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11.2.2Α  Υπολογισµός χαρακτηριστικών αριθµών βαθµίδας συµπιεστών

Με δεδοµένη  την καµπύλη του Κορντιέ (Cordier) στο  ΣΧΗΜΑ 1.2/2 ΡΔΜ   όπου καθορίζονται τα 
όρια τιµών των αριθµών ταχυστροφίας σ και διαµέτρου  δ, τα οποία χαρακτηρίζουν τον τύπο βαθµίδας 

βέλτιστου σχεδιασµού και απόδοσης (ηmax  85%) συµπιεστών, 

(α) να υπολογισθούν τα διαστήµατα τιµών των υπολοίπων χαρακτηριστικών αριθµών για συµπιεστές  του 
ΠΙΝΑΚΑ 11.2-2 ΡΔΜ. Ανάλυση και τύποι υπολογισµού δίνονται στην παράγραφο 11.2.2 ΡΔΜ.
(β) Ποια η πρακτική σηµασία των τιµών των χαρακτηριστικών αριθµών.

ΛΥΣΗ: (α) Οι  χαρακτηριστικοί αδιάστατοι αριθµοί  διαµέτρου δ  και  ταχυστροφίας σ, η ειδική διάµετρος  Dq, 
ο ειδικός αριθµός στροφών  nq  εκφράζονται µε τα απόλυτα µεγέθη: παροχή Q σε m3/s,  µανοµετρικό Η σε 
m ή ειδικό έργο Υ = g·H σε J/kg ή διαφορά πίεσης Δp = ρ·g·H σε Pa, αριθµός στροφών n σε 1/s,  D2 σε m 

και g = 9,80665 9,81 m/s2,σχ. (1.2.19), (11.2.12,13):

**************************************************************************************
11.2.4Α   Αριθµός στροφών, επαλήθευση τύπου βαθµίδας και λοιπά χαρακτηριστικά ακτινικού 
               συµπιεστή µε βάση την  επιτρεπόµενη περιφερειακή ταχύτητα και τη θεωρία οµοιότητας

        Ο µονοβάθµιδος ακτινικός φυσητήρας σε µηκοτοµή (από ΣΧΗΜΑ 11.2/8 ΡΔΜ) έχει  κατασκευασθεί µε 
βάση την µέγιστη επιτρεπόµενη λόγω αντοχής ταχύτητα umax = 230 m/s, η οποία περιλαµβάνει  
επιπρόσθετο συντελεστή ασφαλείας 25% υπέρβασής της. Η παροχή του είναι  40.000 m3/h υπό  1 atm = 
101.325 Pa και   20 οC και η  αύξηση  πίεσης 195 mbar για συνθήκες ισεντροπικής συµπίεσης αέρα µε         
γ = 1,4, R = 287,06 J/kg και  Τn = 273,15 Κ. Η διάµετρος στροφείου είναι 1.140 mm (κατασκευαστής PWG, 
Γερµανία).
(α) Να υπολογισθεί ο αριθµός στροφών από την σχ.(11.2.46) ΡΔΜ:

  .   
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 (β)  Να υπολογισθούν οι  χαρακτηριστικοί αριθµοί  πίεσης ψ, παροχής φ, ταχυστροφίας σ και διαµέτρου δ 
και να επαληθευθεί, αν πράγµατι τα στοιχεία λειτουργίας αντιστοιχούν σε ακτινικού τύπου στροφείο. 
(γ)  Να αποδειχθεί ο παραπάνω τύπος υπολογισµου του n εφαρµόζοντας τους χαρακτηριστικούς αριθµούς 
και  την µαθηµατική προσοµοίωση της καµπύλης αριθµού διαµέτρου – αριθµού  ταχυστροφίας δ(σ), σχ.
(11.2.14), (καµπύλη του Cordier). 
(δ)  Να υπολογισθούν η εισαγόµενη ισχύς στον άξονα της µηχανής λαµβάνοντας τον βαθµό απόδοσης της 
βαθµίδας 85%. Ποια πρέπει  να είναι  η κατ’ εκτίµηση ισχύς του ηλεκτροκινητήρα; Με ποια στρεπτική ροπή 
πρέπει να διαστασιολογηθεί ο άξονας  της µηχανής;
(ε)  Ο κατασκευαστής δίνει αριθµό στροφών του φυσητήρα 2.950 min-1. Σχολιάστε το παραπάνω 
αποτέλεσµα στο υποερώτηµα (α) συγκριτικά µε αυτό το δεδοµένο του πραγµατικού φυσητήρα. 
                                                           
ΛΥΣΗ: (α)   Παροχή όγκου Q = 40.000/3.600  = 11,11 m3/s, πίεση αναρρόφησης p1 = 101.325 Pa,
πίεση κατάθλιψης  p2 = p1+195·100 = 120.825 Pa και 
µέγιστη περιφερειακή ταχύτητα σχεδιασµού µε 25% ασφάλεια   umax = 230·0,75 = 172,5 m/s.
Ειδικό έργο συµπίεσης (εξ ορισµού το ισεντροπικο µε n = γ από σχ.(11.1.8)): 

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

11.3.3Α  Υπολογιστική ανάλυση επταβάθµιδου ακτινικού συµπιεστή σε δοκιµαστική λειτουργία

              Ακτινικός συµπιεστής µε επτά βαθµίδες ευρίσκεται σε λειτουργία δοκιµών παραλαβής στο 
εργαστήριο. Στην σχεδιαστική τοµή διακρίνεται η  εισροή (αναρρόφηση) και  το τµήµα χαµηλής πίεσης µε τις 
βαθµίδες 1,2 και  3, µετά την οποία ο συµπιεσµένος θερµός αέρα εισρέει  στον ψυχραντήρα (ψυκτήρα ή 
ψυγείο). Η ψύχρανση γίνεται  µε απώλεια πίεσης ΔpK = 0,1 bar. Με θερµοκρασία εκροής ΤΗΕ = 325,3 Κ ο 
αέρας εισρέει  στο τµήµα υψηλής πίεσης απαρτιζόµενο από τέσσερες βαθµίδες 4 έως 7. Η θερµοκρασία 
αυτή ευρίσκεται  3 Κ πάνω από την θερµοκρασία συµπύκνωσης υδρατµών υπό πίεση στον ψυχραντήρα 
προς αποφυγή υγροποίησης υδρατµών. Στην εισροή µετρώνται τα εξής µεγέθη:
• Παροχή QE = 6,914 m3/s                                    Πίεση αναρρόφησης pa = pE = 0,972 bar
• Θερµοκρασία εισροής ΤΕ = 299,2 Κ (26 οC)       Σχετική υγρασία φΕ = 1,0

Ακτινικός συµπιεστής επτά βαθµίδων ισχύος 3.250 kW µε λόγο συµπίεσης Π  = 16, αριθµό στροφών 9.360 1/min και 
παροχή 24.900 m3/h (από το ΣΧΗΜΑ 11.3/8α ΡΔΜ, βλ. παράγραφο 11.3.3 για τη ρευστοθερµική ανάλυση, κατασκευή 
MAN – GHH, Γερµανία, µετρήσεις δοκιµών καθηγ. W. Opitz,Πολυτεχνείο Gratz, Αυστρία).

Στην εκροή (πλευρά κατάθλιψης) της µηχανής η πίεση είναι pK = 13,57 bar. Τα  στροφεία φέρουν 
επικαλύµµατα, οπότε η οριακή  περιφερειακή ταχύτητα µπορεί  να ληφθεί  umax 310 m/s. Η ειδική σταθερά 
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αέρα στην εισροή λόγω  υγρασίας υπολογίζεται σε R = 290,8 J/(kg·K (βλ. σχετική ΕΦΑΡΜΟΓΗ 11.8.9 µε 
ύλη παραγράφου 11.1.3Α).
(α)   Σε αρχική υπολογιστική εκτίµηση να ευρεθεί η αναγκαία ισχύς και  ο αριθµός στροφών του συµπιεστή 
µε σκοπό την επιλογή της κινητήριας µηχανής. Προς τούτο να ληφθεί  υπόψη, ότι ο  συµπιεστής αποτελείται 
από τα δύο τµήµατα Χαµηλής και  Υψηλής Πίεσης. Ο συνολικός βαθµός απόδοσης του συµπιεστή      σ’ 
αυτή τη προσέγγιση µπορεί να τεθεί 70 % και ο αριθµός πίεσης ψ = 1,0.
(β)   Σε λεπτοµερέστερο υπολογισµό εν συνεχεία να γίνει ανάλυση  της ρευστοθερµικής κατάστασης του 
συµπιεστή ανά βαθµίδα λαµβάνοντας καταρχάς έναν µέσο αριθµό πίεσης ψ ≈ 0,9 (βέλτιστη βαθµίδα).
 (Στη συνέχεια του ανά βαθµίδα υπολογισµού µπορούν να ληφθούν  υπόψη οι µετρηθείσες τιµές του ψ, του αριθµού 
παροχής φ, του ισεντροπικού βαθµού απόδοσης και συντελεστή ελαττώσεως ισχύος µ από τον   πίνακα 
αποτελεσµάτων ανά βαθµίδα, που δίνονται στο βιβλίο ΡΔΜ). 
Εναλλακτικά προς απλούστευση του υπολογισµού επιλέγονται  τα εξής υποκατάστατα  στοιχεία:
• Ισεντροπικός βαθµός απόδοσης ηs = 80% στις τρεις πρώτες και ηs = 70% στις τέσσερις βαθµίδες 

υψηλής συµπίεσης
• Συντελεστής ελαττώσεως ισχύος µ = 0,85 στις 3 πρώτες και µ = 0,81 στις τέσσερις τελευταίες βαθµίδες
• Βαθµός αναθέρµανσης ένεκα απόκλισης των ισοβαρών στο διάγραµµα ενθαλπίας - εντροπίας ζ = 1,03 

( βλ. ορισµό στη παράγραφο 3.5.10).
• Αριθµός πίεσης ψ = 0,98 στις βαθµίδες 1 έως 3, ψ = 0,89 στις βαθµίδες 4 έως 7.
• Αριθµός στροφών κατά την εκτέλεση της δοκιµής είναι 9.360 min-1 
Κατά τον υπολογισµό να ακολουθηθούν ενδεικτικά τα ακόλουθα βήµατα:
(β1)   Να επιλεγεί η διάµετρος του στροφείου, να επιβεβαιωθεί ο αριθµός των βαθµίδων.
(β2)  Να υπολογισθεί η κατάσταση του αέρα πριν και µετά από κάθε βαθµίδα µε κατάταξη των
αποτελεσµάτων σε πίνακα µε κατάλληλη αρίθµηση των σταθµών υπολογισµού.  
(β3)   Να ευρεθεί η προσακτέα ισχύς σε καθεµία βαθµίδα και η συνολική στον άξονα της µηχανής
 συνυπολογίζοντας 79 kW µηχανικές απώλειες και 5% επαύξηση ασφαλείας. 
(γ)    Αντί  του προκαθορισµού της τιµής του αριθµού πίεσης ψ να επιλυθεί το υποερώτηµα (β) µε την 
ισοκατανοµή του λόγου συµπίεσης στις βαθµίδες του καθενός από τα δύο τµήµατα συµπίεσης (Χ.Π. και 
Υ.Π.), στα οποία η κατανοµή συµπίεσης έγινε στο υποερώτηµα (α). 

ΛΥΣΗ (α) Απλουστευτικός υπολογισµός:  Σε πρώτη καλή προσέγγιση θεωρείται ο  επιµερισµός της 
συµπίεσης Π ίσης στα δύο τµήµατα Χαµηλής και Υψηλής πίεσης m = 2, βλ. σχ.(11.3.22) ΡΔΜ,

                 
Το ειδικό έργο Υ του καθενός τµήµατος Χ και Υ ορίζεται από το αντίστοιχο ισεντροπικό έργο, σχ.(11.3.4):

                     

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

11.3.3Β  Τρίγωνα ταχυτήτων και διαµόρφωση πτερυγίων ακτινικού συµπιεστή 

Στον επταβάθµιδο συµπιεστή  στη προηγούµενη  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  11.3.3Α, στην οποία αναλύθηκε η 
ρευστοθερµική κατάσταση ανά βαθµίδα, ζητείται να καταστρωθούν τα τρίγωνα ταχυτήτων εισόδου και 
εξόδου της κινητής πτερύγωσης σε κάθε βαθµίδα, να εκτιµηθεί  ο ρόλος της ακίνητης πτερύγωσης, δηλ. 
του διαχύτη εκροής και του διαχύτη µε οδηγά πτερύγια στην εισροή της κάθε βαθµίδας και  να προταθεί η 
κατάλληλη γεωµετρία των πτερυγίων. Ειδικότερα η ανάλυση  να περιλαµβάνει  ως ενδεικτικούς 
υπολογιστικούς σταθµούς των ρευστοθερµικών µεγεθών στην είσοδο και  έξοδο κάθε βαθµίδας. 

ΛΥΣΗ:   Στον ΠΙΝΑΚΑ 11.3.3Β-1  δίνονται τα αποτελέσµατα της επίλυσης µε τις αναγκαίες  επεξηγήσεις. 
Τα βασικά δεδοµένα προέρχονται από την ΕΦΑΡΜΟΓΗ 11.3.3Α για τον ίδιο συµπιεστή µε χαρακτηριστικά:
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 -   Παροχή µάζας αέρα στον συµπιεστή  :   .

-   Εξωτερική διάµετρος στροφείου  :   

-   Περιφερειακή ταχύτητα εκροής :  u2 = 308,8 m/s, είναι ίδια για όλες τις βαθµίδες, επειδή είναι    

                                                                .

-   Η ειδική σταθερά του αέρα  :   , είναι  µεγαλύτερη της κανονικής τιµής 
(287,06), επειδή αφορά σε αέρα µε σχετική υγρασία 100%.

-   Αριθµός πτερυγίων   z = 24 υπολογίζονται  από τη σχ.(10.4.6) µε τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 11.3.3Α και µε 
τη σταθερά   kz = 6,5 έως 8 για συµπιεστές:   

  . 
    Με δεδοµένη την σχετικά υψηλή τιµή του  µ = 0,85 επιλέγεται  z = 24.

-   Αριθµός στροφών .
-  Πάχος πτερυγίων τουλάχιστον s = 4 mm ένεκα των υψηλών πιέσεων και του υψηλού αριθµού στροφών. 
-   Πτερύγια κυρτά κατά τη φορά περιστροφής, δηλ. µε σχετικές γωνίες εισροής και εκροής µικρότερες των 

90ο. Εφαρµοζόµενα τρίγωνα ταχυτήτων βλ. ΣΧΗΜΑΤΑ 3.2/5, 3.2/6, 4.2/2 και 4.5/4 ΡΔΜ. Διεργασία 
συµπίεσης στα ρευστοθερµικά διαγράµµατα, βλ. ΣΧΗΜΑΤΑ 3.4/3 και 3.4/4 ΡΔΜ. 

Υπολογιστικά βήµατα 1 έως  35 αντιστοιχούν στην αρίθµηση στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ:
1. Ο αριθµός πίεσης ψ = 0,98  είναι δεδοµένος για λόγους σύγκρισης και δεν χρησιµοποιείται  στον 
παρόντα υπολογισµό. Ο ψ του παρόντος υπολογισµού προκύπτει στο 35.
2. Ο ισεντροπικός βαθµός απόδοσης  η  είναι δεδοµένος. 
3. Ο συντελεστής ελαττώσεως ισχύος µ είναι  δεδοµένος. Οι  τιµές είναι υψηλές και υποδηλώνουν σχετικά 
µεγάλο αριθµό πτερυγίων z, βλ. υπολογισµό του εισαγωγικά. 
********************************************************************

11.3.4Α  Επιλογή ακτινικού συµπιεστή “παντός αερίου” µε νοµογράφηµα

 Σε βιοµηχανικό συγκρότηµα σχεδιάζονται  εγκαταστάσεις συµπίεσης µε λειτουργικά δεδοµένα ως 
ακολούθως. Σε πρώτη προσέγγιση θεωρείται ο ακτινικός τύπος καταλληλότερος και ζητείται  να γίνει 
επιλογή των µηχανών για τις εξής περιπτώσεις:
(α)  Παροχέτευση νέου (Ne) σε ποσότητα 3.000 m3/h από αρχική θερµοκρασία -60 οC και πίεση pA = 2,2
bar σε πίεση κατάθλιψης pk = 33 bar.
(β) Συµπίεση 30.000 m3/h Φυσικού Αερίου (µπορεί να ληφθεί σαν Μεθάνιο CH4 δεδοµένης της κατά
~97% CH4  περιεκτικότητάς του) από αγωγό διανοµής πίεσης  4 bar και θερµοκρασίας  10 οC σε δεξαµενή
αποθήκευσης υπό πίεση  140 bar.
(γ) Τροφοδότηση µε αέρα 40.000 m3/h από περιβάλλον 1 atm, 20 oC  σε διεργασία υπό 60 bar.
Η επιλογή να γίνει: 
(A) Με βάση  το νοµογράφηµα και το διάγραµµα επιλογής ακτινικών συµπιεστών της κατασκευάστριας 
εταιρείας, βλ. ΣΧΗΜΑΤΑ 11.3/15 έως /17 ΡΔΜ. Για κάθε µια περίπτωση επίσης να διερευνηθεί, εάν οι 
συµπιεστές πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ψύχρανσης και να γίνει  υπολογιστική εκτίµηση της 
απαιτούµενης ισχύος της κινητήριας µηχανής µε µέσο συνολικό βαθµό απόδοσης η = 70%. 
(B)   Να επιβεβαιωθεί η επιλογή µε υπολογισµό των χαρακτηριστικών αριθµών και χρησιµοποίηση  της 
καµπύλης του Cordier, η οποία προσοµοιώνεται µαθηµατικά µε την συνάρτηση αριθµού διαµέτρου δ και 
αριθµού ταχυστροφίας στον τύπο δ = Α/σ+Β µε Α = 0,7422 και Β = 0,9366 µε δεδοµένο, ότι η  βέλτιστη 
βαθµίδα ακτινικού συµπιεστή εµπίπτει στο διάστηµα 0,14 ≤ σ < 0,6 µε αριθµό πίεσης 0,8 < ψ ≤ 1,5.
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Δεδοµένα:  Σχετικές µοριακές µάζες και ισεντροπικός εκθέτης γ:  ΜΝΕ = 20,18  και  γ = 1,66,  ΜΦΑ (CH4) = 
16,08 και γ = 1,3,  ΜΑΕ = 28,746 και  γ = 1,4, γενική σταθερά αερίων Rg = 8.314,5 J/(kmol/K), κανονική 
πίεση 1 atm = 101.325 Pa, κανονική θερµοκρασία Τn = 273,15 Κ.  
Οι παραπάνω παροχές των συµπιεστών νοούνται υπό κανονικές συνθήκες.  

ΛΥΣΗ:   (A)  µε την βοήθεια των διαγραµµάτων:
(α)   Συµπίεση νέου µε σχετική µοριακή µάζα Μr = 20,18 και  γ = 1,667

        Λόγος συµπίεσης  , θερµοκρασία αναρρόφησης tA = - 60 oC

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

Προσοχη! Δεν έγραψε τη ΛΥΣΗ(1) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! επίσης 
τστστστς!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11.3.4Β Προκαταρκτική διαστασιολόγηση ακτινικού  συµπιεστή υψηλής πίεσης 

         Συµπιεστής υπερυψηλής πίεσης ακτινικός, πενταβάθµιδος, (βλ. σκαρίφηµα από  ΣΧΗΜΑ 11.3/20 
ΡΔΜ  σε µεσηµβρινή τοµή, reinjection compressor, εταιρείας DEMAG), λειτουργεί σε υπεράκτια εξέδρα 
άντλησης πετρελαίου µε σκοπό την επαναπαροχέτευση στην πετρελαιοπηγή µη εκµεταλλεύσιµου 
φυσικού αερίου µε υψηλότερη πίεση στην πηγή. Κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά είναι:
● Ο  συµπιεστής κινείται  απευθείας σε κοινόν άξονα  από αεριοστρόβιλο ισχύος 5.500 kW µε ρυθµισµένο 
κανονικό αριθµό στροφών 11.896 min-1 σε πλήρες φορτίο. ( Το λειτουργικό εύρος αριθµού στροφών είναι 
από 9.517 έως  12.491 min-1).
● Η παροχή σχεδιασµού είναι  Q = 600 m3/h υπό συνθήκες αναρρόφησης pA = 171,5 bar και tA = 30oC, 
ενώ η µέγιστη πίεση κατάθλιψης είναι  pK = 418 bar υπό  θερµοκρασία tK = 103 oC, υπό την οποία το Φ.Α. 
επαναπροωθείται στην πηγή. Η  αντίστοιχη πυκνότητα κατάθλιψης είναι ρΚ = 263 kg/m3.
● Η κανονική ταχύτητα ακροπτερυγίων είναι u2 = 232 m/s, αντιστοιχεί  στη µέγιστη καταπόνηση στο 
στροφείο τάσης 350 N/mm2 (350 Mpa), οι πέντε κινητές πτερυγώσεις έχουν ίδια διάµετρο εισροής – 
εκροής .
● Η πτερύγωση αποτελείται από z = 17 πτερύγια δισδιάστατης διαµόρφωσης, δηλ. καθαρά ακτινικά, κυρτά 
κατά τη φορά περιστροφής µε τις ακµές εισροής-εκροής παράλληλες προς τον άξονα περιστροφής της 
µηχανής. Η ακίνητη πτερύγωση µετά το στροφείο (λειτουργεί σαν διαχύτης εκροής) έχει zΑΠ = 10 πτερύγια.
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Ζητείται: Να γίνει προσχεδιαστική διαστασιολόγηση του συµπιεστή µε βάση την υπό κλίµακα µεσηµβρινή 
τοµή του στο ΣΧΗΜΑ 11.3/20 χρησιµοποιώντας  από τα παραπάνω αριθµητικά στοιχεία τα εξής: 
QΑ = 600 m3/h,  n = 11.896 min-1 , pA = 171,5 bar και tA = 30 oC, pK = 418 bar και  tK = 103 oC,  
z = 17, u2 = 232 m/s, αριθµός ελαττώσεως ισχύος µ = 0,9, λόγος διαµέτρων πτερύγωσης D1/D2 = 0,55, 
βαθµός αναθέρµανσης f∞= 0,03,  συµπίεση πολυτροπική µε ισεντροπικό βαθµό απόδοσης η = 86 %.        
η = 90 % ??????.
Σαν αέριο λειτουργίας αναφοράς να ληφθεί το Μεθάνιο (CH4 ,  συστατικό του Φ.Α. κατά τουλάχιστον 90%) 
µε ιδιότητες R = 518,26 J/(kg·K)  και γ = 1,316. Στη 1η βαθµίδα ο συντελεστής πραγµατικού αερίου 
(συµπιεστότητας) να ληφθεί ZA = 0,85 και  στις υπόλοιπες ΖΑ = 0,95. Ειδικότερα – µεταξύ άλλων – να 
υπολογισθούν:
(α)   Η παροχή µάζας του συµπιεστή, το ειδικό  έργο του και  κατόπιν να ισοκατανεµηθεί αυτό το ειδικό έργο 
ανά βαθµίδα. 
(β)   Για την καθεµία βαθµίδα: Οι διάµετροι  εισροής D1 και  εκροής D2 της πτερύγωσης, το ισεντροπικό 
ειδικό έργο Υ, ο αριθµός πίεσης ψ, ο αριθµός ταχυστροφίας σ, ο αριθµός διαµέτρου δ και ο αριθµός 
παροχής φ. Αντιστοιχούν οι αριθµοί αυτοί στον ακτινικό τύπο των βαθµίδων; 
(γ)   Ο πολυτροπικός εκθέτης n και από αυτόν ο ισεντροπικός εκθέτης γ συγκριτικά µε τον δεδοµένο          
γ = 1,32, το πολυτροπικό και το  ισεντροπικό ειδικό έργο Υ και µε βάση αυτό ο λόγος συµπίεσης ανά 

βαθµίδα , καθώς και οι πιέσεις, θερµοκρασίες και πυκνότητες σε κάθε βαθµίδα.
(δ)   Τα µεγέθη του υποερωτήµατος (γ) να υπολογισθούν µε βάση το πολυτροπικό πρότυπο συµπίεσης και 

την ισοκατανοµή της συµπίεσης στις βαθµίδες.
(ε)   Η προσακτέα ισχύς στον συµπιεστή µε βάση τα µεγέθη του (δ).

ΛΥΣΗ (2): (α)   Η  παροχή µάζας είναι  µε   υπό συνθήκες 

αναρρόφησης, δηλ. µε πυκνότητα . 

.

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

11.3.6    Υπολογισµός ακτινικού συµπιεστή µικρής συµπίεσης (φυσητήρας)

Σχεδιάζεται η κατασκευή  ενός µονοβάθµιδου ακτινικού συµπιεστή αέρα χαµηλής πίεσης, που αναρροφά 

από  την ατµόσφαιρα. Δεδοµένα: Παροχή όγκου  υπό συνθήκες πίεσης και 

θερµοκρασίας:  , , αύξηση πίεσης . Είναι 

επιτάχυνση  βαρύτητας gn = 9,80665 m /s2, κανονική θερµοκρασία ,  ισεντροπικός εκθέτης γ 

= 1,4 , ειδική σταθερά αέρα R = 287,06 J/(kg·K).

ΛΥΣΗ: Α. Επεξεργασία δεδοµένων: Η µεσηµβρινή τοµή (βλ. µηκοτοµή από ΣΧΗΜΑ 11.3/10 ΡΔΜ) του 
φυσητήρα δείχνει  τα ακτινικά πτερύγια, το περίβληµα µε λαβυρίνθους στεγανοποίησης µε στροφείο και 
άξονα, το οποίο είναι  αναρτηµένο µονόπλευρα και ενσφηνωµένο  στην απόληξη του άξονα  στη πλευρά 
αναρρόφησης. O φυσητήρας  παροχετεύει αέρα µε παροχή όγκου

  υπό

 , .
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 Η  πίεση στην κατάθλιψη αυξάνεται κατά: (χλστ. Στήλης Νερού) ή  

κατά  . Η σχετικά µικρή αύξηση πίεσης µε  
λόγο συµπίεσης Π = pK/pA = (101000+21600)/101000 = 1,214 τον εντάσσει  στη κατηγορία των 
φυσητήρων, βλ. σχ.(11.1.11), στους οποίους είναι 1,1<Π<3,0. 
Την κινητήρια ισχύ παρέχει  ηλεκτροκινητήρας µε  αριθµό στροφών µικρότερο του συµπιεστή. Για τον λόγο 
αυτόν απαιτείται η  αύξηση των στροφών µε την µεσολάβηση µηχανισµού κίνησης για την προσαρµογή 
στον αριθµό στροφών. Άρα ο αριθµός στροφών του  συµπιεστή µπορεί  να  θεωρηθεί, ότι προκύπτει 
ελεύθερα από τους υπολογισµούς. 
**********************************************************************

11.3.7-1  Ισεντροπική και πολυτροπική συµπίεση σε στροβιλοσυµπιεστή

          Στροβιλοσυµπιεστής συµπιέζει υπό αδιαβατικές συνθήκες 
αέρα πιέσεως  pA = 1 bar και θερµοκρασίας  tA = 20 οC  σε πίεση  
1,6 bar. Η τελική στατική θερµοκρασία είναι   tKs = 62 οC, αν η 
συµπίεση θεωρηθεί ισεντροπική  µε  γ = 1,4, ενώ σε πραγµατική 
(πολυτροπική µε n αντί γ)  συµπίεση είναι tKp = 82 0C. Είναι επίσης 
ειδική σταθερά  R = 287,06 J/kgK  και κανονική θερµοκρασία   Τn = 
273,15 Κ.
(α)  Να υπολογισθεί  το ισεντροπικό ειδικό έργο Y,  
(β)  Να επαληθευθεί ο εκθέτης της ισεντροπικής µεταβολής, 
(γ) Να υπολογισθεί ο πολυτροπικός εκθέτης n και το πολυτροπικό 
ειδικό έργο, 
(δ) Να υπολογισθούν ο ισεντροπικός και  ο πολυτροπικός βαθµός 
απόδοσης.
(ε) Αν η παροχή όγκου του συµπιεστή είναι   Q = 18.000 m3/h υπό 

τις παραπάνω συνθήκες αναρρόφησης, να υπολογισθεί  η αναγκαία ισχύς κίνησης στις περιπτώσεις (α) και 
(γ) δεδοµένου ηλεκτροµηχανικού βαθµού απόδοσης συστήµατος κίνησης ηΗΜ = 94% και να αιτιολογηθεί  η 
διαφορά.

ΛΥΣΗ: (α)  Το ειδικό έργο του συµπιεστή είναι εξ ορισµού το ολικό ισεντροπικό, εδώ όµως νοείται το 
στατικό, αφού δίνεται µόνο η στατική θερµοκρασία και όχι οι ταχύτητες, βλ. ΣΧΗΜΑ 11.1/1 ΡΔΜ:  
                                                 Υ =Υισεν = hKs – hA = cp·(TKs – TA)    µε    
************************************************************* 

11.3.7-2

2. O φυσητήρας µιας εγκατάστασης κλιµατισµού εργάζεται συνεχώς καταναλίσκοντας ισχύ Ρw = 14,3 kW. Κατά την 
διάρκεια της νύκτας (12 h) χρειάζεται µόνο η µισή παροχή αέρα απ'  ότι την  ηµέρα. Εάν  αυτό το κάνουµε µε στραγγαλισµό 
στην  κατάθλιψη να ευρεθεί πόσα kWh εξοικονοµούµε, εάν  κατά την  διάρκεια της νύκτας χρησιµοποιείται 
ηλεκτροκινητήρας µε µισές στροφές.

2. O φυσητήρας µιας εγκατάστασης κλιµατισµού εργάζεται συνεχώς καταναλίσκοντας ισχύ  Ρw = 14,3 kW. 
Κατά την διάρκεια της νύκτας (12 h) χρειάζεται  µόνο η µισή παροχή αέρα απ' ότι την ηµέρα. Εάν αυτό το 
κάνουµε  µε στραγγαλισµό στην κατάθλιψη να ευρεθεί  πόσα kWh εξοικονοµούµε, εάν κατά την διάρκεια της 
νύκτας χρησιµοποιείται ηλεκτροκινητήρας µε µισές στροφές.

15.3.5 
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 O φυσητήρας µιας εγκατάστασης κλιµατισµού  εργάζεται συνεχώς καταναλίσκοντας ισχύ  pw = 14,3 KW. 
Κατά την διάρκεια της νύκτας (12 h) χρειάζεται  µόνο η µισή παροχή αέρα απ' ότι την ηµέρα. Εάν αυτό το 
κάνουµε  µε στραγγαλισµό στην κατάθλιψη να ευρεθεί πόσα KWh εξοικονοµούµε εάν κατά την διάρκεια της 
νύκτας χρησιµοποιείται ηλεκτροκινητήρας µε µισές στροφές.

ΛΥΣΗ
 Η ισχύς στον άξονα του ανεµιστήρα για την αυτή εγκατάσταση είναι ανάλογος της τρίτης δύναµης του 
αριθµού των στροφών. Δηλ. η κατανάλωση ισχύος τη νύχτα είναι :

Δηλ. η διαφορά ισχύος είναι :

ΔPW = Pwηµ. - Pwνυκτ. = 12.51kw

και η ενέργεια που εξοικονοµείται :

Δw = 12.51 ⋅ 12 = 150kwh/ηµέρα λειτουργίας.
 Δηλαδή χρησιµοποιώντας κατά τη διάρκεια της νύκτας ηλεκτροκινητήρα µε µισές στροφές απ'ότι  την 
ηµέρα εξοικονοµούµε ενέργεια, ίση προς 150kwh/ηµ.εργασίας σε  σύγκριση µε αυτή που θα καταναλίσκοταν 
εάν στραγγαλίζαµε τη ροή.
**********************************************************************

11.3.7-3
11.3.7 Υπολογισµός στοιχείων λειτουργίας: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
3.    Ενας φυσητήρας εργάζεται σε µιαν  εγκατάσταση κλιµατισµού παροχετεύοντας αέρα µε παροχή Q1 = 4,2 m3 /s. Εάν  
αυξηθεί η αντίσταση της εγκαταστάσεως, τότε η παροχή γίνεται Q2 = 3,75 m3 / s (µε αριθµό στροφών  σταθερό) και η ισχύς 
στον  άξονα Ρw2 = 4 kW ο δε βαθµός αποδόσεως η = 0,75   Ζητούνται :  1.  Πόσο πρέπει να αυξηθούν  οι στροφές για να 
ανέβει πάλι η   παροχή στα Q1 = 4,2 m3 /s = Q3    2.  Η ισχύς στον  άξονα Ρw3 όταν  αυξηθούν  οι στροφές,  3. Να 
υπολογιστεί το µανοµετρικό Δptot3 στην περίπτωση που αυξήθηκαν οι  στροφές του κινητήρα.

3.    Ενας φυσητήρας εργάζεται  σε µιαν εγκατάσταση κλιµατισµού παροχετεύοντας αέρα µε παροχή Q1 = 4,2 
m3 /s. Εάν αυξηθεί η αντίσταση της εγκαταστάσεως, τότε η  παροχή γίνεται Q2 = 3,75 m3 / s (µε αριθµό 
στροφών σταθερό) και η ισχύς στον άξονα Ρw2 = 4 kW ο δε βαθµός αποδόσεως η = 0,75   Ζητούνται  :  1. 
 Πόσο  πρέπει να αυξηθούν οι  στροφές για να ανέβει πάλι η   παροχή στα Q1 = 4,2 m3 /s = Q3    2.  Η ισχύς 
στον άξονα Ρw3 όταν αυξηθούν οι  στροφές,  3. Να υπολογιστεί  το µανοµετρικό Δptot3 στην περίπτωση που 
αυξήθηκαν οι  στροφές του κινητήρα.

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

11.3.7-4

11.3.7 Υπολογισµός στοιχείων λειτουργίας: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
4.   Εχει παρατηρηθεί, ότι για την  εγκατάσταση ενός φυσητήρα κινούµενου µε την  βοήθεια ιµάντων  από ηλεκτροκινητήρα 
η παροχή είναι 9,0 m3 /s, ενώ θα έπρεπε να είναι 9,9 m3 /s.   1.   Κατά πόσο θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθµός των  στροφών 
και 
2.  Πόση είναι η νέα ισχύς εις τον άξονα του φυσητήρα µε τη νέα παροχή;
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4.   Εχει  παρατηρηθεί, ότι για την εγκατάσταση ενός φυσητήρα κινούµενου µε την βοήθεια ιµάντων από 
ηλεκτροκινητήρα η παροχή είναι 9,0 m3 /s, ενώ θα έπρεπε να είναι  9,9 m3 /s.   1.  Κατά πόσο θα πρέπει να 
αυξηθεί ο αριθµός των στροφών και 
2.  Πόση είναι η νέα ισχύς εις τον άξονα του φυσητήρα µε τη νέα παροχή;

15.4.3  
 Εχει  παρατηρηθεί ότι  για την εγκατάσταση  ενός φυσητήρα κινούµενου  µε  την βοήθεια ιµάντων από 
ηλεκτροκινητήρα, η παροχή είναι 9,0 m3 /s ενώ θα έπρεπε να είναι 9,9 m3 /s.
1.  Κατά πόσο θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθµός των στροφών και 
2.  Πόση είναι η νέα ισχύς εις τον άξονα του φυσητήρα ;

ΛΥΣΗ

Ισχύει :    ή   

 δηλαδή αύξηση κατά 10% των στροφών.

Οι στροφές n2 πρέπει να γίνουν :

n2 = 1.1 n1

2.  Για την ισχύ ισχύει η σχέση :

δηλαδή η ισχύς πρέπει να αυξηθεί κατά 33%.
Αρα η καινούργια ισχύς Ρ2 είναι :

Ρ2 = 1.331 Ρ1

*******************************************************************
Chchchcch!!!!!
11.4.10Α  Σχεδιασµός πολυβάθµιδου αξονικού συµπιεστή: Προκαταρκτικός υπολογισµός των     
               βασικών χαρακτηριστικών της µηχανής.

              Ζητείται   να  σχεδιασθεί  πολυβάθµιδος  αξονικός  συµπιεστής  µε  παροχή  όγκου  υπό  
κανονικές  συνθήκες  (1 atm, 0 oC)  126.000 m3/h (35 m3/s) για συνολικό λόγο συµπίεσης  Π = pK /pA = 5:1 
µε τη πίεση κατάθλιψης στην εκροή της µηχανής. Ο αναµενόµενος ισεντροπικός βαθµός απόδοσης της 
µηχανής είναι    ηsm = 86% και οι  συνθήκες αναρρόφησης  pA = 1 atm και   tA = 15 οC. Ο αέρας να θεωρηθεί 
θερµικά ιδανικό αέριο µε γ = 1,4, R = 287,06 J/(kg·K), cp = γ/(γ-1)·R = 1.005 J/(kg·K). Στην είσοδο της 
µηχανής υπάρχει  ακίνητη προπτερύγωση για την κατάλληλη καθοδήγηση  της ροής στην εισροή του 
πρώτου στρφείου. Ειδικότερα να ευρεθούν:
(α)   Ο πολυτροπικός βαθµός απόδοσης ηp και η συνολική αύξηση ολικής θερµοκρασίας ΔTtAK = TtK – TtA.
 (β)   Να υπολογισθούν η διάµετρος πλήµνης και ακροπτερυγίων και  ο  αριθµός στροφών λαµβάνοντας  ως 
δεδοµένα:  Μέση αξονική  ταχύτητα εισροής  c0 = 160 m/s,  περιφερειακή  ταχύτητα  ακροπτερυγίων  uAK =  

10



305 m/s και  λόγο πλήµνης/ ακροπτερυγίων  Dπ/DAK = 0,4 και τις τιµές γωνιών ροής από τον ΠΙΝΑΚΑ 
10.4.10Α-1 µε βάση τον βαθµό αντίδρασης rBA = 60 % στη ροϊκή γραµµή D/DAK = 0,7. 
Λόγος ακτίνων r/rAK α1 = α3 α2 β1 β2

0,4 78,5 55 63 87

0,5 76 55 57 82

0,6 73,5 54,5 51 70

0,7 71 54 44 59,5

0,8 68 53,5 40 50

0,9 67 53 36 42,5

1,0 66,5 52 33 46

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.4-10Α-1  Απόλυτες γωνίες α και σχετικές γωνίες β της ροής κατά µήκος της ακτίνας r (σε σύγκριση µε 
την ακτίνα ακροπτερυγίου ή κελύφους) στο εύρος της διατοµής του διαύλου ροής στην  βαθµίδα αξονικού συµπιεστή µε 
βάση το πρότυπο συστροφής της ροής  cu = α+b/r  και βαθµό αντίδρασης βαθµίδος  r = 0,6 (60%). 

(γ) Να καθορισθεί ο αριθµός των βαθµίδων i µε τους εξής τρόπους:  
(γ1) Με βάση την αύξηση της ολικής θερµοκρασίας συµπίεσης ΔTt = 18 έως 25 0C ανά βαθµίδα,  
(γ2) Με ισοκατανοµή του λόγου συµπίεσης ανά βαθµίδα όχι µεγαλύτερου του 1,2 (Π = pt1/pt2 ≤ 1,2), 
(γ3) Με την εύλογη επιλογή του αριθµού πίεσης  ψ ανά βαθµίδα (π.χ. ψ ≈ 1,0 σύµφωνα µε το διάγραµµα 
στο ΣΧΗΜΑ 11.4/5). 
(γ4) Υπάρχει άλλη δυνατότητα καθορισµού του αριθµού βαθµίδων;
(δ) Ορίζοντας αριθµό πίεσης ψ = 1,0 να υπολογισθεί η πρώτη βσθµίδα (όλα τα ρευστοθερµικά µεγέθη 
εισόδου – εξόδου). Επίσης  µε ισοκατανεµηµένο λόγο συµπίεσης στις υπόλοιπες έξη (6) να υπολογισθεί  η 
2η βαθµίδα.
(ε) Η διεργασία συµπίεσης να παρασταθεί στο διάγραµµα ενθαλπίας – εντροπίας και  να δοθούν  
σχηµατικά τα τρίγωνα ταχυτήτων αναγκαία  για την διαστασιολόγηση των πτερυγίων (ύψος, γωνίες 
κλίσης). Πώς επιδρούν οι αεροδυναµικές δυνάµεις στα πτερύγια;  Να δοθεί σκαρίφηµα.

ΛΥΣΗ: (α) Η διεργασία συµπίεσης προσεγγίζει  την πραγµατικότητα µε  επαρκή βεβαιότητα, εάν θεωρηθεί 
πολυτροπική. Έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι  εξισώσεις µε τον πολυτροπικό εκθέτη   n ή εάν ο   n 
δεν είναι γνωστός – ως συνήθως – µπορούν να εφαρµοσθούν οι  ισεντροπικές σχέσεις µε χρήση  του 
πολυτροπικού βαθµού απόδοσης  ηpol σε συνδυασµό µε τον δεδοµένο ισεντροπικό βαθµό 

απόδοσης   ηs  αναφερόµενο στην ολική κατάσταση και οριζόµενο µε   ,  αφού 
********************************************************************************************

11.4.10B   Υπολογισµός γεωµετρίας και χαρακτηριστικών βαθµίδας αξονικού συµπιεστή  µε  
                 αντίδραση 50%

         Στην τελευταία βαθµίδα ενός αξονικού  συµπιεστή η σχετική γωνία εισροής στην κινητή πτερύγωση 
είναι  β1 = 37,8ο  και αυτή  της εκροής  β2 = 75,3ο, ενώ ο βαθµός αντίδρασης της βαθµίδας είναι   rBA = 50%, 
η αραιότητα της πτερύγωσης (λόγος απόστασης t  προς χορδή l  των πτερυγίων)   t/l  = 0,9 και  ο  λόγος 
ύψους πτερυγίου b προς την χορδή l, b/l = 2,0. Στο σηµείο κανονικής λειτουργίας ο συντελεστής 
ελαττώσεως ισχύος είναι   µ = 0,86  οριζόµενος ως ο  λόγος του ειδικού έργου της πτερύγωσης  Υ = Δht2 - 
Δht1  µε πεπερασµένο αριθµό πτερυγίων προς το ειδικό έργο Euler ΥEu = u·(c2u-c1u) για άπειρο αριθµό 
πτερυγίων. Η πυκνότητα στην  εισροή της πτερύγωσης είναι  ρ1 = 3,5 kg/m3 και η µέση ταχύτητα 
περιστροφής των πτερυγίων  u = 245 m/s (στη µέση διάµετρο). Θεωρώντας κυλινδρικό δίαυλο ροής κατά 
µήκος του συµπιεστή να υπολογισθούν: 
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(α)  Ο αριθµός παροχής φ και ο αριθµός πίεσης (αριθµός φόρτισης) ψ της βαθµίδας οριζόµενοι µε τους  

γνωστούς από την θεωρία τύπους   µε  cm τη µεσηµβρινή ταχύτητα. 
(β)  Ο συντελεστής άνωσης   cL  της πτερύγωσης του στροφείου λαµβάνοντας τον συντελεστή αντίστασης 
σε  πρώτη προσεγγιστική εκτίµηση cD ≈ 0,02·cL, (αντίσταση ~ 2% της άνωσης).
      (γ)  Ο συνολικός συντελεστής αντίστασης της πτερύγωσης απαρτιζόµενος από  τον συντελεστή 
αντίστασης  των πτερυγίων cD, από τον συντελεστή τριβής του τοιχώµατος του κελύφους  cf και από όλες 
τις “δευτερεύουσες” απώλειες στην πτερύγωση  cDs  έχει τον εξής τύπο ορισµού (κατά τον Dixon):  

cDπτ = cD + cf + cDs  µε cf = 0,02·(l/b) και cDs = 0,018·       και    , όπως 

λαµβάνουµε
       ως δεδοµένο από την  µέθοδο στοιχείου πτερυγίου µε απώλεια ολικής πίεσης στη σειρά  πτερυγίων

 µετρηµένη για την συγκεκριµένη  πτερύγωση   . 

      (δ) Το ειδικό έργο της βαθµίδας, η αντίστοιχη αύξηση πίεσης µε δεδοµένο ολικό συντελεστή απόδοσης 
της  βαθµίδας η = 86,2% και η (µοναδιαία) ισχύς της βαθµίδας (ανά µονάδα παροχής µάζας =  kW/(kg/s)).

ΛΥΣΗ: (α) Από τα τρίγωνα ταχυτήτων, σχηµατικά από ΣΧΗΜΑ 11.4/6 ΡΔΜ, η  περιφερειακή ταχύτητα 
εκφράζεται µε την βοήθεια τριγωνοµετρικών τύπων:   

         u = c1u + w1u = cm·σφ α1 + cm·σφ β1   και   u = c2u + w2u = cm·σφ α2 + cm·σφ β2 
όπου τέθηκε cm = cm1 = cm2 = στθ.  για κυλινδρικό δακτυλιοειδή δίαυλο ροής, δηλ.  u1 = u2 = u. 
Ο βαθµός αντίδρασης της βαθµίδας είναι   rBA = 0,5, συνεπώς τα τρίγωνα εισόδου  και  εξόδου είναι  
αντισυµµετρικά, δηλ. µε                  α2 = β1 = 37,8ο   και   α1 = β2 = 75,30 ,        βλ. σχ.(11.4.56β). 
*****************************************************************************************

11.4.10Γ  Βέλτιστος επιµερισµός συµπίεσης στις βαθµίδες αξονικού συµπιεστή  

Εννεαβάθµιδος (i = 9) αξονικός συµπιεστής αέρα έχει διαστασιολογηθεί µε κριτήριο την 
ισοµερή  κατανοµή  της  πολυτροπικής  αύξησης  θερµοκρασίας  ανά   βαθµίδα  από  την   αναρρόφηση µε 
ΤΑ = 293 Κ στην κατάθλιψη  ΤΚ . Έχει αριθµό πίεσης ψ = 0,6, πολυτροπικό βαθµό απόδοσης               ηp = 
88,8%  και  περιφερειακή ταχύτητα πτερυγίων  u = 275 m/s. Η παροχή του συµπιεστή είναι   126.000 m3/h 
υπό κανονικές συνθήκες  (1 atm, 0 oC) και ο συνολικός λόγος συµπίεσης  5 προς 1  (ΠΑΚ = pK/pA = 5). 
Επίσης δίνεται  γ =1,4 και  R = 287,06 J/(kg·K) και  συντελεστής συµπιεστότητας (συντελεστής πραγµατικού 
αερίου)  Ζ = 1.  
(α)   Να επαληθευθεί η επιλογή ο συµπιεστής να είναι εννεαβάθµιδος. 
(β)  Να υπολογισθεί εκ νέου ο  αριθµός βαθµιδων του συµπιεστή µε την προϋπόθεση  ισοµερούς κατανοµής 
του λόγου συµπίεσης σε κάθε βαθµίδα.
 (γ) Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις να υπολογισθεί ο συνολικός ισεντροπικός βαθµός απόδοσης 

 και η συνολική ισχύς της µηχανής στον άξονά της µε την υπόθεση, ότι οι απώλειες τριβής 

δίσκων των στροφείων, διαφυγών διακένων (ρηγµάτων) και λοιπές είναι περίπου 7%. 
(δ) Nα αποδειχθεί, ότι η µέθοδος της ισοκατανοµής του λόγου συµπίεσης στο  (β) θεωρητικά καταλήγει  σε 
ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου συνολικού έργου του συµπιεστή.  

ΛΥΣΗ: (α)  Το ειδικό έργο της βαθµίδας είναι  η ισεντροπική αύξηση της ολικής ενθαλπίας από  ht1 σε  hts, 
(βλ. π.χ. ΣΧΗΜΑ 11.1/1ΡΔΜ), και  για τον αέρα σαν θερµικά ιδανικό αέριο µε την ειδική ισοβαρή 
θερµοχωρητικότητα   cp = γ/(γ-1)·R = 3,5·287,06 = 1004,71 ≈ 1.005  J/(kgK) είναι
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  .  Το Υ υπολογίζεται από τον ορισµό του 
αριθµού πίεσης, σχ.(11.2.7), και δίνει την διαφορά ολικής θερµοκρασίας: 
************************************************************************************
11.8-1    Παροχή στροβιλοσυµπιεστή υπό κανονικές συνθήκες                                    (11.1.1Α).  

           Στροβιλοσυµπιεστής παροχετεύει Q = 2,5 m3/s αέρα υπό κανονικές συνθήκες, δηλ. κανονικά κυβικά 
µέτρα ανά δευτερόλεπτο, ενώ οι συνθήκες περιβάλλοντος στο στόµιο αναρρόφησης είναι 933 mbar και 15 
οC. 
Να ευρεθούν  η παροχή µάζας και  η παροχή όγκου υπό συνθήκες αναρρόφησης και  υπό  συνθήκες ISO. 
Δίνονται:   Ειδική  σταθερά  αέρα   R = 287,06 J/(kg·K),  κανονική  θερµοκρασία και πίεση,  αντιστοίχως 
Τn= 273,15 Κ = 0 oC,  pn = 1 atm = 101.325 Ρα.  Συνθήκες ISO (International Standards Organization, βλ. 
παράγραφο 11.1.3) 1.013,3 mbar, 15 oC και σχετική υγρασία φ = 60%.

ΛΥΣΗ: Kανονικές συνθήκες: Πυκνότητα αέρα  από καταστατική εξίσωση, σχ.(11.1.1), 

  µε  τον συντελεστή πραγµατικού αερίου (συµπιεστότητας) Ζ = 1 λόγω χαµηλής 
******************************************************************************

11.8-2 Συµπιεστής σε σταθµό συµπίεσης Φυσικού Αερίου           τύπος συµπιεστή;;;;  11.1.1Β.  

 Για την κάλυψη της πτώσης πίεσης σε  σωληναγωγό (pipeline) φυσικού αερίου (ελληνικού τύπου 
ΕΦΑ 1, βλ. κεφάλαιο 7 ΡΔΜ) σε ενδιάµεσο σταθµό  συµπίεσης χρησιµοποιείται  στροβιλοσυµπιεστής 
βαθµού απόδοσης  78% για την παροχέτευση  2·106 m3/h υπό κανονικές συνθήκες  (1 atm, 0 oC), ο 
οποίος από  πίεση 55 bar υπό 10 οC συµπιέζει  σε 68 bar. Κινητήρια µηχανή του συµπιεστή είναι 
αεριοστρόβιλος φυσικού αερίου βαθµού απόδοσης  33%.  Να υπολογισθούν:  
(α)   Η απαιτούµενη ισχύς κίνησης του συµπιεστή. 
(β)   Η θερµοκρασία αερίου στη  κατάθλιψη (β1) προσεγγίζοντας µε υπολογισµό για ιδανικό αέριο  και 
ισεντροπική συµπίεση,  (β2) προσεγγίζοντας µε υπολογισµό για πολυτροπική συµπίεση µε ηpol ≈ η = 0,78. 
(γ)  Η κατανάλωση φυσικού αερίου για την κίνηση του συµπιεστή από  τον αεριοστρόβιλο σε m3/s και σε 
ποσοστό της µεταφερόµενης ποσότητας αερίου. 
Επιπρόσθετα δεδοµένα υπολογισµού: Ιδιότητες του ελληνικού φυσικού αερίου ΕΦΑ1 (ορισµός σύµφωνα 
µε το βιβλίο  του συγγραφέα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, βλ. επίσης δεδοµένα στο υποκεφάλαιο 7 
ΡΔΜ, ΠΙΝΑΚΕΣ 7.13-1 έως 7.13-14: ειδική σταθερά Rn = 508 J/(kg·K), ισεντροπικός εκθέτης γ = 1,31, 
συντελεστής πραγµατικού αερίου (συµπιεστότητας) Ζ = 0,895 υπό τις δεδοµένες συνθήκες, θερµογόνος 
ικανότητα του αερίου Η = 39.500 kJ/m3 . Όλα θεωρούνται σταθερά κατά τη διεργασία συµπίεσης.

ΛΥΣΗ: (α) Πυκνότητα αερίου υπό κανονικές συνθήκες:
           

Παροχή µάζας:       
***************************************************************************

11.8-3   Στροβιλοσυµπιεστής τροφοδότησης αεριοστροβίλου  µε αέρα                         (11.1.1Γ)  

 Στον συµπιεστή ενός αεριοστροβίλου εισρέουν 300 kg/s αέρας σε t1 = 15 oC και  p1 = 1 bar. Ο 
λόγος αύξησης πίεσης είναι Π = p2/p1 = 15,6. Θεωρώντας τον αέρα σαν ιδεώδες αέριο µε ισεντροπικό 
εκθέτη 1,4 και ισοβαρή θερµοχωρητικότητα cp = 1.000  J/(kg·K) να υπολογισθούν:  
(α)   Η θερµοκρασία  t2  µετά από (κατά παραδοχή)  ισεντροπική  συµπίεση του αέρα. 
(β) Ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης του συµπιεστή µε βάση τη µέτρηση της πραγµατικής θερµοκρασίας 
του αέρα  t2 = 414,2 oC  στην έξοδό του. Απαιτείται ψύχρανση του συµπιεσµένου αέρα και γιατί;
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(γ)  Η ισχύς που  πρέπει να τροφοδοτεί  ο 
αεριοστρόβιλος τον συµπιεστή για την κίνησή 
του.
(δ) Είναι  η συµπίεση πολυτροπική; Αν ναι, να 
υπολογισθεί  ο πολυτροπικός εκθέτης n, ο 
πολυτροπικός βαθµός απόδοσης ηp και  το 
πολυτροπικό ειδικό έργο Yp.
 (ε) Γνωρίζοντας ότι  η ανά βαθµίδα (αξονικού 
τύπου) αύξηση θερµοκρασίας είναι 24 έως 30 Κ, πόσες βαθµίδες θα επιλέγατε για τον συµπιεστή; Ποιος ο 
λόγος συµπίεσης ανά βαθµίδα;

 Παραδοχή: , , ίσες ταχύτητες εισροής και εκροής c1 = c2.

ΛΥΣΗ: (α)   Θερµοκρασία υπολογιζόµενη βάσει του ισεντροπικού τύπου, σχ.(2.3.35α) ΡΔΜ:

              
(β)   Η πραγµατική (µετρηθείσα)  απόλυτη θερµοκρασία εκροής είναι

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

11.8-4  Εκτόνωση του αέρα από το στόµιο αναρρόφησης µέχρι την εισροή του στην βαθµίδα 
            συµπιεστή                                                                                                           11.11Δ.   

 Στην ωτίδα (“φλάντζα”) αναρρόφησης του   στροβιλοσυµπιεστή  ο  αέρας  εισρέει  µε  ταχύτητα   cA  

= 40 m/s και  εν συνεχεία στον αεροδυναµικά διαµορφωµένο προσαγωγό  συγχύτη   επιταχύνεται  στα   c1 

= 75 m/s στο επίπεδο εισροής στη πτερύγωση   του στροφείου. Ταυτόχρονα η ροή υφίσταται απώλειες 
30% της ενέργειας επιτάχυνσης της ροής, που  εκδηλώνονται  ως µείωση της στατικής πίεσης κατά 

. 
(α) Με δεδοµένη πίεση αναρρόφησης   pA = 1.020 mbar , θερµοκρασία   tA = 15 oC  και ειδική σταθερά 
αέρα  R = 287,06 J/(kg·K)  να υπολογιστούν η πίεση  p1, η θερµοκρασία  Τ1 και η ολική  ενθαλπία  ht1 στην 
εισροή στην πτερύγωση. 
(β) Ποια είναι η αιτία των απωλειών;                                                SXHMA !??

ΛΥΣΗ:   (α) Πυκνότητα αναρρόφησης 

Ταχύτητες c = 40  και 70 m/s << 100 m/s,  γι’ αυτό εξίσωση ενέργειας για ασυµπίεστη ροή µε  ρ1 ≈ ρΑ = ρ 

και τις απώλειες ίσες µε το 30%  της διαφοράς δυναµικής ενέργειας:  ,

 , 

*************************************************************************
                  11.8-5  Διεργασία συµπίεσης σε µονοβάθµιδο ακτινικό συµπιεστή, κατάσταση αερίου 
ανά διατοµή,        
                              παράσταση στο διάγραµµα θερµοκρασίας-εντροπίας                             (11.1.1Ε).   

 Συµπιεστής µιας βαθµίδας κατά κανόνα διαθέτει  την κινητή και ακίνητη πτερύγωση µε καταστάσεις 
ροής σε τρεις χαρακτηριστικές διατοµές: 1. Εισροή στη κινητή  πτερύγωση (στροφείο), 2. Εκροή από  το 
στροφείο και ταυτόχρονα εισροή στην ακίνητη πτερύγωση, 3. Eκροή από ακίνητη πτερύγωση:  
(α)  Να παρασταθεί η διεργασία στο διάγραµµα Τ-s (θερµοκρασίας-εντροπίας) και h-s (ενθαλπίας-
εντροπίας). Πότε αυτά τα διαγράµµατα ταυτίζονται; 
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(β) Να περιγραφεί η κατάσταση συµπίεσης σε κάθε διατοµή και η διεργασία από διατοµή σε διατοµή. 
(γ) Να γίνει διάκριση µεταξύ στατικής και ολικής ρευστοθερµικής κατάστασης. 

Διατοµές και σταθµοί εξέλιξης της συµπίεσης σε ακτινικό συµπιεστή µε τη ΚΠ κινητή πτερύγωση 1-2, ΑΠ ακίνητη 
πτερύγωση 2-3, ροή από 1 στην αναρρόφηση, 1-2 συµπίεση µε εισαγωγή έργου στη ΚΠ,  2-3 συµπίεση στην ΑΠ µε 
µετατροπή δυναµικής πίεσης (πίεσης ταχύτητας) σε στατική, 3 εκροή (κατάθλιψη) από τη βαθµίδα. Στις διατοµές 1,2,3 
και στην ΑΠ  το δυναµικό έργο είναι της απόλυτης ταχύτητας c2/2, στη ΚΠ  µεταξύ 2 και 3 είναι αυτό της σχετικής 
ταχύτητας w2/2.

  ΛΥΣΗ:  (α)   Στη περίπτωση του  θερµοδυναµικά ιδανικού αερίου τα διαγράµµατα Τ-s και h-s ταυτίζονται, 

αφού ισχύει   και h = cp·T. Η διεργασία συµπίεσης απεικονίζεται  στο ΣΧΗΜΑ 11.1.1Α/1 µε 
σηµείο εκκίνησης το σηµείο 1 υπό στατική πίεση p1 και στατική θερµοκρασία Τ1.

(β) Η εξέλιξη της διεργασίας µε τις αντίστοιχες µεταβολές της στατικής κατάστασης του αερίου είναι:
*********************************************************************************

11.8-6   Ισχύς  σε  ψυχόµενο  στροβιλοσυµπιεστή                                                     (11.1.1Ζ).  

      Συµπιεστής µε παροχή µάζας   ṁ = 3,2306 kg/s  παροχετεύει τον αέρα από την πίεση αναρρόφησης 
pA  = 0,933 bar σε πίεση στη πλευρά κατάθλιψης  pK  = 7 bar µέσω ισόθερµης συµπίεσης, δηλ. µε 
διατήρηση σταθερής της θερµοκρασίας στην τιµή της στην αναρρόφηση  t = tA = 15 oC  µε τη βοήθεια 
πλήρους ψύχρανσης.  Να υπολογισθούν: 
 (α) Ο λόγος συµπίεσης και  η αναγκαία θεωρητική ισχύς κίνησης του συµπιεστή και  η πραγµατική 
ισχύς, εάν ο (ισοθερµικός) βαθµός απόδοσης του συµπιεστή είναι  ηΣ = 0,57.  
(β)  Πόσο ειδικό έργο εξοικονοµείται µε την ισόθερµη συµπίεση  (µε ψύχρανση) σε σχέση µε τη 
πολυτροπική (χωρίς ψύχρανση) γνωρίζοντας, ότι ο πολυτροπικός εκθέτης για την συµπίεση χωρίς 
ψύχρανση είναι n = 1,51. 
(γ)  Να υπολογισθεί η ποσότητα θερµότητας, που  πρέπει να αφαιρεθεί  µέσω ενός ενδιάµεσου 
ψυχραντήρα, εάν ο συµπιεζόµενος αέρας εκρέοντας από τη 2η βαθµίδα έχει   t2 = 93 oC  και πρέπει  να 
εισαχθεί  στη 3η βαθµίδα µε θερµοκρασία   t1 = 30 oC.  Ποια ποσότητα νερού είναι αναγκαία σε ψυχραντήρα 
µε διαφορά θερµοκρασία εκροής – εισροής  ΔΤ = 5 0C;
(δ)   Ποιος ο τύπος του συµπιεστή και ποιος ο αριθµός στροφών αυτού; 

(δ) Κόστος ψύχρανσης – κόστος πολυτροπικής συµπίεσης…….
(ε) Τύπος …ΕΛΔΗ……
Δίνονται η ειδική σταθερά R = 287,06 J/(kg·K) και 1 cal = 4,1868 J.

ΛΥΣΗ:  (α)  Λόγος συµπίεσης Π = pΚ/pΑ = 7/0,933 = 7,5. Το ειδικό έργο Υ είναι τώρα ισόθερµο 
υπολογιζόµενο µε την αντίστοιχη  σχ.(3.4.37) στη παράγραφο 3.4.10:

      

Αναγκαία θεωρητική ισχύς από τη σχ.(11.1.12)   .

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

11.8-7   Πίεση και θερµοκρασία στην εκροή βαθµίδας συµπιεστή                               (11.1.1Η).  
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 Αµέσως µετά την ωτίδα (φλάντζα) αναρρόφησης της 1ης βαθµίδας του συµπιεστή (της 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  παραγράφου  11.1.1Β)  διαµορφώνεται  στην είσοδο της πτερύγωσης πίεση  p1 = 0,925 bar 
και  θερµοκρασία  t1 = 13,5 οC.  Το στροφείο δίνει  µέσω της πτερωτής στον παροχετευόµενο µε παροχή 
µάζας   ṁ = 3,2306 kg/s   και συµπιεζόµενο αέρα το ισεντροπικό ειδικό έργο   Y = 33.000 J/kg.   
(α)  Ποια είναι η πίεση p2 στην εκροή της πτερύγωσης του  στροφείου και ποια η θερµοκρασία t2  
υποθέτοντας συµπίεση αδιαβατική και χωρίς απώλειες, δηλ. ισεντροπική;  
(β)  Με βάση  την εµπειρία από παρόµοιες µηχανές ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης της συµπίεσης στη 
πτερύγωση είναι     ηεσ ≈ 80%,   πρόκειται δηλ. για πολυτροπική  συµπίεση. Nα υπολογισθεί  ο 
“πραγµατικός” λόγος συµπίεσης  p2/p1  και  ο λόγος απόλυτων θερµοκρασιών  Τ2/Τ1  και  επίσης οι 
απόλυτες τιµές  p2  και  Τ2  πίεσης και  θερµοκρασίας εκροής, αντίστοιχα, καθώς και   οι αντίστοιχες 
αυξήσεις αυτών   Δp12  και  ΔΤ12. 
(γ)  Ποιος είναι ο πολυτροπικός εκθέτης της διεργασίας και ποια η παροχή όγκου εκροής;
 Είναι: ο ισεντροπικός εκθέτης γ = 1,4, η ειδική σταθερά αέρα R = 287,06 J/(kg·K), κανονική θερµοκρασία 
Τn = 273,15 Κ και ο αέρας σαν ιδεώδες αέριο.

      ΛΥΣΗ:  (α)  Τον τύπο, σχ.(11.1.8) για το (ισεντροπικό) ειδικό έργο λύνουµε ως προς τον λόγο πίεσης:       

                       µε την ισοβαρή θερµοχωρητικότητα

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

11.8-8   Συµπιεστής αέρα σε παραγωγική διεργασία                                                       (11.1.1ΣΤ).   

 Σε βιοµηχανική διεργασία απαιτείται  συνεχώς παροχέτευση αέρα      υπό πίεση 

pK = 4 bar   µέσω   συµπιεστή  µε  αναρρόφηση  από  ανοιχτό  χώρο   υπό µέσες   συνθήκες    πίεσης      
pA = 1.020 mbar και θερµοκρασία   tA = 15 oC. Ο βαθµός απόδοσης του  συµπιεστή για τη διεργασία 
συµπίεσης από την εισροή (αναρρόφηση)  στην εκροή (κατάθλιψη) είναι   62%.   Να υπολογισθούν: 
(α)   Η παροχή όγκου του συµπιεστή υπό συνθήκες αναρρόφησης, υπό κανονικές συνθήκες (1 atm, 0 oC) 
και  υπό συνθήκες ISO   (1013,3 mbar,  15 oC,   σχετική υγρασία   φ  = 60%  αλλά  εδώ  απλουστευτικά   φ 
= 0%).
 (β)  Το ειδικό έργο συµπίεσης, ισεντροπικό και πολυτροπικό, και  η αντίστοιχη απαιτούµενη ισχύς 
συµπίεσης στον άξονα της µηχανής.  
(γ)  Η θερµοκρασία αέρα στην εκροή για (ιδεατή) ισεντροπική ρευστοθερµική συµπίεση  και  για πραγµατική 
(δηλ. πολυτροπική µε βαθµό απόδοσης του   συµπιεστή δεδοµένο   η = 0,65). Σχολιάστε την τιµή της 
θερµοκρασίας. Είναι υπερβολικά υψηλή; Αν ναι, γιατί και ποιά τεχνική λύση µείωσής της προτείνετε; 
(δ)  Η διεργασία συµπίεσης να παρασταθεί σχηµατικά στα διαγράµµατα θερµοκρασίας-εντροπίας  Τ-s  και 
ενθαλπίας-εντροπίας   h-s  και να υπολογισθεί ο πολυτροπικός εκθέτης της συµπίεσης. 
Συµπληρωµατικά δεδοµένα: ισεντροπικός εκθέτης αέρα  γ = 1,4, ειδική σταθερά  R = 287,06 J/(kg·K).

ΛΥΣΗ: (α)  Για τον υπολογισµό της παροχής όγκου  απαιτείται η πυκνότητα από την 

καταστατική εξίσωση για τις τρεις καταστάσεις  µε την απόλυτη θερµοκρασία                     

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

11.8-9   Υπολογισµός της ρευστοθερµικής κατάστασης του πραγµατικού αέρα στην εισροή 
             συµπιεστή                                                                                                          (11.1.3Α)   

          Στροβιλοσυµπιεστής αναρροφά  αέρα περιβάλλοντος θερµοκρασίας t = 20 oC, 

πιέσεως   p = 1 atm (=101.325 Pα)  και σχετικής υγρασίας   φ = 70%.   
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(α) Να υπολογισθεί  η παροχή µάζας του συµπιεστή υπό  τις δεδοµένες συνθήκες και συγκριτικά υπό 
συνθήκες ξηρού αέρα (δηλ. µε  φ = 0). Ειδικότερα να θεωρηθεί  το µείγµα αέρα-υδρατµού προϋποθέτοντας 
έτσι να ευρεθούν επίσης η µερική πίεση του υδρατµού  pν και του αέρα  pα και η περιεκτικότητα του 
µείγµατος σε νερό  x (= κλάσµα µάζας νερού).  
(β) Να υπολογισθεί η ενθαλπία του αέρα αναρρόφησης.  
(γ) Ποια ανακρίβεια θα είχε ο υπολογισµός, αν ο αέρας θεωρηθεί ξηρός (όπως συνήθως γίνεται !). 
(δ) Να χρησιµοποιηθεί  η προσεγγιστική  σχ.(2.1.22) ΡΔΜ  ( ρυγρ-αερ = ρξηρ-αερ·(1-0,377·φ·ps/p) µε  ps τη 
πίεση ατµοποίησης νερού) για τον υπολογισµό της πυκνότητας υγρού αέρα και να συγκριθεί το 
αποτέλεσµα µε αυτά των προηγηθέντων υποερωτηµάτων.  
(ε) Ο υπολογισµός να γίνει επίσης για συνθήκες περιβάλλοντος κατά ISO (International  Standards 
Organization), δηλ. 1.013,3 mbar, 15 οC και σχετική υγρασία φ = 60%. 

Δίνονται: Ειδική σταθερά αέρα , ειδική σταθερά ατµού ,  

tn = 0 oC,  Tn = 273,15 Κ   και ο   ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-1 ΡΔΜ   της πίεσης κορεσµού υδρατµού. 

ΛΥΣΗ: (α)  Κατ’ αρχάς η πυκνότητα ξηρού αέρα από τη  καταστατική εξίσωση:

     
.  Η πυκνότητα του “υγρού” 

αέρα είναι αυτή  του µείγµατος αέρα - υδρατµού, δηλ. του αθροίσµατος πυκνότητας υδρατµού ρν και 

πυκνότητας ξηρού αέρα ρα:     µε  x τη περιεκτικότητα του 

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

11.8-10 Αεροσυµπιεστής δύο βαθµίδων µε ενδιάµεσο ψυχραντήρα              (11.1.4Β)

 Αεροσυµπιεστής δύο βαθµίδων συµπιέζει   600 m3/h  σε  14 bar  αναρροφώντας από πίεση         1 
atm (=101.325 Pa) και  θερµοκρασία  15 οC και  χρησιµοποιώντας ενδιάµεσο ψυχραντήρα (“ψυγείο”) του 
αέρα. Με τον πολυτροπικό εκθέτη της συµπίεσης   n = 1,5,  βλ. σχ.(11.3.23), και την ειδική σταθερά αέρα                       
 R = 287,06 J/(kg·K) να ευρεθούν:  
(α)  Η πίεση στον ψυχραντήρα . 
(β) Η εξοικονόµηση ενέργειας για ψυχόµενη συµπίεση µε δύο βαθµίδες σε σύγκριση  µε απευθείας 
συµπίεση µε µια βαθµίδα. 

ΛΥΣΗ:   (α)   Ο συνολικός λόγος συµπίεσης είναι: . Γνωρίζοντας, ότι η 

ισοκατανοµή της συµπίεσης  στις βαθµίδες  συντείνει  στην ελαχιστοποίηση  του αναγκαίου ειδικού έργου, 
υπολογίζουµε τον λόγο συµπίεσης σε  κάθε βαθµίδα µε τη σχ.(11.3.22) ορίζοντας  p1 την πίεση εισροής, p2  
την πίεση εκροής 1ης βαθµίδας και ταυτόχρονα πίεση στον ψυχραντήρα   p = p2   και  την πίεση εισροής  
2ης βαθµίδας   p3 ≈ p2  και p4 στην εκροή του συµπιεστή στην 2η βαθµίδα.  Με i = 2
*****************************************************************************************

11.8-11 Φυσητήρες: Αιτιολόγηση µορφολογίας και χαρακτηριστικών εννέα κατασκευασµένων   
             µονοβάθµιδων µηχανών                                                                                     (11.3.1Α).

       Στον ΠΙΝΑΚΑ 11.3.1Α-1 και στο ΣΧΗΜΑ 11.3.1Α-1 δίνονται χαρακτηριστικά γεωµετρικά και 
λειτουργικά στοιχεία στροφείων εννέα φυσητήρων. Με δεδοµένα για τον αέρα R = 287,06 J/(kg·K), γ = 1,4 
και  θερµοκρασία αναρρόφησης 20 οC στους 1 και  2 και  12 οC στους 3 έως 9 να απαντηθούν ή 
υπολογισθούν τα εξής ζητήµατα: 
(α) Γιατί οι µηχανές αυτές χαρακτηρίζονται ως φυσητήρες. 
(β) Με ποιο κριτήριο κρίνεται, ότι οι µηχανές 8 και 9 είναι αξονικές.
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      (γ) Ποιο στροφείο έχει  τη µεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής ακροπτερυγίων και  πόση είναι. 
Ποιο έχει την µικρότερη;
      (δ) Να επαληθευθεί το ειδικό έργο Υ και  να ευρεθεί  το ‘θεωρητικά’  πραγµατικό (πολυτροπικό) ειδικό 
έργο µε δεδοµένο πολυτροπικό βαθµό απόδοσης   ηp = 0,85 των 1 και  8,  (δ1) από τα δεδοµένα και  (δ2)  
από τον τύπο υπολογισµού του πολυτροπικού έργου.
(ε) Ποια είναι η παροχή µάζας των µηχανών  1 και 8.
(στ) Σε ποιους φυσητήρες µπορεί η ροή να υπολογισθεί µε τους τύπους της ασυµπίεστης ροής και γιατί;
(ζ) Να υπολογισθεί η ισχύς και η στρεπτική ροπή στον άξονα των συµπιεστών  1 και 8.
      (η) Εάν ο παροχετευόµενος  συµπιεσµένος αέρας πρέπει να έχει µέγιστη θερµοκρασία  42 οC  
στην εκροή, ποιοι φυσητήρες απαιτούν ψυχραντήρα (“ψυγείο”) στην κατάθλιψη. Να ληφθούν συνθήκες 
αναρρόφησης  981 mbar, 20 oC και πολυτροπικός βαθµός απόδοσης της συµπίεσης  ηp = 0,85.
(θ) Ο συµπιεστής 1 έχει την ίδια εξωτερική διάµετρο στροφείου και πρακτικά τον ίδιο αριθµό στροφών µε
 τον 2. Όµως διεργάζεται σχεδόν  13%  µεγαλύτερο ειδικό έργο. Σε τί οφείλεται αυτή η υπεροχή;

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.3.1Α-1 Kατασκευαστικά και λειτουργικά στοιχεία κατασκευασµένων µονοβάθµιδων φυσητήρων. Οι υπ’ 
αρθ. 8 και 9 είναι αξονικού τύπου. Υπενθυµίζεται, ότι το ειδικό έργο του στροφείου είναι εξ ορισµού το ισεντροπικό. 

ΣΧΗΜΑ 11.3.1Α/1. Μορφή των στροφείων και πτερυγώσεων των φυσητήρων του ΠΙΝΑΚΑ 11.3.1Α-1 (κατά Kruschik).

ΛΥΣΗ: (α)   Διότι σ’ όλες τις µηχανές ο λόγος συµπίεσης είναι  µικρότερος του 3,0, βλ. σχ.(11.1.11) ΡΔΜ, 
όπου µε  Π = pK/pA  είναι για φυσητήρες    1,1<Π<3,0   και για συµπιεστές      Π>3,0.

(β) Έχουν υψηλό ειδικό αριθµό στροφών nq = 137,1 και  537, αρκετά µεγαλύτερο του  συµβατικού  ορίου 

 ή – αντιστοίχως- υψηλό αριθµό ταχυστροφίας   σ>0,5, βλ. τιµές ΠΙΝΑΚΑ 11.2-2 ΡΔΜ. 

Οι  µηχανές 8 και  9 έχουν αριθµούς ταχυστροφίας σ = 0,827 και  3,4 , αντιστοίχως. Σύµφωνα µε τη 
ταξινόµηση κατά τη καµπύλη του Κορντιέ, ΣΧΗΜΑ 1.2/2 ΡΔΜ, οι αξονικοί ανεµιστήρες έχουν σ>0,6 όπως 
*****************************************************************************************

11.8-12    Διαµόρφωση των πτερυγίων κυκλικού τόξου ακτινικής πτερύγωσης συµπιεστή                                  
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                                                                                                                                                 (11.3.3Γ)   

 Να σχεδιασθούν τα κυρτά  πτερύγια  στροφείου  ακτινικού  συµπιεστή µε   εξωτερική   διάµετρο    
D2 = 0,63 m, εσωτερική  D1 = 0,41 m, σχετική γωνία εισροής στην αναρρόφηση   β1 = 32ο  και  αντίστοιχη 
στην εκροή  (κατάθλιψη)  β2 = 44,4ο.  (Πρόκειται για τη 1η βαθµίδα του συµπιεστή των εφαρµογών 11.3.3Α 
και  .3Β). Η µέση  γραµµή (η σκελετική γραµµή) της αεροτοµής είναι  τµήµα κυκλικού τόξου οριζόµενο µε 

τους τύπους της παραγράφου 8.3.1 ΡΔΜ:   Ακτίνα πτερυγικού   τόξου               
µε  r1 = D1/2,  r2 = D2/2,  ακτίνα κύκλου του οποίου  η  περιφέρεια είναι ο γεωµετρικός τόπος των κέντρων 

καµπυλότητας των πτερυγικών τόξων   . 

Η σχεδίαση να γίνει για  πτερύγια (α) διπλού και (β) απλού κυκλικού τόξου.

ΛΥΣΗ: (α) Πτερύγια διπλού κυκλικού τόξου (παράγραφος 8.3.10Α ΡΔΜ)  

Το πτερύγιο κυκλικού τµήµατος έχει καµπυλότητα, σχ.(8.3.53), µε ακτίνα 

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

11.8-13 Υπολογισµός λόγου συµπίεσης ακτινικού συµπιεστή                             (11.3.3Ε) 

 Σε βαθµίδα ακτινικού συµπιεστή εξωτερικής διαµέτρου της πτερωτής  D2  δίνεται  η  περιφερειακή 
ταχύτητα  u2,  η  σχετική ταχύτητα εισροής  w1  και  ο λόγος  ξ = w2/w1, ο  οποίος κατά το κριτήριο µέγιστης 
επιβράδυνσης* στον µεσοπτερυγικό χώρο δεν επιτρέπεται  να είναι  µικρότερος του  ξmin = 0,7. Για εισροή 
χωρίς συστροφή  (α1 = 90ο)  προς µεγιστοποίηση του ειδικού έργου συµπίεσης: 
(α)  Να ευρεθεί  ο λόγος συµπίεσης   Π = p2/p1   µεταξύ εισροής και  εκροής, όταν είναι επίσης δεδοµένα:  
εσωτερικός (ισεντροπικός)  βαθµός απόδοσης  η, σχετική γωνία εκροής  β2  και  θερµοκρασία εισροής  Τ1.  
(β) Να ευρεθεί  επίσης το διεργαζόµενο ειδικό έργο  Υ  και ο αριθµός στροφών  n, όταν οι αντίστοιχες τιµές 
των µεγεθών είναι:  η = 70%,  u2 = 310 m/s,  t1 = 15 oC,  w1 = 237 m/s,  β2 = 500,   D2 = 0,63 m για 
συµπίεση αέρα  µε  γ = 1,4  και  R = 287,06 J/(kg·K). 
(γ)  Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν  πτερύγια µε ακτινική απόληξη  είναι    β2 = 90ο.  Αυξάνεται  ο  Π 
και το  Υ  σε σχέση µε το (β);  Αν ναι, κατά πόσον.
* γνωστό ως κριτήριο του de Haller, σχ.(11.2.22) ή ως ΣΕΠ, Συντελεστής Επιβράδυνσης ροής.
ΛΥΣΗ: (α) Από την σχ.(11.1.8) το ειδικό έργο είναι  (προσεγγιστικά) η στατική ενθαλπική αύξηση 

συµπίεσης    , από την οποία προκύπτει
******************************************************************************    

ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχουν µικρές διαφορές από ΕΦΑΡΜ 11.3.4Β  ???????????

11.8-14 Η πτερύγωση σε στροβιλοσυµπιεστή υπερυψηλών πιέσεων          (11.3.4Γ)  

 Για τον πενταβάθµιδο συµπιεστή (αέριων υδρογονανθράκων της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 11.3.4Β) να 
διαστασιολογηθεί η  κινητή  πτερύγωση της 1ης βαθµίδας. Η πτερύγωση είναι καθαρά ακτινική µε 
διαµέτρους εισροής D1 = 0,205 m και εκροής D2 = 0,373 m, έχει επικάλυµµα µε εύρος µεταξύ  των δύο 
παράλληλων τοιχωµάτων  b  (πλάτος πτερυγίων). Είναι επίσης: περιφερειακή ταχύτητα ακροπτερυγίων    
u2 = 232 m/s,  πυκνότητα εισροής  ρ1 = 128 kg/m3,  ολική πίεση εισροής   pt1 = 171,5 bar, ολική πίεση 
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εκροής   ptK = 418 bar  και  αντίστοιχες θερµοκρασίες  Τt1 = 303,15 Κ και Τt2 = 318,06 Κ.  Η ειδική σταθερά 
αερίου   R = 518,25 J/(kg·K), ο ισεντροπικός εκθέτης  γ = 1,316 και ο πολυτροπικός εκθέτης  n = 1,369 
λαµβάνονται όλα για µεθάνιο (CH4) σαν αέριο αναφοράς και προσεγγιστικά σταθερά για τον υπολογισµό.

 Η παροχή µάζας είναι . Η  γωνία  εκροής  β2 υπολογίζεται  µε τον τύπο λόγου πιέσεων 
Π = p2/p1 (από την Εφαρµογή 11.8-13 παραγράφου 11.3.3Ε):

  µε  ενθαλπία εισροής  ,  ξ = 0,7  (ξ = w2/w1 το 
κριτήριο de Haller για την µέγιστη επιτρεπόµενη επιβράδυνση ροής από  w1 σε w2 στη κινητή  πτερύγωση, 
σχ.(11.2.22)) και µε βαθµό απόδοσης  η = 0,86.  Ζητούνται:
(α) Ο συντελεστής πραγµατικού αερίου, ο οποίος  να θεωρηθεί ίδιος στην εισροή και εκροή   Ζ2 = Ζ1  . 
(β) Με την εύλογη παραδοχή της ισοκατανοµής του ολικού λόγου συµπίεσης στις πέντε βαθµίδες να 
υπολογισθούν  τα τρίγωνα ταχυτήτων εισροής και εκροής, δηλ. οι  απόλυτες ταχύτητες c1 και c2, οι σχετικές  
w1 και w2  και οι  περιφερειακές  u1 και  u2  µε τις αντίστοιχες γωνίες   α1, α2, β1 και β2,  καθώς και το πλάτος 
εισροής  b1 και εκροής  b2 της πτερύγωσης λαµβάνοντας λόγω των χαµηλών ταχυτήτων, τις στατικές 
πιέσεις ίσες µε τις ολικές.
(γ) Ο αριθµός πτερυγίων.

                                                                   ΠΡΟΣΟΧΗ:  Πρέπει να υπολογισθούν σωστά οι p2, T2!!
ΛΥΣΗ  (α) Με την καταστατική εξίσωση

     

(β)  Λόγος συµπίεσης της 1ης και των υπολοίπων 4  βαθµίδων     Π = (pK/pA)1/i = (418/171,5)1/5 = 1,19504.    
***************************************************************************************

11.8-15 Ακτινικός συµπιεστής υψηλής συµπίεσης µε ακτινικά απολήγοντα πτερύγια    (11.3.7-5)

           Ακτινικός µονοβάθµιδος συµπιεστής µε κινητή και ακίνητη πτερύγωση πρόκειται να εξασφαλίσει   σε 

βιοµηχανική διεργασία τροφοδοσία  σε πεπιεσµένο  αέρα παροχής    (τόνων ανά ώρα)  υπό 

απόλυτη στατική πίεση κατάθλιψης τουλάχιστον τεσσάρων ατµοσφαιρών:   pK ≥ 4 atm.  Διαθέτει 
πτερύγωση εξωτερικής διαµέτρου   D2 = 0,5 m  µε πτερύγια ακτινικά απολήγοντα  (β2 = 90ο)  κατάλληλης 
καµπυλότητας στην εισροή, ώστε η  ροή να είναι  καθαρά αξονική (χωρίς συστροφή, δηλ. µε  α1 = 90ο) µε 
ικανότητα ανάπτυξης µέγιστης περιφερειακής ταχύτητας ακροπτερυγίων  u2 = 460 m/s. Ένεκα του 
ορισµένου (“πεπερασµένου”) αριθµού πτερυγίων ο συντελεστής ελαττώσεως ισχύος της κινητής 
πτερύγωσης είναι   µ = 0,90 (καλούµενος και “συντελεστής διολίσθησης”), ενώ ο  βαθµός αναθέρµανσης 
κατά τη συµπίεση εκτιµάται  σε    F = 1+f  ≈ 1,04  και   ο συνολικός   ισεντροπικός  βαθµός  απόδοσης σε   
ηs = 0,78. Να υπολογισθεί  κατά πόσο ο συµπιεστής ανταποκρίνεται στις παραπάνω απαιτήσεις 
χρησιµοποίησής του, όταν η αναρρόφηση γίνεται  υπό ολική  πίεση εισροής pt1 = 110.000  Pa και  ολική 
θερµοκρασία Tt1 = 292 K,  προϋποθέτοντας τον αέρα σαν θερµικά ιδανικό αέριο µε ισεντροπικό εκθέτη      
γ = 1,4 και ειδική σταθερά αερίου R = 287,06 J/(kg·K) . Ειδικότερα ζητούνται: 

(α) Να αποδειχθεί,  ότι η ολική θερµοκρασία στην εκροή (κατάθλιψη) είναι          και  να 
υπολογισθεί η  αύξηση θερµοκρασίας συµπίεσης.  
(β)  Να υπολογισθεί  η απαιτούµενη ισχύς συµπίεσης και η προσακτέα ισχύς στον άξονα  του συµπιεστή. 
(γ)  Να αποδειχθεί, ότι ο λόγος συµπίεσης (λόγος ολικών πιέσεων µεταξύ  εισροής-εκροής) είναι 
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 και  να υπολογισθεί η ολική πίεση 

εκροής pt3. 
(δ) Να επαληθευθεί η  τιµή  pt3/pt1  του  (γ)  µε εναλλακτικό τρόπο 
υπολογισµού πολυτροπικής συµπίεσης  µε εκθέτη  n  από  τη  
σχ.(3.5.76α) ΡΔΜ.  
(ε) Γνωρίζοντας ότι  η απόλυτη ταχύτητα εκροής από την ακίνητη 
πτερύγωση είναι    c3 = 150 m/s   να υπολογισθεί η στατική πίεση 
p3.  
(στ) Ποιος είναι  ο αναγκαίος αριθµός στροφών για να επιτύχει  η 
µηχανή τις παραπάνω επιδόσεις;

ΛΥΣΗ:  (α)  Η συµπίεση συντελείται  µεταξύ εισροής 1 στο στροφείο και της εκροής 3 από την ακίνητη 
πτερύγωση µε ενδιάµεσο σταθµό την διατοµή 2 εκροής από το στροφείο και (σχεδόν) ταυτόχρονα 
****************************************************************************

11.8-16  Ακτινικός συµπιεστής µε τρισδιάστατα* πτερύγια προεκτεινόµενα στην αναρρόφηση της    
             αξονικής εισροής                                                                                                   (11.3.7-6)

          Ακτινικός συµπιεστής έχει εξωτερική διάµετρο κινητής πτερύγωσης D2 = 0,50 m, αντίστοιχη ταχύτητα 
ακροπτερυγίων   u2 = 460 m/s,  ακτινικά πτερύγια απολήγοντα στην εκροή  µε   β2 = 90ο,  τα οποία στην 
εισροή τους εκτείνονται µέχρι  την πλήµνη  και είναι  τρισδιάστατα, ώστε η εισροή να είναι αξονική µε 
απόλυτη  γωνία εισροής ορθή:  α1 = 90ο. Ο  συντελεστής ελαττώσεως ισχύος της πτερύγωσης είναι      µ = 
c2u / c2u∞ = 0,9   και ο ολικός ισεντροπικός βαθµός απόδοσης   ηs = 78%.  Η διατοµή εισροής είναι 
δακτυλιοειδής (διατοµή  παρακύκλου) µε εσωτερική διάµετρο (πλήµνης)   dπ = 0,15 m   και εξωτερική d1 = 
0,3 m  (διάµετρος αναρρόφησης). Ο συµπιεστής έχει ειδικό έργο  Υ = 197.985 J/kg ( αποδιδόµενο στον 

συµπιεζόµενο αέρα στη κινητή πτερύγωση) και  παροχετεύει   αέρα αναρροφώντας στη 

διατοµή εισροής υπό ολική πίεση   pt1 = 1,1 bar  και ολική θερµοκρασία   Τt1 = 292 K. 
(α) Να ευρεθεί γωνία των πτερυγίων στο στόµιο εισροής του στροφείου καθώς µεταβάλλεται µεταξύ των
 διατοµών πλήµνης (διαµέτρου   dπ) και ακµής αναρρόφησης  (d1)  και το τρίγωνο ταχυτήτων εισροής.
(β)  Να υπολογισθεί το εύρος της κινητής πτερύγωσης στην  περιφερειακή διατοµή εκροής διαµέτρου   D2

 και το τρίγωνο ταχυτήτων στα ακροπτερύγια  µε την εύλογη παραδοχή, ότι η µεσηµβρινή απόλυτη 
ταχύτητα παραµένει η ίδια   c2m = c1m   και ότι οι ολικές απώλειες στην κινητή πτερύγωση είναι το µισό των  
απωλειών  της βαθµίδας, η οποία έχει συνολικό ισεντροπικό βαθµό απόδοσης   ηs = 0,78.  Ο λόγος των 
ολικών πιέσεων µεταξύ εισροής και εκροής µπορεί να υπολογισθεί µε τον τύπο (ήδη αποδειχθέντα στην 

Εφαρµογή 11.8-15 , ερώτηµα  (γ))      . 

(γ)  Εκπληρώνεται το κριτήριο του συντελεστή επιβράδυνσης ΣΕΠ να είναι    .

 (κριτήριο  de Haller, σχ.(11.2.22);  Αν όχι  να ευρεθεί τρόπος αύξησης της σχετικής ταχύτητας εκροής   w2. 
Ποια και πόση  είναι η επίδραση αυτής της αύξησης στη γεωµετρία του στροφείου;  
(δ) Να ελεγχθεί, αν υπάρχει κίνδυνος υπερηχητικής ροής µε κριτήριο τον χαρακτηριστικό ηχητικό αριθµό 
Sq και τον αριθµό Mach. Ποιες οι  συνέπειες απρόβλεπτης υπερηχητικής ροής στις πτερυγώσεις του 
συµπιεστή; 
(ε) Ποια η αναγκαία ισχύς στον άξονα  PW  του συµπιεστή µε ολικό βαθµό απόδοσης  η = 70%;
(στ) Να επιβεβαιωθεί, ότι ο συµπιεστής είναι ακτινικός.
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*Πτερύγωση αυτού του τύπου, βλ. σκαρίφηµα από 
ΣΧΗΜΑ 3.1/1ΡΔΜ και ήδη κατασκευασµένο 
στροφείο στην  εικόνα (προς τροφοδότηση 
αξονικού αεριοστροβίλου), χωρίς επικάλυµµα 
χρησιµοποιείται σε ακτινικούς συµπιεστές υψηλών 
επιδόσεων µε συµπιέσεις, που µπορούν να 
φθάσουν τον λόγο πιέσεων κατάθλιψης -
αναρρόφησης µέχρι και δέκα (10) σε µια βαθµίδα. 
Χαρακτηριστική είναι η σχεδόν καθαρά αξονική 
εισροή µε γωνία ροής α1 = 90ο και η καθαρά 
ακτινική εκροή µε γωνία εκροής των πτερυγίων β2 = 
90ο. Τα πτερύγια προεκτείνονται µέχρι το 

εµπρόσθιο µέρος της πλήµνης και έχουν ιδιαίτερη καµπυλότητα,  ώστε να εξασφαλίζεται η ροή χωρίς συστροφή στην 
διατοµή αναρρόφησης µε   α1 = 90ο,   που µηδενίζει την περιφερειακή απόλυτη ταχύτητα   c1u = 0  µεγιστοποιώντας 

έτσι το ειδικό έργο (κατά την εξίσωση του Euler      µε   c1u = 0  και   c2u = u2 σε  ,    

βλ.  π.χ.  ΣΧΗΜΑ  4.6/2 ΡΔΜ).   Το µπροστινό µέρος της πτερωτής µε τα προεκτεινόµενα πτερύγια τρισδιάστατης 
γεωµετρίας ονοµάζεται συνήθως inducer  (“επαγωγός”), επειδή  “επάγει” τη κατάλληλη ροή µε  “προ-συστροφή”,  ώστε 
να διαµορφώνεται τελικά η χωρίς συστροφή εισροή στη κινητή πτερύγωση. Σε ειδικές περιπτώσεις τούτο πετυχαίνεται 
µε ένα ξεχωριστό στροφείο “προ-συστροφής” λίγο πριν την  εκροή στην κύρια πτερύγωση του συµπιεστή (βλ. ανάλογη 
διαµόρφωση σε αντλίες,  π. χ. παράγραφο 14.3.7,  ΣΧΗΜΑΤΑ 14.3/14 και /15).

ΛΥΣΗ:  (α) Στο επίπεδο εισροής διατηρούµε την απόλυτη ταχύτητα εισροής c1 σταθερή, ίση µε την 
µεσηµβρινή ταχύτητα c1m του τριγώνου ταχυτήτων σε διεύθυνση καθαρά αξονική. Το  µέγεθός της δίνεται 

µε καλή προσέγγιση από την ηµιεµπειρική  σχ.(8.3.4):   µε τον αριθµό εισροής        

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

-17   Κίνδυνος υπερηχητικής ροής σε συµπιεστή                                              (11.3.7-7).

Ακτινικός συµπιεστής (του τύπου ΣΧΗΜΑΤΟΣ 11.3.7/Muenzberg) έχει  τα εξής λειτουργικά 

χαρακτηριστικά: Παροχή µάζας , πίεση εισροής λίγο πριν από το στροφείο po = 1,1 bar, 

θερµοκρασία εισροής Το = 288 Κ, διάµετρος πλήµνης dπ = 0,15 m, διάµετρος άνω ακµής αναρρόφησης d01 

= 0,30 m (βλ. σκαρίφηµα από  ΣΧΗΜΑ 4.15/6 ΡΔΜ), αριθµός στροφών n = 16.800 min-1 και αο = 90ο 
απόλυτη γωνία εισροής (που σηµαίνει ορθογώνιο τρίγωνο εισροής). 

     (α) Να ελεγχθεί  αν υπάρχει  κίνδυνος υπερηχητικής ροής στο στροφείο µε κριτήρια (α1) τον 

χαρακτηριστικό  ηχητικό αριθµό, σχ.(4.15.28), , (α2) τον µε λ = 
0,25, σχ. (4.15.32), και  (α3) τον αριθµό Mach.  Ποιες οι συνέπειες της απρόβλεπτης υπερηχητικής ροής 
στις πτερυγώσεις του συµπιεστή;
(β) Να δοκιµασθεί  επίσης ο ακόλουθος τύπος υπολογισµού  του Sο, ο οποίος λαµβάνει  υπόψη την 

συµπιεστότητα της ροής (κατά τον Bohl, σχ.(4.15.29) ΡΔΜ):   
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 ΛΥΣΗ:  (α) (α1) Υπολογίζουµε µε τη σχ.(4.15.28) και εναλλακτικά επίσης µε τη σχ.(4.15.32) τον ηχητικό 
αριθµό Sα, τη   γωνία βο από  το τρίγωνο ταχυτήτων και  ελέγχουµε, εάν το ζεύγος τιµών Sα-βο εµπίπτει 
στην επιτρεπτή περιοχή του διαγράµµατος στο ΣΧΗΜΑ 4.15/5 ΡΔΜ:

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

11.8-18  Διαστασιολόγηση διαχύτη στην εκροή φυσητήρα ή συµπιεστή                (11.3.7-8).   

 Διαχύτης κυκλικής διατοµής στην έξοδο ενός φυσητήρα αέρα  (R = 287 J(kg·k), γ = 1,4, p1 = 1 
atm = 101325 Pa)  µειώνει την ταχύτητα από   c1 = 210 m/s σε c2  = 25 m/s   και αυξάνει τη στατική πίεση - 
και  συνεπώς τη στατική ενθαλπία - µε ισεντροπικό  βαθµό απόδοσης  ηΔ = 86%  οριζόµενο µε τον τύπο 

, δηλ. τον λόγο της ισεντροπικής προς τη πραγµατική αύξηση της ενθαλπίας. Πίεση και 

θερµοκρασία εισροής:   p1 = 1,5 bar και  t1 = 75 oC. 
(α) Να ευρεθούν οι συνθήκες εκροής  p2, Τ2, ρ2   και  να παρασταθεί  η  διεργασία συµπίεσης στο 
διάγραµµµα ενθαλπίας – εντροπίας  h-s.
(β) Να ευρεθεί ο λόγος επιφανειών  Α1/Α2  και να υπολογισθεί το µήκος του διαχύτη κατόπιν προτάσεώς
 σας για τη κλίση των τοιχωµάτων, όταν η διάµετρος εισροής είναι  18 cm.
(γ) Να υπολογισθεί η παροχή µάζας.
(δ) Να υπολογισθεί το ειδικό έργο απωλειών  Υv  και η ισχύς απωλειών  Ρv. 
(ε) Από πού προέρχονται οι απώλειες αυτές στον διαχύτη; Αυξάνουν ή µειώνονται εάν επιλεγεί
 τετραγωνική διατοµή και γιατί;
     (στ) Ποια η σκοπιµότητα του διαχύτη;

                                                                                                                   

     

                       ΛΥΣΗ: (α) Υποηχητική ροή σε διαχύτη είναι διεργασία µείωσης της ταχύτητας, δηλ. αύξηση 

της στατικής πίεσης και κατά συνέπεια συµπίεσης µε  , σχ.(3.6.18), και 

.  Καταστατική µεταβολή ροής σε υποηχητικό  διαχύτη στο διάγραµµα h – s 

(επιβραδυνόµενη ροή)  στο σκαρίφηµα (από το ΣΧΗΜΑ 3.6/5 ΡΔΜ).   Είναι   ,   ,

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

11.8-19  Σχεδιασµός πολυβάθµιδου αξονικού συµπιεστή για τη τροφοδότηση αεριοστροβίλου       
                                                                                                                                 (11.4.10Α)  

23



            Αξονικός συµπιεστής τροφοδοτεί  τον οµοαξονικό  του αεριοστρόβιλο µε αέρα παροχής 

 κ α ι ο λ ι κ ή π ί ε σ η κ α τ ά θ λ ι ψ η ς σ τ η  τ ε λ ε υ τ α ί α β α θ µ ί δ α τ ο υ 

. Η αναρρόφηση γίνεται από  το περιβάλλον πρότυπης κατάστασης  

ISO, δηλ. υπό πίεση    pπερ = 101.325 Ρα,  θερµοκρασία  15 οC  και  σχετική υγρασία  60% (φυγ = 0,6).  
Στην εισροή στην 1η βαθµίδα η µεσηµβρινή ταχύτητα είναι    c1m = 160 m/s  και η αύξηση ολικής 
θερµοκρασίας σε  κάθε βαθµίδα είναι  ΔΤt12s ≈ 27 oC.  Η ταχύτητα περιστροφής στη µέση διάµετρο του 
διαύλου ροής (στο  µέσο ύψος πτερυγίων) είναι    u1 = 256,0 m/s   υπό αριθµό στροφών   

. Ο αριθµός πίεσης της βαθµίδας είναι  ψ = 0,62  και  ο βαθµός αντίδρασης  rΒΑ = 
0,5, δηλ. επιλέγεται    ισοκατανοµή του ειδικού  έργου βαθµίδας στην κινητή και ακίνητη πτερύγωση, η 
οποία οδηγεί σε συγκεκριµένες γωνίες εισροής-εκροής  α1 = β2  και  α2 = β1  (σύµφωνα µε την ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
παραγράφου 11.4.10Θ) στη µέση διάµετρο πτερύγωσης. Ο βαθµός απόδοσης  βαθµίδας (ισεντροπικός 
βαθµός απόδοσης συµπίεσης) είναι   ηs = 0,86.

προκύπτει                             (11.3.22)

Να γίνει προκαταρκτικός σχεδιασµός της βαθµίδας του συµπιεστή και ειδικότερα να υπολογισθούν:
(α) Ο αριθµός των βαθµίδων i µε δύο τρόπους:
(α1) Με τον τύπο πολυτροπικής συµπίεσης σχ.(3.5.47α) µε εκθέτη n και

,

(α2) Με τη σχ.(11.3.51,52), ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ παραγράφου 11.3.6Α:   ,
(α3)  Να αποδειχθούν αυτές οι δύο σχέσεις καθορισµού του αριθµού βαθµίδων i.
(α4)  Ποιος από τους δύο τύπους είναι ο πλέον αξιόπιστος και γιατί;
(β) Να υπολογισθούν οι γωνίες ροής στη κινητή πτερύγωση α1,β1,α2,β2 .
(γ) Ο λόγος συµπίεσης  1ης  βαθµίδος  pt2/pt1  και οι στατικές πιέσεις, θερµοκρασίες και πυκνότητες  p,T,ρ 
στη διατοµή πριν και µετά την βαθµίδα.
(δ) Η διατοµή ροής, δηλ. η διάµετρος πλήµνης, ακροπτερυγίων και µέσης γραµµής  Dπ, DΑΚ, DΜ  και το 
εκπέτασµα (ύψος) πτερυγίων πριν  1 και µετά  2 τη βαθµίδα.
(ε) Τα τρίγωνα ταχυτήτων εισροής/εκροής στη κινητή πτερύγωση και έλεγχος βαθµού επιβράδυνσης (µε 

το κριτήριο de Haller  ).

(στ)   Η ρευστοθερµική κατάσταση πριν και µετά την ακίνητη πτερύγωση.
(ζ) Η προσακτέα ισχύς ανά βαθµίδα και στη µηχανή συνολικά λαµβάνοντας τον βαθµό απόδοσης της 
µετάδοσης κίνησης   99,5%.
(η) Να προταθεί ένα αδρό σχήµα υπολογισµού όλων των βαθµίδων του συµπιεστή.
Να ληφθούν: ισεντροπικός εκθέτης γ = 1,4, παρά τη περιεκτικότητα σε υγρασία η ειδική σταθερά αέρα να
ληφθεί για ξηρό αέρα R = 287,06 J/(kg·K), Tn = 273,15 Κ και τα  ΣΧΗΜΑΤΑ 3.6/1 και 11.4/6 ΡΔΜ ως
υποδείγµατα παράστασης της διεργασίας στο διάγραµµα ενθαλπίας – εντροπίας και  τριγώνων ταχυτήτων.

ΛΥΣΗ: (α)  (α1)    Αριθµός βαθµίδων  i : Θεωρούµε τον συµπιεστή να αποτελείται από i  όµοιες βαθµίδες 
που κάθε µία – απλουστεύοντας - συντείνει   κατά τη  συµπίεση σε αύξηση ολικής θερµοκρασίας  ΔΤts υπό 
ίδιο βαθµό απόδοσης  ηs, οπότε η αύξηση της ολικής θερµοκρασίας µεταξύ αναρρόφησης και  κατάθλιψης 

είναι: . Είναι επίσης από  ο συνολικός λόγος συµπίεσης  

*******************************************************************************************
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11.8-20  Υπολογισµός λόγου συµπίεσης αξονικού συµπιεστή      (11.4.10Δ)     apoel 110215

 Στροφείο αξονικού συµπιεστή έχει  µέση διάµετρο  D∞ (= διάµετρος µέσης γραµµής ροής στον 
µεσοπτερυγικό χώρο ροής), ταχύτητα ακροπτερυγίων uAK, σχετική ταχύτητα εισροής w1, η οποία 
επιβραδύνεται σε   w2  εκροής στη πτερύγωση (δηλ. ο συντελεστής  επιβράδυνσης της ροής είναι              
ξ = w2/w1  και  κατά το κριτήριο de Haller, βλ. σχ.(10.2.22), δεν επιτρέπεται να είναι  µικρότερος του 0,7 

προς αποφυγή αποκόλλησης: ). 

(α) Να ευρεθεί  ο λόγος συµπίεσης   Π  = p2/p1  του στροφείου, όταν ο πολυτροπικός βαθµός απόδοσης 
είναι   ηpol  υπό θερµοκρασία εισροής  Τ1  και γωνίες εισροής - εκροής, απόλυτες     α1  και  α2,   σχετικές β1 
και β2. 
(β) Να υπολογισθεί το διεργαζόµενο ειδικό έργο Υ συµπίεσης του αέρα, ο λόγος συµπίεσης στη  κινητή 
πτερύγωση Π και ο αριθµός στροφών n, όταν οι αντίστοιχες τιµές των µεγεθών είναι:  βαθµός απόδοσης  

, uAK = 310 m/s,   t1 = 15  oC,   w1 = 300 m/s,  α1 = β2 = 76ο,  α2 = β1 = 38ο,  D2 = DAK = 470 mm,  

συντελεστής ελαττώσεως ισχύος    µ = 0,92,  R = 287,06 J/(kg K)  και  γ = 1,4.

      ΛΥΣΗ: (α) Τα τρίγωνα ταχυτήτων αξονικού συµπιεστή απεικονίζονται  στο  ΣΧΗΜΑ 11.4/6 ΡΔΜ. Το 
ειδικό έργο του στροφείου Υ είναι εξ ορισµού το ισεντροπικό έργο (χωρίς απώλειες), σχ.(11.1.8), 

 µε  και   , βλ. ΣΧΗΜΑ 11.1/1.  Το αναγκαίο εισαγόµενο έργο 
***********************************************************************************

11.8-21  Σχεδιασµός 1ης βαθµίδας αξονικού πενταβάθµιδου συµπιεστή               (11.4.10Η) 

 Αξονικός συµπιεστής παροχετεύει    QA = 60.000 m3/h   αέρα υπό συνθήκες  15 οC και 1 atm 
καθώς λειτουργεί µε αριθµό στροφών  9.000 min-1. Η µεσηµβρινή  ταχύτητα εισροής είναι   150 m/s  και η 
περιστροφική ταχύτητα πτερυγίων στη µέση γραµµή  ροής της πτερύγωσης   180 m/s.  Ο σχεδιασµός 
προβλέπεται να γίνει  µε τη  µέση γραµµή,  δηλ. στη µέση διάµετρο  DM  κάθε βαθµίδας όπου επικρατεί  ίδια 
ταχύτητα περιστροφής  u1 = u2 = u  και µεσηµβρινή ταχύτητα  c1m = c2m = cm  και η απόλυτη ταχύτητα 
εισροής είναι ίση µε αυτή της εκροής  c1 = c2  από τη βαθµίδα.  Ο αέρας να θεωρηθεί θερµικά ιδανικό αέριο 
µε γ = 1,4 και R = 287,06 J/(kgK). Ζητούνται: 
(α) Οι απόλυτες   γωνίες α1, α2, α3   και  οι σχετικές  β1, β2, β3   εισροής και εκροής στα πτερύγια της 
βαθµίδας αποτελούµενης από την κινητή και  ακίνητη  πτερύγωση  λαµβάνοντας υπόψη, ότι  η συµπίεση 
προκαλεί  αύξηση θερµοκρασίας  ΔΤ13 = 21,0 Κ,  οι  απώλειες εισροής (λόγω ανοµοιοµορφίας ροής, 
απώλειες οριακού στρώµατος στα τοιχώµατα του διαύλου εισροής) είναι  4% και ο  βαθµός αντίδρασης   
rΒΑ = 50%. 
(β) Ο λόγος συµπίεσης της βαθµίδας   Π = p2/p1   µε δεδοµένο τον ισεντροπικό βαθµό  απόδοσης             
ηs = 88%  και η πίεση εκροής από τη βαθµίδα. 
      (γ)  Οι  διαστάσεις του αξονοσυµµετρικού διαύλου ροής στον συµπιεστή, ο λόγος διαµέτρων 
πλήµνης/ακροπτερυγίων και το  ύψος των πτερυγίων. 
      (δ)  Ποια είναι η προσακτέα ισχύς στον άξονα της βαθµίδας υποθέτοντας, ότι  όλες οι απώλειες 
εκφράζονται µε τον παραπάνω ισεντροπικό βαθµό απόδοσης;
       (ε) Ο συµπιεστής είναι   5βάθµιδος  µε την ίδια   ΔΤ13 = 21,0 Κ   ανά βαθµίδα. Είναι  η εισακτέα ισχύς  
στον άξονα του συµπιεστή πενταπλάσια της ισχύος της  1ης βαθµίδας;  Γιατί;
      (στ) Πώς µεταβάλλεται η διατοµή ροής κατά µήκος των βαθµίδων και γιατί; 

      ΛΥΣΗ: (α) Η εξίσωση στροβιλοµηχανών του Euler, σχ.(11.4.18), µε τη βοήθεια απλών 
τριγωνοµετρικών σχέσεων από τα τρίγωνα ταχυτήτων, ΣΧΗΜΑ 11.4/6 ΡΔΜ, εκφράζεται µε τη γεωµετρία 
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τ ο υ π τ ε ρ υ γ ί ο υ τ η ς κ ι ν η τ ή ς π τ ε ρ ύ γ ω σ η ς ω ς ε ξ ή ς :      

 .
*************************************************************************
                                                                                                                        αποελ 110215  
11.8-22   Καθορισµός  κλίσης πτερυγίων και  γωνιών ροής σε αξονικό συµπιεστή  (11.4.10Θ)
               Καθορισµός των γωνιών ροής στα πτερύγια αξονικού συµπιεστή

 Ζητείται να υπολογισθούν οι  γωνίες προσροής του αέρα προς την ακµή εισροής του πτερυγίου 
καθώς και οι  γωνίες εκφυγής από το πτερύγιο  αξονικού συµπιεστή  (ειδικότερα της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 11.8-21 
παραγράφου 11.4.10Η) για τους τρεις ακτινικούς σταθµούς: πλήµνης   rπ = Dπ/2, µέσης γραµµής  rM = DM/2 
και  ακροπτερυγίων rAK = DAK/2. Εύλογη παραδοχή και εφαρµογή σύµφωνα µε επιτυχηµένους σχεδιασµούς 
σε κατασκευασµένες µηχανές είναι να διατηρηθεί ο  βαθµός αντίδρασης  rBA = 50%  σταθερός καθ’  όλο το 
µήκος του  πτερυγίου. Ειδικότερα να υπολογισθούν οι απόλυτες γωνίες  α1, α2  και  οι  σχετικές  β1, β2  κατά 
µήκος της ακτίνας από την διάµετρο πλήµνης  Dπ  µέχρι  την διάµετρο ακροπτερυγίων  DΑΚ  λαµβάνοντας 

κατά µήκος του πτερυγίου την µεσηµβρινή  ταχύτητα  και  το  ειδικό έργο , ενώ στη µέση 

διάµετρο  επικρατούν τα ρευστοθερµικά µεγέθη  µέσης γραµµής:  ,  

, ,  ,  ,  ,  , 

.

ΛΥΣΗ: Η εξίσωση στροβιλοµηχανών του Euler, (σχ.(1) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 11.8-21 παρ.11.4.10Η),  µε την 

κατανοµή  της περιφερειακής ταχύτητας κατά τη  τρέχουσα ακτίνα rΔ ,      , 

όπου r η αδιάστατη ακτίνα  rΔ/rΜ,  uM η περιφερειακή ταχύτητα στη µέση  διάµετρο DΜ και u 

µεταβαλλόµενη κατά την ακτίνα,    και   δίνει:                 

                                          (1)

***************************************************************************
                                                                                                             
11.8-23  Επιλογή αριθµού βαθµίδων πολυβάθµιδου συµπιεστή       (11.4.10Χ) αποελ 110215

      Πολυβάθµιδος συµπιεστής έχει παροχή αέρα   υπό ολική πίεση αναρρόφησης 

ptA = 101.325 και θερµοκρασία  ΤtA = 288,15 Κ  σε πίεση κατάθλιψης   ptK = 2.250.000 Ρa: 
(α) Να υπολογισθεί ο αριθµός βαθµίδων µε βάση την διαφορά θερµοκρασίας ανά βαθµίδα  ΔΤ12 = Τ2 – Τ1 
= 27 Κ καταρχάς. Η συµπίεση υπό πραγµατικές συνθήκες λαµβάνεται σαν πολυτροπική µε βαθµό 
απόδοσης  ηp = 90%   για ολόκληρο τον συµπιεστή αλλά και για κάθε του βαθµίδα. 
Είναι  γ = 1,4,  R = 287,06 J/(kg·K).  
(β)  Πώς υπολογίζεται η µετάβαση από τις ολικές συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας στις στατικές;  

(γ)  Όταν το ειδικό έργο της κινητής πτερύγωσης  είναι , ο λόγος συµπίεσης   Πt  = p2/p1 = 

1,326  και  οι απόλυτες ταχύτητες εισροής   c1 = 178,6 m/s  και εκροής   c2 = 244,87 m/s, ποιες είναι  οι 
στατικές πιέσεις και θερµοκρασίες πριν 1 και µετά 2 την πτερύγωση;

       ΛΥΣΗ: (α)  Ο πολυτροπικός βαθµός απόδοσης µεταξύ εισροής 1 - εκροής 2 στη βαθµίδα ορίζεται µε 
τους λόγους πιέσεων και θερµοκρασιών συµπίεσης και υπολογίζεται σύµφωνα µε τη σχ.(3.5.44β) ΡΔΜ:
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(1) 

**********************************************************************************************                                                                                                                             
11.8-24 Υπολογισµός λειτουργικών στοιχείων εµβολοφόρου κατασκευασµένου και λειτουργούντος 
συµπιεστή           (11.5.2Α)                   APOEL 110215                                                                                                                                

              Ο εµβολοφόρος συµπιεστής σε εγκάρσια και σε µεσηµβρινή τοµή (από το  ΣΧΗΜΑ 11.5.9 ΡΔΜ) 
είναι  µονοβάθµιδος  µε δύο κυλίνδρους σε διαρρύθµιση  V,  έχει  ισχύ  6,3 kW, παροχή  49 m3/h υπό 
πίεση αναρρόφησης  1 atm και  20 0C και  συµπιέζει στα  9 bar πίεση. Οι  κύλινδροι συµπίεσης έχουν  
διάµετρο     D = 100 mm (“διαµέτρηµα”), µε διαδροµή εµβόλου   s = 60 mm και αριθµό στροφών         
n = 1.450 min-1 = 24,167 s-1.   Αναρροφά από το περιβάλλον πιέσεως    p = 1 bar = p1 = 100.000 Pa      

και  θερµοκρασίας   ta = 20 oC = T1 = 293,15 K παροχή µάζας   = 59 kg/h = 0,01639 kg/s  και 

παροχετεύει στην εγκατάσταση = 56 kg/h = 0,01556 kg/s υπό  συµπίεση  pK = p2 = 9 bar = 900.000 Pa 

και θερµοκρασία    tf = 40 oC = 313,15 K = TK.
Να ληφθούν: Κανονικές συνθήκες 1 atm = 1,01325 bar και 0 οC, επιζήµιος χώρος εο = 0,08 και εκθέτης  
επανεκτόνωσης n = 1,4. 
Ζητούνται τα χαρακτηριστικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και  µεγέθη του συµπιεστή και ειδικότερα:
(α) Περιγραφή λειτουργίας συµπιεστή και διεργασίας συµπίεσης στο διάγραµµα πίεσης – ειδικού όγκου
(β) Ο θεωρητικός όγκος διαδροµής εµβόλου και θεωρητική παροχή όγκου ανά παλινδρόµηση.
(γ) Παροχή όγκου του συµπιεσµένου αέρα στην αναρρόφηση και  κατάθλιψη καθώς και υπό κανονικές 
σ υ ν θ ή κ ε ς .           

(δ) Ογκοµετρικός βαθµός απόδοσης, βαθµός πληρότητας και βαθµός παροχέτευσης.
(ε) Απώλειες του παροχετευόµενου αέρα από διαφυγές σε µάζα και όγκο. 

ΛΥΣΗ: (α)   Λειτουργία  µε  βάση την αρίθµηση των διαφόρων µερών του: Το  κινητήριο µέρος του 
συµπιεστή αποτελείται από δύο “βυθισµένα” έµβολα 1 µε τους διωστήρες 2, στους οποίους στερεώνονται 
οι  πείροι 3 των εµβόλων. Ο στροφαλοφόρος άξονας 4 παραλαµβάνει µε τον κόµβο του στροφάλου 5 τις 
δύο ράβδους 2 του καθενός εµβόλου. Στις παρειές του 6 στερεώνονται  µε κοχλίες τα αντίβαρα 7, τα οποία 
στη γωνία περιστροφής 90ο αντισταθµίζουν τις περιστρεφόµενες µαζικές δυνάµεις 1ης τάξης. Στη δεξιά 
απόληξη του στροφαλοφόρου 4 είναι στερεωµένος ο σφόνδυλος 8 µε τους πείρους 9 του 
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****************************************************************************************************

11.8-25    Συµπίεση αέρα σε εµβολοφόρο συµπιεστή

 Για τη κάλυψη αναγκών σε αέρα παροχής µάζας  και  πίεσης  
χρησιµοποιείται µονοβάθµιδος συµπιεστής, ο οποίος αναρροφά από περιβάλλον θερµοκρασίας                

tA = 12 oC και πίεσης .

(α)   Γιατί πρέπει ο συµπιεστής να είναι εµβολοφόρος;     Eπίσης µε σ ;;;;;;;
(β)   Να υπολογισθεί η θερµοκρασία  ΤΚ  στη πλευρά κατάθλιψης, το ειδικό έργο  Υ, η αναγκαία ισχύς 
συµπίεσης  Ρ και η θερµότητα απωλειών  qVAK που πρέπει να εξαχθεί  για τις περιπτώσεις (β1) αδιαβατικής 
και ισεντροπικής συµπίεσης και (β2) πολυτροπικής συµπίεσης µε εκθέτη  n = 1,5.
(γ)   Υπό ποιες συνθήκες η  συµπίεση  είναι  ισόθερµη;  Γι’ αυτή τη  περίπτωση να υπολογισθούν, όπως στο 
ερώτηµα (β), η  ΤΚ, το  Υ, η  qAK  και η αναγκαία ισχύς κίνησης  Ρ του συµπιεστή. 
Αέρας σαν ιδανικό αέριο µε ειδική σταθερά R = 267,06 K/(kg·K) και ισεντροπικό εκθέτη γ = 1,4. 

ΛΥΣΗ: (α)   Τόσο υψηλή  συµπίεση   σε µια βαθµίδα ή  απόλυτη πίεση 

µετά την βαθµίδα µόνο εµβολοφόρος συµπιεστής µπορεί να επιτύχει, βλ. π.χ. διάγραµµα διαφοράς 
πίεσης  Δp και παροχής όγκου Q,  Δp(Q) για τα διάφορα είδη συµπιεστών στο ΣΧΗΜΑ 11.1/3 ΡΔΜ. 

*******************************************************************************************
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         Στο σκαρίφηµα δίνεται η γεωµετρία της ροής και  της  πτερύγωσης σε βαθµίδα στροβιλοµηχανής µε 
κινητή και ακίνητη (οδηγό) πτερύγωση: 
(α) Ακριβέστερα: τι παριστάνει  το σκαρίφηµα, ποιο είδος και  ποιον τύπο   µηχανής αφορά και  πώς  
κατονοµάζονται τα αναγραφόµενα  αριθµητικά µεγέθη. Ποια ταχύτητα καθορίζει την παροχή της µηχανής.
(β) Να υπολογισθεί η γωνία κλίσης των πτερυγίων ως προς το επίπεδο περιστροφής, καθώς και λοιπές 
γωνίες ροής. 
(γ) Να υπολογισθεί  το  ειδικό έργο του Όϊλερ (Euler) ΥΕ, ο  επιµερισµός αυτού στη κινητή και  ακίνητη 
πτερύγωση, ο βαθµός αντίδρασης της βαθµίδας rBA οριζόµενος ως ο λόγος του µετατρεπόµενου έργου στη 
κινητή πτερύγωση προς αυτό της βαθµίδας, ο αριθµός πίεσης ψ και ο αριθµός παροχής φ.
(δ) Στη µηχανή µετρώνται: θερµοκρασία και πίεση περιβάλλοντος t = 20 0C και p = 1.000 mbar, ισχύς P = 
200 kW και στροφική ροπή στον άξονά της M =  145 Ν·m, ενώ ο ολικός βαθµός απόδοσης κατά τον 
κατασκευαστή είναι  η = 90 %. Να υπολογισθεί η πίεση  pK  µετά τη διεργασία µετατροπής έργου,  η 
παροχή µάζας  ṁ  και  όγκου Q  της µηχανής, ως επίσης, ο  αριθµός στροφών n και  τελικά η διάµετρος 
στροφείου D, στην οποία αναφέρεται το σκαρίφηµα.
(ε)  Να ελεγχθεί, αν τα δεδοµένα και τα υπολογισθέντα λειτουργικά στοιχεία αντιστοιχούν πράγµατι σε 
αξονικό συµπιεστή; 

ΛΥΣΗ: (α)   Πρόκειται  για τα τρίγωνα ταχυτήτων εισόδου  και  εξόδου από τα πτερύγια κινητής και ακίνητης 
αξονικής πτερύγωση συµπιεστή (ή γενικώς ‘αντλίας αερίων’ δεδοµένων των υψηλών ταχυτήτων του 

ρευστού). Είναι ταχύτητα περιστροφής , σχετική ταχύτητα εισόδου w1 = 242 και  
*************************************************************************************
11.8-27   Επίδραση της συµπιεστότητας στον υπολογισµό ακτινικού συµπιεστή µικρής
             συµπίεσης (φυσητήρας)   (11.3.6)    

          Στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ 11.3.6 έγινε ο σχεδιασµός µονοβάθµιδου ακτινικού συµπιεστή αέρα χαµηλής 

πίεσης (φυσητήρα) µε παροχή υπό συνθήκες πίεσης - θερµοκρασίας: 

, . Η  πίεση  στην κατάθλιψη αυξάνεται 

κατά (mm Στήλης Νερού), δηλ.  . 

Σύµφωνα  µε την ΕΦ. 11.3.6 οι  συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας στην αναρρόφηση και κατάθλιψη σε 

στρογγυλεµένες τιµές είναι:               Πίεση στο στόµιο  αναρρόφησης ,  

Πίεση στο στόµιο κατάθλιψης (εκροής) , 

Απόλυτη θερµοκρασία στην αναρρόφηση .

Η πραγµατική παροχή όγκου στο στροφείο είναι   .  

Αξονική  ταχύτητα εισροής cα = 47,22 m/s,  ταχύτητα στην αναρρόφηση του στροφείου .

(α) Να υπολογισθεί το ειδικό έργο του φυσητήρα.
(β) Πώς γίνεται  αισθητή η συµπιεστότητα; Να υπολογισθεί η µεταβολή της παροχής όγκου ένεκα 
συµπιεστότητας.
(γ)  Να υπολογισθεί η επίδραση της συµπιεστότητας στα µεγέθη κατάθλιψης.

ΛΥΣΗ: (α)   Υπολογισµός του ειδικού έργου πτερύγωσης: 
Το ειδικό έργο της πτερύγωσης Υπτ  για αδιάθερµη µηχανή  - όπως εδώ εύλογα υποθέτουµε - υπολογίζεται 
ως η διαφορά των ολικών πιέσεων, η οποία δίνει το ειδικό έργο µεταξύ αναρρόφησης και 
***********************************************************************************************************************************
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