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Θέμα 1
ο
  (μονάδες 2 + 2 + 2)  

Ένα υδροφόρο πλοίο διαθέτει δύο ταυτόσημες αντλίες Α και μία αντλία Β για την εκκένωση της 

δεξαμενής του, με τη διάταξη που δίνεται στο σχήμα. Η αντλία Β είναι γεωμετρικά όμοια με τις 

αντλίες Α, με λόγο ομοιότητας DB/DA = λ = 1,20+X/100 και η κανονική της παροχή είναι διπλάσια 

της κανονικής παροχής μιας αντλίας Α, όπου Χ είναι η σειρά του αρχικού γράμματος του επωνύμου 

σας (1 έως 24).  
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Ζητούνται: 

α) Για λειτουργία μόνο των δύο αντλιών Α, να βρεθεί το σημείο λειτουργίας και η ισχύς τους, όταν η 

στάθμη της δεξαμενής του πλοίου βρίσκεται στο ανώτατο και στο κατώτατο σημείο της.  

β) Να βρεθεί η ταχύτητα περιστροφής της αντλίας Β, καθώς και το σημείο λειτουργίας της στη 

συγκεκριμένη εγκατάσταση, όταν λειτουργεί μόνη της, κατά την έναρξη εκκένωσης της δεξαμενής. 

γ) Να βρεθεί η συνολική παροχή κατά την έναρξη εκκένωσης της δεξαμενής, όταν λειτουργεί μία από 

τις δύο αντλίες Α, μαζί με την αντλία Β.   

 

Δίνονται: Ατμοσφαιρική πίεση ΗΒ = 10 mΣΥ, θερμοκρασία νερού θ = 20 
ο
C, συντελεστές συνολικών 

υδραυλικών απωλειών των σωληνώσεων (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών εισόδου & εξόδου):  

ζe = 0,5·10
-6

,  ζa = 3,0·10
-6

,  ζK = 4,2·10
-6

,  (δhf = ζ · Q
2
,  δhf  σε  mΣY, Q

 
 σε  m

3
/h),  χαρακτηριστικές 

καμπύλες (Q,H,η) των αντλιών Α για λειτουργία στις  n = 1500 rpm: 

 

 

 

 

 

 

 

Διάρκεια εξέτασης:   45 λεπτά + 5 για λεπτά για την αποστολή των απαντήσεων 

 

 

Q (m
3
/h) 0 400 800 1200 1600 2000 

H (mΣΥ) 116 114,5 111 108 100 86 

η (%) 0 57 78 80 65 40 

z1 = 50 + X  m 
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ΘΕΜΑ  2
ο
  (μονάδες 1 + 1) 

Σε υδροηλεκτρικό έργο με διαθέσιμο ύψος πτώσης 300 m και παροχή σχεδιασμού 3 m
3
/s, σχεδιάζεται 

η εγκατάσταση δύο υδροστροβίλων σε παράλληλη σύνδεση, ώστε να παρέχεται ευελιξία λειτουργίας 

σε περιόδους μειωμένης παροχής. Ο ένας εκ των δύο θα είναι Francis και ο άλλος Pelton. Η διάμετρος 

του (κοινού) αγωγού καθόδου θα είναι 2 m, και η σχετική του τραχύτητα,  ε = 0,002, ενώ το 

ισοδύναμο μήκος υδραυλικών απωλειών (που συμπεριλαμβάνει και όλες τις εντοπισμένες) είναι 

250+20·Χ m, όπου Χ είναι η σειρά του αρχικού γράμματος του επωνύμου σας (1 έως 24).   

α) Να γίνει επιλογή των χαρακτηριστικών των δύο υδροστροβίλων (ύψος, παροχή, στροφές), 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ονομαστική ισχύς του Pelton θα είναι περίπου η μισή εκείνης του 

Francis. 

β)  Με χρήση στατιστικών στοιχείων να εκτιμηθεί ο βαθμός απόδοσης κάθε υδροστροβίλου και να 

υπολογισθεί η ονομαστική ισχύ τους για τα χαρακτηριστικά του ερωτήματος (α).  (Μονάδες: 1.0) 

Δίνονται: συχνότητα δικτύου 50 Hz, θερμοκρασία νερού 15 
ο
C, ατμοσφαιρική πίεση 10 mΣΥ, 

επιτάχυνση της βαρύτητας 9,81 m/s
2
.  

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
  (μονάδες 1 + 1) 

α)  Σε έναν υδροστρόβιλο Francis προκαλούνται κραδασμοί, όταν η παροχή του μειώνεται κάτω από 

ένα όριο. Ποια είναι η πιθανότερη εξήγηση γι’ αυτό το φαινόμενο, και πώς θα μπορούσε να 

αντιμετωπισθεί;  

β)  Μια φυγοκεντρική υποβρύχια αντλία χρησιμοποιείται για άντληση νερού από πηγάδι, η στάθμη 

του οποίου μεταβάλλεται πολύ, ανάλογα με την εποχή του έτους. Για να αυξηθεί η παροχή, 

σχεδιάζεται η εγκατάσταση μιας δεύτερης αντλίας. Η σύνδεσή της θα γίνει εν σειρά ή παράλληλα 

και γιατί; 

 

 

Διάρκεια εξέτασης:   30 λεπτά + 5 για λεπτά για την αποστολή των απαντήσεων 

 


