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Το αντικείμενο που πραγματεύεται η παρούσα 

σπουδαστική εργασία είναι: η υπολογιστική διερεύνηση της 

απόλυτης πίεσης καθώς  και τα μέτρα ταχυτήτων 

συναρτήσει  της γωνιακής ταχύτητας, της γεωμετρίας και 

της παροχής εξόδου της φυγοκεντρικής αντλίας  σε 

μονοφασική ροή. 

Τα πτερύγια της αντλίας που χρησιμοποιήθηκαν στην 

εύρεση των παραπάνω σχεδιάστηκαν με προσεγγιστικό 

τρόπο. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν ήταν για 

στροφεία με πτερύγια στις 10 μοίρες, καθώς επίσης και για 

4, 5, 6 και 7 πτερύγια στην αντίστοιχη γωνία.  

Οι παροχές εξόδου που χρησιμοποιήθηκαν για να 

εξαχθούν τα αποτελέσματα ήταν οι 35 και 70kgs/s ενώ οι 

γωνιακές ταχύτητες ήταν οι 1500,2500 και 3500revs/min. 

Στη σπουδαστική εργασία, τα αποτελέσματα για την 

μονοφασική ροή νερού εξάγονται από την υπολογιστική 

ανάλυση τρισδιάστατων μοντέλων φυγοκεντρικής αντλίας 

με δομημένο πλέγμα, με την χρήση του υπολογιστικού 

πακέτου ANSYS Fluid Flow (CFX). 

Η κατανομή της σχετικής και απόλυτης πίεσης καθώς και η 

κατανομή των ταχυτήτων καθ' όλη την επιφάνεια της 

αντλίας τίθενται υπό  το πρίσμα της υπολογιστικής 

εξέτασης σε μονοφασική ροή για 4 (τέσσερα) διαφορετικά 

στροφεία φυγοκεντρικής αντλίας. 

Από τα εξαγόμενα υπολογιστικά αποτελέσματα, 

συγκρινόμενα με άλλα παρόμοια που βρέθηκαν κατά την 

έρευνα από δημοσιεύσεις άλλων επιστημόνων κατά 

καιρούς, μπορούμε να πούμε ότι οι αποκλίσεις είναι μικρές. 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

μπορούν να αποτελέσουν ένα αξιόπιστο μέσο στην εύρεση 

διάφορων ροϊκών μεγεθών σε φυγοκεντρικές αντλίες. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΣΧΗΜΑ 2 Ολικές πιέσεις για αντλίες 4 πτερυγίων(A), 5 πτερυγίων(B) και 

6 πτερυγίων(C) και 7 πτερυγίων (D) [μεσαίο επίπεδο] 

ΣΧΗΜΑ 3 Ταχύτητες για αντλίες 4 πτερυγίων(A), 5 πτερυγίων(B) και 6 

πτερυγίων(C) και 7 πτερυγίων (D) [μεσαίο επίπεδο] 

ΣΧΗΜΑ 1 Ολικές πιέσεις για αντλίες 4 πτερυγίων(A), 5 πτερυγίων(B) 

και 6 πτερυγίων(C) και 7 πτερυγίων (D) [γενικό επίπεδο] 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Μια αρχική παρατήρηση που μπορεί να γίνει είναι 

πως η ολική πίεση σε κάθε περίπτωση φαίνεται να 

αυξάνεται καθώς προσεγγίζουμε το μεσαίο (κεντρικό) 

επίπεδο, έστω και κατά σημεία. 

Η προαναφερθείσα αύξηση όμως είναι ελάχιστη και 

αναπτύσσεται κυρίως κοντά στα πτερύγια και 

ειδικότερα κοντά στα σημεία από όπου εισέρχεται το 

ρευστό. 

Παρατηρούνται και ομαλές κατανομές τόσο στις 

πιέσεις, όσο και στις ταχύτητες, με εξαίρεση δύο 

περιπτώσεων στις οποίες παρατηρούνται τοπικές 

διακυμάνσεις των τιμών της ταχύτητας. 
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