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Περίληψη  

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η υπολογιστική ανάλυση και διερεύνηση 

ροών καθαρού νερού και διφασικών ροών μιγμάτων νερού-αέρα σε μονοβάθμιες πτερω-

τές ακτινικής ροής. Για τις προσομοιώσεις επιλέχθηκαν μια βιομηχανική αντλία, μια 

πειραματική αντλία και τριάδες πτερωτών για κάθε μια από τέσσερεις ιδεατές αντλίες 

προκειμένου να μελετηθούν οι επιδράσεις γεωμετρικών παραμέτρων των πτερωτών στο 

πεδίο ροής και στις επιδόσεις της μηχανής. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν πειραμα-

τικές μετρήσεις: α) σε τρεις πτερωτές κατά τη λειτουργία τους με καθαρό νερό σε εργα-

στηριακό δοκιμαστήριο αντλιών του Πανεπιστημίου Πατρών που σχεδιάσθηκε, κατα-

σκευάσθηκε και εξοπλίσθηκε με μετρητικό εξοπλισμό και συλλογής - επεξεργασίας δε-

δομένων στα πλαίσια της διατριβής και β) σε μια πειραματική αντλία του Εθνικού Με-

τσόβιου Πολυτεχνείου, με σκοπό τον έλεγχο και αποτίμηση των υπολογιστικών αποτε-

λεσμάτων για τις επιδόσεις των πτερωτών (μανομετρικό και βαθμός απόδοσης συναρτή-

σει της παροχής) σε διαφορετικούς αριθμούς στροφών.  

Η διατριβή αναπτύσσεται σε επτά κεφάλαια με την εκτενή ανασκόπηση της βιβλιογρα-

φίας να παρέχεται στο εισαγωγικό κεφάλαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι 

σχεδιασμοί των διαφόρων πτερωτών που αποτέλεσαν το αντικείμενο των υπολογιστικών 

προσομοιώσεων και των πειραματικών μετρήσεων καθώς επίσης ο σχεδιασμός του ερ-

γαστηριακού δοκιμαστηρίου αντλιών. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται συνοπτική αναφορά 

στις φυσικο-μαθηματικές μοντελοποιήσεις των πεδίων ροών σε αντλίες, όταν λειτουρ-

γούν με καθαρό υγρό ή με μίγμα καθαρού υγρού-αέρα και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν 

στις υπολογιστικές προσομοιώσεις της διατριβής. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

και σχολιάζονται τα αποτελέσματα των αριθμητικών επιλύσεων των εξισώσεων RANS 

(Reynolds-averaged Navier-Stokes) σε συνδυασμό με ένα μοντέλο τύρβης δύο εξισώ-

σεων (k-ε, RNG k-ε και SST k-ω) για τις ροές καθαρού νερού σε δύο αντλίες και δώδεκα 

πτερωτές ακτινικής ροής. Από τα υπολογισθέντα πεδία πιέσεων και ταχυτήτων προσδιο-

ρίζονται φορτίσεις των πτερυγίων και χαρακτηριστικές επιδόσεις των πτερωτών που για 

τρεις πτερωτές συγκρίνονται με πειραματικές μετρήσεις. Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρου-

σιάζονται και σχολιάζονται οι προσομοιώσεις των διφασικών ροών νερού-αέρα σε τρεις 

πτερωτές σε διαφορετικές παροχές και ποσοστά αέριας φάσης.  Οι προσομοιώσεις των 

ροών μιγμάτων καθαρού νερού – αέρα έγιναν με αριθμητική επίλυση των εξισώσεων 

RANS σε συνδυασμό το μοντέλο τύρβης SST k-ω και τα αποτελέσματα αναφορικά με 

τις επιδόσεις των πτερωτών συγκρίνονται με πειραματικές μετρήσεις από τη βιβλιογρα-

φία. Στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα των υπολογιστικών προσομοιώ-

σεων και προτείνονται θέματα περαιτέρω διερεύνησης. Στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθε-

ται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή. 

Οι αναλύσεις των μονοφασικών πεδίων ροής στις φυγόκεντρες αντλίες και στις πτερωτές 

ακτινικής ροής πραγματοποιήθηκαν με τα εμπορικά λογισμικά υπολογιστικής ρευστο-

δυναμικής (CFD) Ansys-Fluent και Ansys-CFX. Τα αποτελέσματα των υπολογιστι-

κών προσομοιώσεων για τη λειτουργία των αντλιών με νερό συγκρινόμενα με τις πραγ-

ματοποιηθείσες μετρήσεις εμφανίζουν ικανοποιητική συμφωνία σε μια περιοχή παροχών 
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πλησίον της ονομαστικής παροχής. Οι υπάρχουσες αποκλίσεις μπορούν να αποδοθούν 

στο γεγονός ότι οι μετρήσεις περιλάμβαναν συνολικά την αντλία, από το στόμιο αναρ-

ρόφησης έως την κατάθλιψη, και όχι ένα τμήμα αυτής όπως η πτερωτή. Από τις διερευ-

νήσεις της επίδρασης της γωνίας εξόδου των πτερυγίων των ακτινικών πτερωτών συνά-

γεται ότι η αύξηση της γωνίας εξόδου των πτερυγίων αυξάνει αφενός  το μανομετρικό 

ομαλοποιώντας την καμπύλη H-Q και αφετέρου μειώνει τον υδραυλικό βαθμό απόδο-

σης. Για την ονομαστική παροχή η αύξηση του μανομετρικού ανέρχεται έως 6.2% και η 

μείωση του υδραυλικού απόδοσης έως 4.5%. Από τις διερευνήσεις της γεωμετρίας της 

μέσης γραμμής καμπυλότητας των πτερυγίων βεβαιώνεται η επίδραση της στις επιδόσεις 

της πτερωτής, αλλά οι διαφορές είναι σχετικά μικρές και κατ΄ απόλυτη τιμή μικρότερες 

του 10% για το μανομετρικό και 2.5% για τον υδραυλικό βαθμό απόδοσης, με αναφορά 

τις πτερωτές που τα πτερύγια τους έχουν γραμμική κατατομή της γωνίας κλίσης των 

πτερυγίων με την τελευταία να πλεονεκτεί ως προς τη σχεδιαστική απλότητα. Έχοντας 

πιστοποιήσει επίσης την αξιοπιστία των εκ των αριθμητικών προσομοιώσεων συναγο-

μένων επιδόσεων των πτερωτών με τις πειραματικές μετρήσεις, μελετήθηκε η μεταβολή 

του πεδίου ταχυτήτων του ρευστού καθώς αυτό εξέρχεται από την πτερωτή και το πώς 

αυτό εξελίσσεται, καθώς το κάθε κανάλι που σχηματίζουν δύο διαδοχικά πτερύγια, προ-

σεγγίζει την περιοχή της γλωττίδας του κελύφους και διέρχεται αυτής.  

Οι αναλύσεις των διφασικών πεδίων ροής νερού-αέρα στις πτερωτές ακτινικής ροής 

πραγματοποιήθηκαν με το εμπορικό λογισμικό CFD Ansys-CFX. Οι υπολογιστικές διε-

ρευνήσεις διφασικών μιγμάτων νερού-αέρα σε τρεις πτερωτές ακτινικής ροής περιορί-

ζονται στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο αέρας έχει τη μορφή των φυσαλίδων. Διενεργή-

θηκαν προσομοιώσεις για ποσοστό αέρα 2% και 5% ομοιόμορφα κατανεμημένο υπό 

μορφή απαραμόρφωτων σφαιρικών φυσαλίδων διαμέτρου 0.5mm, στην είσοδο της πτε-

ρωτής. Εξετάστηκαν δύο διαφορετικά μοντέλα για τις δυνάμεις που αναπτύσσονται και 

ασκούνται στις φυσαλίδες. Η μεταξύ τους αλληλεπίδραση όπως και με τα τοιχώματα της 

πτερωτής είναι καθοριστικής σημασίας για τον σχηματισμό ή όχι μεγαλύτερων θυλάκων, 

όπως και του σημείου εμφάνισης. Επίσης εφαρμόστηκαν διαφορετικές οριακές συνθήκες 

πίεσης με τον αέρα να αντιμετωπίζεται και ως ιδανικό ρευστό λαμβάνοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο υπόψη την συμπιεστότητα. Από τα υπολογιστικά αποτελέσματα συνάγεται ότι 

και στις διφασικές ροές η επίδραση της γεωμετρίας της μέσης γραμμής καμπυλότητας 

στις επιδόσεις των πτερωτών είναι σχεδόν ίδια με αυτή για μονοφασικές ροές ενώ η 

μείωση του μανομετρικού και του υδραυλικού βαθμού απόδοσης στην ονομαστική πα-

ροχή για ποσοστό αέρα 2% στο μίγμα ανέρχεται περίπου 7.7% και 3.8% αντίστοιχα όταν 

ο αέρας θεωρηθεί ως πραγματικό αέριο και 4.1% και 1.5% αντίστοιχα όταν ο αέρας 

θεωρείται ως ιδανικό αέριο. Για ποσοστό αέρα 5% στο μίγμα, οι μειώσεις του μανομε-

τρικού και του υδραυλικού βαθμού απόδοσης στην ονομαστική παροχή ανέρχονται σε 

14% και 6.4% αντίστοιχα όταν ο αέρας θεωρηθεί ως πραγματικό αέριο και 8.9% και 

3.4% αντίστοιχα όταν ο αέρας θεωρηθεί ως ιδανικό αέριο. 
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Title of Ph.D. Thesis 

COMPUTATIONAL ANALYSIS OF SINGLE-PHASE AND TWO-PHASE WATER-AIR FLOW IN RA-

DIAL-BLADED CENTRIFUGAL PUMP IMPELLERS 

 

Summary 

The aim of the doctoral dissertation is the computational analysis and investigation of 

fresh water flows and two-phase water-air mixture flows in single-stage radial flow pump 

impellers. For the simulations, an industrial pump, an experimental pump and triads of 

impellers were selected for each of the four ideal pumps in order to study the effects of 

some of the geometric parameters on the flow field and the performance of the machine. 

In addition, experimental measurements were performed with: a) three impellers that 

operate with fresh water in an experimental centrifugal pump test rig of the University 

of Patras designed, manufactured and equipped with measuring equipment and data col-

lection-processing during the research work and b) an experimental pump of the National 

Technical University of Athens, in order to evaluate the computational results regarding 

the performance of the impellers (total head and efficiency vs flow rate) in various rota-

tional speeds.  

The thesis is structured in seven chapters with an extensive review of the literature pro-

vided in the introductory chapter. The second chapter presents the designs of the various 

impellers that were the subject of the computational simulations and experimental meas-

urements as well as the design of the experimental centrifugal pump test rig. In the third 

chapter, a brief reference is made to the physico-mathematical modeling of flow fields 

into pumps, when operating with water or with a mixture of water-air and which were 

used in the computational simulations. The fourth chapter presents and comments on the 

results of the numerical solutions of the RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes) equa-

tions in combination with a two-equation turbulence model (k-ε, RNG k-ε and SST k-ω) 

for one phase flows in two pumps and twelve radial flow impellers. From the calculated 

velocity and pressure fields, blades loading and impellers’ performances are determined, 

which for three cases are compared with experimental measurements. In the fifth chapter, 

the simulations of the two-phase water-air flows in three impellers in three different flow 

rates and two gas phase percentages are presented and commented. The simulations of 

the water-air mixture flows were performed by numerical solution of the RANS equa-

tions in combination with the SST k-ω turbulence model and the results regarding the 

performance of the impellers are compared with experimental measurements provided in 

the literature. The sixth chapter summarizes the conclusions of the computational simu-

lations and suggests further research issues. The seventh chapter contains the bibliog-

raphy used in the present thesis. 

The studies of single-phase flow fields in centrifugal pumps and radial flow impellers 

were performed with Ansys-Fluent and Ansys-CFX computational fluid dynamics 

(CFD) commercial software. The results of numerical simulations for the pumps working 

with fresh water s compared to the conducted measurements show a satisfactory agree-

ment in the region of the best efficiency point. Existing deviations can be attributed to 

the fact that the measurements referred to the pump as a whole, from the suction to the 
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outlet, and not to a part of it such as the impeller. From the investigations of the influence 

of the output blade angle of the radial flow impellers, it is concluded that increasing the 

output blade angle increases on the one hand the total head with a simultaneous tendency 

the H-Q curve flattening and on the other hand reduces the hydraulic efficiency. For the 

nominal flow rate, the increase in the manometer is up to 6.2% and the decrease in the 

hydraulic efficiency is up to 4.5%. Investigations of the geometry of the mean camber 

line of the blades confirm its effect on the performance of the impellers, but the differ-

ences are relatively small and absolutely less than 10% for the total head and 2.5% for 

the hydraulic efficiency, having as reference the impellers with a linear variation of the 

angle of inclination of the blades. The latter has the advantage in terms of design sim-

plicity. Having validated the numerical performance predictions with experiments, the 

variation in the velocity field was studied as it exits the impeller and how it evolves, as 

each channel forming two successive blades approaches the pump’s tongue and passes 

it. 

The studies of two-phase (water-air mixture) flows in the radial flow impellers were 

performed with Ansys-CFX CFD commercial software. Computational investigations 

of two-phase water-air mixtures in three radial flow impellers are limited to those cases 

where the air is in the form of bubbles. Simulations were performed for air percentage 

of 2% and 5% evenly distributed in the form of undeformable spherical bubbles with a 

diameter of 0.5mm, at the entrance of the impeller. Two different models for the exerted 

forces on the bubbles were examined. The interaction between them as with the walls of 

the impeller is crucial for the formation or not of larger pockets, as well as for the point 

of their appearance. Different pressure boundary conditions were also applied, with the 

air being treated as an ideal fluid, taking into account its compression. From the numer-

ical results it can be deduced that in two-phase flows the influence of the curvature of 

the mean camber line on the performance of the impellers is almost the same as that for 

single-phase flows while the reduction of the total head and hydraulic efficiency in the 

nominal flow rate for 2% air in the water-air mixture is about 7.7% and 3.8% respectively 

when air is considered as real gas and 4.1% and 1.5% respectively when air is considered 

as ideal gas. For a 5% air in the water-air mixture, the reductions in total head and hy-

draulic efficiency in the nominal flow rate amount to 14% and 6.4% respectively when 

the air is considered as real gas and 8.9% and 3.4% respectively when the air is consid-

ered as ideal gas. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρόβλημα της άντλησης και διακίνησης πολυφασικών ρευστών (μίγμα υγρού με στε-

ρεά σωματίδια ή και με αέρια), αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σε πολλούς βιομηχανικούς 

τομείς όπως είναι της πυρηνικής ενέργειας, της πετροχημικής βιομηχανίας, της βιοτε-

χνολογίας κλπ. Καθώς η ροή των ρευστών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη κατα-

σκευή πολλών σύγχρονων βιομηχανικών συσκευών, ο σχεδιασμός των τελευταίων οφεί-

λει  να ανταποκρίνεται αξιόπιστα στις ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις, ενώ ταυτό-

χρονα απαιτείται μία όσο το δυνατόν ακριβέστερη πρόβλεψη των χαρακτηριστικών πα-

ραμέτρων της ροής. Η αντλία αποτελεί την κυριότερη και χαρακτηριστικότερη περί-

πτωση τέτοιας συσκευής. Για την μεταφορά τέτοιων πολυφασικών ρευστών, ακόμη και 

σε περιπτώσεις που απαιτούνται χαμηλές παροχές και υψηλές πιέσεις , χρησιμοποιούνται 

συνήθως φυγόκεντρες αντλίες. 

1.1 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

Οι αντλίες που είναι κατάλληλες για την άντληση και διακίνηση υγρών ή μιγμάτων υ-

γρών-αερίων-στερεών μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με την βασική αρχή λειτουρ-

γίας τους σε ροτοδυναμικές και σε θετικής μετατόπισης. Στις ροτοδυναμικές περιλαμ-

βάνονται οι φυγόκεντρες, οι ημιαξονικές και οι ελικοαξονικές, ενώ ως θετικής μετατό-

πισης χαρακτηρίζονται οι κοχλιωτές, οι εμβολοφόρες και οι αντλίες προοδευτικής κοι-

λότητας. Οι φυγόκεντρες μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες αντλίες είναι μηχανές έργου που 

με την χρήση της κινητικής ενέργειας αυξάνουν την πίεση του διακινούμενου ρευστού 

Παπανίκας (2012). Οι μέχρι τώρα επιτυχημένοι σχεδιασμοί, πτερωτών και διαχυτών, α-

νταποκρίνονται στις απαιτήσεις  διαχείρισης, μονοφασικών ασυμπίεστων ρευστών, χα-

μηλού ιξώδους. Έχουν όμως μια υστέρηση στις περιπτώσεις όπου στο ρευστό συνυπάρ-

χει ετέρα φάση με χαρακτηριστικά συμπιεστότητας ή γενικότερα με διαφορετικές φυσι-

κοχημικές ιδιότητες (π.χ. υψηλό ιξώδες). Κάθε τύπος αντλίας έχει μία χαρακτηριστική 

καμπύλη λειτουργίας η οποία καθορίζει την σχέση μεταξύ της παροχής και της πίεσης 

σε κάθε ταχύτητα περιστροφής. Αυτή η χαρακτηριστική καμπύλη προκύπτει πειραμα-

τικά χρησιμοποιώντας ως διακινούμενο ρευστό το νερό. Η καμπύλη που εξάγεται μ’ 

αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για οποιαδήποτε άλλο μονοφασικό ρευ-

στό χαμηλού ιξώδους ανεξάρτητα από την πυκνότητα του. Επιπρόσθετα, καμπύλες όπως 

αυτές της ισχύος και του βαθμού απόδοσης, παρατίθενται ταυτόχρονα προς χρήση, στις 

ίδιες γραφικές. Στις περιπτώσεις όπου το ρευστό είναι χαμηλού ιξώδους, με μικρό πο-

σοστό αέριας φάσης κάτω από 2%, η διαστασιολόγηση και η επιλογή του κατάλληλου 

μεγέθους και τύπου, μέσω των γραφημάτων αυτών, έχει αποδειχτεί πολύ αξιόπιστη, κα-

θώς βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τον τρόπο που αυτή λειτουργεί και ανταποκρί-

νεται στις πραγματικές συνθήκες της εγκατάστασης. Στις περιπτώσεις όμως, που το ρευ-

στό περιέχει μεγαλύτερες ποσότητες αερίων, ή πίεση που αποδίδει η φυγοκεντρική α-

ντλία καταγράφει μία μείωση (ανάλογος του ποσοστού της διασπαρμένης φάσης και του  



32  Κεφάλαιο 1 

 

σημείου λειτουργίας) σε σχέση με το αναμενόμενο και οι χαρακτηριστικές λειτουργίας 

που δίνουν οι κατασκευαστές δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον της πτώσης πί-

εσης, σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να εκτιμώνται οι συνθήκες εκείνες, που οδηγούν 

τη λειτουργία τους σε κατάσταση πάλμωσης και εν συνεχεία σε πλήρη έμφραξη αυτής. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το πλήρες μπλοκάρισμα των διόδων της πτερωτής, με άμεσο  

επακόλουθο, η αντλία να τίθεται εκτός λειτουργίας. Η ικανότητα της φυγοκεντρικής α-

ντλίας να χειριστεί διφασικά μίγματα έχει διερευνηθεί στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος 

που υπήρχε και με το συναφές πρόβλημα της σπηλαίωσης. Οι φυγοκεντρικές αντλίες 

μπορούν να διαχειρίζονται χωρίς σημαντικές συνέπειες, διφασικά ομογενή μίγματα όπως 

αυτά δημιουργούνται όταν μικρές φυσαλίδες εισχωρούν στο ρευστό και διασπείρονται 

ομοιόμορφα. Παρ’ όλα αυτά η απόδοση τους, όπως ήδη αναφέρθηκε, μειώνεται καθώς 

εμφανίζονται επιπρόσθετες απώλειες που αποδίδονται στην ολίσθηση που συντελείται 

μεταξύ των δύο φάσεων. Εάν και σε κάθε περίπτωση η γεωμετρία των αντλιών αλλά και 

οι δυνάμεις που αναπτύσσονται εντός αυτών είναι τελείως διαφορετικές σε σχέση με 

αυτές σ’ ένα ευθύ κανάλι, οι φυσικοί μηχανισμοί είναι ίδιοι και καθορίζουν κατά κύριο 

λόγο το πεδίο ροής που αναπτύσσεται. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο με τον 

συντελείται μεταφορά ενέργειας. Ενώ σ’ έναν ευθύ αγωγό, η κλίση των πιέσεων στην 

διεύθυνση της ροής είναι συνήθως μετρίου μεγέθους, δεν ισχύει το ίδιο σε μία περιστρε-

φόμενη πτερωτή, όπου το πεδίο πιέσεων, έχει και σημαντική επίδραση, στην κατανομή 

των φάσεων. Ενδεικτική είναι η περίπτωση των ευθύγραμμων ακτινικών πτερωτών. Οι 

δυνάμεις Coriolis, που δημιουργούνται εντός των περιστρεφόμενων πεδίων τους, διευ-

κολύνουν τον διαχωρισμό της αέριας από την υγρή φάση. Αυτές ωθούν την πυκνότερη 

εκ των δύο, στην επιφάνεια με τις υψηλότερες πιέσεις. Συνακόλουθα, στην πλευρά της 

υποπίεσης, λαμβάνει χώρα η συσσώρευση της αέριας φάσης. Αυξάνοντας το ποσοστό 

του αέρα, οι μικρές φυσαλίδες τείνουν να συνενώνονται, σχηματίζοντας ευρύτερους θύ-

λακες αέριας φάσης, οι οποίοι διακόπτουν την συνεχή και απρόσκοπτη ροή υγρού, δια-

μέσου της αντλίας. Αυτό αναφέρεται ως “αέρια παρεμπόδιση” (gas locking). Συνέπεια 

αυτού, οι μέχρι τώρα φυγόκεντρες αντλίες με ακτινική πτερωτή, μπορούν να βρουν ε-

φαρμογή για περιπτώσεις που το διακινούμενο ρευστό περιέχει έως και 10% αέρια φάση.  

Οι πτερωτές διαγώνιας ροής (diagonal impellers) παράγουν μικρότερη μεταβολή στη 

στροφορμή συγκρινόμενες με τις πτερωτές ακτινικής ροής και κατ΄ επέκταση παράγουν 

χαμηλότερες πιέσεις ενώ λειτουργούν αποτελεσματικότερα σε διφασικές ροές. Σ’ αυτήν 

την περίπτωση, οι συνιστώσες των δυνάμεων, όπως αυτές μεταξύ των φυγόκεντρων και  

Coriolis, έχουν αντίθετες φορές και συνεπώς περιορίζεται η τάση του διαχωρισμού με-

ταξύ υγρής και αέριας φάσης. Επιπλέον, σε μεγάλες παροχές, αναπτύσσονται δευτερεύ-

ουσες ροές, οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη ανάμιξη του μίγματος. Τα παραπάνω έ-

χουν αποδειχτεί ότι βρίσκονται σε συμφωνία με πειραματικές μετρήσεις Lea & Bearden 

(1982). Επίσης, υπάρχουν αναφορές, για την δυνατότητα διαχείρισης υψηλότερου ποσο-

στού αερίων, σε ογκομετρικές παροχές μεγαλύτερες από αυτές όπου σημειώνεται ο βέλ-

τιστος βαθμός απόδοσης. Τα τελευταία χρόνια ο συνδυασμός διαφορετικών τύπων πτε-

ρωτών, σε ένα ενιαίο σύνολο (συναρμολογημένες στην ίδια αντλία) έχει μία αρκετά επι-
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τυχημένη ανάπτυξη Ye et al. (2016). Αυτός ο σχεδιασμός ονομάζεται υβριδικός. Χαρα-

κτηριστικό του γνώρισμα, η ικανότητα διακίνησης διφασικών μιγμάτων με αρκετά με-

γάλα ποσοστά αέριας φάσης, σε υψηλές πιέσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι στις 

πρώτες βαθμίδες, χρησιμοποιούνται κατάλληλα διαμορφωμένες πτερωτές μικτού τύπου, 

ικανές όπως προαναφέρθηκε να διαχειριστούν μεγαλύτερα ποσοστά αέριας φάσης. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο επέρχεται αρχικά, μια στοιχειώδη αύξηση της πίεσης και συνεπώς και 

η πυκνότητα της αέριας φάσης επίσης θα μεγαλώσει. Έτσι, συντελείται η απαραίτητη 

μείωση του τοπικού λόγου των πυκνοτήτων, προϋπόθεση για την βελτίωση της απόδο-

σης. Υπ’ αυτές τις συνθήκες πλέον η επιλογή ακτινικών πτερωτών στις επόμενες βαθμί-

δες ενδείκνυται ως η προσφορότερη καθώς μπορεί πλέον να επιτευχθεί και υψηλότερος 

λόγος πιέσεων. 

Είναι σε όλους γνωστό, ότι εξαιτίας της διφασικής ροής, η αντλία δεν μπορεί να λειτουρ-

γεί το ίδιο αποτελεσματικά, σε συνθήκες όπου το ποσοστό του αέρα είναι μεγαλύτερο 

από 10% κατ΄ όγκο, όπως σε μονοφασικές ροές καθαρού νερού. Παρατηρείται μία ση-

μαντική πτώση της χαρακτηριστικής λειτουργίας και της ροπής  της αντλίας, λόγω της 

συγκέντρωσης αέρα στην πτερωτή. Τότε η λειτουργίας της γίνεται ασταθής και η από-

δοση της μειώνεται. 

Είναι σημαντική η γνώση και η βελτίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας των α-

ντλιών, στη διακίνηση διφασικών ρευστών, ιδιαίτερα για λόγους ασφάλειας, σε εγκατα-

στάσεις πυρηνικών αντιδραστήρων, τύπου πεπιεσμένου νερού (Pressurized-Water 

Reactors, PWR). Για την ψύξη ενός PWR, χρησιμοποιείται νερό, σε ιδιαίτερα υψηλή 

πίεση, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε περίπτωση βρασμού. Συνεπώς, στις πε-

ριπτώσεις όπου υπάρξει οποιαδήποτε βλάβη στις σωλήνες, ή γενικότερα κάποια αστοχία 

στον πρωτεύοντα βρόγχο του συστήματος ψύξης, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, την έστω 

και μικρή πτώση πίεση, που μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία ατμού. Οι αντλίες τότε, 

αρχίζουν να υπολειτουργούν και να μην αποδίδουν όπως έχουν αρχικά σχεδιαστεί , με 

ολέθριες συνέπειες. Αυτό συμβαίνει, διότι πλέον διακινούν διφασικό μίγμα νερού- α-

τμού, με αποτέλεσμα να αποκλίνουν της ορθής λειτουργίας, όπως αυτή καθορίζεται κατά 

τη μονοφασική ροή.  

Παρόμοιες συνθήκες συναντώνται και σε πολυβάθμιες υποβρύχιες αντλίες , που χρησι-

μοποιούνται σε υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου , καθώς σημαντικά 

ποσά αερίων περιέχονται εντός αυτού. Η πτώση πίεσης σε κάθε βαθμίδα , σε σχέση με 

εκείνη που θα είχε στην περίπτωση ρευστού απαλλαγμένου της αέριας φάσης, έχει ως 

αποτέλεσμα την εγκατάσταση αντλιών με υπερβολικά μεγάλο αριθμό βαθμίδων, προκει-

μένου να επιτευχθεί η απαραίτητη πίεση. Η διαφορά σ’ αυτή την περίπτωση , έγκειται 

στο ότι τα αέρια είναι μη συμπυκνούμενα, σ’ αντίθεση με την ψύξη στους πυρηνικούς 

σταθμούς. Πρόσφατα και εφόσον η άντληση τέτοιων μιγμάτων πετρελαίου-αερίου, παί-

ζει καθοριστικό ρόλο στην βελτιστοποίηση συνολικά της παραγωγής, όπως επίσης και 

στα περιθώρια εκμετάλλευσης των διαφόρων κοιτασμάτων, αναπτύχθηκαν ειδικές α-

ντλίες, έτσι ώστε να διατηρούν τις επιδόσεις, ακόμα και όταν η παρουσία αερίου ανέρ-

χεται σε υψηλά επίπεδα. 
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Επίσης σε εγκαταστάσεις, όπως στη περίπτωση, επεξεργασίας λυμάτων, πρωταρχική μέ-

ριμνα για τον εκάστοτε μηχανικό, αποτελεί το μέγεθος των φυσαλίδων που διακινούνται 

στο δίκτυο δια μέσου της αντλίας. Εύκολα γίνεται αντιληπτό, ότι οι ανάγκες για χρήση 

αντλιών που θα διακινούν ρευστό με υψηλό ποσοστό αέρα, έχουν αυξηθεί σημαντικά, 

συνέπεια της εκτεταμένης διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής. 

Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό και από πρακτικής πλευράς, η ορθή πρόβλεψη της λει-

τουργίας της αντλίας σε διφασική ροή, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, με 

σκοπό, την αποτελεσματική  διακίνηση μιγμάτων υγρής και αέριας φάσης. 

1.2 ΔΙΦΑΣΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 

1.2.1 Γενικά 

Ορίζεται ως πολυφασική ροή, η ταυτόχρονη ροή διαφόρων φάσεων, όπου ως φάση θε-

ωρείται μία από τις καταστάσεις της ύλης και μπορεί να είναι αέρια, υγρή και στερεή. 

Διφασική ροή είναι η απλούστερη περίπτωση της πολυφασικής. Η διφασική ροή εμφα-

νίζεται τόσο στο φυσικό κόσμο (π.χ. ομίχλη, καπνός, βροχή, σύννεφα, αμμοθύελλες 

κ.λ.π.), όσο και στο χώρο της τεχνικής. Η διφασική ροή υπακούει στους βασικούς νόμους 

της μηχανικής των ρευστών, με τη διαφορά ότι οι εξισώσεις είναι περισσότερο πολύπλο-

κες από αυτές της μονοφασικής ροής. 

Αναφορικά με τις πολυφασικές ροές, είναι σημαντική η γνώση για τις ποικίλες των προ-

κλήσεων που υπάρχουν οπουδήποτε και πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. 

Σχεδόν σε κάθε τεχνική διεργασία εμπλέκεται πολυφασική ροή, από αντλίες και στροβί-

λους, σύγχρονες τεχνικές εκτυπώσεων, έως χαρτοποιία και παραγωγή πλαστικών. Κάθε 

χρόνο η διακινούμενη ποσότητα κοκκωδών υλικών, όπως του άνθρακα, των σιτηρών, 

του μεταλλεύματος κλπ. είναι τεράστια. Αυτό επιβάλλει, την διενέργεια της μεταφοράς 

σε ρέουσα κατάσταση, μέσω πολλών διαδοχικών σταδίων. Σαφώς η ικανότητα πρόβλε-

ψης της συμπεριφοράς του ρευστού σε όλες αυτές τις πολυφασικές διεργασίες, αποτελεί 

κεντρικό ζητούμενο, για την συνολική απόδοση και λειτουργία των μηχανών που τα δια-

κινούν. Για παράδειγμα, η αποτελεσματική ροή του γραφίτη, είναι σημαντικός παράγο-

ντας για την ποιότητα των ηλεκτροφωτογραφικών (laser) εκτυπωτών. 

Οι διφασικές ροές διακρίνονται με κριτήριο τα συστατικά του μίγματος των ρευστών 

που συμμετέχουν στη ροή. Αυτές μπορεί να είναι ροές μίγματος αέρα-στερεών σωματι-

δίων, ροές μίγματος υγρών-στερεών σωματιδίων και ροές μίγματος υγρών-αερίων. 

α) Ροές μιγμάτων αέρα – στερεών σωματιδίων: Η μελέτη αυτών των ροών έχει αποτελέ-

σει και αποτελεί το αντικείμενο εργασιών πολλών ερευνητών. Υπάρχουν πολλά προβλή-

ματα μηχανικής, που αφορούν τη ροή ρευστών με στερεά σωματίδια, όπως είναι ο φυ-

γόκεντρος διαχωρισμός στερεών σωματιδίων από τα ρευστά, η συγκράτηση σκόνης σε 

ηλεκτροστατικά φίλτρα, πολλές χημικές διεργασίες και η ροή σκόνης σε διάφορα γεω-

φυσικά και αστροφυσικά προβλήματα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αποτελεί η μεταφορά 

ιζημάτων με νερό ή αέρα, διότι σχετίζεται με προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος, 
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ένα αντικείμενο υψηλού ενδιαφέροντος στις μέρες μας. Αν και έχουν γίνει πολλές διε-

ρευνήσεις σχετικά με τη ροή ρευστών-στερεών σωματιδίων, οι περισσότερες είναι κατά 

βάση εμπειρικές, και μόνο πρόσφατα, όπως φαίνεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία, 

έχει αναπτυχθεί μια προσπάθεια για συστηματική και αναλυτική διερεύνηση. Επειδή το 

φαινόμενο είναι πολύπλοκο, είναι δύσκολο να αναπτυχθεί μια γενική αναλυτική διερεύ-

νηση, η οποία να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις προβλημάτων ροής ρευστών σωματι-

δίων. Είναι αναγκαίο να γίνει διαχωρισμός, σε διάφορα είδη ροής ρευστών-στερεών σω-

ματιδίων και κάθε είδος ροής, να εξετάζεται με τον καταλληλότερο γι’ αυτήν τρόπο. 

β) Ροές μιγμάτων υγρών – στερεών σωματιδίων: Η μεταφορά μικρών διαστάσεων υλι-

κών στερεών, με τη βοήθεια του ρευστού σε μία σωλήνωση, περιλαμβάνει ένα ευρύ πε-

δίο διαφορετικών συνθηκών ροής και κατανομής φάσεων, που εξαρτάται από την πυ-

κνότητα, το ιξώδες και την ταχύτητα του υγρού, αλλά και την πυκνότητα, το μέγεθος, το 

σχήμα και την συγκέντρωση των στερεών σωματιδίων. Υπάρχει μια όμως μία σημαντική 

διαφορά μεταξύ της υδραυλικής (υγρό) και πνευματικής (αέρα) μεταφοράς. Στην περί-

πτωση της υδραυλικής μεταφοράς σωματιδίων, η αλληλεπίδραση μεταξύ του υγρού και 

του στερεού τεμαχίου, όπως και αυτή ανάμεσα στα ίδια τα σωματίδια , είναι αυτή που 

κυριαρχεί, έναντι αυτής που δημιουργείται μεταξύ των τοιχωμάτων και των μικρών αυ-

τών στερεών στοιχείων. Αντίθετα, στην πνευματική μεταφορά, οι αλληλεπιδράσεις που 

διαδραματίζουν τον πρωτεύοντα ρόλο, είναι αυτές μεταξύ των σωματιδίων και αυτών με 

τα τοιχώματα (Saleh, 2002). Οι σχηματισμοί και οι ανισότροπες μικροδομές που παρα-

τηρούνται στις ροές υγρού-στερεού, είναι το αποτέλεσμα των μετατοπίσεων των σωμα-

τιδίων, που δημιουργούνται από τις αλληλεπιδράσεις, όπως αυτές προαναφέρθηκαν. Αυ-

τοί οι τοπικοί μηχανισμοί αναδιάταξης ενεργοποιούνται από υδροδυναμικές δυνάμεις 

και ορμές, που εφαρμόζονται στα σωματίδια, όπως επίσης, από αλληλεπιδράσεις απορ-

ρεύματος και στροβίλων (Hu, 1996). Μία τυπική πρακτική προσέγγιση, που δίνει λογικά 

αποτελέσματα για απλές περιπτώσεις εντός σωληνώσεων, για ένα μεγάλο εύρος συνθη-

κών ροής (και για τα δύο ειδών μίγματα), είναι να γίνουν οι υπολογισμοί π.χ. για την 

πτώση πίεσης με μονοφασική θεώρηση, αυτή του συνεχόμενου μέσου, και εν συνεχεία 

να υπάρξει ένας διορθωτικός συντελεστής, που λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις αλληλε-

πιδράσεις.  

γ) Ροές μιγμάτων υγρών – αερίων: Πρόκειται για ροές που συναντώνται στην εξόρυξη, 

διύλιση και μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, στις εγκαταστάσεις παραγωγής 

πυρηνικής ενέργειας, σε εναλλάκτες θερμότητας, όπου μπορεί να λαμβάνουν χώρα εξα-

τμίσεις και συμπυκνώσεις, σε εγκαταστάσεις ατμού, στη χημική βιομηχανία όπως και 

στην επεξεργασία λυμάτων. Η διφασική ροή υγρών – αερίων είναι η πλέον πολύπλοκη 

από τα υπόλοιπα είδη διφασικής ροής, διότι συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μιας μεταβλη-

τής διαχωριστικής επιφάνειας και τα χαρακτηριστικά συμπιεστότητας της αέριας φάσης. 

Κάθε μία από τις φάσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνει αναλογικά ένα ποσοστό 

της κάθε διατομής απ’ όπου διέρχεται. Ο τρόπος με τον οποίο διανέμονται οι δύο φάσεις 

εντός του αγωγού ποικίλουν και οι διάφορες διαμορφώσεις στη διφασική ροή είναι γνω-

στές σαν είδη – μοντέλα ροής. Έτσι αν είναι γνωστό για ποιες τιμές των παραμέτρων 

παράγεται κάθε είδος ροής, ανάλογα μπορεί να επιλέγει και το κατάλληλο θεωρητικό 

μοντέλο (Μάργαρης, 2001). 
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γ.1) Μίγμα υγρών – αερίων σε κατακόρυφη προς τα άνω ροή 

Διαφορετικές ροές παρατηρούνται σε κατακόρυφους σωλήνες εντός των οποίων η φορά 

είναι αντίθετη, καθώς έχει σημαντική επίδραση στην κατανομή των φάσεων. Σε περι-

πτώσεις ροών προς τα άνω, οι θύλακες αερίων αναπτύσσουν υψηλότερη ταχύτητα από 

το ρευστό, εξαιτίας της αναπτυσσόμενης άνωσης. Αντίθετα, όταν η ροή είναι κατερχό-

μενη, το ρευστό υπό την επίδραση της βαρύτητας επιταχύνει περισσότερο. Έτσι, ανα-

πτύσσεται μία ολίσθηση μεταξύ αυτών. Τελικά, τα είδη ροής για την κατακόρυφη προς 

τα άνω ροή διφασικού μίγματος, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διαφορετικές περιο-

χές, έτσι όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.1 (α).  

 
 

(α) (β) 

Πηγή σχήματος: Rouhani & Sohal (1983) 

Σχήμα 1.1: Κατηγοριοποίηση διφασικών ροών σε κατακόρυφους (α) και οριζόντιους σω-

λήνες (β). 

- Ροή με φυσαλίδες (Bubble flow): Στη ροή με φυσαλίδες, η αέρια φάση βρίσκεται 

υπό μορφή φυσαλίδων εντός της υγρής φάσης και εξ’ αιτίας της άνωσης και της 

επίδρασης του προφίλ της ταχύτητας (όπως ήδη επισημάνθηκε), η μέση ταχύτητα 

της αέριας φάσης, είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από αυτήν της υγρής φάσης. Είναι 

αβέβαιο αν αυτό το είδος ροής μπορεί να εμφανιστεί στη μόνιμη κατάσταση, 

λόγω του ότι οι φυσαλίδες τείνουν να συσσωματώνονται. Σε οποιαδήποτε πάντως 

περίπτωση, οι φυσαλίδες πιθανότατα βρίσκονται σε περιοχές χαμηλής ποιότητας 

του εξατμιζόμενου μίγματος. 

- Ροή με τμήματα αέρα βληματοειδούς σχήματος (Slug flow): Σ’ αυτό το είδος της 

ροής σχηματίζονται φυσαλίδες αέρα σε σχήμα βλήματος, διαφόρων διαστάσεων, 

ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται η υγρή φάση. Συγχρόνως, εντός της υγρής φάσης 

εμφανίζονται διασκορπισμένες φυσαλίδες μικρότερων διαστάσεων. Η μέση τα-

χύτητα της αέριας φάσης συνήθως και σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι σημαντικά 

μεγαλύτερη από αυτήν της υγρής φάσης, και αυτό συμβαίνει κύρια στην περί-

πτωση που το μήκος της υγρής φάσης, που χωρίζει τα τμήματα αέρα είναι αρκετά 

μικρό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος της υγρής φάσης στη συνέ-

χεια θα ρεύσει, με τη μορφή ενός αργά κινούμενου φιλμ, μεταξύ των φυσαλίδων 

αέρα και του τοιχώματος του αγωγού. Για χαμηλές ταχύτητες, μέρος της υγρής 

φάσης που κείται κοντά στο τοίχωμα, δύναται να κινηθεί προς τα κάτω, λόγω των 

δυνάμεων βαρύτητας, ακόμα κι αν το υπερκείμενο στρώμα ρευστού, ρέει προς τα 
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άνω. Λόγω της ύπαρξης ανομοιομορφίας στο μίγμα σε μεγάλη κλίμακα, η ροή 

τείνει να πάρει παλμοειδή μορφή, φαινόμενο που δυσχεραίνει τη  μέτρηση της 

πίεσης. 

- Ροή με αναταράξεις (Churn flow): Αυτό το είδος της ροής μπορεί να χαρακτηρι-

στεί σαν μία μη μόνιμη μορφή ροής slug, η οποία διασπάται λόγω του συνδυα-

σμού μικρών διατμητικών παραμορφώσεων και μεγάλης διαμέτρου αγωγού ή με-

γάλης επιτάχυνσης της ροής λόγω εξάτμισης. Οι φάσεις κινούνται και περιστρέ-

φονται μαζί με έναν εντελώς τυχαίο και ακανόνιστο τρόπο, παρ’ όλο που η υγρή 

φάση είναι στο μεγαλύτερο μέρος της συνεχής και κινείται κύρια προς το τοίχωμα 

του αγωγού. Όπως και στη slug μορφή ροής, έτσι και εδώ η μέτρηση της πίεσης 

είναι δύσκολη. 

- Δακτυλιοειδής ροή (Annular flow): Αυτό το είδος της ροής απαντάται στις πε-

ρισσότερες πρακτικές εφαρμογές διφασικής ροής. Μία ποσότητα υγρού κατακρα-

τείται από την αέρια φάση υπό μορφή υγρασίας, ενώ το υπόλοιπο υγρό ρέει με 

σχετικά μικρή ταχύτητα εντός ενός λεπτού υμενίου περιβρέχοντας την εσωτερική 

περίμετρο του αγωγού.  

γ.2) Μίγμα υγρών – αερίων σε οριζόντια ροή 

Αντίστοιχες κατηγοριοποιήσεις, με εξαίρεση τη στρωματοποιημένη ροή, διακρίνονται 

και για οριζόντιες διφασικές ροές αερίου/υγρού, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1 (β). Aν 

μικρές φυσαλίδες είναι αρκετά διασκορπισμένες σε ρευστό με τυρβώδη  ροή τότε χαρα-

κτηρίζεται ως “ροή φυσαλίδων”. Όσο αυξάνεται η ταχύτητα και η τύρβη  και μειώνεται 

το μέγεθος των φυσαλίδων, τόσο ποιο ομογενές είναι το μίγμα. Η τύρβη και η επιφα-

νειακή τάση που δρουν στις μικρές φυσαλίδες, τείνουν να επιφέρουν μια περισσότερο 

ομοιόμορφη κατανομή τους. Σ’ ένα οριζόντιο σωλήνα, παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μία αυ-

ξανόμενη συγκέντρωση από το κάτω μέρος προς τα άνω του σωλήνα, εξαιτίας των ανω-

στικών φαινομένων. Καθώς η μέση ταχύτητα μειώνεται, αυξάνεται ο αριθμός των φυ-

σαλίδων που μετακινούνται στην άνω μεριά. Σε υψηλότερες ταχύτητες, η ροή αυτή γί-

νεται αφρώδες και διάσπαρτη από φυσαλίδες, εξαιτίας των διατμητικών τάσεων. Καθώς  

η ταχύτητα περιορίζεται, οι φυσαλίδες συνενώνονται σε έναν μεγαλύτερο θύλακα, ο-

ποίος θα μπορούσε να καταλαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό της διατομής του σωλήνα και 

να εμποδίζει την ομαλή διέλευση του ρευστού. Όσο μειώνεται η ταχύτητα, τόσο ενισχύ-

εται η παραπάνω διαδικασία. Όταν το ρευστό παραμένει στάσιμο, τότε η αέρια φάση 

ανέρχεται στο άνω μέρος της οριζόντιας σωλήνωσης. Τέτοιος διαχωρισμός, επίσης λαμ-

βάνει χώρα σε χαμηλές ταχύτητες ροής. Τότε το ρευστό, πληροί μόνο ένα τμήμα της 

διατομής του σωλήνα. Μία τέτοια “στρωματοποιημένη” ροή, μπορεί να δημιουργηθεί 

μόνο όταν οι αναπτυσσόμενες ταχύτητες και των δύο φάσεων είναι χαμηλές. Στην περί-

πτωση που αυξάνεται, τότε αρχίζει να δημιουργείται μία κυμάτωση στην διεπιφάνεια, 

εξαιτίας των διατμητικών τάσεων, οπότε και χαρακτηρίζεται κυματοειδής (wavy). Όταν 

πλέον η κορυφή της κυμάτωσης, προσεγγίζει την πάνω πλευρά του αγωγού, η ροή μετα-

σχηματίζεται σε “slug” και χαρακτηρίζεται από σημαντική διακριτή κατανομή των δύο 
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φάσεων κατά μήκος της σωλήνωσης, όπου υπάρχει εναλλαγή μεταξύ υγρής και αέριας 

φάσης. Συνεπώς μια τέτοιου είδους ροή, είναι επιρρεπής σε μία παλμική συμπεριφορά, 

η οποία μπορεί να δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα, όπως οι ταλαντώσεις της α-

ντλίας και της σωλήνωσης. 

1.2.2 Αλληλοεπιδρώσες δυνάμεις 

Οι διφασικές ροές υγρού-αερίου, είναι από τις πιο πολύπλοκες, καθώς υπάρχει ένας συν-

δυασμός των διαρκώς παραμορφώσιμων διεπιφανειών και της συμπιεστότητας της αέ-

ριας φάσης (Hewitt, 2008). Συνεπώς, προκειμένου να βελτιωθούν τα μοντέλα πρόβλεψης 

των χαρακτηριστικών ροής, είναι απαραίτητο να αναλυθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η 

δυναμική συμπεριφορά των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των στοιχειω-

δών σωματιδίων (Yamoah et al., 2015).  

 
Πηγή σχήματος: Wang and Yao (2016) 

Σχήμα 1.2: Δυνάμεις αλληλεπίδρασης σε διφασική ροή φυσαλίδων. 

Οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης που παρουσιάζονται σε διφασικές ροές με χαρακτηριστικά 

φυσαλίδων, φαίνονται στο Σχήμα 1.2. Στις περιπτώσεις ροών τύπου φυσαλίδων, όπως 

και σε εκείνες με τμήματα αέρα βληματοειδούς σχήματος, οι δυνάμεις που επενεργούν 

συνήθως μοντελοποιούνται στην εξίσωση μεταφοράς της ορμής , όπως προτείνουν οι 

Lucas, et al (2007). Αυτές οι δυνάμεις δεν εξαρτώνται μόνο από τις εκάστοτε τοπικές 

συνθήκες και δομές της ροής (μέση ταχύτητα και κλίση αυτής, τοπική ένταση τύρβης 

κ.α.), αλλά επίσης υπάρχει και μία ισχυρή εξάρτηση από το μέγεθος των φυσαλίδων , 

περιπλέκοντας περισσότερο την κατάσταση. Τα μοντέλα των Ishii (1975) και Dew et al 

(1979), τα οποία αντιμετώπισαν την κάθε φάση ξεχωριστά με την έννοια δύο διαφορετι-

κών ομάδων εξισώσεων (ένα για κάθε φάση), είναι από τα πλέον διαδεδομένα. 

Οι όροι αλληλεπίδρασης, οι οποίοι παρουσιάζονται στις εξισώσεις, αποτελούν το πιο 

σημαντικό χαρακτηριστικό στα μοντέλα προσομοίωσης διφασικών ροών, καθώς ορίζουν 

τον ρυθμό μεταβολής τους, όπως επίσης και τον βαθμό μηχανικής και  θερμικής ισορ-

ροπίας που υπάρχει μεταξύ των φάσεων. Συνεπώς οι όροι της αλληλεξάρτησης μεταξύ 

των φάσεων που είναι σημαντικοί για το “κλείσιμο” των συναρτήσεων θα πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβείς (M. Ishii, 1975). Οι δυνατότητες των αριθμητικών 
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μοντέλων, που είναι κατάλληλα για διφασικές (με την μία φάση, διάσπαρτη, εντός του 

συνεχόμενου μέσου – τύπου φυσαλίδων) ροές, καθορίζονται από αυτές τις συναρτήσεις 

“κλεισίματος”, που απεικονίζουν την μεταφορά ορμής μεταξύ των δύο φάσεων 

(Magnaudet & Eames, 2000). Μεταξύ των μελετών που έχουν διενεργηθεί για τις διφα-

σικές ροές, είναι και αυτή των Sankaranarayanan et al. (2002), στην οποία υποστηρίζεται 

ότι ως ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που τίθενται, είναι η συνάρτηση “κλεισί-

ματος” για τις δρώσες πιέσεις, όπως και για τους όρους ενδιάμεσων δυνάμεων, όπως 

αυτές παρουσιάζονται στις αντίστοιχες εξισώσεις, για την κάθε διακριτή φάση. Όλοι 

ανεξαιρέτως συντείνουν τελικά, στο ότι το μοντέλο της τύρβης, για να δώσει μία ακριβή 

πρόβλεψη των τοπικών υδροδυναμικών μεγεθών, απαιτεί την σωστή επιλογή παραμέ-

τρων, όπως οι ενδιάμεσες δυνάμεις της αντίστασης (drag force), της άνωσης (lift force), 

του “λιπαινόμενου τοιχώματος” (wall lubrication force), της διάσπαρτης τύρβης 

(turbulent dispersion force) και της εικονικής μάζας (virtual mass force). Οι τέσσερις 

τελευταίες δυνάμεις μπορούν να συνυπολογιστούν ως δυνάμεις που δεν εμπεριέχουν κα-

νενός είδους αντιστάσεις. Οι Frank et al. (2008), επεσήμαναν ότι για μόνιμη κατάσταση, 

η επίδραση της δύναμης εικονικής μάζας, είναι μικρής σημασίας σε σχέση με τις υπό-

λοιπες και συνεπώς μπορεί να παραλειφτεί.  

Η δύναμη αντίστασης, είναι αποτέλεσμα των δυνάμεων ιξώδους που δρουν στην επιφά-

νεια της φυσαλίδας, καθώς και των διαφορικών πιέσεων, που διαμορφώνονται λόγω του 

σχήματος της φυσαλίδας γύρω απ’ αυτήν. Κυρίως είναι η αντίσταση που αναπτύσσεται 

μεταξύ της διασπαρμένης φάσης και του συνεχούς μέσου, που εξαρτάται από τον συντε-

λεστή αντίστασης και τη συγκέντρωση φυσαλίδων και συνεπώς των διεπιφανειών. Ο 

συντελεστής  αντίστασης, για ένα μεμονωμένο στοιχείο εξαρτάται όχι μόνο από το είδος 

της ροής, αλλά επίσης και από την φύση του στοιχείου. Συναρτάται ισχυρά με τον αριθμό 

Reynolds του στοιχείου, και την ένταση της τύρβης του συνεχούς μέσου (Bertola et al., 

2004). Όσο αυξάνεται το ποσοστό της αέριας φάσης, η αλληλεπίδραση μεταξύ των φυ-

σαλίδων, γίνεται όλο και πιο έντονη. Οι φυσαλίδες που συγκρούονται, συνενώνονται και 

σπάνε, επιδρούν και επηρεάζουν και τις γειτονικές αυτών, φυσαλίδες. Αυτή η αμοιβαία 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους, μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο και σε σημαντικό βαθμό, 

στην αναπτυσσόμενη δύναμη αντίστασης. Με την πάροδο των χρόνων, πλήθος μοντέλων 

έχουν προταθεί για τον ακριβή υπολογισμό του συντελεστή αντίστασης, με καθοριστικό 

ρόλο στην διαδικασία εύρεσης του μέτρου της δύναμης. Το μοντέλο των Grace et al. 

(1976), που διατυπώθηκε για ροή με μία μεμονωμένη φυσαλίδα, είναι κατάλληλο μόνο 

για χαμηλά ποσοστά αέριας φάσης. Ένα άλλο μοντέλο, για τον υπολογισμό του συντε-

λεστή που προτάθηκε από τους Tomiyama et al. (1998) για απλές φυσαλίδες, αλλά σ’ 

ένα ευρύ πεδίο ξεχωριστών ροών, με ρευστά διαφορετικών ιδιοτήτων, διαμέτρου φυσα-

λίδων, βαρύτητας και βαθμού μόλυνσης, βασίστηκε στην ισορροπία των δυνάμεων, που 

εφαρμόζονται σε φυσαλίδα, σε στάσιμο ρευστό και σε διαθέσιμες εμπειρικές συσχετί-

σεις, αναφορικά με τις τελικές ταχύτητες ανύψωσης της. Στην ίδια εργασία , υπήρξε και 

ταξινόμηση του βαθμού μόλυνσης των διεπιφανειών σε τρείς βασικές ομάδες, την κα-

θαρή, την λίγο μολυσμένη και την μολυσμένη. Οι Ishii και Zuber (1979), εκτός του ότι 

κατηγοριοποίησαν την ροή φυσαλίδων σε διαφορετικές περιοχές,  ανέπτυξαν ένα μο-

ντέλο ιξώδους μίγματος, για να γίνει εφικτός ο υπολογισμός του συντελεστή αντίστασης, 
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για την κάθε ξεχωριστή περιοχή. Οι Simonet et al. (2007) εξήγαγαν ένα μοντέλο για την 

αντίσταση, με την διεξαγωγή πειραμάτων, που πραγματοποιήθηκαν για ροές μέχρι 30% 

σε αέρια φάση. Αυτό μπορεί να βρει εφαρμογή σε διφασικές ροές, που συγκαταλέγονται 

στις περιοχές “φυσαλίδων” και αυτές με τμήματα αέριας φάσης “βληματοειδούς” σχή-

ματος (slug).  

Η κατανομή της αέριας φάσης σε μία διφασική ροή υγρού-αερίου, δεν καθορίζεται μόνο 

από την αντίσταση, αλλά επίσης και από τις υπόλοιπες δυνάμεις (non drag forces), όπως 

ήδη προαναφέρθηκε. Σε ροές σε κατακόρυφους σωλήνες, η κύρια συνεισφορά των δυ-

νάμεων αυτών, έχει διεύθυνση κάθετη στην ροή ή στον άξονα του αγωγού, γεγονός που 

οφείλεται στην κατανομή της πίεσης γύρω από την επιφάνεια της φυσαλίδας. Αυτό μπο-

ρεί να θεωρηθεί ως εγκάρσια διατμητικά επαγόμενη δύναμη άνωσης. Για στερεά σφαι-

ρικά σωματίδια οι συντελεστές άνωσης συνήθως είναι θετικοί και για μικρές φυσαλίδες 

οι τιμές κυμαίνονται από 0.1 έως 0.5 (Yamoah et al., 2015). Η όλη κατάσταση γίνεται 

ακόμη πιο περίπλοκη καθώς οι φυσαλίδες παραμορφώνονται. Στο αντικείμενο αυτό έ-

χουν από ετών δημοσιευτεί πλήθος μελετών (Dandy, 1990; Legendre & Magnaudet, 

1998; Mclaughlin, 1991, 1993; Moraga et al., 1999; Saffman, 1965; A. Tomiyama, 

1998). Αξιοσημείωτες είναι οι αρνητικές τιμές των δυνάμεων άνωσης, που παρουσιάζο-

νται στις δύο τελευταίες προαναφερόμενες δημοσιεύσεις.  

Ο καταμερισμός της αέριας φάσης πλησίον των τοιχωμάτων, η οποία είναι σημαντική 

για τη γενική δομή της ροής έτσι όπως σχηματίζεται για την περίπτωση ροής φυσαλίδων 

προς τα άνω, κατά κύριο λόγο καθορίζεται από τις δυνάμεις “τοιχώματος” και “άνωσης”. 

Στην περίπτωση αυτή, οι φυσαλίδες τείνουν να συγκεντρώνονται σε περιοχή πλησίον 

του τοιχώματος αλλά όχι να εφάπτονται αυτού. Οι Antal et al. (1991) για την αιτιολό-

γηση του φαινομένου υιοθέτησαν την επενέργεια μίας επιπλέον  δύναμης, της δύναμης 

του “λιπαινόμενου” τοιχώματος (wall lubrication force), η οποία τείνει να μετατοπίσει 

την διασπαρμένη αέρια φάση. Επίσης, οι Frank et al. (2008) επαλήθευσαν-επικύρωσαν 

τη δράση της εν λόγω δύναμης αλλά και άλλων μοντέλων, με τις μεθόδους της υπολογι-

στικής ρευστοδυναμικής. Τέλος, η δύναμη διασποράς της τύρβης (turbulent dispersion 

force) είναι το άμεσο επακόλουθο της διακύμανσης της τύρβης της υγρής φάσης, επί των 

φυσαλίδων και αποτελεί συνδυασμό δύο φαινομένων, αυτού των τυρβωδών δινών και 

της αντίστασης μεταξύ των φάσεων. Αυτή η δύναμη έχει σημαντική επίδραση στην δια-

μόρφωση του ακτινικού προφίλ της αέριας φάσης. Χαρακτηριστικές είναι οι διατυπώ-

σεις των Lopez de Bertolano (1991) και Burns et al. (2004). 

1.2.3 Διφασική ροή υγρού-αερίου σε αντλίες 

Στην πτερωτή αντλίας, υγρό και αέριο επιταχύνονται προς την πλευρά κατάθλιψης, με 

την κινητική ενέργεια του υγρού να είναι μεγαλύτερη λόγω της πυκνότητας. Εξαιτίας 

της μεγάλης πυκνότητας που έχει η υγρή φάση, αντίστοιχα και η κινητική της ενέργεια 

θα είναι αυξημένη. Λόγω της διαφοράς των κινητικών ενεργειών μεταξύ των δύο φά-

σεων, η ανάκτηση πίεσης στο διαχύτη ή το κέλυφος της αντλίας δεν είναι εξίσου αποδο-

τική συγκρινόμενη με αυτή για μονοφασική ροή. Επιπροσθέτως και οι δύο φάσεις έχουν 
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να επιδείξουν διαφορετικά διανύσματα ταχύτητας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία απω-

λειών λόγω κρούσης, κατά την είσοδο τους στο διαχύτη ή το κέλυφος. 

Η συμπεριφορά της ροής υγρού-αερίου στην πτερωτή μιας αντλίας καθορίζεται από την 

αλληλεπίδραση των διαφόρων δυνάμεων που συμμετέχουν στο φαινόμενο . Μεταξύ αυ-

τών, ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν λόγω της μη αμελητέας τους συνεισφοράς, η δύναμη 

Coriolis που είναι μια ογκική ή σωματική δύναμη (body force) και η στατική άνωση 

(buoyant force) που οφείλεται στη διαφορά των πυκνοτήτων και στη βαθμίδα της πίεσης 

λόγω του πεδίου βαρύτητας (Gülich, 2014).  

Η δύναμη Coriolis δρα σε διεύθυνση κάθετη αυτής της σχετικής ταχύτητας. Κατά συνέ-

πεια το ρευστό μετατοπίζεται στην επιφάνεια πίεσης του πτερυγίου και μία ενδεχόμενη 

ροή διαστρωμάτωσης μπορεί να εμφανιστεί ανάλογα με το ποσοστό του όγκου της αέ-

ριας φάσης. Οι δυνάμεις Coriolis είναι εξίσου ισχυρές και στις ακτινικές πτερωτές στρο-

βιλομηχανών με οπισθοκλινή πτερύγια. 

Η επενέργεια της στατικής άνωσης είναι περισσότερο εμφανής στις φυσαλίδες του αε-

ρίου που υπό την επενέργεια και μόνο αυτής της δύναμης, τείνουν να συγκεντρώνονται 

κοντά στην επιφάνεια υποπίεσης των πτερυγίων (Gülich, 2014). 

Οι υπόλοιπες δυνάμεις που αναπτύσσονται εντός της πτερωτής, δημιουργούν με την 

σειρά τους δευτερογενείς ροές, οι οποίες επιδρούν στην κατανομή των φάσεων εντός 

των διόδων της πτερωτής. Η τάση που περιεγράφηκε παραπάνω, μπορεί να αντιστραφεί 

πλήρως, μέχρι σημείου η συσσώρευση να συντελείται πλέον στην πλευρά πίεσης . O 

Gülich (2014) αναφέρει ότι σε δημοσιευμένες μελέτες επισημαίνεται η συσσώρευση α-

ερίων φυσαλίδων στην πλευρά υποπίεσης του πτερυγίου για χαμηλές παροχές, ενώ για 

υψηλότερες παροχές και πλησίον της παροχής για βέλτιστο βαθμό απόδοσης , η περιοχή 

της συγκέντρωσης φυσαλίδων εντοπίζεται στην αντίθετη πλευρά. Τα αποτελέσματα πολ-

λών σχετικών μελετών δείχνουν αντιφατικά μεταξύ τους ευρήματα, συνακόλουθο προ-

φανώς των διαφορετικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών των πτερωτών που ερευνήθη-

καν.  

Στην πραγματικότητα η κατανομή των φάσεων εξαρτάται από την ισορροπία των δυνά-

μεων που εφαρμόζονται στον εκάστοτε στοιχειώδη όγκο του ρευστού. Οι δευτερογενείς 

ροές και οι ανακυκλοφορίες συνδράμουν στην ανάμιξη του διφασικού μίγματος, γεγονός 

που βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση του από την αντλία. Οι επιδράσεις της γεωμε-

τρίας και της παροχής όγκου, στην ισορροπία των δυνάμεων δεν μπορούν με απλό τρόπο 

να υπολογιστούν. Η πρόβλεψη μιας διφασικής ροής υγρού-αερίου και η παρουσίαση της 

όπως αυτή διαμορφώνεται εντός της πτερωτής έχει πολύ περισσότερες δυσκολίες σε 

σχέση με την περίπτωση της μονοφασικής. Η επίδραση των ογκικών δυνάμεων σε ένα 

στοιχείο υγρού, είναι ισχυρότερη από την αντίστοιχη για στοιχείο αερίου, κατά το λόγο 

των πυκνοτήτων των δύο φάσεων Αυτό αποδεικνύει ότι αυτές μαζί με τις αδρανειακές 

δυνάμεις, είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται 

το ρευστό. Το πεδίο των πιέσεων και οι δευτερογενείς ροές, καθορίζουν την κατανομή 

της αέριας φάσης, ενώ η τύρβη, η επιφανειακή τάση και οι διατμητικές τάσεις , μάλλον 

διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο.  
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Οι δυνάμεις Coriolis μεταφέρουν το ρευστό στην επιφάνεια πίεσης, ενώ οι ανωστικές 

καθοδηγούν το αέριο στην πλευρά υποπίεσης των πτερυγίων ακτινικής πτερωτής. Οι δύο 

αυτοί μηχανισμοί, δρώντας όντως ταυτόχρονα, δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία της 

αντλίας, περιορίζοντας τα όρια του ποσοστού της αέριας φάσης του διφασικού μίγματος 

που μπορεί να διακινήσει. Αυξάνοντας την ογκομετρική παροχή, τα διάφορα φαινόμενα 

διαχωρισμού επιτείνονται. Αυτό διότι την ίδια στιγμή, αντίστοιχα η μεταβολή των πιέ-

σεων μεταξύ των επιφανειών πίεσης και υποπίεσης, γίνεται πιο απότομη αλλά και οι 

δυνάμεις Coriolis ενισχύονται.  

Επιπροσθέτως με τα προαναφερθέντα, σε μία πτερωτή ακτινικής ροής, οι φυσαλίδες αε-

ρίου κατά την διαδρομή τους από την είσοδο τους έως στην κατάθλιψη , αντιμετωπίζουν 

μία ισχυρή κλίση των πιέσεων. Συνεπώς, η αέρια φάση τείνει να συσσωρεύεται στις πε-

ριοχές όπου η επιβράδυνση είναι σημαντική. Ως τέτοια σημεία έχουν υποδειχθεί αυτά 

πλησίον της εισόδου, στην πλευρά υψηλής πίεσης των πτερυγίων, όπου λόγω της επι-

βράδυνσης οι φυσαλίδες συνενώνονται. Ενώ κατάντη των περιοχών αυτών, υπό την επί-

δραση της ανωστικής δύναμης (buoyancy effect), “παρατηρείται” μία μετακίνηση της 

θέσης όπου συντελείται αυτή η συσσωμάτωση της αέριας φάσης προς την πλευρά της 

υποπίεσης. Όπως και στις μονοφασικές ροές όπου ο αριθμός Rossby1 μπορεί να ερμη-

νεύσει με ποιοτικά χαρακτηριστικά το πεδίο ροής που αναπτύσσεται στην πτερωτή, έτσι 

και στις διφασικές μπορεί το ίδιο καλά να βρει εφαρμογή.  Σε αξονική είσοδο μίας ακτι-

νικής πτερωτής, όπου ο αριθμός Rossby ανέρχεται σε Roax=0.5, το ρευστό εξαναγκάζε-

ται να κινηθεί προς την οπίσθια πλάκα και τα αέρια να συγκεντρώνονται στην περιοχή 

εισροής της πτερωτής (Gülich, 2014). Όταν αυτός ο θύλακας αερίων μεγαλώσει και ε-

πεκταθεί σε σημαντικό ποσοστό του μήκους των πτερυγίων, η πίεση που δημιουργεί η 

αντλία παρουσιάζει μία απότομη πτώση και η παροχέτευση σταματάει.  

Η πιθανότητα να παρουσιαστεί το φαινόμενο του διαχωρισμού των φάσεων αυξάνεται ή 

μειώνεται ανάλογα με: 

• Το ιξώδες του υγρού. Στις περιπτώσεις υγρών με υψηλό ιξώδες η κίνηση των 

φυσαλίδων δυσχεραίνεται σημαντικά.  

• Την ολίσθηση, δηλαδή τις διαφορές στις ταχύτητες μεταξύ των δύο φάσεων. 

• Το λόγο α της αέριας φάσης. 

• Το λόγο των πυκνοτήτων μεταξύ των δύο φάσεων. 

• Τις διατμητικές τάσεις (ιξώδεις και τάσεις Reynolds) στις διεπιφάνειες. Εν γένει 

οι διατμητικές τάσεις συντείνουν στη διατήρηση της μορφής του σχήματος των 

φυσαλίδων του αέρα ή αερίου. 

 
1 O αδιάστατος αριθμός Rossby (Ro) εκφράζει το λόγο των αδρανειακών δυνάμεων προς τις 

δυνάμεις Coriolis και ως εκ τούτου αποτελεί μια ένδειξη της επίδρασης της περιστροφής ενός 

αγωγού στην εξέλιξη της ροής εντός αυτού. Εκφράζεται από την εξίσωση Ro= U/(2ωLsinθ), 

όπου U είναι ταχύτητα του ρευστού, ω είναι η γωνιακή ταχύτητα, L είναι ένα χαρακτηριστικό 

μήκος κατά τη διεύθυνση της ροής και θ είναι η γωνία μεταξύ του άξονα περιστροφής και 

της διεύθυνσης της ταχύτητας. 
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• Τις σωματικές ή ογκικές δυνάμεις, δηλαδή τις δυνάμεις βαρύτητας, τις φυγόκε-

ντρες δυνάμεις και τις δυνάμεις Coriolis. Ιδιαίτερα, ο λόγος των σωματικών δυ-

νάμεων προς τις αδρανειακές, έχει μία σημαντική επίδραση στην ανάμιξη των 

φάσεων και στη μεταφορά ορμής. 

1.3 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1.3.1 Μονοφασικές ροές 

Η πολυπλοκότητα της ροής σε μία εργομηχανή οφείλεται κυρίως στην περιστροφή του 

πεδίου και στο καμπύλο τρισδιάστατο σχεδιασμό των πτερυγίων. Αρχικά ο σχεδιασμός 

μιας φυγόκεντρης αντλίας βασίστηκε στις εμπειρικές συσχετίσεις και στον συνδυασμό 

πρότυπων δοκιμών και εφαρμοσμένης μηχανικής. Σήμερα όπου οι απαιτήσεις έχουν αυ-

ξηθεί, απαιτείται μια λεπτομερής κατανόηση της εσωτερικής ροής, σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο εύρος διαφορετικών συνθηκών. Η υπολογιστική ρευστοδυναμική 

(Computational Fluid Dynamics, CFD) συνέβαλε επιτυχώς στην πρόβλεψη του πεδίου 

ροής στο εσωτερικό των αντλιών και εν γένει των στροβιλομηχανών , συνεισφέροντας 

στην βελτίωση του σχεδιασμού, στην αύξηση του βαθμού απόδοσης και της αξιοπιστίας. 

Φαινόμενα όπως η σπηλαίωση, οι δευτερεύουσες ροές, οι αποκολλήσεις, οι επανακυ-

κλοφορίες και γενικότερα αστάθειες, μπορούν να περιορισθούν με αποτέλεσμα την ε-

λάττωση της προσαγόμενης ισχύος, λόγω της μείωσης των απωλειών, κάτι που συνδρά-

μει στην ομαλότερη λειτουργία της μηχανής. Η γεωμετρική διαμόρφωση του σπειροει-

δούς κελύφους έχει ως αποτέλεσμα τη μη περιοδικότητα της ροής στην έξοδο της πτε-

ρωτής, η οποία υπόκειται σε επιπλέον «παραμόρφωση», ιδιαίτερα όταν λειτουργεί εκτός 

σημείου σχεδιασμού. Η αλληλεπίδραση της πτερωτής με το κέλυφος, προκαλεί την ανά-

πτυξη δυναμικών φαινομένων που επηρεάζουν την συνολική απόδοση της μηχανής. Οι 

μη ομοιόμορφες συνθήκες ροής και ιδιαίτερα στην πλευρά πίεσης, οδηγούν στην ανι-

σόρροπη ανάπτυξη δυνάμεων. Όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που είναι ζωτικής 

σημασίας για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της αντλίας, αποτέλεσαν τομείς που προ-

σέλκυσαν το έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον.  

1.3.1.1 Αριθμητικές επιλύσεις μονοφασικών ροών σε αντλίες 

Οι αναλύσεις των πεδίων ροής σε ρευστοδυναμικές μηχανές αναπτύσσονται παράλληλα 

με τις εξελίξεις στην υπολογιστική ρευστοδυναμική. Έτσι πριν τις αριθμητικές επιλύσεις 

των 3D εξισώσεων Navier – Stokes, οι αναλύσεις των πεδίων μονοφασικών πεδίων ροής 

σε υδραυλικές στροβιλομηχανές, στηριζόταν σε δοκιμασμένες μεθόδους ανάλυσης πε-

δίων της ρευστομηχανικής (π.χ. μη συνεκτική ροή, μονοδιάστατη ή δισδιάστατη ροή, 

εξισώσεις Euler, εξισώσεις λεπτών στρωμάτων διάτμησης), σε συνδυασμό με εμπειρικές 

εξισώσεις για τον προσδιορισμό των απωλειών ενέργειας εντός των μηχανών (Pfleiderer, 

1961; Stepanoff, 1957; Gülich, 2014). Με βάση αυτές τις προσεγγίσεις, αναπτύχθηκαν 

διάφοροι μέθοδοι σχεδιασμού των μηχανών, που υιοθετήθηκαν στην ανάπτυξη βιομη-

χανικών προϊόντων, ενώ ακόμη και σήμερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια προ-

καταρτική σχεδιαστική μελέτη μιας υδραυλικής στροβιλομηχανής. Όμως, με τη ραγδαία 
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εξέλιξη της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής την τελευταία εικοσιπενταετία, η αριθμη-

τική επίλυση των τρισδιάστατων εξισώσεων Navier-Stokes αποτελεί πλέον κοινή πρα-

κτική στην ανάλυση του πεδίων ροών των στροβιλομηχανών και επομένως των αντλιών. 

Πληθώρα δημοσιευμάτων στη διεθνή βιβλιογραφία περιγράφουν τα αριθμητικά μοντέλα 

και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη μελέτη του πεδίου ροής σε υδροδυναμικές μη-

χανές (He & Sato, 2001; Muggli et al., 2002; Rodi et al., 1989; Thakur et al., 1996) . 

Οι μέθοδοι της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σή-

μερα για τη μελέτη των φαινομένων της ροής σε αντλίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

ως εξής (Keck & Sick, 2008; Lakshminarayana, 1995; Gülich, 2014): 

▪ Μέθοδοι δυναμικού πεδίου ροής, που στηρίζονται στην επίλυση της εξίσωσης του 

Laplace. 

▪ Μέθοδοι τρισδιάστατων εξισώσεων Euler, που στοχεύουν στην ανάλυση μη συνεκτι-

κών πεδίων ροών, παρέχοντας αποτελέσματα αρκετά κοντά στην πραγματικότητα , 

καθώς προβλέπουν την ανάπτυξη δευτερευουσών ροών και δινών, δίχως την απαί-

τηση για υψηλούς υπολογιστικούς πόρους και χρόνους.  

▪ Μέθοδοι τρισδιάστατων εξισώσεων Navier-Stokes, που επιλύουν τις εξισώσεις δια-

τήρησης των συνεκτικών ροών σε συνδυασμό με τις προσεγγίσεις μοντελοποίησης 

της τύρβης (RANS, LES).  

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αριθμητικών μεθοδολο-

γιών, που επιλύουν τις τρισδιάστατες εξισώσεις Navier-Stokes. Οι μεθοδολογίες αυτές 

μπορούν και υπολογίζουν τις συνεκτικές απώλειες της ροής και δίνουν καλύτερες  προ-

βλέψεις σε σχέση με τις εξισώσεις Euler. 

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλυσης του πεδίου ροής π.χ Εuler 3D, RANS 

(Reynolds-Averaged Navier–Stokes equations) , LES (Large Eddy Simulation), κλπ. βα-

σίζονται στην αρχή της επαναληπτικής διαδικασίας. Η συνεχής απαίτηση για περιορισμό 

του χρόνου επίλυσης, οδήγησε στην υλοποίηση και εφαρμογή απλοποιημένων μοντέλων 

επίλυσης (π.χ. δισδιάστατο μοντέλο, ψευδο-τρισδιάστατο μοντέλο). Παράλληλα, εμπο-

ρικά και ελεύθερα CFD λογισμικά (CFX, Fluent, STAR-CCM+, OpenFOAM κλπ),  

συμβάλουν στην αυτοματοποίηση της προσπάθειας για τις επιλύσεις των πεδίων ροών 

σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών των ρευστοθερμικών συστημάτων.  

1.3.1.2 Διερευνήσεις ροών νερού σε αντλίες 

Πολλοί ερευνητές έχουν συμβάλλει σημαντικά στην παρουσίαση και ερμηνεία των μη-

χανισμών ροής τόσο εντός του στροφείου, όσο και στον σταθερό όγκο του κελύφους,  με 

στόχο την εξάλειψη των προβλημάτων και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας.  Οι ερ-

γασίες των Eckardt (1976), Johnson et al. (1980), Kjork et al.(1989), Krain et al.(1989), 

Bansod et al.(1990), Farge et al. (1990), Denton (1992), Dawes (1992), Casey et al. 

(1992), and Zhang et al. (1994) είναι μια ενδεικτική συλλογή ερευνητικών προσπαθειών 

για τον υπολογισμό και την πειραματική επαλήθευση του πεδίου ροής μέσα σε φυγόκε-

ντρες εργομηχανές.  
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Με την πάροδο του χρόνου και καθώς η έρευνα εξελίσσεται περαιτέρω, οι  Byskov et al. 

(2003a), Majidi (2005), Gonzalez et al.(2006a; 2006), Feng et al. (2007), Meakhail et al. 

(2008), Hedi et al. (2010) και Hillewaert et al. (2014), επέκτειναν την πρόβλεψη της 

απόδοσης σε μία ευρύτερη περιοχή λειτουργίας, πέρα από εκείνο του σχεδιασμού, συ-

μπεριλαμβάνοντας χρονικά μεταβαλλόμενα φαινόμενα.  

Ως κύρια πηγή των ασταθειών και διακυμάνσεων της πίεσης, θεωρείται η ισχυρή αλλη-

λεπίδραση μεταξύ πτερωτής και κελύφους, που συμβάλλει στις επιβεβαιωμένες αυξο-

μειώσεις της πίεσης (Barrio et al., 2010; Gugau, 2003; Gülich, 2014; Guo et al., 2009; 

Pavesi, 2006; Pei et al., 2014). Οι Chu et al (1995a, 1995b) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ 

ασταθούς ροής, διακυμάνσεων πίεσης και θορύβου, σε φυγόκεντρη αντλία. Κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι κοντά στην οπίσθια άκρη του πτερυγίου, εμφανίζονται οι ελάχιστες 

τιμές των πιέσεων, πρωτίστως όταν το πτερύγιο ευθυγραμμίζεται με την άκρη της γλώσ-

σας και δευτερευόντως κάτω από μία σειρά στροβίλων, οι οποίοι παράγονται ως αποτέ-

λεσμα της ανομοιόμορφης εξόδου του ρευστού από την πτερωτή. Οι Dong et al. (1997) 

διερεύνησαν την επίδραση της τροποποίησης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της 

γλωττίδας και πτερωτής, στη λειτουργία της φυγόκεντρης αντλίας και απέδειξαν, ότι ο 

βαθμός ανομοιομορφίας της εκροής από τον πτερωτή προς τη κύρια ροή του κελύφους 

και ιδιαίτερα γύρω από τη γλώσσα, σχετίζεται με το μέγεθος του διακένου. Ο Gonzalez 

et al. (2002) επίσης ασχολήθηκε με το ακτινικό διάκενο μεταξύ κελύφους (ιδιαίτερα στην 

περιοχή της γλώσσας) και εξωτερικής διαμέτρου πτερωτής. Στα πλαίσια αυτά δοκίμασε 

δύο πτερωτές ακτινικής ροής, με  διαφορετικές διαμέτρους εξόδου, που μπορούσαν όμως 

να ταιριάξουν στο ίδιο κέλυφος. Οι Spence et al. (2008) διερεύνησαν μέσω αριθμητικών 

προσομοιώσεων, την ασταθή περιοδική συμπεριφορά της ροής σε μια κλασική αντλία. 

Αποφάνθηκαν υποστηριζόμενοι και από βιομηχανικές δοκιμές, ότι οι αναπτυσσόμενοι 

παλμοί πίεσης, με τα μεγαλύτερα εύρη παρουσιάζονται στην περιοχή της εξόδου πτερω-

τής. Οι Jafarzadeh et al. (2011) διερεύνησαν την επίδραση του αριθμού των πτερυγίων 

και την θέση που έχουν σε σχέση με τη γλωσσίδα του κελύφους. 

Οι Kergourlay et al. (2007), μελέτησαν την επιρροή των διαχωριστικών πτερυγίων 

(splitters) σε στροφείο φυγόκεντρης αντλίας και παρουσίασε τις προβλεπόμενες χαρα-

κτηριστικές καμπύλες, συγκρίνοντας μεταξύ των πτερωτών με και χωρίς διαχωριστικά 

πτερύγια. Οι Solis et al. (2011) διερεύνησαν υπολογιστικά την επίδραση των διαχωρι-

στικών πτερυγίων και του διακένου μεταξύ πτερωτής και κελύφους, στη μείωση των 

διακυμάνσεων της πίεσης. H πτερωτή της αντλίας, έχοντας τη μεγαλύτερη συμβολή στις 

επιδόσεις της μηχανής, επιβάλλει σύμφωνα με τους Kim et al (2012), μια ιδιαίτερη μέ-

ριμνα κατά τη σχεδίαση. O Westra (2010a) διερεύνησε αριθμητικά και τεκμηρίωσε με 

πειραματικά δεδομένα, την ανάπτυξη δευτερογενών ροών και jet-wake, στις πτερωτές 

ακτινικής ροής. Από τους Mentzos et al. (2007), Luo et al. (2008), Anagnostopoulos 

(2009) και Shojaeefard et al. (2012), μελετήθηκε η επίδραση διαφόρων σχεδιαστικών 

παραμέτρων (όπως η γωνία εξόδου) των πτερωτών των αντλιών,  στα χαρακτηριστικά 

του πεδίου ροής και στις καμπύλες των επιδόσεων τους. 
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1.3.2 Διφασικές ροές 

Οι διφασικές ροές εν γένει, περιγράφονται από τις θεμελιώδεις εξισώσεις διατήρησης , 

σε συνδυασμό με εμπειρικές εξισώσεις και ουσιαστικά αποτελούν τη βάση των διαφό-

ρων μοντέλων. Σε όλα τα προβλήματα διφασικών ροών, χαρακτηριστική είναι η παρου-

σία των διεπιφανειών που σχηματίζονται ανάμεσα στις δύο φάσεις. Αυτό αποτελεί τη 

μεγαλύτερη δυσκολία στην μοντελοποίηση αυτών των ροών, καθώς εισάγουν ασυνέ-

χειες, που σχετίζονται άμεσα με την ύπαρξη αυτών των διεπιφανειών. 

1.3.2.1 Φυσικομαθηματικές μοντελοποιήσεις διφασικών ροών 

Τα μοντέλα διφασικών ροών διατυπώνονται με όρους δύο διακριτών ομάδων εξισώσεων, 

μία για κάθε ξεχωριστή φάση. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι εξισώσεις διατήρησης της 

μάζας, της ορμής και ενέργειας και εφαρμόζονται για κάθε μία μεμονωμένα. Οι όροι 

αλληλεπίδρασης, που συνδέουν την μεταφορά ορμής, μάζας και ενέργειας, διαμέσου των 

διεπιφανειών, παρουσιάζονται στις μακροσκοπικές εξισώσεις (που χαρακτηρίζουν το πε-

δίο), αφού έχει προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία. Με δεδομένη την εξάρτηση των διε-

πιφανειών αυτών από την γεωμετρία τους, οι μηχανισμοί μεταφοράς μπορεί να είναι 

διαφορετικοί, ανάλογα το χαρακτηριστικό είδος ροής στο οποίο ανήκουν. Αξιοσημείωτο 

είναι επίσης το γεγονός ότι σ’ ένα σύστημα μπορούν να συνυπάρχουν ταυτόχρονα πε-

ρισσότερες από δύο χαρακτηριστικές περιοχές κάνοντας περισσότερο δύσκολο το εγχεί-

ρημα της μοντελοποίησης. Τοπικά, μία διφασική ροή απαρτίζεται από τις επιμέρους φά-

σεις, οι οποίες περικλείονται από εν δυνάμει μεταβαλλόμενες διεπιφάνειες. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, το πρόβλημα μπορεί να οριστεί για κάθε φάση, με όρους εξισώσεων ισορρο-

πίας. Πάντα όμως, με κατάλληλη αντιστοίχιση των οριακών συνθηκών στις διεπιφάνειες. 

Έτσι όμως, βασιζόμενοι σε τέτοιες τοπικά στιγμιαίες μεταβλητές και σε διεπιφάνειες 

που μετακινούνται και παραμορφώνονται συνεχώς, δημιουργείται πρόβλημα με το πλή-

θος των οριακών συνθηκών, των οποίων η θέση παραμένει ουσιαστικά απροσδιόριστη. 

Συνεπώς, η επίλυση ενός τέτοιου συστήματος, καθίσταται αν όχι αδύνατη, εξαιρετικά 

δύσκολη, εξαιτίας αυτών των μαθηματικών δυσκολιών. Στην προσπάθεια να υπερκερα-

σθούν αυτά τα προβλήματα, εφαρμόσθηκαν οι μακροσκοπικές προσεγγίσεις οι οποίες 

κατατάσσονται σε τρείς βασικές μεθόδους: α) Στη μέθοδο της υπόθεσης της συνεχούς 

αλληλεπίδρασης (interacting continua assumption), β) στη μέθοδο του όγκου ελέγχου 

(control volume) και γ) στη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου (averaging method). 

Οι μέθοδοι της συνεχούς αλληλεπίδρασης και του όγκου ελέγχου , βασίζονται κυρίως σε 

υποθέσεις, τη φυσική διαίσθηση και στη θεώρηση αναλογιών και ομοιοτήτων με τις πε-

ριπτώσεις συστημάτων μονοφασικής ροής. Αντίθετα, η μέθοδος της μέσης τιμής, είναι 

μαθηματικά πιο ακριβής, αλλά απαιτεί εκτεταμένη επεξεργασία των εξισώσεων. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της συνεχούς αλληλεπίδρασης, σε κάθε σημείο του πεδίου ροής 

επικρατούν ταυτόχρονα και οι δύο φάσεις. Οι τιμές χαρακτηριστικών θερμοδυναμικών 

μεγεθών, όπως και αυτών των ιδιοτήτων μεταφοράς ενός μίγματος, εξαρτώνται από την 

συγκέντρωση που παρουσιάζει η κάθε φάση. Αυτή με την σειρά της αναπτύσσει ξεχω-

ριστή ταχύτητα, που εφαρμόζεται στο κέντρο βάρους της. Συνεπώς η διάχυση της φάσης 
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περιλαμβάνεται σ’ αυτό το μοντέλο. Αυτή αποτελεί και την πρώτη προσπάθεια που χρη-

σιμοποιήθηκε σε μίγμα αερίων χωρίς διεπιφάνειες. Αργότερα επεκτάθηκε από τους 

Truesdell et al. (1960) και άλλους για περισσότερα ειδών μίγματα. O Soo (1967) ανέλυσε 

και συνόψισε την εφαρμογή της σε διφασικές ροές όπου η ετέρα φάση είναι διάσπαρτα 

διαλυμένη. To μοντέλο βασίζεται σε τρείς υποθέσεις που αφορούν τις ιδιότητες και τα 

ισοζύγια του μίγματος, όπως και τις μεταφερόμενες ποσότητες, μεταξύ των φάσεων που 

το απαρτίζουν. Η πιο χαρακτηριστική δυσκολία των διφασικών ροών έχει να κάνει με 

τις ασυνέχειες που παρουσιάζονται σε διάφορες μεταβλητές και αυτό αντιμετωπίζεται 

με μία υπόθεση της συνέχειας σ’ όλη την έκταση του πεδίου και για τις δύο φάσεις. 

Γενικότερα, οι διεπιφανειακές μεταφορές (interfacial transfer) μπορούν να συμπτυχθούν 

σ’ έναν όρο, σε μία εξίσωση ισορροπίας φάσεων. Νέες δυσκολίες ανακύπτουν κατά την 

προσπάθεια να ερμηνευθεί και να διαιρεθεί αυτό ο όρος σε επιμέρους απλούστερους, 

έτσι ώστε η κατανόηση τους να γίνεται με φυσικούς όρους, αλλά και να είναι εφικτή η 

μέτρηση και η καταγραφή τους. 

Με τη μέθοδο του όγκου ελέγχου, διατυπώνονται οι εξισώσεις διατήρησης για τη μάζα, 

την ορμή και την ενέργεια σ’ έναν στοιχειώδη όγκο ελέγχου. Αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί 

είτε για το μείγμα ως σύνολο, είτε για τις μεμονωμένες φάσεις. Στις περισσότερες περι-

πτώσεις η ροή μπορεί να θεωρηθεί ως μονοδιάστατη ή σχεδόν μονοδιάστατη. Έτσι το 

μοντέλο μπορεί να αναπαρασταθεί δια μέσου δύο ξεχωριστών φάσεων, που ρέουν ταυ-

τόχρονα, αλλά και παράλληλα διαχωρισμένες από μία φανταστική διεπιφάνεια. Αυτή 

αποτελεί το σύνορο εκείνο, στο οποίο λαμβάνουν χώρα, τα εκάστοτε μεταξύ τους φαι-

νόμενα μεταφοράς και ανταλλαγής. Εξαιτίας όχι μόνο της απλότητας, αλλά και της πρα-

κτικότητας που παρουσιάζει η μέθοδος, λόγω της μονοδιάστατης φύσης της, είχαν ανα-

πτυχθεί πλήθος τέτοιων μοντέλων με ευρύτατη εφαρμογή στο παρελθόν  (Brodkey, 1995; 

Levy, 1960; Wallis, 1969). Αυτά τα μοντέλα για διαχωρισμένες διφασικές ροές υπό κα-

νονικές συνθήκες, αποδεικνύονται αρκετά ακριβή. Μια τέτοια περίπτωση είναι η δακτυ-

λιοειδής ροή, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι συσχετίσεις των ενδοδιατμητικών τάσεων 

και μεταφοράς θερμότητας, είναι ικανοποιητικές. Παρ’ όλα αυτά σε μίγματα διασκορπι-

σμού, διάφορα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την κατανομή των φάσεων, όπως το 

προφίλ της ταχύτητας και θερμοκρασίας στην εγκάρσια διεύθυνση, μπορούν να γίνουν 

πολύ σημαντικά. Επιπλέον, υπό διαφορετικές συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται σε 

χρονικά μεταβαλλόμενα φαινόμενα, μπορεί να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις. Γι’ αυ-

τές τις περιπτώσεις, δημιουργήθηκαν περισσότερο εκλεπτυσμένα μοντέλα, που στηρίζο-

νται στη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου. 

Η λογική της ορθής εφαρμογής της μέσης τιμής σε διφασικές ροές, προϋποθέτει την 

εξέταση τους σε μακροσκοπική βάση. Η διαδικασία αυτή βασίζεται κυρίως σ’ ένα κα-

τωδιαβατό φιλτράρισμα, περιορίζοντας σημαντικά τις υψηλές συχνότητες των τοπικών 

διακυμάνσεων των εκάστοτε μεταβλητών. Παρ’ όλα αυτά τα στατιστικά δεδομένα αυτών 

των διακυμάνσεων, όπως και η συνολική συνεισφορά των διεπιφανειών, οι οποίες επι-

δρούν στην μακροσκοπική διαδικασία, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην όλη δια-

μόρφωση, μέσω των θεμελιωδών εξισώσεων. Η διαδικασία της μέσης τιμής, μπορεί εκ 

νέου να κατηγοριοποιηθεί σε τρείς επιμέρους, βασιζόμενη στη φιλοσοφία αντιμετώπισης 

των δυναμικών ζητημάτων. Αυτές είναι η Eulerian, Lagrangian και Boltzmann, οι οποίες 

και αυτές υποδιαιρούνται, ανάλογα με το εάν η μέση τιμή του μεγέθους ανάγεται στο 
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χρόνο ή τον χώρο (M. Ishii & Mishima, 1984). Το πιο σημαντικό, αλλά και ευρέως χρη-

σιμοποιούμενο εξ αυτών, είναι η Eulerian. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην παραδοσιακή 

και ευρύτατη χρήση της, στην περιγραφή θερμοροϊκών μηχανισμών και της συνάφειας 

που έχει με τις πειραματικές παρατηρήσεις (M. Ishii, 1975). Με την Eulerian προσέγγιση 

και με χωρική στατιστική επεξεργασία των μεγεθών (π.χ. σε μία διατομή), επιτυγχάνεται 

η πλέον πρακτική διατύπωση μοντελοποίησης για διφασικές ροές. Παρ’ όλα αυτά η αλ-

λαγή της χωρικής παραμέτρου αναφοράς (για την εύρεση του μέσου όρου) σε χρονική, 

είναι αυτή που εξασφάλισε την εφαρμογή της στην ανάλυση, τυρβωδών μονοφασικών 

ροών και να αποτελέσει την βάση των τρισδιάστατων διφασικών μοντέλων. Το μοντέλο 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο, για τις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα με ένα σχε-

δόν μονοδιάστατο μοντέλο δεν είναι ακριβή.  

1.3.2.2 Μέθοδοι ανάλυσης διφασικών ροών νερού-αέρα σε αντλίες 

Για την ανάλυση του διφασικού πεδίου ροής νερού-αέρα σε υδραντλίες και τον προσ-

διορισμό του ολικού ύψους της μηχανής, συναντώνται οι ακόλουθες μέθοδοι:  

▪ Εμπειρικές μέθοδοι, οι οποίες στηρίζονται σε συστηματικές μετρήσεις επιδόσεων α-

ντλιών σε μονοφασικές και διφασικές ροές και επιτρέπουν τον προσδιορισμό του μα-

νομετρικού της αντλίας, συναρτήσει των παροχών υγρής και αέριας φάσης, ή του 

κλάσματος της αέριας φάσης. Χαρακτηριστικές εμπειρικές εξισώσεις για τον υπολο-

γισμό του μανομετρικού του διφασικού μίγματος μιας αντλίας παρέχονται στις εργα-

σίες των Turpin et al. (1986), Romero (1999) και Duran et al. (2003). 

▪ Μηχανιστικές μοντελοποίησεις (mechanistic modeling) που στηρίζονται όπως ανα-

φέρει ο Takacs (2005), στην αλληλοσύνδεση απλών μοντέλων, που συνθέτουν ένα 

πολύπλοκο πρόβλημα και έχουν εφαρμογή σε ζητήματα πολυφασικών ροών σε α-

ντλίες. Με τα επιμέρους μοντέλα, που εκφράζονται μέσω αδιάστατων παραμέτρων, 

ορισμένες εκ των οποίων εκτιμώνται μέσω πειραματικών δεδομένων και συσχετίσεων 

ασχολήθηκαν οι Zhu et al. (2018b, 2019; 2016).  

▪ Μέθοδοι υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) οι οποίες διακρίνονται σε: 

− Μέθοδοι των ιδιομόρφων σημείων, στις οποίες το δισδιάστατο πεδίο ροής της μη-

χανής, εξιδανικεύτεαι με την επαλληλία ιδιόμρφων σημείων (πηγές, απαγωγές, δί-

νες), σε συνδυασμό με μια διατύπωση για την κίνηση των φυσαλίδων αέρα, στην 

υγρή φάση. Αντιπροσωπευτικές εργασίες αυτής της προσέγγισης είναι οι εργασίες 

των Nishiyama et al. (1989), Minemura and Uchiyama (1993; 1994) και Weiss et 

al. (1994). 

− Μεθόδους μονοδιάστατης επίλυσης του συνεκτικού διφασικού πεδίου νερού-αέρα 

στης πτερωτή υδραντλίας. Για τις μονοδάστατες προσεγγίσεις ως ενδεικτίκες ερ-

γασίες αναφέρονται οι εργασίες των Zakem (1980), Furuya (1985) και Sachdeva 

et al. (1994). 

− Μεθόδους τρισδιάστατης επίλυσης του συνεκτικού διφασικού πεδίου νερού-αέρα 

στης πτερωτή υδραντλίας δια της αριθμητικής επίλυσης των εξισώσεων Navier-
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Stokes. Το τρισδιάστατο πρόβλημα ανάλυσης αφορά την αριθμητική επίλυση των 

εξισώσεων Navier-Stokes  παρουσιάζεται εκτενέστερα στο κεφάλαιο 3. 

1.3.2.3 Υπολογιστικές διερευνήσεις 

Μεγάλος αριθμός μελετών, έχουν πραγματευθεί την οπτικοποίηση της ροής και την προ-

σομοίωση της λειτουργίας μιας αντλίας, υπό την παρουσία αερίων στο ρευστό. Η ανα-

λυτική τους διερεύνηση επίσης δεν υστέρησε, καθώς διεξήχθησαν πλήθος ανάλογων ερ-

γασιών. Για την πρόβλεψη της απόδοσης διφασικών ροών, αναπτύχθηκαν διάφοροι μέ-

θοδοι, μεταξύ των οποίων εκείνες που βασίζονται στο πηλίκο των απωλειών ύψους μιας 

αντλίας2 (head loss ratio) (Mikielewicz et al., 1978), της “ομόλογης” καμπύλης (homo-

logous curve), και της πολικής ομόλογης (polar homologous curve) καμπύλης (polar ho-

mologous curve) (Minato & Tominaga, 1988), αφού έχει προηγηθεί συσχέτιση των πα-

ραμέτρων, με πειραματικά δεδομένα. Ωστόσο όλες αυτές οι θεωρητικές και αριθμητικές 

μέθοδοι, έχουν προκύψει υποθέτοντας ότι το ρευστό είναι ιδανικό, και συνεπώς τα απο-

τελέσματα είναι θεωρητικά, και δεν περιλαμβάνουν τις υδραυλικές απώλειες. O Cooper 

(1967) χρησιμοποίησε ένα μοντέλο, με ομογενή θεώρηση του διφασικού ρευστού, έτσι 

ώστε να προσομοιώσει θεωρητικά τη ροή, στο τμήμα εισόδου (inducer) των στροβιλοα-

ντλιών (turbopumps). Οι Hench and Johnston (1972) ανέπτυξαν ένα αναλυτικό μοντέλο, 

για τον υπολογισμό διφασικών ροών σε ένα σταθερό δισδιάστατο διαχύτη. Διερευνήθηκε 

η δυνατότητα ανάκτησης της πίεσης, που μπορεί να επιτευχθεί σ’ ένα τέτοιο διαχύτη με 

ευθεία τοιχώματα. Η επίλυση των εξισώσεων συνέχειας και ορμής της μεθόδου, και για 

τις δύο φάσεις (υγρή και αέρια), βασίστηκε σε μονοδιάστατο όγκο ελέγχου. Η ροή θεω-

ρήθηκε σταθερή και οι φυσαλίδες δεν συμπυκνώνονταν. 

Ο Muench (1976) περιέγραψε πως με την χρήση της εξίσωσης της ενέργειας, μπορεί να 

οριστεί η μανομετρική πίεση της αντλίας, σε περιπτώσεις διφασικών ροών.  Αυτή η μέ-

θοδος, χρησιμοποιήθηκε για να προσαρμοσθεί στα δεδομένα που είχε συγκεντρώσει η 

Aerojet Nuclear Company (ANC). O Rohatgi (1978) παρουσίασε ένα μοντέλο για α-

ντλίες, κατάλληλο για μεταβαλλόμενη διφασική λειτουργία, το οποίο όμως χρειαζόταν 

και εμπειρικά δεδομένα, τα οποία εκτιμήθηκαν επίσης από την βάση της ANC. Οι 

Heidrick et al. (1978), δημοσίευσαν μια μελέτη αναφορικά με τη λειτουργία φυγόκε-

ντρης αντλίας, τόσο σε σταθερές όσο και σε χρονικά μεταβαλλόμενες συνθήκες, όταν το 

διακινούμενο μέσο είναι ατμός και η ειδική ταχύτητα χαμηλή. Πειράματα που έγιναν όχι 

μόνο σε οριζοντίου άξονα αντλίες αλλά και σε κατακόρυφου άξονα έδειξαν να συμφω-

νούν με τα δεδομένα που υπήρχαν στην βάση της ANC. Οι Mikielewicz et al. (1978) 

παρουσίασαν μια μέθοδο, πρόβλεψης της διφασικής απόδοσης λειτουργίας, η οποία βα-

σίστηκε στις εξισώσεις Euler για δύο φάσεις, αλλά και σε πειραματικά δεδομένα. Το 

ημι-εμπειρικό διφασικό μοντέλο για αντλίες των Mikielewicz et al. (1978), συσχέτιζε 

πειραματικά δεδομένα της Babcock and Wilcox Company (Babcock & Wilcox, n.d.), με 

το “λόγο κύριων απωλειών”. Αυτός ορίζεται, από τις απώλειες σε διφασικές ροές, προς 

 
2 Το πηλίκο των απωλειών ύψους μιας αντλίας εκφράζει το λόγο των απωλειών ύψους όταν αυτή 

διακινεί διφασικό μίγμα προς τις απώλειες ύψους όταν διακινείται μονοφασικό υγρό. 



50  Κεφάλαιο 1 

 

αυτές που αναπτύσσονται αντίστοιχα στην μονοφασική. Με βάση την θεωρία των στρο-

βιλομηχανών, προέκυψαν σχέσεις που περιγράφουν την απόδοση της αντλίας. Το πηλίκο 

των απωλειών ύψους είναι συνάρτηση της γεωμετρίας της αντλίας, του ποσοστού της 

αέριας φάσης στην είσοδο, όπως και του σημείου λειτουργίας. Οι Minemura & 

Murakami (1980) πρόβλεψαν την απόδοση της αντλίας σε συνθήκες διφασικής ροής, 

εφαρμόζοντας ένα μοντέλο, ξεχωριστά σε κάθε φάση, αφού συμπεριελήφθησαν και δια-

φόρων ειδών απώλειες. Υπολογίστηκαν οι τροχιές των φυσαλίδων, όπως αυτές σχημα-

τίζονται καθώς διέρχονται από μία φυγόκεντρη αντλία, υπό την παραδοχή ότι αυτές δεν 

επηρεάζουν την ροή. Στα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται και η ενδεικτική τάση των 

φυσαλίδων να συγκεντρώνονται στην περιοχή χαμηλής πίεσης αυτής. Ο Zakem (1980) 

όπως ήδη έχει αναφερθεί, εφάρμοσε παρόμοια μέθοδο σε φυγόκεντρες αντλίες των ο-

ποίων οι πτερωτές είχαν πτερύγια με ευθεία διαμόρφωση. Περιέγραψε αναλυτικά τις 

αλληλοεπιδράσεις υγρού-αερίου που συμβαίνουν στην περιστρεφόμενη πτερωτή, έτσι 

ώστε τελικά η ολίσθηση (slip ratio) να καταστεί υπολογίσιμη. Ο Fujie (1984) ακολούθως 

επίλυσε την μονοδιάστατη εξίσωση της ορμής και για τις δύο φάσεις, χρησιμοποιώντας 

έναν συντελεστή τριβής, όπως αυτός προκύπτει όταν η υδραυλική ροπή μηδενίζεται, και 

λαμβάνοντας υπόψη, την αλληλεπίδραση μεταξύ του περιστρεφόμενου στροφείου, και  

του ακίνητου κελύφους. Έτσι λογάριασε τις ταχύτητες και των δύο φάσεων, από την 

εξίσωση ορμής, ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση. Τέλος εκτίμησε την ροπή και την 

πίεση, υπό ανάλογες κάθε φορά συνθήκες, υποθέτοντας ότι το ποσοστό του αερίου, ε-

ξαρτάται από τις απώλειες πίεσης. O Furuya (1985) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 

Zakem (1980), ανέπτυξε ένα αναλυτικό μονοδιάστατο μοντέλο, στο οποίο παρουσίασε 

αρκετές σημαντικές ιδιότητες, σχετικά με τους κύριους μηχανισμούς, της υποβαθμισμέ-

νης λειτουργίας σε διφασική κατάσταση. Μελετήθηκε η διαφορά των ταχυτήτων που 

αναπτύσσονται μεταξύ των δύο φάσεων, οι γραμμές ροής και υπολογίστηκε η απόδοση 

της αντλίας, για ένα μεγάλο εύρος ποσοστού αέριας φάσης. Στις εξισώσεις συνέχειας και 

ορμής για την κάθε φάση, που περιλαμβάνει το αναλυτικό μοντέλο, έχουν ενσωματωθεί 

οι παράμετροι, της γεωμετρίας της πτερωτής, του ποσοστού της αέριας φάσης, του εί-

δους της διφασικής ροής, και της ολίσθησης της ροής (flow slippage). Η συμπιεστότητα 

και η συμπύκνωση της αέριας φάσης, δεν λήφθηκαν υπόψη, κάτι που έκαναν οι Furuya 

& Maekawa (1985), βελτιώνοντας έτσι περαιτέρω το μοντέλο. Οι Calvin et al (1992) και 

Noghrehkar et al (1995) κάνουν χρήση αυτού, σε μελέτες που δημοσίευσαν, εφαρμόζο-

ντας το με επιτυχία σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Οι Minato et al. (1985) επίσης ανέπτυ-

ξαν ένα παρόμοιο αναλυτικό μοντέλο, στο οποίο επιλύεται η εξίσωση της ορμής για κάθε 

φάση εντός της πτερωτής, με την παραδοχή και αυτή την φορά, ότι η επίδραση του φαι-

νομένου της συμπύκνωσης είναι μηδαμινή. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, βρίσκο-

νταν σε συμφωνία με πειραματικά δεδομένα, που προήλθαν από τρία διαφορετικά μο-

ντέλα αντλιών, με εργαζόμενο μέσο μίγμα ατμού/νερού. Αργότερα, ο Minato (1988), 

πρότεινε ένα απλουστευμένο μοντέλο για την εξίσωση της ορμής των δύο φάσεων, χωρίς 

να γίνεται αναφορά στην μεταβολή του ποσοστού της αέριας φάσης και των πιέσεων 

εντός της πτερωτής. Η μονοδιάστατη εξίσωση της ορμής, επιλύθηκε επίσης από τους 

Van Den Hove & Geffraye (1992), παραβλέποντας όμως την σημαντική επίδραση της 

ολίσθησης της ταχύτητας, εξαιτίας του πεπερασμένου αριθμού πτερυγίων. 
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O Minemura et al (1998) βασιζόμενος στο μονοδιάστατο μοντέλο του Furuya (1985), το 

διεύρυνε, έτσι ώστε να συμπεριλάβει την μεταβολή της σχετικής ενέργειας, κατά την 

μετάβαση της ροής  από την περιστρεφόμενη πτερωτή στο ακίνητο κέλυφος. Εφαρμό-

στηκε σε φυγόκεντρη αντλία με πτερωτή ακτινικής ροής και χαμηλής ειδικής ταχύτητας, 

και επαληθεύτηκε με βάση δεδομένα που είχαν προέλθει από παλαιότερη πειραματική 

εργασία των Minemura et al (1985).  

1.3.2.4 Πειραματικές εργασίες 

Πειράματα που διενεργήθηκαν στο παρελθόν, εξέτασαν όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της  

φύσης των διφασικών ροών εντός φυγόκεντρων αντλιών ή περιστρεφόμενων καναλιών, 

αλλά και την επήρεια που έχει το κάθε είδος στην λειτουργία αυτών. Οι Murakami & 

Minemura (1974a, 1974b) αναδεικνύουν σε δύο δημοσιεύσεις τους, την επίδραση που 

έχει στις επιδόσεις της αντλίας, ο εισερχόμενος σ’ αυτήν αέρας, σε σχέση και με τον 

αριθμό των πτερυγίων της πτερωτής. Οπτικές παρατηρήσεις που έκαναν, τους επέτρεψαν 

να συσχετίσουν το εντός της πτερωτής υφιστάμενο μέγεθος των φυσαλίδων, τόσο με το 

ποσοστό της αέριας φάσης (με την προϋπόθεση του ομογενούς μίγματος) όσο και με την 

ταχύτητα περιστροφής. Οι Rundstadler & Patel (1978) μελέτησαν την επίδραση της πε-

ριστροφής, σε διφασική ροή με φυσαλίδες, εντός αγωγού τετράγωνης διατομής. Οι  

Manzano-Ruiz et al. (1987) διέκριναν την ύπαρξη περιοχών με χαρακτηριστικά φυσαλί-

δων και αναταράξεων (bubbly and churn) εντός ανοιχτού τύπου πτερωτής, καθώς μεγα-

λύτερες ποσότητες αέρα διοχετεύονταν στην αντλία. Οι Minemura et al (1993) μέτρησαν 

το ποσοστό της αέριας φάσης όπως κατανέμεται σε κανάλι με ευθεία πτερύγια, το οποίο 

περιστρέφεται περί άξονα κάθετου στον αγωγό. Χρησιμοποιώντας ένα μίγμα αέρα-υ-

γρού που διακινήθηκε σε αγωγό τετραγωνικής διατομής 32mm × 32mm διαπιστώθηκε 

μία σημαντική μεταβολή της κατανομής της αέριας φάσης τόσο στην αξονική διεύθυνση 

όσο και στην εγκάρσια.  

Το πλήθος των πειραμάτων που διεξήχθησαν καλύπτει ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών 

περιπτώσεων. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται ποικίλες κατηγορίες αντλιών ακτινικής, μικτής 

και αξονικής ροής. Εστιάζοντας περαιτέρω, διαπιστώνεται η ανομοιομορφία των γεωμε-

τρικών χαρακτηριστικών ακόμα και μεταξύ αυτών που ανήκουν στον ίδιο τύπο. Επίσης 

και οι φυσικές συνθήκες υπό τις οποίες διενεργήθηκαν δεν ήταν οι ίδιες. Συνολικά θα 

μπορούσαν να διαχωρισθούν : 

- Το μέγεθος της αντλίας. 

- Ο τύπος της πτερωτής (ακτινικού, μικτού ή αξονικού τύπου). 

- Εάν η αέρια φάση του διφασικού μέσου συμπυκνώνεται. 

- Οι συνθήκες λειτουργίας των αντλιών (στροφές, παροχή). 

- Η πίεση στην αναρρόφηση. 

Μέγεθος της αντλίας: Οι πειραματικές εγκαταστάσεις σε πολλές των περιπτώσεων περι-

λάμβαναν φυγόκεντρες αντλίες υπό διαφορετικές κλίμακες. Είναι αρκετά πιθανόν, χωρίς 

να είναι ακόμα απόλυτα τεκμηριωμένο, η αναλογία του μεγέθους των φυσαλίδων προς 

την αντλία να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον μηχανισμό της πτώσης λειτουργίας της 

χαρακτηριστικής καμπύλης. Σύμφωνα με τους Chen & Quapp (1980), ο περιορισμός των 
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λειτουργικών δυνατοτήτων των αντλιών σε διφασικές ροές, εμφανίζει  διαφορετικά χα-

ρακτηριστικά ανάλογα με τον σχεδιασμό της πτερωτής. Σημαντικοί παράμετροι,  όπως ο 

αριθμός των πτερυγίων, οι γωνίες εξόδου και εισόδου, η κατατομή του πτερυγίου, οι 

αναλογίες πλάτους και διαμέτρων καθορίζουν την τελική συμπεριφορά.  

Ο τύπος της πτερωτής: Οι πτερωτές ταξινομούνται σε τρείς ξεχωριστούς τύπους, ακτινι-

κής, μικτής και αξονικής ροής. Ο τρόπος αντίδρασης τους δεν είναι κοινός. Τα αποτελέ-

σματα των πειραμάτων κατέδειξαν αξιοσημείωτες μεταξύ τους διαφορές. Οι αποκλίσεις 

περιλαμβάνουν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Οι Lea & Bearden (1982) σε μία αμιγώς 

πειραματική εργασία, διαπίστωσαν ότι οι πτερωτές ακτινικής ροής παρουσιάζουν μεγα-

λύτερη πτώση στην αποδιδόμενη πίεση σε σχέση με τις άλλες δύο περιπτώσεις. Αναλυ-

τικότερα πειραματίστηκαν με τρεις διαφορετικού τύπου πολυβάθμιες αντλίες. Οι δύο 

διέθεταν πτερωτή ακτινικής ροής και η μία διαγώνιας ροής. Το διακινούμενο ρευστό που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν μίγμα diesel-CO2 ενώ σε μία περίπτωση χρησιμοποιήθηκε μίγμα 

νερού-αέρα. Η όλη διαδικασία περιελάβανε την ταυτόχρονη, συστηματική και σταδιακή 

αύξηση της πίεσης και του όγκου της αέριας φάσης στην είσοδο της αντλίας, μέχρι ση-

μείου να μην μπορεί πλέον να λειτουργήσει (gas – locking). Για την περίπτωση diesel-

CO2 οι συνθήκες εισόδου μεταβλήθηκαν έτσι ώστε οι πιέσεις να κυμαίνονται από 50 έως 

400 psig και το ποσοστό της αέριας φάσης να ανέρχεται έως 50%. Αντίστοιχα για το 

μίγμα νερού αέρα οι πιέσεις διαμορφώνονται από 25 έως 30 psig, και ο αέρας στην εί-

σοδο έως 11%. Στα συμπεράσματα τους συμπεριλαμβάνονται επίσης ότι: 

- Η λειτουργία των πτερωτών μικτής ροής, είναι περισσότερο ευσταθής όταν δουλεύ-

ουν δεξιότερα του σημείου βέλτιστου βαθμού απόδοσης. 

- Η λειτουργία της αντλίας γίνεται ασταθής καθώς η αέρια φάση υπερβαίνει κάποια 

συγκεκριμένα κρίσιμα όρια. 

- Οι νόμοι ομοιότητας δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις διφασικών ροών 

- Για σταθερό ποσοστό αέριας φάσης στην είσοδο της αντλίας η πτώση πίεσης περιο-

ρίζεται καθώς αυξάνεται η πίεση που επικρατεί στην γραμμή αναρρόφησης. 

Πίεση στην αναρρόφηση: Η πίεση στην αναρρόφηση, όπως αναφέρουν οι Lea & Bearden 

(1982) και καταγράφηκε αναλυτικά παραπάνω, επίσης διαδραματίζει  καθοριστικό ρόλο 

στον περιορισμό της χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας σε διφασική ροή (αέρα/υ-

γρού). Γενικά όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση τόσο μικρότερη είναι η πτώση της απόδο-

σης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε τρεις κατά κύριο λόγους. Ο πρώτος με την εμφάνιση 

σπηλαίωσης, ο δεύτερος με τη δυνατότητα συμπύκνωσης και ο τρίτος με την αλλαγή 

πυκνότητα της αέριας φάσης. 

Διφασικό μέσο: Σημαντικές αποκλίσεις στα αποτελέσματα υπήρξαν και όταν το διφα-

σικό μέσο ήταν αέριο/υγρό ή ατμός/νερό οπότε και ο ατμός μπορεί να  συμπυκνωθεί. 

Καθώς ο ατμός που διοχετεύεται στην είσοδο της αντλίας συμπυκνώνεται και έτσι τα 

ποσοστά της αέριας φάσης στην έξοδο είναι σαφώς περιορισμένα σε σχέση με αυτά της 

εισόδου. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αρνητική επίδραση της αέριας φάσης μπορεί 

να περιορίζεται στην περιοχή εισόδου, καθώς ο ατμός υγροποιείται στην πορεία του προς 
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την έξοδο. Αυτό σημαίνει ότι η πτώση της λειτουργίας είναι μικρότερη για την περί-

πτωση του συμπυκνωμένου μέσου. 

Συνθήκες λειτουργίας: Κάθε αντλία είναι σχεδιασμένη να εργάζεται με τον βέλτιστο 

βαθμό απόδοσης υπό συγκεκριμένες  ιδανικές συνθήκες. Τυχόν απόκλιση απ’ αυτές έχει 

συνέπειες στον τρόπο λειτουργίας. Οι αλλαγές δεν έχουν ομοιόμορφο χαρακτήρα και σε 

κάθε περίπτωση δεν διακρίνονται πάντα για την ομαλότητα τους. Ασυνέχειες και από-

τομες κλίσεις συνοδεύουν συχνά τέτοια φαινόμενα. Οι Rundstadler & Dolan (1978) έ-

δειξαν ότι υπάρχει άμεση και στενή σχέση, μεταξύ των συνθηκών λειτουργίας και της 

πτώσης της απόδοσης, σε σχέση με τη αυτή για μονοφασική ροή. 

Πολλοί επιπλέον μελετητές διεξήγαγαν επιστάμενες έρευνες και πειράματα στους παρα-

πάνω τομείς. Ο Cirilo (1998) διερεύνησε την επίδραση, του ποσοστού της αέριας φάσης, 

της πίεσης αναρρόφησης και της ταχύτητας περιστροφής στην απόδοση της λειτουργίας 

της. Διαπίστωσε ότι όσο αυξάνεται η πίεση στην αναρρόφηση τόσο μεγαλύτερο ποσοστό 

αέριας φάση μπορεί να διακινηθεί. Επίσης επεσήμανε ότι διατηρώντας σταθερό το πο-

σοστό της αέριας φάσης, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αυξάνεται το μανομετρικό με 

αύξηση της παροχής. Αυτό είναι πλησίον των συνθηκών όπου αρχίζει να παρουσιάζεται 

το φαινόμενο της πάλμωσης, οπότε και για μικρότερες παροχές, δεν υπάρχουν ευσταθή 

σημεία. Ο Pessoa (2001) μελέτησε την αύξηση της πίεσης σε κάθε βαθμίδα μιας πολυ-

βάθμιας φυγόκεντρης αντλίας και σημείωσε την μειωμένη απόδοση της πρώτης βαθμί-

δας σε σχέση με τις επόμενες, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και σε 

αρνητικές τιμές. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η πρώτη βαθμίδα παίζει τον 

ρόλο του μίκτη  που ομογενοποιεί το διφασικό μίγμα. Ο Estevam (2002) αφού κατα-

σκεύασε μια πρωτότυπη διάταξη για την οπτικοποίηση της ροής σε υποβρύχια αντλία, 

κατέληξε ότι υπό ορισμένες συνθήκες υπάρχει συγκέντρωση ακίνητων  φυσαλίδων στην 

είσοδο της πτερωτής των οποίων το μέγεθος μεγαλώνει με την αύξηση του ποσοστού 

της αέριας φάσης, οπότε και περιορίζεται η απόδοση της αντλίας. Ο Barrios (2007) με-

λετώντας τη ροή εντός πολυβάθμιας (22 βαθμίδες) φυγόκεντρης αντλίας, διαμόρφωσε 

κατάλληλα την αντλία έτσι ώστε να είναι εφικτή η οπτικοποίηση της ροής εντός της 

πτερωτής. Με τη βοήθεια μίας κάμερας υψηλής ταχύτητας, μπόρεσε να αναλύσει τα δια-

κριτά είδη ροών και να προσδιορίσει τις περιοχές αυτών, την συμπεριφορά των φυσαλί-

δων, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες εμφανίζεται η πάλμωση. O Gamboa (2008) 

συγκέντρωσε τα πειραματικά αυτά δεδομένα που προέρχονταν τόσο από την ήδη τροπο-

ποιημένη αντλία του Barrios (2007), όσο και από μια διαφανή βαθμίδα προσαρμοσμένη 

για εργαστηριακή χρήση. Με βάση αυτά μελέτησε την συμπεριφορά της διφασικής ροής, 

περιλαμβάνοντας αυτή την φορά τις ιδιότητες του ρευστού (πυκνότητα αέριας φάσης και 

επιφανειακή τάση), όπως και τον σχηματισμό ενός στάσιμου θύλακα αερίου, ο οποίος 

σχετίζεται με την πάλμωση. O Trevisan (2009) αφού προέβη σε μερικές παρεμβάσεις 

στην υφιστάμενη εγκατάσταση των Barrios (2007) και Gamboa (2008) υπήρξε ο πρώτος 

που συνεκτίμησε την πτώση της πίεσης, τόσο από το ιξώδες του ρευστού, όσο και από 

το «διφασικό» χαρακτήρα της ροής. 
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1.3.2.5 Σύγχρονες ερευνητικές εργασίες 

Οι Minemura et al. (1994) για να εκτιμήσουν την συμπεριφορά ενός διφασικού μίγματος 

υγρού-αερίου, εντός μίας περιστρεφόμενης πτερωτής σε φυγόκεντρη αντλία , επιλύσαν 

τις 3D εξισώσεις της ορμής, με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Ο Tremante 

et al (2002) σε μία αντίστοιχη μελέτη, σε αντλία όμως αξονικής ροής, με τη συνδρομή 

ενός τροποποιημένου μοντέλου τύρβης k-ε, εστίασε στην κατανομή των φάσεων καθώς 

μεταβάλλονται οι γωνίες προσβολής. Οι Caridad et al (2004) επίσης μελέτησαν υπολο-

γιστικά, τη συμπεριφορά των πτερωτών υποβρυχίων αντλιών για ροές διφασικών μιγμά-

των υγρού-αερίου. Εφαρμόζοντας μοντέλο διφασικής ροής σε τρισδιάστατες προσο-

μοιώσεις, αναπαρέστησαν τα πεδία ταχυτήτων και πίεσης , όπως επίσης και την κατα-

νομή της αέριας φάσης εντός της πτερωτής. Ο θύλακας αερίου που σχηματίστηκε πλη-

σίον του πτερυγίου, συγκρίθηκε με πειραματικές μετρήσεις και παρατηρήσεις. Η ανά-

λυση ευαισθησίας για το ποσοστό της αέριας φάσης στην είσοδο της αντλίας , όπως και 

για το μέγεθος των φυσαλίδων, κατέδειξε και αυτή την φορά, ότι η απόδοση της αντλίας 

μειώνεται με την αύξηση του ποσοστού της αέριας φάσης και του μεγέθους των φυσα-

λίδων. Οι Barrios et al (2009; 2007) διενήργησαν υπολογιστικές προσομοιώσεις διφασι-

κών ροών σε μία μονοβάθμια υποβρύχια αντλία, με νέα βελτιωμένα μοντέλα, που αφο-

ρούσαν τον προσδιορισμό του μεγέθους των φυσαλίδων και του συντελεστή αντίστασης. 

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και ιδιαίτερα των γραμμών ροή,ς καθώς και της 

συγκέντρωσης αέριας φάσης, βρέθηκαν σε πολύ καλή συμφωνία με οπτικές παρατηρή-

σεις σε πειραματικές διατάξεις. Οι Qi et al (2012) σχεδίασαν κατάλληλα μία υποβρύχια 

αντλία, έτσι ώστε να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις γεωθερμικών εφαρμογών , με υψη-

λής θερμοκρασίας διφασικό μίγμα. Χρησιμοποιώντας λογισμικό CFD, η μικτού τύπου 

πτερωτή της φυγόκεντρης αντλίας, καθώς και ο διαχύτης, βελτιστοποιήθηκαν με σκοπό 

την καλύτερη λειτουργία, με υψηλότερο βαθμό απόδοσης , σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος 

παροχών. Τα φαινόμενα που σχετίζονται με διφασικές ροές εντός υποβρύχιων αντλιών, 

είναι από την φύση τους μεταβατικά. Διαπίστωση που καταδεικνύεται από τις τοπικές 

διακυμάνσεις των πιέσεων, τα ποσοστά της αέριας φάσης, το σπάσιμο και οι συνενώσεις 

των φυσαλίδων. Για την καλύτερη προσομοίωση των υδροδυναμικών φαινομένων, όπως 

αυτά εξελίσσονται σε διφασικά μίγματα υγρού/αερίου σε φυγόκεντρες αντλίες, θα πρέ-

πει να εφαρμοστούν λογισμικά CFD που θα εμπεριέχουν σύνδεση των αδιάλειπτα χρο-

νικά μεταβαλλόμενων χαρακτηριστικών, με μοντέλα πολυφασικής ροής. Απαραίτητη 

κρίνεται και η ύπαρξη αλγορίθμων που αναπαριστούν την μετάβαση του ρευστού από 

την περιστρεφόμενη πτερωτή στο ακίνητο κέλυφος, με σκοπό να συμπεριληφθεί η αλ-

ληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ αυτών. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 

το υπολογιστικό κόστος είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνων των περιπτώ-

σεων που τα φαινόμενα παραμένουν χρονικά αμετάβλητα. Οι Marsis et al (2013) πραγ-

ματοποίησαν τέτοιες προσομοιώσεις, με χρονικά μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά για δι-

φασικές ροές σε υποβρύχια αντλία. Η πτερωτή της απαρτίζεται από οκτώ πτερύγια, δια-

μορφωμένα κατάλληλα, να υποδιαιρούνται και να διαχωρίζονται σε επιμέρους τμήματα. 

Η αξιοπιστία των προβλέψεων του, πιστοποιήθηκε με πειραματικά δεδομένα. Η τελική 

της μορφή, όπως αυτή επιτεύχθηκε μέσω επαναληπτικής διαδικασίας (καθώς προέβησαν 
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σε βελτιστοποίηση στο προφίλ του μεσημβρινού επιπέδου), απέδωσε μια αύξηση της 

αποδιδόμενης πίεσης κατά 4% για τη μονοφασική ροή και 23% για τη διφασική ροή, με 

το ποσοστό της αέριας φάσης ανέρχεται έως και 20% στην είσοδο της αντλίας. Οι  Yu et 

al (2015; 2013) διενήργησαν μια σειρά από αριθμητικές προσομοιώσεις διφασικών ροών 

με χρονικά μεταβαλλόμενα μοντέλα σε φυγόκεντρη αντλία. Θεώρησαν πολλαπλές συνι-

στώσες για την διεπιφανειακή μεταφορά της ορμής συσχετίζοντας αυτές με τις δυνάμεις 

αντίστασης, ανύψωσης, εικονικής μάζας και διασποράς της τύρβης. Έτσι κατέληξαν ότι 

κατ’ αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη ακρίβεια και αποδί-

δουν καλύτερα τα μεταβατικά φαινόμενα που αναπτύσσονται σε σύγκριση με την περί-

πτωση εφαρμογής ενός ομογενούς μοντέλου. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η δύναμη της α-

ντίστασης είναι αυτή που παίζει τον καθοριστικότερο ρόλο καθώς κυριαρχεί σημαντικά 

σε σχέση με τις άλλες όπως την δύναμη διασποράς της τύρβης. Στα αξιοσημείωτα ότι  

καθώς το μέγεθος των φυσαλίδων μπορεί να μεταβάλλεται, η επίδραση τους στην δια-

μόρφωση της τοπικής τιμής της δύναμης αντίστασης διαφοροποιείται αντίστοιχα. Οι Zhu 

et al (2014) επίσης πραγματοποίησαν προσομοιώσεις με προγράμματα CFD αλλά αυτή 

την φορά σε τριβάθμια υποβρύχια αντλία θεωρώντας ότι μία βαθμίδα περιλαμβάνει όχι 

μόνο την πτερωτή αλλά και τον αντίστοιχο κατάντη διαχύτη. Σύγκριση με αντίστοιχα 

πειραματικά δεδομένα επιβεβαίωσαν ότι η διάσταση μιας φυσαλίδας αποτελεί μία ση-

μαντική παράμετρος που επιδρά στην λειτουργία υπό συνθήκες διφασικού μίγματος. Αυ-

τός ήταν και ο λόγος που αργότερα οι ίδιοι, βασιζόμενοι στις υπολογιστικές προσομοιώ-

σεις, πρότειναν ένα καινούργιο διαφοροποιημένο μοντέλο υπολογισμού, για την επί-

δραση του μεγέθους της φυσαλίδας, όπως επίσης προέβλεψαν με ένα μηχανιστικό μο-

ντέλο για την κατανομή της ποσόστωσης της αέριας φάσης. Ακολούθως, οι Pineta et al 

(2016) παρουσίασαν μια εναλλακτική προσέγγιση, έτσι ώστε να υπολογίσουν την κατα-

νομή και τη συγκέντρωση της διασπαρμένης φάσης εντός φυγόκεντρης αντλίας, επιλύο-

ντας το διαφοροποιημένο realizable k-ε μοντέλο της τύρβης, συζευγμένο με το πολυφα-

σικό μοντέλο VOF (Volume of fluid model). Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων τους 

έδειξαν ότι τα ποσοστά της αέριας φάσης μπορούν να συσχετιστούν με την παράμετρο 

Lockhart-Martinelli (1949). 

1.4 ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Αντικείμενο όλων των προαναφερόμενων ερευνητικών εργασιών ήταν η καλύτερη και 

σε βάθος κατανόηση του πεδίου ροής εντός της φυγόκεντρης αντλίας και ιδιαίτερα της 

πτερωτής. Μόνο μέσω αυτής της διαδικασίας είναι δυνατός ο προσδιορισμός περιοχών 

με ανακυκλοφορίες, αποκολλήσεις και φαινομένων που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 

λειτουργία της μηχανής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι εφικτό οι σχεδιασμοί να βελτιώνο-

νται διαρκώς, με σκοπό τον περιορισμό εάν όχι την εξάλειψη των παραπάνω προβλημά-

των. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αποδοτικότερη λειτουργία της μηχανής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, είναι η συστημα-

τοποίηση της μελέτης. Αυτή συντελείται μόνο μέσω της αποτελεσματικής παραμετρικής 

διερεύνησης του πεδίου ροής, όπως αυτό προκύπτει για κάθε ξεχωριστή σχεδιαστική 
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τροποποίηση που υφίσταται το εκάστοτε εξάρτημα και ιδιαίτερα, των κύριων γεωμετρι-

κών τους χαρακτηριστικών μεγεθών. Έτσι είναι δυνατή η κατασκευή του κάθε επι μέ-

ρους τμήματος από το οποίο απαρτίζεται η αντλία, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τα 

συμπεράσματα που έχουν προκύψει σχετικά, από τις αντίστοιχες προγενέστερες έρευνες.  

Η πτερωτή είναι ίσως το σημαντικότερο εξάρτημα μιας αντλίας. Ο σχεδιασμός της κα-

θορίζει την αξιόπιστη και σταθερά αποδοτική λειτουργία μιας φυγόκεντρης αντλίας α-

φού είναι αυτή που, κατά κύριο λόγο, συμβάλλει στην αποτελεσματική μεταφορά ενέρ-

γειας στο διακινούμενο ρευστό. Για τον λόγο αυτό υπήρξε αποκλειστικό αντικείμενο 

μελέτης και έρευνας, με σκοπό την περαιτέρω διόρθωση υφιστάμενων ατελειών. Στο 

πλαίσιο αυτό, όπως παρουσιάστηκε στις προηγούμενες παραγράφους, έχουν υπάρξει με-

μονωμένες προσπάθειες, να εξετασθεί η επίδραση που έχει η γωνία εξόδου της πτερωτής, 

στην εν γένει συμπεριφορά της αντλίας. Αυτές ήταν όμως αποσπασματικές και δεν έλα-

βαν ένα περισσότερο συστηματικό χαρακτήρα, όπως θα έπρεπε, που θα προσμετρούσε 

ταυτόχρονα και άλλες παραμέτρους, όπως ο αριθμός των πτερυγίων, το πλάτος αυτών, 

η διαμόρφωση της μέσης καμπύλης του και πλήθος άλλων. Υπάρχει ένα γνωστικό έλ-

λειμα σχετικά με τα περιθώρια και τις προϋποθέσεις εφαρμογής, των οποιοδήποτε αλ-

λαγών συντελούνται σε μία γεωμετρική παράμετρο. Οι αλληλεξαρτήσεις και οι μεταξύ 

τους συσχετίσεις που μπορούν να υπάρξουν, δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί. Το ίδιο 

μπορεί να λεχθεί και για τη βαρύτητα που έχει η διαφοροποίηση του κάθε μεγέθους, ή 

οποιαδήποτε άλλης επιλογής γίνει, στο συνολικό αποτέλεσμα. 

Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία η παραμετρική και διεξοδική διερεύνηση των πεδίων 

ροής που οφείλει να περιλαμβάνει τις αλληλεπιδράσεις που μπορεί να ανακύψουν ως 

αποτέλεσμα διαφορετικών συνδυασμών για συγκεκριμένες επιλογές. Από την διαδικα-

σία αυτή, οι λύσεις που θα προκύψουν, είναι απαραίτητο να ελεγχθούν σε όσο δυνατόν 

μεγαλύτερο εύρος πραγματικών συνθηκών λειτουργίας. Αυτό είναι εφικτό, μόνο μέσω 

ενός εργαστηριακού δοκιμαστηρίου αντλιών, το οποίο να υποστηρίζεται με σύστημα 

συλλογής και επεξεργασίας μετρήσεων. 

Ένα ζήτημα που δεν έχει διερευνηθεί, είναι η επίδραση της γεωμετρίας της μέσης γραμ-

μής καμπυλότητας των πτερυγίων της πτερωτής, στις χαρακτηριστικές καμπύλες λει-

τουργίας της μηχανής. Ιδιαίτερα στις διφασικές ροές, όπου η μεγαλύτερη πρόκληση είναι 

να υπερκερασθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν από την μεταβολή των βασικών χα-

ρακτηριστικών καμπυλών λειτουργίας των αντλιών λόγω της αέριας φάσης. Τυχόν αύ-

ξηση του ποσοστού της σε όχι υψηλά επίπεδα, έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ελάττωση 

του βαθμού απόδοσης και του μανομετρικού συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα μεγέθη για 

ροή με καθαρό νερό. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η υπολογιστική διερεύνηση της διφα-

σικής ροής μίγματος νερού-αέρα, σε ακτινική πτερωτή υδραντλίας με οπισθοκλινή πτε-

ρύγια. Η απεικόνιση του πεδίου ροής όπως αυτό διαμορφώνεται υπό την επίδραση των 

δυνάμεων που αναπτύσσονται εντός των σχηματιζόμενων από τα πτερύγια διόδων και 

μεταξύ των φυσαλίδων, έχει  πολλά περιθώρια εξέλιξης και μπορεί να συμβάλλει στην 

όλη κατανόηση των φαινομένων που συνδιαμορφώνουν τελικά το πεδίο ροής . 
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Απαντήσεις επίσης πρέπει να δοθούν σε ερωτήματα που  σχετίζονται με την επίδραση 

που έχουν οι διαφορετικές επιλογές, κυρίως όσον αφορά τις οριακές συνθήκες και τις 

διεπιφανειακές δυνάμεις, υπό τις οποίες θα λάβει χώρα η επαναληπτική διαδικασία της 

επίλυσης. Να καταγραφούν και να επισημανθούν, οι διαφορές που τυχόν προκύψουν 

μεταξύ των αποτελεσμάτων στην κατανομή της αέριας φάσης, καθώς και άλλων βασι-

κών μεταβλητών, όπως της πίεσης και της ταχύτητας.  

Τέλος δεν έχουν καλυφθεί θέματα συσχετίσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η 

ανάλυση και ο σχολιασμός τους, όπου είναι εφικτό μεταξύ του ποσοστού της αέριας 

φάσης με άλλα μεγέθη του πεδίου ροής.  
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2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ 

2.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΩΤΩΝ 

Για την υπολογιστική ανάλυση μονοφασικών και διφασικών ροών νερού-αέρα σε 

πτερωτές ακτινικής ροής επιλέγονται αντλίες και πτερωτές που θα αποτελέσουν το 

αντικείμενο της μελέτης. Με κριτήρια: α) τη διαθεσιμότητα στοιχείων που θα επέ-

τρεπαν τη δημιουργία μοντέλων CAD και β) την απλή γεωμετρία των πτερωτών 

(σταθερό ύψος πτερυγίων δίχως στρέβλωση), που συσχετίζεται με την ευκολία κα-

τασκευής, τους σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος, αλλά και τη πρόσβαση σε ερ-

γαστηριακή εγκατάσταση, ή τη δυνατότητα σχεδιασμού και κατασκευής εργαστη-

ριακού δοκιμαστηρίου, στο οποίο θα είναι εφικτή η πειραματική μελέτη των επιδό-

σεων τους, επιλέχθηκαν οι ακόλουθες αντλίες-στόχοι: 

▪ Η βιομηχανική μονοβάθμια φυγόκεντρη αντλία Norma 80-250 της εταιρείας 

Δράκος-Πολέμης Α.Ε., για την οποία διατέθηκαν από τον κατασκευαστή της λε-

πτομερή στοιχεία της γεωμετρίας της, έτσι ώστε να γίνει το μοντέλο CAD που 

είναι προαπαιτούμενο για τη διακριτοποίηση του υπολογιστικού χωρίου του κε-

λύφους και της πτερωτής της. Αυτό επιβάλλει η διαδικασία που πρέπει να ακο-

λουθηθεί, προκειμένου να αναλυθεί η μονοφασική ροή με λογισμικό CFD, να 

υπολογισθούν οι επιδόσεις της και αυτές να αξιολογηθούν συγκρίνοντας με τις 

καμπύλες λειτουργίας της αντλίας (βλ. εδάφιο 4.1).  

▪ Η βιομηχανική μονοβάθμια φυγόκεντρη αντλία ΜΕC-A 2/80 της εταιρίας 

Caprari που επιλέχθηκε για το εργαστηριακό δοκιμαστήριο αντλιών του Εργα-

στηρίου Μηχανικής Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής του Τμήματος Μηχανολό-

γων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (βλ. εδάφιο 2.2) 

και η οποία διακρίνεται για την εύκολη αντικατάσταση της πτερωτής της με άλ-

λες οι οποίες σχεδιάσθηκαν και κατασκευάσθηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής. 

▪ Η εργαστηριακή αντλία με κωδικό EP-NTUA του Εργαστηρίου Υδροδυναμικών 

Μηχανών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, στην οποία διεξή-

χθησαν πειραματικές μετρήσεις, αναφορικά με τις επιδόσεις της ακτινικής πτε-

ρωτής κατά τη λειτουργία της με καθαρό νερό, προκειμένου να συγκριθούν αυτές 

με αντίστοιχα αποτελέσματα προερχόμενα από λογισμικά CFD (βλ. εδάφιο 4.2).  

▪ Η ιδεατή αντλία με κωδικό SP-A (βλ. εδάφιο 4.3.1), για την οποία σχεδιάσθηκαν 

τρείς πτερωτές, προκειμένου να διεξαχθεί με CFD διερεύνηση της μονοφασικής 

ροής εντός αυτής και της επίδρασης της γωνίας εξόδου στις επιδόσεις της. 

▪ Η ιδεατή αντλία με κωδικό SP-Β, για την οποία σχεδιάσθηκαν και κατασκευά-

σθηκαν τρείς πτερωτές, προκειμένου να διεξαχθεί με CFD διερεύνηση της μονο-

φασικής ροής εντός αυτής και της επίδρασης της γωνίας εξόδου στις επιδόσεις 
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της. Τα ανωτέρω αποτελέσματα των επιδόσεων, τέθηκαν σε σύγκριση με αντί-

στοιχες πειραματικές μετρήσεις που διενεργήθηκαν (βλ. εδάφιο 4.3.2). 

▪ Η ιδεατή αντλία με κωδικό SP-C, για την οποία σχεδιάσθηκαν τρείς πτερωτές με 

διαφοροποίηση μόνο της γεωμετρία των μέσων γραμμών καμπυλότητας των πτε-

ρυγίων τους προκειμένου να διεξαχθεί με CFD διερεύνηση της μονοφασικής 

ροής εντός αυτής και της επίδρασης της γεωμετρίας της μέσης γραμμής καμπυ-

λότητας (βλ. εδάφιο 4.4.1). 

▪ Η ιδεατή αντλία με κωδικό 2P, για την οποία σχεδιάσθηκαν τρείς πτερωτές με 

διαφοροποίηση μόνο της γεωμετρίας των μέσων γραμμών καμπυλότητας των 

πτερυγίων τους. Αυτό έγινε με σκοπό να διεξαχθεί με CFD η διερεύνηση όχι 

μόνο της μονοφασικής και διφασικής ροής εντός αυτής, αλλά και της επίδρασης 

της γεωμετρίας της μέσης γραμμής καμπυλότητας (βλ. εδάφιο 4.4.2 και κεφ. 5). 

2.1.1 Τυποποίηση και ονομαστικές επιδόσεις ιδεατών αντλιών 

Οι ονομαστικές επιδόσεις και οι αδιάστατοι χαρακτηριστικοί αριθμοί των επιλεχθέ-

ντων ιδεατών αντλιών για τη διεξαγωγή των υπολογιστικών προσομοιώσεων σε μο-

νοφασική και διφασική ροή νερού-αέρα, παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες. 

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό των βαθμών απόδοσης των αντλιών χρησιμοποιή-

θηκαν εμπειρικές εξισώσεις (Πίνακας 2.2) και το εμπειρικό διάγραμμα (Jekat, 1976), 

για τη μεταβολή του ολικού βαθμού απόδοσης με την ειδική ταχύτητα (Σχήμα 2.1). 

Οι εξισώσεις από (2.4) έως (2.8) (Παπανίκας, 2012), χρησιμοποιήθηκαν για τον υ-

πολογισμό των αδιάστατων χαρακτηριστικών αριθμών (Πίνακας 2.4).  

Πίνακας 2.1: Ονομαστικά χαρακτηριστικά ιδεατών αντλιών. 

Ονομαστικά χαρακτηριστικά αντλίας 
Αντλία  

SP-A 

Αντλία  

SP-B 

Αντλία  

SP-C 

Αντλία  

2P 

Παροχή, Qbep (m
3/hr) 45 28 30 412 

Μανομετρικό, Ηbep (m) 10 10 16 10.2 

Αριθμός στροφών, n (min-1) 925 1400 1300 540 

Ειδική ταχύτητα, nq 18.4 22.7 14.8 32.1 

Εκτιμούμενοι βαθμοί απόδοσης   

Ολικός βαθμός απόδοσης, ηtot 70.0% 69.0% 63.0% 84.0% 

Ογκομετρικός βαθμός απόδοσης, ηvol 95.8% 96.3% 95.1% 97.1% 

Υδραυλικός βαθμός απόδοσης, ηhyd 78.7% 76.0% 76.4% 87.7% 

Μηχανικός βαθμός απόδοσης, ηmech 92.9% 94.3% 86.7% 98.6% 

 

Επιπρόσθετα, σε πινακοποιημένη μορφή παρατίθενται η κωδικοποιημένη ονομασία 

και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πτερωτών που σχεδιάσθηκαν για τις εν λόγω 

αντλίες (Πίνακας 2.5). Τέλος, ενδεικτικά CAD σχέδια των προαναφερόμενων α-

ντλιών και πτερωτών δίδονται στο Σχήμα 2.2 (Bacharoudis et al., 2008), στο Σχήμα 

2.3 (Mentzos et al., 2015), Σχήμα 2.4 (Μέντζος et al., 2016) και στο Σχήμα 2.5. 
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Πίνακας 2.2: Εξισώσεις υπολογισμού βαθμών απόδοσης αντλιών. 

Υδραυλικός βαθμός απόδοσης 

(Jekat, 1976) 0.25

0.0713
1hyd

E

H

H Q
 = = −   (2.1) 

Ογκομετρικός βαθμός απόδο-

σης (Cherkassky, 1985)  

11

0.66

0.29
1 1leak

vol

q

Q

Q n


−−
   

= + = +   
     

 (2.2) 

Μηχανικός βαθμός απόδοσης: 
tot

mech

hyd vol




 
=  (2.3) 

όπου ηtot είναι ο ολικός βαθμός απόδοσης (βλ. Σχήμα 2.1) και  nq είναι η ειδική 

ταχύτητα 

 

 

Σχήμα 2.1: Μεταβολή του ολικού βαθμού απόδοσης με την ειδική ταχύτητα για φυ-

γόκεντρες αντλίες. 
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Πίνακας 2.3: Αδιάστατοι χαρακτηριστικοί αριθμοί ιδεατών αντλιών. 

Αδιάστατοι χαρακτηριστικοί αριθμοί 
Αντλία  

SP-A 

Αντλία  

SP-B 

Αντλία  

SP-C 

Αντλία  

2P 

Ειδική ταχύτητα, ns 0.0553 0.0684 0.0446 0.0965 

Αριθμός παροχής, φ 0.015 0.022 0.012 0.030 

Αριθμός πίεσης, ψ 1.067 1.051 1.216 0.807 

Αριθμός διαμέτρου, δ 8.307 6.770 9.644 5.473 

 

 

Πίνακας 2.4: Εξισώσεις υπολογισμού αδιάστατων χαρακτηριστικών αριθμών. 

Ειδική ταχύτητα: 

0.5

0.75q

Q
n n

H
=  (2.4) 

Ειδική ταχύτητα:
( )

0.5

0.75

332.5
s

q

Q
n n

ngH
=   (2.5) 

Αριθμός παροχής: 2 2 3

2 2 2

4

(π / 4) π

Q Q

d u nd
 = =  (2.6) 

Αριθμός πίεσης: 
2

2

2gH

u
 =  (2.7) 

Αριθμός διαμέτρου: 
1/4

2
4

1/2 2

2πg

2

d H

Q





= =  (2.8) 

 

 

Πίνακας 2.5: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πτερωτών ακτινικής ροής που σχε-

διάσθηκαν για τη μελέτη μονοφασικών και διφασικών ροών. 

 

SP-A1 SP-A2 SP-A3 SP-B1 SP-B2 SP-B3 SP-C1 SP-C2 SP-C3 2P-Α  2P-Β 2P-Γ

Διάμετρος εισόδου, d 1 (mm)

Διάμετρος εξόδου, d 2 (mm)

Γωνία εισόδου, β b 1 (deg)

Γωνία εξόδου, β b 2 (deg) 20 30 50 20 35 50

Πλάτος εισόδου, b 1 (mm)

Πλάτος εισόδου, b 2 (mm)

Αριθμός πτερυγίων, Zb

Πάχος πτερυγίων, s b  (mm)

Μέθοδος σχεδιασμού πτερυγίων

Αντλία SP-A Αντλία SP-B Αντλία 2PΑντλία SP-C

6 5

Χαρακτηριστικά πτερωτής

100

236

17.8

25

13.6

13.6

6

7

20

7

Σύμμορφος μετασχηματισμός (Conformal transformation)

Πτερωτή Πτερωτή

14

150

280

108

7

15

15

14

180

20

Πτερωτή Πτερωτή

260

556

19

23

46

46

5

13
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Σχήμα 2.2: Αντλία SP-A και οι τρείς πτερωτές SP-A1 (βb2=20 deg),  

SP-A2(βb2=30 deg),  και SP-A3 (βb2=50 deg). 

 

 

SP-Β1 (βb2=20 deg) SP-Β2 (βb2=35 deg) SP-Β3 (βb2=50 deg) 

Σχήμα 2.3: Αντλία SP-Β και οι τρείς πτερωτές SP-Β1, SP-Β2, και SP-Β3 . 
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Σχήμα 2.4: Αντλία SP-C και οι τρείς πτερωτές με γωνία εξόδου βb2=25 deg . 

 

 

Σχήμα 2.5: Πτερωτή της αντλίας 2P για την υπολογιστική ανάλυση διφασικής ροής 

νερού-αέρα και πτερύγια των πτερωτών 2P-Α, .2P-Β και 2P-Γ.  

 

2.1.2 Τρίγωνα ταχυτήτων και υπολογισμός επιδόσεων πτερωτών 

Για τον υπολογισμό των τριγώνων ταχυτήτων στις ακμές εισόδου και εξόδου των 

πτερωτών, χρησιμοποιήθηκαν οι εξισώσεις που παρατίθενται συγκεντρωτικά σε πι-

νακοποιημένη μορφή (Πίνακας 2.6). Εύλογα, τα τρίγωνα ταχυτήτων διαφοροποιού-

νται σε κάθε τριάδα πτερωτών των αντλιών SP-A και SP-B αντίστοιχα, καθώς οι 

γωνίες των κλίσεων των πτερυγίων είναι διαφορετικές. Το αυτό δεν ισχύει για τις 



Κεφάλαιο 2 65 

περιπτώσεις των αντλιών SP-C και 2P, καθώς τα τρίγωνα ταχυτήτων για την κάθε 

τριάδα των πτερωτών των εν λόγω αντλιών είναι τα ίδια, αφού παραμένουν αμετά-

βλητες οι γωνίες εισόδου και εξόδου ( Πίνακας 2.7), με τις πτερωτές να διαφοροποι-

ούνται μόνο στη γεωμετρία της μέσης γραμμής καμπυλότητας (βλ. εδάφιο 2.1.3). 

Το ολικό ύψος, το ειδικό έργο και οι συντελεστές ολίσθησης των πτερωτών των 

ιδεατών αντλιών (Πίνακας 2.8), μπορούν να υπολογισθούν από τις εξισώσεις που 

παρατίθενται στη βιβλιογραφία (Stepanoff, 1957; Παπανίκας, 2012; Παπαντώνης, 

2009) και συγκεντρωτικά παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή (Πίνακας 2.9). 

Πίνακας 2.6: Εξισώσεις υπολογισμού τριγώνων ταχυτήτων ακτινικής πτερωτής. 

Είσοδος πτερωτής Έξοδος πτερωτής 

1 1πu d n=   2 2πu d n=   

( )1 1 1 1 1π tanmc Q d b u = =  ( ) ( )( )2 2 2 1 2 1 2 1πm mc Q d b d d b b c= =  

2 2

1 1 1mw c u= +   ( )2 2

2 2 2 2 21 1 tanm u mw c w c= + = +  

1 1 1 1tanmc c u = =   
2 2

2 2 2m uc c c= +   

1 0uc =   2 2 2 2 21 tanu uc u w u = − = −  

1 1uw u=   2 2 2tanu mw c =   

1 90deg =  ( )1

2 2 2tan m uc c −=  

( )1

1 1 1tan mc u −=  ( )1

2 2 2tan m uc w −=  

 

c2 w2

u2
w2uc2u

c 2
m

α2

Τρίγωνο ταχυτήτων εξόδου

w1

u1

c 1
=

c 1
m

Τρίγωνο ταχυτήτων εισόδου
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 Πίνακας 2.7: Τρίγωνα ταχυτήτων εισόδου και εξόδου στις πτερωτές των ιδεατών 

αντλιών SP-A, SP-B, SP-C και 2P. 

 

Πίνακας 2.8: Θεωρητικό ολικό ύψος, ειδικό έργο και συντελεστές ολίσθησης των 

πτερωτών των αντλιών SP-A, SP-B, SP-C και 2P. 

 

Πίνακας 2.9: Εξισώσεις υπολογισμού ολικού ύψους αντλιών. 

Θεωρητικό ολικό ύψος ή ύψος Euler: 

( )
2 2 2 2 2 2

2 1 2 1 1 2
2 2 1 1

1 1

2 2 2
E u u

c c u u w w
H u c u c

g g

 − − −
= − = + + 

 
 (2.9) 

Ολικό ύψος για πεπερασμένο αριθμό πτερυγίων δίχως απώλειες και c1u=0: 

SP-A1 SP-A2 SP-A3 SP-B1 SP-B2 SP-B3 SP-C1 SP-C2 SP-C3 2P-Α  2P-Β 2P-Γ

Εισόδου

α 1 (deg)

β 1 (deg)

u 1 (m/s)

w 1 (m/s)

c 1=c 1m (m/s)

c 1u  (m/s)

w 1u  (m/s)

Εξόδου

α 2 (deg) 5.1 5.1 5.1 6.8 5.9 5.5

β 2 (deg) 20.0 30.0 50.0 20.0 35.0 50.0

u 2 (m/s)

w 2 (m/s) 2.84 1.94 1.27 3.59 2.14 1.60

c 2m (m/s)

c 2 (m/s) 10.94 11.92 12.78 10.37 11.98 12.70

c 2u  (m/s) 10.90 11.88 12.75 10.30 11.91 12.64

w 2u  (m/s) 2.67 1.68 0.81 3.37 1.75 1.03

14.08

1.99

5.2

23.0

15.72

3.03

1.18

12.99

12.93

2.79

1.23

0.00

14.0

8.20

8.45

2.04

8.20

17.8

6.81

7.15

2.19

6.81

3.8

25.0

16.06

0.00 0.00

Πτερωτή Πτερωτή Πτερωτή Πτερωτή

0.00

14.0

7.26

7.49

1.81

7.26

13.56 13.67

0.97

90.0

Αντλία SP-C

19.0

7.35

7.77

2.53

7.35

2.19

0.93

14.11

Αντλία SP-A Αντλία SP-B Αντλία 2PΣτοιχεία 

τριγώνων 

ταχυτήτων

90.0 90.0 90.0

SP-A1 SP-A2 SP-A3 SP-B1 SP-B2 SP-B3 SP-C1 SP-C2 SP-C3 2P-Α  2P-Β 2P-Γ

Ολικό ύψος, 

H E  (m)
15.1 16.4 17.6 14.3 16.6 17.6

Ολικό ειδικό 

έργο, w E  (J/kg)
147.8 161.1 172.9 140.7 162.8 172.7

(Stodola, 1927) 0.78 0.70 - 0.71 - -

(Wiesner, 1967) 0.83 0.80 0.75 0.81 0.75 0.72 0.80

20.7

203.3

0.70

23.1

226.2

0.75

0.81

Αντλία SP-A Αντλία SP-B Αντλία SP-C Αντλία 2P

Πτερωτή Πτερωτή Πτερωτή Πτερωτή

Συντελεστής ολίσθησης, σ s
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2

22
2 2 2

2

1
1 cotm

E s u s b

cu
H u c

g g u
  

 
 = = − 

 

. (2.10) 

Πραγματικό ολικό ύψος: 

( ) ( )
22

1 1E f d shock E sfH H H H H H - K Q K Q Q   = − + − = − −  (2.11) 

Συντελεστής ολίσθησης: 

Stodola (1927): 

1

2
2

2 2

1
1 πsin 1

tan

m
s b b

b

c
Z

u
 



−

  
= − −  

  
, 20ο < βb2 < 30ο (2.12) 

Wiesner (1967): 
2

0.7

sin
1

b

s

bZ


 = −  (2.13) 

όπου ui, wi και ci, ciu και cim είναι συνιστώσες των τριγώνων ταχυτήτων εισόδου 

(i=1) και εξόδου (i=2), δHf είναι οι απώλειες ύψους λόγω τριβής, δHd είναι οι 

απώλειες ύψους λόγω διάχυσης, δHshock είναι οι απώλειες ύψους λόγω κρούσης, Q 

είναι η παροχή της αντλίας, Qsf είναι η παροχή της αντλίας για μηδενικές απώλειες 

κρούσης, βb2 είναι η γωνία κλίσης των πτερυγίων στη θέση εξόδου , K1 και Κ2 

συντελεστές εξαρτώμενοι από τη γεωμετρία της πτερωτής και τον αριθμό Reyn-

olds και Zb είναι ο αριθμός των πτερυγίων της πτερωτής. 

 

2.1.3 Μέσες γραμμές καμπυλότητας των πτερυγίων των πτερωτών 

Ο σχεδιασμός της μέσης γραμμής καμπυλότητας των πτερυγίων, βασίζεται στην μο-

νοδιάστατη θεώρηση, η οποία αγνοεί το συνεκτικό χαρακτήρα της ροής, καθώς επί-

σης τις δευτερογενείς ροές και επικεντρώνεται στην κύρια ροή. Αυτή υπολογίζεται 

με βάση μέσες τιμές, όπως προκύπτουν από την ελεύθερη διαθέσιμη διατομή διέλευ-

σης, αλλά και τ’ ότι ακολουθεί τη διεύθυνση της ροής, όπως αυτή καθορίζεται από 

τα πτερύγια της πτερωτής. Η ροή στο μεσοδιάστημα μεταξύ των πτερυγίων, διαμορ-

φώνεται ανάλογα με τη γεωμετρία των πτερυγίων που αυτή καθορίζεται από τη μέση 

γραμμή καμπυλότητας και το πάχος των πτερυγίων. Το μήκος των πτερυγίων είναι 

μια κρίσιμη παράμετρος, καθώς αν το μήκος των πτερυγίων είναι πολύ μικρό, υπάρ-

χει κίνδυνος αδυναμίας καθοδήγησης της ροής, ενώ αν το μήκος τους είναι πολύ 

μεγάλο, οι απώλειες αυξάνονται σημαντικά. Επιπρόσθετα, σε μία πτερωτή  ορισμέ-

νων διαστάσεων, το μήκος των πτερυγίων μπορεί να είναι διαφορετικό, για ίδιες 

δεδομένες τιμές γωνιών εισόδου (β1b) και εξόδου (β2b) και τον ίδιο αριθμό πτερυ-

γίων. Για τον λόγο αυτό, το σχήμα των πτερυγίων μπορεί να υπολογιστεί κατ’ εκτί-

μηση και μετά από δοκιμές, να επιλεγεί το καταλληλότερο (Ακριτίδης, 1988). 
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Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι υπολογισμού της μέσης γραμμής καμπυλότητας των 

πτερυγίων σε πτερωτές στροβιλομηχανών ((Pfleiderer, 1961; Stepanoff, 1957; I. 

Karassik et al., 2007; Παπανίκας, 2012; Παπαντώνης, 2004). Αυτές είναι: α) Η μέ-

θοδος του απλού τόξου, β) η μέθοδος του διπλού τόξου, γ) η μέθοδος καθορισμού 

της μεταβολής της σχετικής ταχύτητας στην πτερωτή, δ) η μέθοδος καθορισμού της 

μεταβολής της γωνίας κλίσης των πτερυγίων και στ) η μέθοδος του σύμμορφου με-

τασχηματισμού (conformal transformation). Από τις προαναφερόμενες μεθόδους ε-

πιλέχθηκε η μέθοδος του σύμμορφου μετασχηματισμού, όπως αναλυτικά παρουσιά-

ζονται για την κάθε περίπτωση στη συνέχεια. 

2.1.3.1 Πτερωτές αντλίας SP-Α 

Για το σχεδιασμό της μέσης γραμμής καμπυλότητας των έξι (6) πτερυγίων των πτε-

ρωτών της αντλίας SP-Α (βλ. Πίνακας 2.1 και Πίνακας 2.5), επιλέχθηκε η μέθοδος 

του σύμμορφου μετασχηματισμού, με τη γωνία κλίσης του πτερυγίου να μεταβάλ-

λεται από β1b=14 deg από το χείλος προσβολής (r=R1), έως β2b = 20, 30 και 50 deg, 

αντίστοιχα, στο χείλος εκφυγής (r=R2) (Σχήμα 2.6). Oι όψεις της αντλίας SP-Α και 

οι τρεις πτερωτές της (A, B και C) παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.2 (Mentzos et al., 

2007; Bacharoudis et al., 2008). 

 

Σχήμα 2.6: Συναρτήσεις μεταβολής της γωνίας βb των πτερυγίων των πτερωτών της 

αντλίας SP-Α.  

2.1.3.2 Πτερωτές αντλίας SP-B 

Για το σχεδιασμό της μέσης γραμμής καμπυλότητας (μ.γ.κ.) των πέντε (5) πτερυγίων 

των πτερωτών της αντλίας SP-B (βλ. Πίνακας 2.1 και Πίνακας 2.5), επιλέχθηκε η 

μέθοδος του σύμμορφου μετασχηματισμού, με τη γωνία κλίσης του πτερυγίου (βb) 

να μεταβάλλεται από τη διατομή εισροής (r=R1), όπου β1b=14 deg, ως τη διατομή 

εκροής (r=R2) του πτερυγίου όπου η γωνία β2b είναι 20, 35 και 50 deg αντίστοιχα 
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(Σχήμα 2.7). Oι όψεις της πτερωτής της αντλίας SP-Β και οι κατατομές των πτερυ-

γίων των τριών πτερωτών (A, B και C) οι οποίες κατασκευάσθηκαν προκειμένου να 

διερευνηθούν πειραματικά οι επιδόσεις τους φαίνονται στο Σχήμα 2.3 (Mentzos et 

al., 2014, 2015). 

 

Σχήμα 2.7: Συναρτήσεις μεταβολής της γωνίας βb των πτερυγίων των πτερωτών της 

αντλίας SP-Β. 

2.1.3.3 Πτερωτές αντλίας SP-C 

Για το σχεδιασμό της μέσης γραμμής καμπυλότητας των έξι (6) πτερυγίων των πτε-

ρωτών της αντλίας SP-C (βλ. Πίνακας 2.1 και Πίνακας 2.5), επιλέχθηκε η μέθοδος 

του σύμμορφου μετασχηματισμού, με καθορισμό της μεταβολής της γωνίας κλίσης 

του πτερυγίου (βb) κατά το ίχνος του πτερυγίου, από τη διατομή εισροής (r=R1) ως 

τη διατομή εκροής (r=R2) του πτερυγίου. Με αναφορά την κλασσική προσέγγιση της 

γραμμικής μεταβολής της γωνίας βb, σχεδιάσθηκαν άλλες δύο μέσες γραμμές κα-

μπυλότητας, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς αυτή, με τον καθορισμό περιοχών, 

το εύρος των οποίων ανέρχεται σε 20% του συνολικού μήκους της μεσημβρινής 

προβολής του ίχνους του πτερυγίου και όπου η γωνία του πτερυγίου βb παραμένει 

σταθερή και ίση με τη γωνία εισόδου (β1b=17.8 deg) ή τη γωνία εξόδου (β2b=25 deg), 

αντίστοιχα (Σχήμα 2.8). Oι όψεις της πτερωτής της αντλίας SP-C και οι κατατομές 

των πτερυγίων των τριών πτερωτών (A, B και C) φαίνονται στο Σχήμα 2.4 (Μέντζος 

et al., 2016). 
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Σχήμα 2.8: Συναρτήσεις μεταβολής της γωνίας βb των πτερυγίων των πτερωτών της 

αντλίας SP-C. 

2.1.3.4 Πτερωτές αντλίας 2P 

Για το σχεδιασμό της μέσης γραμμής καμπυλότητας των πέντε (5) πτερυγίων των 

πτερωτών της αντλίας 2P (βλ. Πίνακας 2.1 και Πίνακας 2.5), επιλέχθηκε η μέθοδος 

του σύμμορφου μετασχηματισμού, με καθορισμό της μεταβολής της γωνίας του πτε-

ρυγίου (βb) κατά το ίχνος του πτερυγίου, από τη διατομή εισροής (r=R1) ως τη δια-

τομή εκροής (r=R2) του πτερυγίου. Με αναφορά την κλασσική προσέγγιση της γραμ-

μικής μεταβολής της γωνίας βb, σχεδιάσθηκαν άλλες δύο μέσες γραμμές καμπυλό-

τητας, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς αυτή με τον καθορισμό περιοχών το  εύ-

ρος των οποίων ανέρχεται σε 25% του συνολικού μήκους της μεσημβρινής προβολής 

του ίχνους του πτερυγίου και όπου η γωνία του πτερυγίου β παραμένει σταθερή και 

ίση με τη γωνία εισόδου (β1=19 deg) ή τη γωνία εξόδου (β2b=23 deg), αντίστοιχα 

(Σχήμα 2.9). Oι όψεις της πτερωτής της αντλίας 2P και οι κατατομές των πτερυγίων 

των τριών πτερωτών (A, B και Γ) φαίνονται στο Σχήμα 2.5. 

 

Σχήμα 2.9: Συναρτήσεις μεταβολής της γωνίας βb των πτερυγίων των πτερωτών της 

αντλίας 2P. 
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2.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ-

ΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των υπολογιστικών προσομοιώσεων σε μονοφα-

σικές ροές, σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε εργαστηριακής κλίμακας δοκιμαστή-

ριο αντλιών (Σχήμα 2.10, Πίνακας 2.10, Σχήμα 2.11 και Σχήμα 2.12), που εγκατα-

στάθηκε και λειτουργεί στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 

στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πα-

τρών, εξυπηρετώντας ερευνητικές δραστηριότητες. 

Το εργαστηριακό δοκιμαστήριο αντλιών είναι κλειστού κύκλου και σχεδιάστηκε 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 9906:2012, 2012). Στην υφιστάμενη μορφή 

του, είναι δυνατές μετρήσεις των επιδόσεων πτερωτών αντλιών, που μπορούν να 

προσαρμοσθούν στο διαθέσιμο σώμα αντλίας. Επίσης, είναι δυνατές μετρήσεις των 

επιδόσεων άλλων μικρών και μεσαίου μεγέθους αντλιών που εύκολα ταιριάζουν, 

στην βάση έδρασης αντλίας και ηλεκτροκινητήρα. 

 

Σχήμα 2.10: Όψη του σχεδιασθέντος εργαστηριακού δοκιμαστηρίου αντλιών. 

Πίνακας 2.10: Κατάλογος εξαρτημάτων του εργαστηριακού δοκιμαστηρίου αντλιών. 

α/α Εξάρτημα Παρατηρήσεις 

1 Κυλινδρική δεξαμενή 
από ανοξείδωτο χά-
λυβα 

Ύψος 3 m, διάμετρος 0.9 m και χωρητικό-
τητας 1.91 m3. Φέρει εσωτερικά νεύρα 
για αντοχή σε υποπιέσεις. 

2a &2b Σφαιρικοί κρουνοί Φ19 mm για την πλήρωση / εκκένωση της 
δεξαμενής και σύνδεση με αντλία κενού (μέ-
γιστη υποπίεση  20 mbar)  

3a, 3b Σφαιρικοί κρουνοί Φ19 mm (προς / από εναλλάκτη θερμότητας) 
4 Σφαιρικός κρουνός με 

μαστό 
Φ100 mm 

5 Σωλήνας  Φ100 mm 
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α/α Εξάρτημα Παρατηρήσεις 

6 Σωλήνας με κυψελίδα Διάμετρος σωλήνα Φ100 mm. Εσωτερικά φέ-
ρει χάλκινους σωλήνες (Φ 6mm) με σκοπό τη 
διαμόρφωση κυψελίδας.  

7, 8a, 8b Σωλήνες Φ100 mm, σιδεροσωλήνες (7 & 8a) και σω-
λήνας από plexiglass (8b) με καπάκι προσαρ-
μογής στην αντλία (ειδική κατασκευή) 

9 Αντλία  Αντλία οδηγούμενη από 4πολικό η/κ και in-
verter. Σώμα αντλίας Caprari ΜΕC-A 2/80 

10, 15, 16 Σωλήνες Φ80 mm 
11 Σφαιρικός κρουνός Φ80 mm  

12 Αντεπίστροφη βαλ-
βίδα 

Φ80 mm 

13, 15, 16, 18 Σωλήνες Φ80 mm.   
14 Γωνία 90ο Φ80 
17 Ρυθμιστική βαλβίδα 

με μαστό 
Φ80 mm, τύπου πεταλούδας. Από τη βαλβίδα 
γίνεται η ρύθμιση της παροχής 

19 Διακόπτες  
20 Τράπεζα τοποθέτησης 

αντλίας και η/κ 
Ειδική κατασκευή (με αντικραδασμικές βά-
σεις) 

 

 Control Panel Πίνακας ελέγχου 

Flowmeter (FM) Ηλεκτρομαγνητικό 

παροχόμετρο 

Tank Transmitter 
(V) 

Μορφομετατροπέας 

πίεσης στη δεξαμενή 

Pump Suction 
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Transmitter (DP) 

Μορφομετατροπέας 

πίεσης στην κατά-

θλιψη της αντλίας 

Temperature 
Transmitter (T) 

Μορφομετατροπέας 

θερμοκρασίας 

Level meter (L) Αισθητήρας στάθμης 

νερού στη δεξαμενή 

DAS Μονάδα συλλογής 

δεδομένων ΝΙ cFP-

AI-11, LabView 

Σχήμα 2.11: Πίνακας ελέγχου και σύστημα συλλογής και επεξεργασίας πειραματι-

κών μετρήσεων του εργαστηριακού δοκιμαστηρίου αντλιών. 

Για το εργαστηριακό δοκιμαστήριο αντλιών έγινε επιλογή της αντλίας ΜΕC-A 2/80 

της εταιρίας Caprari με οδήγηση από τριφασικό ασύγχρονο τετραπολικό ηλεκτροκι-

νητήρα ισχύος 2.2 kW (Σχήμα 2.13), του οποίου η ταχύτητα περιστροφής ελέγχεται 

και ρυθμίζεται από το inverter FVR-E9S της εταιρίας Fuji Electric (Σχήμα 2.12). Η 

επιλογή της εν λόγω αντλίας αιτιολογείται από τη δυνατότητα αφαίρεσης του εμπρό-

σθιου χυτοσιδερένιου καπακιού, μαζί με τη φλάντζα του στομίου αναρρόφησης και 

την αντικατάσταση του από αντίστοιχο καπάκι που κατασκευάσθηκε από plexiglass. 

Αυτό, σε συνδυασμό με την προσαρμογή σωλήνα από plexiglass ανάντη του στομίου 
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αναρρόφησης, καθιστούν δυνατή την παρατήρηση της ροής στο εσωτερικό της α-

ντλίας και επιτρέπουν τη διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών μετρήσεων με τεχνι-

κές οπτικοποίησης ή PIV (Particle Image Velocimetry). Το κέλυφος της εν λόγω 

αντλίας, μετά την αφαίρεση της αρχικής πτερωτής που προϋπήρχε από τον κατα-

σκευαστή, υποδέχθηκε τις πτερωτές SP-B1, SP-B2 και SP-B3, προκειμένου να 

προσδιορισθούν πειραματικά οι επιδόσεις τους κατά τη λειτουργία με νερό.  

 

 

1. Δεξαμενή νερού 

2. Σωλήνας αναρρόφησης 

3. Αισθητήρια πίεσης στην 

αναρρόφηση 

4. Αντλία 

5. Αισθητήρια πίεσης στην 

κατάθλιψη 

6. Ηλεκτρομαγνητικό πα-

ροχόμετρο 

7. Ρύθμιση παροχής με δι-

κλείδα τύπου πεταλού-

δας 

8. Οθόνη μονάδας η/υ 

9. Inverter 

10. Μετρητικά όργανα 

 

Σχήμα 2.12: Φωτογραφία του εργαστηριακού δοκιμαστηρίου αντλιών. 

 

Σχήμα 2.13: Εμπρόσθια όψη της αντλίας με την πτερωτή SP-B1 και πλευρική όψη 

με τον τριφασικό ηλεκτροκινητήρα. 
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Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο και μορφομετατροπείς πίεσης. 

       

Άνω τμήμα δεξαμενής με μανόμετρο και σύνδεση με την αντλία κενού.  

       

Κάρτα cFP-AI-110 της NI, μονάδα η/υ και οθόνη λογισμικού LabVIEW. 

Σχήμα 2.14: Λεπτομέρειες του εργαστηριακού δοκιμαστηρίου αντλιών. 

Τα επιμέρους εξαρτήματα που απαρτίζουν την εγκατάσταση του δοκιμαστηρίου κα-

ταγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Υπάρχει µία δεξαμενή ύψους 3 m, διαμέτρου 0.9 

m και χωρητικότητας 1.91 m3 (Σχήμα 2.10 και Σχήμα 2.12). Στη δεξαμενή αποθη-

κεύεται το νερό που θα χρειαστεί για την διεξαγωγή των μετρήσεων. Ο όγκος της 

δεξαμενής είναι τέτοιος που μας εξασφαλίζει την σταθερή θερμοκρασία του νερού, 

για χρονικό διάστημα αρκετό για την ολοκλήρωση ενός σετ μετρήσεων. Στο κάτω 

μέρος της δεξαμενής έχει τοποθετηθεί αισθητήρας θερμοκρασίας, με την βοήθεια 

του οποίου είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της στο ρευστό . Ο αισθητήρας 

είναι της εταιρείας ΑΒΒ, SensyTemp, σειρά TSP111. Στην κορυφή της (δεξαμενής), 

έχει πλέον προσαρμοσθεί κατάλληλα η αντλία κενού N 816.3 KN.45.18, της εται-
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ρείας Laboport και ένα μανόμετρο για την ανάγνωση & έλεγχο της εκάστοτε εσωτε-

ρικής πίεσης (Σχήμα 2.14). Η στάθμη του νερού στη δεξαμενή, ελέγχεται µε τη βο-

ήθεια ενός διάφανου σωλήνα, συνδεδεμένο παράλληλα με αυτήν, στο κάτω ακραίο 

της σημείο. Οι αισθητήρες πίεσης στις πλευρές αναρρόφησης και κατάθλιψης της 

αντλίας, είναι τοποθετημένοι σε αποστάσεις όπως ορίζουν οι κανονισμοί και τα πρό-

τυπα, αλλά και με συγκεκριμένη διάταξη, για να ικανοποιούνται οι οδηγίες  του προ-

μηθευτή (Σχήμα 2.10 και Σχήμα 2.12). Η πίεση στην είσοδο της εξεταζόμενης α-

ντλίας, καταγράφεται µε τη χρήση του μορφομετατροπέα απόλυτης πίεσης 264NS / 

σειρά 2600Τ, της εταιρίας ΑΒΒ, ενώ η διαφορική πίεση μεταξύ κατάθλιψης και α-

ναρρόφησης, μετρείται μέσω του μορφομετατροπέα διαφορικής πίεσης 264DS / 

σειρά 2600Τ της εταιρίας ΑΒΒ (Σχήμα 2.14). Η ρύθμιση της παροχής που καταθλί-

βει κάθε φορά η αντλία, γίνεται µε µία δικλείδα τύπου πεταλούδας, στο κατάντη 

άκρο του σωλήνα κατάθλιψης. Για τη μέτρηση της παροχής χρησιμοποιείται το ηλε-

κτρομαγνητικό παροχόµετρο DE41F/σειρά FXE4000 (COPA-XE/MAG-XE) της ε-

ταιρίας ΑΒΒ (Σχήμα 2.10, Σχήμα 2.12 και Σχήμα 2.14). Η τοποθέτηση του παροχό-

µετρου στον οριζόντιο καταθλιπτικό σωλήνα, έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

τoυ κατασκευαστή, που επιβάλλει συμμόρφωση με περιορισμούς ανάντη και κατά-

ντη αυτού, που αφορούν τις αποστάσεις από οποιαδήποτε άλλο εξάρτημα.  

Για τη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η αναλογική 

κάρτα της National Instruments cFP-AI-110, µε ρυθμό δειγματοληψίας 5 δείγματα/s. 

Στη συνέχεια, η κάρτα συνδέεται μέσω σειριακής θύρας µε μονάδα Η/Υ, όπου με 

πρόγραμμα εικονικής ενοργάνωσης στο λογισμικό LabVIEW της NI, γίνεται η κα-

ταγραφή, αποθήκευση και η επεξεργασία των πειραματικών μετρήσεων (Σχήμα 

2.14). 

2.2.1 Πειραματικές μετρήσεις πτερωτών αντλίας SP-B 

Πρόκειται για σειρά μετρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστηριακό δοκι-

μαστήριο αντλιών, του Εργαστηρίου Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυ-

τής και αφορούν τις επιδόσεις των πτερωτών SP-B1, SP-B2 και SP-B3. Ειδικότερα, 

διερευνήθηκε η μεταβολή του μανομετρικού και του βαθμού απόδοσης των προανα-

φερόμενων πτερωτών κατά τη λειτουργία τους εντός του κελύφους της αντλίας του 

δοκιμαστηρίου. 

Για κάθε κύκλο πειραμάτων, η ταχύτητα περιστροφής της αντλίας διατηρείται στα-

θερή και η παροχή μεταβάλλεται, ρυθμίζοντας τη δικλείδα τύπου πεταλούδας. Για 

κάθε θέση της δικλείδας, γινόταν καταγραφή της παροχής, της απόλυτης στατικής 

πίεσης στην αναρρόφηση, της διαφοράς στατικής πίεσης μεταξύ κατάθλιψης και α-

ναρρόφησης της αντλίας και τέλος, της θερμοκρασίας του νερού στη δεξαμενή. Η 

μέτρηση για κάθε θέση της δικλείδας διαρκούσε 5 min περίπου. Οι μετρήσεις των 

μεγεθών της παροχής, της θερμοκρασίας, της απόλυτης πίεσης στην αναρρόφηση, 

της διαφορικής πίεσης μεταξύ κατάθλιψης και αναρρόφησης, της τάσης και έντασης 

του ηλεκτρικού ρεύματος στην έξοδο του inverter, καταγράφονται μέσω του προ-

γράμματος εικονικής ενοργάνωσης στο LabVIEW και προσδιορίζεται ο μέσος όρος 
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τους. Από τις μέσες χρονικές τιμές των μετρήσεων, προσδιορίζονται το μανομε-

τρικό, ο βαθμός απόδοσης και η πειραματική αβεβαιότητα τους, σύμφωνα με τις 

ακόλουθες εξισώσεις (Πίνακας 2.11). 

Πίνακας 2.11: Εξισώσεις υπολογισμού επιδόσεων πτερωτών. 

Μανομετρικό: 
2

2 4 4
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p
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όπου Η είναι το μανομετρικό της αντλίας σε m, ρ είναι η πυκνότητα του νερού σε 

kg/m3, Τ είναι η θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή σε oC, dD=0.08 m είναι η 

διάμετρος του σωλήνα κατάθλιψης, dS=0.1 m είναι η διάμετρος του σωλήνα αναρ-

ρόφησης, Q είναι η ογκομετρική παροχή σε m3/s, Pel  είναι η ηλεκτρική ισχύς στην 

είσοδο του ηλεκτροκινητήρα, U είναι η ηλεκτρική τάση σε Volt, I είναι η ηλε-

κτρική ένταση σε A, δΔp =  20kPa είναι το σφάλμα στη μέτρηση της πίεσης,  

δQ ≤  0.98 m3/hr είναι το σφάλμα στη μέτρηση της παροχής, δU /U= 1% είναι η 

αβεβαιότητα στη μέτρηση της ηλεκτρικής τάσης, δI /Ι=5% είναι η αβεβαιότητα 

στη μέτρηση της ηλεκτρικής έντασης, cosθ=0.85, σΗ είναι η αβεβαιότητα στον 

προσδιορισμό του μανομετρικού και ση είναι η αβεβαιότητα στον προσδιορισμό 

του βαθμού απόδοσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σφάλμα στη μέτρηση της παροχής και με αντικατάσταση 

των σφαλμάτων και των ονομαστικών μετρούμενων μεγεθών στις εξισώσεις (2.16) 

και (2.17) προκύπτουν οι ακόλουθες σχετικές αβεβαιότητες κατά τον προσδιορισμό 

της παροχής, του μανομετρικού και του βαθμού απόδοσης των πτερωτών της αντλίας 

SP-B:  

1.8%; 1.1% και 4.2%Q H   =  =  =   (2.18) 
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Οι επιδόσεις των πτερωτών που μελετήθηκαν πειραματικά κατά τη λειτουργία τους 

σε ροή νερού για τις 1400 rpm, 1000 rpm και 700 rpm, φαίνονται στο Σχήμα 2.15 

και Σχήμα 2.16. 

Σχήμα 2.15: Χαρακτηριστικές καμπύλες επιδόσεων των τριών πτερωτών της αντλίας 

SP-B σε τρείς αριθμούς στροφών. 
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Σχήμα 2.16: Σύγκριση των χαρακτηριστικών καμπυλών λειτουργίας των τριών πτε-

ρωτών της αντλίας SP-B σε τρείς αριθμούς στροφών. 
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3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Η παραδοσιακή μοντελοποίηση στις επιστήμες των μηχανικών βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό σε εμπειρικά ή ημι-εμπειρικά μοντέλα τα οποία όμως δεν ανταποκρίνονται σε 

ακριβείς και λεπτομερείς αναλύσεις και σχεδιασμούς συστημάτων. Η ανάπτυξη νέων 

μοντέλων εξαρτάται από την εμπειρία των μηχανικών και η μετάβαση από την εργαστη-

ριακή κλίμακα σε πλήρη κλίμακα και εφαρμογή είναι χρονοβόρα, δύσκολη και πολλές 

φορές ασύμφορη οικονομικά.  Τα τελευταία χρόνια, οι μηχανικοί που ασχολούνται με 

προβλήματα της μηχανικής των ρευστών χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τη υπο-

λογιστική ρευστοδυναμική (CFD) για να αναλύσουν τη ροή και τις επιδόσεις στο σχε-

διασμό εξαρτημάτων, μηχανών και συστημάτων εφόσον αυτή επιτρέπει τη λεπτομερή 

ανάλυση μιας ροής με μεταφορά μάζας και θερμότητας. 

Απλές, μονοφασικές στρωτές ροές μπορεί να προσομοιωθούν με μεγάλη ακρίβεια και 

για τις περισσότερες μονοφασικές τυρβώδεις ροές οι προσομοιώσεις είναι αξιόπιστες. 

Όμως, σε άλλες περιπτώσεις οι προσομοιώσεις των πολυφασικών ροών είναι ανακριβείς. 

Για αυτά τα συστήματα, τα παραδοσιακά μοντέλα που χρησιμοποιούν καλά αποδεδειγ-

μένες εξισώσεις σχεδιασμού, που έχουν επαληθευτεί εδώ και πολλά χρόνια είναι πιο 

ακριβή από τις καλύτερες προσομοιώσεις CFD. Ωστόσο καθώς οι εξισώσεις σχεδιασμού 

είναι εφαρμόσιμες μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις και για περιορισμένο εύρος συν-

θηκών λειτουργίας, οι προσομοιώσεις CFD μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμες ακόμη και 

όταν δεν είναι δυνατές ακριβείς προβλέψεις, π.χ. με βαθμονόμηση του μοντέλου για 

λήψη λύσης, που επαληθεύεται πειραματικά. 

Στο παρόν κεφάλαιο, αναφέρονται τα φυσικομαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιού-

νται στις αναλύσεις μονοφασικών και διφασικών ροών, ιδιαίτερα ρευστών μιγμάτων υ-

γρού-αέρα, καθώς επίσης οι μέθοδοι, οι τεχνικές και τα εργαλεία της υπολογιστικής ρευ-

στοδυναμικής, που χρησιμοποιήθηκαν στις υπολογιστικές προσομοιώσεις, που διεξο-

δικά παρουσιάζονται και σχολιάζονται στα επόμενα κεφάλαια. 

Στη μαθηματική διατύπωση των εξισώσεων του παρόντος κεφαλαίου , χρησιμοποιούνται 

δύο είδη συμβολισμών, ο διανυσματικός συμβολισμός και  ο συμβολισμός άθροισης με 

δείκτες του Einstein. 

3.1 ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

3.1.1 Εξισώσεις διατήρησης 

Με την υπολογιστική ρευστοδυναμική (CFD) παρέχεται η δυνατότητα προσομοίωσης 

διαφόρων προβλημάτων ροών, επιλύοντας τις εξισώσεις που διατυπώνουν τους νόμους 

διατήρησης μάζας, ορμής και ενέργειας (Versteeg & Malalasekera, 2007). Οι εν λόγω 
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συζευγμένες εξισώσεις, είναι μη γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις και ως εκ τού-

του παρουσιάζουν δυσκολίες στην αριθμητική επίλυση τους, ενώ οι αναλυτικές λύσεις 

αυτών είναι δυνατές υπό προϋποθέσεις – παραδοχές που συντελούν στην πολύ περιορι-

σμένη εφαρμογή τους σε πραγματικά προβλήματα.  

Για την επίλυση του συστήματος των ανωτέρω εξισώσεων απαιτούνται και οι αναγκαίες 

καταστατικές εξισώσεις, καθώς επίσης εξισώσεις ιδιοτήτων του ρευστού. Για την περί-

πτωση τρισδιάστατων μη μόνιμων ροών, νευτώνειων και ομογενών ρευστών, το σύ-

στημα των εξισώσεων παρέχεται στην ακόλουθη πινακοποιημένη μορφή (Πίνακας 3.1).  

Πίνακας 3.1: Εξισώσεις διατήρησης για νευτώνεια ρευστά και καταστατικές εξισώσεις. 

Εξίσωση συνέχειας:  
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Εξίσωση ενέργειας: 
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Καταστατικές εξισώσεις: 

( ) ( ), ; ,int intp p T e e T = =  (3.4) 

 

Όπου ui είναι η i συνιστώσα του διανύσματος της ταχύτητας, ρ είναι η πυκνότητα, μ 

είναι το δυναμικό ιξώδες, λ είναι το διαστολικό ιξώδες, μt είναι το ιξώδες δίνης, p είναι 

η πίεση, gi είναι η i συνιστώσα της επιτάχυνσης της βαρύτητας, Si,mom είναι οι όροι 

πηγής για την ορμή, δij είναι το δέλτα του Kronecker3, htot είναι η ολική ειδική ενθαλ-

πία, h είναι η στατική ειδική ενθαλπία, k είναι η θερμική αγωγιμότητα, T είναι η θερ-

μοκρασία, Prt= μt cp/k είναι ο αριθμός Prandtl, cp είναι η ειδική θερμότητα υπό στα-

θερή πίεση, Se οι όροι πηγής για την ενέργεια και eint είναι η εσωτερική ενέργεια. 
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3.1.2 Εξισώσεις θεώρησης Euler-Euler σε πολυφασικές ροές  

Στο πολυφασικό σύστημα παρίστανται οι διεπιφάνειες διαχωρισμού των φάσεων και ως 

εκ τούτου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα πεδίο συγκροτούμενο από μονοφασικές πε-

ριοχές μέσω των διεπαφών, που αποτελούν τα κινούμενα και ευμετάβλητα όρια μεταξύ 

των φάσεων. Οι αριθμητικές επιλύσεις των πολυφασικών ροών έναντι των μονοφασικών 

ροών, υστερούν σε ευστάθεια και αξιοπιστία, καθώς εμφανίζουν εξαιρετική ευαισθησία 

στις συναρτήσεις “κλεισίματος”, όπως αυτές για το μέγεθος των φυσαλίδων, για τον υ-

πολογισμό της δύναμης αντίστασης κ.α. (Zhu et al., 2018a).  

Σε πολυφασικές ροές τα ρευστά αναμιγνύονται σε μακροσκοπικό επίπεδο. Διαφορετικοί 

λόγοι μίξης των φάσεων μπορεί να έχουν ως συνέπεια τροποποιημένες φυσικές ιδιότη-

τες. Τότε υπάρχει περίπτωση το μίγμα να καταστεί ανομοιογενές. Σ’ αυτές τις περιπτώ-

σεις, απαιτούνται για κάθε φάση διαφορετικές εξισώσεις κίνησης και οριακών συνθη-

κών. Το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη ξεχωριστών πεδίων για τις ταχύτητες αλλά και 

για άλλες παραμέτρους. Εξαίρεση το πεδίο πιέσεων το οποίο διατηρείται κοινό για όλες 

τις φάσεις του μίγματος. Όταν όμως οι ροές έχουν χαρακτηριστικά ομογενούς μίγματος, 

όλες οι φάσεις έχουν κοινά τα πεδία ταχύτητας, θερμοκρασίας, πίεσης, τύρβης κλπ. Συ-

νεπώς οι ομογενείς ροές προσομοιώνονται από μία σειρά κοινών εξισώσεων για την 

ορμή, ενέργεια κλπ. Μικρό ποσοστό αέριας φάσης, εμφανίζεται εντός του συνεχόμενου 

μέσου, με τη μορφή πολύ μικρών φυσαλίδων. Έτσι, οι αλλαγές που εξ αυτών υπεισέρ-

χονται στο πεδίο ροής, δεν είναι σημαντικές. Καθώς το ποσοστό της αέριας φάσης αυ-

ξάνεται, το μανομετρικό, η παροχή και η ισχύς της αντλίας μειώνονται συνεχώς ως συ-

νέπεια της μεταβολής της πυκνότητας του μίγματος. Για προσομοιώσεις τέτοιων περι-

πτώσεων υπάρχουν οι θεωρήσεις Euler-Lagrange, Euler-Euler και ASM (Algebraic Slip 

Model) (Rafique et al., 1982).  

Η προσέγγιση Euler–Lagrange θεωρεί ότι το ρευστό συμπεριφέρεται σαν συνεχές μέσο 

και ισχύουν σε αυτό οι εξισώσεις Navier-Stokes μη μόνιμης ροής. Η επίλυση της ροής 

της διασκορπισμένης φάσης γίνεται μέσω των εξισώσεων της τροχιάς ενός μεγάλου α-

ριθμού σωματιδίων στο πεδίο ροής. Η κύρια και η δευτερεύουσα φάση αλληλοεπιδρούν 

μέσω ανταλλαγής μάζας, ορμής και ενέργειας. Κατά την επίλυση με την προσέγγιση 

Euler–Lagrange υπολογίζονται και οι τροχιές των σωματιδίων σε καθορισμένα διαστή-

ματα, θεωρώντας ότι η δευτερεύουσα φάση καταλαμβάνει ένα μικρό ποσοστό του όγκου 

του πολυφασικού μίγματος. Συνεπώς, αν η δευτερεύουσα φάση καταλαμβάνει ένα με-

γάλο όγκο, η εν λόγω προσέγγιση δύσκολα ή αδύνατο να χρησιμοποιηθεί.  

Στην προσέγγιση Euler-Euler κάθε φάση αντιμετωπίζεται ως συνεχές μέσο και αυτή ε-

φαρμόζεται για τη μοντελοποίηση διασκορπισμένων ροών, όταν το ενδιαφέρον δεν ε-

στιάζεται στην παρακολούθηση μεμονωμένων σωματιδίων, αλλά στη μακροσκοπικά, 

συνολική κίνηση των σωματιδίων. Για την επίλυση των μέσων πεδίων, οι εξισώσεις διε-

σπαρμένης φάσης υπολογίζονται σε κάθε υπολογιστικό κελί με βάση τον μέσο όρο (E. 

Stenmark, 2013). Για τις CFD προσομοιώσεις πολυφασικών ροών το μοντέλο Euler-Eu-

ler είναι πολυπλοκότερο. Η εισαγωγή επιπλέον φάσεων, που εκάστη αντιπροσωπεύεται 

από μια ομάδα εξισώσεων διατήρησης, επιβαρύνει σημαντικά τον όγκο των υπολογι-

σμών. Παρ’ όλα αυτά, γενικά προτιμάται η περιγραφή Euler-Euler για τη διασπαρμένη 
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φάση έναντι της περιγραφής Lagrange, καθώς πλεονεκτεί όχι μόνο ως προς την ανεξαρ-

τησία του πλέγματος (Wan & Peters, 1999), αλλά και ως προς του ότι σ’ αυτή, δεν υφί-

σταται απαγορευτικό ποσοστό για την δευτερεύουσα φάση.  

Πίνακας 3.2: Εξισώσεις διατήρησης μάζας και ορμής πολυφασικών ροών για την κινη-

ματική θεώρηση Euler-Euler. 

Εξίσωση συνέχειας: 
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Όπου Sm,i είναι μία πηγή μάζας, Γij είναι η ροή μάζας ανά όγκο από την φάση i στην j, 

τi είναι ο τανυστής τάσης της i-φάσης, ( )
1

pN

ij j ji i

i

+ +

=

 − u u (1) είναι η ορμή που επάγει η 

διεπιφανειακή μεταφορά μάζας, Smom, i είναι οι όροι πηγής για την ορμή που οφείλονται 

σε εξωτερικές ογκικές δυνάμεις, Μi είναι οι διεπιφανειακές δυνάμεις αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των φάσεων, ,

D

i jF  είναι οι δυνάμεις αντίστασης, ,

L

i jF  είναι οι δυνάμεις ανύψω-

σης, ,

LUB

i jF  είναι οι δυνάμεις λιπαινόμενου τοιχώματος, ,

VM

i jF  είναι οι δυνάμεις εικονικής 

μάζας, ,

TD

i jF  είναι οι δυνάμεις διασπειρόμενης τύρβης και SF (2)  είναι οι δυνάμεις πίεσης 

στερεού. 

 

(1)  Ο όρος είναι μηδενικός για διφασική ροή νερού-αέρα 

(2)  FS=0 όταν στη ροή δεν υπάρχουν στερεά σωμάτια 

Η απόδοση της περιγραφής Euler-Euler για μίγματα υγρού-αερίου έχει επιβεβαιωθεί από 

προσομοιώσεις που έγιναν για “στήλες φυσαλίδων” από τους Krepper et al. (2007), Hla-

witschka et al. (2011) και Huang et al. (2014). Η εν λόγω κινηματική περιγραφή της 

ροής, σε συνδυασμό με τα διάφορα μοντέλα της τύρβης, χρησιμοποιείται για την από 

κοινού επίλυση των τρισδιάστατων εξισώσεων Navier Stokes, συνέχειας και ενέργειας, 
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όπως αυτές ισχύουν για κάθε φάση. Συνεπώς καθώς η επίλυση δύναται να περιλαμβάνει 

δύο πεδία ταχυτήτων (ένα για κάθε φάση), είναι εφικτός ο διαχωρισμός τους. Το τυρβώ-

δες πεδίο επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μη ομογενές, με την δημιουργία δια-

κριτών τιμών, που αντιπροσωπεύουν κάθε φάση, όπως και οι ογκομετρικοί  τους λόγοι. 

Σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα μεγέθη, η πίεση χαρακτηρίζεται για τις κοινές τιμές 

αμφότερων (Zhu & Zhang, 2014). Η αλληλεπίδραση μεταξύ των φάσεων μπορεί να μο-

ντελοποιηθεί με όρους διεπιφανειακής μεταφοράς της ορμής, έτσι ώστε π.χ. σε μία ισό-

θερμη μη αναμείξιμη διφασική ροή, οι διεπιφανειακές μεταφορές μάζας και ενέργειας 

να μην λαμβάνονται υπόψη. 

Οι εξισώσεις διατήρησης μάζας και ορμής που διέπουν τη διφασική ροή μίγματος υγρού-

αερίου δίδονται σε πινακοποιημένη μορφή (Πίνακας 3.2). Οι δύο φάσεις θεωρούνται ως 

συνεχείς και η χωρική τους κατανομή μέσα στο πεδίο γίνεται μέσω του συντελεστή ό-

γκου της κάθε μίας φάσης. Η σύζευξη μεταξύ των δύο φάσεων, δεν επιτυγχάνεται μόνο 

μέσα από τους διεπιφανειακούς όρους μεταφοράς, αλλά και μέσω της πίεσης, καθώς 

εμφανίζεται και αυτή στην εξίσωση της ορμής. 

3.1.2.1 Δυνάμεις σε διφασικές ροές 

Για το διφασικό μοντέλο Euler-Euler, η αλληλεπίδραση μεταξύ των φάσεων, όπως έχει 

ήδη επισημανθεί, εμφανίζεται μέσω των διεπιφανειακών όρων μεταφοράς της ορμής. 

Άρα απαιτούνται επιπλέον μοντέλα που αφορούν τον καθορισμό των διεπιφανειακών 

δυνάμεων της εξίσωσης (3.7). Είναι απαραίτητες διότι μόνο έτσι το σύστημα καθίσταται 

επιλύσιμο. Οι απαραίτητοι “νόμοι κλεισίματος” δίνονται ως αποτέλεσμα στατιστικής ε-

πεξεργασίας για την εύρεση της μέσης τιμής. 

Οι ασκούμενες δυνάμεις στις φυσαλίδες εξαρτώνται από τους αδιάστατους αριθμούς 

Reynolds, Eötvös και Morton (Bhaga & Weber, 1981), όπως ορίζονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πίνακας 3.3: Αδιάστατοι χαρακτηριστικοί αριθμοί σε διφασικές ροές. 

Αριθμός 

Reynolds 
l rel p

p

l

U d
Re




=   (3.8)  

Αριθμός 

Eötvös 

2( )l g pg d
Eo

 



−
=   (3.9) 

Αριθμός 

Morton 

4

3

( )l l g

l

g
Mo

  

 

−
=   (3.10) 

όπου 3 6 π (διάμετρος φυσαλίδας)p pd V=  (3.11) 

Urel είναι η σχετική ταχύτητα μεταξύ των δύο φάσεων, μl το ιξώδες του υγρού, ρl και 

ρg είναι η πυκνότητα της υγρής και αέριας φάσης και σ είναι η επιφανειακή τάση. 
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Οι διεπιφανειακές δυνάμεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των φάσεων  όπως ορίζονται από 

την εξίσωση (3.7), περιλαμβάνουν τις δυνάμεις αντίστασης, τις δυνάμεις ανύψωσης, τις 

δυνάμεις λιπαινόμενου τοιχώματος, τις δυνάμεις εικονικής μάζας, τις δυνάμεις διασπει-

ρόμενης τύρβης και τις δυνάμεις πίεσης στερεού. Ο υπολογισμός των ανωτέρω δυνά-

μεων, γίνονται με τις εξισώσεις που παρατίθενται συγκεντρωτικά στους ακόλουθους πί-

νακες.  

Πίνακας 3.4: Εξισώσεις υπολογισμού δύναμης αντίστασης. 

Δύναμη αντίστασης 

(Yamoah et al., 2015) ( )
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Πίνακας 3.5: Εξισώσεις υπολογισμού δύναμης ανύψωσης. 

Δύναμη ανύψωσης 

(Drew & Lahey Jr., 1979) 
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Πίνακας 3.6: Εξισώσεις υπολογισμού δύναμης λιπαινόμενου τοιχώματος  και τυρβώδους 

δύναμης διασποράς. 

Δύναμη λιπαινόμενου 

τοιχώματος  

(Antal et al., 1991) 
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σποράς  

(Yamoah et al., 2015) 
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είναι ο συντελεστής αντίστασηςDc  (Πίνακας 3.4)
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Για την περίπτωση στήλης φυσαλίδων, η κύρια δύναμη διεπιφάνειας που κυριαρχεί ένα-

ντι όλων των άλλων, σύμφωνα με τους Pourtousi et al (2014), είναι η δύναμη της αντί-

στασης. Πλήθος ερευνών έχουν διεξαχθεί από μελετητές, έχοντας αυτή ως μοναδική διε-

πιφανειακή δύναμη. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες των P. Chen, et al. (2005), 

Zhang, et al. (2006), Laborde-Boutet et al. (2009) και Gupta et al. (2013). Υπάρχουν 

όμως και εκείνες των Deen, et al. (2001) και Díaz et al. (2008) που περιλαμβάνουν τη 

δύναμη άνωσης καθώς και τον όρο της εικονικής μάζας. Άλλες πάλι μελέτες συμπερι-

λαμβανομένων των Tabib et al (2008) επέλεξαν τις δυνάμεις διάχυσης της τύρβης αντί 

του όρου της  εικονικής μάζας, ενώ οι Bai et al (2011) υιοθέτησαν και τη δύναμη του 

λιπαινόμενου τοιχώματος (wall lubrication). Γενικά όσο πιο περιεκτικό είναι το μοντέλο 

για της διεπιφανειακές αλληλεπιδράσεις, τόσο μεγαλύτερη και η ακρίβεια. Υπάρχουν 



Κεφάλαιο 3 87 

όμως και περιπτώσεις που κάποιες εξ αυτών (των δυνάμεων), μπορούν να αγνοηθούν 

προς όφελος υπολογιστικού κόστους (Dhotre et al., 2013; Krepper et al., 2009). Για πα-

ράδειγμα οι Tabib et al (2008) κατέληξαν ότι, σε προσομοιώσεις τοπικών υδροδυναμι-

κών φαινομένων σε στήλη φυσαλίδων, η συνεισφορά της εικονικής μάζας ήταν αμελη-

τέα και αυτό αιτιολογήθηκε από το γεγονός ότι η επιτάχυνση και η επιβράδυνση του 

ρευστού είναι περιορισμένη σε μικρούς χώρους όπως οι στήλες. Με παρόμοια λογική, 

σε διφασικές ροές υγρού-αερίου εντός αντλιών, οι διεπιφανειακές δυνάμεις μπορεί να 

μην είναι το ίδιο σημαντικές, καθώς υπάρχει εξάρτηση από την παροχή, την ταχύτητα 

περιστροφής, το ποσοστό της αέριας φάσης αλλά και την γενικότερη δομή της αντλίας.  

3.1.3 Οριακές συνθήκες 

Στις υπολογιστικές προσομοιώσεις θεωρείται μόνο ένα μέρος του πραγματικού φυσικού 

πεδίου ή του συστήματος. Για την οριοθέτηση του υπό μελέτη πεδίου ροής λμβ΄σνονται 

υπόψη τα στερεά τοιχώματα καθώς αυτά αποτελούν φυσικά όρια του πραγματικού  πε-

δίου. Συνεπώς ο προσδιορισμός μιας συνοριακής συνθήκης περιλαμβάνει την απόδοση 

αριθμητικών τιμών για τις εξαρτημένες μεταβλητές στις θέσεις των φυσικών ορίων που 

περιγράφουν την περιοχή του χώρου στην οποία πρόκειται να επιλυθούν οι μερικές δια-

φορικές εξισώσεις. Οι οριακές συνθήκες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή καθώς εσφαλμένη 

εφαρμογή τους μπορεί να οδηγήσει σε μια ανακριβή προσομοίωση του πραγματικού συ-

στήματος. Επιπλέον, η σταθερότητα και η ταχύτητα σύγκλισης του αριθμητικού σχήμα-

τος μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά. Οι οριακές συνθήκες για ροές ρευστών είναι γε-

νικά περισσότερο πολύπλοκες εξαιτίας της σύνδεσης του πεδίου ταχυτήτων με την κα-

τανομή της πίεσης. Οι τύποι οριακών συνθηκών που απαντώνται γενικά στην αριθμητική 

λύση των εξισώσεων Euler και Navier-Stokes (J. Blazek, 2005) είναι στερεού τοιχώμα-

τος, απομακρυσμένου σημείου (για εξωτερικές ροές), εισροής και εκροής (για εσωτερι-

κές ροές), περιοδικότητας και συμμετρίας 

▪ Οριακές συνθήκες για αδιαπέραστα τοιχώματα: Στις θεωρήσεις ροών ρευστών μηδε-

νικής συνεκτικότητας, το ρευστό γλιστρά πάνω στα τοιχώματα και το διάνυσμα της 

ταχύτητας είναι εφαπτόμενο στην επιφάνεια και δεν εξαρτάται από την κινητική κα-

τάσταση του τοιχώματος. Αντίθετα, σε ροές συνεκτικών ρευστών σε μη διαπερατές 

επιφάνειες τοιχωμάτων εφαρμόζεται η συνθήκη της μη ολίσθησης της ροής ως προς 

το τοίχωμα (wall-no slip), δηλαδή το ρευστό στο τοίχωμα έχει την ταχύτητα του τοι-

χώματος, ενώ αυτό δεν διέρχεται δια της επιφάνειας του τοιχώματος. Η κινητική ε-

νέργεια της τύρβης όπως και οι κλίσεις αυτής στο τοίχωμα λαμβάνουν μηδενικές τι-

μές, ενώ ο ρυθμός διάχυσης έχει θετικές τιμές.  

▪ Οριακές συνθήκες απομακρυσμένου σημείου: Οι υπολογιστικές προσομοιώσεις εξω-

τερικών ροών διεξάγονται εντός οριοθετημένου πεδίου και για το λόγο αυτό, είναι 

αναγκαίες οι τεχνητές οριακές συνθήκες. Η εφαρμογή των οριακών συνθηκών του 

“απομακρυσμένου σημείου” οφείλουν να ικανοποιούν δύο βασικές απαιτήσεις. Πρώ-

τον, η περικοπή του πεδίου δεν πρέπει να έχει αξιοσημείωτες επιπτώσεις στη λύση 

ροής σε σύγκριση με τον άπειρο χώρο. Δεύτερον, οι τυχόν εξερχόμενες διαταραχές 

δεν πρέπει να αντανακλώνται ξανά στο πεδίο ροής (Mazaheri & Roe, 1997). 
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▪ Οριακές συνθήκες εισόδου και εξόδου: Στη βιβλιογραφία προτείνονται διάφορες προ-

σεγγίσεις για τον ενδεικνυόμενο τρόπο εφαρμογής των οριακών συνθηκών εισόδου 

και ιδιαίτερα της εξόδου για τις εξισώσεις Navier-Stokes (Baum et al., 1995; Griffiths, 

1997; Papanastasiou et al., 1992; Renardy, 1997; Sani & Gresho, 1994). Γενικά, στην 

είσοδο στροβιλομηχανών μια αρκετά διαδεδομένη επιλογή είναι ο καθορισμός της 

πίεσης, της ταχύτητας, της θερμοκρασίας, της έντασης της τύρβης και των ιδιοτήτων 

του ρευστού. Στην έξοδο του πεδίου ροής συνήθως προδιαγράφεται η στατική πίεση 

και η ταχύτητα. 

▪ Οριακές συνθήκες περιοδικότητας: Υπάρχουν ορισμένες πρακτικές εφαρμογές όπου 

το πεδίο ροής είναι περιοδικό σε σχέση με μία ή περισσότερες κατευθύνσεις συντε-

ταγμένων. Σε μια τέτοια περίπτωση, αρκεί η προσομοίωση της ροής μόνο σε μία από 

τις επαναλαμβανόμενες περιοχές. Η σωστή αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο φυσικό 

τομέα επιβάλλεται μέσω περιοδικών οριακών συνθηκών. Διακρίνονται δύο βασικοί 

τύποι περιοδικών ορίων. Ο πρώτος αφορά τη «μεταφορική» (translational) περιοδι-

κότητα, δηλαδή ένα περιοδικό όριο μπορεί να μετασχηματιστεί στο άλλο όριο με κα-

θαρή μεταφορά συντεταγμένων. Ο δεύτερος τύπος αφορά περιστροφική (rotational) 

περιοδικότητα, δηλαδή ένα περιοδικό όριο δημιουργείται με περιστροφή του συστή-

ματος συντεταγμένων. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τον ορθό χειρισμό των 

περιοδικών συνθηκών παρέχονται στη βιβλιογραφία (Chung & Baek, 1992; Segal et 

al., 1994). 

▪ Οριακές συνθήκες συμμετρίας: Αν η ροή είναι συμμετρική σε σχέση με μια γραμμή 

ή ένα επίπεδο, τότε η συνθήκη της συμμετρίας επιβάλλει αφενός τη μηδενική συνι-

στώσα της ταχύτητας σε διεύθυνση κάθετη στο όριο συμμετρίας και αφετέρου  μηδε-

νικές κλίσεις των βαθμωτών μεγεθών. Κατά την εφαρμογή, οι κάθετες ταχύτητες τί-

θενται ίσες με μηδέν στο όριο συμμετρίας, ενώ οι τιμές όλων των άλλων μεταβλητών 

ακριβώς έξω από το χώρο λύσης εξισώνονται με τις τιμές τους στον κοντινότερο 

κόμβο εντός του χωρίου. 

3.1.4 Αρχικοποιήσεις τιμών 

Με την έναρξη κάθε υπολογιστικής προσομοίωσης, η οποία γίνεται σε επαναληπτικά 

βήματα, είναι απαραίτητο να δοθούν κάποιες αρχικές τιμές, στο σύνολο των μεγεθών 

που εισέρχονται σ’ αυτήν. Γενικά το τελικό αποτέλεσμα είναι θεωρητικά ανεξάρτητο 

από τις αρχικές τιμές, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν συμβαίνει αυτό, καθώς 

ανακύπτουν προβλήματα σύγκλισης. Ως τέτοια μπορεί να θεωρηθεί η περίπτωση προσο-

μοίωσης αντλιών με χαμηλή ειδική ταχύτητα, που η χαρακτηριστική καμπύλη λειτουρ-

γίας τους είναι αρκετά πεπλατυσμένη. Στις αριθμητικές επιλύσεις διφασικών ροών σε 

αντλίες, ως αρχικές τιμές, συνήθως εφαρμόζονται αυτές που προκύπτουν από τη λύση 

της μόνιμης μονοφασικής ροής. Με τις κατάλληλες παραδοχές, μπορούν να τεθούν οι 

αρχικές τιμές ορισμένων μεγεθών, όπως το ποσοστό της αέριας φάσης αλλά και η ταχύ-

τητα των φυσαλίδων εντός τους συνεχόμενου μέσου. Στο πλαίσιο αυτό, το ποσοστού της 

αέριας φάσης τίθεται ίσο με αυτό της οριακής συνθήκης εισόδου, με την ταχύτητα να 

είναι μηδενική. 
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3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Στις προσομοιώσεις CFD, το υπολογιστικό χωρίο διαμορφώνεται κατάλληλα, έτσι ώστε 

να διευκολυνθεί η διαδικασία σύγκλισης, όπως επιβάλλεται από τον επαναληπτικό τρόπο 

επίλυσης των εξισώσεων. Για παράδειγμα, το υπολογιστικό χωρίο μιας στροβιλομηχα-

νής, επιμηκύνεται ανάντη και κατάντη των διατομών εισόδου και εξόδου, έτσι ώστε να 

υπάρχει «συμβατότητα» με τις τιθέμενες συνθήκες για τις ταχύτητες, πιέσεις και ένταση 

της τύρβης. Αντίθετα, δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη αν διατίθενται στα σημεία εισόδου και 

εξόδου πειραματικές μετρήσεις.  

Για τον ακριβή καθορισμό αυτών των θέσεων, απαιτείται μία καλή γνώση της φυσικής 

της ροής και αρκετή εμπειρία. Αν αυτά τα όρια είναι πολύ κοντά στην πτερωτή, τότε 

παρουσιάζονται προβλήματα σύγκλισης, με τα τελικά αποτελέσματα σε πολλές περιπτώ-

σεις να περιέχουν υψηλό ποσοστό σφάλματος. Από την άλλη πλευρά τυχόν ιδιαίτερα 

απομακρυσμένη τοποθέτηση τους έχει ως συνέπεια η εφαπτομενική συνιστώσα να ανα-

πτύσσεται περαιτέρω και να γίνεται κατά πολύ μεγαλύτερη, σε σχέση με την μεσημ-

βρινή. Το γεγονός αυτό καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμο στην έξοδο της πτερωτής, οπότε 

και ενδέχεται έτσι να ενισχύονται έτσι τα αριθμητικά σφάλματα. Επιπλέον οι επιμηκύν-

σεις στις εισόδους και εξόδους του τυπολογικού χωρίου, αυξάνει κατά περίπτωση τον 

αριθμό των κελιών του πλέγματος και καθιστά πλέον χρονοβόρα και απαιτητική την 

αριθμητική επίλυση των εξισώσεων.  

Η συμμετρία που παρουσιάζει η πτερωτή, επιτρέπει σε περιπτώσεις όπου το ενδιαφέρον 

εστιάζεται αποκλειστικά στην διαμόρφωση του πεδίου εντός ενός μεμονωμένου διαύλου 

αυτής και όχι συνολικά της πτερωτής, η ακόμα γενικότερα της αντλίας, να περιοριστεί 

το πεδίο σ’ ένα τέτοιο επιμέρους τμήμα της. Αυτό μπορεί να γίνει αποκόπτοντας την 

ζώνη ενδιαφέροντος, από το υπόλοιπο με επιβολή των κατάλληλων οριακών συνθηκών. 

Έχει αποδειχτεί και δημοσιευτεί (T. Müller et al., 2016) ότι τα αποτελέσματα ανάμεσα 

στο να μελετηθεί ολόκληρη η πτερωτή ή μέρος αυτής, δεν παρουσιάζουν καμιά σημα-

ντική διαφοροποίηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο χωρίς να αλλοιώνεται η ακρίβεια και η 

πιστότητα των αποτελεσμάτων σε σχέση με την πραγματικότητα, εξοικονομείται σημα-

ντική υπολογιστική ισχύ. Επίσης εξασφαλίζονται μικρότεροι χρόνοι επίλυσης, καθώς 

διευκολύνεται η όλη διαδικασία, περιορίζοντας τον όγκο των υπολογισμών.  

3.2.1 Υπολογιστικά πλέγματα 

Το πλέγμα είναι ένα σύνολο σημείων του χώρου, στις θέσεις των οποίων υπολογίζονται 

τα ζητούμενα μεγέθη ροής. Η πυκνότητα του πλέγματος, καθορίζεται με κριτήρια την 

ακρίβεια και το χρόνο υπολογισμού (Wyman, 2001). 

Η πλεγματοποίηση ως διαδικασία κατασκευής ενός υπολογιστικού πλέγματος , έχει απο-

τέλεσμα τη διαμόρφωση ενός τύπου πλέγματος που χαρακτηρίζεται ως δομημένο πλέγμα 

(structured grid), μη δομημένο πλέγμα (unstructured grid) και υβριδικό πλέγμα (hybrid 

grid). Ενδεικτικές παραδείγματα των προαναφερόμενων τύπων πλεγμάτων φαίνονται 

στο Σχήμα 3.1. 
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α) Δομημένο πλέγμα 

 

γ) Υβριδικό πλέγμα 

 

β) Μη δομημένο πλέγμα 

Πηγή εικόνων: (Yeoh & Tu, 2009) 

Σχήμα 3.1 : Παραδείγματα υπολογιστικών πλεγμάτων. 

3.2.1.1 Δομημένη πλεγματοποίηση 

Στις δομημένες πλεγματοποιήσεις, τα πλέγματα συγκροτούνται από κανονικά επαναλαμ-

βανόμενα μοτίβα που ονομάζονται block. Αυτοί οι τύποι πλέγματος, χρησιμοποιούν τε-

τράπλευρα στοιχεία σε 2D πεδία και εξάεδρα στοιχεία σε 3D πεδία, σε ορθογώνια διά-

ταξη. Παρόλο που η τοπολογία του κάθε στοιχείου είναι σταθερή, το πλέγμα μπορεί να 

διαμορφωθεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται στη γεωμετρία μέσω του τεντώματος και της 

συστροφής του block. Οι πραγματικά καλές δομημένες γεννήτριες πλέγματος, χρησιμο-

ποιούν εξελιγμένες ελλειπτικές εξισώσεις, για να βελτιστοποιούν αυτόματα το σχήμα 

του πλέγματος, με σκοπό την καλύτερη ποιότητα του, διορθώνοντας την  ορθογωνικό-

τητα του, την παραμόρφωση και στρεβλότητα του. (Σχήμα 3.1α). Για την πλήρη κάλυψη 

ενός χώρου μπορούν να κατασκευαστούν πολλαπλές ξεχωριστές δομές , συνδεδεμένες 

κατάλληλα μεταξύ τους. Με την πάροδο των ετών, έχουν εξελιχθεί αρκετές μέθοδοι σύν-

δεσης μεταξύ των block. Ενώ τα πλέγματα πολλαπλών μπλοκ δίνουν στον χρήστη πε-

ρισσότερη ελευθερία στην κατασκευή του πλέγματος, οι απαιτήσεις σύνδεσης block 



Κεφάλαιο 3 91 

μπορούν να περιορίζουν και συχνά είναι δύσκολο να κατασκευαστούν. Επιπλέον, οι διά-

φοροι βαθμοί ελευθερίας συνδεσιμότητας, αποβαίνουν εις βάρος της ακρίβειας της λύ-

σης και της ευστάθειας της επίλυσης. 

Τα δομημένα πλέγματα διακρίνονται για ένα σημαντικό πλεονέκτημα που έχουν σε 

σχέση με άλλες μεθόδους. Επιτρέπουν στο χρήστη υψηλό βαθμό ελέγχου. Ο χρήστης 

μπορεί να κατατμίσει ελεύθερα τον χώρο σε διαφορετικά block, έτσι όπως αυτός αξιο-

λογεί, για την καλύτερη ανάπτυξη του πλέγματος που θα δημιουργηθεί σε καθέναν απ’ 

αυτά. Επιπλέον, τα εξααεδρικά και τα τετράπλευρα στοιχεία, τα οποία είναι πολύ απο-

τελεσματικά στο χώρο πλήρωσης, υποστηρίζουν την ακρίβεια της τελικής λύσης ακόμα 

και υπό συνθήκες παραμόρφωσης. Επίσης επιτρέπεται στο χρήστη να συμπυκνώνει σε 

σημεία και περιοχές που αναμένονται υψηλές κλίσεις στα μεγέθη του πεδίου ροής και 

να επεκταθεί σε μια λιγότερο πυκνή διάταξη μακριά από αυτές τις περιοχές. Θα πρέπει 

να προστεθεί η δυνατότητα του χρήστη να καθορίζει την κύρια κατεύθυνση των στοι-

χείων του πλέγματος, κατορθώνοντας να είναι πιο συχνά ευθυγραμμισμένο με την ροή, 

αποδίδοντας συνεπώς και μεγαλύτερη ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Τέλος, οι δομημένες 

πλεγματοποιήσεις τυπικά απαιτούν τη μικρότερη ποσότητα μνήμης για ένα δεδομένο 

μέγεθος στοιχείων και εκτελούνται ασφαλώς γρηγορότερα εξαιτίας της βελτιστοποιημέ-

νης διάταξης στην καταχώρηση και αποθήκευση του πλέγματος (Wyman, 2001). 

Το κύριο μειονέκτημα των δομημένου πλέγματος είναι ο χρόνος και η τεχνογνωσία που 

απαιτούνται για τη διαμόρφωση μιας βέλτιστης δομής block για ένα ολόκληρο μοντέλο 

ενώ ταυτόχρονα είναι χρονοβόρα διαδικασία που διαρκεί από αρκετές ημέρες έως και 

εβδομάδες. Ορισμένες γεωμετρίες υπολογιστικών χωρίων, δεν προσφέρονται για δομη-

μένες τοπολογίες και τότε ο χρήστης αναγκάζεται να παραμορφώσει τα κελία σε βαθμό 

που επηρεάζει δραστικά την ακρίβεια και τη σύγκλιση του επιλυτή. 

3.2.1.2 Μη δομημένη πλεγματοποίηση  

Στις μη δομημένες πλεγματοποιήσεις το υπολογιστικό χωρίο πληρείται με αυθαίρετη 

συλλογή κελιών, τρίγωνα για 2D χωρία και τετράεδρα σε 3D χωρία, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 3.1β. Επειδή η διάταξη των στοιχείων δεν έχει διακριτό πρότυπο, το πλέγμα ονο-

μάζεται αδόμητο. Αυτοί οι τύποι πλεγμάτων συνήθως χρησιμοποιούν τρίγωνα σε 2D και 

τετράεδρα σε 3D. 

Τα κελιά, όπως και στα δομημένα πλέγματα, μπορούν να τεντωθούν και να περιστρα-

φούν για να προσαρμοστούν στον τομέα. Οι μη δομημένες πλεγματοποιήσεις είναι κατά 

μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένες. Με το απαραίτητο λογισμικό CAD, ένα γεννήτορας 

μπορεί να τοποθετήσει αυτόματα τρίγωνα στις επιφάνειες και το τετράεδρα στον όγκο 

με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια από το χρήστη. Ο αυτοματοποιημένος αυτός αλγό-

ριθμος περιλαμβάνει συνήθως την αρχική δημιουργία της ζώνης πλησίον των επιφανειών 

και στη συνέχεια, είτε προσθέτοντας στοιχεία που αγγίζουν το όριο (προωθώντας το μέ-

τωπο) είτε προσθέτοντας σημεία στο εσωτερικό και επανασυνδέοντας τα κελιά (τριγω-

νοποίηση Delaunay) (Wyman, 2001). 

Η αυτοματοποίηση της μη δομημένης πλεγματοποίησης ενός υπολογιστικού χωρίου εί-

ναι το πλεονέκτημα κατασκευής αυτών των τύπων πλεγμάτων σε συνδυασμό με τη μικρή 
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συμμετοχή του χρήστη και το μικρό χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της. Ανάλογα με 

τη συνθετότητα του υπολογιστικού χωρίου, η μη δομημένη πλεγματοποίηση του διαρκεί 

από μερικά λεπτά έως λίγες ώρες. 

Το κύριο μειονέκτημα των μη δομημένων πλεγμάτων είναι η έλλειψη ελέγχου από τον 

χρήστη κατά την ανάπτυξη και τοποθέτηση του. Τυπικά, οποιαδήποτε εμπλοκή του χρή-

στη περιορίζεται στα όρια του πλέγματος με τον γεννήτορα να γεμίζει αυτόματα το εσω-

τερικό. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα κατά την προσπάθεια βελτίωσης του  πλέγ-

ματος σε μια τοπική περιοχή. Το πλέγμα δεν θα είναι τόσο καλό και δεν θα ανταποκρί-

νεται στις απαιτήσεις για ορθή και ακριβή λύση. Συχνά το όλο πλέγμα πρέπει να γίνει 

πολύ ποιο πυκνό για να ανταποκριθεί στην απαραίτητη αύξηση των σημείων που απαι-

τούνται τοπικά. Ένα άλλο μειονέκτημα των μεθόδων είναι ότι βασίζονται σε δεδομένα 

που προέρχονται από πολύ αξιόπιστα CAD. Οι περισσότερες αστοχίες που οφείλονται 

σε παρεμβολές που προέρχονται από κάποιο σφάλμα στο μοντέλο CAD. Οι μη δομημέ-

νες πλεγματοποιήσεις συγκρινόμενες με τις δομημένες απαιτούν περισσότερη μνήμη και 

έχουν μεγαλύτερους χρόνους επίλυσης για τον ίδιο περίπου αριθμό κελιών και ταυτό-

χρονα υστερούν σε ακρίβεια. 

3.2.1.3 Υβριδικές πλεγματοποιήσεις 

Στις υβριδικές πλεγματοποιήσεις επιχειρείται ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων των 

δομημένων και μη δομημένων πλεγμάτων. Τα υβριδικά πλέγματα χρησιμοποιούν κάποια 

μορφή δομημένου πλέγματος σε τοπικές περιοχές ενώ χρησιμοποιούν μη δομημένο 

πλέγμα στον κύριο όγκο του χωριού. Σε 3D χωρία τα υβριδικά πλέγματα συγκροτούνται 

από εξάεδρα, τετράεδρα, πρισματικά και πυραμιδικά κελιά, ενώ στα 2D χωρία τα κελιά 

είναι τρίγωνα και τετράπλευρα. Τα εξάεδρα στοιχεία είναι εξαιρετικά να χρησιμοποιού-

νται κοντά στα στερεά όρια (όπου οι βαθμίδες των μεταβλητών της ροής είναι υψηλές) 

και παρέχουν στο χρήστη έναν υψηλό βαθμό ελέγχου. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις 

χρησιμοποιούνται τετράεδρα στοιχεία για να γεμίσουν τον υπόλοιπο όγκο. Στοιχεία πυ-

ραμίδας χρησιμοποιούνται για τη μετάβαση από τα εξάεδρα στα τετράεδρα στοιχεία . 

Το πλεονέκτημα των μεθόδων υβριδικού πλέγματος είναι ότι μπορεί και συνδυάζει τις 

θετικές ιδιότητες του δομημένου πλέγματος στις περιοχές που χρειάζονται περισσότερο, 

με αυτές των αυτοματοποιημένων τεχνικών μη δομημένου πλέγματος σε περιοχές όπου 

το πεδίο ροής δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Η ικανότητα ελέγχου του σχήματος και 

της κατανομής του πλέγματος τοπικά είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να αποδώσει 

εξαιρετικό πλέγμα. 

Το μειονέκτημα των υβριδικών μεθόδων είναι η δυσκολία δημιουργίας. Οι υβριδικές 

μέθοδοι είναι συνήθως λιγότερο ευσταθείς από τις μη δομημένες μεθόδους. Η κατα-

σκευή των δομημένων τμημάτων του πλέγματος συχνά αποτυγχάνει λόγω σύνθετης γε-

ωμετρίας ή άλλων σφαλμάτων. Ο επιλυτής που θα χρησιμοποιηθεί θα απαιτήσει περισ-

σότερους πόρους σε σύγκριση με έναν δομημένο πλέγμα και επιπλέον απαιτεί μία παρό-

μοια αντιμετώπιση με αυτή του μη δομημένου. 
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3.3 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΥΡΒΩΔΩΝ ΡΟΩΝ 

Οι εξηρτημένες μεταβλητές των τυρβωδών ροών χαρακτηρίζονται από διακυμάνσεις μι-

κρής κλίμακας και υψηλής συχνότητας και αυτό καθιστά δύσκολη την υπολογιστική ε-

πίλυση αυτών. Ιδιαίτερα, οι προσομοιώσεις ροών υψηλών αριθμών Reynolds είναι χρο-

νοβόρες ενώ ταυτόχρονα απαιτούν μεγάλους υπολογιστικούς πόρους. Για τις CFD προ-

σομοιώσεις των τυρβωδών ροών υπάρχουν τρείς προσεγγίσεις: Η άμεση αριθμητική 

προσομοίωση (Direct numerical simulation, DNS), η προσέγγιση των μεγάλων δινών 

(Large eddy simulation, LES) και η προσέγγιση των σταθμισμένων κατά Reynolds εξι-

σώσεων Navier-Stokes (Reynolds averaged Navier-Stokes, RANS). 

Με την προσομοίωση DNS επιλύονται οι μη μόνιμες εξισώσεις Navier-Stokes σε χωρικά 

πλέγματα που είναι επαρκώς πυκνά, ώστε να επιλύονται οι κλίμακες μήκους Kolmogo-

rov στις οποίες λαμβάνει χώρα η σκέδαση ενέργειας και με χρονικά βήματα επαρκώς 

μικρά ώστε να επιλύεται η περίοδος των ταχύτερων διακυμάνσεων. Σ’ αυτές τις προσο-

μοιώσεις υπολογίζονται τόσο οι μέσες χρονικά τιμές καθώς επίσης οι διακυμάνσεις των 

χωροχρονικών εξαρτώμενων μεταβλητών της ροής και ως εκ τούτου απαιτούν υψηλούς 

υπολογιστικούς πόρους. Οι προσομοιώσεις DNS χρησιμοποιούνται ως αναντικατάστατο 

εργαλείο στη βασική έρευνα της τύρβης όπου η επιλογή απλών υπολογιστικών χωρίων 

όχι μόνο επιτρέπεται αλλά ενδείκνυται.  

Η προσομοίωση LES βασίζεται στην ανίχνευση της συμπεριφοράς και ανάπτυξης των 

μεγαλύτερων δινών. Σ’ αυτή γίνεται χωρικό φιλτράρισμα των μη μόνιμων εξισώσεων 

Navier-Stokes πριν τους υπολογισμούς, διατηρώντας τις μεγάλες δίνες και απορρίπτο-

ντας τις μικρότερες. Οι επιδράσεις στη ροή των μικρών δινών πραγματοποιείται μέσω 

του μοντέλου υποπλεγματικής κλίμακας. Οι προσομοιώσεις LES καταλαμβάνουν μια 

ενδιάμεση θέση ανάμεσα στις DNS και RANS προσομοιώσεις και μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν στη βασική έρευνα. Η σύγχρονη τάση στην υπολογιστική ρευστοδυναμική εί-

ναι η ολοένα αυξανόμενη χρήση των προσομοιώσεων LES παρά το γεγονός ότι είναι 

ακριβότερες υπολογιστικά από τις προσομοιώσεις RANS και αυτό για το λόγο ότι οι 

προσομοιώσεις LES παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις διαταραχές μέσης και 

μεγάλης κλίμακας και ως εκ τούτου είναι ακριβέστερες στις προλέξεις των ροών.  

Η προσομοίωση RANS αποτελεί μια παραδοσιακή και προς το παρόν κυρίαρχη επιλογή 

στην υπολογιστική ρευστοδυναμική βασιζόμενη στην επίλυση των επαναδιατυπωμένων 

από τον Reynolds εξισώσεων Navier-Stokes σε συνδυασμό με ένα μοντέλο τύρβης. Τα 

πλεονεκτήματα των προσομοιώσεων RANS είναι η απλότητα, το χαμηλό υπολογιστικό 

κόστος, το ευρύ φάσμα στις επιλογές μοντέλων άμεσα διαθέσιμων σε εμπορικά και ε-

λεύθερα λογισμικά CFD καθώς επίσης η συσσωρευμένη εμπειρία σε εφαρμογές τυρβω-

δών ροών σε όλο το εύρος των αριθμών Reynolds. Τα μειονεκτήματα των προσομοιώ-

σεων RANS εντοπίζονται στο χαμηλό επίπεδο περιγραφής, στην ανάγκη προσαρμογής 

των μοντέλων στα χαρακτηριστικά της υπό μελέτη ροής και τα σχετικώς μεγάλα σφάλ-

ματα μοντελοποίησης. Συμπερασματικά, οι προσομοιώσεις RANS συγκρινόμενες με τις 

προσομοιώσεις LES και DNS υστερούν στην περιγραφή ενός τυρβώδους πεδίου ροής 

αλλά πλεονεκτούν σε χρόνους αριθμητικών υπολογισμών δίχως να απαιτούν τους ίδιους 

με αυτές υπολογιστικούς πόρους.  
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3.3.1 Προσομοιώσεις RANS και μοντέλα τύρβης  

Στις προσομοιώσεις RANS δεν επιλύονται οι πλήρεις εξισώσεις Navier-Stokes αλλά οι 

σταθμισμένες κατά Reynolds εξισώσεις Navier-Stokes (3.23) οι οποίες δεν εμπεριέχουν 

όρους που συσχετίζονται με μικρής κλίμακας και υψηλής συχνότητας διακυμάνσεις. Στις 

εξισώσεις RANS εμφανίζονται επιπλέον όροι λόγω αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφόρων 

τυρβωδών διακυμάνσεων οι οποίοι συγκροτούν τις τάσεις Reynolds (Πίνακας 3.7). Ως 

εκ τούτου για το «κλείσιμο» των εξισώσεων RANS είναι απαραίτητη η υιοθέτηση κά-

ποιου μοντέλου τύρβης.  

Στις προσομοπιώσεις RANS εφόσον υπολογίζονται μόνο οι μέσες χρονικές τιμές των 

ταχυτήτων και πιέσεων, τα χαρακτηριστικά των τυρβωδών διαταραχών παραμένουν ά-

γνωστα εκτός από τις βασικές τους ιδιότητες όπως η κινητική ενέργεια και η σκέδαση 

της τύρβης, ιδιότητεςάλλωστε εκτιμώνται με σφάλμα από τα μοντέλα τύρβης.  

Τα μοντέλα τύρβης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον αριθμό ή είδος εξισώσεων που 

περιέχουν (Versteeg & Malalasekera, 2007) και ταξινομούνται από τη χαμηλότερη προς 

την υψηλότερη προσέγγιση ως ακολούθως: α) αλγεβρικά μοντέλα, β) μοντέλα μιας εξί-

σωσης, γ) μοντέλα δύο εξισώσεων και δ) μοντέλα τάσεων Reynolds.  

Πίνακας 3.7: Εξισώσεις RANS. 

1 ji i i

j ij i j

j j j i

uu u u
u p u u

t x x x x
  



       
 + = − + + −          

 (3.23) 
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3 1 3 2 3 3
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u u u u u u u u
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     − − − 
 

       = − = − − − 
      − − − 

 είναι οι τάσεις Reynolds  

και ;i iu u u p p p = − = −  είναι οι μεσοχρονική ταχύτητα και πίεση, αντίστοιχα.  

 

Στην προσομοίωση RANS βασίζονται όλες οι αριθμητικές επιλύσεις που διενεργήθηκαν 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας (βλ. Κεφάλαια 4 & 5) σε συνδυασμό με τα ακόλουθα 

τέσσερα μοντέλα τύρβης δύο εξισώσεων:  

α) Μοντέλο τύρβης k–ε ((Launder & Spalding, 1974),  

β) Μοντέλο τύρβης RNG k-ε (Orszag et al., 1993),  

γ) Μοντέλο τύρβης k-ω (Wilcox, 1988, 1994, 2006) και  

δ) Μοντέλο τύρβης Shear-Stress Transport (SST) k-ω (Menter, 1994).  

Οι εξισώσεις που συγκροτούν τα προαναφερόμενα μοντέλα τύρβης παρέχονται συγκε-

ντρωτικά στους ακόλουθους πίνακες. 
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Πίνακας 3.8: Εξισώσεις μοντέλου τύρβης k-ε. 

( ) ( ) t
i k b M k

i j k j

k
k k u G G Y S

t x x x


   



     
+ = + + + − − +        

  (3.24) 

( ) ( ) ( )
2

1 3 2
t

i k b

i j k j

u C G C G C S
t x x x k k

   

   
   



     
+ = + + + − +        

 (3.25) 

 

Όπου k είναι η κινητική ενέργεια της τύρβης, ε είναι η σκέδαση της τύρβης, Gk είναι 

η παραγωγή της κινητικής ενέργειας της τύρβης λόγω των βαθμίδων της μέσης ταχύ-

τητας, μ και μt είναι το μοριακό ιξώδες και το ιξώδες τύρβης, αντίστοιχα,  Gb είναι η 

παραγωγή της κινητικής ενέργειας της τύρβης λόγω της άνωσης, ΥΜ είναι η συνει-

σφορά της της διακυμαινόμενης διασταλτικότητας της συμπιεστής τύρβης στον ολικό 

ρυθμό σκέδασης της, σk  και σε είναι οι αριθμοί Prandtl για την κινητική ενέργεια της 

τύρβης και τη σκέδαση της, Sk και Sε είναι όροι πηγής για την κινητική ενέργεια της 

τύρβης και τη σκέδαση της, αντίστοιχα. Οι σταθερές του μοντέλου είναι: Cμ=0.09; 

σk=1.00; σε=1.30; C1ε=1.44; C2ε=1.92 (ANSYS, 2009). 

 

Πίνακας 3.9: Εξισώσεις μοντέλου τύρβης RNG k-ε 
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Όπου μeff είναι το ενεργό ιξώδες και οι λοιποί όροι του μοντέλου τύρβης RNG k-ε ως 

αυτοί του μοντέλου τύρβης k-ε (Πίνακας 3.8). Οι πρόσθετοι όροι και οι σταθερές του 

μοντέλου είναι (ANSYS, 2009): 
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Πίνακας 3.10: Εξισώσεις μοντέλου τύρβης k-ω. 

( ) ( )i k k k k
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 (3.28) 
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( ) ( );k t k t       = +  = +  

 
Όπου k είναι η κινητική ενέργεια της τύρβης, ω είναι ο ρυθμός σκέδασης της τύρβης, 

Gk είναι η παραγωγή της κινητικής ενέργειας της τύρβης λόγω των βαθμίδων της μέ-

σης ταχύτητας, Υk και Υω είναι οι σκεδάσεις των k και ω λόγω της τύρβης, Γk και Γω 

είναι οι ενεργές διαχυτότητες των k και ω, Sk και Sε είναι όροι πηγής για την κινητική 

ενέργεια της τύρβης και το ρυθμό σκέδασης της, αντίστοιχα, σk  και σω είναι οι αριθμοί 

Prandtl για k και ω, αντίστοιχα, μ και μt είναι το μοριακό ιξώδες και το ιξώδες τύρβης, 

αντίστοιχα (ANSYS, 2009). 

 

Πίνακας 3.11: Εξισώσεις μοντέλου τύρβης SST k-ω. 
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Για διφασικές ροές υγρών-αερίων, το ιξώδες τύρβης υπολογίζεται από τις ακόλουθες 

εξισώσεις (Y. Sato et al., 1981a, 1981b; Rzehak & Krepper, 2013): 

2

, , , 0.09; 0.6;l
t l ts l td l l l g p g l

l

k
C C Cd C       


=+ = + − == u u   (3.32) 

 

Όπου k είναι η κινητική ενέργεια της τύρβης, ω είναι ο ρυθμός σκέδασης της τύρβης, 

kG  είναι η παραγωγή της κινητικής ενέργειας της τύρβης λόγω των βαθμίδων της μέ-

σης ταχύτητας, Υk και Υω είναι οι σκεδάσεις των k και ω λόγω της τύρβης, Dω είναι ο 

όρος εγκάρσιας διαχυτότητας, Γk και Γω είναι οι ενεργές διαχυτότητες των k και ω 

(Πίνακας 3.10), Sk και Sε είναι όροι πηγής για την κινητική ενέργεια της τύρβης και το 

ρυθμό σκέδασης της, αντίστοιχα (ANSYS, 2009, 2011). 
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3.3.2 Τυρβώδη οριακά στρώματα 

Η μοντελοποίηση κοντά στο τοίχωμα αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση στις προσομοιώ-

σεις των ροών που αλληλοεπιδρούν με τοιχώματα καθώς απαιτείται σωστή πρόβλεψη 

των φαινομένων κοντά στο τοίχωμα. Η πιο ακριβής μέθοδος είναι η αναλυτική επίλυση 

των εξισώσεων μέχρι το τοίχωμα. Τα μοντέλα τύρβης που χρησιμοποιούν αυτή τη μέ-

θοδο πρέπει να εμπεριέχουν απόσβεση των μεγεθών της τύρβης, ενώ το υπολογιστικό 

πλέγμα πρέπει να είναι αρκετά πυκνό, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο το υπολογιστικό 

κόστος. Μια άλλη μέθοδος είναι η χρήση των συναρτήσεων του τοιχώματος, η οποία 

χρησιμοποιώντας απλές αλγεβρικές σχέσεις υπολογίζει τα μεγέθη στο πρώτο υπολογι-

στικό κελί. Το πλέγμα, σε αυτή την περίπτωση, διαμορφώνεται έτσι ώστε το κέντρο βά-

ρους του πρώτου κελιού να είναι στο τυρβώδες τμήμα του οριακού στρώματος. Μειονέ-

κτημα της μεθόδου αυτής είναι η χαμηλή ακρίβεια, ειδικά σε ροές με μεγάλες κλίσεις 

πίεσης. Ένα επιπλέον πρόβλημα στην μοντελοποίηση κοντά στο τοίχωμα αποτελεί η a -

priori γνώση της θέσης του πρώτου κελιού στο οριακό στρώμα, ώστε να επιλεγεί το 

κατάλληλο μοντέλο. Αυτό γίνεται ακόμα πιο απαιτητικό σε ροές, όπου εμφανίζουν έντο-

νες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις, με συνέπεια κελία ίδιου ύψους να βρίσκονται είτε 

στο στρωτό υπόστρωμα είτε στο τυρβώδες. 

Γενικά, οι συναρτήσεις τοιχώματος αυστηρά εφαρμόζονται για προσκολλημένα οριακά 

στρώματα ενώ προϋποθέτουν αφενός ότι η παραγωγή και η σκέδαση της τύρβης είναι 

περίπου ίσες και αφετέρου ότι η παράλληλη με το τοίχωμα μέση ταχύτητα ικανοποιεί το 

λογαριθμικό νόμο (Versteeg & Malalasekera, 2007).  

Για την εφαρμογή των συναρτήσεων τοιχώματος λαμβάνεται πρόνοια όπως το ύψος των 

κελιών του πλέγματος πλησίον των τοιχωμάτων να είναι μικρότερο από πάχος του ορια-

κού στρώματος. Η απόσταση του κέντρου βάρους του πρώτου κελιού από την επιφάνεια 

του τοιχώματος προσδιορίζεται μέσω του αδιάστατου αριθμού * py u y + = , όπου 

*u  =  είναι η ταχύτητα τριβής και yP είναι η απόσταση του πρώτου κόμβου P από 

το τοίχωμα.Ανάλογα με το μοντέλο τύρβης και τις συναρτήσεις τοιχώματος (wall func-

tions) που χρησιμοποιούμε στις προσομοιώσεις το y+ πρέπει να έχει τιμές: 30 300y+   

για τυπικές συναρτήσεις τοιχώματος (standard wall functions) και 1 4y+    για βελτιω-

μένες συναρτήσεις τοιχώματος (enhanced wall functions). 

3.3.2.1 Εφαρμογή μοντέλων τύρβης σε διφασικές ροές υγρών-αερίων 

Στη μελέτη των διφασικών ροών πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της καθαρής «ανάδευ-

σης» λόγω των φυσαλίδων (που ονομάζεται και ψευδό-τύρβη) και της τύρβης στη δια-

μορφωμένη ροή που μπορεί να αποδοθεί σε δύο κύριους παράγοντες. Ο ένας προέρχεται 

από την επαγόμενη τύρβη, λόγω των υφιστάμενων διατμητικών τάσεων που αναπτύσσο-

νται στην ροή του συνεχούς μέσου, και ο άλλος, από την τύρβη που δημιουργεί η δια-

σκορπισμένη φάση (φυσαλίδες). Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι οι “αναταράξεις” που 
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οφείλονται στις φυσαλίδες, παρουσιάζονται ως επιπρόσθετη τύρβη σ’ αυτήν που προκα-

λείται από την αλληλεπίδραση της ροής με τα τοιχώματα. Η ασταθής δομή του απορρεύ-

ματος πίσω από τις φυσαλίδες που αποτελεί τον κύριο μηχανισμό ενίσχυσης της μετα-

φοράς μάζας και θερμότητας, έχει προταθεί ως η γενεσιουργός αιτία για την τύρβη που 

προκαλείται από αυτές. Οι Lance and Bataille (1991) αναφέρουν ότι μια απλή υπέρθεση 

δεν αρκεί για να ερμηνεύσει τις πολύπλοκες τάσεις που παρατηρούνται σ΄ ένα ευρύ φά-

σμα διαφορετικών συνθηκών ροής. Ενδεικτικά, η παρουσία των φυσαλίδων έχει επί-

δραση στη δομή και την ένταση της αναπτυσσόμενης τύρβης η οποία με τη σειρά της 

επηρεάζει την κατανομή των διασκορπισμένων φυσαλίδων καθώς και το ρυθμό συνένω-

σης και διάσπασης αυτών. 

Σύμφωνα με εργασίες (Schwarz et al (1988), (Davidson, 1990) τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν με τα μοντέλα για μονοφασικές ροές, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, υπό τις 

προϋποθέσεις πάντα ότι τόσο το ποσοστό της αέριας φάσης είναι περιορισμένο, όσο και 

από το γεγονός ότι οι φυσαλίδες είναι μικρών διαστάσεων. 

Τα μοντέλα realizable k-ε και k-ω SST έχουν χρησιμοποιηθεί σε ένα πλήθος εργασιών 

για την μελέτη της διφασικής ροής (Parsi et al., 2016), (de Sampaio et al., 2008), 

(Berthelsen & Ytrehus, 2005). Γενικά και τα δύο μοντέλα ήταν σε συμφωνία με τα πε-

ρισσότερα πειραματικά ευρήματα. Προέβλεψαν σωστά την κατανομή της αέριας φάσης, 

όπως και την αιχμή της, που εντοπίζεται πλησίον των τοιχωμάτων. Ειδικότερα όμως, οι 

αριθμητικές προσομοιώσεις που διεξήχθησαν με k-ε μοντέλα για τη μελέτη διφασικών 

ροών υγρών-αερίων, κατέληξαν σε αφύσικα υψηλές τιμές, για τα ποσοστά της αιχμής 

πλησίον του τοιχώματος (Frank, T et al., 2004). Αντίθετα το k-ω SST δίνει ποιο ρεαλι-

στικά αποτελέσματα όσον αφορά την πρόβλεψη του ποσοστού της αέριας φάσης. Ταυ-

τόχρονα, όσο μειώνεται το ποσοστό της αέριας φάσης στην είσοδο του πεδίου ροής και 

τα δύο μοντέλα έχουν παρόμοια συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην καλύτερη 

πρόβλεψη της διάχυσης της τύρβης κοντά στα τοιχώματα με το μοντέλο k-ω (Cheung et 

al., 2007). Η πλέον διαδεδομένη πρακτική που εφαρμόζεται σε λογισμικά CFD για δι-

φασικές ροές είναι να προστεθεί ένας επι πλέον όρος αναφορικά με την επιπλέον επαγό-

μενη τύρβη από τις φυσαλίδες που συμβάλλει στον υπολογισμό του συνολικού 

“effective” ιξώδους (Y. Sato et al., 1981a). Κατ’ αυτόν τον τρόπο όμως δεν εξασφαλίζε-

ται η απευθείας πρόβλεψη της κινητικής ενέργειας της τύρβης, όπως και της διάχυσης 

αυτής. Σ’ ένα επόμενο ποιο αναλυτικό στάδιο προστίθενται όροι πηγής άμεσα στις εξι-

σώσεις της τύρβης που αντιστοιχούν στην επαγόμενη από τις φυσαλίδες τύρβη. Για τους 

όρους αυτούς και την όσο την δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια έχουν γίνει διάφορες προ-

τάσεις. Ενώ αυτή η προσέγγιση είναι περισσότερο ρεαλιστική περιλαμβάνει όμως πολύ 

περισσότερες παραμέτρους που την καθιστούν περίπλοκη και λιγότερο εύχρηστη. Η πο-

λυπλοκότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα η πρόοδος που συντελείται να μην είναι ιδιαίτερα 

μεγάλη, καθώς απαιτείται η μέτρηση μεγεθών όπως η διακύμανση της ταχύτητας του 

ρευστού παρουσία φυσαλίδων κάτι που είναι ιδιαίτερα δύσκολο. 
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3.4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ 

3.4.1 Μέθοδοι διακριτοποίησης εξισώσεων 

Στη γενική περίπτωση ενός προβλήματος ροής, καθώς για το σύστημα των μη γραμμικών 

μερικών διαφορικών εξισώσεων μάζας, ορμής και ενέργειας που περιγράφουν το φαινό-

μενο δεν διατίθεται αναλυτική λύση, αυτό θα πρέπει να διακριτοποιηθεί. Ως διακριτο-

ποίηση του συστήματος των διαφορικών εξισώσεων εκλαμβάνεται η αντικατάσταση της 

ακριβούς λύσης τους σε ένα συνεχές πεδίο με μια προσεγγιστική αριθμητική λύση σε 

ένα διακριτό πεδίο. Επομένως, αντί για συνεχείς κατανομές λύσεων υπολογίζεται ένα 

πεπερασμένο σύνολο αριθμητικών τιμών που συγκροτούν μια προσέγγιση της λύσης για 

το πεδίο ροής. Η διακριτοποίηση των μερικών διαφορικών εξισώσεων (μ.δ.ε.) στην υπο-

λογιστική ρευστοδυναμική γίνεται με διάφορους μεθόδους όπως είναι οι φασματικές 

(spectral), τα πεπερασμένα στοιχεία (finite elements) οι πεπερασμένες διαφορές (finite 

differences), οι πεπερασμένοι όγκοι (finite volumes) και οι υβριδικές μέθοδοι πεπερα-

σμένων στοιχείων με βάση τον όγκο ελέγχου (control-volume-based finite element 

method). Οι φασματικές μέθοδοι (Canuto et al., 2012) παρά το γεγονός ότι πλεονεκτούν 

ως προς το συγκριτικά μικρότερο σφάλμα της προσέγγισης μειονεκτούν ως προς την 

εφαρμογή τους σε σύνθετες τρισδιάστατες γεωμετρίες. Αντίθετα, οι μέθοδοι των πεπε-

ρασμένων διαφορών, όγκων και στοιχείων έχουν μεγάλη εφαρμογή σε τεχνικά προβλή-

ματα και διεξοδική μαθηματική περιγραφή και σχολιασμός τους συναντάται στη βιβλιο-

γραφία (Ferziger & Peric, 2002). Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων εφαρμόζεται 

σε πολλούς τομείς της μηχανικής (π.χ. ανάλυση κατασκευών, μετάδοση θερμότητας με 

αγωγή) ενώ στην προσομοίωση των ροών αρχίζουν να χρησιμοποιούνται εκτεταμένα 

όπως οι μέθοδοι των πεπερασμένων διαφορών και των πεπερασμένων όγκων. 

Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών (Puckett, 2005) είναι η παλαιότερη μέθοδος 

επίλυσης των μ.δ.ε. και επίσης είναι η ευκολότερη μέθοδος με εφαρμογή όμως σε απλές 

γεωμετρίες. Στη μέθοδο χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις διατήρησης σε διαφορική μορφή 

και σε κάθε κόμβο του υπολογιστικού πλέγματος οι μερικές παράγωγοι των διαφορικών 

εξισώσεων προσεγγίζονται από τις τιμές των συναρτήσεων στον ίδιο και στους γειτονι-

κούς κόμβους. Οι μέθοδοι των πεπερασμένων διαφορών μετασχηματίζουν τις εξισώσεις 

διατήρησης σε διαφορική μορφή. Το αποτέλεσμα είναι μια αλγεβρική εξίσωση ανά 

κόμβο πλέγματος, στην οποία η μεταβλητή σε αυτό και σε ένα ορισμένο αριθμό γειτονι-

κών κόμβων εμφανίζονται ως άγνωστοι. Οι μέθοδοι των πεπερασμένων διαφορών εφαρ-

μόζονται σε δομημένα πλέγματα με τις γραμμές του πλέγματος να χρησιμεύουν ως το-

πικές γραμμές συντεταγμένων. Η ανάπτυξη σε σειρά Taylor ή πολυωνυμική προσέγγιση 

χρησιμοποιείται για την προσέγγιση πρώτων και δευτέρων παράγωγων των μεταβλητών. 

Όταν είναι απαραίτητο, αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται επίσης για τη λήψη μετα-

βλητών τιμών σε θέσεις διαφορετικές από τους κόμβους του πλέγματος, π.χ με παρεμ-

βολή. Σε δομημένα πλέγματα, η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών είναι απλή και 

αποτελεσματική. Το μειονέκτημα των μεθόδων πεπερασμένων διαφορών είναι αφενός η 

ειδική μέριμνα που πρέπει να ληφθεί προκειμένου να ικανοποιηθούν οι νόμοι διατήρη-

σης και αφετέρου η δυσκολία εφαρμογής τους στις πολύπλοκες γεωμετρίες.   
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Η μέθοδος των πεπερασμένων όγκων (Ferziger & Peric, 2002; Versteeg & Malalasekera, 

2007) χρησιμοποιεί τις ολοκληρωματικές εξισώσεις διατήρησης οι οποίες εφαρμόζονται 

σε όγκο ελέγχου από αυτούς που υποδιαιρείται το υπολογιστικό πεδίο. Στο κέντρο κάθε 

όγκου ελέγχου είναι ο κόμβος στον οποίο πρέπει να υπολογιστούν οι μεταβλητές ενός 

πεδίου ροής. Με παρεμβολές συσχετίζονται οι τιμές των μεταβλητών στις επιφάνειες του 

όγκου ελέγχου με τις αντίστοιχες τιμές στους κόμβους. Τα ολοκληρώματα επιφανειών 

και όγκου προσεγγίζονται χρησιμοποιώντας τετραγωνικούς τύπους. Ως αποτέλεσμα, δια-

τυπώνεται μια αλγεβρική εξίσωση για κάθε όγκο ελέγχου, στην οποία εμφανίζονται αρ-

κετές τιμές γειτονικών κόμβων. Η μέθοδος των πεπερασμένων όγκων εφαρμόζεται σε 

οποιονδήποτε τύπο πλέγματος και επομένως είναι κατάλληλη για σύνθετες γεωμετρίες. 

Το πλέγμα καθορίζει μόνο τα όρια του όγκου ελέγχου και δεν χρειάζεται να σχετίζεται 

με ένα σύστημα συντεταγμένων. Η μέθοδος είναι συντηρητική από την κατασκευή  της, 

αρκεί τα επιφανειακά ολοκληρώματα που αντιπροσωπεύουν ροές μεταφοράς και διάχυ-

σης να είναι τα ίδια για τους γειτονικούς όγκους ελέγχου. Οι μέθοδοι των πεπερασμένων 

όγκων διακρίνονται για την ευκολία στην κατανόηση και τον προγραμματισμό τους, ενώ 

ως μειονέκτημα αυτών σε σύγκριση με τις μεθόδους πεπερασμένων διαφορών είναι η 

δυσκολία για αριθμητικά σχήματα μεγαλύτερα από ακρίβεια δεύτερης τάξης . 

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων (Pepper, 1999) έχει ομοιότητες με τη μέθοδο 

των πεπερασμένων όγκων και σ’ αυτή γίνεται κατάτμηση του υπολογιστικού χωρίου σε 

διακριτά στοιχεία  που γενικά δεν είναι δομημένα. Σε τρισδιάστατα υπολογιστικά χωρία 

χρησιμοποιούνται συχνά τα τετράεδρα και τα εξάεδρα. Στις μεθόδους των πεπερασμέ-

νων στοιχείων οι τιμές των μεταβλητών υπολογίζονται στους κόμβους που είναι ειδικά 

σημεία των στοιχείων. Αυτές οι τιμές που είναι οι άγνωστοι του προβλήματος χρησιμο-

ποιούνται στη συνέχεια για τον προσεγγιστικό προσδιορισμό των μεταβλητών στα μη 

κομβικά σημεία του πεδίου. Οι συναρτήσεις σχήματος συνήθως είναι πολυώνυμα των 

ανεξάρτητων μεταβλητών, τα οποία έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούν συγκε-

κριμένες συνθήκες στους κόμβους. Η μορφή των συναρτήσεων σχήματος είναι προεπι-

λεγμένη. Οι συναρτήσεις σχήματος περιγράφουν την κατανομή της κάθε μεταβλητής σε 

κάθε εσωτερικό σημείο του στοιχείου. Το αποτέλεσμα των προαναφερόμενων προσεγ-

γίσεων είναι ένα σύνολο μη γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων το οποίο επιλύεται αριθ-

μητικά. Σημαντικά πλεονεκτήματα των μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων είναι η ευκο-

λία τους στη μαθηματική ανάλυση και η ικανότητα τους για εφαρμογή σε σύνθετα υπο-

λογιστικά χωρία. Το κύριο μειονέκτημα, το οποίο είναι συνυφασμένο με τη χρήση των 

μη δομημένων πλεγμάτων, είναι ότι οι πίνακες των γραμμικών εξισώσεων δεν είναι τόσο 

δομημένοι όσο εκείνοι για τα κανονικά πλέγματα καθιστώντας πιο δύσκολη την αποτε-

λεσματική επίλυση τους. 

Τέλος, υπάρχει η υβριδική μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων με βάση τον όγκο ελέγχου  

(Kandelousi & Ganji, 2015) στην οποία συναρτήσεις σχήματος χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν τη μεταβολή των μεταβλητών σε ένα στοιχείο. Οι όγκοι ελέγχου σχηματί-

ζονται γύρω από κάθε κόμβο ενώνοντας τα κεντροειδή στοιχεία. Οι εξισώσεις διατήρη-

σης σε ολοκληρωματική μορφή εφαρμόζονται σε αυτούς τους όγκους ελέγχου όπως στη 
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μέθοδο των πεπερασμένων όγκων. Οι ροές μέσω των ορίων των όγκων ελέγχου και οι 

όροι της πηγών υπολογίζονται με γνώμονα το στοιχείο. 

3.4.2 Λογισμικά CFD 

Οι προσομοιώσεις που διεξήχθησαν στην παρούσα διατριβή έγινα με τα εμπορικά λογι-

σμικά υπολογιστικής ρευστοδυναμικής ANSYS-Fluent και ANSYS-CFX στα οποία 

διακριτοποίηση των εξισώσεων διατήρησης γίνονται με τη μέθοδο των πεπερασμένων 

όγκων και την υβριδική μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων με βάση τον όγκο ελέγχου. 

Στους επιμέρους στοιχειώδεις όγκους ελέγχου, που συνολικά απαρτίζουν το πλέγμα, ε-

φαρμόζονται οι αρχές διατήρησης μάζας, ορμής και ενέργειας. Όλες οι τιμές των μετα-

βλητών της λύσης, όπως επίσης και οι ιδιότητες του εκάστοτε ρευστού, αποθηκεύονται 

στους κόμβους (όπως αυτές ορίζονται από τις κορυφές των πλεγμάτων). Η διαφορά τους 

έγκειται στην μέθοδο σχηματισμού των στοιχειωδών όγκων όπου και η αποθήκευση των 

άγνωστων μεταβλητών που πρέπει να επιλυθούν. Το ANSYS-CFX χρησιμοποιεί στοι-

χεία (element-based finite volume method), εφαρμόζοντας τη μέθοδο του “διπλού μέ-

σου” (median dual), ενώ το ANSYS-Fluent του “κεντρικού-κελιού” (cell-centered).  

 
Πηγή εικόνων: (ANSYS, 2011) 

Σχήμα 3.2 : Κεντροκομβική διακριτοποίηση για το ANSYS-CFX (αριστερά) και κε-

ντροκυψελική διακριτοποίηση για το ANSYS-Fluent (δεξιά). 

Στην προσέγγιση του ANSYS-Fluent με επίκεντρο το “κεντρικό-κελί” το ίδιο αυτό χρη-

σιμεύει ως όγκο ελέγχου, του οποίου το κέντρο αποτελεί και  σημείο αποθήκευσης για 

τη μέση τιμή της μεταβλητής ενώ ANSYS-CFX  μετασχηματίζει τον όγκο ελέγχου συν-

δυάζοντας μικρότερους όγκους υπο-ελέγχου που περιβάλλουν την κορυφή (Σχήμα 3.2). 

Αναλυτικότερα ένας όγκος ελέγχου (η σκιασμένη περιοχή) κατασκευάζεται γύρω από 

κάθε κόμβο χρησιμοποιώντας το “διπλό μέσο” (median dual), που ορίζεται από γραμμές 

που ενώνουν τα κέντρα των άκρων και τα κέντρα στοιχείων που περιβάλλουν τον κόμβο. 

Η σύγκριση μεταξύ των δύο λογισμικών CFD μπορεί να γίνει με βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια: Ακρίβεια, υπολογιστική εργασία, απαιτήσεις μνήμης και ευελιξία πλέγματος.  

Με το ANSYS-Fluent καθώς οι βαθμοί ελευθερίας της μεθόδου είναι περισσότεροι, οι 

απαιτήσεις μνήμης είναι αυξημένες, για ίδιο πλέγμα, κατά μέσο όρο διπλάσιες του AN-

SYS-CFX καθιστώντας το σχήμα υπολογιστικά απαιτητικό (Acharya, 2016). Ακόμα κι 

αν θα ήταν λογικό να θεωρηθεί ότι όσο περισσότεροι βαθμοί ελευθερίας θα σήμαινε μια 
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πιο ακριβή μέθοδο, επηρεάζεται η ακρίβεια της μεθόδου αρνητικά από το χαμηλό αριθμό 

ροών ανά άγνωστο καθιστώντας δύσκολο να προσδιοριστεί ποια από τις μεθόδους έχει 

καλύτερη ακρίβεια (Jiri Blazek, 2015). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου του 

“κεντρικού-κελιού” (cell-centered) είναι η ικανότητά της να υπολογίζει τις ροές σε διε-

πιφάνειες μη συμβατικών κελιών όπου η μέθοδος με επίκεντρο την “κεντρική-κορυφή” 

δεν είναι εξίσου ευέλικτη και έχει υψηλότερες απαιτήσεις αναφορικά με την διαδικασία 

για τον υπολογισμό των ροών. Το διάμεσο διπλό πλέγμα μπορεί να παράγει όγκους ε-

λέγχου κακής ποιότητα, ενώ η μέθοδος με επίκεντρο τα “κελιά” είναι πιο ευέλικτη στη 

δημιουργία πλέγματος, στην προσαρμογή και στην ομοιόμορφη κίνηση. 

Η ακρίβεια που δίνουν οι προσεγγίσεις διακριτοποίησης με αναπτύγματα σε σειρές 

Taylor στα δύο προαναφερόμενα εμπορικά λογισμικά CFD, καθορίζεται από τον εκθέτη 

στο μήκος του πλέγματος ή το συντελεστή του χρονικού βήματος του μεγαλύτερου από 

αυτούς που περικόπτονται από την πλήρως ανεπτυγμένη σειρά, και ο οποίος είναι ο πρώ-

τος όρος που εξαιρείται από την προσέγγιση. Η αύξηση της ακρίβειας της προσεγγιστι-

κής διαδικασίας γενικά συνεπάγεται ότι τα σφάλματα μειώνονται ταχύτερα με την βελ-

τίωση του βήματος τόσο του χωρικού όσο και του χρονικού. Δυστυχώς, εκτός από την 

αύξηση του υπολογιστικού φορτίου, οι προσεγγίσεις υψηλής τάξης είναι επίσης γενικά 

λιγότερο ευσταθείς (δηλαδή λιγότερο σταθερές από την αριθμητική άποψη) από τις α-

ντίστοιχες χαμηλής τάξης. Γενικά, οι προσομοιώσεις στην παρούσα εργασία έγιναν με 

προσεγγίσεις δεύτερης τάξης χωρίς να ανακύψουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα ευ-

στάθειας.  

3.4.2.1 Διακριτοποιήσεις εξισώσεων 

Στο ANSYS CFX, τα αποτελέσματα των μεγεθών που υπολογίζονται σε κάθε βήμα 

επίλυσης αποθηκεύονται στους κόμβους των πλεγμάτων. Ωστόσο για τον σωστό υπολο-

γισμό πολλών όρων όπως αυτοί παρουσιάζονται στις διακριτοποιημένες εξισώσεις απαι-

τείται υπολογισμός και στα σημεία ολοκλήρωσης (integration point). Στο λογισμικό χρη-

σιμοποιούνται συναρτήσεις σχήματος πεπερασμένων στοιχείων (εκτός εάν σημειώνεται 

διαφορετικά) για την εκτέλεση αυτών των προσεγγίσεων. Οι συναρτήσεις αυτές περι-

γράφουν τις διαφοροποιήσεις μιας μεταβλητής όπως αυτή μεταβάλλεται μέσα σε ένα 

στοιχείο. Όλες αυτές οι συναρτήσεις σχήματος που χρησιμοποιούνται είναι γραμμι-

κές.Οι όροι συναγωγής απαιτούν την προσέγγιση των τιμών σημείων ολοκλήρωσης με 

βάση τις κομβικές τους τιμές. Τα συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 

ANSYS CFX και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι υψηλής ακρίβειας σχήματα, ανά-

ντη σχήματα και σχήματα ανάμιξης. Στις προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη εφαρμόστηκε το υψηλής ακρίβειας σχήμα (Barth & Jespersen, 1989), 

ενώ για επιλύσεις των εξισώσεις της τύρβης χρησιμοποιήθηκαν ανάντη σχήματα πρώτου 

βαθμού. 

Για τον υπολογισμό των μερικών διαφορικών των όρων διάχυσης και πίεσης  χρησιμο-

ποιούνται οι συναρτήσεις σχήματος.Οι υπολογισμοί και στις δύο περιπτώσεις  μπορούν 

να γίνουν είτε στην πραγματική θέση κάθε σημείου ολοκλήρωσης (αυτό σημαίνει τριπλή 

γραμμική παρεμβολή) ή εναλλακτικά στη θέση όπου κάθε επιφάνεια τέμνει την άκρη 
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του στοιχείου (δηλαδή γραμμική-γραμμική παρεμβολή). Η τελευταία προσέγγιση η ο-

ποία αποτελεί και προεπιλογή του προγράμματος, βελτιώνει την σταθερότητα της λύσης 

σε βάρος όμως της τοπικής (χωρικής) ακρίβειας της διακριτοποιημένης εξίσωσης. Τα 

σχήματα διακριτοποίησης που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό ANSYS-Fluent και ε-

φαρμόζονται στην επαναληπτική διαδικασία της επίλυσης είναι: 

▪ Το δεύτερης τάξης κεντρικό σχήμα που είναι ευσταθή και ακριβή υπό προϋποθέσεις. 

Συνεπώς δεν είναι κατάλληλο για γενικού σκοπού προβλήματα συναγωγής-διάχυσης, 

αφού υστερεί σε μεταφορικότητα και δίνει μη ρεαλιστικές λύσεις σε μεγάλες τιμές 

αριθμού Peclet. 

▪ Το πρώτης τάξης ανάντη σχήμα που εμφανίζει τις ιδιότητες της συντηρητικότητας, 

της μεταφορικότητας και του φραγμένου και είναι πολύ ευσταθή. Μειονέκτημα τους 

η εμφάνιση ψευτοδιάχυσης σε περιπτώσεις όπου το διάνυσμα της ταχύτητας  δεν είναι 

παράλληλο προς την κύρια κατεύθυνση των στοιχείων του πλέγματος. Με σκοπό τον 

περιορισμό εάν όχι την επίλυση του προβλήματος αυτού αναπτύχθηκαν το υβριδικό 

σχήμα και power law. 

▪ Τα σχήματα υψηλότερης τάξης όπως το QUICK τα οποία εάν και είναι περισσότερο 

ακριβή, είναι λιγότερο ευσταθή από υπολογιστική άποψη. Αυτό  υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες ροής, εκδηλώνεται με τη μορφή αυξομειώσεων και μη φραγμένων λύσεων. 

3.4.2.2 Επιλυτές 

Το ANSYS-CFX χρησιμοποιεί έναν συζευγμένο (coupled) επιλυτή ο οποίος λύνει τις 

διακριτοποιημένες εξισώσεις για τις ταχύτητες και την πίεση ως ένα σύστημα. Αυτού 

του είδους η αντιμετώπιση χρησιμοποιεί ένα πλήρως  άρρητο σχήμα (implicitly) διακρι-

τοποίησης για τις εξισώσεις σε οποιαδήποτε χρονικό βήμα. Ο συζευγμένος επιλυτής 

Σχήμα 3.3 είναι ταχύτερος από το συνήθη διαζευγμένο (staggered) στον οποίο οι εξισώ-

σεις ροής επιλύονται σειριακά από τη μια στην άλλη, και απαιτούνται λιγότερες επανα-

λήψεις για να επιτευχθεί η σύγκλιση. Το γραμμικό σύστημα των εξισώσεων που προκύ-

πτει από την εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων όγκου σε όλα τα στοιχεία του 

πεδίου απαρτίζεται από διακριτοποιημένες συντηρητικές εξισώσεις. Τα πλεονεκτήματα 

ενός τέτοιου συνδυασμένου χειρισμού σε σχέση σε μια μη συζευγμένη ή διαχωρισμένη 

προσέγγιση είναι πολλά: σταθερότητα, αποτελεσματικότητα, γενικότητα και απλότητα. 

Αυτοί είναι και οι λόγοι που προτιμήθηκε για την επίλυση των προσομοιώσεων των δι-

φασικών ροών νερού-αέρα στις πτερωτές ακτινικής ροής. 

Στον επιλυτή του λογισμικού CFD ANSYS-Fluent για την εύρεση μιας ορισμένης με-

ταβλητής φ, απαιτείται μία εξίσωση όπου η φ να είναι κυρίαρχη μεταβλητή. Οι συνιστώ-

σες της ταχύτητας ικανοποιούν αυτή την απαίτηση μέσω των εξισώσεων ορμής. Για την 

πίεση όμως δεν υπάρχει τέτοια εξίσωση. Υπάρχει μία επιπλέον εξίσωση, η εξίσωση συ-

νέχειας, στην οποία όμως δεν εμφανίζεται καθόλου η πίεση. Ο αλγόριθμος που χρησι-

μοποιείται για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος λέγεται SIMPLE (Semi-

Implicit Method for Pressure-Linked Equation) (Patankar, 1980) και στηρίζεται στην 

εκτίμηση ενός πεδίου πίεσης p* και στη διόρθωση αυτού μέχρι οι ταχύτητες που προκύ-

πτουν, να ικανοποιήσουν την εξίσωση συνέχειας και τις εξισώσεις ορμής (Σχήμα 3.3). 
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Η μέθοδος είναι επαναληπτική ενώ όταν άλλες βαθμωτές μεταβλητές συζευγνύονται με 

τις εξισώσεις ορμής ο υπολογισμός γίνεται σειριακά. 

 

Σχήμα 3.3: Συζευγμένος αλγόριθμος (αριστερά) και αλγόριθμός SIMPLE (δεξιά). 

To ANSYS-CFX είναι ένας πλήρως συζευγμένος επιλυτής και ως εκ τούτου το πρό-

βλημα της σύμπλεξης πίεσης ταχύτητας αντιμετωπίζεται εγγενώς από την όλη διαδικα-

σία. Η συγκρότηση και επίλυση της μήτρας είναι τέτοια που δεν είναι απαραίτητη η 

ξεχωριστή σύζευξη πίεσης ταχύτητας. Εκτός αυτού θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι 

δεν χρησιμοποιεί το μετατοπισμένο πλέγμα, αλλά ένα ενιαίο «co-located», όπου οι όγκοι 

ελέγχου ταυτίζονται για όλες τις υπολογιστικές διεργασίες. Το πρόβλημα που ανακύπτει 

λόγο αυτής της επιλογής, και έχει να κάνει με την αποσύνδεση του πεδίου πίεσης τύπου 

“σκακιέρας” όπως έχει παρατηρηθεί από τον Patankar (1980) επιλύεται με τον εναλλα-

κτικό τρόπο διακριτοποίησης για την παροχή μάζας όπως έχει προταθεί από τους Rhie  

και Chow (1982) και βελτιώθηκε από τον Majumdar (1988) και στο ANSYS-CFX. 

Μια προσομοίωση υπό αμετάβλητες οριακές συνθήκες δεν αποτελεί παρά μία χρονικά 

εξελισσόμενη ροή, εκκινώντας πάντα από την αρχική συνθήκη. Το ANSYS-CFX εφαρ-

μόζει μία διαδικασία επίλυσης, που ονομάζεται ψευδο-μεταβατική (false transient), ο 

οποίος ακόμα για την περίπτωση των προσομοιώσεων για σταθερές συνθήκες ροής, χρη-

σιμοποιείται ένα χρονικό βήμα έτσι ώστε η όλη διαδικασία να συγκλίνει προς την τελική 

λύση. Για την περίπτωση αυτή των προσομοιώσεων για σταθερές ροές το χρονικό αυτό 

βήμα παίζει τον ρόλο της υποχαλάρωσης για τις μη-γραμμικότητες που παρουσιάζουν οι 

εξισώσεις και κατ’ επέκταση ως μία παράμετρο επιτάχυνσης της όλης διαδικασίας, έτσι 

Αρχή

Υπολογισμός των διακριτοποιημένων 

εξισώσεων ορμής

Λύση της εξίσωσης διόρθωσης της 

πίεσης

Διόρθωση της πίεσης και ταχύτητας

Λύση όλων των διακριτοποιημένων 

εξισώσεων μεταφοράς

Σύγκλιση ?

Τέλος

Αρχική εκτίμηση  

p*, u*, v*, w*, φ*

Όχι

Ναι

u*, v*, w*

p 

p, u, v, w, φ*

 φ

 p*=p

u*=u

υ*=υ

w*=w

φ*=φ

Ταυτόχρονη επίλυση του 

συστήματος των εξισώσεων της 

ορμής και της βασιζόμενης στην 

πίεση εξίσωση της συνέχειας 

Ανανέωση της ροής μάζας

Επίλυση των εξισώσεων ενέργειας, 

τύρβης και όλων των υπόλοιπων 

βαθμωτών εξισώσεων

Σύγκλιση ?

Τέλος

Αρχή

Αρχικές εκτιμήσεις-δεδομένα

Ανανέωση 

Ναι

Όχι
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ώστε να κατευθυνθεί η αρχική εκτίμηση με έναν φυσικό τρόπο στην οριστική λύση. Για 

να επιτευχθεί μία επιτυχής σύγκλιση είναι απαραίτητο να επιλεγεί το κατάλληλο χρονικό 

βήμα. Εάν είναι πολύ μεγάλο τότε η σύγκλιση έχει έντονες αυξομειώσεις, οι οποίες μπο-

ρεί να οδηγήσουν ακόμη και στην πλήρη αποτυχία. Εάν όμως είναι πολύ μικρό η σύ-

γκλιση γίνεται πολύ αργή και η λύση μπορεί να μην παρουσιάζει την επιθυμητή ακρί-

βεια. Για την περίπτωση στροβιλομηχανών η επιλογή 1/ω είναι η πλέον ενδεδειγμένη 

και έως τέτοια εφαρμόστηκε. Ο έλεγχος του χρονικού βήματος μπορεί να γίνει α) Αυτό-

ματα, β) με ορισμό ενός φυσικού χρονικού βήματος και γ) με τοπικό συντελεστή χρονι-

κού βήματος. Στις προσομοιώσεις επελέγη ο αυτόματος έλεγχος του χρονικού βήματος 

κατά τον οποίο υπολογίζεται το χρονικό βήμα βασιζόμενο στις οριακές/αρχικές συνθή-

κες, ή στην προσωρινή λύση και στη γεωμετρική κλίμακα του πεδίου. 

Τα υπόλοιπα (residuals) είναι αυτά που καθορίζουν το τέλος της επαναληπτικής διαδι-

κασίας σε συνάρτηση με την επιθυμητή ακρίβεια. Καθώς η επίλυση προχωρεί με διαδο-

χικά βήματα προς το τελικό αποτέλεσμα, πάντοτε αυτή θα υπολείπεται της ακριβούς 

λύσης. Όσο μικρότερη είναι αυτή η τιμή υποδηλώνει ότι η μέχρι εκείνη την στιγμή προ-

σωρινή λύση είναι πλησιέστερα αυτής της απολύτως σωστής. Υπάρχουν δύο τύποι υπο-

λοίπων η μέγιστη τιμή και η μέση τετραγωνική τιμή (rms value). H μέγιστη τιμή είναι 

το μέγιστο υπόλοιπο από όλους τους πλεγματικούς κόμβους και η μέση τετραγωνική 

τιμή είναι η μέση τιμή από όλους τους στοιχειώδεις όγκους ελέγχου. Στις προσομοιώσεις 

που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής ως βασικό κριτήριο σύ-

γκλισης τέθηκε η μέση τετραγωνική τιμή να είναι μικρότερη από 10 -4. Επιπρόσθετα, 

δημιουργήθηκε μία παράμετρος ελέγχου, αυτή του μανομετρικού ύψους της αντλίας, που 

παρακολουθείται καθ’ όλη την διάρκεια της επαναληπτικής διαδικασίας και πρέπει να 

τείνει ασυμπτωτικά προς μία μέση τιμή, με την διακύμανση περί αυτής να είναι μικρό-

τερη ή ίση 1%. Τέλος η ανισορροπία που υφίσταται μεταξύ εισόδου και εξόδου του πε-

δίου ροής για τα μεγέθη της μάζας ορμής και ενέργειας διατηρήθηκε  σε επίπεδα επίσης 

κάτω του 1%. 
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4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Ροές καθαρού νερού σε αντλίες και πτερωτές ακτινικής ροής επιλύονται αριθμητικά με 

τα εμπορικά λογισμικά υπολογιστικής ρευστοδυναμικής ANSYS-Fluent και ANSYS-

CFX και προσδιορίζονται οι χαρακτηριστικές επιδόσεις τους (H-Q και η-Q) που σε 

τρεις περιπτώσεις συγκρίνονται με πειραματικές μετρήσεις. Αρχικά, πραγματοποιήθη-

καν υπολογιστικές προσομοιώσεις σε δύο αντλίες, μια βιομηχανική (βλ. εδάφιο 4.1) 

και μια εργαστηριακή (βλ. εδάφιο 4.2), με σκοπό την εφαρμογή και δοκιμή διαφορετι-

κών τύπων πλεγματοποίησης των υπολογιστικών χωρίων, οριακών συνθηκών και μο-

ντέλων τύρβης και επιλυτών προκειμένου να επιλεγούν και να ρυθμισθούν οι παράμε-

τροι των προσομοιώσεων μέσω της σύγκρισης των υπολογιστικών χαρακτηριστικών 

μεγεθών των αντλιών με πειραματικές μετρήσεις. Σε ακόλουθο στάδιο μελετάται η ε-

πίδραση γεωμετρικών στοιχείων των πτερωτών αντλιών ακτινικής ροής στις επιδόσεις 

τους. Συγκεκριμένα, διερευνώνται η επίδραση της γωνίας εξόδου (βλ. εδάφιο 4.3) κα-

θώς επίσης η γεωμετρία της μέσης γραμμής καμπυλότητας των πτερυγίων (βλ. εδάφιο 

4.4) στις χαρακτηριστικές επιδόσεις τους.  

4.1 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

Διερευνήθηκε το πεδίο της μονοφασικής ροής εντός της βιομηχανικής αντλίας Norma 

80-250 της εταιρείας Δράκος-Πολέμης Α.Ε. με χρήση του εμπορικού κώδικα Fluent 

και τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τις πειραματικές μετρήσεις του κατασκευαστή 

(Mentzos et al., 2004; Mentzos, Filios, Margaris, Bacharoudis, et al., 2005) . Τα σχέδια 

της αντλίας με ονομαστική παροχή 90 m3/hr στις 1450 rpm (nq23) προσφέρθηκαν από 

τον κατασκευαστή και από αυτά έγινε το CAD ομοίωμα (Σχήμα 4.1). 

Το υπολογιστικό πλέγμα στην επιλεγμένη αντλία δομήθηκε με την βοήθεια του εμπο-

ρικού λογισμικού Gambit. Λόγω της σύνθετης γεωμετρίας, αρχικά επελέγη η λύση 

του μη δομημένου πλέγματος. Το συνολικό υπολογιστικό πεδίο υποδιαιρείται σε δύο 

επιμέρους ζώνες, σ’ αυτή που περιλαμβάνει όλα τα περιστρεφόμενα μέρη της αντλίας, 

και σε εκείνη που περικλείει τα σταθερά εξαρτήματα όπως το κέλυφος, ο αγωγός κα-

τάθλιψης και τα διάκενα ανάμεσα στην πτερωτή και το κέλυφος. Η πρώτη ζώνη δομεί-

ται με 114.908 τετράεδρα στοιχεία, ενώ η δεύτερη απαρτίζεται από 204.326 τετράεδρα 

στοιχεία. Οι δύο αυτές περιοχές συνδέονται μεταξύ τους με μία διεπιφάνεια (interface). 

Η πλεγματοποίηση του όγκου ελέγχου φαίνεται στο Σχήμα 4.2. 

Το εμπορικό λογισμικό υπολογιστικής ρευστοδυναμικής Fluent επιλύει τις εξισώσεις 

Navier-Stokes για τρισδιάστατη μη συμπιεστή ροή, περιλαμβάνοντας τόσο τις κεντρο-

μόλες δυνάμεις που αναπτύσσονται στο στροφείο, όσο και τις χρονικές μεταβολές. 
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Χρησιμοποιείται το τυποποιημένο (standard) μοντέλο τύρβης k-ε με κατάλληλες συ-

ναρτήσεις τοιχώματος (wall-functions). Οι χρονικές μεταβολές διακριτοποιούνται με 

πεπλεγμένο σχήμα δεύτερης τάξης, ενώ οι χωρικές με σχήμα ανάντη διαφορών δευτέ-

ρου βαθμού όσον αφορά τους όρους συναγωγής και με σχήμα κεντρικών διαφορών 

προκειμένου για τους όρους της διάχυσης. Τέλος η σύζευξη ταχύτητας-πίεσης επιλύε-

ται με τον αλγόριθμο SIMPLE (Patankar, 1980). 

 

 

- Διάμετροι πτερωτής:  d1 = 157mm, d2 = 274mm  

- Ύψος πτερυγίων πτερωτής εισόδου και εξόδου: b1= 31.0mm, b2= 20.8mm 

- Γωνίες εισόδου και εξόδου των πτερυγίων: β1b = 10 deg, β2b =30 deg 

- Αριθμός πτερυγίων πτερωτής: Ζb = 6 

Σχήμα 4.1: Η βιομηχανική αντλία DP Norma 80-250 και το CAD-ομοίωμα της. 

 

Η προσομοίωση της λειτουργίας της αντλίας γίνεται σχεδόν σε όλο το εύρος παροχών 

της όπου ο βαθμός απόδοσης της παρουσιάζει αποδεκτές τιμές. Στο Σχήμα 4.3 φαίνο-

νται χαρακτηριστικές εικόνες του πεδίου ροής στο εσωτερικό της αντλίας για παροχή 

80 m3/hr στις 1450 rpm. Τέλος, στο Σχήμα 4.4 φαίνονται οι υπολογισμένες χαρακτηρι-

στικές καμπύλες λειτουργίας της αντλίας σε άμεση σύγκριση με  τις αντίστοιχες πειρα-

ματικές μετρήσεις. 

Από την προσομοίωση του πεδίου ροής στη επιλεγμένη βιομηχανική αντλία Norma 80-

250 βεβαιώνεται ποιοτικά η μεταβολή των παραμέτρων ροής στο εσωτερικό της και 

πιστοποιούνται οι επιδόσεις της από την καλή συμφωνία των υπολογισμών με τις πει-

ραματικές μετρήσεις. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν παρατηρήθηκαν περιοχές ανακυκλο-

φορίας της ροής γεγονός που αποδίδεται στο επιλεγμένο μοντέλο τύρβης.  
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Σχήμα 4.2: Μη δομημένα πλέγματα πτερωτής και σπειροειδούς κελύφους της αντλίας 

DP Norma 80-250. 

 

 

(α) Τροχιές με αποτύπωση της μεταβο-

λής της στατικής πίεσης. 

(β) Μεταβολή της στατικής πίεσης στην 

πτερωτή. 

 

(γ) Διανύσματα μεσημβρινών  

ταχυτήτων. 

(δ) Διανύσματα απόλυτων ταχυτήτων 

στην πτερωτή. 

Σχήμα 4.3: Στιγμιότυπα του πεδίου ροής στο εσωτερικό της αντλίας DP Norma 80-250 

για παροχή 90 m3/hr στις 1450 rpm. 
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Σχήμα 4.4: Σύγκριση πειραματικών μετρήσεων με υπολογιστικά αποτελέσματα για το 

μανομετρικό και το βαθμό απόδοσης της αντλίας DP Norma 80-250. 

 

4.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΕΡΩΤΗ 

Διερευνάται υπολογιστικά το πεδίο ροής και οι επιδόσεις της εργαστηριακής αντλίας 

EP-NTUA του Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών της Σχολής Μηχανολόγων Μη-

χανικών του ΕΜΠ και τα αριθμητικά αποτελέσματα των επιδόσεων της (H-Q και η-Q) 

συγκρίνονται με αντίστοιχα πειραματικά (Mentzos, Filios, Margaris, & Papanikas, 

2005; Grapsas et al., 2006; Γράψας, 2015).  

Η πτερωτή της αντλίας είναι ακτινικής ροής, κλειστού τύπου με εννέα, οπισθοκλινή, 

μη συνεστραμμένα πτερύγια, απλού κυκλικού τόξου και αυτή περιστρέφεται εντός α-

κτινικού διαχύτη για την επίτευξη ομοιόμορφης περιφερειακής πίεσης. Οι πλάκες της 

πτερωτής και το κυλινδρικό κελύφους είναι κατασκευασμένα από plexiglass προκειμέ-

νου να υπάρχει οπτική παρατήρηση της ροής εντός της αντλίας. Η αντλία οδηγείται 

από ασύγχρονο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα οι στροφές του οποίου ελέγχονται και ρυθ-

μίζονται μέσω ενός ρυθμιστή στροφών (inverter). Η ρύθμιση της παροχής από 0 έως 

30 l/s γίνεται με βάνα τύπου πεταλούδας στον καταθλιπτικό αγωγό της πειραματικής 

διάταξης. Η ογκομετρική παροχή προσδιορίζεται μέσω μετρητικού διαφράγματος , στον 

οποίο μετρείται με διαφορικό μορφομετατροπέα πίεσης η μεταβολή της πίεσης, ενώ με 

άλλο διαφορικό μορφομετατροπέα πίεσης μετρείται η διαφορά πίεσης στην πτερωτή. 

Για τη μέτρηση της προσαγόμενης ισχύος στον άξονα της αντλίας χρησιμοποιείται ρο-

πόμετρο και ψηφιακό στροφόμετρο. Η γεωμετρία της πτερωτής και δύο χαρακτηριστι-

κές φωτογραφίες της πειραματικής διάταξης φαίνονται στο Σχήμα 4.5 (Grapsas et al., 

2006; Γράψας, 2015). 
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Διάμετροι πτερωτής: d1= 62 mm, d2 = 190 mm 

Γωνίες πτερυγίων: β1b = 26 deg, β2b = 49 deg 

Πλάτος πτερωτής: b1 = 9 mm, b2 = 9 mm 

Αριθμός πτερυγίων: Zb = 9  

Πάχος πτερυγίων: t = 5 mm 

Ακτίνα καμπυλότη-

τας πτερυγίων: Rb= 110 mm 

Όψεις και γεωμετρία πειραματικής πτερωτής 

         

Φωτογραφίες της πειραματικής αντλίας με τις μετρητικές διατάξεις 

Σχήμα 4.5: Γεωμετρία πτερωτής και φωτογραφίες της αντλίας EP-NTUA. 

Για την αριθμητική επίλυση των πεδίων ταχυτήτων και πιέσεων εντός της πτερωτής, 

επιλύονται οι τρισδιάστατες εξισώσεις Navier-Stokes για ασυμπίεστη ροή, συμπερι-

λαμβανομένου του πηγαίου όρου της φυγόκεντρης δύναμης. Το τελικό αποτέλεσμα 

προέκυψε με τη χρήση του εμπορικού λογισμικού CFD Fluent, προσομοιώνοντας την 

τύρβη με το μοντέλο RNG k-ε και εφαρμόζοντας τη λογαριθμική συνάρτηση για τις 

περιοχές πλησίον τοιχωμάτων (wall function) (Mentzos, Filios, Margaris, & Papanikas, 

2005). Λόγω της αξονοσυμμετρικής γεωμετρίας της αντλίας γίνεται προσομοίωση της 

ροής μόνο γύρω από ένα περιστρεφόμενο πτερύγιο, όπως φαίνεται στο  Σχήμα 4.6. Το 

υπολογιστικό πλέγμα είναι δομημένου τύπου και δημιουργήθηκε με τον προεπεξεργα-

στή Fluent-Gambit. Το υπολογιστικό χωρίο απαρτίζεται από τρία υποχωρία, με το 

πρώτο και το τρίτο να είναι ακίνητα, ενώ το δεύτερο περιστρέφεται με τη γωνιακή 

ταχύτητα της πτερωτής. Το πρώτο υπολογιστικό υποχωρίο αφορά το σωλήνα και το 

στόμιο αναρόφησης της αντλίας, ενώ το τρίτο αφορά την κατάθλιψη. Η δομημένη πλεγ-

ματοποιήση του υπολογιστικού χωρίου περιλαμβάνει εξαεδρικά κελιά, σε αριθμό 

42211 για το υπολογιστικό χωρίο εισροής, 48000 για το περιστρεφόμενο χωρίο και 

10040 για το χωρίο εκροής. Λεπτομέρειες της δομημένης πλεγματοποίησης του υπο-

λογιστικού χωρίου φαίνονται στο Σχήμα 4.6. 
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  Υπολογιστικό χωρίο    Δομημένη πλεγματοποίηση 

 

Λεπτομέρειες της δομημένης πλεγματοποίησης του υπολογιστικού χωρίου 

Σχήμα 4.6: Υπολογιστικό χωρίο και δομημένη πλεγματοποίηση της πτερωτής της  

αντλίας EP-NTUA. 

Για την αριθμητική επίλυση των εξισώσεων χρησιμοποιήθηκαν οι οριακές συνθήκες 

με εύλογο φυσικό νόημα. Ειδικότερα, στην περιοχή εισροής, η ταχύτητα ροής έχει α-

ξονική μόνο συνιστώσα και είναι ομοιόμορφη με τιμή που εξάγεται από την εκάστοτε 

παροχή. Ως ένταση της τύρβης στην εισροή θεωρήθηκε η τιμή 5%, τιμή που χρησιμο-

ποιείται στις περισσότερες των βιομηχανικών προβλημάτων CFD ελλείψει πειραματι-

κών ή άλλων δεδομένων. Στην έξοδο της πτερωτής, η πίεση είναι ομοιόμορφη και ίση 

με την ατμοσφαιρική. Η θεώρηση του περιστρεφόμενου υπολογιστικού χωρίου επιβά-

λει συνθήκες περιοδικότητας στα όρια του ενώ στις περιστρεφόμενες επιφάνειες των 

πτερυγίων επιβάλλεται η συνθήκη της μη ολίσθησης της ροής. 

Οι υπολογιστικές προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν σε η/υ Pentium IV (3 3GHz) με 

τη σύγκλιση της κάθε επίλυσης να ελέγχεται από την τιμή 10-5 των υπολοίπων 

(residuals) της ολικής πίεσης τόσο στην πλευρά αναρρόφησης όσο και στην πλευρά 

κατάθλιψης. Ανάλογα με την παροχή η σύγκλιση επετεύχθη με διαφορετικό αριθμό 
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επαναλήψεων, ενώ η λύση σε μια υπολογισθείσα παροχή μάζας αποτελούσε την αρχι-

κοποίηση των τιμών για έναν νέο υπολογισμό. 

 

Ισοβαρείς επιφάνειες ολικής (αριστερά) και στατικής πίεσης (δεξιά) σε atm. 

 

Διανύσματα ταχυτήτων σε m/s. 

Σχήμα 4.7: Στιγμιότυπα πιέσεων και ταχυτήτων στην πτερωτή της αντλίας EP-NTUA 

(n=1450 rpm) 

Ενδεικτικά αποτελέσματα με στιγμιότυπα του πεδίου των πιέσεων και των ταχυτήτων 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.7 για αριθμό στροφών 1450 rpm και παροχή Q=65m3/hr 

τιμή που υπερβαίνει την ονομαστική τιμή κατά 60%. Από τις ισοβαρείς επιφάνειες των 

στατικών πιέσεων καταδεικνύονται οι πλευρές υπερπίεσης και υποπίεσης στο κάθε πτε-

ρύγιο. Όπως επίσης μπορεί να φανεί η σταδιακή αύξηση της πίεσης στην κατεύθυνση 

της ροής. Την ίδια κατανομή παρουσιάζουν και οι ισοβαρείς επιφάνειες των ολικών 

πιέσεων που διακρίνονται για τις μεγαλύτερες τιμές τους συγκρινόμενες με τις αντί-

στοιχες των στατικών πιέσεων, λόγω της κινητικής ενέργειας που έχει προστεθεί. Τα 

διανύσματα των απολύτων ταχυτήτων πλησίον των πλακών της πτερωτής και στο με-

σοδιάστημα μεταξύ αυτών φαίνονται στο στις κάτω εικόνες Σχήμα 4.7 (κάτω εικόνες). 

Στις εικόνες αυτές είναι ευδιάκριτη η αύξηση της απόλυτης ταχύτητας που οφείλεται 

στη γραμμική μεταβολή της περιφερειακής ταχύτητας με την ακτινική απόσταση.  

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών της χαρακτηριστικής H-Q της πειραματικής πτε-

ρωτής EP-NTUA σε δύο γωνιακές ταχύτητες και με δύο σχήματα διακριτοποίησης 

(πρώτης και δεύτερης τάξης) για λόγους άμεσης σύγκρισης φαίνονται στο Σχήμα 4.8 

(Mentzos, Filios, Margaris, & Papanikas, 2005). Οι αποκλίσεις αναφορικά με το σχήμα 
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διακριτοποίησης δεν υπερβαίνουν το 1% κατά μέγιστο. Τέλος ως αξιοσημείωτη κρίνε-

ται και η πολύ καλή συσχέτιση των χαρακτηριστικών με τους νόμους ομοιότητας.  

 

Σχήμα 4.8: Μεταβολή του μανομετρικού με την παροχή σε δύο αριθμούς στροφών και 

για δύο σχήματα χωρικής διακριτοποίησης για την πτερωτή EP-NTUA. 

 

Σχήμα 4.9: Σύγκριση πειραματικών μετρήσεων με υπολογιστικές προσομοιώσεις για 

τη μεταβολή του μανομετρικού με την ογκομετρική παροχή για την πτε-

ρωτή EP-NTUA (n=3000 rpm). 

Για την πειραματική πτερωτή EP-NTUA μετρήσεις των επιδόσεων της H-Q και η-Q 

πραγματοποιήθηκαν για 400, 500, 600 and 700 rpm και εξ αυτών έγινε η αναγωγή για 
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3000 rpm (Grapsas et al., 2006). Στο Σχήμα 4.9 αντιπαραβάλλονται τα αποτελέσματα 

των πειραματικών μετρήσεων στις 3000 rpm για τη χαρακτηριστική H-Q με το ολικό 

θεωρητικό ύψος, ή ύψος Euler και αυτά συγκρίνονται άμεσα με τα υπολογιστικά απο-

τελέσματα από δύο λογισμικά CFD. Το εμπορικό λογισμικό Fluent και το οικείο λο-

γισμικό του Εργαστηρίου Υδροδυναμικών του ΕΜΠ (Grapsas et al., 2006; Γράψας, 

2015). Τα υπολογιστικά αποτελέσματα διαφοροποιούνται έως 5% ενώ και τα δύο υπε-

ρεκτιμούν το ολικό ύψος σε σχέση με το πειραματικό, εκτός από την περιοχή της ονο-

μαστικής παροχής (Q=62.5 m3/hr) όπου παρατηρείται μια ικανοποιητική πρόβλεψη του 

μανομετρικού της πειραματικής πτερωτής. 

4.3 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ 

4.3.1 Αντλία SP-A 

Σχεδιάσθηκε μια ιδεατή φυγόκεντρη αντλία με τον κωδικό χαρακτηρισμό SP-A, το κέ-

λυφος της οποίας δύναται να φιλοξενήσει τρεις (3) πτερωτές κλειστού τύπου με έξι (6) 

οπισθοκλινή πτερύγια σταθερού ύψους (b=20 mm) δίχως συστροφή, που διαφοροποι-

ούνται μόνο ως προς τη γωνία εξόδου των πτερυγίων (βλ. Πίνακας 2.5 και εδάφιο 

2.1.3.1). Οι εν λόγω πτερωτές με γωνίες εξόδου (β2b) 20, 30 και 50 deg φέρουν τους 

κωδικούς χαρακτηρισμούς SP-A1, SP-A2 και SP-A3 (Σχήμα 2.2), αντίστοιχα. Τα ονο-

μαστικά υδραυλικά χαρακτηριστικά της εν λόγω αντλίας είναι  (Πίνακας 2.1):  

Qbep=45 m3/hr, Hbep=10 m και n=925 rpm. 

Η επίδραση της γωνίας εξόδου στις επιδόσεις της πτερωτής ακτινικής ροής προσδιορί-

σθηκε με υπολογιστικές προσομοιώσεις των πεδίων ροής σε ένα εύρος παροχών λει-

τουργίας. Οι επιδόσεις της αντλίας με την κάθε μία πτερωτή, τόσο στο σημείο σχεδια-

σμού ή σημείο βέλτιστου βαθμού απόδοσης, όσο και εκατέρωθεν αυτού, εκφράζονται 

όχι μόνο από τοπικές μεταβολές των πεδίων ταχυτήτων και πιέσεων, αλλά και μακρο-

σκοπικά μεγέθη του πεδίου ροής όπως οι χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας 

(Mentzos et al., 2007; Bacharoudis et al., 2008). 

 

 

Σχήμα 4.10: Πλεγματοποίηση του υπολογιστικού χωρίου της αντλίας SP-A. 
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Η αριθμητική επίλυση των πεδίων ροής για την κάθε πτερωτή σε επιλεγμένες παροχές 

λειτουργίας, προϋποθέτει τη χωρική διακριτοποίηση του υπολογιστικού χωρίου, δίχως 

να λαμβάνονται υπόψη τα διάκενα μεταξύ της περιστρεφόμενης πτερωτής και του σπει-

ροειδούς κελύφους της αντλίας. Το υπολογιστικό χωρίο υποδιαιρείται σε τρεις επιμέ-

ρους ζώνες ή υποχώρους. Η πρώτη και η τρίτη ζώνη παραμένουν ακίνητα ενώ η δεύ-

τερη που περιστρέφεται με τη γωνιακή ταχύτητα της κάθε πτερωτής κατά περίπτωση, 

δηλαδή n=925 rpm. Η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει τον αγωγό αναρρόφησης ή εισροής 

διαμέτρου 100 mm ενώ η τρίτη ζώνη είναι το τμήμα κατάθλιψης ή εκροής όπου η ροή 

έχει πλήρως αναπτυχθεί. Μεταξύ των υποχωρών, ανάλογα με τις μεταβολές των πιέ-

σεων και των ταχυτήτων, εισήχθησαν μερικές επιπλέον εσωτερικές επιφάνειες για επι-

πλέον υποδιαίρεση του όγκου, με τέτοιο τρόπο ώστε σε τοπικές περιοχές του πεδίου 

ροής να μπορούν να ελεγχθούν και να αντιμετωπιστούν καταλλήλως η πυκνότητα και 

η ποιότητα των στοιχειωδών όγκων που δομούν το υπολογιστικό πλέγμα. 

Για τη μη δομημένη πλεγματοποίηση του υπολογιστικού χωρίου χρησιμοποιήθηκε το 

εμπορικό λογισμικό CFD Gambit. Στις ζώνες εισροής και εκροής το πλέγμα συντίθε-

ται από πρισματοειδή στοιχεία καλύπτει τις περιοχές εισόδου και εξόδου, ενώ τα πλεγ-

ματικά στοιχεία του κελύφους της και των τριών πτερωτών είναι τετράεδρα. Το πλέγμα 

υπέστη επιπρόσθετη επεξεργασία για τη βελτιωμένη αποτύπωση των γεωμετρικών χα-

ρακτηριστικών του στην περιοχή της γλωττίδας του κελύφους, καθώς επίσης στις πε-

ριοχές των ακμών προσβολής και εκφυγής των πτερυγίων λόγω απόρου. Στο πλέγμα 

της πτερωτής και στις περιοχές γύρω από τα πτερύγια (περιοχή οριακού στρώματος) 

γίνεται πύκνωση του πλέγματος με εξάεδρα κελιά και χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση 

τοιχώματος από το λογαριθμικό νόμο για το τυρβώδες οριακό στρώμα. Αν και το μέ-

γεθος των κελιών στη ζώνη του οριακού στρώματος δεν είναι επαρκές για την προσο-

μοίωση της ροής σ’ αυτή με υψηλή ακρίβεια, ωστόσο παρέχει σωστές τιμές αναφορικά 

με τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του πεδίου ροής στην αντλία και τον τελικό υπο-

λογισμό των επιδόσεων της. Μια συνολική εικόνα της πλεγματοποίησης του υπολογι-

στικού χωρίου και ορισμένων λεπτομερειών του που προαναφέρθηκαν φαίνονται στο 

Σχήμα 4.10. 

Η διακριτοποίηση των όρων συναγωγής έγινε με ανάντη σχήματα δεύτερη τάξης, ενώ 

για αυτών της διάχυσης με κεντρικής διαφοράς. Οι σχετικές παράμετροι αναφορικά με 

την ένταση της τύρβης και την υδραυλική διάμετρο, έλλειψη ρεαλιστικών δεδομένων 

σε τυρβώδεις ροές βιομηχανικών εφαρμογών, υπολογίζονται με τιμές 5% και D/2, α-

ντίστοιχα. Οι εφαρμοζόμενες οριακές συνθήκες, που επιβάλλονται στις προσομοιώσεις 

ροής στροβιλομηχανών, πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να αποδίνουν σωστά το τμήμα 

ροή στο οποίο εστιάζει η μελέτη, χωρίς να περιορίζει ούτε να περιορίζεται από αυτές. 

Στους αγωγούς όμως εισόδου και εξόδου υπάρχει αναπόφευκτη επίδραση στην τελική 

λύση της ροής ως αποτέλεσμα αυτών των οριακών συνθηκών. Επιβάλλεται συνεπώς η 

επέκταση του πεδίου ανάντη και κατάντη της αντλίας, κατά ένα λογικό μήκος για να 

αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, κάθε είδους παρενέργειες και για να προ-

σομοιωθεί καλύτερα η λειτουργία της αντλητικής διάταξης. Στη ζώνη εισόδου, η αξο-

νική ταχύτητα είναι σταθερή και καθορίζεται από την ογκομετρική παροχή της αντλίας. 
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Η απόλυτη εφαπτομενική ταχύτητα στο σταθερό αυτό τμήμα εισροής είναι μηδέν, 

πράγμα που σημαίνει ότι σε σχέση με το στροφείο η σχετική ταχύτητα είναι -rΩ και η 

ακτινική ταχύτητα είναι μηδέν. Στην έξοδο του αγωγού κατάθλιψης, υποθέτοντας μια 

πλήρως ανεπτυγμένη τυρβώδη ροή, υιοθετείται η πρακτική της μηδενικής κλίσης της 

ταχύτητας. Τα τοιχώματα του μοντέλου είναι ακίνητα σε σχέση με το αντίστοιχο πλαί-

σιο αναφοράς τους και εφαρμόζεται η συνθήκη μη ολίσθησης. 

Δεδομένου ότι στο πρόβλημα συνυπάρχουν ακίνητες και κινούμενες ζώνες, έχει επιλε-

γεί το μοντέλο πολλαπλών συστημάτων αναφοράς (MRF, Multiple Reference Frame 

Model) (J. Y. Luo et al., 1994). Πρόκειται για μια οιονεί μόνιμη θεώρηση για την οποία 

η κάθε μεμονωμένη ζώνη έχει τη δική της ταχύτητα, ανεξάρτητα από την άλλη. Η πε-

ριστροφή του συστήματος αναφοράς όπως αυτή καθορίζεται μέσω των οριακών συν-

θηκών, αυξάνουν την πολυπλοκότητα του πεδίου ροής και βεβαίως επιδεινώνει την 

ευστάθεια και δυσκολεύει την σύγκλιση της αριθμητικής επίλυσης. Για τον έλεγχο αυ-

τού του ανεπιθύμητου αποτελέσματος, κάθε διαδικασία επίλυσης, αρχίζει με τη μικρή 

ταχύτητα περιστροφής σταδιακά αυξάνεται μέχρι την επιθυμητή τιμή. 

Οι προσομοιώσεις εκτελέστηκαν σε έναν υπολογιστή Pentium IV 3GHz. Το κριτήριο 

της σύγκλισης ορίστηκε ως η διαφορά της κάθε επαναληπτικής διαδικασία από την 

προηγούμενη να μην υπερβαίνει την τιμή 10-5. Επίσης καθορίστηκε ως επιπλέον έν-

δειξη για την οριστική λύση, η παρακολούθηση των μεταβλητών της ολικής πίεσης, 

τόσο στην αναρρόφηση όσο και στην επιφάνεια εξόδου, έως ότου συμβεί η σταθερο-

ποίηση των τιμών τους. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό οδηγεί τα υπόλοιπα (residuals) σε 

χαμηλότερες τιμές από την αρχικά καθορισμένη τιμή των 10-5. Ανάλογα με την περί-

πτωση, η επίτευξη της τελικής λύσης επιτεύχθηκε σε διαφορετικό αριθμό επαναλή-

ψεων. Αυτό διότι το αποτέλεσμα σε μια συγκεκριμένη παροχή μάζας χρησιμοποιήθηκε 

για την αρχικοποίηση των υπολογισμών σε μια άλλη. Με στόχο την όσο το δυνατόν 

ποιο ομαλή σύγκλιση, επιχειρήθηκαν διάφορες δοκιμές μεταβάλλοντας τους παράγο-

ντες υποχαλάρωσης (under relaxation factors). Με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε άμε-

σος έλεγχος σχετικά με την ενημέρωση των τελευταίων υπολογισμένων μεταβλητών 

μέσω επαναλήψεων. Αρχίζοντας με χαμηλές τιμές για τα πρώτα στάδια και ανάλογα με 

την εξέλιξη των “υπολοίπων”, οι τιμές τους τροποποιήθηκαν για την επιτάχυνση της 

σύγκλισης. 

Η γωνία εξόδου των πτερυγίων της κάθε πτερωτής συσχετίζεται με την κλίση της κα-

μπύλης απόδοσης H-Q της κάθε πτερωτής. Με την αύξηση της γωνίας εξόδου των πτε-

ρυγίων, η χαρακτηριστική καμπύλη H-Q γίνεται πιο ομαλή, όπως άλλωστε αιτιολογεί-

ται από τη μονοδιάστατη θεώρηση της ροής στην πτερωτή. Από  την εξίσωση (2.10) 

επιτρέπεται η εξακρίβωση της επίδρασης των δύο παραμέτρων σχεδιασμού c2m/u2 και 

β2b επί του μανομετρικού. Με μείωση της παροχής και επομένως του λόγου c2m /u2, το 

μανομετρικό αυξάνεται. Αντίθετα, η επίδραση της γωνίας εξόδου των πτερυγίων δεν 

είναι ευθέως ανάλογη καθώς η αύξηση της γωνίας β2b δεν αποδίδεται πλήρως στην 

αύξηση του μανομετρικού καθώς ο συντελεστής ολίσθησης μειώνεται με την αύξηση 

της γωνίας εξόδου των πτερυγίων. 
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Η αλλαγή του σχήματος της καμπύλης είναι ευδιάκριτη για πτερύγια των οποίων οι 

γωνίες εξόδου είναι μεγαλύτερες από 25 deg. Το γεγονός αυτό είναι σύμφωνο με τα 

αποτελέσματα της αριθμητικής πρόβλεψης των καμπυλών H-Q για τις υπό διερεύνηση 

πτερωτές που φαίνονται στο Σχήμα 4.11. Στην τεταγμένη απεικονίζεται σε αδιάστατη 

μορφή το ολικό μανομετρικό της αντλίας, ενώ στην τετμημένη είναι αντίστοιχα η ο-

γκομετρική παροχή επίσης κανονικοποιημένη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα CFD, τα 

Qn=58.5 m3/hr και Hn=8.93 m είναι οι προβλέψεις, για την ονομαστική ογκομετρική 

παροχή και αντίστοιχα το ονομαστικό μανομετρικό για την πτερωτή με β2b=20 deg. 

  

Σχήμα 4.11: Επιδόσεις των πτερωτών της αντλίας SP-A για n=925 rpm. 

  

Σχήμα 4.12: Ποσοστιαία μεταβολή του μανομετρικού και του υδραυλικού βαθμού α-

πόδοσης για τις τρεις πτερωτές της αντλίας SP-A για n=925 rpm. 

Η ονομαστική ογκομετρική παροχή καθορίζεται από το σημείο στο οποίο η υδραυλική 

απόδοση της αντλίας παίρνει τη μέγιστη τιμή της. Η μεταβολή της υδραυλικής απόδο-

σης συναρτήσει της αδιαστατοποιημένης μορφής της παροχής για τις αριθμητικώς με-

λετημένες πτερωτές φαίνεται στο Σχήμα 4.12. Ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης των 

τριών πτερωτών στην ονομαστική παροχή κυμαίνεται από 81% έως 84.5%, τιμές που 

προσεγγίζουν ικανοποιητικά τους εκτιμώμενους  υδραυλικούς απόδοσης κατά το σχε-

διασμό των πτερωτών. Μια μείωση κατά 50% της παροχής από την ονομαστική τιμή 

της, επιφέρει ελάττωση του υδραυλικού βαθμού απόδοσης των πτερωτών SP-A1, SP-
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A2 και SP-A3 κατά 20%, 25% και 28% αντίστοιχα. Η αύξηση της παροχής πέραν της 

ονομαστικής τιμής, έχει διαφορετική επίδραση σε κάθε περίπτωση. Με αύξηση της πα-

ροχής κατά 50% της ονομαστικής τιμής, η πτώση στον υδραυλικό βαθμό απόδοσης 

ανέρχεται στο 25%, 15% and 15% του βέλτιστου για τις πτερωτές SP-A1, SP-A2 και 

SP-A3 αντίστοιχα. Η καμπύλη του υδραυλικού βαθμού απόδοσης για Q <Qn έχει με-

γαλύτερη κλίση για τις πτερωτές SP-A2 και SP-A3 συγκριτικά με την αντίστοιχη για 

την πτερωτή SP-A1. Το αντίθετο συμβαίνει για Q> Qn όπου η κλίση της καμπύλης του 

υδραυλικού βαθμού απόδοσης της πτερωτής SP-A1 είναι εντονότερη. Τέλος, στην ο-

νομαστική παροχή, η αύξηση της γωνίας β2b κατά 10 deg έως 30 deg έχει ως συνέπεια 

τη μείωση του υδραυλικού βαθμού απόδοσης σχεδόν κατά 3%. 

Η μετατόπιση των καμπυλών απόδοσης λόγω της μεταβολής της γωνίας εξόδου μπορεί 

να εκφραστεί ποσοστιαία με αναφορά στις αντίστοιχες τιμές H/HN και ηΗ στην ονομα-

στική παροχή για την πτερωτή β2b=20 deg, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.12. Συνεπώς, 

για το σημείο σχεδιασμού, μια αύξηση κατά 10 deg της γωνίας β2b προκαλεί αντίστοιχη 

αύξηση του μανομετρικού κατά 4.2% και μείωση της υδραυλικής απόδοσης κατά 3.9%. 

Εάν η β2b αυξάνει κατά 30 deg, δηλ. από 20 deg έως 50 deg, τότε το μανομετρικό 

αυξάνει κατά 6.2% και η υδραυλική απόδοση μειώνεται κατά 4.5%.  
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Σχήμα 4.13: Στιγμιότυπα των διανυσμάτων των απολύτων ταχυτήτων στο χείλος προ-

σβολής των πτερυγίων στο μέσο του πλάτους των πτερωτών SP-A για λει-

τουργία στην ονομαστική παροχή και εκτός αυτής (n=925 rpm). 
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Στο Σχήμα 4.13 απεικονίζονται τα διανύσματα της απόλυτης ταχύτητας στην εμπρό-

σθια ακμή του πτερυγίου, για τα τρία διαφορετικά στροφεία, με καθένα να λειτουργεί 

στην ονομαστική παροχή (Qn=Qbep), αλλά και εκατέρωθεν αυτής, σε ένα εύρος παρο-

χών από το 60% έως 150% της Qn. Σημαντικές είναι οι μεταβολές που υφίστανται όταν 

η πτερωτή λειτουργεί εκτός σημείου σχεδιασμού. Αναλυτικότερα για Q> Qn, το νερό 

ρέει ομαλά στο μεσοδιάστημα των πτερυγίων, με εξαίρεση αυτού που διέρχεται από 

την περιοχή της γλωττίδας του κελύφους. Η διεύθυνση ροής σε συνδυασμό με την κα-

μπυλότητα του πτερυγίου συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός ασθενούς στροβιλισμού 

στην πλευρά πίεσης του πτερυγίου, μόλις κατάντη του χείλους προσβολής αποτελώντας 

την αιτία για την εμφάνιση χαμηλής πίεσης στην περιοχή αυτή. Αντιστρόφως, όταν η 

πτερωτή λειτουργεί σε Q< Qn, δημιουργείται μια ζώνη επανακυκλοφορίας στην ακμή 

εισόδου του πτερυγίου. 

Η μεταβολή της στατικής πίεσης μέσα στην αντλία για τρεις ξεχωριστές παροχές και 

για δύο διαφορετικές γωνίες εξόδου των πτερυγίων της πτερωτής φαίνεται στο Σχήμα 

4.14. Οι δυνάμεις πίεσης αναδεικνύονται ως ο κύριος μηχανισμός διαμόρφωσης της 

ροής τόσο στην πτερωτή όσο και στο σπειροειδές κέλυφος. Στο Σχήμα 4.15, Σχήμα 

4.16 και Σχήμα 4.17 απεικονίζονται οι υπολογισθείσες κατανομές πίεσης γύρω από την 

περιφέρεια των πτερωτών σε τέσσερις ξεχωριστές παροχές όγκου. Σε όλα επιβεβαιώ-

νεται η ανομοιομορφία που παρουσιάζουν οι ισοϋψείς καμπύλες πίεσης στην έξοδο των 

στροφείων, τα οποία συνάδουν με τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των πτερωτών και 

την απόδοσή τους. Για Q < Qn, η πίεση φθάνει στη χαμηλότερη τιμή της ακριβώς μπρο-

στά από τη γλωττίδα και αρχίζει σταδιακά να αυξάνεται σε περιφερειακή διεύθυνση, 

λαμβάνοντας τη μέγιστη τιμή της ακριβώς πίσω από τη γλωττίδα. Στην ονομαστική 

παροχή, η μεταβολή της πίεσης εξομαλύνεται παρέχοντας πιο ομοιόμορφο πεδίο. Σε Q 

> Qn, η πίεση μειώνεται σταδιακά από τη μέγιστη τιμή της μπροστά από τη γλωττίδα 

σε μια ελάχιστη τιμή ακριβώς πίσω από τη γλωττίδα. Τα προαναφερθέντα επαληθεύουν 

την αξιοσημείωτη επίδραση της γλωττίδα του κελύφους στη διαμόρφωση του πεδίου 

της πίεσης εντός της αντλίας.  

Το ανομοιόμορφο πεδίο στατικών πιέσεων γύρω από την πτερωτή έχει ως αποτέλεσμα 

μια ακτινική δύναμη η οποία υπολογίζεται από την ολοκλήρωση της κατανεμημένης 

πίεσης. Για τις υπό εξέταση πτερωτές που λειτουργούν τόσο στην ονομαστική παροχή 

όσο και πέραν αυτής, οι ακτινικές δυνάμεις (FR) ανά μονάδα επιφάνειας του εμπρό-

σθιου δίσκου της πτερωτής (Α) φαίνονται στο Σχήμα 4.18. Για την πτερωτή SP-A1 

(β2b=20 deg) με το τυποποιημένο κέλυφος, η μεταβολή της ανοιγμένης στην επιφάνεια 

ακτινικής δύναμης με την παροχή έχει το χαρακτηριστικό βελοειδές σχήμα. Για ογκο-

μετρικές παροχές πλησίον της ονομαστικής, το πεδίο πιέσεων εντός του κελύφους και 

περιμετρικά της πτερωτής, παρουσιάζει μικρότερη ανομοιομορφία με συνέπεια τη 

δράση μικρότερων ακτινικών δυνάμεων. Αντίθετα, μακράν της ονομαστικής παροχής 

η ανομοιομορφία είναι εντονότερη, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες ακτινικές δυνάμεις. 
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                                             β2b=20 deg β2b=50 deg  

 

Σχήμα 4.14: Ισοκατανομές στατικών πιέσεων στην αντλία SP-A (n=925 rpm). 

 

 

Σχήμα 4.15: Μεταβολή της πίεσης περιφερειακά της πτερωτής SP-A1 για τέσσερεις 

παροχές (n=925 rpm). 
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Σχήμα 4.16: Μεταβολή της πίεσης περιφερειακά της πτερωτής SP-A2 για τέσσερεις 

παροχές (n=925 rpm). 

 

Σχήμα 4.17: Μεταβολή της πίεσης περιφερειακά της πτερωτής SP-A3 για τέσσερεις 

παροχές (n=925 rpm). 

 

Σχήμα 4.18: Aκτινικές δυνάμεις στις πτερωτές της αντλίας SP-A (n=925 rpm). 
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Οι ελάχιστες ακτινικές φορτίσεις για πτερωτή SP-A1 υπολογίστηκαν κοντά στο βέλτι-

στο σημείο απόδοσης όπως αναμενόταν. Η ίδια τάση παρατηρείται και για τις άλλες 

δύο πτερωτές με γωνίες εξόδου 30 deg (SP-A2) και 50 deg (SP-A3), αντίστοιχα. Αξιο-

σημείωτη είναι η μετατόπιση της ελάχιστης ακτινικής δύναμης σε μεγαλύτερες παροχές 

η οποία αναφέρεται στη βιβλιογραφία και επιβεβαιώνεται με πειράματα (González et 

al., 2006b). Εξηγείται από το γεγονός ότι σε μεγαλύτερες παροχές η κατανομή πίεσης 

(Σχήμα 4.15, Σχήμα 4.16 και Σχήμα 4.17) γίνεται πιο ομοιόμορφη καθώς η γωνία εξό-

δου των πτερυγίων αυξάνει. Ωστόσο, επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απλουστεύ-

σεις στη γεωμετρία της ιδεατής αντλίας (π.χ. παράλειψη των διακένων) σε σύγκριση 

με την πραγματική και η προσέγγιση της χρονικά αμετάβλητης κατάστασης, επειδή 

επηρεάζουν τη θέση της ελάχιστης δύναμης. Για παροχές Q ≈ 1.5×Qn, οι πιέσεις γύρω 

από τις πτερωτές με β2b= 30 deg και 50 deg ποικίλλουν σχεδόν γύρω από μια μέση τιμή, 

η οποία δεν παρατηρείται για πτερωτή με β2b= 20 deg. Για παροχές Q >1.5×Qn και 

γωνίες εξόδου μεγαλύτερες από 30 deg, η ακτινική δύναμη αυξάνεται, παρουσιάζοντας 

το χαρακτηριστικό βελοειδές σχήμα. 

 

4.3.2 Αντλία SP-B 

Η φυγόκεντρη αντλία με τον κωδικό χαρακτηρισμό SP-B είναι μια αντλία που έχει το 

κέλυφος της αντλίας ΜΕC-A 2/80 της εταιρίας Caprari (βλ. εδάφιο 2.2) η πτερωτή της 

οποίας αντικαθίσταται κατά περίπτωση με μία εκ των τριών σχεδιασθέντων και κατα-

σκευασθέντων πτερωτών κλειστού τύπου (Σχήμα 2.3). Αυτές απαρτίζονται απο πέντε 

(5) οπισθοκλινή πτερύγια σταθερού πλάτους (b=15mm) δίχως συστροφή που διαφορο-

ποιούνται μόνο ως προς τη γωνία εξόδου των πτερυγίων (βλ. Πίνακας 2.5 και εδάφιο 

2.1.3.2). Οι εν λόγω πτερωτές με γωνίες εξόδου 20, 35 και 50 deg φέρουν τους κωδι-

κούς χαρακτηρισμούς SP-B1, SP-B2 και SP-B3, αντίστοιχα. Τα ονομαστικά υδραυλικά 

χαρακτηριστικά της εν λόγω αντλίας είναι (Πίνακας 2.1): Qbep=28 m3/hr, Hbep=10 m 

και n=1400 rpm. 

Για την προσομοίωση των πεδίων ροής των ανωτέρω στροφείων σε διαφορετικές 

παροχές έγιναν τα cad μοντέλα των πτερωτών, εκ των οποίων διομορφώθηκαν τα 

υπολογιστικά χωρία για την κάθε περίπτωση μεμονομένα (Mentzos et al., 2013, 2015). 

Η διαδικασία προκειμένου να προσομοιωθεί το πραγματικό πεδίο ροής, απαιτεί αρχικά 

τον ορισμό του υπολογιστικού χωρίου για το σύνολο της κάθε πτερωτής και σε επόμενο 

βήμα ακολουθεί η πλεγματοποίησης του συγκεκριμένου όγκου (Σχήμα 4.19). Για 

λόγους ελάφρυνσης των απαιτήσεων σε υπολογιστικούς πόρους και μείωσης του 

χρόνου, επιλέγεται ο ορισμός ενός μέρους της πτερωτής που περιλαμβάνει μόνο το ένα 

πτερύγιο καθώς τα πλευρικά όρια του πεδίου αποτελούν γραμμές του πεδίου που 

συσχετίζονται με την εφαρμογή περιοδικών οριακών συνθηκών. Επιπροσθέτως, 

ορίζονται τμήματα εισροής και εκροής επαρκούς μήκους προκειμένου να βελτιωθεί η 

ακρίβεια στην επίλυση του πεδίου ροής.  
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Cad μοντέλο πτερωτής SP-B1 

 

Υπολογιστικό χωρίο 

 

Πλέγμα πτερωτής SP-B1 

 

Πλέγμα πτερωτής SP-B3 

Σχήμα 4.19: Ενδεικτικό cad μοντέλο πτερωτής αντλίας SP-B, υπολογιστικό χωρίο και 

λεπτομέρειες της πλεγματοποίησης πλησίον των πτερυγίων για δύο πτε-

ρωτές. 

Για τη δομημένη πλεγματοποίηση των υπολογιστικών χωρίων για την κάθε πτερωτή 

χρησιμοποιήθηκε το εμπορικό λογισμικό CFD Gambit. Ο κάθε όγκος όπως οριοθε-

τείτε από τις εκάστοτε οριακές συνθήκες υποδιαιρείται σε τρεις ζώνες. Η πρώτη και η 

τρίτη ζώνη είναι ακίνητες ενώ η δεύτερη που περιστρέφεται με τη γωνιακή ταχύτητα 

της κάθε πτερωτής κατά περίπτωση, δηλαδή n=1400 rpm. Η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει 

τον αγωγό αναρρόφησης ή εισροής διαμέτρου 100 mm ενώ η τρίτη ζώνη είναι το τμήμα 

κατάθλιψης ή εκροής όπου η ροή έχει πλήρως αναπτυχθεί. Στα πλέγματα των πτερωτών 

και στις περιοχές του οριακού στρώματος στις επιφάνειες του πτερύγιου έγινε πύκνωση 

του πλέγματος και χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση τοιχώματος από το λογαριθμικό 

νόμο για το τυρβώδες οριακό στρώμα. 

Δεδομένου ότι στο πρόβλημα συνυπάρχουν ακίνητες και κινούμενες ζώνες, όπως και 

στην περίπτωση της πτερωτής SP-A (βλ. εδάφιο 4.3.1), έγινε επιλογή του μοντέλου 

πολλαπλών συστημάτων αναφοράς (MRF). Επίσης διατηρήθηκε και εδώ, ότι η κάθε 
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διαδικασία προσομοίωσης σε οποιαδήποτε παροχή, θα αρχίζει με τη μικρότερη δυνατή 

ταχύτητα περιστροφής και σταδιακά θα αυξάνεται μέχρι την επιθυμητή τιμή. Οι προ-

σομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν με την αριθμητική επίλυση των τρισδιάστατων 

εξισώσεων RANS για ασυμπίεστη ροή με την συμπερίληψη στον όρο πηγής των 

φυγόκεντρων δυνάμεων και των δυνάμεων Coriolis ενώ το μοντέλο τύρβης 

χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των τυρβωδών τάσεων. Όλες οι 

προσομοιώσεις εκτελέσθηκαν σε έναν η/υ Pentium IV 3GHz. Το κριτήριο της σύγκλι-

σης ορίστηκε ως η διαφορά της κάθε επαναληπτικής διαδικασία από την προηγούμενη 

να μην υπερβαίνει την τιμή 10-5. Επίσης καθορίστηκε ως επιπλέον ένδειξη για την ορι-

στική λύση, η παρακολούθηση των μεταβλητών της ολικής πίεσης, τόσο στην αναρρό-

φηση όσο και στην επιφάνεια εξόδου, έως ότου συμβεί η σταθεροποίηση των τιμών 

τους. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό οδηγεί τα υπόλοιπα (residuals) σε χαμηλότερες τιμές 

από την αρχικά καθορισμένη τιμή των 10-5. Ανάλογα με την περίπτωση, η επίτευξη της 

τελικής λύσης επιτεύχθηκε σε διαφορετικό αριθμό επαναλήψεων. Αυτό διότι το απο-

τέλεσμα σε μια συγκεκριμένη παροχή μάζας χρησιμοποιήθηκε για την αρχικοποίηση 

των υπολογισμών σε μια άλλη. Με στόχο την όσο το δυνατόν ποιο ομαλή σύγκλιση, 

επιχειρήθηκαν διάφορες δοκιμές μεταβάλλοντας τους παράγοντες υποχαλάρωσης 

(under relaxation factors). Με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε άμεσος έλεγχος σχετικά με 

την ενημέρωση των τελευταίων υπολογισμένων μεταβλητών μέσω επαναλήψεων. Αρ-

χίζοντας με χαμηλές τιμές για τα πρώτα στάδια και ανάλογα με την εξέλιξη των “υπο-

λοίπων”, οι τιμές τους τροποποιήθηκαν για την επιτάχυνση της σύγκλισης. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται μέσω ισουψών διαγράμματων που αφορούν τα 

μεγέθη της πίεσης, της σχετικής ταχύτητας και της έντασης της τύρβης, όπως επίσης 

και με τα διανύσματα των σχετικών ταχυτήτων εντός των διόδων των πτερωτών. Τα 

αποτελέσματα είναι παρόμοια με εκείνα που αναφέρθηκαν σε παλαιότερη 

βιβλιογραφία (Westra et al., 2010b; Byskov et al., 2003b; Hamkins & Bross, 2002), 

επιβεβαιώνοντας τις βιβλιογραφικές αναφορές (Gülich, 2014), σχετικά με τις 

επιδράσεις της μεσημβρινής καμπυλότητας, στην κατανομή της ταχύτητας κατά μήκος 

τoυ ανοίγματος του πτερυγίου, όπως επίσης των δυνάμεων και του ρυθμού 

περιστροφής στις κατανομές ταχύτητας κατά το πλάτος του ανοίγματος.  

Η στατική πίεση στα επίπεδα κοντά στην πλήμνη, στο εμπρόσθιο κάλυμμα και στο 

μέσο του ύψους του πτερυγίου παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.20. Η στατική πίεση πέφτει 

από την πλευρά πίεσης στην πλευρά αναρρόφησης. Ωστόσο, η διαφορά αυτή μεταξύ 

των δύο πλευρών βαίνει μειούμενη πλησιάζοντας την έξοδο. Για β2b=20 deg (πτερωτή 

SP-B1), οι μεταξύ των τριών επιπέδων διαφορές είναι μικρές. Οι σημαντικότερες εξ 

αυτών, εμφανίζονται μεταξύ του ενδιαμέσου επιπέδου και της εμπρόσθιας πλάκας και 

εγγύτερα στην τελευταία. Για β2b=50 deg (πτερωτή SP-B3), οι ισουψείς των πίεσεων 

εμφανίζονται με παρόμοια χαρακτηριστικά, αν και οι διαφορές πίεσης μεταξύ της 

πλευράς αναρρόφησης και πίεσης είναι πιο σημαντικές. 

 Στο Σχήμα 4.21, απεικονίζεται o συντελεστής πίεσης στις επιφάνειες ενός πτερυγίου 

στο μέσον του πλάτους του πτερυγίων, καθώς αυτό προσεγγίζει και απομακρύνεται από 

τη γλωσίδα του κελύφους για τις πτερωτές SP-Β1 (β2b=20 deg) και SP-Β2 (β2b=35 deg), 

αντίστοιχα. Ο συντελεστής πίεσης ορίζεται από την εξίσωση cp=2(p-pin)/(ρu2), όπου p 
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είναι η τοπική στατική πίεση, pin είναι η πίεση αναφοράς στην είσοδο, 𝜌 είναι η πυκνό-

τητα του ρευστού και u η περιφερειακή ταχύτητα στην εξωτερική διάμετρο της πτερω-

τής. Υποδηλώνει την ενέργεια που μεταβιβάζεται στο ρευστό καθώς και την φόρτιση 

των πτερυγίων. Όταν αυτή γίνεται πολύ μεγάλη, η ταχύτητα του ρευστού στην πλευρά 

πίεσης, πλησιάζει στο μηδέν και επομένως είναι πιθανή η ύπαρξη αποκολήσεων 

(Tuzson, 2000). Στην περίπτωση της πτερωτής SP-Β1, η φόρτιση του πτερυγίου είναι 

υψηλότερη όταν το προηγούμενο πτερύγιο βρίσκεται στη γωνιακή θέση φ=+30 deg και 

 

Σχήμα 4.20: Οι ισοϋψείς των πιέσεων στις εσωτερικές επιφάνειες των δύο πλακών της 

πτερωτής και στο ενδιάμεσο επίπεδο για τις πτερωτές SP-B1 (αριστερά) 

και SP-B3 (δεξιά) για Q=Qbep και n=1400 rpm. 

φτάνει το μέγιστο περίπου στη θέση x/c=0.5. Στην περίπτωση της πτερωτής SP-Β2, 

παρατηρείται υψηλότερη φόρτιση στο προηγούμενο πτερύγιο και μεγιστοποιείται όταν 

0.3<x/c=0.4 (φ =+30 deg). Και στις δύο πτερωτές, όταν το προηγούμενο πτερύγιο 

περιστρέφεται από φ=0 deg έως φ=+30 deg, η πίεση στην πλευρά πίεσης αλλάζει 
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ελαφρώς σε αντίθεση με την πλευρά αναρρόφησης όπου η μεταβολή είναι σημαντική. 

Κοινή διαπίστωση είναι ότι η φόρτιση του πτερυγίου μειώνεται καθώς αυτό 

προσεγγίζει τη γλωττίδα του κελύφους και αυξάνεται όταν αυτό απομακρύνεται από 

αυτή. 

 

Σχήμα 4.21: Συντελεστής πίεσης στα πτερύγια των πτερωτών SP-B1 και SP-B2 καθώς 

διέρχονται από τη γλωττίδα του κελύφους για Q=Qbep και n=1400 rpm. 

 

Η χωρική ένταση της τύρβης στην πτερωτή που ορίζεται ως η αναλογία του μεγέθους 

των διακυμάνσεων της ταχύτητας (u′) προς την μέση ταχύτητα τoυ ρευστού (uavg), 

προσδιορίζεται από το λόγο 1/8

a2 / 3 / 0.16 (Re )vg DHk u −=   (ANSYS, 2009) παρουσιά-

ζονται στο Σχήμα 4.22. Στην περιοχή της ακμής προσβολής, τα επίπεδα τύρβης φτά-

νουν στο 16% και 10% για β2b=50 deg και β2b=20 deg, αντίστοιχα. Ελαφρώς χαμηλό-

τερες τιμές παρατηρούνται κοντά στα τοιχώματα, ενώ στην κεντρική περιοχή της διό-

δου της πτερωτής, οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από 5%, αποκαλύπτοντας μάλλον 

μια πιο "στρωτή" ροή.  

Τα διανύσματα των σχετικών ταχυτήτων (w) και οι ισοταχείς αδιάστατες καμπύλες αυ-

τών όπως προκύπτουν από τη διαίρεση αυτών με την περιφερειακή ταχύτητα της πτε-

ρωτής στην έξοδο (ωR), παρουσιάζονται στα Σχήμα 4.23 και Σχήμα 4.24, αντίστοιχα. 

Τα αριθμητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το ρευστό ακολουθεί τη καμπυλότητα των 

πτερυγίων κατά το μεγαλύτερο μήκος τους χωρίς αποκολλήσεις και ανακυκλοφορίες. 

Μια ζώνη χαμηλής ταχύτητας αναπτύσσεται στην πλευρά πίεσης που εκτείνεται στα 

δύο τρίτα του μήκους τoυ πτερυγίου. Υψηλότερες ταχύτητες για κάθε πτερωτή, εντο-

πίζονται στην περιοχή εισροής, προς την πλευρά υποπίεσης του κάθε πτερυγίου. Από 

τα σχήματα φαίνεται ότι η ροή στο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο πτερυγίων διαμορφώνε-

ται περισσότερο από την σχετική ταχύτητα όπως αυτή διαμορφώνεται από τη μέση 

γραμμή καμπυλότητας των πτερυγίων και λιγότερο από τη γωνιακή ταχύτητα. Ωστόσο, 

καθώς το ρευστό κινείται προς την έξοδο, μπορεί επίσης να συναχθεί ότι η δύναμη 

Coriolis γίνεται σημαντική και ωθεί το υγρό με την υψηλή ταχύτητα σε αντίθετη θέση 

απ’ αυτή που βρίσκεται, προς την πλευρά πίεσης (Byskov et al., 2003b; Pedersen et al., 
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2003). Ως αποτέλεσμα, η σχετική ταχύτητα αυξάνεται στην πλευρά πίεσης στα εξωτε-

ρικά τμήματα της διόδου, παράγοντας μια σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή ταχύτητας 

στην έξοδο του πτερυγίου.  

 

Σχήμα 4.22 : Ισοϋψείς καμπύλες έντασης της τύρβης στα μεσοδιαστήματα των πτερυ-

γίων πτερωτών SP-B1 (πάνω) και SP-B3 (κάτω) για Q=Qbep και n=1400 

rpm. 

 

Σχήμα 4.23: Διανύσματα σχετικής ταχύτητας στις εισόδους των πτερωτών SP-B1 

(πάνω) και SP-B3 (κάτω) για Q=Qbep και n=1400 rpm. 
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Στο Σχήμα 4.13 απεικονίζονται τα διανύσματα της απόλυτης ταχύτητας στην εμπρό-

σθια ακμή του πτερυγίου, για τα τρία διαφορετικά στροφεία, με καθένα να λειτουργεί 

στην ονομαστική παροχή (Qn=Qbep), αλλά και εκατέρωθεν αυτής, σε ένα εύρος παρο-

χών από το 60% έως 150% της Qn. Σημαντικές είναι οι μεταβολές που υφίστανται όταν 

η πτερωτή λειτουργεί εκτός σημείου σχεδιασμού. Αναλυτικότερα για Q> Qn, το νερό 

ρέει ομαλά στο μεσοδιάστημα των πτερυγίων, με εξαίρεση αυτού που διέρχεται από 

την περιοχή της γλωττίδας του κελύφους. Η διεύθυνση ροής σε συνδυασμό με την κα-

μπυλότητα του πτερυγίου συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός ασθενούς στροβιλισμού 

στην πλευρά πίεσης του πτερυγίου, μόλις κατάντη του χείλους προσβολής αποτελώντας 

την αιτία για την εμφάνιση χαμηλής πίεσης στην περιοχή αυτή. Αντιστρόφως, όταν η 

πτερωτή λειτουργεί σε Q< Qn, δημιουργείται μια ζώνη επανακυκλοφορίας στην ακμή 

εισόδου του πτερυγίου. 

 

Σχήμα 4.24: Αδιάστατες ισοταχείς (σχετικές ταχύτητες) καμπύλες στα μεσοδιαστήματα 

των πτερυγίων των πτερωτών SP-B3 (αριστερά) και SP-B1 (δεξιά) για 

Q=Qbep και n=1400 rpm. 

Αυτή η τάση φαίνεται ότι εξομαλύνεται σε μεγαλύτερες ακτινικές αποστάσεις 

(r/R=0.75) και τελικά μεταβάλλεται κοντά στην έξοδο του πτερυγίου (r/R=0.94). Αυτό 

το χαρακτηριστικό σχετίζεται με την αλλαγή του μεγέθους των δυνάμεων που δρουν 

στο ρευστό. Ευρισκόμενο σε μεγαλύτερες ακτινικές αποστάσεις, οι δυνάμεις Coriolis 

καθίστανται κυρίαρχες, συμβάλλοντας στην μεταφορά ρευστού υψηλού ροϊκού δυνα-

μικού στην πλευρά πίεσης. Έτσι στην πλευρά αναρρόφησης οι παραμένουσες τιμές της 

σχετικής ταχύτητας παρουσιάζουν μια σημαντική μείωση. 

Οι ισοϋψείς των διανυσμάτων των σχετικών ταχυτήτων σε ακτινικές αποστάσεις r1= 

66mm (r/R=0.73) και r2=90mm (r/R=1.00) όπως αναπτύσσονται σε δύο διαδοχικές διό-

δους, για τις πτερωτές με β2b=20 deg και β2b=35 deg παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.26 

και στο Σχήμα 4.27, αντίστοιχα. Για την πτερωτή SP-B1 σε r=r1, οι υψηλότερες σχετι-

κές ταχύτητες εμφανίζονται στην πλευρά αναρρόφησης των πτερυγίων και στις δύο 

διόδους. Καθώς το πτερύγιο στρέφεται κατά γωνία φ=30 deg η περιοχή υψηλότερων 

ταχυτήτων μετακινείται στο κέντρο της επόμενης διόδου του πτερυγίου, ενώ δεν παρα-

τηρείται καμία αλλαγή στην προηγούμενη δίοδο. Στην ακτίνα r2, όπως αναμένεται για 

την ακτινική πτερωτή μιας φυγόκεντρης αντλίας, οι σχετικές ταχύτητες μειώνονται σε 

σύγκριση με αυτές της ακτίνας r1. Στην ίδια ακτίνα στην επόμενη δίοδο του πτερυγίου 

σε φ=0 deg, η περιοχή υψηλότερων ταχυτήτων ανιχνεύεται κοντά στην πλευρά πίεσης 
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και καθώς περιστρέφεται το πτερύγιο, οι σχετικές ταχύτητες αυξάνονται στην πλευρά 

αναρρόφησης. Τέλος, στην εξωτερική διάμετρο της πτερωτής και για την δίοδο που 

έπεται αυτής που απομακρύνεται από τη γλωττίδα (φ=30 deg), υπάρχει η δημιουργία 

ενός τοπικού μέγιστου προς στην πλευρά της υποπίεσης μεταβάλλοντας έτσι την προ-

ϋπάρχουσα σχεδόν ομοιόμορφη ροή. 

 

Πτερωτή SP-B1 Πτερωτή SP-B3 

   

  

  
Σχήμα 4.25: Κατανομές της αδιάστατης σχετικής ταχύτητας κατά μήκος κυκλικών τό-

ξων σε διαφορετικές ακτινικές αποστάσεις για τις πτερωτές SP-B1 και SP-

B3 (Q=Qbep και n=1400 rpm). 
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Σχήμα 4.26: Στιγμιότυπα ισοταχών (σχετικές ταχύτητες) καμπυλών σε προηγούμενο 

και σε ακόλουθο μεσοδιάστημα μεταξύ των πτερυγίων σε σχέση με τη 

γλωττίδα, για την πτερωτή SP-B1 (Q=Qbep και n=1400 rpm). 

 

Σχήμα 4.27: Στιγμιότυπα ισοταχών (σχετικές ταχύτητες) καμπυλών σε προηγούμενο 

και σε ακόλουθο μεσοδιάστημα μεταξύ των πτερυγίων σε σχέση με τη 

γλωττίδα, για την πτερωτή SP-B2 (Q=Qbep και n=1400 rpm).  

P.S. P.S.S.S. S.S.

P.S. P.S.S.S. S.S.

φ=0 deg

φ=30 deg

Ακόλουθο 

μεσοδιάστημα πτερυγίων  

Προηγούμενο 

μεσοδιάστημα πτερυγίων

(α) Πτερωτή SP-B1 (β2b=20 deg),  Ακτινική θέση r/R=0.73

Ακόλουθο 

μεσοδιάστημα πτερυγίων  

Προηγούμενο 

μεσοδιάστημα πτερυγίων

P.S. P.S.S.S. S.S.

φ=30 deg

(β) Πτερωτή SP-B1 (β2b=20 deg),  Ακτινική θέση r/R=1.00

φ=0 deg

P.S. P.S.S.S. S.S.

P.S. P.S.S.S. S.S.

P.S. P.S.S.S. S.S.

φ=0 deg

φ=30 deg

(β) Πτερωτή SP-B2 (β2b=35 deg),  Ακτινική θέση r/R=1.00

Ακόλουθο 

μεσοδιάστημα πτερυγίων  

Προηγούμενο 

μεσοδιάστημα πτερυγίων

P.S. P.S.S.S. S.S.

P.S. P.S.S.S. S.S.

φ=0 deg

φ=30 deg

Ακόλουθο 

μεσοδιάστημα πτερυγίων  

Προηγούμενο 

μεσοδιάστημα πτερυγίων

(α) Πτερωτή SP-B2 (β2b=35 deg),  Ακτινική θέση r/R=0.73
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Πτερωτή SP-B1 (β2b=20 deg) Πτερωτή SP-B2 (β2b=35 deg) φ 

  

 

0 deg 

 

30 deg 

Σχήμα 4.28: Διανύσματα σχετικών ταχυτήτων στα μεσοδιαστήματα των πτερυγίων σε 

σχέση με τη γλωττίδα του κελύφους (Q=Qbep και n=1400 rpm). 

 

Πτερωτή SP-B1 (β2b=20 deg) Πτερωτή SP-B2 (β2b=35 deg) 

    

Τροχιές Ταχύτητες Τροχιές Ταχύτητες 

Σχήμα 4.29: Τροχιές και διανύσματα σχετικών ταχυτήτων στο μέσο επίπεδο δύο πτε-

ρωτών για Q=Qbep και n=1400 rpm. 

Στην περίπτωση της πτερωτής SP-B2, η μορφολογία που σχηματίζουν οι σχετικές τα-

χύτητες στην ακτίνα r=r1, πέρα από τις υπάρχουσες τοπικά έντονες ανομοιομορφίες, 

είναι ποιοτικά όμοια με εκείνη της πτερωτής SP-B1 σε φ=0 deg. Καθώς οι δίοδοι των 

πτερυγίων στρέφονται κατά γωνία φ=30 deg, η περιοχή των υψηλών σχετικών ταχυτή-

των διευρύνονται σε αμφότερες τις διόδους κατά ομοιόμορφο τρόπο στην πλευρά υπο-

πίεσης. Ταυτόχρονα οι χαμηλές ταχύτητες μειώνονται περαιτέρω και επεκτείνονται εις 

βάρος της μεσαίας κλίμακας με αποτέλεσμα οι μεταβολές να είναι λιγότερο ομαλές και 

περισσότερο απότομες. Στην εξωτερική διάμετρο της πτερωτής η περιοχή υψηλών τα-

χυτήτων παρατηρείται στην πλευρά πίεσης των πτερυγίων και στις δύο διόδους και 

επιπλέον εμφανίζεται μια αξιοσημείωτη περιοχή μηδενικών ταχυτήτων στην πλευρά 

αναρρόφησης του πτερυγίου που βλέπει προς τη γλωττίδα. 
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Στο Σχήμα 4.28 φαίνονται τα διανύσματα των σχετικών ταχυτήτων στις ακτινικές θέ-

σεις r/R=0.73 και r/R=1 στο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών πτερυγίων καθώς 

αυτό διέρχεται έμπροσθεν της γλωττίδα του κελύφους και ειδικότερα για τις γωνιακές 

θέσεις του 0 deg και 30 deg, αντίστοιχα. Μια ζώνη χαμηλών ταχυτήτων εμφανίζεται 

στην πλευρά υποπίεσης του πτερυγίου, η οποία όπως ήδη από προηγουμένως έχει επι-

σημανθεί, μετατοπίζεται προοδευτικά προς την αντίθετη πλευρά, αυτής της πίεσης, 

Πλησίον της εξόδου του πτερυγίου, παρατηρείται ροή τύπου δέσμης-απορεύματος (jet-

wake). Αυτή χαρακτηρίζεται από τον συνδιασμό, μειωμένης σχετική ταχύτητα στην 

πλευρά χαμηλής πίεσης του πτερυγίου, κυρίως πλησίον της οπίσθιας ακμής, και σχε-

τικά υψηλών ταχυτήτων στην αντίστοιχη πλευρά υψηλής πίεσης. Το τελικό αποτέλε-

σμα συντείνει στην στιγμιαία τοπική αποφόρτιση του πτερυγίου. H αντιπαράθεση ανά-

μεσα στις δύο πτερωτές, καταλήγει σε ανίχνευση μιας ζώνης ανακυκλοφορίας κοντά 

στην εμπρόσθια πλάκα της πτερωτής SP-B2. 

Οι τρoχιές και τα διανύσματα των σχετικών ταχυτήτων στο μέσο επίπεδο δύο πτερωτών 

για λόγους σύγκρισης παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.29. Η ροή στην SP-B1 αποδεικνύ-

εται πιο ομαλή και σταθερή, απαλλαγμένη από ανακυκλοφορίες και δίνες. Αντίθετα 

στην πτερωτή SP-B2, στη πλευρά χαμηλής πίεσης των πτερυγίων που κινούνται προ-

σεγγίζοντας τη γλωττίδα του κελύφους, υπάρχουν τέτοιες δομές, όπως και αποκολλή-

σεις,. Τέλος, παρατηρείται ότι καθώς τα πτερύγια απομακρύνονται από τη γλωττίδα 

του κελύφους, η ροή «επανακολλάται» στην επιφάνεια των πτερυγίων και εξομαλύνε-

ται αποκτώντας την προγενέστερη μορφή της.  

 

Σχήμα 4.30: Σύγκριση των υπολογισθέντων επιδόσεων των τριών πτερωτών της α-

ντλίας SP-B με πειραματικές μετρήσεις. 
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Από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις των τριών πτερωτών της αντλίας SP-B, για τρεις 

ογκομετρικές παροχές στις 1400 rpm, διαμορφώνονται τα χαρακτηριστικά σημεία λει-

τουργίας H-Q (μανομετρικό-παροχή) και ηhyd-Q (υδραυλικός βαθμός απόδοσης-πα-

ροχή), όπως φαίνονται στο Σχήμα 4.30. Αυτά υπόκεινται στην άμεση σύγκριση με τα 

αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα, που προέκυψαν για τις εν λόγω πτερωτές (βλ. εδά-

φιο 2.2.1), για τις οποίες όμως προσδιορίσθηκε ο ολικός βαθμός απόδοσης και όχι ο 

υδραυλικός βαθμός απόδοσης. Από τις συγκρίσεις των υπολογιστικών αποτελεσμάτων 

(cfd) με τις πειραματικές μετρήσεις (exp) βεβαιώνεται η ικανοποιητική πρόβλεψη των 

επιδόσεων των πτερωτών, για το μανομετρικό και για παροχές, που κυμαίνονται από -

50% της ονομαστικής παροχής έως +40% αυτής. Από τις πειραματικές μετρήσεις , αλλά 

και τα υπολογιστικά αποτελέσματα, τεκμηριώνεται επίσης, ότι η αύξηση της γωνία ε-

ξόδου των πτερυγίων της πτερωτής, επιδρά με αντίστοιχη αύξηση του μανομετρικού, 

όπως επίσης συμβάλλει και στη μείωση της κλίσης της καμπύλης Η-Q μετά την ονο-

μαστική παροχή. Από τους υπολογισθέντες υδραυλικούς βαθμούς απόδοσης των πτε-

ρωτών, παρατηρείται ότι η μέγιστη τιμή τους, είναι στην ονομαστική παροχή. Με όλους 

τους υδραυλικούς βαθμούς απόδοσης να κυμαίνονται από 70% έως 75% περίπου, η  

πτερωτή SP-B1 φαίνεται να πλεονεκτεί, καθώς παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή. Α-

ντίθετα, οι ολικοί βαθμοί απόδοσης στην ονομαστική παροχή που μετρήθηκαν για τις 

εν λόγω πτερωτές κυμαίνονται στο εύρος 35% έως 40%. Οι σημαντικές διαφορές των 

υπολογισθέντων υδραυλικών βαθμών απόδοσης από τους αντίστοιχους ολικούς βαθ-

μούς απόδοσης αιτιολογούνται από: α) τη λειτουργία τους σε ένα κέλυφος – υποδοχέα 

που δεν ανταποκρίνεται στη γεωμετρία τους έχοντας ως συνέπεια χαμηλούς ογκομε-

τρικούς βαθμούς απόδοσης, β) την επίδραση των μηχανικών απωλειών και γ) τη συνά-

θροιση των απωλειών του ηλεκτροκινητήρα στον ολικό βαθμό απόδοσης της αντλίας. 

Τα ανωτέρω αιτιολογούν και τη σημαντική διαφοροποίηση των βαθμών απόδοσης που 

απεικονίζονται στο Σχήμα 4.30. 

4.4 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  

ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ 

4.4.1 Αντλία SP-C 

Με την ιδεατή αντλία SP-C διερευνάται η επίδραση της γεωμετρίας μέσης γραμμής 

καμπυλότητας των πτερυγίων μιας πτερωτής ακτινικής ροής με χαμηλή ειδική ταχύ-

τητα. Ειδικότερα, σχεδιάζονται τρεις πτερωτές οι οποίες με σταθερές τις γωνίες εισό-

δου και εξόδου διαφοροποιούνται μόνο ως προς τη μεταβολή της γωνίας βb της μέσης 

γραμμής καμπυλότητας των πτερυγίων (βλ. Πίνακας 2.1 εδάφιο 2.1.3.3). Για τις τρεις 

πτερωτές, σε ένα εύρος παροχών από 18 έως 54 m3/hr, πραγματοποιήθηκαν προσο-

μοιώσεις των τυρβωδών πεδίων ροής με μοντελοποίηση των τάσεων Reynolds και 

προσδιορίσθηκαν τα πεδία ταχυτήτων, πιέσεων καθώς επίσης οι χαρακτηριστικές κα-

μπύλες λειτουργίας τους (Μέντζος et al., 2016). 

Για την προσομοίωση του μόνιμου πεδίου ροής και στις τρεις πτερωτές, δίχως την πα-

ρουσία του κελύφους της αντλίας, χρησιμοποιήθηκε το εμπορικό λογισμικό Ansys 
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Fluent. Η αξονική συμμετρία του πεδίου ροής, αιτιολογεί την κατάτμηση του υπολο-

γιστικού χωρίου σε έξι ίσα υποχωρία, αριθμός που ισούται με τον αριθμό των πτερυ-

γίων. Με το ένα από αυτά, κατασκευάζεται το υπολογιστικό πλέγμα για την αριθμητική 

επίλυση του πεδίου ροής, με οφέλη την εξοικονόμηση χρόνου, με την ταχύτερη σύ-

γκλιση που επιτυγχάνεται. 

Στο θεωρούμενο υπολογιστικό χωρίο, κατασκευάσθηκε ένα δομημένο πλέγμα συγκρο-

τούμενο από εξαεδρικά κελιά, δίδοντας έμφαση στις περιοχές του χείλους προσβολής 

και εκφυγής του πτερυγίου, όπου εφαρμόσθηκαν τοπικές πυκνώσεις (Σχήμα 4.31). Έχει 

αποδειχτεί ότι ο ρυθμός σύγκλισης των επαναληπτικών μεθόδων μειώνεται σημαντικά 

με την πύκνωση του πλέγματος ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ακρίβεια της λύσης. Με 

έλεγχο της γραμμικής ανεξαρτησίας του πλέγματος, οριστικοποιήθηκε η τελική επι-

λογή των περίπου 7.3×105 κελιών, με μικρές αποκλίσεις, ανάλογα με την πτερωτή. Ε-

πιπρόσθετα, στην περιοχή του οριακού στρώματος και προκειμένου να είναι y+=20 

(Gülich, 2014), ελήφθη μέριμνα για την πύκνωση του πλέγματος με δέκα τουλάχιστον 

κελιά. 

Ως οριακές συνθήκες καθορίσθηκαν η παροχή μάζας στην έξοδο της πτερωτής, η α-

τμοσφαιρική πίεση στην είσοδο, καθώς επίσης η ένταση τύρβης που θεωρήθηκε ίση με 

5%. Στις λείες επιφάνειες του πτερυγίου επιλέχθηκε η οριακή συνθήκη της μη ολίσθη-

σης και στις επιφάνειες που διαχωρίζουν τον όγκο του χωρίου από τον υπόλοιπο όγκο 

εφαρμόσθηκαν συνθήκες κυκλικής περιοδικότητας. 

Για την αριθμητική επίλυση των τυρβωδών πεδίων ροών στις πτερωτές χρησιμοποιή-

θηκε η προσέγγιση RANS (Reynolds-Averaged Navier–Stokes) σε συνδυασμό με το 

μοντέλο τύρβης δύο εξισώσεων SST k-ω (Menter, 1994). Τα σχήματα που χρησιμοποι-

ήθηκαν για τη διακριτοποίηση των μερικών διαφορικών εξισώσεων ήταν τόσο για τους 

όρους διάχυσης όσο και αυτών της συναγωγής δευτέρου βαθμού. Για την επίλυση των 

διακριτοποιημένων εξισώσεων της ορμής ακολουθήθηκε η υπολογιστική διαδικασία 

του SIMPLE αλγορίθμου, ενώ για λόγους ευστάθειας της λύσης, η τελική ταχύτητα 

περιστροφής (n=1300 rpm) προσεγγίστηκε σταδιακά σε τρεις διαδοχικές φάσεις.  

  

Σχήμα 4.31: Όψεις του πλέγματος του υπολογιστικού χωρίου. 

Το μέτρο της σχετικής ταχύτητας σε πέντε ακτινικές θέσεις (Σχήμα 4.32) και για τις 

τρείς πτερωτές, για την ελάχιστη παροχή (Qmin), την παροχή σχεδιασμού (Qbep=Qn) και 

τη μέγιστη παροχή (Qmax) φαίνονται στο Σχήμα 4.33, στο Σχήμα 4.34 και στο Σχήμα 
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4.35, αντίστοιχα. Για τις παροχές Q = Qmin και Q = Qn, οι σχετικές ταχύτητες και για 

τις τρείς πτερωτές στην περιοχή εισροής είναι μεγαλύτερες στην πλευρά της υποπίεσης 

(suction side), συγκριτικά με την πλευρά της υπερπίεσης (pressure side), ενώ για  

Q = Qmax, οι σχετικές ταχύτητες στην πλευρά υπερπίεσης είναι υψηλότερες από αυτές 

στην πλευρά υποπίεσης. Από τις κατομές του μέτρου των σχετικών ταχυτήτων και για 

τις τρεις πτερωτές στο επίπεδο V, παρατηρείται η ομοιομορφία των σχετικών ταχυτή-

των για Q = Qn και Q = Qmax, καθώς οι δυνάμεις Coriolis γίνονται ισχυρότερες υπερτε-

ρώντας των φυγόκεντρων και κατευθύνοντας το ρευστό από την πλευρά χαμηλής πίε-

σης στην πλευρά υψηλής πίεσης. 

 Όταν οι πτερωτές λειτουργούν στο σημείο σχεδιασμού τους (Qn), είναι ευδιάκριτη μια 

ομαλή αύξηση της στατικής πίεσης, από την αναρρόφηση μέχρι την κατάθλιψη και εν 

γένει αυτή κατανέμεται ομοιόμορφα στις επιφάνειες εισόδου εξόδου  (Σχήμα 4.36). Η 

ελάχιστη πίεση και τις τρεις πτερωτές, παρατηρείται στην πλευρά αναρρόφησης και 

περίπου στο μέσον του πλάτους και το σημείο που συνήθως εμφανίζεται η σπηλαίωση. 

Στη συμβολή της οπίσθιας πλάκας (hub) με την πλευρά αναρρόφησης στην περιοχή 

εισόδου, η κατανομή της πίεσης παρουσιάζει μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ της πτερω-

τής SP-C3 και των άλλων δύο. Διαπιστώνεται ότι οι χαμηλότερες τιμές της πίεσης, που 

εντοπίζονται λίγο μετά την ακμή εισόδου, εκτείνονται σε μία σχετικά περιορισμένη 

περιοχή. Η διαφορά αυτή φαίνεται να αμβλύνεται με την μετακίνηση προς τα πάνω, 

στο ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ των δύο πλακών που καλύπτουν τα πτερύγια, με αποτέ-

λεσμα οι ισοϋψείς των πιέσεων να έχουν σχεδόν κοινή μορφή. Καθώς η παροχή αυξά-

νεται παρατηρείται μία μετατόπιση των χαμηλών πιέσεων από την πλευρά της υποπίε-

σης προς την πλευρά της υπερπίεσης. Αυτό οφείλεται στο ότι καθώς το ρευστό προ-

σεγγίζει την ακμή εισαγωγής, με τις υδραυλικές απώλειες κρούσης να αυξάνονται, η 

γωνία πρόσπτωσης γίνεται αρνητική και το σημείο ανακοπής μεταφέρεται αντίστοιχα 

στην πλευρά της υποπίεσης. Όταν η παροχή μειώνεται, το ρευστό ακολουθεί διεύθυνση 

με κλίση μικρότερη αυτής που έχει το πτερύγιο στο χείλος προσβολής και το σημείο 

ανακοπής βρίσκεται πλέον στην πλευρά της πίεσης. 

 

 

Σχήμα 4.32: Ακτινικές θέσεις απεικόνισης του μέτρου της σχετικής ταχύτητας.  
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Σχήμα 4.33: Κατατομές των σχετικών ταχυτήτων σε επιλεγμένες ακτινικές θέσεις της 

τριών πτερωτών για Q=Qmin  και n=1300 rpm. 

 

Σχήμα 4.34: Κατατομές των σχετικών ταχυτήτων σε επιλεγμένες ακτινικές θέσεις των 

τριών πτερωτών για Q=Qn και n=1300 rpm. 

 

Σχήμα 4.35: Κατατομές των σχετικών ταχυτήτων σε επιλεγμένες ακτινικές θέσεις των 

τριών πτερωτών για Q=Qmax και n=1300 rpm. 
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H φόρτιση του κάθε πτερυγίου και εμμέσως η ενέργεια που μεταφέρεται στο διακινού-

μενο ρευστό όπως προαναφέρθηκε μπορεί να εκφραστεί από τον συντελεστή πίεσης. 

Οι κατατομές της παραμέτρου αυτής, κατά την αδιάστατη ακτίνα (r/R2) για τις τρεις 

παροχές και για τις τρεις πτερωτές φαίνονται στο Σχήμα 4.36. Γενικά, δεν παρατηρού-

νται αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις του συντελεστή πίεσης στις τρεις πτερωτές, εκτός 

από την περίπτωση της μέγιστης παροχής. 
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Σχήμα 4.36: Συντελεστής πίεσης στην επιφάνεια των πτερυγίων και ισοβαρείς (στατική 

πίεση) επιφάνειες στο ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ της εμπρόσθιας και οπί-

σθιας πλάκας, για τις τρεις πτερωτές και σε τρεις παροχές. 

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας των τριών πτερωτών που φαίνονται στο 

Σχήμα 4.37, εκφράζονται από τις καμπύλες H-Q και η-Q. Αξιοσημείωτες είναι οι υψη-

λές τιμές του υδραυλικού βαθμού απόδοσης όπου στην ονομαστική παροχή  
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Qn = 36 m3/hr ανέρχεται σε 93.8% για την πτερωτή SP-C3 και αυτές αιτιολογούνται 

κυρίως από την απουσία του κελύφους της αντλίας και τη θεώρηση στην υπολογιστική 

προσομοίωση μόνο ενός τμήματος της πτερωτής. 

Η σύγκριση των επιδόσεων των χαρακτηριστικών των πτερωτών μπορεί να γίνει λαμ-

βάνοντας ως πτερωτή αναφοράς την πτερωτή SP-C2 της οποίας τα πτερύγια έχουν σχε-

διασθεί με γραμμική κατανομή της γωνίας βb του πτερυγίου. Οι ποσοστιαίες διαφορές 

στις καμπύλες H-Q μεταξύ των πτερωτών SP-C1, SP-C2 και SP-C3, SP-C2 είναι μι-

κρότερες του -2% και 1% στο σημείο σχεδιασμού, αντίστοιχα και αυτές ανέρχονται σε 

-9.3% και 3.2% για Q=Qmax, αντίστοιχα. Σε όλο το εύρος των υπολογισθέντων παροχών 

οι διαφορές στους υδραυλικούς βαθμούς απόδοσης κυμαίνονται από -1.8% έως 1.5% 

με τις τιμές αυτές να παρατηρούνται στην περίπτωση της πτερωτής SP-C1, για Q=Qmax 

και Q=Qmax, αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 4.37: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας των τριών πτερωτών της ιδεατής 

αντλίας SP-C. 

Από τα αποτελέσματα, βεβαιώνεται η επίδραση στις επιδόσεις της πτερωτής της μορ-

φής της συνάρτησης που εκφράζει τη μέση γραμμή καμπυλότητας των πτερυγίων, αλλά 

οι διαφορές είναι σχετικά μικρές και κατ΄ απόλυτη τιμή μικρότερες του 10% για το 

μανομετρικό και 2% για τον υδραυλικό βαθμό απόδοσης, με αναφορά την πτερωτή που 

τα πτερύγια της έχουν γραμμική κατατομή της γωνίας βb. Αυτό αιτιολογεί και την επι-

λογή της γραμμικής κατατομής της γωνίας των πτερυγίων ως μεθόδου σχεδιασμού συ-

γκριτικά με τις άλλες δύο που επιλέχθηκαν καθώς πλεονεκτεί ως προς τη σχεδιαστική 

απλότητα. 
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4.4.2 Αντλία 2P 

H ιδεατή αντλία 2P (Πίνακας 2.1) δημιουργήθηκε για την περαιτέρω διερεύνηση της 

επίδρασης της γεωμετρίας της μέσης γραμμής καμπυλότητας των πτερυγίων μιας πτε-

ρωτής ακτινικής ροής με χαμηλή ειδική ταχύτητα όπως η SP-C με διαφορετική μέση 

γραμμή καμπυλότητας. Για το σκοπό αυτό σχεδιάσθηκαν τρεις πτερωτές (Πίνακας 2.5) 

με πέντε πτερύγια οπίσθιας κλίσης σταθερού ύψους (b=46 mm) οι οποίες έχουν ίδιες 

τις γωνίες εισόδου (β1b=19 deg) και εξόδου (β2b=23 deg) και διαφοροποιούνται μόνο 

ως προς τη γωνία κλίσης βb της μέσης γραμμής καμπυλότητας των πτερυγίων (εδάφιο 

2.1.3.4). Οι εν λόγω πτερωτές φέρουν τους κωδικούς χαρακτηρισμούς 2P-Α, 2P-Β και 

2P-Γ, αντίστοιχα. Τα ονομαστικά υδραυλικά χαρακτηριστικά της εν λόγω αντλίας είναι 

(Πίνακας 2.1): Qbep=412 m3/hr, Hbep=10.2 m και n=540 rpm. 

Οι ίδιες πτερωτές της αντλίας 2P χρησιμοποιήθηκαν και στις υπολογιστικές προσο-

μοιώσεις των διφασικών ροών νερού-αέρα (βλ. κεφάλαιο 5). 

Στις προσομοιώσεις της ροής καθαρού νερού στις προαναφερόμενες πτερωτές δεν ε-

λήφθη υπόψη η παρουσία του κελύφους και για τον καθορισμό του υπολογιστικού χω-

ρίου θεωρήθηκε ένα πτερύγιο της πτερωτής (Σχήμα 4.38). Ειδικότερα, με την κατάλ-

ληλη αποκοπή από την υπόλοιπη πτερωτή και τη βοήθεια των περιοδικών συνθηκών, 

το πεδίο ροής περιοριστικέ μόνο σε έναν δίαυλο εκ των πέντε συνολικά. Το υπολογι-

στικό χωρίο εκτείνεται ακτινικά και σε απόσταση (R2-R1) κατάντη της ακμής εξόδου 

της πτερωτής (J. Caridad et al., 2008) ενώ και ανάντη του στομίου εισροής διαμορφώ-

νεται ο σωλήνας αναρρόφησης. Για τη σταθερότητα της αριθμητικής επίλυσης, η έξο-

δος διαμορφώθηκε γεωμετρικά σε μία σύγκλιση έτσι ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε 

αποκόλληση που μπορεί να συμβεί εξαιτίας της αντίθετης κλίσης του πεδίου της πίε-

σης. Η σύγκλιση αυτή υπολογίστηκε ώστε να καταλήγει σε επιφάνεια εμβαδού ίσο με 

το 40% αυτού που είναι στην έξοδο της πτερωτής. 

 

Σχήμα 4.38: Υπολογιστικό χωρίο πτερωτών ιδεατής αντλίας 2P. 

Το δομημένο υπολογιστικό πλέγμα κατασκευάστηκε με το λογισμικό ANSA CAE pre-

processor της εταιρίας BETA CAE Systems, ακολουθώντας τη δομημένη διαδικασία 

του blocking (Σχήμα 4.39). Για να αποφευχθούν χαμηλής ποιότητας κελιά ο συνολικός 

όγκος υποδιαιρέθηκε σε επιμέρους κατάλληλα διαμορφωμένους όγκους  που εφαρμό-

σθηκαν τεχνικές έτσι ώστε σε καθ’ ένα απ’ αυτούς να αναπτυχθεί ένα δομημένο πλέγμα 
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με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η πλήρωση των εν λόγω υποχώρων έγινε με εξάε-

δρα κελιά, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανέρχεται κατά μέσο όρο περίπου 

1.01×106, ανάλογα με την πτερωτή. Οι γραμμές του πλέγματος χαρακτηρίζονται από 

την καθετότητα τους στα τοιχώματα, στις επιφάνειες εισόδου και εξόδου ενώ αυτή  

διατηρείται στη μεγαλύτερη έκταση του υπολογιστικού χωρίου. Οι επιμέρους στοιχειώ-

δεις “όγκοι-στοιχεία” καλύπτουν ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως ότι οι μεταξύ των 

πλευρών τους γωνίες δεν είναι μικρότερες από 25  deg αλλά και ούτε μεγαλύτερες από 

155 deg. Καταβλήθηκε προσπάθεια έτσι ώστε όσο είναι δυνατόν οι γραμμές του πλέγ-

ματος να ακολουθούν αυτές των γραμμών ροής. Επίσης η οποιαδήποτε αλλαγή  στο 

μέγεθος μεταξύ στοιχειωδών όγκων γίνεται κατά τρόπο ομαλό. Η βαθμιαία και χωρίς 

απότομες μεταβολές γίνεται με το λόγο αύξησης του όγκου μικρότερο από τρία. Η α-

παίτηση αυτή τηρήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές μετάβασης από θέσεις με 

αυξημένες κλίσεις ταχυτήτων όπου ή ακριβής λύση απαιτεί και μεγαλύτερη πύκνωση. 

Ως τέτοιες ενδεικτικά μπορούν να θεωρηθούν οι ακμές προσβολής και εκφυγής του 

πτερυγίου. Σ’ αυτές τις περιοχές το πλέγμα ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες προ-

ϋποθέσεις, στοχεύοντας σε πιο αξιόπιστα αριθμητικά αποτελέσματα. 

 

 

Σχήμα 4.39: Πλεγματοποίηση του υπολογιστικού χωρίου πτερωτής της αντλίας 2P 

(άνω) και λεπτομέρειες του πλέγματος πλησίον του πτερυγίου  (κάτω). 

Το οριακό στρώμα που αναπτύσσεται στην εσωτερική πλευρά των τοιχωμάτων της 

πτερωτής, απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση και γι’ αυτό δόθηκε έμφαση στη δημιουργία 

του πλέγματος που καλύπτει την περιοχή αυτή. Για την επίλυση του πεδίου αυτού 
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χρειάζεται ένα περισσότερο πυκνό πλέγμα σε σχέση με τον ευρύτερο υπολογιστικό ό-

γκο Τελικά, με συνιστώμενες τιμές του y+ από 30 έως 100 (Gülich, 2014), πλεγματο-

ποιήθηκε η περιοχή του οριακού στρώματος του πτερυγίου (Σχήμα 4.39) έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις εφαρμογής του λογαριθμικού νόμου του τοιχώματος. 

Αναφορικά με τις οριακές συνθήκες στην είσοδο ορίστηκε κατά περίπτωση η συνολική 

παροχή μάζας αντί της πίεσης καθώς με την πρώτη οριακή συνθήκη η σύγκλιση κατά 

την αριθμητική επίλυση των εξισώσεων παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη ευστάθεια σε 

συνθήκες μερικού φορτίου. Ως κλίμακα μήκους της τύρβης επιλέχτηκε στο 5% της 

υδραυλικής διαμέτρου, τιμή στο ενδιάμεσο του εύρους τιμών 1-10% που δίνονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία (Gülich, 2014). Αντίστοιχα, στην έξοδο του υπολογιστικού χω-

ρίου ορίστηκε ως οριακή συνθήκη η ατμοσφαιρική πίεση. Στο ρευστό που είναι σε 

επαφή με τις στερεές επιφάνειες επιβάλλονται συνθήκες μη-ολίσθησης. Η κινητική ε-

νέργεια της τύρβης όπως και οι κλίσεις αυτής στο τοίχωμα λαμβάνουν μηδενικές τιμές, 

ενώ ο ρυθμός διάχυσης έχει θετικές τιμές. 

 

Σχήμα 4.40: Στιγμιότυπα γραμμών ροής στις πτερωτές της αντλίας 2P σε τρεις παροχές 

(n=540 rpm). 
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Για την αριθμητική επίλυση των τυρβωδών πεδίων ροών των πτερωτών της αντλίας 2P 

με το εμπορικό λογισμικό Ansys CFX χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση RANS 

(Reynolds-Averaged Navier–Stokes) σε συνδυασμό με το μοντέλο τύρβης δύο εξισώ-

σεων SST k-ω (Menter, 1994). Το σχήμα που υιοθετήθηκε για τη διακριτοποίηση των 

εξισώσεων είναι υψηλής ανάλυσης. Τέλος, η ταχύτητα περιστροφής (n=540 rpm) για 

λόγους ταχύτερης σύγκλισης κατά την επίλυση, προσεγγίστηκε κατά βηματικό τρόπο. 

Οι προσομοιώσεις των μονοφασικών ροών καθαρού νερού στις τρείς πτερωτές της α-

ντλίας 2P έγιναν για την ταχύτητα περιστροφής n=540 rpm σε τρεις ογκομετρικές πα-

ροχές, την ονομαστική παροχή Qn=Qbep=412 m3/hr, την Qmin=300 m3/hr (73% Qn) και 

την Qmαx=500 m3/hr (121% Qn). Τα αποτελέσματα των αριθμητικών επιλύσεων για 

τις τρεις πτερωτές στις τρεις προαναφερόμενες ογκομετρικές παροχές,  περιλαμβάνουν: 

απεικονίσεις γραμμών ροής, στιγμιότυπα των πεδίων ταχυτήτων και πιέσεων, τους συ-

ντελεστές πίεσης στις επιφάνειες των πτερυγίων και τις χαρακτηριστικές καμπύλες ε-

πιδόσεων των τριών πτερωτών.  

Στο Σχήμα 4.40 απεικονίζονται στιγμιότυπα των γραμμών ροής στις τρεις πτερωτές της 

αντλίας 2P σε τρεις ογκομετρικές παροχές για n=540 rpm. Από τις εικόνες του πεδίου 

ροής διαπιστώνεται ότι αυτό δεν είναι πλήρως απαλλαγμένο από στροβιλισμούς και 

αστάθειες. Για την περίπτωση όπου η παροχή είναι αυτή του σχεδιασμού, σε όλες τις 

πτερωτές η ροή είναι η πλέον ομαλή. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι η  πλευρά 

της χαμηλής πίεσης δεν παρουσιάζει την ίδια εικόνα μ’ αυτήν της υψηλής πίεσης όπου 

και αναπτύσσονται στροβιλώδεις δομές. Η περιοχή με τους περισσότερους και εντονό-

τερους στροβιλισμούς εντοπίζεται στο χείλος προσβολής του πτερυγίου και κυρίως 

προς την πλευρά του άνω δίσκου (shroud). Η κλιμάκωση των φαινομένων διαπιστώνε-

ται καθώς οι παροχές αποκλίνουν της Qn με δυσμενέστερη εκείνη της Qmin. Για το πτε-

ρύγιο 2P-Γ είναι εμφανής η ανακυκλοφορία που αναπτύσσεται εγκάρσια στη ροή στην 

ίδια ακτίνα με αυτή του χείλους προσβολής. Αυξάνοντας την παροχή σε Qn η ροή στο 

σημείο αυτό κατά κάποιον τρόπο εξομαλύνεται, με μετάθεση του σημείου έναρξης μιας 

ελικοειδούς ροής κατάντη αυτού. Οι διαφορές μεταξύ των πτερωτών δίχως την ποσο-

τικοποίηση τους δεν κρίνονται ως σημαντικές, με την πτερωτή 2P-Α να επιδεικνύει 

ελαφρώς καλύτερη συμπεριφορά σε όλο το εύρος των παροχών.  

Οι κατατομές των σχετικών ταχυτήτων και το πεδίο ταχυτήτων στις τρείς πτερωτές 

παρουσιάζονται κατά συγκριτικό τρόπο για τις τρείς προαναφερόμενες παροχές με στα-

θερή ταχύτητα περιστροφής (n=540 rpm) και σε τρείς ακτινικές θέσεις. Ειδικότερα:  

- Στο Σχήμα 4.41, στο Σχήμα 4.42 και στο Σχήμα 4.43, απεικονίζονται τα πεδία σχε-

τικών ταχυτήτων στις πτερωτές για Q=Qmin, στις ακτινικές θέσεις r=140 mm,  

204 mm και 268 mm, αντίστοιχα,  

- στο Σχήμα 4.44, στο Σχήμα 4.45 και στο Σχήμα 4.46, απεικονίζονται τα πεδία σχε-

τικών ταχυτήτων στις πτερωτές για Q=Qn, στις ακτινικές θέσεις r=140 mm,  

204 mm και 268 mm, αντίστοιχα,  

- στο Σχήμα 4.47, στο Σχήμα 4.48 και στο Σχήμα 4.49, απεικονίζονται τα πεδία σχε-

τικών ταχυτήτων στις πτερωτές για Q=Qmax, στις ακτινικές θέσεις r=140 mm,  

204 mm και 268 mm, αντίστοιχα,  
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Αρχικά, για παροχή Q=300 m3/hr και στην ακτινική θέση των πτερωτών r=140 mm 

(Σχήμα 4.41), παρατηρείται ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό (80% του συνολικού πλάτους 

της διόδου), όλες οι κατατομές των σχετικών ταχυτήτων είναι όμοιες εάν όχι ακριβώς 

ίδιες όπως στην πλευρά αναρρόφησης. Αλλαγές παρουσιάζονται στην περιοχή πλησίον 

του άνω δίσκου (shroud), όπου στην πτερωτή 2P-Γ εντοπίζεται ένα πιο εκτεταμένο 

πεδίο χαμηλών ταχυτήτων. Η αρχική ήπια μείωση των ταχυτήτων ως το σημείο 

x/L0.2, ακολουθείται από μία εντονότερη αρνητική κλίση τους που και αυτή επιτείνε-

ται από x/L0.65 έως x/L0.8 όπου η ταχύτητα γίνεται περίπου 1 m/s. Αυτή καταγρά-

φεται ως η μικρότερη ταχύτητα που υπολογίσθηκε σε όλες τις πτερωτές για τη συγκε-

κριμένη θέση και παροχή. Στην πτερωτή 2P-Γ, στο σημείο αυτό εμφανίζεται μια ανα-

κυκλοφορία περιορισμένη όμως σε μικρή έκταση. Γενικά, οι πτερωτές 2P-Α και 2P-Β 

επιδεικνύουν παρόμοια συμπεριφορά, με την πτερωτή 2P-Β να παρουσιάζει μεγαλύ-

τερη διαφορά μεταξύ του τοπικού ελάχιστου και μέγιστου κοντά στην επιφάνεια της 

πιεστική πλευράς (pressure side, PS). 

 Η μετάβαση σε θέση μεγαλύτερης ακτίνας (Σχήμα 4.42) συνοδεύεται από μία μετά-

θεση του τοπικού ελάχιστου από την περιοχή x/L 0.8 ÷ 0.9 σε x/L 0.4 ÷ 0.5, που 

επίσης συνδέεται με υψηλότερες τιμές της ταχύτητας (2 m/s). Επισημαίνεται η απου-

σία τοπικού μέγιστου ενώ από το μέσο του πεδίου και κατάντη οι ταχύτητες μειώνονται 

καθώς το ρευστό οδηγείται σε μεγαλύτερη διατομή. Ενδεικτικά, ενώ σ’ όλο το πλάτος 

του πτερυγίου στην πλευρά υποπίεσης επικρατούσαν σχετικές ταχύτητες το μέτρο των 

οποίων ήταν περίπου 8 m/s και άνω, οι ταχύτητες πλέον κυμαίνονται από 7 m/s κοντά 

στα τοιχώματα έως 8 m/s στο κέντρο. Οι υψηλότερες σχετικές ταχύτητες και για τις 

τρεις πτερωτές, υπολογίζονται πλησίον της πλευράς αναρρόφησης, σημείο από το ο-

ποίο και μετά η μείωση της ταχύτητας είναι σταθερή και ομαλή όπως καταγράφεται για 

z/b0.2. Η ίδια χαρακτηριστική κατατομή της ταχύτητας μεταξύ των δύο πτερυγίων, 

επαναλαμβάνεται σ’ όλο σχεδόν το ύψος, μέχρι και το z/b0.8 για τις πτερωτές 2P-A 

και 2P-Β. Για z/b>0.8 παρατηρείται κάποια ασυνέχεια σ’ αυτή την ομαλή μεταβολή, 

με ένα τοπικό ελάχιστο μεταξύ των 0.2≤ x/L ≤0.3. Σε αντίθεση με τις άλλες δύο πτε-

ρωτές, οι ταχύτητες στην πτερωτή 2P-Γ από τη μέση και άνω παρουσιάζουν αυξομειώ-

σεις. Ειδικότερα, για z/b 0.5 υπάρχει μια σταθεροποίηση της ταχύτητας στα 3.5 m/s 

για 0.4≤x/L≤0.6 προτού η κλίση λάβει ξανά αρνητικές τιμές. Προσεγγίζοντας όμως τη 

θέση z/b 0.65 στην ίδια αυτή ζώνη, η ταχύτητα μειώνεται στην τιμή 2.5 m/s για να 

ανέλθει αμέσως μετά σε 3.2 m/s.  

Σε μεγαλύτερες ακτινικές θέσεις παρατηρούνται οι ίδιες μέγιστες ταχύτητες στα ίδια 

σημεία. Αυτό που αλλάζει σε σχέση με την προηγούμενη ακτινική θέση, είναι ο ρυθμός 

με τον οποίο μειώνονται οι ταχύτητες. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των πτερωτών πε-

ριορίζονται περαιτέρω. Στην έξοδο των πτερωτών, r= 268 mm, οι κατατομές των σχε-

τικών ταχυτήτων τείνουν να ομαλοποιηθούν τόσο καθ’ ύψος του πτερυγίου, όσο και σ’ 

όλο το μήκος του κυκλικού τόξου όπως αυτό διαγράφεται από την πλευρά υποπίεσης 

(suction side) έως την πλευρά της πίεσης (pressure side) του επόμενου πτερυγίου 

(Σχήμα 4.43). Οι υψηλότερες σχετικές ταχύτητες εντοπίζονται πλέον στην πιεστική 
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πλευρά. Στις δύο περιοχές γειτνίασης με τις πλάκες, οι κατατομές των σχετικών ταχυ-

τήτων και για τις τρεις πτερωτές έχουν παρόμοια μορφή. Οι διαφορές εντοπίζονται στο 

κεντρικό τμήμα μεταξύ της πτερωτής 2P-Γ και των άλλων δύο 2P-Α και 2P-Β που 

εξακολουθούν και διατηρούν τις ομοιότητες τους. Στην πτερωτή 2P-Γ παρατηρούνται 

υψηλότερες σχετικές ταχύτητες στην πλευρά αναρρόφησης καθώς επίσης μεγαλύτερες 

διακυμάνσεις και κλίσεις. Συμπερασματικά, στην ελάχιστη παροχή οι πτερωτές 2P-Α 

και 2P-Β δείχνουν να έχουν αρκετές ομοιότητες σε σχέση με την πτερωτή 2P-Γ, όσον 

αφορά τις κατατομές των σχετικών ταχυτήτων.  

Για την παροχή σχεδιασμού Qn = 412 m3/hr, στην ακτινική θέση r= 140 mm που είναι 

η περιοχή εισροής, οι κατατομές των σχετικών ταχυτήτων διαφοροποιούνται στην 

πλευρά της πίεσης, με τον ίδιο τρόπο για όλες τις πτερωτές (Σχήμα 4.44). Σχετικές 

ταχύτητες, άνω των 9.5 m/s υπολογίσθηκαν στην πλευρά της πίεσης της πτερωτής 2P-

Α, σε αντίθεση με τις άλλες δύο πτερωτές όπου δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, καθώς 

τα μέγιστα, τα οποία είναι μικρότερα, από 9 m/s, εξακολουθούν να βρίσκονται στην 

πλευρά υποπίεσης. Οι χαμηλότερες σχετικές ταχύτητες παρατηρούνται επίσης σ’ ένα 

σημείο x/L≈0.8 κοντά στην πλευρά πίεσης, με την ελάχιστη ταχύτητα (≈3.5 m/s) να 

καταγράφεται στην πτερωτή 2Ρ-Γ. Οι κλίσεις των ταχυτήτων ανάμεσα στην πλευρά 

υποπίεσης και του σημείου με την ελάχιστη ταχύτητα είναι μικρότερες, ενώ μεγαλύτε-

ρες σημειώνονται στην περίπτωση της πτερωτής 2P-Γ. 

Στην ακτινική θέση r=204 mm (Σχήμα 4.45) παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις κα-

τατομές των σχετικών ταχυτήτων πλησίον της άνω πλάκας. Ειδικότερα, στην πτερωτή 

2P-Α η ταχύτητα λαμβάνει τη μικρότερη τιμή της στη θέση x/L0.6, στη συνέχεια ως 

το x/L0.95 αυξάνει σε 2.8 m/s και τελικά μειώνεται απότομα μέχρι το μηδενισμό της 

στην επιφάνεια του πτερυγίου. Αντίθετα, στις πτερωτές 2P-B και 2P-Γ οι κλίσεις είναι 

μεγαλύτερες και οι μέγιστες σχετικές ταχύτητες είναι επίσης μεγαλύτερες, 3.5 m/s για 

την πτερωτή 2P-Β και 3.9 m/s για την πτερωτή 2P-Γ. Καθώς η ροή αναπτύσσεται πε-

ραιτέρω στο μεσοδιάστημα μεταξύ των πτερυγίων, οι σχετικές ταχύτητες παρότι γενικά 

μειώνονται, εξακολουθούν τοπικά να παρουσιάζουν υψηλές τιμές που φτάνουν και ξε-

περνούν την τιμή 9.5 m/s. Οι κατατομές των σχετικών ταχυτήτων λίγο πριν την έξοδο 

από τις πτερωτές (r=268 mm), παρουσιάζουν μικρές διακυμάνσεις και για το μεγαλύ-

τερο εύρος (90%) του μεσοδιαστήματος μεταξύ δύο πτερυγίων (Σχήμα 4.46). Οι δια-

φορές εστιάζονται στην πλευρά πίεσης, όπου για τις πτερωτές 2P-Α και 2P-Γ υπάρχει 

μία μεγαλύτερη αλλαγή της κλίσης προς μειωμένες τιμές πριν αυξηθούν ξανά σε υψη-

λότερες τιμές, που επικρατούν στην πλευρά αναρρόφησης.  

Για παροχή Q=500 m3/hr, στην ακτινική θέση r= 140 mm, οι σχετικές ταχύτητες στις 

περιοχές υψηλής πίεσης των πτερυγίων αυξάνονται με τις μεγαλύτερες τιμές να υπο-

λογίζονται για την πτερωτή 2P-Α και ακολουθούν κατά σειρά οι πτερωτές 2P-Β και 

2P-Γ (Σχήμα 4.47). Αντίθετα, στην πλευρά αναρρόφησης οι ταχύτητες είναι περίπου  

9 m/s, όπως για την περίπτωση Q=Qn. Στις πτερωτές 2P-Α και 2P-Β οι σχετικές ταχύ-

τητες παραμένουν σχεδόν σταθερές έως και για x/L0.8 οπότε και αρχίζουν να αυξά-

νονται και ιδιαίτερα στην πρώτη, ενώ στην πτερωτή 2P-Γ μειώνονται. Με την κίνηση 

του  ρευστού  προς την έξοδο (r= 204 mm), οι σχετικές  ταχύτητες  μειώνονται με την  
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Σχήμα 4.41: Κατατομές και διανύσματα ταχυτήτων για τις τρεις πτερωτές της αντλίας 

2P για Q=300 m3/hr (n=540 rpm) στην ακτινική θέση r=140 mm. 
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Σχήμα 4.42: Κατατομές και διανύσματα ταχυτήτων για τις τρεις πτερωτές της αντλίας 

2P για Q=300 m3/hr (n=540 rpm) στην ακτινική θέση r=204 mm. 
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Σχήμα 4.43: Κατατομές και διανύσματα ταχυτήτων για τις τρεις πτερωτές της αντλίας 

2P για Q=300 m3/hr (n=540 rpm) στην ακτινική θέση r=268 mm. 
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Σχήμα 4.44: Κατατομές και διανύσματα ταχυτήτων για τις τρεις πτερωτές της αντλίας 

2P για Q=412 m3/hr (n=540 rpm) στην ακτινική θέση r=140 mm. 
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Σχήμα 4.45: Κατατομές και διανύσματα ταχυτήτων για τις τρεις πτερωτές της αντλίας 

2P για Q=412 m3/hr (n=540 rpm) στην ακτινική θέση r=204 mm. 
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Σχήμα 4.46: Κατατομές και διανύσματα ταχυτήτων για τις τρεις πτερωτές της αντλίας 

2P για Q=412 m3/h (n=540 rpm) στην ακτινική θέση r=268 mm. 
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Σχήμα 4.47: Κατατομές και διανύσματα ταχυτήτων για τις τρεις πτερωτές της αντλίας 

2P για Q=500 m3/hr (n=540 rpm) στην ακτινική θέση r=140 mm. 
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Σχήμα 4.48: Κατατομές και διανύσματα ταχυτήτων για τις τρεις πτερωτές της αντλίας 

2P για Q=500 m3/hr (n=540 rpm) στην ακτινική θέση r=204 mm. 
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Σχήμα 4.49: Κατατομές και διανύσματα ταχυτήτων για τις τρεις πτερωτές της αντλίας 

2P για Q=500 m3/hr (n=540 rpm)στην ακτινική θέση r=268 mm. 



Κεφάλαιο 4 155 

 

ελάχιστή τιμή 1.38 m/s για την πτερωτή 2P-Γ να υπολογίζεται στη θέση z/b0.67 σε 

αντιδιαστολή με τις άλλες δύο που παρατηρείται κοντά στην άνω πλάκα (Σχήμα 4.48). 

Τέλος, στις θέσεις εξόδου των πτερωτών (r= 268 mm) συνάγεται μία ομοιότητα στις 

κατατομές των σχετικών ταχυτήτων ανάμεσα στις πτερωτές 2P-Β και 2P-Γ, ενώ δια-

φοροποιείται η πτερωτή 2P-Α καθώς παρουσιάζει ένα τοπικό μέγιστο στη θέση που 

άλλες δύο έχουν τοπικό ελάχιστο. 

 

 

Σχήμα 4.50: Ισοβαρείς (στατική πίεση) καμπύλες στο ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ της 

εμπρόσθιας και οπίσθιας πλάκας των τριών πτερωτών της αντλίας 2P, για 

μονοφασική ροή καθαρού νερού (n=540 rpm). 

Στιγμιότυπα των ισοβαρών (στατική πίεση) καμπυλών στο ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ 

της εμπρόσθιας και οπίσθιας πλάκας των τριών πτερωτών της αντλίας 2P για έναν α-

ριθμό στροφών και για τρείς παροχές παρατίθενται στο Σχήμα 4.50. Από το ανωτέρω 

σχήμα παρατηρείται ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση στα υπολογισθέντα 

πεδία των πιέσεων και οι όποιες διαφορές είναι μικρές και σχετικά περιορισμένου εύ-
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ρους. Αναλυτικότερα, για την περίπτωση της ελάχιστης παροχής (Qmin) σε όλες τις πτε-

ρωτές, η ελάχιστη πίεση εντοπίζεται στο χείλος προσβολής στην πλευρά υποπίεσης των 

πτερυγίων. Η μικρότερη τιμή είναι αυτή που επιτυγχάνεται στην περίπτωση των πτε-

ρυγίων της πτερωτής 2P-Γ και έπονται αυτές των πτερυγίων στις πτερωτές 2P-Β και 

2P-Α αντίστοιχα. Υψηλότερες πιέσεις και σε μεγαλύτερο εύρος υπολογίζονται στην 

έξοδο της πτερωτής 2P-Α. Με την αύξηση της παροχής στην ονομαστική τιμή της 

(Q=Qn), περιορίζεται η έκταση των χαμηλών πιέσεων. Ευδιάκριτη είναι πλέον και η 

περιοχή υπερπίεσης εμπρός από το χείλος προσβολής όπως διαμορφώνεται ιδιαίτερα 

για την περίπτωση της πτερωτής 2P-Α. Για Q=Qmax, αντίθετα με την περίπτωση της 

Qmιn, οι μικρότερες πιέσεις παρουσιάζονται στην πλευρά υποπίεσης των πτερυγίων της 

πτερωτής 2P-Α. 

 

Σχήμα 4.51: Συντελεστής πίεσης στην επιφάνεια των πτερυγίων των πτερωτών της α-

ντλίας 2P σε τρεις θέσεις κατά το ύψος των πτερυγίων και για τρεις παρο-

χές (n=540 rpm). 

Οι υπολογισθέντες συντελεστές πίεσης στις επιφάνειες των πτερυγίων σε τρεις θέσεις 

κατά το πλάτος της πτερωτής και για τρεις ογκομετρικές παροχές φαίνονται στο Σχήμα 
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4.51. Για την παροχή Qmin=300 m3/hr, στο πτερύγιο της πτερωτής 2P-Γ για z=0.9×b2, 

δεν παρατηρούνται αυξομειώσεις ανάλογες με αυτές που εμφανίζονται στα άλλα δύο 

επίπεδα (z=0.1×b2 και z=0.5×b2) καθώς και τα πτερύγια των άλλων πτερωτών. Οι με-

γαλύτερες αυξομειώσεις της πίεσης παρατηρούνται στα πτερύγια της πτερωτής 2P-A. 

Συμπερασματικά, στην παροχή Qmin, εάν αμεληθεί η περιοχή γύρω από την ακμή προ-

σβολής των πτερυγίων, ο συντελεστής πίεσης φαίνεται ανεξάρτητος της μέσης γραμμής 

καμπυλότητας των πτερυγίων των τριών πτερωτών. Καθώς η παροχή αυξάνεται σε Qn 

και στη συνέχεια σε Qmax οι διαφοροποιήσεις στις κατανομές των συντελεστών πίεσης 

διευρύνονται και γίνονται ευκρινέστερες. Τέτοιες εντοπίζονται σε αμφότερες τις πλευ-

ρές (αναρρόφησης και πίεσης) και κυρίως γύρω από την ακμή προσβολής. Το πτερύγια 

της πτερωτής 2P-Α είναι αυτά με την ελάχιστη τιμή της πίεσης στην πλευρά πίεσης. 

  

Σχήμα 4.52: Χαρακτηριστικές καμπύλες επιδόσεων των πτερωτών της αντλίας 2P. 

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας των τριών πτερωτών της αντλίας 2P που 

φαίνονται στο Σχήμα 4.52, εκφράζονται από τις καμπύλες H-Q (αριστερά) και ηhyd-Q 

(δεξιά) ενώ αυτές συγκρίνονται με πειραματικές μετρήσεις διαθέσιμες στη βιβλιογρα-

φία (Tim Müller et al., 2016). Από τις χαρακτηριστικές καμπύλες H-Q των πτερωτών 

συνάγεται ότι η πτερωτή 2P-A εμφανίζει μεγαλύτερο μανομετρικό μέχρι 3.5% συγκρι-

τικά με τις άλλες δύο ενώ στην ονομαστική παροχή οι υπολογισθείσες τιμές του μανο-

μετρικού είναι μεγαλύτερες από την αντίστοιχη πειραματική τιμή. Οι υπολογισθείσες 

τιμές του υδραυλικού βαθμού απόδοσης για την ονομαστική παροχή Qn = 412 m3/hr 

είναι 77.2% για την πτερωτή 2P-Α, 76.8% για την πτερωτή 2P-Γ και 76.4% για την 

πτερωτή 2P-Β. Στην ονομαστική παροχή, η μέγιστη διαφορά του υπολογισθέντος υ-

δραυλικού βαθμού απόδοσης από τις πειραματικές μετρήσεις ανέρχεται σε περίπου 

5.5% και αφορά την πτερωτή 2P-A.  

Από τα αποτελέσματα, βεβαιώνεται η επίδραση στις επιδόσεις της πτερωτής της μορ-

φής της συνάρτησης που εκφράζει τη μέση γραμμή καμπυλότητας των πτερυγίων,  αλλά 
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οι διαφορές είναι σχετικά μικρές και κατ΄ απόλυτη τιμή μικρότερες του 6% για το μα-

νομετρικό και 5.5% για τον υδραυλικό βαθμό απόδοσης, με αναφορά την πτερωτή 2P-

A. Στην περίπτωση αυτή, όπως και για την περίπτωση της αντλίας SP-C, η επιλογή της 

γραμμικής μεταβολής της γωνίας κλίσης των πτερυγίων ως μεθόδου σχεδιασμού συ-

γκριτικά με τις άλλες δύο μπορεί να αιτιολογηθεί καθώς πλεονεκτεί ως προς τη σχε-

διαστική απλότητα. 
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5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩ-

ΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΦΑΣΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι προσομοιώσεις διφασικής ροής 

νερού-αέρα, σε τρεις ακτινικές πτερωτές που διαφοροποιούνται ως προς τη γεωμετρία 

της μέσης γραμμής καμπυλότητας των πτερυγίων τους. Στα αποτελέσματα των προσο-

μοιώσεων περιλαμβάνονται, η κατανομή της αέριας φάσης και πώς αυτή διαχέεται εντός 

του συνεχούς υγρού μέσου, η ανάδειξη συσσωματώσεων προς σχηματισμό θυλάκων, η 

πυκνότητα των διεπιφανειών μεταξύ των φυσαλίδων και του υγρού. Tο πεδίο πιέσεων 

απεικονίζεται μέσω των ισοβαρών καμπυλών και υπολογίζεται ο συντελεστής πίεσης 

κατά μήκος του κάθε πτερυγίου. Επιπρόσθετα, δείχνονται στιγμιότυπα των γραμμών 

ροής, των κατατομών των ταχυτήτων σε διαφορετικά επίπεδα, η βαθμίδα της uy συνι-

στώσας της ταχύτητας, το μέγεθος της στροβιλότητας και οι ασκούμενες δυνάμεις στο 

κάθε πτερύγιο. 

5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  

Η γεωμετρία των πτερωτών της αντλία 2P και οι πλεγματοποιήσεις των υπολογιστικών 

χωρίων για την περίπτωση λειτουργίας σε διφασική ροή, είναι ίδιες με αυτές που χρησι-

μοποιήθηκαν για την περίπτωση μονοφασικής ροής (βλ. εδάφιο 4.4.2). Για τη λύση των 

χρονικά μεταβαλλόμενων εξισώσεων RANS, επιλέχτηκε ο εμπορικός κώδικας CFD 

ANSYS CFX (release 18.0). Η θεώρηση Euler-Euler επιλέχτηκε ως βασικός τρόπος 

αντιμετώπισης των προς επίλυση πεδίων. Η τύρβη έχει προσομοιωθεί σύμφωνα με το 

μοντέλο δύο εξισώσεων k–ω SST, σε συνδυασμό με μια αυτόματη εφαρμογή συναρτή-

σεων τοιχώματος για το οριακό στρώμα. Το μίγμα εξετάστηκε ως ανομοιογενές, με τις 

διάσπαρτες φυσαλίδες να έχουν σφαιρικό σχήμα, το οποίο και παραμένει αναλλοίωτο 

καθ’ όλη την διάρκεια της ροής. Επίσης, η αλληλεπίδραση μεταξύ των φυσαλίδων και 

κατ’ επέκταση οι κατανομές μεγέθους που προκύπτουν, από συνενώσεις ή αντίστοιχες 

κατατμήσεις αμελούνται. Υιοθετήθηκε το μοντέλο των “σωματιδίων” (particle mode) 

για την αποτύπωση των διεπιφανειακών μεγεθών. Για να γίνει εφικτός ο διαχωρισμός 

των φάσεων, επιλύονται ξεχωριστά οι εξισώσεις ορμής για κάθε φάση και προσδιορίζο-

νται τα αντίστοιχα πεδία ταχυτήτων. Το πεδίο της τύρβης, επίσης αντιμετωπίστηκε στην 

ίδια λογική, του μη-ομογενούς μίγματος. Αντίθετα, η πίεση μοντελοποιήθηκε όπως και 

σε κάθε περίπτωση, προσδιορίζοντας ένα κοινό πεδίο και για τις δύο φάσεις. Οι διακρι-

τοποιήσεις των όρων του χρόνου και της συναγωγής ήταν δεύτερης τάξης. Οι εξισώσεις 

ορμής και συνέχειας, επιλύονται με μια συζευγμένη διαδικασία. Η εξίσωση της αέριας 

ποσόστωσης σε σχέση με την συνολική παροχή, επιλύεται με διαχωρισμένο τρόπο, λόγω 

της καλύτερης σύγκλισης (Hundshagen et al., 2019b). Τέλος, όλοι οι υπολογισμοί που 

διενεργήθηκαν, βασίστηκαν σε αριθμούς διπλής ακρίβειας κινητής υποδιαστολής. 
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Πίνακας 5.1: Παράμετροι διφασικών μοντέλων νερού-αέρα. 

Με σκοπό τη διερεύνηση των επιδράσεων ορισμένων παραμέτρων στις προσομοιώσεις, 

αυτές ομαδοποιήθηκαν σε δύο διακριτές περιπτώσεις, που κωδικοποιούνται με τις ονο-

μασίες μοντέλο Α και μοντέλο Β (Πίνακας 5.1). Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις εντοπί-

ζονται στη θεώρηση της αέριας φάσης, στις οριακές συνθήκες, στην τύρβη και τη δια-

κριτοποίηση της, στις διεπιφανειακές δυνάμεις και στην ενσωμάτωση των ανωστικών 

δυνάμεων. Η αέρια φάση, στο μοντέλο Β, προσομοιώθηκε με βάση τους νόμους του 

Παράμετρος Μοντέλο Α Μοντέλο Β 

Θεώρηση Euler -Euler 

Ρευστό Νερό (998 kg/m3) 

Αέρας στους 25ο C 

(ρg=1.185 kg/m3) 

Νερό (998 kg/m3) 

Αέρας ως ιδανικό αέριο 

 

Μορφολογία Νερό: Συνεχές μέσο 

Αέρας: Ομοιόμορφα διασπαρμένες φυσαλίδες dp=0.5 mm 

Οριακές συνθήκες 

εισόδου 

Παροχή μάζας               : 83 – 138.5 kg/s 

Ποσοστό αέριας φάσης : 2% - 5% 

Οριακές συνθήκες 

εξόδου 
Στατική πίεση: 1 atm Στατική πίεση: 12.5 atm 

Οριακές συνθήκες 

τοιχώματος 
Αδιαβατικές, λείες επιφάνειες, No slip condition 

Μοντέλο τύρβης k–ω SST με αυτόματη επε-

ξεργασία οριακού στρώματος 

- k–ω SST με αυτόματη επεξερ-

γασία οριακού στρώματος  

- Sato Enhanced Eddy  

Διεπιφανειακές 

δυνάμεις 

  

Αντίστασης Schiller -Nauman Grace 

Ανύψωσης Lift coefficient Tomiyama 

Λιπαινόμενου  

τοιχώματος 

- Tomiyama 

Διασπαρμένης  

τύρβης 

- Favre averaged drag force 

Ανωστικές δυνάμεις Δεν περιλαμβάνονται Περιλαμβάνονται 

Τύπος  

προσομοίωσης 

Χρονικά μεταβαλλόμενη με χρονικό βήμα 1.5432×10-4 s,  

Μέγιστος αριθμός εξωτερικών επαναλήψεων ανά χρονικό 

βήμα: 10, Σύνολο περιστροφών: έως 20, Ταχύτητα περιστροφής 

πτερωτών 540 rpm 

Διακριτοποίηση  

χρόνου 

Σχήμα Euler ανάντη δευτέρου βαθμού  

Διακριτοποίηση  

όρων μεταφοράς 

Σχήμα υψηλής ανάλυσης (κατάντη δευτέρου βαθμού) 

Διακριτοποίηση  

τύρβης 

Σχήμα πρώτου βαθμού Σχήμα υψηλής ανάλυσης 

Κριτήρια  

σύγκλισης 

Ορμής: Rrms < 1×10-5, Ποσοστού φάσης : Rrms < 1×10-4 και 

Σύγκλιση του μανομετρικού σε μία σταθερή τιμή  
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ιδανικού αερίου, ενώ στην πρώτη ως αέρας. Το νερό σε κάθε περίπτωση παραμένει α-

συμπίεστο, με αμετάβλητες φυσικές ιδιότητες. Η μέση πίεση στην έξοδο αυξήθηκε από 

1 atm σε 12.5 atm. Οι υπόλοιπες οριακές συνθήκες παρέμειναν αμετάβλητες, ορίζοντας 

στην είσοδο συνολική παροχή μάζας και ποσοστό αέριας φάσης, ομοιόμορφα κατανε-

μημένο σε φυσαλίδες σταθερού σφαιρικού σχήματος, διαμέτρου dp=0.5 mm. Για την 

καλύτερη προσομοίωση της τύρβης προστέθηκε η βελτίωση του ιξώδους της τύρβης 

μέσω της εξίσωσης (3.32) των Sato et al. (1981a). Επίσης, στις διεπιφανειακές δυνάμεις 

πέραν των διαφορετικών μοντέλων για τις δυνάμεις αντίστασης και ανύψωσης, ελήφθη 

υπόψη η επίδραση του λιπαινόμενου τοιχώματος και της διασπαρμένης τύρβης. 

5.2 ΜΟΝΤΕΛΟ Α 

5.2.1 Συγκεντρώσεις αέριας φάσης 

Αρχικά και όσον αφορά την περίπτωση όπου το ποσοστό της αέριας φάσης είναι 2% 

μπορούν να επισημανθούν ορισμένες παρατηρήσεις. Κοινή διαπίστωση είναι ότι ανε-

ξάρτητα από το σχεδιασμό της πτερωτής, υπάρχει ένας θύλακας με αέρα, ανάντη του 

χείλους προσβολής, στην περιοχή πλησίον του άνω δίσκου. Παρόμοια αποτελέσματα για 

την περιοχή συγκέντρωσης της αέριας φάσης, έδειξαν αριθμητικές μελέτες των 

Minemura & Uchiyama (1993) και των Pak & Lee (1998). Αξιοσημείωτη η απουσία 

συνάθροισης φυσαλίδων στην περιοχή που γειτνιάζει με την πλήμνη. Για όλες τις πτε-

ρωτές, οι περιοχές αυξημένης συγκέντρωσης φυσαλίδων, εντοπίζονται στην πλευρά πί-

εσης, πλησίον του χείλους προσβολής. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν καταγραφεί και 

από άλλους ερευνητές (J. Caridad et al., 2008; T. Müller et al., 2016). Με την απομά-

κρυνση από τον άνω δίσκο, προς το κέντρο της διόδου των πτερυγίων, παρατηρείται 

αντίστοιχη μετατόπιση του σημείου έναρξης της συσσώρευσης σε μεγαλύτερη απόσταση 

από την ακμή εισόδου. Επίσης, η όδευση προς την έξοδο, συνοδεύεται από επέκταση 

των περιοχών συσσώρευσης προς την πλευρά υποπίεσης, με ταυτόχρονη διάχυση των 

φυσαλίδων αέρα εντός αυτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η πυκνότητα τους και 

αυξάνεται η ομογενοποίηση του μίγματος στην πλευρά της πίεσης. 

Στις χαμηλές παροχές, οι ομοιότητες εντοπίζονται μεταξύ των πτερωτών 2P-B και 2P-Γ 

(Σχήμα 5.1). Οι συσσωρεύσεις φυσαλίδων, εκτείνονται σε περιορισμένη έκταση κοντά 

στον άνω δίσκο. Η πτερωτή 2P-A ξεχωρίζει με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις της αέριας 

φάσης και ιδιαίτερα στο επίπεδο των z=41mm. Σε όλες τις περιπτώσεις, στην πλευρά 

πίεσης, παρατηρείται ένα φιλμ αερίου, που είναι σε επαφή με τις επιφάνειες της πτερω-

τής και εναλλάσσεται με ζώνες νερού. Με την αύξηση της παροχής, η πτερωτή 2P-B 

παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά με την πτερωτή 2P-A (Σχήμα 5.2). Όμως η πτερωτή 

2P-Γ διαφοροποιείται, καθώς σ’ αυτή, οι περιοχές συνάθροισης των φυσαλίδων, απεικο-

νίζονται να είναι διευρυμένες και με υψηλότερες συγκεντρώσεις. Ευδιάκριτη είναι η ε-

νίσχυση όλων των δομών αέριας φάσης, που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται για Q=Qmin. 

Για Q=Qmax, στην πτερωτή 2P-A παρατηρούνται μικρότερης έκτασης θύλακες αέρα 

(Σχήμα 5.3). Παρ’ όλα αυτά, οι διαφορές μεταξύ των 3 πτερωτών με τις ξεχωριστές δια-

μορφώσεις (2P-A, 2P-Β & 2P-C ), αμβλύνονται και οι ομοιότητες πολλαπλασιάζονται. 

Αυτό αποτυπώνεται στην δημιουργία του ευμεγέθη θύλακα, γεγονός που καταγράφεται  
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Σχήμα 5.1: Επιφάνειες ίσης συγκέντρωσης αέριας φάσης σε διαφορετικά επίπεδα και 

ακτίνες για Qmin=300 m3/hr και α=2% 
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Σχήμα 5.2: Επιφάνειες ίσης συγκέντρωσης αέριας φάσης σε διαφορετικά επίπεδα και 

ακτίνες για Qn=412 m3/hr και α=2% 
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Σχήμα 5.3: Επιφάνειες ίσης συγκέντρωσης αέριας φάσης σε διαφορετικά επίπεδα και 

ακτίνες για Qmax=500 m3/hr και α=2%. 
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Σχήμα 5.4: Επιφάνειες ίσης συγκέντρωσης αέριας φάσης σε διαφορετικά επίπεδα και 

ακτίνες για Qmin=300 m3/hr και α=5%. 
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Σχήμα 5.5: Επιφάνειες ίσης συγκέντρωσης αέριας φάσης σε διαφορετικά επίπεδα και 

ακτίνες για Qn=412 m3/hr και α=5%. 
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Σχήμα 5.6: Επιφάνειες ίσης συγκέντρωσης αέριας φάσης σε διαφορετικά επίπεδα για  

Qmax=500 m3/hr και α=5%. 
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σε ακτίνα r=179 mm, όπως επίσης και στην ανάπτυξη εξίσου υψηλών συγκεντρώσεων 

και στο ενδιάμεσο επίπεδο των z=23 mm, όπως στο επίπεδο των z=41 mm. 

Συνοψίζοντας, η αύξηση της παροχής σε Qmax, έχει σαν αποτέλεσμα οι μέγιστες συγκε-

ντρώσεις του διαλυμένου αέρα, να εμφανίζονται στην πτερωτή 2P-Γ. Στην αντίθετη πε-

ρίπτωση, όταν η παροχή είναι ελάχιστη (Qmin), η πτερωτή 2P-A είναι αυτή στην οποία 

αποτυπώνονται οι αντίστοιχα υψηλότερες ποσότητες αέρα, σε σχέση με την υγρή φάση. 

Όταν πλέον τα ποσοστά του αέρα ανέρχονται σε 5%, οι θύλακες που δημιουργούνται 

ακόμα και για την Qmin, εντοπίζονται προς την πλευρά του άνω δίσκου, καταλαμβάνο-

ντας σχεδόν όλο τον χώρο εισόδου (Σχήμα 5.4). Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις εμφανί-

ζονται υπό μορφή υμενίου, σε επαφή με τις εσωτερικές επιφάνειες των πτερωτών. Ιδιαί-

τερα καλύπτουν τις εσωτερικές γωνίες, που σχηματίζονται στην ένωση μεταξύ των ορι-

ζόντιων επιφανειών της πλήμνης και του άνω δίσκου, με τις κάθετες πλευρές των πτε-

ρυγίων. Στο ενδιάμεσο επίπεδο (z=21 mm), οι περιοχές με την μεγαλύτερη ποσόστωση 

της αέριας φάσης, έχουν μετακινηθεί προς την κατάθλιψη της πτερωτής. Ταυτόχρονα 

όμως διευρύνονται, σε όλο τον όγκο του μεσοδιαστήματος, μεταξύ των διαδοχικών πτε-

ρυγίων. Εντύπωση προκαλεί η περίπτωση της πτερωτής 2P-Γ, η οποία είναι και η μόνη 

που στην πλευρά της υποπίεσης, έχει υψηλότερες συγκεντρώσεις αέριας φάσης, όπως 

και το γεγονός, της απουσίας θύλακα αέρα στην πλήμνη. Στην ονομαστική παροχή Qn, 

κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση που ο αέρας καλύπτει το 2% αυτής, οι 

συγκεντρώσεις της αέριας φάσης στη θέση r=179 mm, είναι παρόμοιες για τις πτερωτές 

2P-A και 2P-B (Σχήμα 5.5). Η διαφορά τους έγκειται στην πυκνότητα των φυσαλίδων 

που συναθροίζονται, με αποτέλεσμα την διαφοροποίηση του τοπικού ποσοστού της αέ-

ριας φάσης, καθώς αυτή παρουσιάζεται αυξημένη για την πτερωτή 2P-A. Η περιοχή 

πλησίον της πλήμνης z=5 mm, εξακολουθεί να παραμένει ανεπηρέαστη, κάτι που δεν 

συμβαίνει σε υψηλότερες παροχές. Σ’ αυτήν την περίπτωση όπου Q=Qmax, οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις αέρα, καταγράφονται στο ενδιάμεσο επίπεδο z=23mm, σε αντίθεση με 

τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου αυτό συμβαίνει στην εμπρόσθια πλάκα (Σχήμα 5.6). 

5.2.2 Πιέσεις 

Ο συντελεστής πίεσης αναφορικά με την επιφάνεια των πτερυγίων των πτερωτών, απει-

κονίζεται σε ομάδα διαγραμμάτων στο Σχήμα 5.7. Αρχικά σημειώνεται η ξεχωριστή συ-

μπεριφορά της πτερωτής 2P-A. Αυτή έγκειται στο γεγονός ότι στις χαμηλές παροχές, 

στην πλευρά πίεσης και μετά την ακμή προσβολής, η κλίση της καμπύλης του συντελε-

στή πίεσης, διαφοροποιείται σημαντικά. Αναλυτικότερα, για το επίπεδο όπου z=0.1×b2, 

η κλίση της καμπύλης από r/R ≈ 0.1 έως r/R≈0.25, είναι μικρότερη σε σχέση με τις άλλες 

δύο. Από r/R ≈ 0.25 μέχρι r/R ≈ 0.45, γίνεται περισσότερο απότομη, έτσι ώστε από του 

σημείου αυτού και έως το χείλος εκφυγής, σχεδόν ταυτίζεται με των άλλων δύο. Με τη 

μετάβαση προς το κέντρο και τον άνω δίσκο (z=0.5×b2 και z=0.9×b2), όλες οι τάσεις που 

καταγράφηκαν επιτείνονται περαιτέρω, οδηγώντας σε μεγαλύτερες και εντονότερες α-

ποκλίσεις από την αντίστοιχη κατάσταση, όπου το διακινούμενο ρευστό είναι καθαρό 

νερό. Σε όλες τις πτερωτές και σε συμφωνία με τις διαπιστώσεις των Yan et al. (2019), 

υπάρχει αμέσως μετά το χείλος προσβολής μια σαγμοειδής περιοχή (saddle region), η  
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Σχήμα 5.7: Συντελεστής πίεσης στην επιφάνεια των πτερυγίων της αντλίας 2P σε τρεις 

θέσεις κατά το ύψος των πτερυγίων, για τρεις παροχές (n=540 rpm) για πο-

σοστό αέριας φάσης α=2%. 

οποία διαφέρει στο μέγεθος, ανάλογα τις συνθήκες και τη θέση. Μικρές διαφοροποιήσεις 

παρατηρούνται και στην πλευρά υποπίεσης, από r/R ≈ 0.5 έως και την ακμή εκφυγής των 

πτερυγίων. Στην πτερωτή 2P-Α καταγράφονται οι κατώτερες τιμές του συντελεστή πίε-

σης, σ’ όλο το μήκος του πτερυγίου. Στην ονομαστική παροχή, η τάση αυτή διατηρείται 

για 0.3<r/R<0.8 στην πλευρά της υποπίεσης και έως r/R<0.4 στην πλευρά πίεσης. Αντι-

θέτως, η πτερωτή 2P-B, στην πλευράς της πίεσης, φαίνεται να έχει χαμηλότερες πιέσεις. 

Αυτό αποτελεί μία διαφορά σε σχέση με τη μονοφασική ροή, όπου η πτερωτή 2P-A, 

ήταν αυτή με το μεγαλύτερο συντελεστή πίεσης, για τις αντίστοιχες παροχές στις ίδιες 

θέσεις της πλευράς πίεσης. Οι μεγαλύτερες όμως αλλαγές, εάν και εξακολουθούν να 

εντοπίζονται στην ίδια πλευρά πίεσης, είναι ότι μετά το τοπικό ελάχιστο που δημιουρ-

γείται και την επακόλουθη απότομη ανάκτηση της πίεσης, αυτή η μεταβολή γίνεται η-

πιότερη. Εντονότερο είναι το φαινόμενο όσο προσεγγίζεται ο άνω δίσκος, για την πτε-

ρωτή 2P-Γ, για το διάστημα 0.1≤r/R≤0.25. Κάτι παρόμοιο παρατηρήθηκε για την πτε-

ρωτή 2P-A, αλλά στην παροχή Qmin. Έχοντας ως αναφορά τις τιμές για καθαρό νερό, οι 

συντελεστές πίεσης που προκύπτουν για το διφασικό μίγμα, είναι μικρότεροι σε όλο το 
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μήκος των πτερυγίων. Τέλος, παρατηρούνται μικρές διακυμάνσεις των τιμών, δημιουρ-

γώντας μία κυματοειδή καμπύλη, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η γενικότερη τάση.  

 

Σχήμα 5.8: Συντελεστής πίεσης στην επιφάνεια των πτερυγίων της αντλίας 2P σε τρεις 

θέσεις κατά το ύψος των πτερυγίων και για τρεις παροχές (n=540 rpm) για 

ποσοστό αέριας φάσης α=5%.  

Με την αύξηση του ποσοστού της αέριας φάσης, δεν επιτείνεται μόνο το προαναφερό-

μενο φαινόμενο, αλλά και η αλλαγή της φόρτισης του πτερυγίου της πτερωτής 2P-Α 

(Σχήμα 5.8). Ειδικότερα, όσο μεγαλώνει η παροχή, τόσο το πτερύγιο αυτό έχει μία ξε-

χωριστή συμπεριφορά, με σημαντική απόκλιση από τις άλλες δύο. Στην πλευρά πίεσης, 

υπάρχει μία εκτενής περιοχή, όπου η κλίση έχει μηδενικές και αρνητικές τιμές. Αναλυ-

τικότερα, για Qn αυτή εκτείνετε από r/R2≈0.15 έως r/R2 ≈0.25, ενώ για Qmax επεκτείνετε 

έως r/R2 ≈0.5. Για τη μέγιστη παροχή, ο συντελεστής πίεσης είναι υψηλότερος για ένα 

μεγάλο τμήμα της πλευράς πίεσης των πτερυγίων της πτερωτής 2P-B, χωρίς να διαφο-

ροποιείται σημαντικά από την 2P-Γ. Για τις ίδιες συνθήκες, είναι εμφανές ότι η πτερωτή 

2P-A εμφανίζει μια σημαντική μείωση του περικλειόμενου από την καμπύλη του συντε-

λεστή πίεσης εμβαδού, γεγονός που σηματοδοτεί αντίστοιχη μείωση της δυνατότητας 

παραγωγής έργου, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο εδάφιο 4.3.2. Όπως αναφέρουν oι Yan  
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Σχήμα 5.9: Ισοβαρείς (στατική πίεση) καμπύλες σε διαφορετικά επίπεδα, των τριών πτε-

ρωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή με Qmin=300 m3/hr και α=2% 

(n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.10: Ισοβαρείς (στατική πίεση) καμπύλες σε διαφορετικά επίπεδα, των τριών 

πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή με Qn=412 m3/hr και α=2% 

(n=540 rpm). 



Κεφάλαιο 5 173 

 

Σχήμα 5.11: Ισοβαρείς (στατική πίεση) καμπύλες σε διαφορετικά επίπεδα, των τριών 

πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή με Qmax=500 m3/hr και α=2% 

(n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.12: Ισοβαρείς (στατική πίεση) καμπύλες σε διαφορετικά επίπεδα, των τριών 

πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή με Qmin=300 m3/hr και α=5% 

(n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.13: Ισοβαρείς (στατική πίεση) καμπύλες σε διαφορετικά επίπεδα, των τριών 

πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή με Qn=412 m3/hr και α=5% στις 

(n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.14: Ισοβαρείς (στατική πίεση) καμπύλες σε διαφορετικά επίπεδα, των τριών 

πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή με Qmax=500 m3/hr και α=5% 

(n=540 rpm). 
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et al. (2019), όταν α=5% και ιδιαίτερα για την πτερωτή 2P-A, οι διαφορές του συντελε-

στή πίεσης, μεταξύ της πλευράς πίεσης και υποπίεσης σε όλο το μήκος του πτερυγίου, 

παρουσιάζουν μεγάλες ανομοιομορφίες σε σχέση με αυτές που προκύπτουν για α=2%. 

Από το Σχήμα 5.9 έως και το Σχήμα 5.14, διαπιστώνεται η ομαλή αύξηση των πιέσεων 

κατά την ακτινική διεύθυνση των πτερυγίων, από την είσοδο έως την έξοδο και σε όλο 

το πλάτος των πτερυγίων. Η πίεση, επίσης μεταβάλλεται (όχι πάντα ομοιόμορφα), καθ’ 

ύψος του πτερυγίου, όπως αναφέρουν και οι Jinsong Zhang & Tan (2018). Αυτό υποδη-

λώνει, ότι η ικανότητα έργου της πτερωτής, από πλήμνη σε άνω δίσκο, δεν παραμένει 

σταθερή. Εάν και οι μεταξύ τους διαφορές δεν είναι ιδιαίτερα αισθητές, μπορούν να 

επισημανθούν κάποιες απ’ αυτές. Οι υψηλότερες στατικές πιέσεις καταγράφονται στην 

πτερωτή 2P-Α, ενώ οι ελάχιστες στην πτερωτή 2P-Γ. Κοινό σημείο όμως αποτελεί η 

θέση στην οποία εμφανίζονται η εκάστοτε ελάχιστη και η μέγιστη τιμή για κάθε πτε-

ρωτή. Στην πλευρά της υποπίεσης και λίγο μετά την ακμή προσβολής, σε θέση πολύ 

κοντά με την επιφάνεια του πτερυγίου, εντός μιας ευρύτερης περιοχής που δημιουργεί-

ται, χαμηλών πάντα πιέσεων, εντοπίζεται η ελάχιστη εξ αυτών. Αντίθετα στην ακτίνα 

εξόδου από την πτερωτή και όχι πλησίον της επιφάνειας του πτερυγίου , βρίσκονται οι 

μέγιστες. Αύξηση της παροχής, συνεπάγεται ανάλογη αύξηση συνολικά του πεδίου πιέ-

σεων, του οποίου η ομαλή ανάπτυξη αρχίζει να αποσταθεροποιείται, όπως φανερώνουν 

οι καμπύλες των ισοβαρών. Το φαινόμενο επιτείνεται όσο προσεγγίζεται ο άνω δίσκος. 

Στην μέγιστη παροχή, η ζώνη χαμηλών πιέσεων, μετατοπίζεται προς την πλευρά πίεσης 

του χείλους προσβολής. Για την πτερωτή 2P-Γ, η περιοχή αυτή, είναι η πλέον περιορι-

σμένη, αφού δεν εκτείνεται σε όλο το πλάτος του πτερυγίου, αλλά εξαπλώνεται σε ένα 

μέρος αυτής, από την πλήμνη και μέχρι την μέση. Στην πλευρά των υποπιέσεων, η ανά-

πτυξη του πεδίου δεν γίνεται πλέον με σταθερό και γραμμικό τρόπο, αφού παρεμβάλλο-

νται ζώνες χαμηλότερων πιέσεων μεταξύ υψηλότερων. Με την αύξηση του ποσοστού 

της αέριας φάσης από 2% σε 5% οι πιέσεις σαφώς μειώνονται.  

5.2.3 Πεδία ταχυτήτων  

Οι κατατομές των ταχυτήτων της υγρής φάσης, απεικονίζονται αναλυτικά από το Σχήμα 

5.15 έως το Σχήμα 5.19. Σε όλες τις υπό μελέτη πτερωτές και ανεξαρτήτως παροχής και 

ποσοστού αέριας φάσης, μετά το χείλος προσβολής r=140 mm στην πλευρά πίεσης, πα-

ρατηρείται για στο μέτρο του διανύσματος της ταχύτητας της υγρής φάσης, ένα τοπικό 

μέγιστο ιδιαίτερα για 300 m3/hr. Μοναδική εξαίρεση, η περιοχή στον εμπρόσθιο δίσκο, 

για την ονομαστική παροχή 412 m3/hr και για το μικρότερο ποσοστό αέριας φάσης 

α=2%, όπου η απόκλιση από τα προαναφερθέντα είναι σημαντική, αφού δεν υφίσταται 

ανάλογο τοπικό ακρότατο. H αύξηση όμως του ποσοστού της αέριας φάσης σε α=5%, 

εξαλείφει την μοναδικότητα αυτή και την εξομοιώνει με τις άλλες περιπτώσεις. Αυτό 

οφείλεται στο ότι ταυτόχρονα επέρχεται ο σχηματισμός τοπικού μέγιστου και ελάχιστου. 

Αναφορικά με την μικρότερη παροχή Qmin και παραμένοντας εστιασμένοι στην ίδια αυτή 

περιοχή, διακρίνεται μια ακόμη διαφοροποίηση της κατατομής σε σύγκριση με αυτήν 

για α=2%. Αυτή συνίσταται στην αύξηση της τιμής του τοπικού μέγιστου, με ταυτόχρονη 

μείωση των ελαχίστων, σε σχεδόν μηδενικές τιμές και με επέκταση των ορίων της πε-

ριοχής αυτής. Το αποτέλεσμα αυτό επιβάλλεται και από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 
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των καμπυλών και των κλίσεων τους, που είναι περισσότερο απότομες, αναγκάζοντας 

την ίδια στιγμή, το τοπικό ελάχιστο να μετατοπίζεται σε θέση πλησιέστερα προς την 

επιφάνεια πίεσης. Δεν συμβαίνει το ίδιο και για Qn=412 m3/hr, Qmax=500 m3/hr, εφόσον 

δεν υφίστανται πλέον η ύπαρξη τοπικού ελάχιστου. Στην ίδια αυτή ζώνη, εντοπίζονται 

συνολικά και οι κυριότερες διαφορές, με την αντίστοιχη περίπτωση της μονοφασικής 

ροής με καθαρό νερό (βλέπε εδάφιο 4.4.2). 

Με την μετακίνηση σε ποιο προωθημένη θέση r=179 mm, εμφανίζονται έντονες και  συ-

νεχείς εναλλαγές. Οι σχεδόν ακαριαίες αυτές αυξομειώσεις των τιμών, εστιάζονται σε 

τμήματα όπου υπάρχει μια σημαντική συγκέντρωση αερίων φυσαλίδων. Αυτές επικε-

ντρώνονται κοντά και σε επαφή με την επιφάνεια πίεσης, μετά το χείλος προσβολής. Ο 

χώρος που παραμένει περισσότερο ανεπηρέαστος από την αέρια φάση, είναι στην οπί-

σθια πλάκα, όπου οι μεταβολές εξακολουθούν να γίνονται με ομαλό τρόπο. Οι υψηλό-

τερες ταχύτητες είναι σταθερά στην μεριά της υποπίεσης, καθώς δεν είναι αυτή όπου 

υφίστανται κατά τόπους πύκνωση της αέριας φάσης, Αντίθετα οι τιμές που καταγράφο-

νται στην πλευρά πίεσης είναι οι ελάχιστες και στην πλειονότητα αυτών υπόκεινται στην 

επήρεια του ποσοστού της αέριας φάσης. Η διαπίστωση αυτή, συνεπικουρείται από το 

γεγονός, ότι οι αυξομειώσεις των μέτρων τους, που αναπτύσσονται σ΄ αυτό το τμήμα, 

είναι πολύ οξείες. Η αλλαγή του ποσοστού της αέριας φάσης, δεν έχει ιδιαίτερη επίδραση 

στην κλίση των μεταβολών του μέτρου της ταχύτητας, όπως αυτή διαμορφώνεται για 

όσο η αλλαγή αυτή διατηρεί τα χαρακτηριστικά της σχετικά σταθερής και ομαλής μετα-

βολής. Αυτή στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτείνεται από την επιφάνεια υποπίεσης 

έως και στο 40% περίπου του συνολικού μήκους του τόξου, που στην κάθε ακτίνα, δια-

γράφεται μεταξύ δύο διαδοχικών πτερυγίων. Από του σημείου αυτού και πέρα, η συμπε-

ριφορά της ροής δεν είναι εύκολα προβλέψιμη. Οι τοπικές διακυμάνσεις είναι απότομες 

και συνεχείς, καθιστώντας το πεδίο ιδιαίτερα ασταθές. 

Για την κεντρική θέση r=204 mm και για α=2%, οι παρατηρήσεις που μπορούν να εξα-

χθούν, καταλήγουν να έχουν την ίδια σημασία, αφού τα συμπεράσματα είναι κατά κύριο 

λόγο ταυτόσημα. Θα μπορούσε ίσως να προστεθεί, ότι η ευμετάβλητη περιοχή της πλευ-

ράς πίεσης, πλέον επεκτείνετε σε όλο το πλάτος του πτερυγίου, μέχρι και την πλήμνη. 

Όταν το ποσοστό της αέριας φάσης γίνεται α=5%, οι αυξομειώσεις των τιμών διευρύνο-

νται περαιτέρω. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί άλλη μία διαφορά που υπάρχει σε 

σχέση με την μονοφασική ροή και έχει να κάνει με το μέτρο των ταχυτήτων στην πλευρά 

υποπίεσης. Για Qmin (Σχήμα 4.42) και Qn (Σχήμα 4.45) οι τιμές που αναπτύσσονται για 

καθαρό νερό είναι υποδεέστερες αυτών για διφασικές. 

Για r=229 mm και έχοντας απομακρυνθεί από την περιοχή όπου η αέρια φάση σχηματί-

ζει θύλακες υψηλής συγκέντρωσης με αέρα, διαπιστώνεται ότι πλέον δεν υφίστανται οι 

σχεδόν χαοτικές μεταβολές της ταχύτητας. Έστω και μικρή, υπάρχει μία εξομάλυνση της 

κατατομής, η οποία συνεχίζεται και στην επόμενη θέση r=268 mm. Για την πτερωτή 2P-

Γ, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα για z/b=0.9. Στο σημείο αυτό και για όλο το εύρος των 

παροχών, η κατατομή της ταχύτητας, έχει σχεδόν αμετάβλητη την μορφή της όταν 

α=5%, γεγονός που δεν επισημάνθηκε οπουδήποτε αλλού.  
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Ερχόμενοι λίγο πριν την έξοδο από την πτερωτή, διαπιστώνεται μια σημαντική αλλαγή. 

Στην μικρότερη παροχή Qmin, για την πτερωτή 2P-A, υπάρχει μετατόπιση των μέγιστων, 

από την πλευρά της υποπίεσης, στην αντίθετη μεριά της πίεσης. Αυτή η τάση μετριάζεται 

καθώς αυξάνεται η παροχή. Για Qn και α=2%, οι πτερωτές 2P-A και 2P-B, ομοιάζουν 

αρκετά μεταξύ τους, ως προς την μορφή αλλά και τα μεγέθη της κατατομής, έχοντας 

αρκετά κοινά σημεία. Αντίθετα με την αύξηση της παροχής σε Qmax οι ομοιότητες είναι 

περισσότερες μεταξύ των 2P-B και 2P-Γ. Η εικόνα αυτή δεν παραμένει σταθερή όταν το 

ποσοστό του αέρα ανέρχεται σε α=5%. Η συμπεριφορά της 2P-Γ διαφοροποιείται σημα-

ντικά των άλλων δύο, έχοντας αρκετές αυξομειώσεις. Η πτερωτή 2P-B δείχνει να έχει 

τις ομαλότερες μεταβολές. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση της μέγιστης ταχύτητας, για 

όλες τις πτερωτές, που συνοδεύει την άνοδο του ποσοστού της αέριας φάσης από 2% σε 

5%, για παροχή Qmax. Αυτή εντοπίζεται στην πλευρά πίεσης, λίγο πριν την έξοδο, σε 

ακτίνα r=268 mm. Γενικότερα η αύξηση της αέριας φάσης, επιφέρει διεύρυνση των κυ-

μαινόμενων τιμών μεταξύ των οποίων αυξομειώνεται το μέτρο της ταχύτητας του συνε-

χούς υγρού μέσου. Από τις μεταβολές αυτές, δεν αναδεικνύεται κάποια τάση, τείνοντας 

να λάβουν έναν περισσότερο χαοτικό χαρακτήρα. 

5.2.4 Γραμμές ροής 

Η εισαγωγή φυσαλίδων όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, είχε ως αποτέλεσμα την 

ανατάραξη του πεδίου ροής, γεγονός που διευκολύνει τον σχηματισμό δινών, όπως άλ-

λωστε καταδεικνύουν οι γραμμές ροής των υγρών στοιχείων του ρευστού στα σχήματα 

Σχήμα 5.20 έως Σχήμα 5.25. Οι θέσεις όπου έχουν αναπτυχθεί στρόβιλοι και επανακυ-

κλοφορίες, εύκολα συσχετίζονται με περιοχές συνάθροισης φυσαλίδων. Η σύνδεση αυτή 

μπορεί να αποδοθεί στην εμπόδιση της ελεύθερης ροής του υγρού, σε σημείο να εξανα-

γκάζεται σε αντιστροφή της πορείας του. Για τις περιπτώσεις όπου ο θύλακας αυτός είναι 

σε επαφή με το πτερύγιο, τότε η γραμμή ροής εκτρέπεται λόγω της παρουσίας του, καθώς 

όπου είναι εφικτό το ρευστό αλλάζει πορεία. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη 

κατά τόπους αύξηση της ταχύτητας λόγω μείωσης της ενεργούς διατομής, έχουν αντί-

κτυπο στην μείωση της απόδοσης. 

Η μετάβαση σε υψηλότερα επίπεδα αέριας φάσης, οδηγεί σε αύξηση του πλήθους των 

ευμεγεθών θυλάκων. Ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται και με την παροχή. Όταν αυτή 

αυξάνεται η εμφάνιση δινών καθίσταται εντονότερη. Η περιοχή της πλευράς πίεσης, λίγο 

μετά την ακμή προσβολής, είναι αυτή που συγκεντρώνει την ανάπτυξη των περισσοτέ-

ρων εξ αυτών. Η προσέγγιση της ακτίνας κατάθλιψης, επιφέρει ταυτόχρονη απαλοιφή 

όλων των προαναφερόμενων φαινομένων και ομαλοποίηση των  γραμμών ροής. Ενδει-

κτικά, από τη θέση r=268 mm και μετά, δεν υπάρχουν αντίστοιχες ενδείξεις στροβιλι-

σμών, με την ροή να εξελίσσεται αρκετά ομαλότερα. Κοινή διαπίστωση είναι ότι οι δίνες 

αυτές είναι ταυτόσημες με τμήματα του χώρου, όπου το μέτρο της ταχύτητας παρουσιά-

ζει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. 

Εάν το ποσοστό της αέριας φάσης στο 2% συνδυαστεί με χαμηλές παροχές Qmin, τότε η 

πτερωτή 2P-A, είναι αυτή στην οποία γίνεται αισθητή η παρουσία μιας τέτοιας περι-

στροφικής δομής. Για τις 2P-B και 2P-Γ, ανάλογοι σχηματισμοί υφίστανται σε ένα πολύ 

μικρό τμήμα που συνορεύει με τον άνω δίσκο για r=140 mm. Στο σημείο αυτό θα πρέπει  
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Σχήμα 5.15: Κατατομές των σχετικών ταχυτήτων της υγρής φάσης στην ακτινική θέση 

r=140 mm των τριών πτερωτών της αντλίας 2P για διφασική ροή για τρεις 

παροχές και δύο ποσοστά αέριας φάσης (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.16: Κατατομές των σχετικών ταχυτήτων της υγρής φάσης στην ακτινική θέση 

r=179 mm των τριών πτερωτών της αντλίας 2P για διφασική ροή για τρεις 

παροχές και δύο ποσοστά αέριας φάσης (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.17: Κατατομές των σχετικών ταχυτήτων της υγρής φάσης στην ακτινική θέση 

r=204 mm των τριών πτερωτών της αντλίας 2P για διφασική ροή για τρεις 

παροχές και δύο ποσοστά αέριας φάσης (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.18: Κατατομές των σχετικών ταχυτήτων της υγρής φάσης στην ακτινική θέση 

r=229 mm των τριών πτερωτών της αντλίας 2P για διφασική ροή για τρεις 

παροχές και δύο ποσοστά αέριας φάσης (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.19: Κατατομές των σχετικών ταχυτήτων της υγρής φάσης στην ακτινική θέση 

r=268 mm των τριών πτερωτών της αντλίας 2P για διφασική ροή για τρεις 

παροχές και δύο ποσοστά αέριας φάσης (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.20: Κατανομές των σχετικών ταχυτήτων της υγρής φάσης και γραμμές ροής σε 

διαφορετικά επίπεδα, των τριών πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή 

με Qmin=300 m3/hr και α=2% (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.21: Κατανομές των σχετικών ταχυτήτων της υγρής φάσης και γραμμές ροής σε 

διαφορετικά επίπεδα, των τριών πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή 

με Qn=412 m3/hr και α=2% (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.22: Κατανομές των σχετικών ταχυτήτων της υγρής φάσης και γραμμές ροής σε 

διαφορετικά επίπεδα, των τριών πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή 

με Qmax=500 m3/hr και α=2% (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.23: Κατανομές των σχετικών ταχυτήτων της υγρής φάσης και γραμμές  ροής σε 

διαφορετικά επίπεδα, των τριών πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή 

με Qmin=300 m3/hr και α=5% (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.24: Κατανομές των σχετικών ταχυτήτων της υγρής φάσης και γραμμές ροής σε 

διαφορετικά επίπεδα, των τριών πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή 

με Qn=412 m3/hr και α=5% στις n=540 rpm. 
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Σχήμα 5.25: Κατανομές των σχετικών ταχυτήτων της υγρής φάσης και γραμμές ροής σε 

διαφορετικά επίπεδα, των τριών πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή 

με Qmax=500 m3/hr και α=5% στις n=540 rpm. 
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Σχήμα 5.26: Κατανομή στροβιλότητας της υγρής φάσης σε διαφορετικά επίπεδα, των 

τριών πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή με Qmin=300 m3/hr και 

α=2% στις n=540 rpm. 
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Σχήμα 5.27: Κατανομή στροβιλότητας της υγρής φάσης σε διαφορετικά επίπεδα, των 

τριών πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή με Qn=412 m3/hr και 

α=2% στις n=540 rpm. 
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Σχήμα 5.28: Κατανομή στροβιλότητας της υγρής φάσης σε διαφορετικά επίπεδα, των 

τριών πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή με Qmax=500 m3/hr και 

α=2% στις n=540 rpm. 
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Σχήμα 5.29: Κατανομή στροβιλότητας της υγρής φάσης σε διαφορετικά επίπεδα, των 

τριών πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή με Qmin=300 m3/hr και 

α=5% στις n=540 rpm. 
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Σχήμα 5.30: Κατανομή στροβιλότητας της υγρής φάσης σε διαφορετικά επίπεδα, των 

τριών πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή με Qn=412 m3/hr και 

α=5% στις n=540 rpm. 
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Σχήμα 5.31: Κατανομή στροβιλότητας της υγρής φάσης σε διαφορετικά επίπεδα, των 

τριών πτερωτών της αντλίας 2P, για διφασική ροή με Qmax=500 m3/hr και 

α=5% στις n=540 rpm. 
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να επισημανθεί η ανάπτυξη αντίρροπων στροβιλισμών, όπως για παράδειγμα στην πτε-

ρωτή 2P-Γ, σε r=204 mm για Qn. Αυτές επιτείνονται καθώς η εισερχόμενη παροχή γίνε-

ται Qmax. Με το ποσοστό του αέρα στο α=5% και την παροχή στο ελάχιστο, για όλες τις 

πτερωτές, σταθερή είναι η παρουσία μιας δίνης στην ίδια περίπου θέση και σε επαφή με 

τον άνω δίσκο. Αυτές δεν υφίστανται για Qn και Qmax, αλλά έχουν μετατοπιστεί σε κα-

τάντη θέσεις από r=140 mm σε r=179 mm, r=204 mm έως και r=229 mm.  

5.2.5 Πεδία στροβιλότητας 

Η διερεύνηση των πεδίων στροβιλότητας, έγινε με το σκεπτικό ότι το μέγεθος της παρα-

μέτρου αυτής, είναι κρίσιμο για τις δυνάμεις ανύψωσης, όπως άλλωστε φανερώνεται από 

την εξ (3.16). Στα Σχήμα 5.26 έως Σχήμα 5.31 αποτυπώνονται σε λογαριθμική κλίμακα 

οι τιμές του μέτρου της στροβιλότητας, σε διαφορετικές ακτίνες και επίπεδα. Η μέγιστη 

τιμή προκύπτει για την πτερωτή 2P-A, ενώ η αντίστοιχα ελάχιστη για την πτερωτή 2P-

B.  

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες τιμές στροβιλότητας, εντοπίζονται σε σημεία με αντί-

στοιχα υψηλές συγκεντρώσεις αέριας φάσης. Η μορφολογία των δομών που σχηματίζο-

νται από τις ισοϋψείς τους, ταυτίζονται με αυτές για την αέρια φάση. Στην πλευρά υπο-

πίεσης οι συγκεντρώσεις της αέριας φάσης είναι μικρές και ο διασκορπισμός της συντε-

λέστηκε με περισσότερο ομοιόμορφο τρόπο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι μεταβολές να 

είναι στο μεγαλύτερο τμήμα της γενικά ασθενείς, με τις τιμές να διατηρούνται σχεδόν 

σταθερές. Οι σημαντικότερες και πλέον απότομες αλλαγές που ξεχωρίζουν, εντοπίζονται 

κοντά στην επιφάνεια του πτερυγίου. Οι μέγιστες τιμές εμφανίζονται στη συμβολή των 

δύο πλακών (εμπρόσθια και οπίσθια) με την πλευρά πίεσης και σε επαφή με αυτές. Οι 

θέσεις αυτές παραμένουν σταθερές με την αυξομείωση της παροχής. Mε το ποσοστό της 

αέριας φάσης να ανέρχεται σε 5% οι μέγιστες τιμές όπως και το εύρος του μεγέθους της 

στροβιλότητας επίσης αυξάνουν. 

5.3 ΜΟΝΤΕΛΟ Β 

Οι τιμές που δίνονται στις διάφορες παραμέτρους που περιλαμβάνονται στους αλγόριθ-

μους που χρησιμοποιούνται για την επίλυση του διφασικού πεδίου ροής, αποτελεί ένα 

επιπρόσθετο ερωτηματικό που χρήζει αποσαφήνισης. Το πόσο επηρεάζουν το τελικό α-

ποτέλεσμα, την ακρίβεια τους σε σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και την ευστάθεια 

και την ταχύτητα της σύγκλισης, είναι θέματα προς διερεύνηση. Συνεπώς οι ρυθμίσεις 

συντελεστών, ο καθορισμός συνθηκών και η εφαρμογή των κατάλληλων και πλέον εν-

δεδειγμένων εξισώσεων, που αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν καλύτερα συγκεκριμένα 

φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Προσπάθεια έγινε για να 

δοθούν κάποιες αρχικές απαντήσεις, σχετικά με την επήρεια που τελικά έχουν όλα όσα 

προαναφέρθηκαν, με την υιοθέτηση εναλλακτικών επιλογών (Πίνακας 5.1).  

5.3.1  Συγκεντρώσεις αέριας φάσης 

Γενικότερα, με το μοντέλο Β επιτυγχάνεται καλύτερη διασπορά της αέριας φάσης , σε 

όλο τον όγκο του καναλιού μεταξύ δύο διαδοχικών πτερυγίων. Το Σχήμα 5.32 και το 
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Σχήμα 5.33 επιβεβαιώνουν ότι τόσο για την πτερωτή 2P-A όσο και για την 2P-Γ η διά-

χυση της αέριας φάσης είναι τέτοια, που δεν οδηγεί στο σχηματισμό εκτεταμένων θυλά-

κων από την συνάθροιση φυσαλίδων, όπως με το μοντέλο Α. Το μίγμα νερού-αέρα, που 

διακινείται μέσω της πτερωτής, έχει χαρακτηριστικά ομογενούς ρευστού, στην μεγαλύ-

τερη έκταση του πεδίου. Οι υψηλές συγκεντρώσεις που προκύπτουν σύμφωνα με το μο-

ντέλο Α, σε συγκεκριμένες θέσεις και για σχετικά ευρύτερες περιοχές, έχουν περιορι-

σθεί, τόσο σε έκταση, όσο και στα ποσοστά που τελικά συγκεντρώνονται σ’ αυτές. Υ-

πάρχει επίσης η αύξηση της παροχής, που επηρεάζει τις σχηματιζόμενες δομές αέριας 

φάσης. Αυτές επεκτείνονται χωρικά, ενώ την ίδια στιγμή το ποσοστό της συγκέντρωσης 

των φυσαλίδων και κατ’ επέκταση της αέριας φάσης αυξάνεται. Συγκρίσεις μεταξύ των 

πτερωτών όσον αφορά τις συγκεντρώσεις του διαλυμένου αέρα, δείχνουν να βρίσκονται 

σε μεγαλύτερα επίπεδα στην 2P-A. Αμέσως μετά την είσοδο και για τις δύο πτερωτές, 

παρατηρείται συσσώρευση της αέριας φάσης, κάτι που επίσης επισημαίνεται από τους 

Μinemura et al (1991). Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από την γεωμετρία της περιοχής και 

ειδικότερα από την μικρή ακτίνα που εφαρμόσθηκε για τον σχεδιασμό του εμπρόσθιου 

δίσκου, του τμήματος αυτού, που άπτεται της αλλαγής διεύθυνσης στην ζώνη εισόδου. 

Η απότομη αυτή μεταβολή της κατεύθυνσης της ροής από αξονική σε ακτινική, όπως 

και η μείωση της πίεσης προς το εμπρόσθιο κάλυμμα, διαμορφώνουν τις τροχιές των 

φυσαλίδων, οδηγώντας αυτές στο εσωτερικό της καμπυλότητας. Από μελέτες οπτικοποί-

ησης της ροής που διεξήχθησαν από Murakami et al (1980), Campo & Chisely (2010), 

Monte Verde et al. (2017) καταδείχτηκε επίσης, ότι η διαμόρφωση θυλάκων της αέριας 

φάσης στην είσοδο, σχετίζεται με την πτώση των λειτουργικών χαρακτηριστικών. Γεγο-

νός το οποίο επικυρώνεται και στην παρούσα διατριβή στο εδάφιο 5.5 

Οι Murakami & Minemura (1974a), Jose Caridad & Kenyery (2004), Campo & Chisely 

(2010), Shao et al. (2018) και Hundshagen et al. (2019a), αναφέρουν τη δημιουργία θύ-

λακα αέρα στην πλευρά πίεσης. Αντίθετα, οι Poullikas (2003), L. Barrios & Prado (2011) 

και Jinya Zhang et al. (2016), αναφέρουν τη δημιουργία του θύλακα αέρα στην πλευρά 

υποπίεσης. Αυτές οι διαφορές μπορούν να αποδοθούν σε τρείς κύριους λόγους, τον τύπο 

και τη γεωμετρία, τις συνθήκες ροής και τα ποσοστά του διφασικού μίγματος. 

Οι Sato et al.(1996) που μελέτησαν πέντε διαφορετικές πτερωτές, κατέληξαν ότι η συσ-

σώρευση, για τις κλειστού τύπου, ξεκινάει στην πλευρά της υποπίεσης όταν η γωνία 

πρόσπτωσης είναι μεγάλη, ενώ στη μικρή, μετατοπίζεται στην αντίθετη μεριά. Όλα αυτά 

συγκλίνουν στο πόσο ευμετάβλητη είναι η κατάσταση και συνηγορούν στο συμπέρασμα, 

ότι το σημείο αυτό, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την συνισταμένη δύναμη, που εξα-

σκείται στην εκάστοτε φυσαλίδα. Η αιτιολόγηση μπορεί να αποδοθεί από το ότι οι μη-

χανισμοί συγκέντρωσης και τελικά δημιουργίας θύλακα αέρα, εντός των διόδων των 

πτερωτών, οφείλεται στην ισορροπία των αναπτυσσόμενων δυνάμεων. Αυτή είναι το α-

ποτέλεσμα της διεπιφανειακής αλληλεπίδρασης που συντελείται, με την μεταφορά ορ-

μής μεταξύ των φάσεων, των φυγόκεντρων δυνάμεων και αντίστασης, που εξασκούνται 

στις φυσαλίδες. Εξαιτίας της ολίσθησης που υπάρχει μεταξύ του ρευστού και της φυσα-

λίδας, η δύναμη αντίστασης τείνει να την ωθήσει προς την έξοδο της πτερωτής. Από την 
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άλλη πλευρά, η δύναμη λόγω της βαθμίδας της πίεσης, τείνει να επιβραδύνει τις φυσα-

λίδες. Επιπλέον, η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκείται στην φυσαλίδα, έχει διεύ-

θυνση και φορά προς την πλευρά πίεσης. Συνεπώς η συνάθροιση των φυσαλίδων, όπως 

σε όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, συντε-

λείται στην περιοχή αυτή. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί επαρκώς και από το γεγονός των 

χαμηλών ταχυτήτων που αναπτύσσονται στο αντίστοιχο αυτό τμήμα. Εκτός όλων αυτών, 

καταλυτική είναι η παράμετρος της διάστασης της φυσαλίδας. Είναι αυτή που καθορίζει 

το μέγεθος των δυνάμεων και συνεπώς επηρεάζει την δυνατότητα της αντλίας να διαχει-

ριστεί διφασικά μίγματα. 

Στις μελέτες των διφασικών ροών, συχνά επιπρόσθετα των άλλων εξισώσεων χρησιμο-

ποιείται και η εξίσωση της ογκομετρικής ισορροπίας της διεπιφάνειας, για να περιγράψει 

την γεωμετρία των δομών που αναπτύσσονται σ’ αυτού του είδους τις ροές. Η ογκομε-

τρική περιοχή των διεπιφανειών (Volumetric Interfacial Area), που συχνά αποκαλείται 

η περιοχή συγκέντρωσης των διεπιφανειών, αποτελεί μία σημαντική ποσότητα που ορί-

ζει την ποσότητα που ανταλλάσσονται μέσω αυτών, για τα μεγέθη, της μάζας, ορμής και 

ενέργειας. Όπως έχει αρχικά επισημανθεί από τον M. Ishii (1975) και αργότερα  από 

τους M. Ishii & Mishima (1984), ο σωστός και ακριβής υπολογισμός της συγκέντρωσης 

τους σε κάθε θέση, αποτελεί το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει, για την ανάπτυξη ενός 

αξιόπιστου μοντέλου πρόβλεψης διφασικών ροών. Ο Wu et al.(2017) θεώρησε πέντε 

μηχανισμούς, ως υπεύθυνους για την συνένωση και διάσπαση των φυσαλίδων, που ου-

σιαστικά με την σειρά τους επηρεάζουν την κατανομή της πυκνότητας των διεπιφανειών: 

• Συνενώσεις εξαιτίας τυχαίων συγκρούσεων εξαιτίας της τύρβης. 

• Συνενώσεις εξαιτίας των απορρευμάτων που υπεισέρχονται. 

• Διάσπαση εξαιτίας των δινών λόγω τύρβης. 

• Περαιτέρω κατάτμηση των μικρών φυσαλίδων από άλλες μεγαλύτερες. 

• Διάτμηση των μεγάλων φυσαλίδων εξαιτίας διεπιφανειακών ασταθειών. 

Στην παρούσα διατριβή, δεν προβλέφθηκε να συμπεριληφθεί εξίσωση εξισορρόπησης 

του πληθυσμού των φυσαλίδων. Αυτή αποτελεί την βάση της περιγραφής, το πως εξε-

λίσσονται τα φαινόμενα της συνένωσης προς σχηματισμό μεγαλύτερων φυσαλίδων, ό-

πως και το αντίθετο, του διαχωρισμού προς μικρότερες. Παρ’ όλα αυτά και λόγω της 

κρισιμότητας της, όπως καταδείχτηκε από τις παραπάνω διαπιστώσεις των ερευνητών, 

παρουσιάζονται οι κατανομές των πυκνοτήτων των διεπιφανειών, ως συμπληρωματική 

στην εικόνα της κατανομής της αέριας φάσης. Μέσω αυτής της παραμέτρου , επισημαί-

νεται ευκρινέστερα η παρουσία της αέριας φάσης και πως αυτή κατανέμεται για πολύ 

χαμηλά ποσοστά συγκέντρωσης αυτής. Εξειδικεύοντας περαιτέρω, για την περίπτωση 

όπου η αέρια φάση στην είσοδο της πτερωτής ανέρχεται σε 2%, εύκολα μπορούν να 

αντιστοιχηθούν οι περιοχές αυξημένης συγκέντρωσης με α>0.05 και να ταυτιστούν με 

ισοϋψείς για πυκνότητες (διεπιφανειών) πάνω από ≈533 m-1. Αντίστοιχα και για 5%, 

όπου για α>0.18 οι ισοϋψείς είναι για ≈1226 m-1. Τέλος στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

τονισθεί η λογαριθμική κλίμακα που εφαρμόζεται για την απεικόνιση του μεγέθους αυ-

τού.  
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5.3.2 Πιέσεις 

Μια σειρά από παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν αναφορικά με τις πιέσεις που αναπτύσ-

σονται και αποτυπώνονται στα παρακάτω σχήματα. Ειδικότερα με το ποσοστό της αέ-

ριας φάσης στην είσοδο να είναι α=2% (Σχήμα 5.34), η αύξηση της παροχής για την 

πτερωτή 2P-Γ συνοδεύεται και από αντίστοιχη των πιέσεων, σε όλη την έκταση του πε-

δίου. Κάτι αντίστοιχο δεν συναντάται στην πτερωτή 2P-A, όπου οι πιέσεις εμφανίζονται 

να βαίνουν μειούμενες με την αύξηση της παροχής, από Qmin σε Qn. Για την παροχή Qmin 

στην πτερωτή 2P-A, το πεδίο των πιέσεων που παρουσιάζεται στην περιοχή της ακμής 

προσβολής, έχει μειωμένες τιμές, για μια σχετικά πιο εκτεταμένη έκταση, στην πλευρά 

των υποπιέσεων. Για Qmax και για την ίδια πτερωτή 2P-A, οι αυξήσεις των πιέσεων στην 

πλευρά πίεσης, επιτυγχάνονται με τον πλέον ομαλό τρόπο. Οι ισοϋψείς καμπύλες δεν 

παρουσιάζονται με την κυματοειδή μορφή που εμφανίζονται στην 2Ρ-Γ ιδιαίτερα στην 

περιοχή του άνω καλύμματος. Οι διακυμάνσεις αυτές, όπως καταγράφονται και από τους 

Jinsong Zhang & Tan (2018), αποτελούν γενικό φαινόμενο, που δεν περιορίζεται μόνο 

στις ακτινικές πτερωτές, όπως αναφέρετε από τους Li et al. (2020). Επίσης για την ίδια 

παροχή, η ζώνη των μειωμένων πιέσεων στην ακμή προσβολής, μετατίθεται στην πλευρά 

της πίεσης, από αυτήν της υποπίεσης, που ίσχυε μέχρι στιγμής. Η πτερωτή 2Ρ-Α εμφα-

νίζει και σ’ αυτήν την συνθήκη λειτουργίας χαμηλότερες τιμές και διευρυμένη περιοχή, 

σε σχέση με την πτερωτή 2Ρ-Γ. 

Αρχικά ως ένα γενικό σχόλιο που μπορεί να γίνει για τις κλίσεις-βαθμίδες των πιέσεων, 

είναι ότι αυτές, στο ενδιάμεσο επίπεδο, παρουσιάζονται μικρότερες σε σχέση με τα άλλα 

δύο (πλησίον της εμπρόσθιας και οπίσθιας πλάκας). Οι μέγιστες τιμές, σ’ όλο το πλάτος 

του πτερυγίου, εντοπίζονται στις ακμές προσβολής και εκφυγής. Ακόμα επισημαίνεται 

το γεγονός ότι οι βαθμίδες των πιέσεων, δεν παρουσιάζουν σε όλες τις περιπτώσεις την 

ίδια ομαλή κλιμάκωση, όπως στο μονοφασικό πεδίο. Ζώνες υψηλών κλίσεων, έπονται 

χαμηλών και αντίστροφα, καταλήγοντας σε μία ανάμιξη, χωρίς να υποδηλώνεται μία 

σαφής τάση. Παρ’ όλα αυτά, οι χαμηλότερες εμφανίζονται σταθερά στην πλευρά υποπί-

εσης. Σ’ αυτήν την πλευρά, η μετάβαση προς την έξοδο της πτερωτής, ακολουθείται από 

αντίστοιχη αύξηση της βαθμίδας. Γεγονός που δεν υφίσταται στην αντίθετη πλευρά. Στις 

χαμηλές παροχές, οι κλίσεις πίεσης και στις δύο διαμορφώσεις, έχουν πολλές ομοιότητες 

και κοινά σημεία. 

Σε μια προσπάθεια συσχέτισης των τμημάτων αυξημένης συνάθροισης φυσαλίδων, με 

τις βαθμίδες πίεσης (ένθετα Α1-Α2 & Γ1-Γ2 στο Σχήμα 5.34), παρατηρείται ότι οι πυ-

ρήνες των θυλάκων της αέριας φάσης, εγκλωβίζονται μεταξύ θέσεων με υψηλότερες 

κλίσεις πιέσεων, ή μεταξύ υψηλότερων και του πτερυγίου. Ουσιαστικά οι μεταβολές 

τους και ιδιαίτερα τα σημεία με τις μεγαλύτερες τιμές, εξαρτώνται από την διαδρομή, 

όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε χρονική στιγμή, από τις διόδους που σχηματίζονται με-

ταξύ των διαφόρων θυλάκων, καθώς αυτοί οδεύουν προς την κατάθλιψη. Αυτά υπό την 

προϋπόθεση, ότι δεν παραμείνουν προσκολλημένοι ή σταθεροί σε μία θέση, όπως συμ-

βαίνει σε αρκετές περιπτώσεις.  Για μικρές παροχές, όπου οι συγκεντρώσεις της αέριας 

φάσης είναι αμελητέες, τέτοιες συσχετίσεις δεν υφίστανται. 
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Όταν η αέρια φάση ανέρχεται σε ποσοστό 5% (Σχήμα 5.35), η αύξηση της παροχής συ-

νεπάγεται και αύξηση των πιέσεων για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις. Αξιοσημείωτη 

είναι η ομοιότητα των πεδίων για χαμηλές παροχές. Επίσης και σε αντίθεση με ότι συμ-

βαίνει για ποσοστό 2%, όταν η παροχή ανέρχεται σε Qn, οι μικρότερες πιέσεις λαμβά- 

 

 

Σχήμα 5.32: Κατανομή του ποσοστού της αέριας φάσης και των διεπιφανειών σε διαφο-

ρετικά επίπεδα, για τις πτερωτές 2P-A και 2P-Γ με το μοντέλο Β για διαφο-

ρετικές συνθήκες εισόδου (Qmin, Qn, Qmax, και α=2%) στις n=540 rpm. 
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νουν χώρα στην πτερωτή 2Ρ-Γ. Ποιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι στην πτερωτή 2P-

A, οι ελάχιστες πιέσεις δεν εμφανίζονται πλέον στην πλευρά της υποπίεσης, αλλά λαμ-

βάνουν χώρα στην αντίθετη μεριά της, αυτής της πίεσης. Αυτές όμως, εκτείνονται σε 

 

Σχήμα 5.33: Κατανομή του ποσοστού της αέριας φάσης και των διεπιφανειών σε διαφο-

ρετικά επίπεδα, για τις πτερωτές 2P-A και 2P-Γ με το μοντέλο Β για διαφο-

ρετικές συνθήκες εισόδου (Qmin, Qn, Qmax, και α=5%) στις n=540 rpm. 

πολύ περιορισμένη έκταση και σε επαφή με την πλαϊνή επιφάνεια του πτερυγίου. Πλη-

σιάζοντας την εμπρόσθια πλάκα, αυτή η χωροθέτηση της ζώνης των μειωμένων πιέσεων 
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εξαλείφεται. Για την πτερωτή 2Ρ-Γ δεν ισχύουν τα ίδια. Στην πλευρά της υποπίεσης, 

εξακολουθούν και υφίστανται οι κατώτερες τιμές των πιέσεων, που προκύπτουν από την 

επίλυση του πεδίου. Η περιοχή αυτή, που οριοθετείτε από τις χαμηλότερες πιέσεις, κα-

ταλαμβάνει μία σαφώς μεγάλη έκταση, διευρυμένη σε σχέση με αυτήν που καταγράφεται 

για την 2P-A. 

 

Σχήμα 5.34: Κατανομή της πίεσης και της βαθμίδας της σε διαφορετικά επίπεδα, για τις 

πτερωτές 2P-A και 2P-Γ με το μοντέλο Β για τρεις παροχές και α=2% στις 

n=540 rpm. 



204  Κεφάλαιο 5 

 

 

Σχήμα 5.35: Κατανομή της πίεσης και της βαθμίδας της σε διαφορετικά επίπεδα, για τις 

πτερωτές 2P-A και 2P-Γ με το μοντέλο Β για τρεις παροχές και α=5% στις 

n=540 rpm. 

Το φαινόμενο εξαπλώνεται έως την εμπρόσθια πλάκα. Για παροχή ίση με Qmax, ο περί-

κλειστος από υψηλότερες πιέσεις χώρος, γειτνιάζει με την άνω πλάκα. Στην πτερωτή 2Ρ-

Γ οι καμπύλες των ισοβαρών χαρακτηρίζονται από εντονότερες διαταραχές, ιδιαίτερα 

στην περιοχή που εκτείνεται λίγο μετά την ακμή προσβολής, γεγονός που μπορεί να 

αποδοθεί στις διαφορετικές βαθμίδες πίεσης, λόγω της παρουσίας των φυσαλίδων. Όταν 
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αυτές (οι διαταραχές) είναι ποιο έντονες, όπως στην περιοχή της άνω πλάκας, οι βαθμί-

δες της πίεσης υπόκεινται και αυτές σε ανάλογες μεταβολές 

Η κυριότερη διαφορά που εντοπίζεται όσον αφορά την διαμόρφωση των βαθμίδων  πίε-

σης, σε σχέση με τα όσα έχουν ήδη αναπτυχθεί όταν το ποσοστό της αέριας φάσης ήταν 

στο α=2%, είναι οι μειωμένες τους τιμές στο ενδιάμεσο επίπεδο για την ονομαστική 

παροχή. Ιδιαίτερα στην πλευρά των υποπιέσεων όπου συναντώνται οι χαμηλότερες εξ 

αυτών και ακριβέστερα η ελάχιστη όλων στην πτερωτή 2Ρ-Α. Παρ’ όλα αυτά, εξακο-

λουθούν και επηρεάζουν την διαμόρφωση του πεδίου πίεσης, όπως αναδεικνύεται από 

την υπέρθεση των ισοβαρών καμπυλών, με τις αντίστοιχες ισοϋψείς της κλίσης πίεσης, 

(ένθετα Α1-Α2 & Γ1-Γ2 στο Σχήμα 5.35). Επίσης γίνεται αντιληπτό το γεγονός, ότι οι 

ισοβαρείς καμπύλες δεν τέμνουν πάντα κάθετα την επιφάνεια του πτερυγίου. Ανάλογα 

τη θέση κατά μήκος αυτού, παρατηρείται αυξομείωση της περιεχόμενης γωνίας που σχη-

ματίζεται στο οριζόντιο επίπεδο, μεταξύ των εφαπτομένων στη γραμμή της ισοβαρούς 

και αυτής στη κάθετη πλευρά των πτερυγίων στο σημείο τομής τους.  

5.3.3 Βαθμίδες ταχύτητας – Στροβιλότητα 

 Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται η βαθμίδα της συνιστώσας uy του μέτρου της τα-

χύτητας της υγρής φάσης, εμφανίζει πολλά κοινά σημεία για όλες τις πτερωτές. Η μετα-

βολή των κλίσεων, όπως αυτών που απεικονίζονται στα Σχήμα 5.36 & Σχήμα 5.37 και 

ιδιαίτερα στο τμήμα της εισόδου του ενδιάμεσου χώρου περί το z=23mm, για όλες τις 

περιπτώσεις είναι παρόμοια. Αύξηση της παροχής, όπως και του ποσοστού της αέριας 

φάσης, κατατείνει σε περισσότερες και εντονότερες διαφοροποιήσεις. Οι μεγαλύτερες 

τιμές των βαθμίδων ταχύτητας, εντοπίζονται σε σημεία που συνορεύουν των επιφανειών 

των πτερυγίων, με τις μέγιστες να βρίσκονται λίγο μετά το χείλος προσβολής και πάντα 

στην πλευρά πίεσης. Στο επίπεδο z=41 mm οι μεταβολές στην 2P-Γ είναι σαφώς ομαλό-

τερες, σε σχέση με την 2P-Α. Οι περιοχές σταθερής βαθμίδας, είναι πιο εκτεταμένες και 

η κλιμάκωση όπως και αποκλιμάκωση τους γίνεται με ηπιότερο τρόπο. 

Παρατηρείται ότι όταν η παροχή ανέρχεται στην κανονική Qn και για α=2%, οι περιοχές 

της αέριας φάσης των οποίων οι συγκεντρώσεις είναι μεγάλες, περικλείονται από τις 

υψηλότερες βαθμίδες της συνιστώσας uy της σχετικής ταχύτητας του νερού. Αυτό αφορά 

αμφότερες τις πτερωτές 2P-A & 2P-Γ. Επίσης, για Qmax διακρίνεται ανάλογη οριοθέ-

τηση, αλλά η αλληλένδεση τους είναι ασθενέστερη. Ολοκληρώνοντας με την περίπτωση 

για Qmin, οι προαναφερόμενες συσχετίσεις έχουν έναν ποιο αμυδρό χαρακτήρα, καθώς 

δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές στην κατανομή των φυσαλίδων, όντας το ρευστό 

περισσότερο ομογενές. Τέλος, αξιοπρόσεκτη καθίσταται η ταύτιση τους με τις καμπύλες 

της στροβιλότητας (ένθετα Α1-Α3 & Γ1-Γ3 στο Σχήμα 5.36), που μάλλον δείχνει ότι 

αποτελεί και έναν από τους κυριότερους συντελεστές διαμόρφωσης του πεδίου του. 

Η αλληλεξάρτηση των δύο μεγεθών συνεχίζει και για α=5%. Αυτό τεκμαίρεται από την 

ταύτιση των ισοϋψών που δηλώνουν τα διαφορετικά ποσοστά της συγκέντρωσης του 

αέρα, με την ζώνη όπου εκδηλώνεται η κλιμάκωση των βαθμίδων της uy συνιστώσας, 

προς μεγαλύτερες τιμές. Από την παράθεση των αντίστοιχων διαγραμμάτων, προκύ-
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πτουν τα κέντρα των θυλάκων να μην ταυτίζονται απόλυτα με τις θέσεις τοπικού μέγι-

στου για την βαθμίδα (ένθετα Α1 & Γ2 στο Σχήμα 5.37) στο ενδιάμεσο επίπεδο. Για το 

επίπεδο που είναι εγγύτερα στον εμπρόσθιο δίσκο z=41 mm, οι ισοϋψείς των συγκεντρώ-

σεων της αέριας φάσης, εμφανίζουν να ταιριάζουν μορφολογικά με τα αντίστοιχα περι-

γράμματα των βαθμίδων και σχεδόν να συμπίπτουν χωρικά στη μέγιστη τιμή (ένθετα 

Α2, Α3 & Γ1, Γ3 στο Σχήμα 5.37).  

Η στροβιλότητα για Qn έχει υψηλότερες τιμές στην περιοχή του μπροστινού δίσκου. Ι-

διαίτερα στην είσοδο πριν την ακμή προσβολής. Πιο ομαλή με ηπιότερες μεταβολές του 

μεγέθους εμφανίζεται η ροή στην 2P-Γ. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι συνθήκες στην 

πλευρά υποπίεσης δεν ευνοούν την ανάπτυξη της στροβιλότητας, διατηρώντας ένα πεδίο 

σχεδόν αμετάβλητο στις μικρότερες τιμές. Αντίθετα, στην αντίπερα πλευρά της πίεσης, 

οι διαταραχές που δημιουργούνται, καθίστανται εμφανείς μέσα από τις συνεχείς αυξο-

μειώσεις που καταγράφονται. Η απλούστερη σκέψη για την αυτόνομη ανίχνευση δινών 

είναι σε περιοχές όπου το μέγεθος της στροβιλότητας καταγράφεται υψηλό. Παρ’ όλα 

αυτά η ύπαρξη curl σε μία ροή δεν συνεπάγεται απαραίτητα την ύπαρξη “περιστροφικής 

κίνησης”. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οι διατμητικές ροές, στις οποίες οι ταχύτητες 

μεταβάλλονται. Παρ’ όλο που οι γραμμές ροής είναι ευθείες, υπάρχει και υφίσταται curl 

κάθετο σ’ αυτές. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να υπάρχει μια ποιο ξεκάθαρη εικόνα 

του πεδίου συνδυάστηκε με γραμμές ροής της υγρής (ένθετα Α4 & Γ4 στο Σχήμα 5.36) 

και αέριας (ένθετα Α4 & Γ4 στο Σχήμα 5.37) φάσης, για α=2% και α=5% αντίστοιχα. Σε 

περιοχές με έντονη την τιμή της στροβιλότητας του νερού, οι τροχιές των φυσαλίδων 

υπόκεινται σε μία περιδίνηση με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ήταν τέτοιες που παραπέ-

μπουν σε σχεδόν μόνιμη κατάσταση καθώς κάποιοι σχηματισμένοι θύλακας αέρα παρα-

μένουν σχεδόν σταθεροί. 

5.3.4 Δυνάμεις – Διατμητικές τάσεις στις επιφάνειες των πτερυγίων 

Στα Σχήμα 5.38 & Σχήμα 5.39 παρουσιάζονται οι πιέσεις οι δυνάμεις και οι διατμητικές 

τάσεις του νερού, που εξασκούνται από το νερό στις επιφάνειες των πτερυγίων. Εξ αυτών 

εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα, ότι η καταπόνηση των δύο πλευρών του πτερυγίου 

είναι ανισομερής, λόγω των σημαντικών διαφορών που υφίστανται στις δύο πλευρές των 

πτερυγίων και αφορούν τα μέτρα των δυνάμεων, πίεσης και διατμητικών τάσεων.  

Οι δύο πτερυγώσεις για α=2% παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά, καθώς οι καμπύ-

λες των ισοϋψών, της κάθε παραμέτρου, ακολουθούν όμοια μορφή σε παραπλήσιες θέ-

σεις. Με την αύξηση της παροχής, όπως είναι λογικό, όλα τα μεγέθη αποκτούν μεγαλύ-

τερες τιμές. Για την πτερωτή 2P-A, παρατηρείται ότι η αύξηση της δύναμης, συνοδεύε-

ται από μία μικρή μετατόπιση των σημείων με τις υψηλότερες τιμές, σε θέσεις εγγύτερα 

προς την ακμή προσβολής. Σταθερά στις δύο περιοχές, των ακμών εισόδου και εξόδου 

της πλευράς πίεσης, οι διατμητικές τάσεις διατηρούνται σε υψηλότερα επίπεδα, σε σχέση 

με το υπόλοιπο τμήμα του πτερυγίου. Η εικόνα αυτή παύει να ισχύει για την αντίθετη 

πλευρά της υποπίεσης, όπου αρχής γενομένης από τις μικρότερες παροχές, στην ακτίνα 

εξόδου πλέον, εντοπίζονται οι ελάχιστες. Ανερχόμενη η παροχή σε Qn & Qmax, έχει ως 
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αποτέλεσμα τα μέγιστα να έχουν απομακρυνθεί από την ακμή προσβολής, με κατεύ-

θυνση προς το μέσον του ανοίγματος. Είναι επίσης χαρακτηριστικό, το γεγονός των πολύ 

χαμηλότερων τιμών που καταγράφουν οι διατμητικές τάσεις στο μεγαλύτερο ποσοστό 

της επιφάνειας της πλευράς πίεσης, σε σχέση με αυτήν της υποπίεσης. Τέλος αναφορικά  

 

Σχήμα 5.36: Κατανομή της βαθμίδας της uy συνιστώσας και της στροβιλότητας της υ-

γρής φάσης σε διαφορετικά επίπεδα, για τις πτερωτές 2P-A και 2P-Γ με το 

μοντέλο Β για τρεις παροχές και α=2% (n=540 rpm). 

με τις διαφορές των δύο πτερωτών, σ’ αυτήν μπορεί να συγκαταλεχθεί ο τρόπος με τον 

οποίο κατανέμονται οι εφαρμοζόμενες δυνάμεις στην πλευρά υποπίεσης. Οι εναλλαγές 
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μεταξύ των ακραίων τιμών τους είναι περισσότερο έντονες στην πτερωτή 2P-Γ, στην 

οποία επιβεβαιώνεται η ύπαρξη των μεγίστων, τόσο στην είσοδο όσο και λίγο πριν την 

έξοδο. 

 

Σχήμα 5.37: Κατανομή της βαθμίδας της uy συνιστώσας και της στροβιλότητας της υ-

γρής φάσης σε διαφορετικά επίπεδα, για τις πτερωτές 2P-A και 2P-Γ με το 

μοντέλο Β για τρεις παροχές και α=5% (n=540 rpm). 

Αυξάνοντας το ποσοστού της αέριας φάσης σε α=5%, οι ομοιότητες που επισημάνθηκαν 

για α=2% δεν υφίστανται στον ίδιο βαθμό. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της τελείως 

άλλη κατανομή των διατμητικών τάσεων. Στην πλευρά πίεσης και για Qmax, οι μέγιστες 
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τιμές βρίσκονται στην μεν 2P-Γ προς την έξοδο της πτερωτής, ενώ για την 2P-A εντοπί-

ζονται στην περιοχή του εμπρόσθιου δίσκου και προς την είσοδο. Η μεταβολή των δια-

τμητικών δυνάμεων επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα της συνολικής δύναμης. Χαρακτη-

ριστική η περίπτωση της 2P-A για Qn, όπου διακρίνονται ανάλογες διαμορφώσεις των  

 

Σχήμα 5.38: Κατανομή δυνάμεων, πιέσεων και διατμητικών τάσεων από την υγρή φάση, 

όπως ασκούνται στις πλευρές πίεσης και υποπίεσης, για τις πτερωτές 2P-A 

και 2P-Γ με το μοντέλο Β για τρεις παροχές και α=2% (n=540 rpm). 

αντίστοιχων ισοϋψών. Η μεταβολή των μεγεθών σε αμφότερες της πτερωτές και για όλες 

τις συνθήκες λειτουργίας, είναι ομαλότερη στην πλευρά της υποπίεσης.  Παρ΄ όλα αυτά 
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στην πλευρά της πίεσης εξακολουθούν οι διατμητικές τάσεις να παρουσιάζονται μειω-

μένες σε σχέση με αυτές της έτερης πλευράς, της υποπίεσης. Τέλος ενδιαφέρον παρου-

σιάζει ότι στην 2Ρ-Γ, όπως και στην περίπτωση όπου το α=2%, αναδεικνύονται δύο δια-

κριτές περιοχές όπου το μέτρο της δύναμης σχηματίζει τοπικό μέγιστο, σε δύο σχεδόν 

αντιδιαμετρικές θέσεις στην πλευρά υποπίεσης. 

 

Σχήμα 5.39: Κατανομή δυνάμεων, πιέσεων και διατμητικών τάσεων από την υγρή φάση, 

όπως ασκούνται στις πλευρές πίεσης και υποπίεσης, για τις πτερωτές 2P-A 

και 2P-Γ με το μοντέλο Β για για τρεις παροχές και α=2% (n=540 rpm). 
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5.4 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

Σημαντικές είναι οι αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων για την πτερωτή 2P-A όπως 

προέκυψαν από την εφαρμογή των δύο ξεχωριστών μοντέλων  προσομοίωσης Α και Β 

(βλ. Πίνακας 5.1). 

5.4.1  Συγκεντρώσεις αέριας φάσης 

Γενικά οι θέσεις απ’ όπου ξεκινούν να δημιουργούνται οι θύλακες παραμένουν αμετά-

βλητες. Αυτό που αλλάζει είναι η έκταση και το ποσοστό της αέριας φάσης. Ποιο συ-

γκεκριμένα με το μοντέλο Α εμφανίζονται όχι μόνο μεγαλύτεροι θύλακες αέριας φάσης, 

αλλά και  υψηλότερων συγκεντρώσεων. Οι διαφορές μπορεί να οφείλονται στις επιπρό-

σθετες δυνάμεις που περιλήφθηκαν στο “μοντέλο” B, ή στην αλλαγή των υφιστάμενων 

οι οποίες υποβοηθούν την διάχυση και συντείνουν στην δημιουργία ομογενούς μίγματος. 

Στην περίπτωση που το ποσοστό της αέριας φάσης στην είσοδο είναι α=2% (Σχήμα 5.40) 

διακρίνονται ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές στα επίπεδα z=23 mm και z=41 mm. Οι απο-

κλίσεις αυτές σχεδόν απαλείφονται για την περιοχή κοντά στην πλήμνη z=5 mm. Σύμ-

φωνα με το μοντέλο Β δεν διακρίνονται ζώνες με συγκέντρωση αέριας φάσης στον χώρο 

που εκτείνετε σε μικρή απόσταση από αυτή, παρά μόνο μια αμυδρή περιοχή για Qmin . 

Καθώς μεταβάλλονται οι παροχές από Qmin σε Qmax οι προβλέψεις με το μοντέλο Β εξα-

κολουθούν να δίνουν σαφώς μικρότερες συναθροίσεις αέριας φάσης σε σχέση με το μο-

ντέλο Α σε όλο το ύψος του πτερυγίου. Η πλευρά της υποπίεσης δεν εμφανίζει διαφορο-

ποιήσεις (μεταξύ των μοντέλων) πάρα μόνο στην ζώνη πλησίον του άνω δίσκου. Όπου 

όμως και αυτές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Οι περισσότερες μεταβολές αφορούν την 

πλευρά πίεσης, στην οποία για z=23 mm, με την αύξηση της παροχής, το μοντέλο Β δίνει 

αντίστοιχα μεγαλύτερους θύλακες αέριας φάσης με τα μέγιστα ποσοστά να ανέρχονται 

έως 35%. Αντίθετα, η δομή της αέριας φάσης που διαπιστώνεται για Qmin στην είσοδο 

και για z=41 mm, συρρικνώνεται σημαντικά για Qmax. Τέλος καθώς προσεγγίζεται η α-

κτίνα εξόδου, εκμηδενίζονται και οι όποιες μικρές παραμένουσες διαφορές. Με την αύ-

ξηση του ποσοστού της αέριας φάσης σε α=5% (Σχήμα 5.41), αυτό που άμεσα διαπιστώ-

νεται είναι διεύρυνση των περιοχών συνάθροισης φυσαλίδων. Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέ-

ρον έχει, ότι η περιοχή της πλήμνης, παραμένει ανεπηρέαστη απ’ αυτή την αλλαγή, πα-

ρουσιάζοντας ένα σχεδόν ομογενές μίγμα. Η τοπολογία και η μορφή των εξωτερικών 

ορίων των τμημάτων που περικλείουν υψηλότερες συγκεντρώσεις αέριας φάσης, όπως 

προκύπτουν από το μοντέλο Β, έχουν αρκετές ομοιότητες για τις παροχές Qn και Qmax. 

Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση της παροχής έχει ως συνέπεια την σχετική διόγκωση των  πε-

ριοχών αυτών, όπως επίσης και την ενίσχυση των ποσοστών της διεσπαρμένης φάσης. 

Συνεπείς εμφανίζονται οι δομές στην είσοδο της πτερωτής για z=41 mm. Σαφώς ποιο 

έντονες σε σχέση με την περίπτωση όπου α=2%, αλλά ασθενέστερες συγκρινόμενες με 

αυτές που ανιχνεύτηκαν με το μοντέλο Α. Συνολικά και σε σχέση με την πλευρά πίεσης, 

παρατηρείται ότι οι διαφορές μεταξύ των μοντέλων είναι ανάλογες των παροχών. Δη-

λαδή είναι μικρότερες στην ελάχιστη παροχή και μεγαλώνουν με την αύξηση αυτής Qmax, 

οπότε προκύπτουν και οι μέγιστες για z=5 mm. 
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Γενικότερα μια ποιο προσεκτική διερεύνηση, οδηγεί στην συσχέτιση των μεταβολών 

που μπορούν να υπάρχουν στα ποσοστά της αέριας φάσης, των σημείων που σχηματίζο-

νται οι θύλακες, όπως και της έκτασης στην οποία αναπτύσσονται, με αντίστοιχα άλλα 

μεγέθη, όπως του μέτρου της ταχύτητες της υγρής φάσης.  

5.4.2 Πεδία ταχυτήτων  

Οι προβλέψεις του μοντέλου Β που αφορούν το μέτρο της σχετικής ταχύτητας της υγρής 

φάσης για α=2% (Σχήμα 5.42), ταυτίζονται με αυτές που προκύπτουν με το μοντέλο Α 

στο μεγαλύτερο ποσοστό της πλευράς υποπίεσης. Συνεπώς και για την ίδια αυτή πάντα 

πλευρά του πτερυγίου, εξακολουθεί και ισχύει, ότι οι ανακύπτουσες μεταβολές του πε-

δίου, είναι το ίδιο ομαλές όπως και με το μοντέλο Α. Όπως παρουσιάζεται από τα (Σχήμα 

5.20, Σχήμα 5.21 και Σχήμα 5.22) η σύγκριση των αποτελεσμάτων τους, ενέχει σημαντι-

κές αποκλίσεις. Με το μοντέλο Α οι τιμές των υπολογισθέντων μεγεθών είναι σαφώς 

υψηλότερες. Οι διαφορές μεταξύ των μοντέλων δεν περιορίζονται σε κάποια ιδιαίτερη 

περιοχή, αλλά καλύπτουν όλο το μήκος και πλάτος του καναλιού της πτερωτής. Στην 

ευρύτερη όμως περιοχή που γειτνιάζει με τον άνω δίσκο, εντοπίζονται οι σημαντικότερες 

από όλες αυτές, τις μεταξύ τους ανομοιότητες. Οι μεγαλύτερες αλλαγές παρατηρούνται 

για την παροχή Qmin και αυτές προσδιορίζονται στην πλευρά υποπίεσης και πλησίον του 

χείλους εκφυγής. Επίσης σημαντικές και περίπου ίδιας τάξης μεγέθους u≈4.5 m/s είναι 

οι αποκλίσεις των τιμών και στην πλευρά πίεσης, λίγο μετά το χείλος προσβολής, αλλά 

όχι σε τόσο εκτεταμένη περιοχή. Αξιοσημείωτη η σχεδόν μηδενική ταχύτητα που ση-

μειώνεται για Qn=412 m3/hr στο επίπεδο z=41 mm στην πλευρά πίεσης. Για τις ίδιες 

αυτές συνθήκες λειτουργίας, σημειώνεται μία γενικότερη μείωση των ταχυτήτων στην 

πλευρά πίεσης, με την μετάβαση από την πλήμνη z=5mm προς τον άνω δίσκο z=41mm. 

Συνολικά, όσο αυξάνεται η παροχή τόσο, μειώνονται οι διαφορές μεταξύ των μοντέλων 

όπως και ότι οι μικρότερες εξ αυτών, σημειώνονται στην περιοχή της πλήμνη z=5mm. 

Όταν η αέρια φάση γίνει α=5% (Σχήμα 5.43) τα συμπεράσματα είναι ανάλογα. Η σύ-

γκριση μεταξύ των μοντέλων καταδεικνύει την πλευρά της υποπίεσης ως αυτή με τις 

λιγότερες αποκλίσεις. Οι μεγαλύτερες αλλαγές αυτή την φορά συντελούνται για 412 

m3/hr στο μέσο επίπεδο z=23 mm της πλευράς πίεσης, εκεί που το μοντέλο οδηγεί πάλι 

σε λύσεις όπου οι ταχύτητες είναι οι ελάχιστες δυνατές. Ο χώρος αυτός είναι ιδιαίτερα 

εκτεταμένος. Προσεγγίζει αυτόν του άνω δίσκου, όπου οι ταχύτητες είναι επίσης χαμη-

λές σε μία ευρύτερη περιοχή, όχι όμως εξίσου μεγάλης όπως στο ενδιάμεσο επίπεδο. Σε 

όλο το υπόλοιπο τμήμα, που περιλαμβάνει την πλευρά της υποπίεσης, οι ταχύτητες είναι 

υψηλότερες. Με την αύξηση της παροχής στα Qmax=500 m3/hr οι διαφορές εξακολου-

θούν να έχουν τις μεγαλύτερες τιμές τους στο ενδιάμεσο επίπεδο, καταλαμβάνοντας σχε-

δόν ολόκληρο το χώρο, στην πλευρά πίεσης. Πολύ μικρότερες κοντά στην πλήμνη και 

τον άνω δίσκο.  

Παρόμοια συμπεράσματα εξάγονται παρατηρώντας το Σχήμα 5.44 και Σχήμα 5.45 που 

αφορούν αυτή τη φορά, τις κατανομές των ταχυτήτων, αλλά για την αέρια φάση. Η ανά-

πτυξη των ταχυτήτων της αέριας φάσης βρίσκεται σε πλήρη αλληλοσύνδεση, με αυτή  
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Σχήμα 5.40: Κατανομή ποσοστού αέριας φάσης για την πτερωτή 2P-A με το μοντέλο Β 

και σύγκριση αυτών με τα αποτελέσματα από το μοντέλο Α για τρεις παροχές 

και α=2% (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.41: Κατανομή ποσοστού αέριας φάσης για την πτερωτή 2P-A με το μοντέλο Β 

και σύγκριση αυτών με τα αποτελέσματα από το μοντέλο Α για τρεις παροχές 

και α=5% (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.42: Κατανομή μέτρου ταχύτητας υγρής φάσης για την πτερωτή 2P-A με το μο-

ντέλο Β και σύγκριση αυτών με τα αποτελέσματα από το μοντέλο Α για τρεις 

παροχές και α=2% (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.43: Κατανομή μέτρου ταχύτητας υγρής φάσης για την πτερωτή 2P-A με το μο-

ντέλο Β και σύγκριση αυτών με τα αποτελέσματα από το μοντέλο Α για τρεις 

παροχές και α=5% (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.44: Κατανομή μέτρου ταχύτητας αέριας φάσης για την πτερωτή 2P-A με το 

μοντέλο Β και σύγκριση αυτών με τα αποτελέσματα από το μοντέλο Α για 

τρεις παροχές και α=2% (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.45: Κατανομή μέτρου ταχύτητας αέριας φάσης για την πτερωτή 2P-A με το 

μοντέλο Β και σύγκριση αυτών με τα αποτελέσματα από το μοντέλο Α για 

τρεις παροχές και α=5% (n=540 rpm). 
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Σχήμα 5.46: Κατανομή της γωνίας του διανύσματος ταχύτητας υγρής φάσης για την πτε-

ρωτή 2P-A με το μοντέλο Β και σύγκριση αυτών με τα αποτελέσματα από το 

μοντέλο Α για τρεις παροχές και α=2% (n=540 rpm). 

της υγρής. Ενώ η κατανομή τους και ο τρόπος μεταβολής τους σχεδόν ταυτίζεται, ελά-

χιστα μεγαλύτερο είναι το εύρος διακύμανσης των τιμών τους. Στο πεδίο ταχυτήτων της 

αέριας φάσης, σημειώνονται υψηλότερες τιμές στην ακμή προσβολής , σε σχέση με την 

υγρή. Ενδεικτικά η ταχύτητα της αέριας φάσης, ανέρχεται τοπικά σε 19.17 m/s, σε ση-

μείο όπου της υγρής φάσης, είναι αντίστοιχα κάτω από 15.7 m/s. Τέλος όσο αυξάνονται 

τα ποσοστά της αέριας φάσης, τόσο μεγαλώνουν και οι μέγιστες ταχύτητες της.  

Οι γωνίες των διανυσμάτων της ταχύτητας της υγρής φάσης παρουσιάζονται στο Σχήμα 

5.46 και στο Σχήμα 5.47. Στην ζώνη κατάθλιψης και κοντά στις επιφάνειες του πτερυ-

γίου διαπιστώνεται ότι η διεύθυνση του ρευστού καθορίζεται από την γωνία του πτερυ-

γίου. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συγκέντρωση 
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της αέριας φάσης, που ουσιαστικά μεταβάλλει το γεωμετρικό περίγραμμα του πτερυγίου. 

Με το μοντέλο Β καθώς η συσσωμάτωση δομών αέρα είναι σαφώς μικρότερη και το 

ρευστό είναι περισσότερο ομογενές, με αποτέλεσμα οι τροχιές να είναι ομαλότερες και 

να ακολουθούν παράλληλα την μέση γραμμή της κατατομής του πτερυγίου. Οι θύλακες 

όπου έχουν δημιουργηθεί αλλοιώνουν την αρχική τροχιά του ρευστού. Αυτό έχει ως α-

ποτέλεσμα την διακύμανση των τιμών μεταξύ αρνητικών και θετικών μεταβολών. Έτσι 

εναλλάσσονται περιοχές αυξημένων και ελάχιστων γωνιών, γεγονός που υπονοεί ύπαρξη 

αριστερόστροφων ή δεξιόστροφων δινών. 

 

Σχήμα 5.47: Κατανομή της γωνίας του διανύσματος ταχύτητας υγρής φάσης για την πτε-

ρωτή 2P-A με το μοντέλο Β και σύγκριση αυτών με τα αποτελέσματα από 

το μοντέλο Α για τρεις παροχές και α=5% (n=540 rpm). 

Στην περίπτωση που αυξάνεται το ποσοστό της αέριας φάσης, η διακύμανση των γωνιών  

διευρύνεται, όπως επίσης και με την ταυτόχρονη άνοδο της παροχής. Οι διαφορές είναι 
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συνυφασμένες με την εμφάνιση των θυλάκων αέρα, όπως προκύπτουν από την επίλυση 

με τα δύο ξεχωριστά μοντέλα Για α=2% οι μεγαλύτερες αποκλίσεις (μεταξύ των μοντέ-

λων) εντοπίζονται στη περιοχή της άνω πλάκας. Όταν α=5% αυτές μετατοπίζονται προς 

το ενδιάμεσο επίπεδο.  

5.5 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες επιδόσεων για το μανομετρικό και τον υδραυλικό βαθμό 

απόδοσης συναρτήσει της παροχής, υπολογίσθηκαν από την επεξεργασία των αποτελε-

σμάτων των προσομοιώσεων σύμφωνα με τις εξισώσεις (5.1) & (5.2) και συγκρίνονται 

με πειραματικές μετρήσεις (T. Müller et al., 2015), στο Σχήμα 5.48.  

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

2 1 2 12 1 2 1
(1 )

2 2
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H x x
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   − −− −
   = −  + +  +
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+
=

 ω
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Η πτώση του μανομετρικού σε σχέση με την μονοφασική ροή με καθαρό νερό, είναι 

ευδιάκριτη σε όλο το εύρος λειτουργίας. Το ίδιο ισχύει και για τον βαθμό απόδοσης. Η 

μείωση δεν παραμένει σταθερή, αλλά μεταβάλλεται συναρτήση της παροχής. Η μικρό-

τερη πτώση είναι στο σημείο σχεδιασμού, όπου επιδεικνύεται και ο μέγιστος βαθμός 

απόδοσης. Εκατέρωθεν αυτού και όσο το σημείο λειτουργίας απομακρύνεται της βέλτι-

στης θέσης, τόσο μεγαλύτερη είναι ελάττωση του αποδιδόμενου μανομετρικού. Το ίδιο 

ισχύει και για τον βαθμό απόδοσης. Οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο μοντέλων που εφαρ-

μόστηκαν είναι επίσης διακριτές. Το μοντέλο Β, σέ όλο το εύρος λειτουργίας που μελε-

τήθηκε αποδείχτηκε σταθερά περισσότερο συντηρητικό, σε σχέση με το έτερο μοντέλο 

Α, καθώς οι απώλειες που καταγράφονται με την εφαρμογή αυτού, έχουν σαφώς περιο-

ριστεί. Για την περίπτωση που οι προσομοιώσεις έγιναν με το μοντέλο Α, η σύγκριση 

μεταξύ των διαφορετικών κατατομών των πτερωτών, καταλήγει σε μία ελαφρά υπεροχή 

αυτής που προήλθε από γραμμική μεταβολή της γωνίας, έναντι των άλλων δύο. Η δια-

πίστωση αφορά, τόσο όταν το ποσοστό της αέριας φάσης ανερχόταν σε 2%, αλλά κυ-

ρίως, όσο όταν αυτό είναι στα επίπεδα του 5%. Υπό αυτές τις τελευταίες συνθήκες, οι 

διαφορές με τις άλλες διαμορφώσεις, διευρύνονται περαιτέρω. Κυρίως όμως με την αύ-

ξηση της παροχής. Γενική είναι η διαπίστωση, πως η αύξηση της παροχής, σε σχέση με 

αυτή του σημείου σχεδιασμού, σε συνδυασμό με το υψηλότερο ποσοστό αέριας φάσης, 

οδηγεί σε επιπλέον μείωση του μανομετρικού, συγκρινόμενο με αυτή για α=2%. Η 

πτώση αυτή, δεν είναι αναλογική, ούτε ως προς την παροχή, αλλά ούτε και ως προς το 

ποσοστό της αέριας φάσης που επικρατεί στην είσοδο της πτερωτής. Η εικόνα δεν δια-

φοροποιείται ριζικά από την αλλαγή στις επιλογές που έγιναν σε παραμέτρους και θεω-

ρήσεις του υπολογιστικό κώδικα. Παρ’ όλα αυτά, με το μοντέλο Β καταδείχτηκαν εκ 

νέου οι αρνητικές επιπτώσεις της διφασικής ροής, στις λειτουργικές επιδόσεις της φυγό-

κεντρης αντλίας. Επιβεβαιώθηκαν οι τάσεις που καταγράφηκαν και με τις επιλογές που 

περιελάβανε το μοντέλο Α, με την μόνη αλλαγή, ότι αυτή την φορά οι απόλυτες διαφορές  
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Σχήμα 5.48: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας μανομετρικού και βαθμού απόδο-

σης για τι ς πτερωτές της αντλίας 2P. 
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από τις αντίστοιχες συνθήκες με καθαρό νερό, ήταν σταθερά μικρότερες σ’ όλο το εύρος 

που εξετάστηκε. 

Τα προαναφερόμενα, επιβεβαιώνονται από αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία 

(Cappellino et al., 1992; Furukawa et al., 1989; Murakami et al., 1971; Tillack, 1998), 

που αποδίδουν την πτώση του μανομετρικού, στον διαχωρισμό των φάσεων, με τον ταυ-

τόχρονο σχηματισμό μεγάλων θυλάκων αέρα, στις δυνάμεις Coriolis, της ολίσθησης με-

ταξύ των φυσαλίδων και του υγρού που τις περιβάλλει, στις βαθμίδες πίεσης όπως δια-

μορφώνονται στην εγκάρσια διεύθυνση της ροής και στην διαφορά πυκνοτήτων μεταξύ 

των φάσεων (S. Sato et al., 1996). 

Αντίστοιχες παρατηρήσεις ισχύουν και για τους βαθμούς απόδοσης. Σαφής η τάση για 

μείωση της απόδοσης σε συνάρτηση με το ποσοστό της αέριας φάσης που επικρατεί στην 

είσοδο της πτερωτής. Η πτώση αυτή δεν παραμένει σταθερή σ’ όλο το εύρος λειτουργίας. 

Μετατόπιση από το ονομαστικό σημείο λειτουργίας, έχει ως συνέπεια τη μείωση του 

υδραυλικού βαθμού απόδοσης. Αυτή δεν παρουσιάζεται συμμετρική και προς τις δύο 

κατευθύνσεις, αλλά (για το εύρος λειτουργίας που εξετάστηκε) αποκτά μία περισσότερο 

απότομη αρνητική κλίση με την αύξηση της παροχής. 
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6  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, σχεδιάστηκαν δώδεκα ακτινικού τύ-

που πτερωτές, με διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, εκ των οποίων κατασκευά-

στηκαν οι τρείς εξ αυτών. Πραγματοποιήθηκαν πληθώρα υπολογιστικών προσομοιώ-

σεων, τόσο εστιάζοντας αποκλειστικά και μόνο στις πτερωτές, όσο και συνολικά για όλη 

την φυγόκεντρη αντλία, περιλαμβανομένου του κελύφους, που αφορούσαν μονοφασικές 

ροές. Σχεδιάσθηκε και κατασκευάστηκε εργαστηριακό δοκιμαστήριο αντλιών, στο οποίο 

διενεργήθηκαν μετρήσεις για μονοφασική ροή καθαρού νερού, με τρεις διαφορετικές 

πτερωτές. Με την βοήθεια αυτής της εγκατάστασης αντλήθηκαν δεδομένα για διάφορα 

ρευστοδυναμικά μεγέθη, όπως της πίεσης κλπ, τα οποία τέθηκαν σε άμεση σύγκριση με 

αυτά που προέκυψαν από του υπολογισμούς με CFD. Έτσι ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε 

η ακρίβεια των αποτελεσμάτων που έδωσε η επίλυση των εξισώσεων με τα αντίστοιχα 

μοντέλα. Τέλος διενεργήθηκαν προσομοιώσεις για διφασικές ροές μίγματος νερού – α-

έρα σε τρεις πτερωτές. 

6.1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Με τη χρήση του CFD, υπολογίστηκαν τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της ροής μέσω 

ξεχωριστών εργαστηριακών και ιδεατών αντλιών, για παροχές που αφορούν τόσο το ση-

μείο σχεδιασμού όσο και εκατέρωθεν αυτού. Τα πεδία ροής και πίεσης, των φυγοκεντρι-

κών στροφείων της αντλίας, προκύπτουν με την επίλυση των τρισδιάστατων ασυμπίε-

στων εξισώσεων Navier-Stokes, συμπεριλαμβανομένων των φυγόκεντρων δυνάμεων και 

των δυνάμεων Coriolis. Για την προσομοίωση της τύρβης, εφαρμόστηκαν τα μοντέλα 

δύο εξισώσεων Standard k-ε και k-ω SST. Έγιναν συγκρίσεις μεταξύ πτερωτών που σχε-

διάστηκαν με διαφορετική γωνία εξόδου, ή με αλλαγές στην καμπύλη της μέσης γραμμής 

του πτερυγίου. Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, παρουσιάζονται με ισοβαρείς του με-

γέθους της πίεσης, με ισοϋψείς της σχετικής ταχύτητας και της έντασης τύρβης. Γραμμές 

ροής και διανύσματα ταχυτήτων, συμπληρώνουν την συνολική εικόνα. Τα τοπικά χαρα-

κτηριστικά καταγράφηκαν και συσχετίστηκαν με μακροσκοπικά μεγέθη όπως το μανο-

μετρικό. Η εμφάνιση των ζωνών ανακυκλοφορίας, οι δευτερογενείς ροές και η κατανομή 

της πίεσης, διερευνήθηκαν εκτενώς. Τα αποτελέσματα σε πλείστες των περιπτώσεων, 

είναι παρόμοια με εκείνα που αναφέρθηκαν σε παλαιότερη βιβλιογραφία (Byskov et al., 

2003b; Hamkins & Bross, 2002; Pedersen et al., 2003) επιβεβαιώνοντας επίσης τα όσα 

αναφέρονται από τον Gülich (2014) σχετικά με τις επιδράσεις της καμπυλότητας στο 

μεσημβρινό επίπεδο και επίσης των δυνάμεων που ασκούνται στο πτερύγιο, στις κατα-

νομές ταχυτήτων. 

Ειδικότερα για τις πτερωτές SP-A1, SP-A2 και SP-A3, το μανομετρικό που προβλέφ-

θηκε με την βοήθεια CFD στην ονομαστική ογκομετρική παροχή είναι περίπου H=9 m. 

Υπάρχει μετατόπιση της υπολογιζόμενης αριθμητικά ονομαστικής παροχής, προς μεγα-
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λύτερες τιμές και διαφορά 10% μεταξύ του θεωρητικού μανομετρικού και της προβλε-

πόμενης από την επίλυση της προσομοίωσης. Ένας λόγος για αυτή τη μετατόπιση, οφεί-

λεται στο γεγονός ότι η μέθοδος σχεδιασμού που εφαρμόστηκε του Pfleiderer, δεν λαμ-

βάνει υπόψη τις περίπλοκες τρισδιάστατες δομές ροής, αλλά γίνεται εφαρμογή εμπειρι-

κών συναρτήσεων, βάση των οποίων είναι εφικτοί οι υπολογισμοί των υδραυλικών α-

πωλειών. Κατά συνέπεια, η αύξηση της ονομαστικής παροχής, προκαλεί περαιτέρω μεί-

ωση του μανομετρικού της αντλίας. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί η ασυμφωνία μεταξύ θεω-

ρητικών και αριθμητικών τιμών. Οι αριθμητικές προσομοιώσεις φαίνεται να προβλέπουν 

σωστά τη συνολική απόδοση και τα γενικά χαρακτηριστικά της εργαστηριακής αντλίας. 

Η επίδραση της γωνίας εξόδου του πτερυγίου στον συνολικό βαθμό απόδοσης, επαλη-

θεύεται με την προσομοίωση CFD. Συγκεκριμένα, καθώς αυτή αυξάνεται, η καμπύλη 

απόδοσης γίνεται ομαλότερη και πιο επίπεδη, ενώ μειώνεται η υδραυλική απόδοση.  

Η ανάλυση της σταθερής ροή, δύο ακτινωτών στροφείων SP-B1 και SP-B2 μέσα σε ένα 

σπειροειδές κέλυφος, έδειξε ότι η πτερωτή με γωνία πτερυγίου εξόδου β2b= 20 deg πα-

ρουσιάζει καλύτερη καθοδήγηση του υγρού, χωρίς επανακυκλοφορίες στις διόδους των 

πτερυγίων. Αντίθετα, για β2b= 35 deg στην περιοχή της ακμής εκφυγής του πτερυγίου, 

ανιχνεύθηκε ανακυκλοφορία. Η μεταβολή των σχετικών ταχυτήτων και της πίεση εντός 

των διόδων της πτερωτής, με πτερύγια των οποίων η γωνία εξόδου ορίζεται σε β2b=20 

deg είναι ήπια, χωρίς αποκλίσεις από το αναμενόμενο, σε αντίθεση αυτές της πτερωτής 

με β2b=35 deg, όπου οι μεταβολές είναι περισσότερο απότομες. Τέλος και για τις δύο 

διαμορφώσεις της πτερωτής, η περιοχή της γλωττίδας, φαίνεται να διαδραματίζει σημα-

ντικό ρόλο στη ανάπτυξη της ροής εντός των διόδων που σχηματίζουν τα πτερύγια και 

στην συνεπαγόμενη φόρτιση τους, καθώς το κάθε ένα (πτερύγιο), προσεγγίζει και διέρ-

χεται από μπροστά της. 

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την σειρά των πτερωτών SP-C, εξάγονται 

εξίσου ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Αν και οι διαφορές είναι σχετικά μικρές, βεβαιώ-

θηκε η επίδραση στις επιδόσεις της πτερωτής, του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλεται η 

καμπυλότητα της μέσης γραμμής των πτερυγίων, από την ακμή προσβολής, έως την 

ακμή εκφυγής. Οι μεταξύ τους αποκλίσεις, για τις τρείς ξεχωριστές δεδομένες περιπτώ-

σεις έτσι όπως έχουν σχηματοποιηθεί, ανέρχονται κατ΄ απόλυτη τιμή έως 10% για το 

μανομετρικό και 2% για τον υδραυλικό βαθμό απόδοσης, με αναφορά την πτερωτή που 

τα πτερύγια της, έχουν γραμμική κατατομή της γωνίας βb. Αυτό αιτιολογεί και την επι-

λογή της γραμμικής κατατομής της γωνίας των πτερυγίων ως μεθόδου σχεδιασμού συ-

γκριτικά με τις άλλες δύο που επιλέχθηκαν, καθώς πλεονεκτεί ως προς τη σχεδιαστική 

απλότητα. 

Τέλος αναφορικά με τις άλλες τρείς πτερωτές της οικογένειας 2P, οι χαρακτηριστικές 

τους καμπύλες λειτουργίας, μανομετρικού και βαθμού απόδοσης, που προέκυψαν από 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων, από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις, δείχνουν ότι 

είναι σε σχετικά καλή συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα που υπάρχουν στην διεθνή 

βιβλιογραφία. Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται, μπορούν να δικαιολογηθούν από την 

μη ακριβή αποτύπωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των πτερωτών, ελλείψει πά-

ντοτε στοιχείων. Ειδικότερα για τον βαθμό απόδοσης η υπερεκτίμηση που παρουσιάζουν 
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οι τιμές του, μπορεί να αποδοθεί από το ότι αυτός αφορούσε αποκλειστικά τον υδροδυ-

ναμικό βαθμό της πτερωτή και όχι συνολικά της εγκατάστασης. Όπως επίσης ότι δεν 

έχουν συνυπολογιστεί οι μηχανικές και οι ογκομετρικές απώλειες. 

6.2 ΔΙΦΑΣΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Οι αριθμητικές προσομοιώσεις που διενεργήθηκαν, κατέδειξαν τη σημαντική επίδραση 

που έχουν οι παραδοχές που μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης, 

στα τελικά αποτελέσματα. Σημαντικής σημασίας ο καθορισμός των οριακών συνθηκών. 

Αναλυτικότερα η στατική πίεση στην έξοδο, που λαμβάνει τιμές 1 atm και 12.5 atm 

αντίστοιχα, όπως και η θεώρηση του αέρα ως ιδανικό αέριο, λαμβάνοντας υπόψη την 

συμπιεστότητα, έδειξαν να έχουν σημαντική επιρροή στα τελικά αποτελέσματα. Το ίδιο 

μπορεί να αναφερθεί και για τις δυνάμεις που συμπεριελήφθησαν στις διαδικασίες προ-

σομοίωσης. Όχι μόνο προστέθηκαν οι δυνάμεις λιπαινόμενου τοιχώματος και διασπαρ-

μένης τύρβης, αλλά μεταβλήθηκαν τα μοντέλα που αφορούσαν τις δυνάμεις αντίστασης 

και ανύψωσης. Η σύγκλιση αποδείχτηκε περισσότερο ευσταθής και ομαλή στην περί-

πτωση εφαρμογής του μοντέλου Β (Πίνακας 5.1). Επίσης οδήγησε σε ελάχιστους σχη-

ματισμούς αέριας φάσης για α=2% και σε σημαντικά λιγότερους για α=5% σε σύγκριση 

με αυτά του μοντέλου Α. 

Όπως και σε παλαιότερες μελέτες, επιβεβαιώθηκε η συγκέντρωση υψηλών ποσοστών 

αέριας φάσης στην πλευρά πίεσης των πτερωτών 2P. Το μέγεθος των θυλάκων, φαίνεται 

να εξαρτάται τόσο από το αρχικό ποσοστό της αέριας φάσης που τίθεται στην είσοδο, 

όσο και της αντίστοιχης παροχής. Η επίδραση της γεωμετρίας της μέσης γραμμής κα-

μπυλότητας των πτερυγίων, για σταθερές τιμές των γωνιών εισόδου και εξόδου είναι 

μικρή, αλλά αυτή αυξάνει με την αύξηση του ποσοστού της αέριας φάσης. Η περιοχή 

πλησίον της πλήμνης, όπως και η πλευρά της υποπίεσης , είναι αυτές που παρουσιάζουν 

τις λιγότερες δομές αέριας φάσης με τις μικρότερες συγκεντρώσεις. Αντίθετα υψηλότε-

ρες παρουσιάστηκαν οι συγκεντρώσεις στον χώρο που περικλείεται από το μέσο επίπεδο 

z=23 mm έως και τον άνω δίσκο.  

Η αύξηση της πίεση από την είσοδο προς της κατάθλιψη, για α=2% διατήρησε κάποια 

χαρακτηριστικά ομαλής ανάπτυξης, που υπήρχαν και στην μονοφασική ροή, ιδίως για 

την πλευρά της υποπίεσης. Με την αύξηση όμως τόσο της παροχής, όσο και του ποσο-

στού της αέριας φάσης, οι μεταβολές γίνονται περισσότερο ασταθείς, με τις ισοβαρείς 

καμπύλες να αποκτούν μια ποιο περίπλοκη μορφή, με τις κλίσεις τους κατά τόπους να 

είναι ιδιαίτερα έντονες.  

Διαπιστώθηκε η σημαντική αλλοίωση της ικανότητας φόρτισης των πτερυγίων σε διφα-

σικές ροές όπως αυτή καταγράφεται από τον συντελεστή πίεσης. Η σύγκριση με την 

μονοφασική ροή έδειξε ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό της αέριας φάσης, υπάρχει περαι-

τέρω στρέβλωση του αρχικού σχήματος, που προέρχεται από την κλειστή καμπύλης που 

δίνει τον συντελεστή πίεσης για κάθε σημείο κατά μήκος της περιμέτρου του πτερυγίου  

και αφορούσε την μονοφασική ροή. Αυτή η παραμόρφωση καταλήγει σε περιορισμό του 
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εμβαδού που περικλείει η καμπύλη του συντελεστή πίεσης και συνακόλουθα της ενέρ-

γειας που μπορεί να μεταφερθεί στο διακινούμενο μέσο. Υπ’ αυτές τις συνθήκες (της 

παρουσίας φυσαλίδων), η πτερωτή 2P-Γ, δείχνει να διαφοροποιείται με περαιτέρω επι-

δείνωση της συμπεριφορά της, σε σχέση με τις άλλες δύο. 

Επιβεβαιώθηκε η συνεχής διαφοροποίηση του πεδίου ροής, συναρτήση του ποσοστού 

της αέριας φάσης. Οι γραμμές ροής απεικονίζουν περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί τοπι-

κές δίνες. Αυτές μπορούν να αποδοθούν στην ύπαρξη των φυσαλίδων, καθώς είναι ιδιαί-

τερα ευκρινείς σε περιοχές με θύλακες με υψηλά ποσοστά αέριας φάσης. Οι ανακυκλο-

φορίες αυτές εντοπίζονται λίγο μετά την ακμή προσβολή, με την εξασθένιση τους να 

συντελείται σταδιακά όπως αυτές οδεύουν προς την κατάθλιψη και την τελική εξάλειψη 

τους, να επιτυγχάνεται στην ακτίνα εξόδου από την πτερωτή. Άλλο ένα επακόλουθο του 

σχηματισμού θυλάκων που είναι πλησίον και σε επαφή με τις επιφάνειες των πτερυγίων, 

αποτελεί η παραμόρφωση της αρχικής τους γεωμετρικής διαμόρφωσης. Οι γραμμές ροής 

δεν ακολουθούν πλέον πιστά την διεύθυνση έτσι όπως ορίζεται σε κάθε σημείο από τις 

επιφάνειες των πτερυγίων, διότι είναι αναγκασμένες να παρακάμψουν τα εμπόδια των 

υφιστάμενων θυλάκων. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αλλοίωση του σχήματος τους και 

κατ’ επέκταση της μέσης γραμμής καμπυλότητας, με βάση την οποία κατασκευάζεται το 

πτερύγιο. 

Επίσης τεκμηριώθηκε η συσχέτιση των ποσοστών και της παρουσίας αέριων θυλάκων 

με μεγέθη όπως η κλίση των πιέσεων και στροβιλότητας. 

Τέλος έχοντας ως αναφορά τις χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας για τις μονοφα-

σικές ροές δημιουργήθηκαν και οι αντίστοιχες για τις διφασικές συνθήκες ροής. Σ’ αυτές 

ξεχωρίζουν η πτώση τόσο του μανομετρικού όσο και του βαθμού απόδοσης με την αύ-

ξηση του ποσοστού της αέριας φάσης. Εμφανής η επίδραση της επιλογής του μοντέλου 

καθώς το μοντέλο Β δίνει σταθερά μεγαλύτερα μανομετρικά και υψηλότερους βαθμούς 

απόδοσης σε όλο το εύρος λειτουργίας.  

6.3 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ως ζητήματα μελλοντικής ή περαιτέρω έρευνας της παρούσας διατριβής είναι:  

- Η ποιοτική (με τεχνικές οπτικοποίησης) και ποσοτική (με piv) πειραματική διερεύ-

νηση του περιστρεφόμενου διφασικού πεδίου ροής νερού-αέρα, σε ακτινικές πτερω-

τές αντλιών, προκειμένου να ελεγχθούν υφιστάμενα μοντέλα τύρβης και διεπιφα-

νειακών δυνάμεων. Αυτό προϋποθέτει την αναβάθμιση του υφιστάμενου εργαστη-

ριακού δοκιμαστηρίου αντλιών στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Εφαρμο-

γών Αυτής του Πατρών. 

- Η πειραματική μελέτη και η υπολογιστική προσομοίωση της κίνησης των φυσαλί-

δων αέρα, σε πτερωτές ακτινικής ροής.  

- Η διερεύνηση των διφασικών ροών νερού-αέρα σε πτερωτές ακτινικής ροής με με-

γαλύτερα ποσοστά της αέριας φάσης, όπως επίσης και με ανομοιόμορφη κατανομή 

των φυσαλίδων, αλλά και του μεγέθους τους.  
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- Η πειραματική και υπολογιστική ανάλυση διφασικών ροών νερού-αέρα, σε πτερω-

τές διαγώνιας και αξονικής ροής.  
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