
Θεωρητικά θέματα 

α) Περιγράψτε τη μορφή της ροής που βλέπει ένας παρατηρητής που στρέφεται μαζί με την πτερωτή 

φυγοκεντρικής αντλίας, όταν διπλασιάζεται η ταχύτητα περιστροφής της, ενώ η παροχή της 

παραμένει ίση με την κανονική παροχή, και εξηγήστε γιατί, με βάση τη σχετική θεωρία.  

β)  Σε ποιους τύπους υδροστροβίλων είναι απαραίτητος ο αγωγός απαγωγής; Εξηγήστε ποιος είναι ο 

ρόλος και η σημασία του, καθώς και πώς διαμορφώνεται ο σχεδιασμός του.  

 

γ). Μία αντλία εγκαταστάθηκε για να διακινεί νερό από μια χαμηλότερη σε μια υψηλότερη 

δεξαμενή. Διαπιστώθηκε όμως ότι παρουσιάζει σπηλαίωση, όταν η στάθμη του νερού 

στην κάτω δεξαμενή ανεβαίνει πάνω από ένα όριο.  Πώς εξηγείται η συμπεριφορά αυτή; 

 

Χρόνος: 20 λεπτά + 10 λεπτά για την αποστολή του email.  

 

 

  



Άσκηση 
 

Το πλωτό αντλιοστάσιο του σχήματος χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία με θαλασσινό νερό μιας 

σειράς Ν=Μ+5 ταυτόσημων πιδάκων, κάθε ένας από τους οποίους μπορεί να ανοιγοκλείνει με 

ηλεκτροβάνα.  

 

Όπου Μ θα βάλετε το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου σας (0 ως 9).  

 
Τα στόμια των πιδάκων βρίσκονται στην επιφάνεια της θάλασσας και έχουν εσωτερική διάμετρο 3 

cm. Ζητούνται: 

 

Να βρείτε το σημείο λειτουργίας και την ισχύ που απορροφά η αντλία όταν λειτουργούν όλοι οι 

πίδακες, καθώς και το αντίστοιχο θεωρητικό ύψος των πιδάκων. Πότε η λειτουργία της αντλίας θα 

είναι δυσμενέστερη ως προς τη σπηλαίωση: όταν λειτουργούν όλοι ή όταν λειτουργεί ένας μόνο 

πίδακας και γιατί; 

 
Οι χαρακτηριστικές καμπύλες της αντλίας στις n=1500 rpm, όπου και λειτουργεί, είναι: 

 

Q (m
3
/h) 0 200 400 600 800 

H (mΣΥ) 120 105 80 45 0 

η (-) 0,0 0,6 0,8 0,6 0,0 

 
Δίνονται:  πυκνότητα θαλασσινού νερού ρ=1020 Kg/m

3
, επιτάχυνση της βαρύτητας g=9,81 m/s

2
, 

ατμοσφαιρική πίεση  ΗΒ=10 mΣΥ και θερμοκρασία νερού θ=20 
o
C. Οι συντελεστές ζ απωλειών των 

αγωγών δhf=ζ·Q2
, για δhf  σε  mΣΥ και Q

 
σε m

3
/h, δίνονται στο σχήμα. Οι απώλειες στην 

αναρρόφηση θεωρούνται αμελητέες.  
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