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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ –  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η τροφοδοσία με νερό υπήρξε από πολύ παλιά μία ζωτική ανάγκη κάθε κοινω-
νίας. Αυτή η ανάγκη ανάγκασε και οδήγησε τον κόσμο στο να κατασκευάζει 
κατά καιρούς διάφορες συσκευές που θα τις ονομάζαμε προγόνους των σημε-
ρινών αντλητικών μηχανών. Γενικά γνωρίζουμε ότι οι αντλίες εφευρέθηκαν 
πριν από τις κινητήριες μηχανές. 

Η βασική αρχή λειτουργίας αυτών στηρίζονταν σε δοχεία τα οποία βύθιζαν 
στο νερό και στη συνέχεια τα ανύψωναν με απλούς μηχανισμούς (πηγάδι – 
κουβάς – τριχιά). Σημαντική ήταν η ανακάλυψη και κατασκευή του ανυψωτι-
κού τροχού που βοήθησε πολύ την άρδευση. Επρόκειτο για ένα μεγάλο τροχό 
που στην περιφέρεια του στερέωναν δοχεία (κουβάδες) τα οποία κατά την 
περιστροφή του τροχού βυθίζονταν και γέμιζαν νερό και κατόπιν ανυψώνο-
νταν και άδειαζαν το νερό μέσα στα αρδευτικά αυλάκια. Τον τροχό κινούσαν 
κατά περίπτωση άνθρωποι ή ζώα. Από την ιστορία πληροφορούμαστε ότι ο 
εφευρέτης, σε όλους γνωστός, της φυγοκεντρικής αντλίας θεωρείται ο Γάλλος 
Denis Papin που την περιέγραψε γύρω στο 1637 μ.Χ. Το 1705 κατασκεύασε, θα 
λέγαμε, την πρώτη φυγοκεντρική αντλία.

Οι αντλίες καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της μηχανολογίας. Η 
σημασία των αντλιών στην καθημερινή πρακτική είναι πολύ μεγάλη και για 
αυτό η βιβλιογραφία έχει πάρει μεγάλη έκταση. Φυσικά ένα μεγάλο μερίδιο της 
βιβλιογραφίας ανήκει το δίχως άλλο στους κατασκευαστές αυτών των μηχα-
νών που μας διαφωτίζουν με τα τεχνικά τους φυλλάδια και εγχειρίδια.

Όπως αναφερθήκαμε πριν οι αντλίες είναι υδραυλικές μηχανές που τις 
κατατάσσουμε στις εργομηχανές επειδή για να λειτουργήσουν καταναλώνουν 
έργο. 

Στόχος του παρόντος είναι να δοθούν γενικές και ειδικές πληροφορίες σχε-
τικές με την επιλογή, την εγκατάσταση, την συντήρηση και την λειτουργία 
αυτών.

Με τον όρο “ΑΝΤΛΙΕΣ” εννοούμε όλες εκείνες τις υδραυλικές μηχανές, πλην 
των στροβίλων, που κινούμενες με τη βοήθεια ενός κινητήρα (ηλεκτροκινητή-
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6  ΑΝΤΛΙΑ  Θεωρία - Εφαρμογές

ρας – εσωτερικής καύσης κ.λπ.) μεταδίδουν πιεστική ενέργεια (Βar) και κινητική 
ενέργεια (ταχύτητα m/sec) σε ένα ρευστό που διέρχεται μέσω αυτών, δηλαδή 
η ενέργεια του ρευστού στην έξοδο της αντλίας είναι μεγαλύτερη της αντίστοι-
χης στην είσοδο. Με απλά λόγια οι αντλίες χρησιμοποιούνται γενικώς για να 
δώσουν σε μία ποσότητα ρευστού τη δυνατότητα να υπερνικήσει μια συγκε-
κριμένη διαφορά ύψους. Έτσι η καθορισθείσα ποσότητα ρευστού αποκτά, 
μέσω της αντλίας, κάποια δυναμική ενέργεια και η αντλία λειτουργεί σαν μία 
ανυψωτική μηχανή.

Υπάρχουν βεβαίως και περιπτώσεις που ο σκοπός τής αντλίας είναι διαφο-
ρετικός από τον περιγραφέντα ανωτέρω. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε τις 
έλικες των πλοίων ή των αεροπλάνων  

Σ’ αυτή την περίπτωση ο σκοπός της υδραυλικής μηχανής είναι: κινούμενη 
από κάποιον κινητήρα να δημιουργήσει μια αξονική δύναμη και το καταφέρνει  
τροφοδοτώντας τη ρευστή μάζα που διαπερνά τον διασκορπισμένο κύκλο 
από τα πτερύγια της έλικας με μία αξονική επιτάχυνση. Η ώθηση αυτή θα είναι 
ίση με τη διαφορά των ποσοτήτων κινητικής ενέργειας εισόδου και εξόδου, 
μετρημένη αξονικά. ∆εν πρόκειται να ασχοληθούμε στο παρόν μνημόνιο με τις 
έλικες πλοίων ή αεροπλάνων. Ήταν απλώς ένα παράδειγμα λειτουργίας 
αντλιών για διαφορετικό σκοπό από τους συνηθισμένους. 

Οι αντλίες χωρίζονται βασικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες: ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ 
& ΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ. Η παρούσα εργασία θα έχει ως κύριο μέλημα της 
τις περιστροφικές αντλίες που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των εφαρμο-
γών στην εποχή μας χωρίς βέβαια να αγνοηθούν και οι άλλοι τύποι αντλιών 
(εμβολοφόρες, περισταλτικές κ.λπ.). 

Η σειρά των πληροφοριών που θα παραθέσουμε είναι η ακόλουθη:

Στην αρχή θα δοθούν στοιχεία εν είδη πινάκων για τις μονάδες μετρήσεως 
και για την αντιστοιχία αυτών μεταξύ των διαφόρων συστημάτων.

Θα ακολουθήσει αναφορά στους φυσικούς νόμους που έχουν σχέση με τις 
εφαρμογές των αντλιών. 

Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν διάφορα κεφάλαια:

 Κατηγοριοποίηση των αντλιών και περιγραφή των διαφόρων τύπων.

 Επιλογή της αντλίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

 Εγκατάσταση, εκκίνηση, συντήρηση της αντλίας.

 ∆ιάγνωση βλαβών και αποκατάσταση.
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7  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ –  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 Στοιχεία ηλεκτρολογίας και συνδεσμολογίας των αντλιών με τους κατά 
περίπτωση ηλεκτροκινητήρες.

 Στυπιοθλίπτες – συμβατότητα κ.λπ. συναφή.

 Συγκροτήματα.

 Μετατροπείς συχνότητας.

 Πίνακες στοιχείων.

 Φωτογραφίες αντλιών.

 Βιβλιογραφία.

2.1   ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
 ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ακόμα και σήμερα οι τεχνικοί που δραστηριοποιούνται στον υδραυλικό τομέα 
χρησιμοποιούν ευρέως, μονάδες μετρήσεως του λεγόμενου Τεχνικού συστήμα-
τος “ST”. ∆ηλαδή διάφορες μονάδες που τις περισσότερες φορές διαφέρουν   
από χώρα σε χώρα.

- H πίεση στο Τεχνικό Ιταλικό σύστημα εκφράζεται 
σε At (kg/cm²).

- Η πίεση στο Τεχνικό Γαλλικό σύστημα εκφράζεται 
σε bar.

- Η πίεση στο Τεχνικό σύστημα του Ηνωμένου Βασι-
λείου εκφράζεται σε “PSI”.

Οι συνέπειες της χρήσης αυτών είναι και αντιπαραγωγικές και αντιοικονο-
μικές. Προκαλούνται συχνά λάθη από σύγχιση των μονάδων και επομένως 
έχουμε απώλεια χρόνου και χρήματος. Γι' αυτό η τότε επιτροπή των Ευρω-
παϊκών κοινοτήτων (CEE) με σχετική της οδηγία το 1971, ενοποίησε τα διά-
φορα συστήματα προτείνοντας το σύστημα “SI” (International System). Κατω-
τέρω εκφράζονται τα βασικά στοιχεία – μεγέθη που χαρακτηρίζουν τις αντλίες 
με τις μονάδες μετρήσεως του “SI” και τη συσχέτιση τους με τα άλλα υπάρχο-
ντα συστήματα “ST”.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
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8  ΑΝΤΛΙΑ  Θεωρία - Εφαρμογές

2.2   Η ΠΙΕΣΗ
Στο σύστημα “SI” η πίεση ορίζεται ως ο λόγος μιας δύναμης (Newton) που 
ασκείται σε μία επιφάνεια (m²) και ονομάζεται Pascal. ∆ηλαδή Pa = N/m²

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ “SI” - “ST”.

1 Atm  =  101325 Pa (101,3 kPa)

1 At     =  98066,5 Pa (98,06 kPa)

1 Bar   =  100.000 Pa (100 kPa)

1 PSI   =  6890 Pa (6,8 kPa)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “ST”.

1 Atm   =  10,33 mH²O

1 Atm   =  1,033 At(kg/cm²)

1 Atm   =  1,013 bar

1 Atm   =  760 Tor (mmHg)

1 Atm   =  29,92 inchHg

1 Atm   =  14,7 PSI (lb/m²)

1 Atm   =  2150 lb/ft²

Σχήμα 3
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9  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ –  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

2.3 Η ΠΑΡΟΧΗ (Q)
Στο σύστημα “SI” (International System) η παροχή ορίζεται ως ο λόγος ενός 
όγκου νερού – ρευστού (m³) που περνάει μέσα από μια επιφάνεια στη μονάδα 
του χρόνου (second). Ήτοι: Q = m³/s

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ “SI” - “ST”.

1 m³/s = 60 m³/min   ή  15900 US gpm

1 m³/s = 3.600 m³/h   ή  954000 US gal/h

1 m³/s = 1.000 Lit/sec   ή 792.000 lmp gal/h

1 m³/s = 60.000 Lit/min   ή  35,28 Feet³/s

1 m³/s = 3.600.000 Lit/h   ή 13.200 lmp gpm

Σημειώνεται ότι όταν το υγρό κινείται μέσα σ’ ένα σωλήνα η όποια μεταβολή 
της παροχής συνεπάγεται και αντίστοιχη μεταβολή της ταχύτητας κίνησης  (ροής) 
του υγρού. Αυτή η ταχύτητα (V) όπως θα δούμε πιο κάτω προσδιορίζει, εν πολ-
λοίς, τις απώλειες πίεσης από τριβές στα  τοιχώματα του σωλήνα (κατανεμημένες 
απώλειες τριβής). Επομένως μπορούμε να εκφράσουμε την παροχή με τον τύπο:

            Q  =   S x V         m² x m/s = m³/s          

όπου  

    S  = διατομή του σωλήνα σε τετραγωνικά μέτρα (m²)

    V = ταχύτητα του υγρού σε μέτρα το δευτερόλεπτο (m/sec)

    Q = παροχή σε κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο (m³/sec) 

Σχήμα 4
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10  ΑΝΤΛΙΑ  Θεωρία - Εφαρμογές

2.4   ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ή ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΑΖΑ 
 ή ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
Οι τρεις ανωτέρω ονομασίες ταυτίζονται και εκφράζουν την μάζα του υγρού 
που περιέχεται στη μονάδα του όγκου. 

Στο σύστημα “SI” μετριέται σε: kg/m³.

Στο σύστημα “ST” μετριέται σε: kg/dm³ - lb/cuft

      – API˚ - Brix˚

      - BAUME˚.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ “SI” - “ST”.

1 kg/dm³ = 1000 kg/m³

1 kg/dm³ = 62,43 lb/cuft

Βαθμοί API˚   kg/dm³    =   
 

141,5
131,5 + API˚

  για υγρά ελαφρύτερα
       ˚ του νερού

Βαθμοί Brix  kg/dm³     =   
 

400
400 – Βrix˚

  για υγρά βαρύτερα
               του νερού

Βαθμοί Brix  kg/dm³     =   
 

400
400 + Βrix˚

  για υγρά ελαφρύτερα
                 του νερού

Βαθμοί BAUME˚  kg/dm³ =   
 

144,3
144,3 – ˚Βe

  για υγρά βαρύτερα
        του νερού

Βαθμοί BAUME˚  kg/dm³ =   
 

144,3
144,3 + ˚Βe

  για υγρά ελαφρύτερα
                 του νερού
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11  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ –  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

2.5 ΙΞΩ∆ΕΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ως ιξώδες μπορούμε να ορίσουμε την καταπόνηση – ένταση (stress) που προ-
καλείται μεταξύ δύο στιβάδων υγρού κινούμενων στο εσωτερικό ενός σωλήνα 
ένεκα των διαφορετικών ταχυτήτων με τις οποίες ταξιδεύουν. ∆ηλαδή οι στοι-
βάδες υγρού που είναι σε επαφή με τα τοιχώματα του σωλήνα κινούνται με 
μικρότερη ταχύτητα από τις αντίστοιχες στο κέντρο του σωλήνα. Συνέπεια 
αυτής της διαφοράς κίνησης των υγρών στοιβάδων, προκαλείται  μια ανά-
σχεση στην πορεία του υγρού. 

Με λίγα λόγια το ιξώδες, είναι το μέγεθος των εσωτερικών τριβών του κινού-
μενου υγρού. Το σκίτσο που ακολουθεί παρουσιάζει μια προσομοίωση του ιξώ-
δους.

Σχήμα 5

ANTLIES_02.indd   11ANTLIES_02.indd   11 11/2/2009   11:44:55 πμ11/2/2009   11:44:55 πμ



12  ΑΝΤΛΙΑ  Θεωρία - Εφαρμογές

Τα δεδομένα για το ιξώδες των υγρών μπορούν να εκφραστούν με δύο τρό-
πους:

∆υναμικό ιξώδες που αντιπροσωπεύει το μέτρο της εσωτερικής τριβής 
(μετριέται σε centi poisè).

Κινηματικό ιξώδες ορίζεται (μετριέται σε centi stokes) ο λόγος μεταξύ του 
∆υναμικού ιξώδους (μετριέται σε centi poisè) και του Eιδικού βάρους  (ογκομε-
τρική μάζα) του συγκεκριμένου υγρού:   

centi stokes (cSt) =
Centi Poisè

Ειδικό βάρος

 

Παρατίθενται οι μονάδες μετρήσεως του δυναμικού και κινηματικού ιξώ-
δους σε δύο συστήματα μετρήσεως: Μετρικό σύστημα και σύστημα C.G.S.

Το δυναμικό ιξώδες στο μετρικό σύστημα μετριέται σε 1 kg sec/m² και στο 
C.G.S 1 dyn/cm² = 1 Poise(P) = 100 cP.

Το κινηματικό ιξώδες μετριέται σε 1 m²/sec = 106 cS. Σημειώνεται ότι το 
νερό στους 20˚C ή 68˚F έχει δυναμικό ιξώδες 1 cP (centi Poise) και κινηματικό 1 
cs ή 10-6 m/sec.

Στον κατωτέρω πίνακα αναγράφονται οι τιμές του κινηματικού ιξώδους του 
νερού σε διάφορες θερμοκρασίες στο σύστημα C.G.S.

Θερμοκρασία
σε ˚C

Ιξώδες
σε m²/s 10-6

Θερμοκρασία
σε ˚C

Ιξώδες
σε m²/s 10-6

0 1,79 30 0,81

5 1,52 35 0,72

10 1,31 40 0,66

15 1,14 45 0,60

20 1,01 50 0,56

25 0,90
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2.5.1  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Είναι γνωστό ότι οι χαρακτηριστικές καμπύλες μανομετρικού – παροχής, ισχύος 
– παροχής και βαθμού απόδοσης – παροχής χαράσσονται και δίδονται από 
τους κατασκευαστές για  κρύο νερό (20˚C). Βεβαίως ισχύουν και για οποιαδή-
ποτε υγρά με την επιφύλαξη του. Το ιξώδες επιδρά στις καμπύλες των φυγο-
κεντρικών αντλιών και ιδιαίτερα στο βαθμό απόδοσης. Αν λοιπόν γνωρίζουμε 
τις χαρακτηριστικές καμπύλες μίας αντλίας για το νερό τότε μπορούμε με τη 
χρήση διαγραμμάτων να υπολογίσουμε τους συντελεστές διόρθωσης με τους 
οποίους θα πολλαπλασιάσουμε την απόδοση, την παροχή και το μανομετρικό 
ύψος και έτσι να έχουμε ένα σημείο της νέας καμπύλης. Εάν το επαναλάβουμε, 
με διάφορες τιμές αρκετές φορές, θα αποκτήσουμε αρκετά σημεία από τα 
οποία, ενώνοντας τα, θα μας προκύψει η νέα χαρακτηριστική καμπύλη της 
αντλίας για το υγρό με ιξώδες μεγαλύτερο του αντίστοιχου του νερού. Το κατω-
τέρω γράφημα (σχήμα 6) μας δίδει και την δυνατότητα να επιλέξουμε μία 
αντλία για άντληση ενός υγρού με γνωστό ιξώδες. Σ’ αυτή την περίπτωση 
υπολογίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας σαν να πρόκειται να αντλήσει 
νερό. Προσδιορίζονται οι συντελεστές διόρθωσης CH - CQ – Cη με τους ο  -
ποίους πολλαπλασιάζουμε τα μεγέθη H, Q, η της επιλεχθησόμενης αντλίας. 
Έτσι γίνεται γνωστό ποιες θα είναι οι τιμές αυτών των μεγεθών και ποια η 
απαιτούμενη ισχύς. 

Λαμβάνονται οι τιμές παροχής (m³/h), μανομετρικού ύψους (mΥΣ) και ιξώ-
δους v(cSt). Από τον οριζόντιο άξονα των παροχών και συγκεκριμένα από το 
σημείο που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη τιμή παροχής χαράσσεται μία κάθετη 
ευθεία η οποία προεκτείνεται μέχρι να συναντήσει την πλάγια (από κάτω αρι-
στερά) ευθεία που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μανομετρικό ύψος Η για τη 
συγκεκριμένη παροχή. Κατόπιν χαράσσεται από αυτό το σημείο συνάντησης η 
οριζόντια ευθεία μέχρι να συναντήσει την πλάγια ευθεία (από πάνω αριστερά) 
που αντιστοιχεί στο ιξώδες του προς άντληση υγρού. Στη συνέχεια από αυτό 
το σημείο χαράσσεται μία κάθετη ευθεία που προεκτείνεται μέχρι να συναντή-
σει τις καμπύλες των διορθωτικών συντελεστών CH - CQ – Cη και προχωρώ-
ντας οριζοντίως και αριστερά από τα σημεία τομής λαμβάνονται οι τιμές των 
συντελεστών για την συγκεκριμένη περίπτωση.
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