wg, Maximum Temperature 800o, Fan Sites 5΄΄ to 33΄΄.
(β) Σειρά TUBE AXIAL, operating range: Maximum CFM 68000, Maximum Static Pressure 3΄΄ wg, 
Maximum Temperature 200o, Fan Sites 6΄΄ to 60΄΄.
Μετατρέψατε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ανεµιστήρων σε µονάδες S.I. και συνήθη  µεγέθη στον 
Ευρωπαϊκό χώρο. 
(γ) Να αποδοθούν  οι παρακάτω  αγγλικοί όροι τεχνολογίας ανεµιστήρων στα ελληνικά.

ΛΥΣΗ:   Βλ. µετατροπές µονάδων στα εσώφυλλα του βιβλίου ΡΔΜ και στη παράγραφο 2.7.5.
1 CFM = Cubic feet per minute = 1 ft3/min = 0,30483/60 = 4,719474·10-4 m3/s = 1,6990 m3/h.
(στρογγυλοποιώντας: 1 CFM = 1,7 m3/h)

(α)  Άρα  για τη Σειρά INDUSTRIAL CENTRIFUGAL: 70.000 CFM = 33,0363 m3/s = 118.931 m3/h
Maximum Static Pressure  40΄΄wg = 40 inch water gauge = 40 in·25,4 mm/in = 1.016 mm ΣΝ 
→ 1016·gn = 9.963,6 Pa (≈ 100 mbar, δηλ. στρογγυλοποιώντας 1’’ wg ≈ 250 Pa = 2,5 mbar).

Maximum Temperature  800o = 

Fan Sizes 5΄  ́ to 33΄΄:  Μεγέθη Ανεµιστήρα (διάµετρος πτερωτής)  έως 

(β)  Για τη σειρά TUBE AXIAL (αξονικοί ανεµιστήρες σε σωληνωτό κέλυφος) είναι: 
Παροχή µέχρι  68000 CFM = 115.532,7 m3/h,     Μέγιστη αύξηση πίεσης  3΄΄ wg = 747,27 Pa, 
Μέγιστη θερµοκρασία  200 οF = 93,33 οC,           
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Μεγέθη ανεµιστήρα  6΄΄ to 60΄΄ = 152,4 έως 1524 mm διάµετρο στροφείου (πτερωτής).

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1 wg (συνήθως) νοείται  στους  39,2 οF = 4 oC, 1 CFM (συνήθως standard) cubic  ft per min 
υπό  68 0F (20 0C)  και  14,69595 psi ( = 101.325 Pa = 1 atm). 
Αλλά µπορεί επίσης να νοείται υπό κανονικές συνθήκες θερµοκρασίας   0 0C  και πίεσης  1 atm = 
101.325 Pa  ή υπό κανονικές  τεχνικές συνθήκες  θερµοκρασία  15 oC, πίεση  101.325 Pa, βλ. 
παράγραφο 2.7.7.
Γι’ αυτό πρέπει να διευκρινίζεται από τον κατασκευαστή της µηχανής !

(γ)  Αγγλοελληνικοί όροι τεχνολογίας ανεµιστήρων:

Fan air density:             πυκνότητα του παροχετευόµενου αέρα στον ανεµιστήρα
Fan capacity:                παροχή όγκου ανεµιστήρα
Fan total pressure:       αύξηση ολικής πίεσης ανεµιστήρα
Fan velocity pressure:  δυναµική πίεση ανεµιστήρα
Fan static pressure:      στατική πίεση ανεµιστήρα
Fan speed:                    αριθµός στροφών ανεµιστήρα
Comressibility factor:    συντελεστής συµπιεστότητας (ορθώς: συντελεστής πραγµατικού αερίου)
Fan power output:         Ισχύς εκροής ανεµιστήρα
Fan power input:           εισαγόµενη ισχύς στον ανεµιστήρα
Fan total efficiency:       ολικός βαθµός απόδοσης ανεµιστήρα
Fan static efficiety:        στατικός βαθµός απόδοσης ανεµιστήρα
Fan sound power level: στάθµη ηχητικής ισχύος ανεµιστήρα 
Head:                             µανοµετρικό
Standard Conditions:     κανονικές συνθήκες
************************************************************************************

10.7.4-35 Λείπει!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
***********************************************************

10.7.4-36

10.7.4-36      Πτερύγωση και σπειροειδές κέλυφος ανεµιστήρα µε κοίλα πτερύγια   (10.4.7Δ)  

             Στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ 10.4.7Γ αναλύθηκε η κατασκευή και λειτουργία του ανεµιστήρα του ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
10.4/11ΡΔΜ που διαθέτει τυµπανοειδή πτερύγωση  µε κοίλα πτερύγια κατά την φορά περιστροφής 
διαµέτρου  D2 = 500 mm (διάµετρος ακροπτερυγίων) και  αριθµού στροφών   n = 720 min-1  (= 12 s-1).  
Παράγει  ολική διαφορά πίεσης  Δpt = 50 mm ΣΝ (= 490,33 Pa)  σε παροχή  8.000 m3/h µε πυκνότητα  ρ = 
1,2 kg/m3  και βαθµό απόδοσης  η = 50%. 
(1) Να διαστασιολογηθεί η πτερωτή: βασικές διαστάσεις, γεωµετρία πτερυγίων, τυπικοί χαρακτηριστικοί 
αριθµοί λαµβάνοντας συντελεστή ελάττωσης ισχύος  µ = 0,8,  µηχανικό βαθµό απόδοσης στροφείου          
ηm = 95%, συντελεστή επιβράδυνσης ροής ( λόγος σχετικών ταχυτήτων)  ΣΕΠ = w2/w1 ≥ 0,7, απόλυτη 
γωνία εισροής  α1 = 900  και διάµετρο στοµίου αναρρόφησης  DA = 405 mm (κατά το υπό κλίµακα σχήµα).
(2) Να διαστασιολογηθεί  το κέλυφος της µηχανής: γεωµετρία του σπειροειδούς κελύφους, διαστάσεις 
στοµίων εισροής-εκροής  κ.λ.π. χαρακτηριστικά.

ΛΥΣΗ: (1) D2 = 500 mm,  d1 = 365 mm,   d1/D2 = 365/500 = 0,73 σχεδόν όπως σχ.(10.4.37),  αριθµός 
πτερυγίων  z = 39  κοίλα κατά τη φορά περιστροφής. 
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Αριθµός ταχυστροφίας, σχ.(10.2.12):  , 

 . σ και  nq πρακτικά ταυτίζονται  µε το κάτω όριο  των αντίστοιχων 
τιµών για ανεµιστήρες µε τυµπανοστροφεία, βλ. σχ.(10.4.38).

Αριθµός διαµέτρου, σχ.(10.2.13): , άρα σηµείο στο 

*******************************************************
10.7.4-37   Στόµιο εισροής (συγχύτης αναρρόφησης) ανεµιστήρα ελεύθερης ροής   (10.4.8A)   

Στη διατοµή αναρρόφησης ακτινικού ανεµιστήρα ελεύθερης ροής* διαµέτρου εισροής DE = 0,5 m 
και  παροχής όγκου Q = 16.200 m3/h υπό ατµοσφαιρική πίεση και θερµοκρασία 20 οC απαιτείται να 
προσαρµοσθεί συγχύτης εισροής του αέρα (άλλως ακροφύσιο  ή  “στόµιο” αναρρόφησης) καλής απόδοσης 
(δηλ. µε τις λιγότερες απώλειες εισροής, που  σηµαίνει, µε τον µικρότερο δυνατό συντελεστή απωλειών 
εισροής ζ αλλά και  µε κατάλληλη καθοδήγηση  της ροής από τον χώρο αναρρόφησης προς τον 
ανεµιστήρα). Τα γνωστότερα στόµια εισροής διεθνώς είναι τα απεικονιζόµενα τρία στο ΣΧΗΜΑ 10.4.8Α/1 
µε το κοινό χαρακτηριστικό, ότι και  τα τρία έχουν διαφορετικούς αλλά πολύ  µικρούς συντελεστές απωλειών 
ζ ≈ 0,03. Ο ανεµιστήρας λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
(α)   Επιλέξτε το καταλληλότερο στόµιο κατά την άποψή  σας και καθορίστε την τελικά γεωµετρική 
διαµόρφωση. 
(β)   Γνωρίζοντας ότι τα στόµια (οι  συγχύτες) εισροής ως καµπυλόγραµµα και υψηλής γεωµετρικής 
πιστότητος εξαρτήµατα είναι δαπανηρής κατασκευής ο εγκαταστάτης-τεχνικός επιλέγει  το απλούστερο 

δυνατό στόµιο, δηλ. ένα τµήµα σωλήνα µήκους περίπου , σκέτο χωρίς οποιαδήποτε ειδική 

διαµόρφωση  στην εισροή. Είναι σωστή αυτή η  επιλογή; Στοιχειοθετήστε ενεργειακά την απάντησή σας  
λαµβάνοντας  υπόψη, ότι  σ’ αυτή τη περίπτωση ο συντελεστής απωλειών είναι  ζ ≈ 1, ενώ για τους 
συγχύτες  του σχήµατος µπορεί να ληφθεί ζ = 0,03.
(γ)   Με βάσει τις γνώσεις από τη Ρευστοµηχανική υπάρχει  ορισµένος τρόπος θεωρητικού υπολογισµού 
της γεωµετρίας του στοµίου αναρρόφησης; Αν ναι, δώσατε συνοπτική περιγραφή.
(δ)   Εάν ο ανεµιστήρας ήταν αξονικού  τύπου διαµέτρου ακροπτερυγίων πτερωτής  D2 = 0,5 m  θα υπήρχε 
κάποια διαφορά στη διαµόρφωση των ακροφυσίων εισροής;
---------------------------------------------------------
*χωρίς σπειροειδές κέλυφος, βλ. παράγραφο 10.4.8 ΡΔΜ.

                  

ΣΧΗΜΑ 10.4.8Α-1.Τυποποιηµένα στόµια (συγχύτες) αναρρόφησης αέρα από ανοιχτούς χώρους προσαρµοζόµενα 
στις διατοµές αναρρόφησης ανεµιστήρων ή/και εγκαταστάσεων  αερισµού.  Τα υποηχητικά αυτά στόµια ονοµάζονται 
επίσης (λανθασµένα) ακροφύσια, καθότι επιταχύνουν τη ροή από χώρο ηρεµίας στη διατοµή εισροής στον 
ανεµιστήρα. Ο συντελεστής απωλειών είναι  ζ ≈ 0,03  και σχεδόν ίδιος για τα τρία στόµια.
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ΛΥΣΗ: (α)   Η διάµετρος του ακροφυσίου εισροής (ΑΚΕ) µπορεί  απλουστευτικά να ληφθεί  ίση µε την 

διάµετρο εισόδου στη  βαθµίδα του . Θεωρώντας ότι και τα τρία ακροφύσια έχουν 
τον ίδιο συντελεστή αντίστασης ροής επιλέγεται το πρώτο  λόγω µικρότερης µάζας κατασκευής. Είναι:

Εξωτερική διάµετρος εισροής              D0  = 

Διάµετρος εισροής                                     De  = 

Μήκος στην αξονική διεύθυνση                 lax  =  

Ακτίνα καµπυλότητας                                r1  = 

Ακτίνα καµπυλότητας                                 r2 = 

Με κέντρο καµπυλότητας σε απόσταση     
***********************************************************************************************
10.7.4-38  Σχεδιασµός στροφείου ακτινικού ανεµιστήρα                                                   (10.5.6)

 Να διαστασιολογηθεί το  στροφείο ακτινικού ανεµιστήρα για παροχή όγκου   Q = 21.600 m3/h, 
ολική αύξηση πίεσης  Δpt = 3.766 Pa και  αριθµό στροφών n = 1.450 min-1  (τετραπολικός για 
ηλεκτρόρρευµα  50 Hz, βλ. ΠΙΝΑΚΑ 8.2-3 ΡΔΜ).
Στοιχειοθετηµένες εκτιµήσεις και παραδοχές: Μέσες τιµές κατάστασης του παροχετευόµενου  αέρα: 
πίεση pa = 1 atm, θερµοκρασία  ta = 20 οC,πυκνότητα  ρΑ = 1,2 kg/m3, g = gn = 9,80665 m/s2, n = 1450/60 
= 24,17 s-1, Q = 21600/3600 = 6 m3/s, υδραυλικός βαθµός απόδοσης κατά ~6% µεγαλύτερος του βαθµού 

απόδοσης της πτερύγωσης  , εισροή στη πτερύγωση  χωρίς συστροφή  (α1 = 90ο), συντελεστής 

στένωσης  , σχετική γωνία εκροής 100 µεγαλύτερη αυτής της εισροής , πτερύγια 

από λαµαρίνα πάχους  s = 5 mm  µε σταθερά υπολογισµού του αριθµού πτερυγίων  kz = 6.     

ΛΥΣΗ: Ακολουθείται  η πορεία λύσης των παραγράφων 10.5.1 και  3 κατά συνοπτικό τρόπο  και  µε τις ίδιες 
αναφορές σε εξισώσεις, σχήµατα και παραγράφους της θεωρίας του βιβλίου ΡΔΜ. 
Ειδικό έργο  Υ, µανοµετρικό  Η, αριθµός ταχυστροφίας  σ, ειδικός αριθµός στροφών  nq:
**********************************************************

10.7.4-39  Κατασκευή ακτινικών πτερυγίων διπλού κυκλικού τόξου          (10.5.7)   
        Το µέγεθος του  στροφείου (µεσαίο µέγεθος) στην Εφαρµογή 10.7.4-38  επιβάλλει  την κατασκευή 
πτερυγίων γεωµετρίας διπλού κυκλικού τόξου (παρότι  σε πραγµατική  εξελιγµένη κατασκευή 
προτιµούνται  ακόµη και πτερύγια αεροδυναµικών αεροτοµών).  Επιλέγεται  σχεδιασµός βάσει γραµµικής 
κατανοµής της σχετικής γωνίας από  β1 = 29,3ο στην εσωτερική  διάµετρο D1 = 475 mm σε β2 = 39,3ο στην 

εξωτερική  D2 = 1.020 mm µε ενδιάµεση τιµή  στο Σηµείο Μετάβασης σε 

ακτίνα . Οι  ακτίνες των δύο κυκλικών τµηµάτων των 
πτερυγίων υπολογίζονται µε τον τύπο, σχ.(8.3.52), και σύµφωνα µε το ΣΧΗΜΑ 10.5.6/1 ΡΔΜ:

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

8.3.10Α   Πτερύγια διπλού κυκλικού τόξου
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            Μετά τον υπολογισµό της µηχανής είναι  γνωστές οι  διάµετροι  D1 και  D2 και οι γωνίες β1 και  β2 
στην είσοδο 1 και την έξοδο 2, αντίστοιχα.   Η περιφέρεια του  κύκλου D1 χωρίζεται σε τόσα τµήµατα όσα 
και τα πτερύγια, στο σκαρίφηµα τα  Α1Α2, Α2Α3, Α3Α4………., και ακολουθούν τα εξής βήµατα:
- Κατασκευάζεται οµόκεντρος βοηθητικός κύκλος διαµέτρου d1 = D1ηµβ1.
- Φέρονται εφαπτόµενες στον βοηθητικό κύκλο Α1Ε1, Α2Ε2 …από τις ακµές πτερυγίων στη περιφέρεια.
- Οι εφαπτόµενες τέµνονται διαδοχικά στα σηµεία Ε1, Ε2………..
- Με ακτίνες Ε1Α1 ….. γράφεται το πρώτο τόξο του πτερυγίου µέχρι  τα σηµεία Γ1Γ2 ….. όπου το τόξο 

τέµνεται από τη προέκταση της ακτίνας ΕΑ του προηγούµενου τόξου.
- Το δεύτερο κυκλικό τόξο του ενός πτερυγίου γράφεται  µε κέντρο Μ1 που βρίσκεται  στη προέκταση της 

Γ1Ε1, Γ2Ε2 ….. και µε ακτίνα:

    του δεύτερου κύκλου τόξου.          (8.3.52)

Είναι:        και          και        προκύπτει η γωνία ΟΔΜ = β2.

                          
ΣΧΗΜΑ 8.3/8  Πτερύγια διπλού  κυκλικού τόξου µε σχετική  γωνία εκροής β2 < 90ο. Σχεδίαση µέσης 
γραµµής σύµφωνα µε την περιγραφόµενη στο κείµενο γεωµετρκή µέθοδο.
Παρατήρηση 1:   Είναι  προτιµότερο το πρώτο κυκλικό τόξο να µη τελειώνει  στα σηµεία Γ1, Γ2 ….. αλλά 

ενωρίτερα στα , ….. , έτσι  ώστε να είναι περίπου Γ΄Α ≈ 0,75 ΓΑ. Τότε  είναι καλύτερη  η µετάβαση 
από την καµπυλότητα του πρώτου στη καµπυλότητα του δεύτερου τόξου.
Παρατήρηση 2: Επίσης είναι προτιµότερο  τα σηµεία Ε1 Ε2 …..  να αποµακρυνθούν περίπου  κατά 20% 
της αρχικής ακτίνας Ε1 Α1 , Ε1 Α2 …..  από την αρχική τους θέση.
 Μειονέκτηµα της κατασκευής του διπλού τόξου  είναι η  ασυνέχεια της καµπυλότητας του 
πτερυγίου στα σηµεία Γ, που οδηγεί  σε  ανωµαλίες της ροής στο οριακό στρώµα. Το πτερύγιο µονού 
κυκλικού τόξου δεν έχει το µειονέκτηµα αυτό. Όµως καλή επεξεργασία µετά την κατασκευή, π.χ. µε τοπική 
λείανση, εξαλείφονται οι όποιες ασυνέχειες και γενικώς έχει παρατηρηθεί πλήρως οµαλή ροή.
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