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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπειαίσζεο ζηηο θπγνθεληξηθέο αληιίεο απνηειεί
κείδνλ δήηεκα γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ελφο δηπιηζηεξίνπ, δηφηη επηθέξεη πνιχ ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο αληιηψλ. Σα πξνβιήκαηα πξνμελνχλ, πέξα απφ
παχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, πνιιέο θαη νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο.
Σν θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο είλαη απνηέιεζκα ηεο απφηνκεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ
ηεο ηνπηθήο ηαρχηεηαο, ε νπνία έρεη ην πγξφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο, έρνληαο σο
απνηέιεζκα ηε πηψζε ησλ ηηκψλ ηεο ηνπηθήο πίεζεο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο
απαηηνχκελεο πίεζεο ε νπνία απεπζχλεηαη ζηελ αηκνπνίεζε ηνπ πγξνχ. Ο ιφγνο πνπ
ην θαηλφκελν απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε δπζθνιία εληφπηζε ηνπ, αθνχ δελ
εκθαλίδεη δξαζηηθά θαη ζαθή ζπκπηψκαηα.
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PROLOGOS
The emergence of the phenomenon of cavitation in centrifugal pumps is a major issue
for the installations of a refinery, because it causes very serious problems for this type
of pump. The problems cause, in addition to the closure of the system, many financial
burdens. The phenomenon of cavitation is the result of the sharp increase in the prices
of local speed, which has the liquid element of the system, resulting in the drop in the
values of local pressure with the participation of the required pressure which is aimed
at vaping the liquid. The reason the phenomenon is an important issue is the difficulty
of locating it, since it does not show drastic and clear symptoms.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
πειαίσζε ή δεκηνπξγία θνίισλ ρψξσλ νλνκάδεηαη ην θαηλφκελν αλάπηπμεο
θπζαιίδσλ αηκνχ φηαλ ζε θάπνην ζεκείν ηεο αληιίαο κεησζεί ε ζηαηηθή πίεζε ηνπ
πγξνχ πνπ πεξηέρεηαη, κέρξη ή θαη θάησ απφ ηελ εθάζηνηε ηηκή πίεζεο αηκνπνηήζεσο
ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ζεκείν απηφ. Σν πγξφ ζηε ζπλέρεηα
εμαηκίδεηαη απφηνκα θαη παξάγεη θπζαιίδεο αηκνχ, νη νπνίεο εμαπιψλνληαη κέζα ζην
πεξηβάιινλ ηεο αληιίαο. Χζηφζν, ε πίεζε απνδεηθλχεηαη κε ζηαζεξή ζην εζσηεξηθφ
ηνπ πγξνχ, έηζη νη θπζαιίδεο πνπ παξάρζεθαλ νδεγνχληαη ζε αθξαία ζπκπχθλσζε,
ζηα ζεκεία πνπ ε πίεζε βξίζθεηαη ζε ηηκέο κεγαιχηεξεο ηεο αηκνπνηήζεσο. Έηζη, ε
θάζε θπζαιίδα θαηαιακβάλεηαη απφ ην πγξφ πνπ ηελ πεξηέβαιε, δεκηνπξγψληαο
μαθληθή πδξαπιηθή θξνχζε. Όηαλ κάιηζηα ε θπζαιίδα δεκηνπξγεζεί πάλσ ζε ζηεξεή
επηθάλεηα επηθέξεη θαηαζηξνθή ηνπ ζεκείνπ εθείλνπ, γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
πδξαπιηθή θξνχζε θαη ηε κεγάιε πίεζε πνπ έρεη πξνθιεζεί.
Ζ μαθληθή κείσζε ηεο παξνρήο έξρεηαη λα καξηπξήζεη ηελ παξνπζία ηεο
ζπειαίσζεο, θαζψο ε δηαηνκή κηθξαίλεη απφ ηηο θπζαιίδεο αηκνχ. Έηζη κεηψλεηαη
θαη ν βαζκφο απφδνζεο. Ζ θαηαζηξνθή απηή επηθέξεη επηπιένλ έλαλ έληνλν ζφξπβν
αιιά θαη πάξα πνιχ γξήγνξε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ. Χζηφζν, ιφγσ ηνπ
πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγνχληαη, νη θπζαιίδεο κεηαθηλνχληαη απφ ην κέξνο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ θαη εμαπιψλνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο πηεξσηήο, δειαδή ζε
πεξηβάιινλ κε πην απμεκέλε πίεζε, φπνπ θαη ζπκππθλψλνληαη. Μάιηζηα ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο, νη θπζαιίδεο εηζρσξνχλ έσο θαη ηε ζηεθάλε ηεο πηεξσηήο
πξνθαιψληαο αθφκα πην έληνλεο θαηαζηξνθέο.
Ζ παξνχζα εξγαζία απαξηίδεηαη απφ πέληε θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην
παξαζέηεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ αληιηψλ. ηε ζπλέρεηα ζην δεχηεξν θεθάιαην
γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηηο αληιίεο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηνπο. ην ηξίην
θεθάιαην αλαιχεηαη ε θπγνθεληξηθή αληιία. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ιφγνο γηα
ηνπο ηχπνπο θαη ηηο εθαξκνγέο ησλ θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ, ηελ θαηάηαμε ηνπο κε
βάζε ηε θαηαζθεπή, ηε δνκή ηνπο αιιά θαη ηελ ξνή ηνπο. Δπηπιένλ ζην θεθάιαην
απηφ αλαθέξεηαη θαη ε επίδξαζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ πνπ έρεη ην πγξφ ζηελ
6

αληιία. ην επφκελν θεθάιαην, δειαδή ην θεθάιαην ηέζζεξα αλαπηχζζεη ηελ έλλνηα
ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπειαίσζεο. Πην αλαιπηηθά, ην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην
θαζαξφ ζεηηθφ χςνο αλαξξφθεζεο, ζηα είδε ηεο ζπειαίσζεο, ηελ εκθάληζε ηεο θαηά
πεξηνρή αιιά θαη ζην κεραληζκφ παξαγσγήο ησλ θπζαιίδσλ. Σέινο, ζην θεθάιαην
πέληε αλαιχεηαη ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπειαίσζεο θαη νη θαηαζηξνθέο
πνπ επηθέξεη ζε έλα δηπιηζηήξην, φπσο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο ηνπ, νη έιεγρνη αιιά
θαη νη κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ηνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
Καζψο ν αλζξψπηλνο λνπο θαη ε ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη, πάληα ζα βξίζθεηαη
ππφ ηε ζθηά ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη δελ ζα ππήξρε ε αλζξψπηλε
δσή αιιά θαη νχηε νπνηαδήπνηε άιιε δσηθή αλ δελ ππήξρε ε πξψηε θαη βαζηθφηεξε
«αληιία» ε νπνία νλνκάδεηαη θαξδηά. Δίλαη ε αληιία πνπ δε ζηακαηάεη λα δνπιεχεη
γηα δεθάδεο ρξφληα κέζα καο αζφξπβε, ξπζκηζκέλε αλάινγα κε ηηο θαζεκεξηλέο
αλάγθεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ αλζξψπνπ.
Λφγσ απηήο, ν άλζξσπνο κέζα απφ ηελ εμέιημε ηνπ πλεχκαηνο ηνπ θαη ηεο
ηερλνινγίαο δεκηνχξγεζε έλα ζθεχνο ην νπνίν ζα θάλεη πην βηψζηκε ηελ
αλζξσπφηεηα, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ηνπ γηα ην απαξαίηεην αγαζφ, ην λεξφ. Απηή
ε θαηαζθεπή ήηαλ ε αληιία. Δθεπξέζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ
θαη ιεηηνπξγνχζε κε ηελ θηλεηηθή βνήζεηα ηνπ αλζξψπνπ, ησλ δψσλ ή ηνπ αλέκνπ.
ηα πξψηα βήκαηα ηνπ ν άλζξσπνο έπξεπε λα βξεη ηξφπν λα αλπςψζεη ην λεξφ
απφ ρακειφ χςνο π.ρ. κηα ιίκλε, ελφο πνηακνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ.
Απηή ε αλχςσζε έγηλε ζηελ αξρή κε ηελ ρξήζε δνρείνπ. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ
ν άλζξσπνο άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη ηδηαίηεξα ζπζηήκαηα πνπ ζα εμππεξεηεί απηφλ
ην ζθνπφ. Τπάξρνπλ καξηπξίεο πνπ θάλνπλ ιφγν φηη ππάξρνπλ ηέηνηα κεραλήκαηα
πεξίπνπ ην 300π.Υ ζηελ αξραία Κφξηλζν, γηα ηελ άληιεζε λεξνχ πνπ αλεβάδεη λεξφ
ζε δεμακελή.
Έλα απφ ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ηνπ Αξρηκήδε ην 287π.Υ – 212π.Υ ήηαλ ε
αηέξκνλε θνριία, γλσζηή θαη σο θνριία ηνπ Αξρηκήδε (εηθ.1.1). Απηφο ν θνριίαο
εμαπιψζεθε θαη εθαξκφζηεθε ζε κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ. Ζ
ηερλνινγία απηή δηαηεξήζεθε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη εθαξκφδεηαη αθφκα θαη
ζήκεξα.
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Δηθ1.1 Κνριίαο ηνπ Αξρηκήδε

Απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη κεηέπεηηα, ηέηνηνπ είδνπο κεραλέο είραλ
ξαγδαία δήηεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε δηαθηλήζεσο ξεπζηψλ θαη φρη κφλν ηνπ λεξνχ.
Παξάιιεια, ππήξρε ηερλνινγηθή πξφνδνο αλαπηχζζνληαο φιν έλα θαη πεξηζζφηεξν
πην ζχλζεηα κεραλήκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ. Δπαθφινπζν
απηνχ, ζηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα ήηαλ λα θαηαζθεπαζηεί ε πξψηε θπγνθεληξηθή
αληιία θαη ε αεξαληιία Papin απφ ην γάιιν επηζηήκνλα Papin Denis.
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Δηθ. 1.2 Αεξαληιία Papin

ηελ ζπλέρεηα ην έηνο 1839, ν επηζηήκνλεο Andrews Daniel θαηαζθεχαζε
θπγνθεληξηθή αληιία κε ζπεηξνεηδέο θέιπθνο ζηα πεξηθεξεηαθά ηεο ζεκεία. Δλψ ην
έηνο 1875, ν ακεξηθαληθήο θαηαγσγήο επηζηήκνλαο Skeys James αλαθάιπςε ηελ
αληιία αμνληθήο ξνήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ δηνρέηεπζε ζηελ αγνξά.
Όια ηα παξαπάλσ ζπληέιεζαλ ην 1887 λα αξρίζεη ε βηνκεραληθή παξαγσγή
θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ απφ ηελ αγγιηθήο πξνέιεπζεο εηαηξία Mather & Platt.
Χζηφζν κε ηελ πάξνδν ησλ δεθαεηηψλ ηδξχνληαη θαη άιιεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο
αληιηψλ νη νπνίεο ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ζηελ αγνξά κέρξη θαη ζήκεξα. Κάπνηεο
απφ απηέο είλαη νη Sulzer, de Laval, Worthington, John Crane, Parsons θαιχπηνληαο
ηηο αλάγθεο ηνπ ρψξνπ ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο θαη ησλ πεηξειαηνρεκηθψλ.
ηε Γαιιία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Παξίζη, ην 1827 ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ
Benoit Fourneyron ν πξψηνο ζχγρξνλνο πδξνζηξφβηινο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ
πδξνζηξφβηιν κε θαηαθφξπθν άμνλα, θπγφθεληξεο ξνήο θαη νιηθήο πξνζβνιήο. Οη
πδξνζηξφβηινη απηή είραλ ζεκαληηθή επηηπρία θαη γηα απηφ ην ιφγν είραλ ηξνκεξή
δηάδνζε.
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Δηθ 1.3 Τδξνζηξφβηινο Fourneyron

Σν 1850 ν κεραληθφο James

B.

Francis

βειηίσζε

ηνλ

πδξνζηξφβηιν

θπγφθεληξεο ξνήο ηνπ Fourneyron, ρξεζηκνπνηψληαο ζηεθάλε ξπζκηζηηθψλ
πηεξπγίσλ, απφ ην νπνίν επηηπγράλεηαη ε ξχζκηζε ηεο παξνρήο γηα κεζαίεο ηηκέο ηεο
πδξαπιηθήο πηψζεο (Ζ=50-500 mΤ).

Δηθ. 1.4 Τδξνζηξφβηινο Francis

Ο ακεξηθάλνο κεραληθφο Lester Pelton ζρεδίαζε ην 1880 ηνλ πδξνζηξφβηιν πνπ
είλαη θαηάιιεινο γηα κεγάιεο ηηκέο πδξαπιηθήο πηψζεο ζε ζρεηηθά κηθξέο παξνρέο.
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Απηφ ην επηηχγραλε κε ηε ρξήζε ηνπ δηπινχ ζθαθηδηνχ, ην νπνίν δεκηνπξγεί
κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζεο ηεο ξνήο θαηά 180ν , αιιά θαη ην αξθνθχζην ηξνθνδνζίαο
κε ξπζκηζηηθή βειφλε.

Δηθ. 1.5 Τδξνζηξφβηινο Pelton

Σν 1913, ν ηζέρηθεο θαηαγσγήο Victor Kaplan έθαλε ηε παξνπζίαζε ηνπ πξψηνπ
κνληέινπ πδξνζηξφβηινπ αμνληθήο ξνήο κε δξνκέαο ηχπνπ έιηθα, δίλνληαο ηε
δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο θιίζεο ζηα πηεξχγηα ηνπ δξνκέα. Με απηφ ηνλ ηξφπν
επηηχγραλε ηε βειηίσζε ηνπ εχξνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ βαζκνχ απφδνζεο γηα
ιεηηνπξγία ζε κεξηθά θνξηία. Ο πδξνζηξφβηινο απηφο πήξε ην φλνκα ηνπ
θαηαζθεπαζηή θαη πξνηείλεηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε κηθξψλ πδξαπιηθψλ πηψζεσλ.
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Δηθ. 1.6 Τδξνζηξφβηινο Kaplan

ηηο κέξεο καο νη πδξνζηξφβηινη κεγάινπ κεγέζνπο έρνπλ θηάζεη ζε κεγάια
επίπεδα βαζκνχ απφδνζε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν νιηθφο βαζκφο απφδνζεο λα
είλαη ηηο ηάμεσο ηνπ 94-95%. Οπφηε, νη πξνζπάζεηεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ησλ
εξεπλεηψλ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ θαη ηνπ θφζηνπο κηαο πδξνδπλακηθήο
κεραλήο, εμειίζζνληαο ηε ξνή κέζσ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, εμαζθαιίδνληαο νκαιέο
ζπκπεξηθνξέο, απνθεχγνληαο ηε σπηλαίωση ζε πςειέο ηηκέο ηνπ νιηθνχ βαζκνχ
απφδνζεο θαη βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε νξηζκέλα θνξηία.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΑΝΣΛΗΔ
2.1 ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΣΖ ΑΝΣΛΗΑ
Χο αληιίεο νξίδνληαη ηα κεραλήκαηα, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηάρπλζε ηεο
θίλεζεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ πγξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αληιία
αλαξξνθά ην πγξφ ζηνηρείν απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη δίλνληαο ηνπ ελέξγεηα,
δειαδή κεραληθφ έξγν, ην κεηαθέξεη κέζσ αγσγψλ ζε έλαλ άιιν ρψξν, ν νπνίνο έρεη
πην κεγάιν πςφκεηξν ή κεγαιχηεξε πίεζε. Υσξίο ηελ χπαξμε ηεο αληιίαο, ε παξνρή
ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη δπλαηή, αθφκα θαη φηαλ ν ρψξνο πξνέιεπζεο θαη ν
ρψξνο κεηαθνξάο έρνπλ ίδην πςφκεηξν θαη πίεζε. Οη αληιίεο δηαρσξίδνληαη ζε
αληιίεο ζεηηθήο εθηνπίζεσο ή ζηαηηθνχ ηχπνπ θαη ζε δπλακηθέο ή θηλεηηθνχ ηχπνπ.
Δπηπξνζζέησο νη αληιίεο ζεηηθήο εθηνπίζεσο δηακνξθψλνληαη ζε παιηλδξνκηθέο θαη
ζε πεξηζηξνθηθέο. Οη βαζηθέο έλλνηεο ησλ αληιηψλ είλαη νη εμήο:


σιήλαο αλαξξνθήζεσο: είλαη ην ζεκείν φπνπ εηζέξρεηαη ην πγξφ κέρξη ηελ
είζνδν ηεο αληιίαο.



σιήλαο θαηαζιίςεσο: είλαη ην ζεκείν φπνπ εμέξρεηαη ην πγξφ απφ ηελ
αληιία κέρξη ην ζεκείν απνζηνιήο ηνπ.



σιελνγξακκή: ην ζχλνιν ησλ ζσιήλσλ απφ φπνπ ξέεη ην πγξφ.



χζηεκα αληιήζεσο: είλαη ην ζχλνιν ηνπ ζσιήλα αλαξξνθήζεσοθαηαζιίςεσο θαη ηνπ θηλεηήξα.



Αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα: είλαη ε δηάηαμε αληιηψλ- θηλεηήξα πνπ ζπκκεηέρεη
γηα ηελ άληιεζε ηνπ πγξνχ.

2.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΑΝΣΛΗΧΝ
Ζ αληιία απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο αληιήζεσο αληηκεησπίδνληαο ηηο
ελεξγεηαθέο ηνπ αλάγθεο θαη δηαθηλψληαο ην πγξφ, κε ηε βνήζεηα ηνπ κεραληθνχ
έξγνπ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη κηα ζεηξά ελεξγεηαθψλ κεγεζψλ θαη
κεγεζψλ ξνήο, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ αληιία θαη ραξαθηεξίδνπλ ηε δξάζε θαη ηηο
δπλαηφηεηεο ηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ησλ αληιηψλ δηαθξίλνληαη ζε:
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1. Παξνρή Q: είλαη ε νγθνκεηξηθή παξνρή πνπ δίλεη ζην ζχζηεκα αληιήζεσο
ζην ζηφκην θαηάζιηςεο αληιίαο αλά κνλάδα ρξφλνπ. Δθθξάδεηαη ζε m3/h ζην
ζχζηεκα S.I .


Θεσξεηηθή παξνρή QΘ θαιείηαη ε παξνρή πνπ δίλεη ε αληιία αλ δελ
ππάξρνπλ εζσηεξηθέο δηαξξνέο θαη δηαξξνέο πξνο ην πεξηβάιινλ.



Πξαγκαηηθή παξνρή (Q) νλνκάδεηαη ν φγθνο ηνπ πγξνχ πνπ
απνδίδεηαη ζην ζσιήλα θαηαζιίςεσο ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ ππφ
νξηζκέλν καλνκεηξηθφ χςνο H.



Δζσηεξηθή παξνρή QΔ είλαη ε παξνρή ζην εζσηεξηθφ ηεο αληιίαο.
ηηο αληιίεο θηλεηηθνχ ηχπνπ (δπλακηθέο) ε παξνρή απηή είλαη αξθεηά
κεγαιχηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα
πηεξχγηα ηεο πηεξσηήο δελ εθάπηνληαη, επνκέλσο κηα πνζφηεηα απφ
ην πγξφ επαλαθπθινθνξεί. Άξα, ε εζσηεξηθή παξνρή ηζνχηαη κε ην
άζξνηζκα ηεο πξαγκαηηθήο θαη ησλ εζσηεξηθψλ δηαξξνψλ.

QE=Q + Qδ
Σν Qδ είλαη πνιχ κηθξφ κε ζρέζε κε ην Q.


Καλνληθή παξνρή QΝ είλαη ε πξαγκαηηθή παξνρή πνπ δίλεη ε αληιία
φηαλ ιεηηνπξγεί ζε κέγηζην βαζκφ απφδνζεο.

2. Οιηθφ χςνο αληιίαο Ζ: είλαη ε δηαθνξά ηηο νιηθήο πίεζεο ηνπ πγξνχ απφ ην
ζηφκην αλαξξνθήζεσο ηεο αληιίαο ζην ζηφκην θαηαζιίςεσο. Χο ζηαηηθφ χςνο
αλαξξφθεζεο Ζαλ νξίδεηαη ε θαηαθφξπθε απφζηαζε απφ ηελ επηθάλεηα
ξεπζηνχ αλαξξφθεζεο κέρξη ην πςειφηεξν ζεκείν αλφδνπ ηνπ ξεπζηνχ ή ηνλ
άμνλα ηεο αληιίαο. Απφ ηελ άιιε, σο ζηαηηθφ χςνο θαηάζιηςεο Ζθαη νξίδεηαη
ε θαηαθφξπθε απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα ηεο αληιίαο κέρξη ην πην πςειφ
ζεκείν αλφδνπ ηνπ ξεπζηνχ.
Ζ = Ζθαη – Ζαλ= Μαλνκεηξηθφ χςνο αληιίαο
Ζαλ = f (Ρβαξνκ , Σ, γ , Hf , ζηεγαλ. ζσιήλαο, Ν, αξηζκφο βαιβίδσλ)
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Δηθφλα χςνο αλαξξφθεζεο – χςνο θαηάζιηςεο

Οιηθφ καλνκεηξηθφ Ζ ζε m.

Pθ: Πίεζε θαηάζιηςεο (Nt/ m2)
Pα: Πίεζε αλαξξφθεζεο (Nt/ m2)
ξ: ππθλφηεηα (ξΖ20=1000kgr/m3)
g: επηηάρπλζε βαξχηεηαο (9.806 m/ sec2)
h: δηαθνξά χςνπο κεηαμχ ησλ καλνκέηξσλ αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο
3. Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο Ν: είλαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία πεξηζηξέθεηαη ν
άμνλαο ηεο αληιίαο, δειαδή ε πηεξσηή. Μνλάδα κέηξεζεο είλαη RPM
(ζηξνθέο/ιεπηφ).
4. Απνξξνθνχκελε ηζρχο PM: είλαη ε ηζρχο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ άμνλα ηεο
αληιίαο απφ ηνλ θηλεηήξα κέζσ ηεο ζηξεπηηθήο ξνήο (ηζρχο εηζφδνπ). Ζ
κνλάδα κέηξεζεο ζε απηή είλαη ηα Watt.

F: Γχλακε κεηξεκέλε απφ δπλακφκεηξν (1Kp= 9,806 Nt)
L: Μνρινβξαρίνλαο = 0,15m
N: Πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα RPM (Rounds Per Minute)
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5. Χθέιηκε ηζρχο PW: είλαη ε ηζρχο ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθή ελέξγεηα
θαη κεηαθέξεηαη ζην εξγαδφκελν κέζν (ηζρχο εμφδνπ). Μνλάδα κέηξεζεο
είλαη ηα Watt.

Q: Ογθνκεηξηθή παξνρή (m3/sec)
H: Οιηθφ καλφκεηξν (m)

6. Οιηθφο βαζκφο απφδνζεο n: απνηειεί ην πειίθν ηεο σθέιηκεο σο πξνο ηελ
απνξξνθνχκελε ηζρχο. Δθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ %.

7. Κξίζηκν χςνο ζπειαίσζεο NPSHr: είλαη ηηκή πίεζεο ε νπνία απεηθνλίδεη ηε
δπλαηφηεηα ηεο αληιίαο λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ζπειαίσζε.

17

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΔ ΑΝΣΛΗΔ
3.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΝΣΛΗΑ
Οη θπγνθεληξηθέο αληιίεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ δπλακηθψλ αληιηψλ. Ζ
ιεηηνπξγία ηνπο ζηεξίδεηαη ζηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο θαηαζηάζεσο ηνπ πγξνχ κε
ηε κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο. Έηζη, ε κεγάιε ηαρχηεηα ξνήο, πνπ
αξρηθά πξνζδίδεηαη ζην πγξφ, κεηαηξέπεηαη ζε ζηαηηθή πίεζε, δειαδή αλαπηχζζεηαη
δπλακηθή δξάζε. Οη δηαζηάζεηο, ν ρψξνο απφ φπνπ δηέξρεηαη ην ξεπζηφ θαη ε
ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο πηεξσηήο (ζηξνθείνπ) θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο απηήο ηεο
αιιαγήο.
Οη θπγνθεληξηθέο αληιίεο έγηλαλ επξέσο γλσζηέο κε κεγάιε ηαρχηεηα αλάπηπμεο
θαη δήηεζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζα αλαθέξνπκε:


Δίραλ κεγάιε απφδνζε κε ζρεηηθά κηθξφ βάξνο θαη φγθν.



Δίραλ ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο θαηαζθεπήο.



Ζ ζρεηηθή θαη νκνηφκνξθε πεξηζηξνθηθή ηνπο θίλεζε δελ παξνπζίαδε
δηαθπκάλζεηο ζηελ πίεζε θαη ηελ παξνρή φπσο γίλεηαη κε ηηο εκβνινθφξεο θαη
παιηλδξνκηθέο αληιίεο.



Ο ζρεδηαζκφο ηνπο ήηαλ απιντθφο θαη εχθνινο.



Δίραλ ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο ζχλδεζεο κε δηάθνξα είδε θηλεηήξσλ.



Δίραλ ηελ ηθαλφηεηα λα ρεηξηζηνχλ κεγάιεο πνζφηεηαο πγξά.

Απηφ ην είδνο αληιηψλ εμππεξεηεί ην 80-90% ησλ εγθαηεζηεκέλσλ αληιηψλ ζηελ
πεηξειατθή βηνκεραλία, ελψ παξάιιεια ε επξεία ρξήζε ησλ θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ
κπνξεί λα δίλεη ιχζεηο ζηελ εμέιημε ησλ ηνκέσλ ησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεσο,
ησλ αηκνζηξφβηισλ θαη ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ.
Μηα θπγνθεληξηθή αληιία απαξηίδεηαη απφ ηα παξαθάησ επηκέξνπο ηκήκαηα:


Κηλεηά Μέξε
 Άμνλαο πεξηζηξνθήο: απηφ ην ηκήκα ηεο θπγνθεληξηθήο αληιίαο
ιακβάλεη πεξηζηξνθηθή θίλεζε απφ ηελ θηλεηήξην δχλακε κηαο
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κεραλήο, ε νπνία δίλεη θίλεζε ζην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
αληιίαο.
 Πηεξσηή ή ζηξνθείν: ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο θπγνθεληξηθήο
αληιίαο θαιχπηεηαη απφ ην θέιπθνο ηεο, ελψ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν
ζηνλ άμνλα ηεο θαη πεξηζηξέθνληαη καδί.



ηαζεξά Μέξε
 Πεξίβιεκα ή casing: είλαη ηκήκα ηεο θπγνθεληξηθήο αληιίαο ην νπνίν
θαιχπηεη κε ηελ επηθάλεηα ηνπ ην θηλεηφ κέξνο ηνπ ζηξνθείνπ.
 χζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο: απηφ ην ηκήκα ηεο θπγνθεληξηθήο αληιίαο
έρεη πςειή ζεκαζία αθνχ ράξε ζε απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε απνθπγή
ηπρφλ εμσηεξηθψλ δηαξξνψλ. Σα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη είλαη:
ζηππηνζάιακνο, ζαιακάζηξα, ζηππηνζιίπηεο.

3.2 ΣΤΠΟΗ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΑΝΣΛΗΧΝ
Οη ηχπνη ησλ θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ δηαθξίλνληαη ζε αθηηληθήο θαη αμνληθήο
ξνήο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θίλεζεο ηνπ θαηαζιηβφκελνπ ξεπζηνχ, ζε νξηδφληηα θαη
θάζεηε κε βάζε ην θξηηήξην ηεο δηεχζπλζεο ηεο γξακκήο αλαξξφθεζεο, ζε απιήο θαη
δηπιήο αλαξξφθεζεο κε βάζε ηε κνξθή ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πηεξσηήο, θαη ζε
κνλνβάζκηεο ή πνιπβάζκηεο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθείσλ ή πηεξσηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη.

3.2.1 ΑΝΣΛΗΔ ΑΞΟΝΗΚΖ ΡΟΖ
Οη θπγνθεληξηθέο αληιίεο αμνληθήο ξνήο απνηεινχληαη απφ ζηξνθεία κε πηεξσηή
αλνηρηνχ ηχπνπ. Ζ ξνή ζα εηζέιζεη ζην δαθηχιην πνπ πξνθαιεί ε πηεξσηή ελψ
πεξηζηξέθεηαη θαη ζα εμέιζεη απφ ην δαθηχιην κε ζηαζεξή ηαρχηεηα. Απηφ πξνθχπηεη
απφ ην γεγνλφο φηη ε παξνρή ηνπ φγθνπ δηαηεξείηαη, αιιά θαη νη επηθάλεηεο εηζφδνπ
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θαη εμφδνπ είλαη ίζεο. Οη αληιίεο απηέο δηαπεξλνχληαη απφ πγξά κε παξάιιειε
θαηεχζπλζε σο πξνο ηνλ άμνλα ηνπο. Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε βαζηθή ηνπο
ρξήζε είλαη ε άληιεζε ξεπζηψλ κε ρακειή ππθλφηεηα.

3.2.2 ΜΟΝΟΒΑΘΜΗΔ ΑΝΣΛΗΔ ΑΠΛΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ
Οη ζπγθεθξηκέλεο θπγνθεληξηθέο αληιίεο θαιχπηνπλ επξχ θάζκα ρξήζεο
ηερληθψλ εθαξκνγψλ ζε έλα δηπιηζηήξην ή ζε κηα βηνκεραλία γεληθφηεξα. Απηέο νη
ρξήζεηο κπνξεί λα είλαη ε άξδεπζε, ε χδξεπζε θαζψο θαη ε θπθινθνξία ησλ πγξψλ.
Τπάξρνπλ δπν θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο έρνπλ νξηδφληην ή θάζεην άμνλα
κε εχξνο παξνρψλ απφ 100 m3/h έσο 7000 m3/h. Έρνπλ πςειφ καλνκεηξηθφ χςνο
θαηαζιίςεσο θαη ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο θπκαίλεηαη απφ 1450- 2947 rpm, αλάινγα
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνρήο θαη ηνπ χςνπο θαηαζιίςεσο. Ζ πην ζπρλή κνξθή
κνλνβάζκηαο αληιίαο απιήο αλαξξφθεζεο πνπ ζπλαληάηαη ζηε βηνκεραλία
πεηξειαηνεηδψλ είλαη ε inline αληιίεο, ζηηο νπνίεο ν άμνλαο ηνπο ηνπνζεηείηαη
θαηαθφξπθα. Ζ δηαηνκή εηζφδνπ ηνπο βξίζθεηαη ζηελ ίδηα επζεία κε ηελ δηαηνκή
εμφδνπ, έρνληαο σο απνηέιεζκα ζηε ζσιελνγξακκή ηεο αληιίαο λα κελ
παξαηεξνχληαη θακπχιεο. (Δηθ 3.1)

Δηθ3.1 Φπγνθεληξηθή κνλνβάζκηα αληιία απιήο αλαξξνθήζεσο
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3.2.3 ΑΝΣΛΗΔ ΓΗΠΛΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ
Ο ζρεδηαζκφο ησλ πηεξσηψλ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν επίπεδα, ηηο απιέο ή
δηπιέο πηεξσηέο, αιιά θαη ζηηο αλνηρηέο ή θιεηζηέο πηεξσηέο. Ζ θαηαζθεπή ησλ
απιήο πηεξσηήο αληιίεο ή αληιίεο απινχ ζηξνθείνπ παξνπζηάδνπλ δχν αλνίγκαηα,
έλα απφ ηελ θάζε πιεπξά. Σν έλα άλνηγκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζρσξεί ην πγξφ
θαη ην άιιν αθνξά ηελ είζνδν ηνπ άμνλα απφ ηνλ θηλεηήξα ή ηε κεραλή ηξνθνδνζίαο
θίλεζεο. Χζηφζν ππάξρεη θαη έλα ηξίην άλνηγκα ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ
έμνδν ηνπ πγξνχ (αγσγφο εμφδνπ).
Δθηφο απφ ηηο «κνλέο» πηεξσηέο ππάξρνπλ θαη νη δηπιέο πηεξσηέο. Δθείλεο
παξνπζηάδνπλ ζπκκεηξία σο πξνο ην επίπεδν πνπ είλαη θάζεην ζηνλ άμνλα ηνπο. Μηα
ηέηνηα ηχπνπ αληιία ζπλαληάηαη φηαλ αλαδεηείηαη ε αχμεζε ηεο ξνήο.

Δηθ 3.2 Φπγνθεληξηθή κνλνβάζκηα αληιία δηπιήο αλαξξνθήζεσο

3.2.4 ΠΟΛΤΒΑΘΜΗΔ ΑΝΣΛΗΔ
Οη πνιπβάζκηεο αληιίεο είλαη νη αληιίεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε πεξηζζφηεξα
απφ δχν ζηξνθεία ζε ζεηξά. Ζ πνζφηεηα ηνπ πγξνχ πνπ πεξλάεη απφ ζηξνθείν ζε
ζηξνθείν είλαη πάληνηε ε ίδηα. Ζ ρξήζε ησλ πνιιψλ πηεξσηψλ ρξεζηκεχεη κφλν γηα
ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο. Δπηπιένλ, ζην ζεκείν ηεο θαηάζιηςεο ηεο αληιίαο ην πγξφ
απνθηά ηαρχηεηα ίζε κε ηε ηαρχηεηα πνπ ζα είρε αλ είρακε κφλν κία πηεξσηή, ελψ ε
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ηειηθή πίεζε παξέρεηαη απφ ηε δηαθνξά πίεζεο, ε νπνία θηάλεη ζην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα κε ηε ιεηηνπξγία ηεο κίαο πηεξσηήο. Απηή ε ηηκή πνιιαπιαζηάδεηαη επί
ην πιήζνο ηνπ αξηζκνχ ησλ πηεξσηψλ. Σέηνηεο αληιίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
δηπιηζηήξην γηα λα θαιχςνπλ αλάγθεο πνπ ρξεηάδνληαη κεγάιν καλνκεηξηθφ χςνο ζε
ζρεηηθά κηθξέο παξνρέο φπσο νη αληιίεο ηξνθνδνζίαο δεμακελψλ. Σέινο, αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη νη αληιίεο απηέο παξνπζηάδνπλ κεγάιν βαζκφ απφδνζεο.

Δηθ 3.3 Πνιπβάζκηα θπγνθεληξηθή αληιία

3.2.5 ΔΗΓΗΚΔ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΔ ΑΝΣΛΗΔ
Οη παξνχζεο αληιίεο είλαη ν πην ζπλήζεηο ηχπνο γηα ηελ άληιεζε ιπκάησλ ή
άληιεζε ζηεξεψλ κεηγκάησλ. Σν είδνο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ κεηαθεξφκελσλ
ζηεξεψλ παίξλεηαη ππφςε ζηελ επηινγή ησλ πιηθψλ απφ ηα νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί,
έηζη ψζηε λα αληέρνπλ, ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ, ηε κεραληθή δηάβξσζε. Παξάιιεια
ιακβάλεηαη ππφςε ε κέγηζηε δηάκεηξνο ηνπ ζηεξενχ ζψκαηνο γηα ηε ζρεδίαζε ηεο
αληιίαο έηζη ψζηε λα πεξλάεη. Οη αληιίεο απηέο είλαη πάληνηε κνλνβάζκηεο. Σέινο, νη
αληιίεο ιπκάησλ θαηαζθεπάδνληαη κε κεγάιε αθηίλα πηεξσηήο θαη κεγάιε δηάκεηξν
ζπεηξνεηδνχο θειχθνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη ζηεξεά ζσκαηίδηα

ζε

νξηζκέλε πνζφηεηα θαη ζε πξνθαζνξηζκέλν κέγεζνο.

22

3.3 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΑΝΣΛΗΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ
Ζ θαηάηαμε ησλ θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ κε βάζε ηελ θαηαζθεπή ηνπο απνηειεί
κηα ηδηαίηεξα πεξίπινθε δηαδηθαζία, αθνχ πεξηιακβάλεη πνιιά επηκέξνπο θξηηήξηα.
Σα θξηηήξηα απηά ηα νπνία δηαρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν είδνο αληιηψλ, έρνληαο σο θεληξηθφ άμνλα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, είλαη
ηα εμήο:








Με βάζε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο


Φπγνθεληξηθέο αληιίεο κε ρξήζε ζηδήξνπ



Φπγνθεληξηθέο αληιίεο κε ρξήζε ράιπβα



Φπγνθεληξηθέο αληιίεο κε ρξήζε νξείραιθνπ



Αλνμείδσηεο θπγνθεληξηθέο αληιίεο

Με βάζε ηελ βαζκίδα φπνπ αλήθνπλ:


Φπγνθεληξηθέο αληιίεο κφλν κηαο βαζκίδαο (κνλνβάζκηεο)



Φπγνθεληξηθέο αληιίεο κε δπν βαζκίδεο (δπβάζκηεο)



Φπγνθεληξηθέο αληιίεο κε πνιιέο βαζκίδεο (πνιπβάζκηεο)

Με βάζε ηνλ ηχπν ηνπ θηλεηήξα κεραλήο πνπ ζπλδένληαη:


Αηκνθίλεηεο θπγνθεληξηθέο αληιίεο



Τδξαπιηθήο ελέξγεηαο θπγνθεληξηθέο αληιίεο



Ζιεθηξνθίλεηεο θπγνθεληξηθέο αληιίεο



Πεηξειαηνθίλεηεο θπγνθεληξηθέο αληιίεο

Με βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζην
δηπιηζηήξην:





Φπγνθεληξηθέο αληιίεο δηαθίλεζεο



Φπγνθεληξηθέο αληιίεο θαπζίκσλ



Φπγνθεληξηθέο αληιίεο ζπκππθλσκάησλ



Φπγνθεληξηθέο αληιίεο λεξνχ (θαπζηηθή ζφδα, ζετθφ ριψξην θιπ)



Φπγνθεληξηθέο αληιίεο ηξνθνδνζίαο ιεβήησλ δηπιηζηεξίνπ



Φπγνθεληξηθέο αληιίεο αέξησλ θαπζίκσλ



Φπγνθεληξηθέο αληιίεο ππξαζθάιεηαο

Με βάζε ηελ δηάηαμε ηνπ άμνλα θαηαζθεπήο:


Φπγνθεληξηθέο αληιίεο νξηδφληηαο δηάηαμεο
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Φπγνθεληξηθέο αληιίεο θάζεηεο δηάηαμεο



Φπγνθεληξηθέο αληιίεο θεθιηκέλεο δηάηαμεο

3.4 ΓΟΜΖ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΝΣΛΗΑ
Ο ζρεδηαζκφο κηαο θπγνθεληξηθήο αληιίαο απνηειείηαη απφ έλα πιήζνο
εμαξηεκάησλ. Σα θπξηφηεξα κέξε ηνπο είλαη νλνκαζηηθά ηα επαθφινπζα:


Σν ζψκα ηεο αληιίαο



Ζ πηεξσηή ή ζηξνθείν



Οη δαθηχιηνη θζνξάο



Ζ άηξαθηνο ηεο αληιίαο



Σα παξειθφκελα εμαξηήκαηα

3.4.1 ΣΟ ΧΜΑ ΣΖ ΑΝΣΛΗΑ
Σν ζψκα ηεο αληιίαο είλαη ην πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη φια ηα
ππφινηπα κέξε ηεο. Σα πιηθά απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδεηαη είλαη πνιχ αλζεθηηθά
ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζε φιεο ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο. Σν θέιπθνο ηεο αληιίαο
δηαθέξεη απφ ηε δηάηαμε ηνπ ζε δηαηξνχκελν, ζε νξηδφληην, ζε θάζεην θαη ζε δηαγψλην
κε γσλία δηαθνξεηηθή απφ 90ν. Απηά πνπ δηαηξνχληαη κε νξηδφληηα δηάηαμε ιέγνληαη
θαη αμνληθά δηαηξνχκελα θειχθε, ελψ αλ ε δηάηαμε είλαη θάζεηε ιέγνληαη θαη
αθηηληθά δηαηξνχκελα. ην θάησ ηκήκα ηνπ δηαηξνχκελνπ θειχθνπο παξαηεξνχληαη νη
ιαηκνί γηα ηηο θιάληδεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ. Γηα ηηο αληιίεο πνιχ πςειψλ πηέζεσλ
πξνηείλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηχπνπ βαξειηνχ σο ζψκα ηεο αληιίαο. Ο ηξφπνο
θαηαζθεπήο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θειχθνπο ηξνπνπνηείηαη έηζη ψζηε λα εθάπηεηαη ζην
εμσηεξηθφ ηνπ βαξειηνχ. Οη βάζεηο ηνπ ζψκαηνο κνληάξεηαη είηε ζηνλ εμνπιηζκφο
πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ απηφ είηε ζην έδαθνο. Σν ζψκα ηεο αληιίαο κπνξεί λα
ρσξηζηεί ζε δχν κέξε κε βάζε ην θξηηήξην ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ, κε ηα κέξε
απηά λα είλαη ην ηκήκα εηζφδνπ θαη ην ηκήκα εμφδνπ.
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Δηθ 3.4 ψκα αληιίαο

3.4.1.1 ΣΜΖΜΑ ΔΗΟΓΟΤ
Ο βαζηθφο ξφινο γηα λα επηηπγράλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ε ιεηηνπξγία ζην θνκκάηη
αλαξξφθεζεο ηεο αληιίαο είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ ηκήκαηνο εηζφδνπ, ψζηε λα
δηαζθαιίδεη νκνηφκνξθα ηελ δηαλνκή ηεο ηαρχηεηαο σο πξνο ηελ ζπκκεηξηθή
επηθάλεηα εηζφδνπ ηεο πηεξσηήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπκε ηελ νκαιή θαη
νκνηφκνξθε ιεηηνπξγία φισλ ησλ πηεξπγίσλ ηεο πηεξσηήο. ε νξηζκέλνπο ηχπνπο
αληιηψλ φπσο ζηηο κνλνβάζκηεο αληιίεο, αιιά θαη φπσο ζηηο θαηαθφξπθεο αληιίεο
αμνληθήο ή κηθηήο ξνήο, ν επθνιφηεξνο ζρεδηαζκφο ηνπ ηκήκαηνο εηζφδνπ είλαη ε
πηεξσηή ζε πξφβνιν. Πην αλαιπηηθά, ζε απηνχο ηνπο ηχπνπο αληιηψλ παξνπζηάδεηαη
θσληθή κνξθή ε νπνία ζπγθιίλεη πξνο ηελ είζνδν ηεο πηεξσηήο, θαζψο θαη
θπιηλδξηθή ε νπνία έρεη θπθιηθή δηαηνκή ζην ηκήκα εηζφδνπ. Βέβαηα απηφ είλαη θάηη
πνπ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο πνιπβάζκηεο αληιίεο θαη ζηηο αληιίεο δηπιήο
αλαξξφθεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε πνξεία πνπ αθνινπζεί ην ξεπζηφ ζηε δηαηνκή
εηζφδνπ είλαη θάζεηε πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο πηεξσηήο γηα απηέο ηηο
αληιίεο. Με ζθνπφ ινηπφλ ηελ απνθπγή επηζηξνθήο ηνπ ξεπζηνχ ζηε δηαηνκή ηεο
αλαξξφθεζεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ αιιαγή ηεο πνξείαο ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ
κεηά ηελ εηζξνή ηνπ ζηελ αληιία, ζρεδηάζηεθε ην ηκήκα εηζφδνπ ζε κνξθή
εκηζπεηξνεηδνχο θειχθνπο. Ζ δηαηνκή ηνπ θειχθνπο πξέπεη λα είλαη ππνπνιιαπιάζηα
ηεο δηαηνκήο εηζφδνπ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή επηηαρπλφκελε ξνή ζην
ηκήκα αλαξξφθεζεο. Παξάιιεια αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηκήκα εηζφδνπ ησλ
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αληιηψλ νη νπνίεο έρνπλ πηεξσηή δηπιήο αλαξξφθεζεο είλαη ζπκκεηξηθφ θαη κνηξάδεη
ηζφπνζα ηε ξνή ζε δχν κέξε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε ηξνθνδνζία πνπ πξνθχπηεη
ζε θάζε θνκκάηη εηζφδνπ ηεο πηεξσηήο λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα εκηζπεηξνεηδέο
θέιπθνο.

3.4.1.2 ΣΜΖΜΑ ΔΞΟΓΟΤ
Σν ηκήκα εμφδνπ κηαο θπγνθεληξηθήο αληιίαο θαηέρεη ην κεγαιχηεξν φγθν ηνπ
θειχθνπο ηεο αληιίαο θαη είλαη εθείλν πνπ ζπγθεληξψλεη ην αληιεζέλ ξεπζηφ θαη ην
δηνρεηεχεη ζηε δηαηνκή εμφδνπ ηεο αληιίαο. Όηαλ ην ξεπζηφ θηάλεη ζηελ έμνδν ηεο
πηεξσηήο έρεη αλαπηχμεη κεγάιε ηαρχηεηα, ε νπνία νθείιεηαη ζε δηάθνξεο
παξακέηξνπο (π.ρ. ηχπνο θηεξσηήο, πίεζε ξεπζηνχ ζηελ αλαξξφθεζε). Ζ ηαρχηεηα
απηή πξέπεη λα κεησζεί φηαλ θηάζεη ην ξεπζηφ ζηελ θπθιηθή δηαηνκή εμφδνπ.
Δπνκέλσο είλαη αλαγθαίν λα κεηαηξαπεί ε πηψζε απηήο ηεο ηαρχηεηαο απφ θηλεηηθή
ελέξγεηα ζε ζηαηηθή πίεζε. Οη ηχπνη ησλ βαζηθψλ ηκεκάησλ εμφδνπ ζηα θειχθε είλαη
ην ζπεηξνεηδέο θέιπθνο θαη ν δηαρχηεο (diffuser).
1. πεηξνεηδέο θέιπθνο
Δίλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο θειχθνπο εμφδνπ κηαο θπγνθεληξηθήο
αληιίαο. ην εζσηεξηθφ ηνπ ζπεηξνεηδνχο θειχθνπο βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε
έθθεληξα ε πηεξσηή, ζηεξεσκέλε ζηελ άθξε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. Λφγσ
ππνπηέζεσο ην πγξφ αλαξξνθάηαη ζην θέληξν ηεο πηεξσηήο. Καζψο ε
πηεξσηή πεξηζηξέθεηαη εκθαλίδεηαη ππνπίεζε θαη ην πγξφ πνπ έρεη ήδε
εηζρσξήζεη νιηζζαίλεη επί ησλ πηεξπγίσλ θηλνχκελν ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο
θπγνθεληξηθήο δπλάκεσο αθηηληθά πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηνπ θειχθνπο.
Μεηαμχ πηεξπγίσλ θαη θειχθνπο ππάξρεη νρεηφο, ζηνλ νπνίν αλαπηχζζεη
πςειή ηαρχηεηα ην πγξφ. Ζ δηαηνκή ηνπ ζπεηξνεηδνχο νρεηνχ απμάλεηαη
ζηαδηαθά πξνο ηελ έμνδν. Έηζη ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε ηνπ Bernoulli
απμάλεηαη ε πίεζε θαη απφ ηελ εμίζσζε ηεο ζπλέρεηαο ε πεξηζηξνθηθή θίλεζε
ηνπ πγξνχ κεηψλεηαη ζηαδηαθά. ηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο, ινηπφλ, ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη ην πγξφ έρεη κεηαηξαπεί
ζε ελέξγεηα πηέζεσο. Γηα κεγαιχηεξεο πηέζεηο θαηαζιίςεσο εκθαλίδνληαη
πνιπβάζκηεο θπγνθεληξηθέο αληιίεο, ζηηο νπνίεο ε θαηάζιηςε ηεο κίαο
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απνηειεί αλαξξφθεζε ηεο επφκελεο. Δπνκέλσο επηηπγράλνληαη πνιιαπιάζηεο
πηέζεηο, άξα θαη πνιιαπιάζην χςνο ελέξγεηαο ζηελ αληιία.

Δηθ3.5 Φπγνθεληξηθή αληιία κε ζπεηξνεηδέο θέιπθνο

2. Γηαρύηεο (diffuser)
Απηφο ν ηχπνο αληιηψλ έρεη ηελ πηεξσηή ηνπνζεηεκέλε ζην θέληξν ηνπ
θειχθνπο ηεο. Γχξσ απφ ηα πηεξχγηα ηεο πηεξσηήο βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα
άιια ζηαζεξά πηεξχγηα ηα νπνία είλαη δηακνξθσκέλα έηζη ψζηε νη αγσγνί πνπ
ζρεκαηίδνληαη λα είλαη κε απμαλφκελν εκβαδφ δηαηνκήο. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα ην πγξφ πνπ θεχγεη απφ ηελ πηεξσηή κε πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα,
πεξλψληαο απφ ηνπο δηαρπηήξεο επηβξαδχλεηαη θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
ηαρχηεηαο (θηλεηηθήο ελέξγεηαο) λα κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα πηέζεσο.
Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη γχξσ απφ ηνπο δηαρπηήξεο ππάξρεη νρεηφο
ζηαζεξήο δηαηνκήο, ν νπνίνο νδεγεί ην πγξφ ζηελ θαηάζιηςε. Ζ θπγνθεληξηθή
αληιία κε δηαρπηήξεο παξέρεη βαζκφ απφδνζεο έσο θαη 90%.
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Δηθ3.6 Φπγνθεληξηθή αληιία κε δηαρπηήξεο.

3.4.2 ΠΣΔΡΧΣΖ - ΣΡΟΦΔΗΟ (IMPELLER)
Σν είδνο ηνπ ζηξνθείνπ – πηεξσηήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν
θαηαζθεπήο ηνπ. Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ ηξία είδε ζηξνθείνπ – πηεξσηήο ηα νπνία
είλαη: θιεηζηνχ ηχπνπ, εκίθιεηζηα θαη ηα αλνηθηνχ ηχπνπ.
1. ηξνθεία- πηεξσηέο θιεηζηνύ ηύπνπ(closed impellers)
Σα ζηξνθεία – πηεξσηέο θιεηζηνχ ηχπνπ απνηεινχληαη απφ δχν δίζθνπο φπνπ
ελδηάκεζα ηνπο ππάξρνπλ 3 - 7 πηεξχγηα. Γηα αληιίεο απιήο εηζφδνπ έρνπκε
έλα θπθιηθφ άλνηγκα ζην θέληξν ηεο πηεξσηήο απφ ηε κηα πιεπξά, ψζηε λα
εηζέξρεηαη ην πγξφ ζηα πηεξχγηα.

Χζηφζν γηα ηηο αληιίεο δηπιήο

αλαξξφθεζεο ππάξρεη θπθιηθφ άλνηγκα θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ δίζθνπ. Ζ
δηάκεηξνο ηνπ αλνίγκαηνο είλαη αλάινγε κε ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν
αλαξξφθεζεο ηεο αληιίαο, εμαζθαιίδνληαο ηελ νκαιή είζνδν ηνπ πγξνχ ζηα
πηεξχγηα. Παξάιιεια ε ζηεγαλνπνίεζε ζε απηφ ην ζεκείν επηηπγράλεηαη κε
έλαλ δαθηχιην ηξηβήο, κεηαμχ θειχθνπο ηεο αληιίαο θαη ζηξνθείνπ. Οη
πηεξσηέο θιεηζηνχ ηχπνπ έρνπλ πςειή πίεζε θαη κεγάιν βαζκφ απφδνζεο,
ρσξίο λα εκθαλίδεηαη κεγάιε αμνληθή ψζεζε.
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Δηθ3.6 Πηεξσηή θιεηζηνχ ηχπνπ

2. Ηκίθιεηζηα ζηξνθεία – πηεξσηέο(semi-open impellers)
Σα ζηξνθεία απηά έρνπλ δίζθν κφλν ζηε θάησ πιεπξά, ην νπνίν είλαη ε
ζπλέρεηα ηεο πιήκλεο. Οη πηεξσηέο απηέο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε απφδνζε
απφ ηηο πξναλαθεξκέλεο θαζψο δελ παξνπζηάδνληαη ηξηβέο ζηνλ δίζθν ζηελ
εηζαγσγή ηνπ πγξνχ. Αθφκα αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απηά ηα ζηξνθεία είλαη
θαηάιιεια φηαλ ην πγξφ θαηέρεη ίλεο ή αησξνχκελα ζσκαηίδηα. Ζ ειεχζεξε
πιεπξά ησλ πηεξπγίσλ εμππεξεηεί ζηε κείσζε ησλ εθξνψλ ηνπ πγξνχ κεηαμχ
ησλ πηεξπγίσλ, αθνχ ε απφζηαζε ηνπο απφ ην θέιπθνο ζηελ αλνηρηή πιεπξά
ησλ πηεξσηψλ είλαη ε ειάρηζηε. Βέβαηα έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα είλαη ε
παξνπζία κεγαιχηεξεο αμνληθήο ψζεζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηξνθεία θιεηζηνχ
ηχπνπ.

29

Δηθ3.7 Ζκίθιεηζην ζηξνθείν-πηεξσηή

3. Αλνηθηά ζηξνθεία – πηεξσηέο (open impellers)
ηα ζηξνθεία απηά δελ ππάξρνπλ δίζθνη, ελψ ηα πηεξχγηα είλαη ηνπνζεηεκέλα
πάλσ ζηελ πιήκλε. Ξερσξίδνπλ γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ λα
κεηαθέξεηαη κεγάιε πνζφηεηα πγξνχ ζε αληιίεο αμνληθήο ξνήο, κε κηθξφ
καλνκεηξηθφ

χςνο

θαηαζιίςεσο.

πγρξφλσο,

ηα

αλνηρηά

ζηξνθεία

εθαξκφδνληαη γηα αληιίεο κε κεγάιε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ή γηα αληιίεο πνπ
κεηαθέξνπλ πγξά κε κεγάια αησξνχκελα ζσκαηίδηα.
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Δηθ3.8 Αλνηρηνχ ηχπνπ πηεξσηή

3.4.3 ΓΑΚΣΤΛΗΟΗ ΦΘΟΡΑ (WEAR RINGS)
Οη δαθηχιηνη θζνξάο απνηεινχλ έλα απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία κηαο θπγνθεληξηθήο
αληιίαο. Ζ δηακφξθσζε ηνπο είλαη ζπγθεθξηκέλε κε ζθνπφ λα εμππεξεηνχλ κηα
δαθηπιηνεηδή ζρηζκή, ε νπνία αθήλεη νξηζκέλν αθηηληθφ δηάθελν κεηαμχ ηνπ
αθίλεηνπ θειχθνπο θαη ηεο πηεξσηήο. Ζ δηακφξθσζε ησλ ιαβπξίλζσλ είλαη
δνκεκέλε έηζη ψζηε λα δηαηεξεί ηηο νγθνκεηξηθέο απψιεηεο ζε ρακειέο ηηκέο,
επηζπκεηέο γηα ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ νγθνκεηξηθνχ βαζκνχ απφδνζεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή. Σν δνκηθφ απηφ ζηνηρείν ησλ θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ ζεσξείηαη
αλαιψζηκν, αθνχ ε αληηθαηάζηαζε ηνπο είλαη ζπρλή ιφγσ ηεο θζνξάο πνπ
πθίζηαληαη. Δπηπρψο ην θφζηνο ηνπο είλαη ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηπρφλ
αληηθαηάζηαζε, ιφγσ θζνξάο, ελφο θειχθνπο ή ελφο ζηξνθείνπ.
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Δηθ3.9 Wear Rings

3.4.4 ΑΣΡΑΚΣΟ (ΑΞΟΝΑ)
Ζ άηξαθηνο είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά θνκκάηηα κηαο θπγνθεληξηθέο αληιίαο
δηφηη είλαη ππεχζπλε γηα ηε κεηαθνξά ηεο ξνπήο ζηξέςεο απφ ηνλ θηλεηήξα πξνο ηελ
πηεξσηή. Απφ κηα κφληκε ιεηηνπξγία κε ζηαζεξή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, ε ξνπή απηή
ηζνδπλακεί κε ηε ξνπή αληηζηάζκηζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο κεραληθέο
απψιεηεο θαηά ηε ιεηηνπξγία. Πέξα απφ απηέο ηηο δπλάκεηο πνπ δέρεηαη ε άηξαθηνο,
δεκηνπξγνχληαη θαη πδξαπιηθήο πξνειεχζεσο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο
αμνληθέο θαη αθηηληθέο δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πηεξσηή θαζψο
κεηαθέξνπλ ην ξεπζηφ. Σν ζχλνιν ησλ ξνπψλ θαη ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζηελ
άηξαθην έρνπλ σο απνηέιεζκα ην ζηαηηθφ ππνινγηζκφ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο. Με
δεδνκέλν φηη ην κήθνο ηεο αηξάθηνπ είλαη κεγάιν πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ε
ειαζηηθφηεηα ηεο, κε ζηφρν λα έρνπκε κηθξή θιίζε θαη βέινο θάκςεο ηεο αηξάθηνπ
θαηά ηε ιεηηνπξγίαο ηεο, έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ
εμαξηεκάησλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα πάλσ ζε απηή. Δπηπιένλ, πξέπεη λα κειεηεζεί ε
ηδηνζπρλφηεηα ηνπ κεραληθνχ ππνζπζηήκαηνο,

ψζηε λα κελ ηζνχηαη κε ηελ

ηδηνζπρλφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ ζηξεθφκελνπ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο πνπ απνηξέπεη λα
επηθέξνπλ

απμεκέλεο

θαηαπνλήζεηο

αιιά

θαη

λα

πξνθιεζνχλ

κεγάιεο

παξακνξθψζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία ζηελ άηξαθην.
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Δηθ 3.10 Άηξαθηνη

3.4.5 ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ
Απφ θαηαζθεπαζηηθήο ζθνπηάο, ε άηξαθηνο πξέπεη λα έρεη ηηο θαηάιιειεο αλνρέο
γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά έλα πιήζνο εμαξηεκάησλ εθ ησλ νπνίσλ ηα θπξηφηεξα είλαη
νη ζαιακάζηξεο θαη ηα έδξαλα ζηήξημεο (ξνπιεκάλ). Οη ζαιακάζηξεο ηνπνζεηνχληαη
γχξσ απφ ηνλ άμνλα ησλ αληιηψλ γηα λα επηθέξνπλ ζηεγαλφηεηα, ε νπνία είλαη έλα
απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ιεηηνπξγία κηαο
αληιίαο. Λχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα πξνζθέξεη ε ρξήζε ζηππηνζιηπηψλ. Οη
ζηππηνζιίπηεο θαηαθέξλνπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζηεγαλφηεηα ηεο αληιίαο σο πξνο
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ζην ζεκείν φπνπ ν άμνλαο δηαπεξλά ην ζηαζεξφ θέιπθνο. Αλ
ην χςνο ην νπνίν βξίζθεηαη ε αληιία είλαη πςειφ θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο θαη ε
ζηαηηθή πίεζε ζην ζεκείν θαηάζιηςεο ηνπ άμνλα πέζεη ρακειφηεξα απφ ηελ
αηκνζθαηξηθή πίεζε, ηφηε ν ζηππηνζιίπηεο εμαζθαιίδεη ηελ κε έιεπζε ηνπ αέξα απφ
ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ε θίλεζε ηεο αληιίαο
γίλεηαη πξνβιεκαηηθή. Οη ζηππηνζιίπηεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο:
1. Μεραληθνί ζηππηνζιίπηεο: ε ζηεγαλφηεηα ζε απηνχο ηνπο ζηππηνζιίπηεο
επηηπγράλεηαη κέζσ δχν ιείσλ δίζθσλ, ζρεδφλ εθαπηφκελσλ κεηαμχ ηνπο νη
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νπνίνη ελδηάκεζα ηνπο πεξηέρνπλ ιηπαληηθή νπζία (ιάδη). Ο έλαο απφ ηνπο δχν
είλαη ζηξεθφκελνο κε ηελ άηξαθηνο, ελψ ν άιινο είλαη ζηαζεξφο.
2. πκβαηηθνί ζηππηνζιίπηεο: ε ζηεγαλφηεηα ζε απηνχο πξαγκαηνπνηείηαη απφ
ηελ ζπκπίεζε ησλ ζηππείσλ κέζσ ησλ ζηππηνζιηπηψλ.

Eηθ 3.11 Μεραληθφο ζηππηνζιίπηεο

Δηθ3.12 πκβαηηθφο ζηππηνζιίπηεο απφ ηεθιφλ
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3.5 ΔΠΗΓΡΑΖ ΦΤΗΚΧΝ ΗΓΗΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΤΓΡΟΤ ΣΖΝ
ΑΝΣΛΗΑ
Οη πην ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο ησλ πγξψλ πνπ επεξεάδνπλ ελεξγεηαθά θαη
ιεηηνπξγηθά ην ζχζηεκα ηεο αληιίαο είλαη νη εμήο:


ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟ ΒΑΡΟ (γ=ρ*g)
Σν εηδηθφ βάξνο εμαξηάηαη απφ ην χςνο πηέζεσο (ξ/γ). Δπίζεο, ζεκαληηθή
επίδξαζε ηνπ είλαη ε απνδηδφκελε ηζρχο P0 ηεο αληιίαο, ιφγσ ηεο αλαινγίαο
ηνπο



ΤΜΠΗΔΣΟΣΖΣΑ
Γλσξίδνπκε φηη φια ηα πγξά είλαη αζπκπίεζηα, γηα απηφ θαη απηή ε ηδηφηεηα
δελ επεξεάδεη ελεξγεηαθά ην ζχζηεκα ηεο αληιίαο. Όκσο, ε απφηνκε
κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ηνπο θαηαζηάζεσο κέζα ζηνπο ζσιήλεο κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Οπφηε πξέπεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ή
ηερληθέο λα θξνληίδνπκε λα έρνπκε νκαιέο κεηαβαηηθέο θαηαζηάζεηο (π.ρ.
αεξνθψδσλαο).



ΣΑΖ ΑΣΜΧΝ- ΠΣΖΣΗΚΟΣΖΣΑ
Όζν κεγαιχηεξε πηεηηθφηεηα έρεη έλα πγξφ, δειαδή ε ηάζε ησλ αηκψλ ηνπ λα
είλαη κεγάιε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία, ηφζν κηθξφηεξν ην χςνο
αλαξξνθήζεσο πνπ κπνξνχκε λα επηηχρνπκε θαη ηφζν κεγαιχηεξε
πηζαλφηεηα παξνπζίαζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο ζπειαίσζεο.



ΓΗΑΛΤΣΟΣΖΣΑ ΑΔΡΗΧΝ
Ζ δηαιπηφηεηα ησλ αεξίσλ ζηα πγξά επεξεάδεη άκεζα ην ζχζηεκα
αληιήζεσο, ηφζν ζηελ πηψζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο ηεο αληιίαο, φζν θαη ζην
θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο. Απηή ε ηδηφηεηα, φζν ειαρηζηνπνηείηαη είλαη
παξάγνληαο δεκηνπξγίαο θαη έθιπζεο θπζαιίδσλ, θπξίσο ζηελ εηζαγσγή ηνπ
πγξνχ ζηνλ ζσιήλα αλαξξνθήζεσο ηεο αληιίαο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζην
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν έρνπκε κέγηζηε πηψζε πηέζεσο. Απφ ηνλ λφκν ηνπ
Henry έρνπκε φηη ε δηαιπηφηεηα ησλ αεξίσλ ζηα πγξά κεηψλεηαη κε ηελ
αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη κε ηελ πηψζε πίεζεο.
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ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΤΓΡΧΝ
Σα πγξά πνπ αληινχληαη έξρνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηηο εζσηεξηθέο
επηθάλεηεο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ αληιηψλ. Κάπνηεο θνξέο απηά ηα πγξά
δηακνξθψλνπλ έλα δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ πνπ απεηιεί κε ζνβαξέο θζνξέο
ηελ αληιία, νδεγψληαο αξρηθά κε κείσζε ηεο απφδνζεο ηεο, κέρξη ηελ πιήξε
θαηαζηξνθή ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ή θαη ηελ ίδηα ηελ αληιία. Γηα λα
αληηκεησπηζηεί απηφ, πξέπεη ηα εμαξηήκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην
δηαβξσηηθφ πγξφ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθά πιηθά. Γηα φμηλα
δηαιχκαηα κε PH 0-4 θάλνπκε ρξήζε αλζεθηηθψλ κεηάιισλ, φπσο αλνμείδσην
ράιπβα, ρξσκηνληθειηνχρνο ράιπβαο, ηηηάλην, ρξσκηνχρνο ρπηνζίδεξνο,
κφιπβδνο. Γηα πγξά κε PH 4-6 ρξεζηκνπνηνχκε θξάκαηα νξείραιθνπ, γηα
πγξά κε PH 6-9 ρπηνζίδεξν θαη ηέινο γηα PH 9-14 θξάκα ρπηνζίδεξνπ.



ΗΞΧΓΔ
Σν ημψδεο ηνπ αληινχκελνπ πγξνχ επεξεάδεη ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο, άξα θαη
ην χςνο απσιεηψλ. Όηαλ ην ημψδεο ηνπ πγξνχ είλαη κεγάιν, δειαδή ην πγξφ
είλαη παρχξεπζην, θάλνπκε ρξήζε παξακέηξσλ γηα ηελ αχμεζε ζεξκνθξαζίαο,
έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ημψδνπο, άξα θαη επθνιφηεξε άληιεζε.

3.6 ΡΟΖ Δ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΔ ΑΝΣΛΗΔ
Ζ ξνή ηνπ ξεπζηνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν δηαγξάθεηαη εληφο κηαο θπγνθεληξηθήο
αληιίαο, είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο. Ζ
δηεξεχλεζε ηεο πνξείαο ζηελ νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ε ξνή
ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ, είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα νξηνζεηεζεί ε ξνή ηνπ ξεπζηνχ εληφο
ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θπγνθεληξηθήο αληιίαο. Σν ξεπζηφ ην νπνίν έρεη εηζέιζεη εληφο
ηεο θπγνθεληξηθήο αληιίαο, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο επηκέξνπο δηαδξνκέο:


1ν ζηάδην θίλεζεο ηνπ ξεπζηνχ: ην ξεπζηφ δηέξρεηαη ζην ζχζηεκα ηεο αληιίαο
απφ ην ζχζηεκα αλαξξφθεζεο, ην νπνίν επηθνηλσλεί κε ην θεληξηθφ ζεκείν
ηεο πηεξσηήο θαη ζηε ζπλέρεηα κνηξάδεηαη κε αθηηληθέο θηλήζεηο, ψζηε λα
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νδεγεζεί ζηε πεξηθέξεηα ηεο αληιίαο. Πην αλαιπηηθά, απηή ε πνξεία ηνπ
πγξνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ηεο πίεζεο ζηελ είζνδν ηεο
αληιίαο, θαζψο θαη ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπειαίσζεο.


2ν ζηάδην θίλεζεο ξεπζηνχ: ε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο ηνπ ξεπζηνχ είλαη εληφο
ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ην δίθηπν θαη θαηαιήγεη ζην ζηάδην ηεο εμσηεξηθήο
πεξηνρήο ηεο πηεξσηήο. ε απηή ηε πνξεία, ιφγσ ηεο θίλεζεο ηνπ πγξνχ,
ππάξρνπλ απμεκέλεο νη ηηκέο ηεο πίεζεο θαη ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο.



3ν ζηάδην θίλεζεο ξεπζηνχ: ζε απηή ηε θάζε ηεο πνξείαο ηνπ ξεπζηνχ, απηφ
εγθαηαιείπεη ηελ πεξηνρή ηεο πηεξσηήο, απνθηψληαο απμεκέλεο ηηκέο
ηαρχηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα

κεηαθέξεηαη ζην δαθηπιηνεηδή ζηνλ νπνίν

δηαγξάθεηαη πεξηζηξνθηθή θίλεζε κε θαηάιεμε πξνο ηελ θαηάζιηςε. ην
ρξνληθφ απηφ ζεκείν ηεο πνξείαο παξάγεηαη θαη ε ελέξγεηα ηεο πίεζεο.
Σέινο, άμην αλαθνξάο απνηειεί ε ξνήο ηνπ ξεπζηνχ ζην ζεκείν ηεο πηεξσηήο ηεο
θπγνθεληξηθήο αληιίαο, δηφηη ζε εθείλν ζρεκαηίδνληαη ηα ηξίγσλα ηαρπηήησλ.

Δηθ 3.13 Ζ ξνή ηνπ ξεπζηνχ ζηε πεξηνρή ηεο πηεξσηήο

V1 = u1 + w1 (Γηαλπζκαηηθά)
V1: ζπληζηακέλε γξακκηθή ηαρχηεηα ηνπ ξεπζηνχ.
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u1: ζπληζηψζα επηηξφρηαο ηαρχηεηαο.
w1: εθαπηνκέλε ζην πηεξχγην ηαρχηεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΠΖΛΑΗΧΖ ΣΗ
ΑΝΣΛΗΔ

4.1 ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΠΖΛΑΗΧΖ
Σν θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο απνηειεί κείδνλ πξφβιεκα φηαλ εκθαλίδεηαη ζηηο
βηνκεραλίεο

κνλάδσλ

παξαγσγήο

ελέξγεηαο

ή

πεηξειαηνρεκηθψλ

κνλάδσλ

(δηπιηζηήξηα). Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή έρεη θπξψζεηο ζε έλα απφ ηα βαζηθφηεξα
εξγαιεία ηεο βηνκεραλίαο, ηελ θπγνθεληξηθή αληιία.
Μηα απφηνκε αχμεζε ηεο ηνπηθήο ηαρχηεηαο ηνπ αληινχκελνπ πγξνχ πξνθαιεί
πηψζε ηεο ηνπηθήο πίεζεο θαη κεξηθέο θνξέο πξνζδίδεη ηηκέο θαηψηεξεο απφ ηελ
πίεζε αηκνπνίεζεο ηνπ πγξνχ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα αηκνπνηείηαη ην πγξφ θαη
λα αλαπηχζζεηαη έλαο ζχιαθαο αηκνχ, δειαδή ζπλδπαζκφο αηκνπνηεκέλνπ πγξνχ κε
θπζαιίδεο.

Χζηφζν,

ε

πίεζε

αηκνπνίεζεο

θάζε

πγξνχ

είλαη

μερσξηζηφ

ραξαθηεξηζηηθφ ζεξκνδπλακηθνχ κεγέζνπο ηνπ θάζε πγξνχ θαη εμαξηάηαη απφ ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ. Οπφηε, αθφκε θαη κία ηνπηθή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζεη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα. Ζ ζεξκνθξαζία θαη ε πίεζε
ζηελ νπνία αξρίδεη λα βξάδεη ην πγξφ, είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε πγξφ. Γηα
παξάδεηγκα ην πγξφ ππφ αηκνζθαηξηθήο πίεζεο (1 atm) βξάδεη ζηνπο 100νC.
Αληίζεηα, ππφ απφιπηε πίεζε 10 atm, βξάδεη ζηνπο 179ν C. Αληί απηνχ, ππφ πίεζε
0,024 atm βξάδεη ζηνπο 21νC.
Ζ χπαξμε αεξίσλ ππφ κνξθή θπζαιίδσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ αληινχκελνπ πγξνχ
κπνξεί λα απνηειέζεη έλα άιιν είδνο δεκηνπξγίαο ζπειαίσζεο. ε ηέηνηνπ είδνπο
ζπειαίσζε ζα αλαθεξζνχκε ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο.
Ζ έγθπξε θαη ζσζηή δηάγλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ζπειαίσζεο κπνξεί λα
θαζνξίζεη ηνλ ηχπν ηεο κε απνηέιεζκα λα απνηξαπνχλ ζνβαξέο δεκίεο κε ηνπο
θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο.
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4.2 ΚΑΘΑΡΟ ΘΔΣΗΚΟ ΤΦΟ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ
ε έλα πγξφ, απφ ηελ είζνδν ηνπ ξεπζηνχ πνπ γίλεηαη ζηελ θιάληδα
αλαξξφθεζεο, θαη ελψ παξάιιεια ξέεη κέζα ζε απηή θαη ζπλαληά ηε πηεξσηή,
εκθαλίδεηαη πηψζε πίεζεο ηνπ πγξνχ. Σν πνζνζηφ πηψζεο πίεζεο εμαξηάηαη απφ
πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ηε γεσκεηξία ηεο αληιίαο, ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο,
ηηο απψιεηεο ιφγσ ηξηβψλ θαη ηηο πδξαπιηθέο απψιεηεο. Χζηφζν, αλ ζην εζσηεξηθφ
ηεο αληιίαο ε πίεζε πέζεη ρακειφηεξα απφ ηελ πίεζε ησλ αηκψλ ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ
ζε κία νξηζκέλε ζεξκνθξαζία, ηφηε ζα παξνπζηαζηεί ην θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο.
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Δηθ. 4.1 Πηψζε πίεζεο ηνπ ξεπζηνχ θαηά ηελ θίλεζε ηνπ εληφο ηεο αληιίαο

«Σν ειάρηζην καλνκεηξηθό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθπγή ηεο ζπειαίσζεο ζε έλα
δεδνκέλν πγξό θαη ζε κηα δεδνκέλε πεξηνρή νλνκάδεηαη απαηηνύκελν θαζαξό ζεηηθό
ύςνο αλαξξόθεζεο ή Net Positive Suction Head required (NPSHr)».1 ε έλα
αληιεηηθφ ζχζηεκα ε δηαθνξά κεηαμχ πξαγκαηηθήο πίεζεο θαη ηεο πίεζεο αηκψλ ζην
ζπγθεθξηκέλν πγξφ νλνκάδεηαη δηαζέζηκν θαζαξφ ζεηηθφ χςνο αλαξξφθεζεο ή «Net
Positive Suction Head available» (NPSHa).
Σν απαηηνχκελν θαζαξφ χςνο αλαξξνθήζεσο ππνινγίδεηαη πεηξακαηηθά θαη
δίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή καδί κε ηελ αληιία. Γηα ηνλ πεηξακαηηθφ ππνινγηζκφ
ηνπ NPSHr κηαο αληιίαο, ε αληιία βξίζθεηαη ζε θιεηζηφ ζχζηεκα αληιήζεσο. Μηα
αληιία θελνχ κεηψλεη ηε πίεζε ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηεο δεμακελήο, επνκέλσο θαη
ην NPSH ηνπ ζπζηήκαηνο. Όηαλ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη νη πξψηεο θπζαιίδεο
αηκνχ δεκηνπξγείηαη πηψζε ηνπ απνδηδφκελνπ χςνπο. Μφιηο ε πηψζε ηνπ
απνδηδφκελνπ χςνπο θηάζεη ην 3% ηνπ νιηθνχ, ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία παχεη θαη
ππνινγίδεηαη ην απνδηδφκελν NPSH. Αλ απηφ είλαη ίζν κε ην απαηηνχκελν NPSH ηεο
αληιίαο, ηφηε ν θαηαζθεπαζηήο δεζκεχεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ρσξίο
ζπειαίσζε.
Δηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηζηξνθηθέο δπλακηθέο αληιίεο, γηα λα απνθεπρζεί ην
θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ην δηαζέζηκν θαζαξφ
1

Σέμψης Λάμπρος, 2007
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ζεηηθφ χςνο αλαξξνθήζεσο NPSHa, λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην απαηηνχκελν
NPSHr.

NPSHa > NPSHr
Χζηφζν ε πηψζε ηνπ απνδηδφκελνπ χςνπο θαηά 3% ζεσξείηαη ππεξβνιηθή,
θαζψο έρεη εκθαληζηεί ήδε ην θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο. Παξάιιεια θαη ην
Hydraulic Institute έρεη απνδερηεί απηφ ην φξην, αθνχ πξνηξέπεη ηνπο ρξήζηεο λα
δηαηεξήζνπλ έλα πεξηζψξην θαζαξνχ ζεηηθνχ χςνπο αλαξξνθήζεσο (Μ), δειαδή λα
εμαζθαιίζνπλ κηα ζεβαζηή «απφζηαζε» αλάκεζα ζην NPSHa θαη ζην NPSHr.
Μ = NPSHa –NPSHr

Δηθ. 4.2 Υαξαθηεξηζηηθή θακπχιε ιεηηνπξγίαο αληιίαο θαη θακπχιε NPSHa
ζπλάξηεζε ηεο παξνρήο ιεηηνπξγίαο
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Δηθ. 4.3 Κακπχιε πηψζεο καλνκεηξηθνχ ζε ζπλάξηεζε δηαζέζηκνπ θαζαξνχ ζεηηθνχ χςνπο
αλαξξφθεζεο

Ο κεραληθφο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο αληιήζεσο,
πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηελ εμίζσζε πνπ πξναλαθέξζεθε. Όηαλ ινηπφλ ζρεδηάδεη ην
ζχζηεκα, πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί, λα ππάξμεη επαξθέο
δηαζέζηκν θαζαξφ ζεηηθφ χςνο αλαξξνθήζεσο, ψζηε ε αληιία λα ηνπνζεηεζεί
ρακειφηεξα απφ ηε δεμακελή αλαξξνθήζεσο. Δπίζεο, φηαλ επηιέγεη αληιία λα έρεη
εμαζθαιίζεη ην απαηηνχκελν θαζαξφ ζεηηθφ χςνο αλαξξνθήζεσο λα είλαη κηθξφηεξν
απφ ην δηαζέζηκν ηνπ ζπζηήκαηνο αληιήζεσο. ε πεξίπησζε πνπ απηή ε πξνυπφζεζε
δελ ηζρχεη, ε ζπειαίσζε είλαη αλαπφθεπθηε.

NPSHa ≤ NPSHr => ΠΖΛΑΗΧΖ
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Δηθ. 4.4 Μεηαβνιή ησλ NPSHa και NPSHr κε ηελ παξνρή

Φπζηθά είλαη πνιχ ιίγεο νη εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο ε αληιία θαιείηαη γηα ηελ
άληιεζε λεξνχ. Ζ θπξίσο ρξήζε ηεο είλαη γηα ηε κεηαθνξά δηαθφξσλ ζπζηαηηθψλ
νπζηψλ φπσο αξγφ πεηξέιαην, βελδίλε θαη άιια είδε πεηξειαηνρεκηθψλ νπζηψλ.
Πξνθχπηεη ινηπφλ εχθνια ην ζπκπέξαζκα φηη πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε
αληηκεηψπηζε ελφο κεγάινπ εχξνπο ηάζεσλ αηκψλ ή ζεκεία βξαζκνχ κε βάζε ηε
θαη’ φγθν ζχζηαζε ηνπ κείγκαηνο απφ θάζε αληινχκελν ζπζηαηηθφ.
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Δηθ. 4.5 Πηέζεηο αηκψλ γηα δηάθνξα ξεπζηά ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπο

4.2.1 ΣΟ NPSHa Χ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΣΖ ΠΖΛΑΗΧΖ
Οη πην πηζαλέο πεξηνρέο αλάπηπμεο ηεο ζπειαίσζεο ζε κηα θπγνθεληξηθή αληιία
είλαη ζε απηέο φπνπ ε ζηαηηθή πίεζε βξίζθεηαη ήδε ζε ρακειά επίπεδα, νπφηε αλ
κεησζεί πεξεηαίξσ, ιφγσ ησλ πδξνδπλακηθψλ θαηλνκέλσλ απφ ηελ επηηάρπλζε ηεο
ξνήο, ππάξρεη πηζαλφηεηα απηή λα κεησζεί ζε ηηκή ρακειφηεξε απφ ηελ πίεζε
αηκνπνίεζεο PS. πλεπψο, ε δηαηνκή εηζφδνπ ηεο πηεξσηήο είλαη ε πεξηνρή ζηελ
νπνία ππάξρεη κεγάιν ελδερφκελν λα αλαπηπρζεί ην θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο. ε
απηφ ην ζεκείν έρνπκε ηε ρακειφηεξε ζηαηηθή πίεζε PA. Άξα γηα λα ππάξμεη απηφ ην
απνηέιεζκα πξέπεη ε PA> PS

.

Με απηφ ηνλ ηξφπν νξίδεηαη ην θαζαξφ χςνο

αλαξξφθεζεο ΖΖ ή NPSHa, ην νπνίν είλαη κηα ειάρηζηε ηηκή ηνπ χςνπο
αλαξξφθεζεο.

(

)
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Σν κέγηζην χςνο αλαξξφθεζεο hA max κπνξνχκε λα ην βξνχκε κε ηε ρξήζε ηνπ
θαζαξνχ ζεηηθνχ χςνπο αλαξξφθεζεο. Ζ αληιία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα
εγθαηάζηαζε έρεη δηαθνξεηηθφ κέγηζην χςνο αλαξξφθεζεο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηηο
πδξαπιηθέο απψιεηεο ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ αλαξξφθεζε ΓhfA.

(

)

4.2.2 ΑΠΟΦΤΓΖ ΠΖΛΑΗΧΖ
Ζ ζπλζήθε γηα λα κελ εκθαληζηεί ε ζπειαίσζε, απαηηεί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο νη
νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο παξαθάησ καζεκαηηθέο εμηζψζεηο:

*

(

)

+

(

)

[(

)]

(

)

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε παξαηεξείηε φηη δηακνξθψλεηαη απφ δπν επηκέξνπο
ηκήκαηα. Σν πξψην ηκήκα αθφξα ην θαζαξφ δηαζέζηκν ζεηηθφ χςνο αλαξξφθεζεο
(

NPSHα ην νπνίν ηζνχηαη κε *

)

+

( ). Σν δεχηεξν ηκήκα αθνξά ην θαζαξφ

απαηηνχκελν ζεηηθφ χςνο αλαξξφθεζεο NPSHr, ην νπνίν ηζνχηαη *(

)+

( ).
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη κία πην απιή κνξθή ηεο βαζηθήο ζπλζήθεο
απνθπγήο γηα ην θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο ζηελ αληιία.
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Δηθ.4.6 Μεηαβνιή ηνπ χςνπο πηέζεσο

4.3 ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΖ ΠΖΛΑΗΧΖ
Ζ ζπειαίσζε είλαη απνηέιεζκα δηαθφξσλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη
είηε αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ησλ θπζαιίδσλ είηε απφ ηνπο δηάθνξνπο κεραληζκνχ
πνπ κπνξεί λα ηηο επηθέξνπλ. Όζν αθνξά ηηο θπζαιίδεο κέζα ζην εθάζηνηε πγξφ,
κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν είδε, ηηο θπζαιίδεο αηκνχ θαη ηηο θπζαιίδεο αεξίνπ.


Φπζαιίδεο αηκνχ: πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμάηκηζε ηνπ αληινχκελνπ πγξνχ.
Απηφ ην είδνο ζπειαίσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ ζρεκαηηζκφ,
νλνκάδεηαη θαη σο «Vaporous Cavitation».



Φπζαιίδεο αεξίνπ: πξνθχπηνπλ ιφγσ ησλ δηαιπκέλσλ αεξίσλ ζην εθάζηνηε
αληινχκελν πγξφ. Απηφ ην είδνο νλνκάδεηαη θαη σο «Gaseous Cavitation».

Δηδηθφηεξα, ηα δχν απηά είδε θπζαιίδσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα ζεκείν εληφο
ηεο αληιίαο, φπνπ ε ηνπηθή ζηαηηθή πίεζε είλαη κηθξφηεξε ηεο πίεζεο αηκνπνίεζεο
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ηνπ πγξνχ (Vaporous Cavitation) ή ηεο πίεζεο θνξεζκνχ ηνπ αεξίνπ (Gaseous
Cavitation).
πειαίσζε ηύπνπ Vaporous: ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπειαίσζεο εκθαλίδεηαη
ζπλήζσο ζε κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο δηαδηθαζίαο άξδεπζεο πγξνχ ζηνηρείνπ
απφ έλα ζχζηεκα. Γεληθά νθείιεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζηα κε πιήξεο απνζέκαηα, ηα
νπνία ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζε ζρέζε κε ην δηαζέζηκν θαζαξφ ζεηηθφ χςνο
αλαξξφθεζεο (NPSHa) ή εμαηηίαο ηεο πεξίπησζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εζσηεξηθήο
επαλαθπθινθνξίαο. Απηφο ν ηχπνο ζπειαίσζεο, εληνπίδεηαη απφ ηελ εθδήισζε
κεησκέλεο απφδνζεο ηεο αληιίαο, έληνλν ζφξπβν, δνλήζεηο θαη θζνξά ησλ επηκέξνπο
εμαξηεκάησλ ηεο αληιίαο. Ζ δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη απηφ ην είδνο
ζπειαίσζεο, κπνξεί λα είλαη απφ έλα κηθξφ πνζνζηφ δηάβξσζεο ηεο αληιίαο κέρξη
θαη ηελ πιήξε αρξήζηεπζε ηεο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, θάηη ην νπνίν ζα ήηαλ
δεκηνγφλν γηα ηελ επηρείξεζε.

Δηθ. 4.7 Κιαζζηθή ζπειαίσζε ηχπνπ Vaporous
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Δηθ. 4.8 πειαίσζε ηχπνπ Vaporous ιφγσ επαλαθπθινθνξίαο

πειαίσζε ηύπνπ Gaseous: απηφ ην είδνο ζπειαίσζεο εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ θάπνην αέξην εηζρσξεί εληφο ηνπ ηκήκαηνο κηαο θπγνθεληξηθήο αληιίαο πγξνχ
ζηνηρείνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο αληιίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηζηεί 0,5% ηνπ
αέξα κεηξεκέλν ζε φγθν. Δπνκέλσο, φηαλ ην πνζνζηφ αέξα απμεζεί άλσ ηνπ 6% ,
ηφηε παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο. Ζ ζπειαίσζε Gaseous πξνθαιεί
δεκηέο, επηθέξνληαο πνιχ κεησκέλα επίπεδα ζηελ παξνρή ηνπ ζπζηήκαηνο.

4.4 ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΠΖΛΑΗΧΖ ΒΑΔΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΔΜΦΑΝΗΖ
Ζ εκθάληζε ησλ θπζαιίδσλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ην θαηλφκελν ηεο
ζπειαίσζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίδνληαη ηφζν ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο,
φζν θαη ζηελ αλαξξφθεζε ηεο. Οη θαηεγνξίεο ηεο ζπειαίσζεο κε βάζεη ηελ πεξηνρή
εκθάληζε ηεο είλαη νη εμήο:
1. πειαίσζε θαηάζιηςεο: ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπειαίσζεο παξνπζηάδεηαη
ζε αληιίεο πνπ έρνπλ πςειή πίεζε θαηάζιηςεο θαη εκθαλίδεηαη φηαλ ε αληιία
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ιεηηνπξγεί ζε ρακειφηεξν απφ 10% ηεο απφδνζεο ηεο. Ζ πςειή πίεζε
θαηάζιηςεο ηεο αληιίαο δε βνεζά ζηελ ψζεζε ηνπ πγξνχ πξνο ηελ
θαηάζιηςε, αληηζέησο εληείλεη ηελ επαλαθπθινθνξία ηνπ πγξνχ κέζα ζηελ
αληιία. Δλψ ην πγξφ ξέεη ζηε πεξηθέξεηα ηεο πηεξσηήο κε πνιχ κεγάιε
ηαρχηεηα αλαπφθεπθηα πεξλάεη απφ ην ρψξν κεηαμχ πηεξσηήο θαη νδεγψλ.
ε εθείλν ην ζεκείν, ην θέιπθνο ηεο αληιίαο έρεη πνιχ κηθξά δηάθελα. Σν
απνηέιεζκα απηήο ηεο ηαρχηεηαο είλαη ε δεκηνπξγία θελνχ θαη παξάιιεια ε
εμάηκηζε ηνπ πγξνχ. Απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ
ζπλζεθψλ είλαη ε εκθάληζε θζνξάο ζηελ πεξηθέξεηα ησλ πηεξπγίσλ ηνπ
ζηξνθείνπ, αιιά θαη ηνπ θειχθνπο. Δπηπιένλ, νη ζπλζήθεο ησλ κεγάισλ
πηέζεσλ ιεηηνπξγίαο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θζνξά ηνπ
ζηεγαλνπνηεηηθνχ δαθηπιίνπ θαη ησλ ξνπιεκάλ, ηα νπνία ζπλδξάκνπλ ζηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο. Χζηφζν, θάησ απφ δπζκελείο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα πξνθχςεη θαη ην ζπάζηκν ηνπ άμνλα ηεο, αιιά θαη ην
ζπάζηκν ηνπ ζπλδέζκνπ ηεο αληιίαο.
2. πειαίσζε αλαξξφθεζεο: απηφ ην είδνο ζπειαίσζεο παξνπζηάδεηαη ζε
ζπλζήθεο κεγάινπ θελνχ θαη ελψ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνχ έρεη θηάζεη ζηε
ζεξκνθξαζία εμάηκηζεο ηνπ, νπφηε δεκηνπξγνχληαη θπζαιίδεο ζηελ
αλαξξφθεζε ηεο αληιίαο θαη θηάλνπλ κέρξη ην ζεκείν εηζαγσγήο ηνπο ζηε
πηεξσηή. Απηέο νη θπζαιίδεο, ιφγσ ηεο εμάηκηζεο, κεηαθέξνληαη απφ ην
ζηξνθείν ζηε πιεπξά ηεο θαηάζιηςεο. Όηαλ θηάζνπλ ζην ρψξν ηεο
θαηάζιηςεο, νη θπζαιίδεο απηέο βξίζθνληαη ζε ζπλζήθεο πίεζεο κε
απνηέιεζκα λα πγξνπνηνχληαη μαλά. Σν γεγνλφο απηφ επηθέξεηαη κε αθαξηαίν
ηξφπν, επηδξψληαο αξλεηηθά πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηξνθείνπ. Δπνκέλσο,
ε ζπειαίσζε είλαη αλαπφθεπθηε ζην ηκήκα εηζφδνπ ηνπ ζηξνθείνπ,
επηθέξνληαο ηελ απνθφιιεζε ζεκαληηθψλ ή κηθξψλ ηκεκάησλ ηνπ πιηθνχ. Ζ
επηθάλεηα ησλ ηκεκάησλ απηψλ νλνκάδεηαη ζπνγγψδεο, αθνχ έρεη ηε κνξθή
ζθνπγγαξηνχ.

Δπηπιένλ,

ζε

απηέο

ηηο

πεξηπηψζεηο

παξνπζηάδνληαη

πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηελ απφδνζε ηεο αληιίαο, επεηδή
επεξεάδεηαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ε δπλακηθή δπγνζηάζκηζε ηνπ
ζηξνθείνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο. Σέινο, ε
ζπειαίσζε ζηελ αλαξξφθεζε εληνπίδεηαη απφ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ήρν πνπ
κνηάδεη λα πεξλάλε κηθξά «πεηξαδάθηα» κέζα ζηελ αληιία.
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4.5 ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΦΤΑΛΗΓΧΝ
Οη θπζαιίδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηηο πεξηνρέο ελφο ξεπζηνχ, φπνπ ε πίεζε ζηα
ζεκεία απηά θηάλεη θνληά ζηα επίπεδα αηκνπνίεζεο ηνπ πγξνχ, είλαη ππεχζπλεο γηα
ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπειαίσζεο. Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα
ζρεκαηηζηνχλ νη θπζαιίδεο, αιιά θαη ε επαλπγξνπνίεζε ηνπο είλαη πνιχ κηθξφο ηεο
ηάμεσο microseconds. Καηά ηε δηάξθεηα πνπ απηέο δεκηνπξγνχληαη θαη εμειίζζνληαη,
πξαγκαηνπνηείηαη αζηάζεηα ζηε ξνή αιιά θαη ηνπηθέο παξνδηθέο πηέζεηο. Ζ
δηαδηθαζία απηή έρεη σο απνηέιεζκα λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ,
δνλήζεηο θαη βιάβεο ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο αληιίαο.

Δηθ.4.9 Κχθινο δσήο θπζαιίδαο
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4.5.1 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΧΝ
ΦΤΑΛΗΓΧΝ

Απφ ζεσξεηηθή ζθνπηά, ε δεκηνπξγία ησλ θνηινηήησλ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν
ηεο ηνπηθήο πίεζεο ηνπ πγξνχ φηαλ απηφ είλαη ίζν κε ηε ηάζε αηκνχ ζε εθείλεο ηηο
ηνπηθέο ζπλζήθεο. Χζηφζν ζηελ πξάμε, ν ζρεκαηηζκφο ησλ θπζαιίδσλ δεκηνπξγείηαη
απφ ηα πςειφηεξα επίπεδα πίεζεο, γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε παξνπζία
νξηζκέλσλ πνιχ κηθξψλ θπζαιίδσλ ή ζσκαηηδίσλ, θαηάινηπα ηξηβψλ πνπ δξνπλ ζαλ
κηα αθεηεξία γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
Ζ πξψηε αλαγλψξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπειαίσζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ην
1917 απφ ηνλ Rayleigh, θαζψο αλαδεηνχζε κηα εξκελεία γηα ηε δηάβξσζε πνπ
πξνέθππηε ζηηο πξνπέιεο πινίσλ.
Οη θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο επλννχλ ηε δηακφξθσζε κηαο
θπζαιίδαο αηκνχ. ηελ αξρή ην κέγεζνο ηεο θπζαιίδαο είλαη πνιχ κηθξφ κε δηάκεηξν
λα κε μεπεξλά ην 1 mm. Καζψο εμειίζζεηαη ην θαηλφκελν φκσο ην κέγεζνο
απμάλεηαη, αθνχ θαη άιιεο πνζφηεηεο πγξνχ αηκνπνηνχληαη. Δλψ ξέεη καδί κε ην
ππφινηπν αληινχκελν πγξφ, πξνο ηηο πεξηνρέο πςειφηεξεο πίεζεο, αξρίδεη ε ζπζηνιή
ηνπ θαη ζηε ζπλέρεη θαηαξξέεη.
Με βάζεη ηηο ζεσξεηηθέο εμηζψζεηο ηνπ Rayleigh ην 1917, πξνέθπςε ε ρξνληθή
εμέιημε κηα ππάξρνπζαο κηθξήο θπζαιίδαο, απεηθνληδφκελε απφ ηνλ Worster (1956).
Σν 1970 ν Knapp έθαλε κηα παξαηεηακέλε επεμεξγαζία ηεο δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία
αλέδεημε ζπλνπηηθά ηε θαηάξξεπζε θαη ηνλ επαλαζρεκαηηζκφ ησλ θπζαιίδσλ πνπ
θαηαγξάθεθαλ ζε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηλνκέλνπ.
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Δηθ.4.10 Σν δηάγξακκα ηνπ ηζηνξηθνχ εμέιημεο κηαο θπζαιίδαο γηα δχν δηαθνξεηηθέο πηέζεηο
θαηάξξεπζεο, θαηά ηνλ Worster (1956)

Δηθ.4. 11Γηάγξακκα ηεο ηάζεο πξνο θαηάξξεπζε θαη επαλαζρεκαηηζκνχ κηαο θπζαιίδαο,
Knapp (1970)

To 1986 ν Durrer θαη ην 1987 ν Lush αλάιπζαλ κηα άιιε κειέηε ηνπ θαηλφκελνπ
ηεο δηάβξσζεο απφ ζπειαίσζε, κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ «micro-jet». ηελ νπζία
ην «micro- jet» ή κηθξνζθνπηθφ ξεχκα πγξνχ επηθέξεηαη ηε ζηηγκή πνπ ε θπζαιίδα
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εθξήγλπηαη πξνο ηα κέζα κε βίαηε ζπκπεξηθνξά θάζεηα ζην ηνίρσκα, κε ηαρχηεηα σο
θαη 400 m/sec.
ην θαηλφκελν απηφ έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ζηηγκηαία αχμεζε ησλ πηέζεσλ
κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη 6.000 atm θαηά ηελ πξφζθξνπζε ησλ θπζαιίδσλ, θαη νη
ηνπηθέο ζεξκνθξαζίεο ησλ κεηάιισλ λα απμεζνχλ κέρξη 10.000 νC. Με ηε ρξήζε ησλ
ηηκψλ απηψλ κπνξεί λα αηηηνινγεζεί ε ραξαθηεξηζηηθή νμείδσζε θαη δηάβξσζε ζηε
πεξηνρή πνπ έρνπκε πξφζθξνπζε θπζαιίδαο, θάλνληαο ηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθφ πνπ
πξνζθξνχεη ζπνγγψδεο ή κε κηθξνχο θξαηήξεο. Ζ θζνξά δηαθέξεη ζε θάζε επηθάλεηα
αλάινγα κε ηε ζθιεξφηεηα ηνπ πιηθνχ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν.

Δηθ. 4.12 ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε θαηάξξεπζεο κηαο θπζαιίδαο κνληέινπ «micro-jet» ηνπ
Lush(1987)

4.5.2 ΣΑ ΣΑΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΦΤΑΛΗΓΧΝ
Οη θπζαιίδεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
ζπειαίσζεο, θπξίσο ζηηο θπγνθεληξηθέο αληιίεο. Ο κεραληζκφο αλάπηπμεο ηνπ
θαηλνκέλνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά ζηάδηα.
Πην αλαιπηηθά ηα ζηάδηα είλαη:


1ν ηάδην: ρεκαηηζκφο θπζαιίδσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ πγξνχ.
54

ε απηφ ην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηεο θπζαιίδαο πξαγκαηνπνηείηαη ν ζρεκαηηζκφο
ηεο κέζα ζην πγξφ θαηά ηελ αιιαγή θάζεο ηνπ πγξνχ ζε αηκφ, δειαδή θαηά ηελ
αηκνπνίεζε ηνπ πγξνχ.


2ν ηάδην: Αλάπηπμε – κεγέζπλζε θπζαιίδσλ

Απφ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία ηεο θπζαιίδαο, αλ δελ
αιιάμνπλ νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, νη λέεο θπζαιίδεο ζπλερίδνπλ λα παξάγνληαη θαη
νη παιηέο ζπλερίδνπλ λα κεγαιψλνπλ. Οη θπζαιίδεο ξένπλ καδί κε ην πγξφ απφ ηε
θεληξηθή νπή ηνπ ζηξνθείνπ πξνο ην άθξν εμφδνπ θαηά κήθνο ηεο πηεξσηήο, έσο ην
ρείινο εθθπγήο. ηε ζπλέρεηα, απνθηνχλ κεγάιεο ηαρχηεηεο ιφγσ ηεο πεξηζηξνθηθήο
θίλεζεο ηνπ ζηξνθείνπ, θηάλνληαο ηειηθά ζε πεξηνρέο πςειήο πίεζεο κέζα ζην
ζηξνθείν, φπνπ μεθηλνχλ λα θαηαξξένπλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ θχθινπ δσήο κηαο
θπζαιίδαο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 0,003-0,004 seconds.


3ν ηάδην: Καηάξξεπζε θπζαιίδσλ

Λφγσ ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ζηξνθείν ηεο αληιίαο, νη
θπζαιίδεο αηκνχ σο θπζηθφ επαθφινπζν, θηλνχληαη θαηά κήθνο ηνπ πεξηγείνπ
απμάλνληαο ηηο ηηκέο πνπ αθνξνχλ ηε ηαρχηεηα ξνήο ηνπο. πλεπψο, ζην ζεκείν απηφ
φπνπ απηέο πξαγκαηνπνηνχλ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα παξάιιεια κε ηα πηεξχγηα ηνπ
ζηξνθείνπ, ε πίεζε ηεο θπζαιίδαο κεγηζηνπνηείηαη έσο ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο. Σν
ζεκείν απηφ βξίζθεηαη φηαλ ε ηηκή πίεζεο εμσηεξηθά απφ ηεο θπζαιίδαο είλαη
κεγαιχηεξε απφ ηε πίεζε πνπ έρεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ηκήκα. Δπνκέλσο ζην ζεκείν
απηφ, εμαηηίαο ηεο ζηαηηθήο πίεζεο πνπ ηείλεη λα απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ πίεζε
αηκνπνίεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ε επαλπγξνπνίεζε ηεο κάδαο ηνπ αηκνχ. Απηή ε
κεηάβαζε δε γίλεηαη αθαξηαία θαη γηα απηφ ην ιφγν παξαηεξείηαη έλαο κεηαβαηηθφο
ρξφλνο φπνπ ζπλππάξρνπλ θαη νη δχν θάζεηο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο
είλαη ε θαηάξξεπζε – έθξεμε ηεο θπζαιίδαο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο.
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Δηθ4.13 Καηάξξεπζε θπζαιίδαο

Δηθ4.14 Γεκηνπξγία θπζαιίδσλ αηκνχ ζε πεξηνρέο ρακειήο πηέζεσο

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί έλαο ζπλνπηηθφο πίλαθαο πνπ παξαζέηεη ην θχθιν
δσήο ηεο θπζαιίδαο.
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Κύκλος Εωής Φσσαλίδας
Αριθμός σταδίοσ
1ν ζηάδην θχθινπ δσήο

Ονομασία
Ζ γέλλεζε ηεο θπζαιίδαο ζην εζσηεξηθφ
ηεο ζχζηαζεο ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ

2ν ζηάδην θχθινπ δσήο

Ζ

απμεηηθή

ηάζε

ηνπ

φγθνπ

ηεο

θπζαιίδαο
3ν ζηάδην θχθινπ δσήο

Ζ επαλπγξνπνίεζε ηεο θπζαιίδαο

Πίλαθαο: Κχθινο δσήο θπζαιίδαο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΠΖΛΑΗΧΖ Δ
ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΔ ΑΝΣΛΗΔ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ

5.1 ΠΔΡΗΦΡΑΦΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ
Σν θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο απνηειεί κείδνλ πξφβιεκα θαη απαηηεί πξνζνρή
ζε πνιιέο κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ηδηαηηέξσο εληφο ησλ δηπιηζηεξίσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζηε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, νη θπγνθεληξηθέο αληιίεο απνηεινχλ
ην θχξην αληηθείκελν κειέηεο ηεο. Χζηφζν ην θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο
εκθαλίδεηαη σο κεγάιν κεηνλέθηεκα, γηα ην ιφγσ φηη δελ είλαη εχθνιε ε δηαδηθαζία
αλαγλψξηζεο ηνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο γηα
ηηο θπγνθεληξηθέο αληιίεο.
Ο θχξηνο ιφγνο εκθάληζεο ηεο ζπειαίσζεο είλαη ε απφηνκε αχμεζε ησλ ηηκψλ
ηεο ηνπηθήο ηαρχηεηαο, ε νπνία θαηέρεη ην πγξφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηή ε
ηαρχηεηα, είλαη εθείλε ε νπνία ζηε ζπλέρεηα νδεγεί ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ηεο
ηνπηθήο πίεζεο, ππνβνεζνχκελε ηεο απαηηνχκελεο πίεζεο ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα
ηελ αηκνπνίεζε ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη, σο άκεζε ζπλέπεηα, ε αηκνπνίεζε ηνπ
πγξνχ. Δπηπιένλ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ηηκή ηεο πίεζεο, ηελ νπνία θαηέρεη ην
ζχζηεκα ζηε θάζε ηεο αηκνπνίεζεο, αιιειεπηδξά κε ηε ζεξκνθξαζία πνπ έρεη ην
ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηνπ νιηθνχ ζπζηήκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνθχπηεη ην
ζπκπέξαζκα φηη κηα κηθξή αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ επηθξαηεί,
κπνξεί λα γίλεη ε αηηία ηεο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπειαίσζεο. Αθφκε, ε
παξνπζία δηαθφξσλ αεξίσλ, κε ζρήκα θπζαιίδαο, ζηελ εζσηεξηθή ζπγθξφηεζε ηνπ
πγξνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επίηεπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θαηλνκέλνπ. Σέινο, ε έγθπξε εληφπηζε ηνπ θαη ε πιήξε δηάγλσζε ηνπ απνηειεί
ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθαιέζεη απηφ
ην θαηλφκελν.
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5.2 ΟΗ ΔΤΝΟΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ
Ζ ζπειαίσζε είλαη έλα θαηλφκελν, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζε θπγνθεληξηθέο
αληιίεο φηαλ θάπνηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ην επλννχλ. ηε ζπλέρεηα ζα παξαηεζνχλ
νη ζπλζήθεο απηέο.


Δηζαγσγή κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο παξνρήο από απηή πνπ ζα κπνξνύζε λα
δερηεί ε αληιία. Πην αλαιπηηθά, φηαλ ε παξνρή ηεο θπγνθεληξηθήο αληιίαο
ιακβάλεη ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο ηεο,
ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπειαίσζεο, επεηδή
ζα ππάξμνπλ απμεηηθέο ηάζεηο ζηε ηαρχηεηα ηεο ξνήο ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ.



Η ύπαξμε πςειόηεξνπ ζηαηηθνύ ύςνπο ηεο αλαξξόθεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε
ζπλζήθε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα κηα θπγνθεληξηθή αληιία επεηδή αλ ην
χςνο αλαξξφθεζεο έρεη κεγαιχηεξε ηηκή απφ απηή πνπ ζπληζηά ν
θαηαζθεπαζηήο ηεο, ηαξάζζεηαη ε ηζνξξνπία κε ηε ηηκή ηεο ηνπηθήο ζηαηηθήο
πίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν γεγνλφο απηφ ηελ θαζηζηά πφιν έιμεο ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο ζπειαίσζεο.



Δλαιιαγή ησλ δηθηύσλ ξνήο ηνπ πγξνύ. ε απηή ηε δηαδηθαζία εκθαλίδνληαη
απφηνκεο αιιαγέο ζηα δίθηπα ησλ ξνψλ. Απηέο νη αιιαγέο επηθέξνπλ ηελ
αχμεζε ησλ απσιεηψλ πίεζεο, κε απνηέιεζκα ε εκθάληζε ηεο ζπειαίσζεο λα
είλαη αλαπφθεπθηε.



Μείσζε ηεο πίεζεο ζηε δεμακελή αλαξξόθεζεο. Απηή ε ζπλζήθε επλνεί
ηδηαίηεξα ηελ εκθάληζε ηεο ζπειαίσζεο ζε θπγνθεληξηθέο αληιίεο, αθνχ
νδεγεί ζε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ θαζαξνχ ζεηηθνχ χςνπο αλαξξφθεζεο
NPSHa.



Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πγξνύ. ε απηή ηε πεξίπησζε έρνπκε
παξάιιειε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηάζεο ηνπ αηκνχ, ην νπνίν απνηειεί
ζπλζήθε πνπ εληείλεη ην θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο.
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5.3 ΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΠΣΔΡΤΓΗΟΤ ΠΟΤ ΔΜΦΑΝΊΕΔΣΑΗ ΣΟ
ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΠΖΛΑΗΧΖ
Ζ πεξηνρή πνπ παξνπζηάδεη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο θαη έληνλε επηθηλδπλφηεηα,
ψζηε λα εκθαλίζεη ην θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο ζηηο θπγνθεληξηθέο αληιίεο, είλαη ε
πεξηνρή ησλ πηεξπγίσλ. Σα πηεξχγηα ησλ ζηξνθείσλ απνηεινχλ βαζηθφ ηκήκα ηνπ
ζπζηήκαηνο ηεο θπγνθεληξηθήο αληιίαο. Σν θαηλφκελν κπνξεί λα εκθαλίδεηαη
επηπιένλ ζην πίζσ αθαλέο ηκήκα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ νπή εηζφδνπ ηνπ ξεπζηνχ.
Χζηφζν ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα εκθάληζεο ηνπ
θαηλνκέλνπ, ε ηηκή πνπ ιακβάλεη ε πίεζε είλαη ρακειή, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο
πεξηνρέο ηνπ αληιεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο μαθληθήο απμεηηθήο
ηάζεο ηεο ηαρχηεηαο, ε νπνία πξνζδίδεηαη ζην πγξφ ζηνηρείν. Πέξα απφ ην ζεκείν
ησλ πηεξπγίσλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ην θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο εληνπίδεηαη θαη
αλάκεζα απφ ηα πηεξχγηα κηαο αληιίαο. ηε πεξίπησζε πνπ ην θαηλφκελν έρεη πάξεη
δηαζηάζεηο, ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα θζνξάο ησλ άθξσλ ησλ πηεξπγίσλ θαηά ηελ
έμνδν ηνπ πγξνχ, θαζψο θαη ζηνλ αγσγφ ηνπ θειχθνπο θαη ηα πηεξχγηα δηάρπζεο.
Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ εηθφλεο κε πεξηνρέο απμεκέλνπ θηλδχλνπ ζπειαίσζεο.

Δηθ. 5.1 Πεξηνρή εκθάληζεο ζπειαίσζεο ζε θπγνθεληξηθή αληιία
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Όζν αθνξά ηηο θπγνθεληξηθήο αληιίεο αμνληθήο φπσο θαη ηηο κηθηήο ξνήο, ην
θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο δηαδξακαηίδεηαη πην έληνλα ζηελ νπή εηζφδνπ ηνπ πγξνχ,
ζηα άθξα θαζψο θαη ζηα ηνηρψκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ζηηο παξαπάλσ
πεξηπηψζεηο ηνπνζεηνχληαη πηεξχγηα αλνηθηνχ ηχπνπ.

Δηθ. 5.2 Παξνπζία ζπειαίσζεο ζε αληιία αμνληθήο ξνήο

Αο ζεκεησζεί αθφκε φηη φηαλ ε ζπειαίσζε πξαγκαηνπνηείηαη ιφγσ
επαλαθπθινθνξίαο ηνπ πγξνχ, νη θζνξέο πνπ ζα επηθέξεη ην θαηλφκελν
παξνπζηάδνληαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά ησλ πηεξπγίσλ απφ απηή πνπ ζα εκθαληζηεί ζε
νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε θιαζζηθήο ζπειαίσζεο. Οπφηε φηαλ παξνπζηάδεη
επαλαθπθινθνξία ζην κέξνο ηνπ θάησ άθξνπ ηνπ πηεξπγίνπ ε θζνξά ζα έρεη
εκθαληζηεί ζην νξαηφ άθξν ηνπ ζεκείνπ εηζφδνπ ηεο πηεξσηήο, θνληά ζην ηκήκα ηνπ
θειχθνπο. Απηή ε ζπλερείο αλαηξνθνδφηεζε ζηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ ζα επηθέξεη
δεκηνπξγία ζνξχβνπ, θξαδαζκνχο θαη απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ ηεο πίεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο.
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Δηθ. 5.3 Απεηθφληζε ησλ θζνξψλ ην θαηλνκέλνπ ηεο ζπειαίσζεο αλά πεξηνρή

5.4

ΓΔΝΗΚΑ

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ

ΣΟΤ

ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ

ΣΖ

ΠΖΛΑΗΧΖ
Ζ δηεξεχλεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπειαίσζεο απνηειεί κηα
δχζθνιε δηαδηθαζία, θαζψο δε παξνπζηάδνληαη έληνλα ζπκπηψκαηα θαηά ηελ
εκθάληζε ηεο. Απηφο ν

ιφγνο θαζηζηά ηελ δηάγλσζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ

πξνβιήκαηνο ρξνλνβφξα. Παξφια απηά παξνπζηάδεη θάπνηα ζπκπηψκαηα ήπηαο
κνξθήο, ηα νπνία είλαη ηα εμήο:


Έληνλνο ζόξπβνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θπγνθεληξηθήο αληιίαο: Ο ζφξπβνο
απνηειεί ζχκπησκα αλίρλεπζεο ηεο ζπειαίσζεο πνπ νθείιεηαη ζηε
δηαδηθαζία επαλπγξνπνίεζεο ησλ θπζαιίδσλ.



Κξαδαζκνί θαη δνλήζεηο από ην εζσηεξηθό ηκήκα ηεο θπγνθεληξηθήο αληιίαο:
Οη θξαδαζκνί πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο ηάζεο ησλ ηηκψλ ηεο πίεζεο λα
απμνκεηψλνληαη, έρνληαο σο απνηέιεζκα λα επηβαξχλνπλ ην ζχλνιν ηνπ
ζπζηήκαηνο κηαο θπγνθεληξηθήο αληιίαο θαη λα θαηεπζχλνληαη πξνο ην
εμσηεξηθφ

πεξηβάιινλ

ηεο.

ηελ

νπζία

νη

θξαδαζκνί

απνηεινχλ

αδηθαηνιφγεηεο ηαιαληψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο.


Πξόθιεζε θζνξώλ ζηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ
πξόζθξνπζε ηνπ πγξνύ πάλσ ηνπο: Σν ζπγθεθξηκέλν ζχκπησκα ζπειαίσζεο
εκθαλίδεη ηνπηθέο παξακνξθψζεηο ζηελ κεηαιιηθή επηθάλεηα. Σν κέγεζνο ηεο
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δεκίαο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εμαξηάηαη απφ ηε ρεκηθή ζχζηαζε ηεο
επηθάλεηαο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή, αιιά θαη ηελ πξνεγνπκέλε
θαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο. Ζ παξαθάησ θαηάηαμε παξνπζηάδεη κε ζεηξά
αλζεθηηθφηεηαο, απφ ην ιηγφηεξν αλζεθηηθφ ζην πεξηζζφηεξν.


Μφιπβδνο



Υπηνζίδεξνο



Οξείραιθνο



Αινπκίλην κε άλζξαθα



Αλνμείδσην αηζάιη

Δηθ. 5.4 Απεηθφληζε θζνξάο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο ζηξνθείνπ, ιφγσ
ζπειαίσζεο
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Δηθ. 5.5 Μηθξνζθνπηθή απεηθφληζε ζηα 200κm ηεο θζνξάο απφ ζπειαίσζε ζε
κεηαιιηθή επηθάλεηα

5.5 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΖΛΑΗΧΖ
Σν θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο ζηηο θπγνθεληξηθέο αληιίεο απνηειεί κεγάιν
πξφβιεκα γηα ηεο βηνκεραλίεο. Γηα απηφ ην ιφγν ηα κέηξα πξφιεςεο ηα νπνία πξέπεη
λα παξζνχλ δεηείηαη λα ηεξνχληαη ζην αθέξαην απφ ηνπο κεραληθνχο, θαηά ηελ
ηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Αλ ππάξμεη απηή ε ηήξεζε, ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ
απνθπγήο ηεο παξνπζίαο ηεο ζπειαίσζεο.
Σα πην ζπλεζηζκέλα κέηξα είλαη:


Γηαζθάιηζε ρακειώλ ηαρπηήησλ θαηά ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηεο
θπγνθεληξηθήο αληιίαο: Με ην κέηξν απηφ κπνξεί λα απνθεπρζεί, σο έλα
βαζκφ, ε εκθάληζε ηεο ζπειαίσζεο αθνχ ε παξνρή ηεο αληιίαο δηαηεξείηαη
ζε ρακειά επίπεδα. Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε απμεηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ηεο
ζηαηηθήο πίεζεο.



Η δηάηαμε ηνπ ρώξνπ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ζσιελώζεσλ ηεο αλαξξόθεζεο ηνπ
ζπλνιηθνύ ζπζηήκαηνο: Ζ θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη
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κε ηε κείσζε ηεο απφζηαζεο απφ ην ζεκείν ην νπνίν ην πγξφ εηζέξρεηαη ζηελ
αληιία θαη ρσξίο ηε ρξήζε βαλψλ πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο ζηε ιεηηνπξγία.


Η δηαηήξεζε ρακειώλ ηηκώλ ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο: Με ηελ επίηεπμε
απηνχ ηνπ κέηξνπ απνθεχγεηαη ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπειαίσζεο.



Καιόο θαη νπζηαζηηθόο έιεγρνο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζην ζύζηεκα:
Με απηφ ην κέηξν δηαζθαιίδεηαη ε άκεζε αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ
κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ κε ζηφρν λα κε ζπλερηζηεί ε ζπειαίσζε ζην
ππφινηπν ζψκα ηεο αληιίαο.



Διαρηζηνπνίεζε ηνπ δηαιπκέλνπ αέξα: ε κεησκέλε πνζφηεηα δηαιπκέλνπ αέξα
εληφο ηνπ αληιεηηθνχ πγξνχ επηθέξεη θαη ηε κεησκέλε πηζαλφηεηα ηεο
εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.

5.6 ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΖΛΑΗΧΖ ΜΔΑ
ΣΟ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟ
ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζεί ζε πεξηζηαηηθά ζηα νπνία θιήζεθα λα
αληηκεησπίζσ κέζα ζην δηπιηζηήξην, θαζψο θαη ζηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζηφρν λα απνηξαπεί ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
ζπειαίσζεο.

5.6.1

ΔΛΔΓΥΟΗ

ΣΗ

ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΔ

νκαιή

ιεηηνπξγία

ΑΝΣΛΗΔ

ΣΟΤ

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ
Με

ζηφρν

ηελ

ησλ

κνλάδσλ

ηνπ

δηπιηζηεξίνπ,

πξαγκαηνπνηνχληαη νη θαηάιιεινη έιεγρνη ησλ αληιηψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο,
θαζψο θαη θαηά ηελ επηζθεπή ηνπο. Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ηκήκα ειέγρνπ
θαη πξφιεςεο, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία, είλαη νη εμήο:


Απόδνζε αληιίαο: Ο έιεγρνο απηφο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο φηαλ ππάξμεη
πξφβιεκα ιφγσ ρακειφηεξεο παξνρήο απφ ηελ θαλνληθή ή ππεξθφξησζε ηνπ
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θηλεηήξα ηεο αληιίαο. Σα φξγαλα παξνρήο, καλνκεηξηθνχ θαη έληαζεο ηνπ
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ εθάζηνηε έιεγρν. Ζ ρακειή
απφδνζε ηεο αληιίαο επζχλεηαη, ζπλήζσο, ζηελ εζσηεξηθή θζνξά ηεο αληιίαο
(πηεξσηή, θέιπθνο, ζαιακάζηξα, δαθηπιίσλ θζνξάο).


Γνλήζεηο: Απηφο ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ νκάδα πξφιεςεο. Με
έλαλ παικνγξάθν δνλήζεσλ ηνπνζεηείηαη ζηα ζεκεία πνπ εδξάδεηαη ν άμνλαο,
αιιά θαη ζηα θειχθε ησλ αληιηψλ θαη ησλ θηλεηήξσλ, θαη ιακβάλεη
κεηξήζεηο. ηε ζπλέρεηα απηέο νη κεηξήζεηο κεηαθέξνληαη ζε ππνινγηζηηθφ
πξφγξακκα ην νπνίν ηηο επεμεξγάδεηαη θαη ηηο αμηνινγεί.



Θόξπβνο

ιεηηνπξγίαο:

Απηφο

ν

έιεγρνο

είλαη

θαζεκεξηλφο

θαη

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη αιιαγέο ησλ ζνξχβσλ
ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ πξνκελχνπλ ηελ αξρή βιάβεο ζηα ξνπιεκάλ θαη
ζπειαίσζεο

ηηο αληιίεο. Απηφο νθείιεηαη ζηε ρακειή ιεηηνπξγία

αλαξξφθεζεο.

5.6.2 ΔΠΗΚΔΤΔ ΣΧΝ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΑΝΣΛΗΧΝ

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δηαγλσζηεί ζε κηα θπγνθεληξηθή αληιία ην θαηλφκελν ηεο
ζπειαίσζεο είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο δηεξγαζίεο – επηζθεπέο. Απηέο
είλαη νη εμήο:


Αληηθαηάζηαζε ρηησλίνπ ηνπ άμνλα: Ζ αληηθαηάζηαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη
φηαλ ππάξρεη εζσηεξηθή δηαξξνή απφ ην ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο ή απφ
θζνξά ησλ δαθηπιίσλ θζνξάο ζην ζεκείν πνπ εδξάδεηαη ν άμνλαο ή
επηβεβαησκέλε εζσηεξηθή δηαξξνή κεηαμχ άμνλα θαη ρηησλίνπ.



Αληηθαηάζηαζε ξνπιεκάλ: Γηα λα απνκαθξπλζεί ην ξνπιεκάλ απφ ηνλ άμνλα
είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε εμνιθέα, θαη κφλν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρεη
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ζνβαξή πηζαλφηεηα λα πξνθιεζεί βιάβε αλ γίλεη ρξήζε εξγαιείσλ φπσο
ζθπξί ή βαξηνπνχια. Χζηφζν φηαλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ
λένπ ξνπιεκάλ ζπλήζσο επηιέγεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο
«ζπλαξκνγήο κε νιίζζεζε». ε απηή ηε κέζνδν ην ξνπιεκάλ ηνπνζεηείηαη
ζηαδηαθά κε ην ρέξη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ απηφ είλαη δπλαηφ θαη ζηε ζπλέρεηα
ππνβνεζηέηαη κε ηε ρξήζε ςηινχ ιαδηνχ. Μηα επηπιένλ κέζνδνο πνπ κπνξεί
λα επηιεγεί είλαη ε «ζπλαξκνγή κε ζχζθημε». Γηα ηε ηνπνζέηεζε ηνπ
ξνπιεκάλ ζηνλ άμνλα κε απηή ηε κέζνδν, απαηηείηαη ε ρξήζε επαγσγηθνχ
ζεξκαληήξα. Σν πνηα κέζνδνο ζα αθνινπζήζεη ε νκάδα ζπληήξεζεο,
ζπζηήλεηαη απφ ηνλ ίδην ην θαηαζθεπαζηή.


Αληηθαηάζηαζε – Καζαξηζκόο πηεξσηώλ: Ζ θζνξά κηαο πηεξσηήο, πξνθχπηεη
απφ κεραληθή ή ρεκηθή θζνξά, θαη απνηειεί ην βαζηθφ ιφγν ηεο κε νξζήο
ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο. Ο δεπηεξεχνλ παξάγνληαο είλαη ε ελαπφζεζε
ζηεξεψλ ζηα πηεξχγηα. Ζ βιάβε απηή αξρίδεη λα θαλεξψλεηαη φηαλ
παξνπζηαζηεί κείσζε ηεο απφδνζεο ηεο αληιίαο θαη αχμεζε ηαιαληεχζεσλ –
θξαδαζκψλ. Γηα λα γίλεη εγθαηάζηαζε λέαο πεηξσηήο ηνπνζεηνχληαη λένη
δαθηχιηνη θζνξάο ζηελ πηεξσηήο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο αληιία, ζηε ζπλέρεηα
ηνπνζεηείηαη

θαη

αζθαιίδεηαη

ε

πηεξσηή

ζηνλ

άμνλα

θαη

ηέινο

πξαγκαηνπνηείηαη δπγνζηάζκηζε. Μφιηο νινθιεξσζεί ε αληηθαηάζηαζε
αθνινπζεί ν θαζαξηζκφο ησλ πηεξπγίσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη
κε κεραληθά κέζα θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο κε «γξάθηε».
Ο γξάθηεο ιακβάλεη κεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη νη αμνληθέο, νη αθηηληθέο θαη ην
runout ηεο πηεξσηήο. ε πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζα
ιεθζνχλ

είλαη

δηαθνξεηηθέο

απφ

ηηο

κεηξήζεηο

πνπ

πξνηείλεη

ν

θαηαζθεπαζηήο, ηφηε απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ησλ δαθηπιίσλ θαζψο θαη
δπγνζηάζκηζε πηεξσηήο εθ λένπ.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ηε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αλαθεξζήθακε ζην θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο
ζε θπγνθεληξηθέο αληιίεο πεηξειαηνεηδψλ δηπιηζηεξίνπ. Σν θαηλφκελν απηφ
παξνπζηάδεηαη ζπρλά θαη απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα, αθνχ δελ
είλαη νξαηφο ν θίλδπλνο, θάηη πνπ ην θαζηζηά ηδηαίηεξν. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε βηνγξαθηθή εξγαζία.
Αξρηθά πξέπεη λα εηπσζεί ν θχξηνο ιφγνο γηα ηελ εκθάληζε ηεο ζπειαίσζεο, ν
νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ έρνπκε απφηνκεο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ηεο ηνπηθήο
ηαρχηεηαο ηνπ ξεπζηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ ην γεγνλφο νδεγεί ζηελ κείσζε ηεο
ηνπηθήο πίεζεο, ππνβνεζνχκελν απφ ηελ απαηηνχκελε πίεζε ε νπνία ζπκβάιεη ζηελ
αηκνπνίεζε ηνπ ξεπζηνχ.
Έλα αθφκα ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ εληείλεη ηελ ζπειαίσζε ζηηο θπγνθεληξηθέο
αληιίεο είλαη ε αηκνπνίεζε ηνπ πγξνχ θαη ν ζρεκαηηζκφο θπζαιίδσλ ιφγσ ηεο
παξνπζίαο αέξησλ ζηνηρείσλ κέζα ζην αληινχκελν πγξφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη
θπζαιίδεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο αηκνπνίεζεο ηνπ πγξνχ θαη εηζξένπλ ζην
εζσηεξηθφ ηεο αληιίαο, νπφηε γηα απηφ ην ιφγν κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ην θαηλφκελν
ηεο ζπειαίσζεο, ηφζν ζην θνκκάηη ηεο αλαξξφθεζεο φζν θαη ζην θνκκάηη ηεο
θαηάζιηςεο.
Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ην θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο
πνηθίινπλ. Πην αλαιπηηθά, ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ γηα ηε κε χπαξμε
ηεο ζπειαίσζεο είλαη ν θαηάιιεινο ζρεκαηηζκφο ησλ γξακκψλ θπθινθνξίαο ηνπ
πγξνχ, ε ρξήζε θαηάιιεισλ πηεξπγίσλ κε ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηαρπηήησλ πνπ
έρεη ην αληινχκελν πγξφ, ε δπλαηφηεηα χπαξμεο κηθξήο ηηκήο ηεο πίεζεο ζην ηκήκα
αλαξξφθεζεο ηεο αληιίαο, θαζψο θαη ε νξζή ζηεγαλνπνίεζε αεξίσλ ζην εζσηεξηθφ
ηκήκα ηνπ ξεπζηνχ.
Δπηπιένλ, φζν αθνξά ην θαζαξφ ζεηηθφ χςνο αλαξξφθεζεο, ππάξρεη πεξίπησζε
λα εκθαληζηεί ην θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο κφλν φηαλ νη ηηκέο ηνπ δηαζέζηκνπ
θαζαξνχ ζεηηθνχ χςνπο ηεο αλαξξφθεζεο ιάβνπλ κηθξφηεξεο ηηκέο απφ ην
απαηηνχκελν θαζαξφ χςνο ηεο αλαξξφθεζεο, ζε νξηζκέλν ρξνληθφ ζεκείν.
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Μηα ζπλζήθε αθφκε πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλε θαη επλντθή γηα ηελ
παξνπζία ηεο ζπειαίσζεο είλαη ε αλάγθε γηα επίηεπμε κεγαιχηεξσλ παξνρψλ απφ
ηελ πξνθαζνξηζκέλε ιεηηνπξγία ηεο θπγνθεληξηθήο αληιίαο. Απφ απηφ ζα πξνθχςνπλ
θξαδαζκνί, δνλήζεηο, ραξαθηεξηζηηθφο ζφξπβνο θαη θαηαζηξνθή κεηαιιηθψλ
επηθαλεηψλ.
Σέινο, ππάξρνπλ αξθεηά κέηξα πξφιεςεο θαηά

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο

ζπειαίσζεο. Κάπνηα απφ απηά πνπ ιακβάλνληαη ζηα δηπιηζηήξηα είλαη ε θαηάιπζε
ρσξνηαμία ησλ γξακκψλ ζχλδεζεο θαη ησλ ζσιελψζεσλ αλαξξφθεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο , ε εμαζθάιηζε ρακειψλ ηηκψλ ηαρχηεηαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο
θπγνθεληξηθήο αληιίαο, ε δηαηήξεζε ρακειψλ ηηκψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ζχζηεκα
θαη ν θαιφο θαη ζρνιαζηηθφο έιεγρνο θαζεκεξηλά αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
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