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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΥΓΡΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ / 

ΦΘΟΡΑΣ ΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ  

Περίληψη 

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής  εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου 

της διάβρωσης/φθοράς δια υγρών σταγονιδίων, μέσω δυο προσομοιωτικών 

προσεγγίσεων. Μια καθαρά πειραματική κάνοντας χρήση της υπάρχουσας μονάδας 

δοκιμής του εργαστηρίου υλικών του τμήματος Μηχανολόγων μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μια χρησιμοποίωντας το εμπορικό 

πρόγραμμα ANSYS CFX v.13 για τη ρευστομηχανική προσομοίωση της λειτουργίας 

της άνω δοκιμής.  

Στο πρώτο μέρος  μετρήθηκε η προοδευτική απώλεια μάζας έξι μεταλλικών 

δοκιμίων, τριών διαφορετικών υλικών (αλουμίνιο, ορείχαλκος, χάλυβας). Η 

διαδικασία βασίστηκε στο πρότυπο ASTM G73 σύμφωνα με το οποίο τα δοκίμια 

υπόκεινται σε μια προσομοιωτική του φαινομένου κατάσταση όπου τοποθετούνται σε 

μια ειδική διάταξη η οποία φέρει δυο ψεκαστήρες νερού και ενα σύστημα 

ηλεκτροκινητήρα-τροχού. Τα δοκίμια τοποθετούνται σε ειδικές θήκες στερεωμένα σε 

συμμετρικά σημεία επί της περιμέτρου του τροχού. Κατά την περιστροφή του τροχού 

τα δείγματα διέρχονταιαπο τα σημεία ροής των δεσμών του νερού και ως εκ τούτου 

προσκρούονται με αυτές περιοδικά. Ανα τακτά χρονικά διαστήματα το πείραμα 

σταματάει για να μετρηθεί η μάζα των δοκιμίων. Όταν συλλέχθησαν αρκετές 

μετρήσεις το πείραμα σταμάτησε. Τα δοκίμια του αλουμινίου εμφάνισαν την 

μεγαλύτερη απώλεια μάζας ενώ τα δοκίμια του ορείχαλκου και του χάλυβα 

εμφάνισαν σημαντική φθορά λόγω διάβρωσης/οξείδωσης. Στα δοκίμια αλουμινίου 

και ορείχαλκου ήταν επίσης εμφανές ότι η φθορά τους προκλήθηκε εν μέρη από 

κάμψη .Στη συνέχεια σύμφωνα με το πρότυπο και αφού καταγράφηκαν οι μετρήσεις 

και συντάχθηκαν πίνακες και διαγράμματα, ακολούθησε σύγκριση με μετρήσεις που 

είχε γίνει στην ίδια μονάδα, κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Τα αποτελέσματα αυτά 

ήταν μιας παλαιότερης διπλωματικής εργασίας του Βίκτωρα Ιορδάνου(2011) όπου 

διακρίνεται η μεγαλύτερη απώλεια μάζας στα δοκίμια της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας λόγω της μεγαλύτερης περιστροφικής ταχύτητας του τροχού.  
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Στο δεύτερο μέρος επιχειρήθηκε η ρευστομηχανική προσομοίωση της λειτουργίας 

της δοκιμής. Το μέσο ήταν το εμπορικό πρόγραμμα  ANSYS CFX. Η προσομοίωση 

χωρίστηκε σε τέσσερα επιμέρους κομμάτια για την παραγωγή καλύτερων 

αποτελεσμάτων. Αρχικά μελετήθηκε η επίδραση της κίνησης του αέρα στο κέλυφος 

χωρίς τις δέσμες. Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι δυο δέσμες χωρίς την επίδραση του 

αέρα σε δυο περιπτώσεις. Μια για την περίπτωση που η δέσμη δεν συγκρούεται με το 

δοκίμιο και μια στην οποία υπάρχει πρόσκρουση. Για αυτές τις δυο περιπτώσεις έγινε 

και η μελέτη για την αλληλεπίδραση αέρα-δέσμης. Τέλος γίνανε και δυο τρέξίματα 

για την περίπτωση μικρότερων ταχυτήτων των δεσμών του νερού, ώστε να μελετηθεί 

καλύτερα η επίδραση του αέρα πάνω τους, και το πως επηρεάζεται η δύναμη 

πρόσκρουσης στο δοκίμιο. Ο αέρας επιδρά τελικά ελάχιστα στην δέσμη ενω γίνεται 

αντιληπτή η διαφορά της τιμής της δύναμης στο υπολογιστικό μοντέλο σε σχέση με 

τον αναλυτικό υπολογισμό, με την δεύτερη να είναι μεγαλύτερη. 
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LIQUID DROP EROSION / CORROSION 

Abstract 

The subject of this thesis is to study the liquid droplet erosion through two 

simulation approaches. A purely experimental by using the existing testing unit 

which lies in the materials lab of Mechanical Engineering Department, 

University of Western Macedonia and one using commercial software ANSYS 

CFX v.13 for fluid dynamics simulation of the operation of these tests.  

In the first part the progressive mass loss of six metallic test pieces of three different 

materials (aluminum, brass and steel) was measured. The process was based on the 

ASTM G73 standard under which the specimens subjected to a simulation of the 

phenomenon case, where they are placed in a special device which has two water jets 

and a motor-wheel system. The specimens are placed in special holders on the wheel. 

Two water jets Impinge on them periodically. At regular intervals throughout the 

experiment was stopped so the the mass of the samples could be measured. When 

several measurements were collected the experiment stopped. The specimens of 

aluminum exhibited the greatest mass loss while the specimens with brass and steel 

showed significant oxidation. The slowdown of aluminum and brass pieces was 

evident. Then according to the model and after measurements were recorded and 

produced tables and charts, a comparison should be made with measurements that 

where done in the same unit, under the same conditions. The comparison was finally 

made with the results of former student’s V.Iordanou thesis, which distinguished a 

larger mass loss in the essays of this thesis. 

In the second part it was attempted to simulate the fluid mechanics of the testing 

operation. The mean to that was the commercial program ANSYS CFX. The 

simulation was divided into four individual pieces to produce better results. Initially, 

we studied the effect of air movement in the shell without the jets. Then we studied 

the two jets without the effect of the air on two occasions. One for if the jet does not 

conflict with the test piece and one in case of impact. For both of the cases, there was 

a study on the jet-air interaction. Finally, two runs were made for the case of the 

smaller speed water jet to study better the effect of air over them, and how they affect 

the impact force on the test piece. The air affects the finished package while there is  

significant difference between the power calculation model and the analytical 

calculation. 
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Κεφάλαιο 1 

Το φαινόμενο 

Το φαινόμενο της διάβρωσης ορίζεται σαν η υποβάθμιση ή ακόμα και η καταστροφή ενός 

υλικού εξ' αιτίας δράσεων με το περιβάλλον του[1]. 

Mια κατηγορία μηχανικής διάβρωσης είναι η διάβρωση δια υγρών σταγονιδίων. Η οποία 

ορίζεται ως η προοδευτική απώλεια μάζας από μία στερεή  επιφάνεια λόγω της συνεχόμενης 

πρόσκρουσης υγρών σταγονιδίων (droplet impingement) ή δεσμών (repeated jet 

impingement). Συναντάται σε ατμοστρόβιλους, υδροστρόβιλους (Σχήμα 1.1), σωληνώσεις 

και γενικά όπου υπάρχει επαφή στερεού με  δέσμη νερού υψηλής ταχύτητας. 

 Σχήμα 1.1 Διάβρωση δια υγρών σταγονιδίων σε υδροστρόβιλο. Φωτογραφία απο υδροστρόβιλο ΥΗΣ πολυφύτου 

Το φαινόμενο αποτελεί άλυτο πρόβλημα σε εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας παρά τις 

βελτιώσεις που έχουνε γίνει τόσο στον σχεδιασμό των υδροστροβίλων όσο και στην επιλογή 

των υλικών. Για αυτό τον λόγο είναι σημαντική η γνώση του μηχανισμού της υποβάθμισης 

των υλικών και η επιλογή ενός κατάλληλoυ υλικού ή επιφανειακής επικάλυψης για να 

περιοριστεί η διάβρωση δια υγρών σταγονιδίων[2]. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το 

φαινόμενο είναι η ταχύτητα του υγρού, το μέγεθος των σταγονιδίων και η γωνία 

πρόσκρουσης της δέσμης[3]. Ο μηχανισμός της διάβρωσης δια υγρών σταγονιδίων είναι 

σχετικά όμοιος με αυτόν της διάβρωσης λόγω σπηλαίωσης, φαινόμενο το οποίο 

προλαμβάνεται είτε κατά τον σχεδιασμό είτε με συχνη επιθεώρηση των μονάδων[4]. 
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Για την μελέτη της διάβρωσης δια υγρών σταγονιδίων ακολουθείται το πρότυπο ASTM 

G73[5] το οποίο προτείνει 2 ειδών διατάξεις για την προσομοίωση του φαινομένου. Η πρώτη 

αποτελείται απο μεταλλικό τροχό στον οποίο στερεώνονται  μεταλλικά δοκίμια, ψεκαστήρα 

νερού και μεταλλική πλάκα. Η δέσμη προσκρούει στην πλάκα και δημιουργούνται 

σταγονίδια τα οποία στη συνέχεια προσκρούουν στα δοκίμια(σχήμα 1.2). Η δεύτερη 

αποτελείται απο τα ίδια μέρη πλην της μεταλλικής πλάκας και ετσι η δέσμη προσκρούει 

απευθείας στα δοκίμια (σχήμα1.3) 

Σχήματα 1.2 και 1.3 Μονάδα δοκιμής διάβρωσης 

δια υγρών σταγονιδίων[5] 

Μια τέτοια μονάδα υπάρχει στο εργαστήριο του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδ΄ίας και είναι αυτή η οποία χρησιμοποιήθηκε για την 

εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Σχήμα 1.4 Μονάδα δοκιμής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
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Η μονάδα του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

ακολουθεί τη διάταξη κατά την οποία η δέσμη προσκρούει απευθείας στο δοκίμιο (Σχήμα 

1.4). Αποτελείται απο 4 κύρια μέρη[6]: τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου στον οποίο 

εισάγονται οι παράμετροι του πειράματος, ελέγχονται οι συνθήκες του και γίνεται η εκκίνηση 

και η παύση της μονάδας (Σχήμα 1.5), το κύκλωμα νερού το οποίο είναι συνδεδεμένο στο 

δίκτυο ύδρευσης του τμήματος (το νερό περνάει από την αντλία και το φίλτρο νερού στους 

ψεκαστήρες και καταλήγει στην αποχέτευση του τμήματος) (Σχήμα1.6), το σύστημα 

ηλεκτροκινητήρα-τροχού. (Στον τροχό στερεώνονται τα δοκίμια και περιστρεφονται 

)(Σχήματα 1.7, 1.8) και τέλος το ηχομωνοτικό κάλυμα που υποβαθμίζει σημαντικά τον 

θόρυβο και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του τμήματος.  

 

Σχήμα 1.6 Κύκλωμα νερού[6] 

 

 Σχήμα 1.7 Ηλεκτροκινητήρας                                                

Σχήμα 1.8 μεταλλικός τροχός 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.5 Πίνακας ελέγχου 
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Κεφάλαιο 2 

2.1 Πειραματική διαδικασία 

Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθούν επικαλυμένα δοκίμια αλλά αυτό δεν κατέστη 

δυνατό , οπότε χρησιμοποιήθηκαν δοκίμια που ήδη υπήρχαν στο εργαστήριο του τμήματος. 

Τα υλικά που χρησιμοποίηθηκαν ήταν Αλουμίνιο, Ορείχαλκος και Χάλυβας. 

Κατά την προετοιμασία τους πλύθηκαν σε ισοπροπυλική αλκοόλη και ζυγίστηκαν σε ζυγαρια 

ακρίβειας 0.1 mg. Στη συνέχεια με τον ίδιο τρόπο καθαριστηκαν ζυγίστηκαν και οι θήκες 

στήριξης (holders) και τοποθετήθηκαν χωρίς να έρχονται σε επαφή με γυμνά χέρια μαζί με τα 

δοκίμια ζυγοσταθμισμένα (το βαρύτερο δοκίμιο τοποθετήθηκε στο ελαφρύτερο holder και 

αντίστροφα) στον μεταλλικό τροχό (σχήμα 2.1) 

 

Σχήμα 2.1 Δοκίμιο και holder στερεωμένα στον μεταλλικό τροχό 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο[5] πρέπει να μετρηθεί η κατά Vickers σκληρότητα των δοκιμίων 

πριν τα πειράματα και να παρατηρηθούν στερεοσκοπικά. Αφού γίνει αυτό το πείραμα είναι 

έτοιμο να ξεκινήσει. 
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2.2 Υπολογισμός Ταχύτητας και Γωνίας Πρόσκρουσης 

Με τη βοήθεια των σχέσεων 1-5 υπολογίζεται η ταχύτητα της δέσμης και η γωνία 

πρόσπτωσης (Σχήμα 2.2) 

 

Όπου 

: πίεση σε bar  

: παροχή νερού σε l/min (401 l/min) 

: τιμή πίεσης σε bar στην οποία επιθυμούμε να υπολογίσουμε την παροχή (102 bar) 

: άγνωστη παροχή σε l/min που ανταποκρίνεται στην p2    

Οπότε  

                                      

 

 

Όπου  

: η ταχύτητα της υδάτινης δέσμης σε   

: η παροχή σε  

 

 : η επιφάνεια της διατομής της δέσμης, όταν αυτή εξέρχεται από το ακροφύσιο. Η 

επιφάνεια  υπολογίζεται με τη σχέση  ,  

Όπου 

 διάμετρος του ακροφυσίου (1,2 mm). 
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Οπότε  

 

 

Για την γραμμική ταχύτητα του δοκιμίου έχουμε (σχέση 3): 

 

Όπου: 

 : το μέτρο της ταχύτητας των δοκιμίων σε m/s 

 : η γωνιακή ταχύτητα του μεταλλικού τροχού σε rad/s  

  : η ακτίνα μεταξύ κέντρου του τροχού και των δοκιμίων (σημείο πρόσκρουσης) σε m 

(0.155m) 

 : η συχνότητα περιστροφής του τροχού σε rpm (4000 rpm) 

  : η διάμετρος, που περνά από το κέντρο του τροχού, μεταξύ δύο δοκιμίων που βρίσκονται 

το ένα απέναντι από το άλλο. (0.31 m) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2  
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Οπότε    

                                                 

                                                      

Τέλος υπολογίζεται το μέτρο και η διεύθυνση ταχύτητας πρόσκρουσης  της δέσμης στα 

δοκίμια  (σχέση 4 και 5):             

                                           

                                             (4) 

 

Όπου:  

: η ταχύτητα πρόσκρουσης της δέσμης πάνω στα δοκίμια σε m/s 

: η ταχύτητα της δέσμης σε m/s (136.4 m/s) 

: η γραμμική ταχύτητα των δοκιμίων σε m/s (64.93 m/s) 

 

 

Οπότε  

                                                     

         

                                              

                                                          (5) 

Όπου : 

 : η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα της ταχύτητας πρόσκρουσης με το δοκίμιο σε μοίρες  

Καθορίζει την διεύθυνση του διανύσματος ενώ  είναι στην ουσία η γωνία πρόσκρουσης. 

 

Οπότε                                               
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2.3 Το πείραμα 

Αφου ζυγίστηκαν όλα τα δοκίμια επιλέχθηκαν 2 από το κάθε υλικό, αυτά που μάζα τους 

παρουσίαζε την μικρότερη διαφορά. Οι μετρήσεις πραγματοποίηθηκαν σε 2 στάδια. Στο 

πρώτο τοποθετήθηκαν στον τροχό τα δοκίμια του Αλουμινίου (Σχήμα 2.3) και του 

Ορείχαλκου(Σχήμα 2.4).                             

Σχήμα 2.3 Δοκίμιο Αλουμίνιο2                                              

Σχήμα 2.4 Δοκίμιο Ορείχαλκος1 

Στο δεύτερο τοποθετήθηκαν τα 2 δοκίμια του Χάλυβα(Σχήμα 2.5) αφού αφαιρέθηκαν οι 2 

περιττες θήκες στήριξης. Όλα τα δοκίμια πριν τοποθετηθούν χαράχθηκαν για να είναι δυνατη 

η ταυτοποίηση τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.5 Δοκίμιο Χάλυβας1 

Το πρώτο βήμα για την εκκίνηση του πειράματος είναι η εισαγωγή τω παραμέτρων στον 

πίνακα ελέγχου. Οι παράμετροι πυ εισήχθησαν διακρίνονται στον πίνακα 2.1 

 

Πίνακας 2.1 Παράμετροι λειτουργίας μονάδας 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
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Ταχύτητα περιστροφής 4000 rpm 

Πίεση 100-102 bar 

Χρόνος 

Βασισμένος σε αποτελέσματα προηγούμενης 

διπλωματικής εργασίας[6] ώστε να μπορέσει 

να γίνει σύγκριση     

Στη συνέχεια και αφου έχει βιδωθεί το κάλυμα του τροχού και έχει τοπθετηθεί το 

ηχομονωτικό κάλυμα γίνεται εκκίνηση του ρότορα. Μόλις σταθεροποιηθεί η περιστροφική 

ταχύτητα του τροχού γίνεται και η εκκίνηση της αντλίας. 

Μετά το πέρας του χρόνου πειράματος και εφόσον η λειτουργία της μονάδας παύσει, τα 

δοκίμια ζυγίζονται στον ζυγό και η μάζα τους καταγράφεται έτσι ωστε να αναλυθεί 

αργότερα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται εως ότου αποφασίσει ο χρήστης ότι υπάρχουν 

αρκετά δεδομένα προς ανάλυση.  

Στην περίπτωση της παρούσας διπλωματικής, το πείραμα σταμάτησε όταν έφτασε τον ίδιο 

αριθμό προσκρούσεων με την διπλωματική εργασία του αποφοίτου του τμήματος 

Β.Ιορδάνου[6]. ο χρόνος του πειράματος έφτασε τις 88 ώρες ενώ ο αριθμός των 

προσκρούσεων τα 42 εκατομμύρια. 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα πειράματος 

3.1 Γενικά 

Όταν σταματήσανε οι μετρήσεις, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα του πειράματος. 

Καταγράφηκαν τα δεδομένα και παρατηρήθηκαν λεπτομερώς τα δοκίμια και οι 

περιοχές όπου εμφάνισαν φθορά, επιχειρώντας ταυτόχρονα να εξηγηθεί το φαινόμενο 

που την προκάλεσε. 

3.2 Τα δοκίμια και η φθορά  

Αν και οι μετρήσεις της μάζας των δοκιμίων δείχνανε ότι υπήρχαν απώλειες από τις 

πρώτες κιόλας μετρήσεις, ειδικά στα δοκίμια του αλουμινίου η φθορά δεν ήταν 

εμφανής παρα μόνο μετά από 6-7 ώρες πειράματος.  Η μόνη υποψία φθοράς αρχικά 

ήταν η χαμένη γυαλάδα των ορειχάλκεινων δοκιμίων καθώς και μια μικρή παρουσία 

οξείδωσης στα δοκίμια χάλυβα απο την 

πρώτη κιόλας μέτρηση.  

Καθώς το πείραμα προχωρούσε άρχισε να 

γίνεται εμφανής η φθορά και η κάμψη των 

δοκιμίων λόγω της προσκρουσης των 

δεσμών. Τα δοκίμια του αλουμινίου 

παρουσιάσανε  μετά απο 8 ώρες πειράματος 

ένα «φάγωμα» στο σημείο που ερχόταν σε 

επαφή με τις δέσμες.  Σε εκείνο το σημείο 

αρχισε να φαίνεται και η κάμψη του 

δοκιμίου, αποτέλεσμα της πρόσκρουσης της δέσμης υψηλής ταχύτητας. Μετά απο 

25-27 ώρες περίπου το δοκίμιο «αλουμίνιο 2» έσπασε στο σημείο σύσφιξης της 

βίδας, δίχως να μας έχει προειδοποιήσει με κάποια ρωγμή.  Στο δοκίμιο «αλουμίνιο 

1» συνεχίστηκε η διαβρωτική πορεία. Η φθορά τελικά ήταν πολύ μεγάλη και η εσοχή 

που δημιοργήθηκε στο σημείο που διακοπτόταν η δέσμη ήταν σχεδόν τριπλάσια απο 

τη διάμετρο της δέσμης.  Τέλος η κάμψη ηταν επίσης μεγάλη, φαινόμενο λογικά 

λόγω της μικρής σκληρότητας του αλουμινίου. 

 

 

Σχήμα 3.1 Το δοκίμιο Αλουμίνιο1 μετά το 

πέρας των μετρήσεων 
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Στα δοκίμια του ορείχαλκου φάνηκε από τις 

πρώτες μετρήσεις απώλεια της 

χαρακτηριστικής γυαλάδας. Στην τρίτη με 

τέταρτη μέτρηση άρχισε η απώλεια μάζας 

ενώ ήταν εμφανής η παρουσία οξείδωσης. 

Λόγω αυτής, στην 

 

μπροστινη πλευρά του σημείου σύσφιξης 

της βίδας σχηματίστηκαν ρωγμές οι οποίες διαδιδόταν όσο προχωρούσε το πείραμα.                                                                                                                          

Στις 55 περίπου ώρες πειράματος το δοκίμιο «ορείχαλκος1» έσπασε στο σημείο  

 

 

συσφιξης λόγω διάδοσης της ρωγμής.   Ο μηχανισμός θραύσης του ειναι εύκολο να 

κατανοηθεί αφού η ρωγμή και η διάδοση της ήταν διακριτή ακόμα και με γυμνό μάτι.  

Στο «ορείχαλκος 2» η διάδοση ήταν μικρότερη και έτσι το δοκίμιο μελετήθηκε μέχρι 

το τέλος του πειράματος.  Η κάμψη των δοκιμίων ήταν μικρότερη απο αυτή του 

αλουμινίου. Αποτύπωμα δέσμης είχαμε μόνο στο «ορείχαλκος2». 

Τα δοκίμια του χάλυβα  εξετάστηκαν μόνα τους.  Οι μετρήσεις γίνανε κάτω απο 

ακριβώς τις ίδιες συνθήκες με τις μετρήσεις των δοκιμίων αλουμίνιου και 

ορείχαλκου. Στις πρώτες μετρήσεις ήταν ήδη φανερή η παρουσία οξείδωσης. Ο 

ρυθμός απώλειας μάζας ήταν σταθερός καθ’όλη τη διάρκεια του πειράματος εκτός 

από μια μέτρηση προς το τέλος, όπου υπήρξε μια ανεξήγητα μεγάλη απώλεια μάζας 

στο «χάλυβας2».  

Σχήμα 3.2 Το δοκίμιο Αλουμίνιο2 μετά την 

θραύση του 

 

Σχήμα 3.3 Το δοκίμιο Ορείχαλκος1 μετά 

την θραύση του 

Σχήμα 3.4 Το δοκίμιο Ορείχαλκος2 

μετά το πέρας των μετρήσεων 
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Στις 25 περίπου ώρες μέτρησης άρχισε να σχηματίζεται και το αποτύπωμα της 

δέσμης. Λόγω της μεγάλης σκληρότητας του υλικού η κάμψη ήταν σχεδόν μηδενική. 

Η συνολική απώλεια μάζας ήταν τελικά περίπου ίδια με αυτή των ορειχάλκινων 

δοκιμίων ενώ η οξείδωση ήταν μεγάλη.  Το αποτύπωμα της δέσμης ήταν σαφως 

μικρότερο απο αυτό του αλουμινίου. 

Οι βίδες σύσφιξης αφήναν αποτύπωμα στο πίσω μέρος των δοκιμίων. Ηταν επίσης η 

αιτία για την θραύση των δοκιμίων «αλουμίνιο2» και «ορείχαλκος1». Το αποτύπωμα 

ήταν βαθύ και μεγάλο στο αλουμίνιο, σχετικά βαθύ στον ορείχαλκο, ενώ στον 

χάλυβα ήταν μικρότερο. Τα αποτυπώματα αυτά τα παρατηρήσαμε στερεοσκοπικά 

όπως φαίνεται στις παρακάτω σχήματα(3.7-3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.5 Δοκίμιο Χάλυβας1 μετά το πέρας των 

μετρήσεων 

 

Σχήμα 3.6 Δοκίμιο Χάλυβας2 μετά το πέρας 

των μετρήσεων 

Σχήμα 3.7 Αποτύπωμα Βίδας στο Αλουμίνιο1 
Σχήμα 3.8 Αποτύπωμα βίδας στο 

ορείχαλκος2 
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3.3 Ανάλυση δεδομένων 

Τα δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά το πείραμα, εισήχθησαν για ανάλυση στο 

Microsoft Office Excel for Mac. Δημιουργήθηκαν πίνακες και διαγράμματα για την 

διευκόλυνση κατά την ερμηνεία των μετρήσεων και κατά την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. Η ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων έγινε σύμφωνα με το 

πρότυπο ASTM G73[5]. 

Το πρώτο βήμα κατά την ανάλυση των δεδομένων, ήταν ο υπολογισμός διαφόρων 

μεταβλητών και η δημιουργία πινάκων. Παρακάτω ακολουθεί σύντομη περιγραφή 

των σημαντικότερων μεταβλητών και η μέθοδος με την οποία μετρούνται ή 

υπολογίζονται. Επίσης, επειδή κατά την παράδοση των δοκιμίων, δε διευκρινίστηκαν 

Σχήμα 3.9 Αποτύπωμα βίδας στο Χάλυβας1 Σχήμα 3.10 Αποτύπωμα βίδας στο Χάλυβας2 

Σχήμα 3.11 Αποτύπωμα βίδας στο 

Αλουμίνιο1 

Σχήμα 3.12 Αποτύπωμα βίδας στο 

Ορείχαλκος1 
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οι ιδιότητες τους, κρίθηκε αναγκαία η ανάπτυξη μεθόδων μέτρησης και υπολογισμού 

μερικών. 

Σκληρότητα 

To πρότυπο υποδεικνύει την vickers ως ιδανική μέθοδο μέτρησης της σκληρότητας. 

H μικροσκληρομέτρηση αυτή όμως είναι πρακτικά αδύνατη σε δοκίμια τόσο μικρά, 

λόγω της δυσκολίας λείανσης τους. Τελικά αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η 

Rockwell C (60Kgf, 1/16 in. Steel ball ) μετά από συμβουλή της υπεύθυνου του  

εργαστηρίου μεταλλογνωσίας του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου εγινε η σκληρομέτρηση. Έγιναν 

3 μετρήσεις σε διάφορα μέρη πάνω στην επιφάνεια δύο αντιπροσωπευτικών δοκιμίων 

από το κάθε υλικό. Επίσης έγινε σκληρομέτρηση και στα κατεργασμένα δοκίμια, 

εκτός απο αυτό του αλουμινίου το οποίο βγήκε εκτός κλίμακας, λόγω πολυ χαμηλής 

σκληρότητας. Στο τέλος πάρθηκε ο μέσος όρος των 6 μετρήσεων για το κάθε υλικό ο 

οποίος θεωρήθηκε στην παρούσα εργασία ότι αντιπροσωπεύει την τιμή της 

σκληρότητας για το κάθε ένα. Η κλίμακα δεν είναι σωστή αλλα δείχνει το ποσοστό 

της μείωσης της σκληρότητας.  

 

 

Μέση Πυκνότητα για κάθε υλικό:  

 

Πίνακας 3.1 Αποτελέσματα σκληρομετρήσεων των 6 υλικών 

Σκληρομέτρηση1 Σκληρομέτρηση	2 Σκληρομέτρηση	3

Αλουμίνιο 24.5 24.7 25

Ορείχαλκος 29.5 30 29
Χάλυβας 31 31 30.5

Αλουμίνιο	1
Ορείχαλκος	2 24.5 26 25

Χάλυβας	1 29 26.5 27.5
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Όπου:  

t: test piece: δείκτης που δηλώνει το δοκίμιο (t=A1 για το Αλουμίνιο 1), t=B2 για 

ορείχαλκο 2 κ.ο.κ.) 

m: material: δείκτης που δηλώνει το υλικό (m=A για Αλουμίνιο , m=B για 

ορείχαλκο) 

: μέση τιμή αρχικής μάζας των δοκιμίων και από τα 12 δοκίμια για κάθε υλικό 

(μετράται με ζυγό) 

 : μέση τιμή του όγκου και των 12 δοκιμίων για κάθε υλικό. Η μέθοδος 

υπολογισμού του όγκου για το κάθε δοκίμιο φαίνεται παρακάτω. 

Για τα δοκίμια αλουμινίου χρησιμοποιείται: 

           (7α) 

Ενώ για τα δοκίμια από ορείχαλκο χρησιμοποιείται: 

                                         (7β) 

Όπου : 

 :Το μήκος, το πλάτος και το πάχος του κάθε δοκιμίου μετρημένα με 

παχύμετρο. 

Ο όγκος για το κάθε δοκίμιο αλουμινίου υπολογίζεται με τη Σχέση (7α), λόγω της 

γεωμετρίας των δοκιμίων. 

Οι τιμές μέσης πυκνότητας που έχουν υπολογιστεί τελικά για τα δύο υλικά είναι:      

ρΑ= 2,7263 mg/mm3  , ρO =7,9847 mg/mm3 και ρχ=7.692 mg/mm3 . Οι τιμές της 

πυκνότητας για ορείχαλκο και αλουμίνιο πάρθηκαν απο προηγούμενη διπλωματική 

εργασία ενω η ίδια διαδιακασία ακολουθήθηκε για τον χάλυβα, με τον όγκο να 

υπολογίζεται απο τον τύπο 7β. Οι μέσες τιμές των πυκνοτήτων χρησιμοποιήθηκαν 

τελικά ως οι τιμές πυκνότητας για κάθε υλικό. 



 26 

Χαμένη μάζα δοκιμίου στο τέλος κάθε δοκιμής: [mg] 

                        (8) 

Όπου: 

i : δείκτης που δηλώνει τον αριθμό της μέτρησης στην οποία αντιστοιχεί η τιμή 

 : μάζα δοκιμίου στην προηγούμενη μέτρηση 

 :μάζα δοκιμίου στην παρούσα μέτρηση 

 

Αθροιστική Χαμένη Μάζα Δοκιμίου : [mg] 

                   (9) 

 

Χαμένος Όγκος Δοκιμίου στο τέλος κάθε δοκιμής: [mm3] 

 

Αθροιστικός Χαμένος Όγκος: [mm3] 

 

Ογκομετρικός Ρυθμός Διάβρωσης: Q[m3/s] 

 

Όπου:  

 : χρόνος πειράματος σε δευτερόλεπτα 
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Ογκομετρικός Ρυθμός Διάβρωσης : QΠ [m
3/πρόσκρουση] 

 

Όπου:  

: ο αριθμός προσκρούσεων σε κάθε δοκιμή που υπολογίζεται με τη σχέση  

 

 

Εμβαδόν Θεωρητικής Επιφάνειας Πρόσκρουσης: Α[m2] 

A= dw T                                (14) 

Όπου: 

dw : η διάμετρος της διατομής της υδάτινης δέσμης που λαμβάνεται ίση με dor=1,2mm 

Τ : το μήκος του τόξου που ακολουθεί η δέσμη πάνω στην επιφάνεια του δοκιμίου 

και υπολογίζεται ως εξής: 

 

 

Η θεωρητική επιφάνεια (Α)(Σχήμα 3.13) αντιστοιχεί στην πορεία που διαγράφει η 

δέσμη νερού. Το πρότυπο επιμένει στη χρήση της αντί της πραγματικής επιφάνειας 

πρόσκρουσης που μπορεί να μετρηθεί σχετικά εύκολα εάν είναι διαθέσιμα τα 

Σχήμα 3.13 Σχηματική απεικόνιση 

της θεωρητικής επιφάνειας 

πρόσκρουσης της δέσμης στο 

πλακίδιο. 



 28 

κατάλληλα μετρητικά όργανα. Το πρότυπο κάνει λόγο για τα παραπάνω ενώ 

επισημαίνει και το γεγονός ότι το αποτύπωμα συνήθως σε πειράματα 

επαναλαμβανόμενης πρόσκρουσης,  όμοια με το παρόν, που μελετάται στην εργασία 

αυτή, είναι μεγαλύτερο από  το θεωρητικό. Στη συνέχεια εξηγεί ότι ο λόγος που 

χρησιμοποιείται η θεωρητική επιφάνεια κατά την ανάλυση των δεδομένων, είναι για 

τη διατήρηση απλότητας και ομοιομορφίας υπολογισμών, μεταξύ πολλών 

διαφορετικών εργαστηριακών πειραμάτων, που αφορούν την φθορά και διάβρωση 

δια υγρών σταγονιδίων και δεσμών. Για τους παραπάνω λόγους έχει χρησιμοποιηθεί 

και στην παρούσα εργασία[6]. 

Ποσοστό επαφής: (CP) 

 

Όπου:  

(CP): εκφράζει το ποσοστό της ολόκληρης περιστροφής του τροχού κατά το οποίο η 

δέσμη προσκρούει στο δοκίμιο 

Όγκος Νερού που προσκρούει στο δοκίμιο ανά κρούση: b [m3/ κρούση] 

 

Όπου:  

: μήκος προσκρουόμενης δέσμης 

: εμβαδόν διατομής προσκρουόμενη; Δέσμης 

Μέγιστος Μέσος και Τελικός Ρυθμός Διάβρωσης (Maximum, Average and Terminal 

Erosion Rate): Qe, Qem, Qet αντίστοιχα σε [m3/s] 
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Σχήμα 3.14   Διαγράμματα αθροιστικου χαμένου όγκου και ογκομετρικού ρυθμού διάβρωσης-χρόνου 

πειράματος[5] 

Οι τιμές τους μπορούν να ληφθούν από τα δφιαγράμματα του παραπάνω 

σχήματος(3.14).   

 

Ρυθμός Πρόσκρουσης (Impingement Rate)[1] : Ui [m/s] 

 

 

 

Όπου: 

: αριθμός ψεκαστήρων-δεσμών 

Γραμμικός Ρυθμός Διάβρωσης (Linear Erosion Rate): Ue [m/s] 

 

Αδιάστατη διάβρωση (Rationalized Erosion Rate)[1: Re [Αδιάστατος] 

 

Αδιάστατη Επώαση(Rationalized Incubation Period)[1]: Νο [Αδιάστατος] 

 

Όπου:  

: ο αριθμός των προσκρούσεων ανά δευτερόλεπτο  

: ο χρόνος που διαρκεί η επώαση 

: αριθμός πρόσκρουσης επώασης  
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3.4 Αποτελέσματα 

3.3.1 Διαγράμματα και πίνακας αποτελεσμάτων 

 

 

Στα παραπάνω διαγράμματα διασποράς των σχημάτων 3.15 εως 3.20 φαίνεται η 

συνολική απώλεια μάζας μέχρι κάποιου σημείου. Η γωνία φ είναι αυτή ανάμεσα στην 

ευθεία των σημείων διασποράς και του άξονα του χρόνου πειράματος. Τα μηδενικά 

σημεία είναι ο χρόνος επώασης. Η γωνία είναι σημαντική γιατί με αυτή υπολογίζουμε 

τον μέγιστο ρυθμό ογκομετρικής διάβρψωσης Qe.  

Qe = tanφ / ( ρm*3,6x10^12)   

 

Σχήμα 3.15 tanφ=0,7 Σχήμα 3.16 tanφ=0,65 

Σχήμα 3.17 tanφ=0.333 Σχήμα 3.18 tanφ=0,21 

 

Σχήμα 3.19 tanφ=0,26 Σχήμα 3.20 tanφ=0,29 
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Πίνακας 3.2 Αποτελέσματα 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

  Αλουμίνιο 1 Αλουμίνιο 2 Ορείχαλκος 1 Ορείχαλκος 2 Χάλυβας 1 Χάλυβας 2 

Vl (m/s) 151.06 

dw (mm) 1.2 

A (mm^2) 1.8007*10^-8 

Lw (mm) 0.0426618 

b (mm^3) 3.824*10^-8 

Ui (m/s) 267.947 

(CP) 0.0154 

Qe 

(m^3/s) 
7.132*10^-14 6.622*10^-14 1.148*10^-14 7.444*10^-15 

9.392*10^-

15 
1.008*10^-14 

Qem 

(m^3/s) 
3.353558325 3.336604782 1.188115537 1.171759436 

0.63370252
9 

1.171759436 

QeΠ 

(m^3/s) 
7.132*10^-16 6.622*10^-16 1.148*10^-16 7.444*10^-17 

9.392*10^-

17 
1.008*10^-16 

Ue (m/s) 3.960*10^-6 3.677*10^-6 6.375*10^-7 3.134*10^-7 
5.216*10^-

07 
5.60264E-07 

Re 1.478*10^-8 1.372*10^-8 2.379*10^-9 1.542*10^-9 
1.946*10^-

09 
2.0909*10^-09 

logRe -7.830263071 -7.862447755 -8.623540955 -8.811641122 
-
8.71069113

1 

-8.679656897 

t0 (s) 3600 4320 7200 7200 9000 9360 

H0 (m) 964610.4042 1157532.485 1929220.808 1929220.808 
2411526.01
1 

2507987.051 

N0 1023483.427 1228180.112 2046966.853 2046966.853 
2558708.56

7 
2661056.909 

logN0 6.010080814 6.089262061 6.31111081 6.31111081 
6.40802082
3 

6.425054162 

N0xRe 0.015129262 0.01685832 0.004870459 0.003158419 
0.00498115

1 
0.00556413 

 

3.3.2 Άμεση και έμμεση κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων 

Μετα τον υπολογισμό των παραπάνω τιμών, στη συνέχεια αναλυόνται ανάλογα με το 

τι συμπεράσματα πρέπει να εξαχθούν. Το πρότυπο ASTM G73[1], θεωρεί αναγκαία 

την κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων με μετρήσεις που έγιναν για κάποιο ή 

κάποια από τα υλικά αναφοράς που προτείνει, τα οποία δοκιμάστηκαν στην ίδια 

μονάδα με τις ίδιες παραμέτρους που χρησιμοποιεί το εκάστοτε πείραμα. Στην 

περίπτωση της παρούσας εργασίας, δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα από τα υλικά 

αναφοράς του προτύπου, πράγμα που σημαίνει ότι η κανονικοποίηση και η σύγκριση 

των τιμών αντίστασης σε διάβρωση με άλλες έγκυρες είναι δύσκολη.  

Χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο και υλικά αναφοράς την διπλωματική του αποφοίτου 

Βίκτωρα Ιορδάνου[6]. Οι συνθήκες διαφοροποιούνται στην ταχύτητα περιστροφής 

του τροχού. Η κανονικοποιήση μπορει να επιτευχθεί με μικρή ακρίβεια. 

Παρακάτω παραθέτονται οι σχέσεις(22-29) που χρησιμοποιούνται και τις 

παραμέτρους που υπολογίζονται με αυτές, για το χαρακτηρισμό της διάβρωσης των 

δοκιμασμένων υλικών, κατά την κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων: 



 33 

  

Άμεση Κανονικοποίηση: 

Σχετική κανονικοποιημένη αντίσταση σε διάβρωση (Relative Normalized Erosion 

Resistance) 

 

Όπου: 

: ο μέγιστος ογκομετρικός ρυθμός διάβρωσης του υλικού που εξετάστηκε 

: ο μέγιστος ογκομετρικός ρυθμός διάβρωσης του υλικού αναφοράς που 

εξετάστηκε 

Σχετική κανονικοποιημένη αντίσταση επώασης(Relative Normalized Incubation 

Resistance) 

 

Όπου: 

: ο χρόνος επώασης του υλικού που εξετάστηκε 

: ο χρόνος επώασης του υλικού αναφοράς που εξετάστηκε 

Έμμεση Κανονικοποίηση: 

Αριθμός Αντίστασης σε Διάβρωση (Erosion Resistance Number)(NER) 

 

Όπου: 

i: δείκτης που δηλώνει το υλικό αναφοράς στο οποίο αναφέρεται μια τιμή που τον 

περιέχει. Χρησιμοποιείται στην περίπτωση που σε ένα πείραμα χρησιμοποιηθούν 

πάνω από ένα διαφορετικά υλικά αναφοράς. Παίρνει τιμές από 1 μέχρι k.                                                                                       
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Qex: ο μέγιστος ογκομετρικός ρυθμός διάβρωσης του υλικού που εξετάστηκε. 

Qer: ο μέγιστος ογκομετρικός ρυθμός διάβρωσης του υλικού αναφοράς (i) που 

εξετάστηκε. 

Seri: η αντίσταση σε διάβρωση αναφοράς, για το υλικό αναφοράς (i). Λαμβάνεται από 

τον πίνακα Α.1.1 του προτύπου ASTM G73. 

Αριθμός Αντίστασης Επώασης (Incubation Resistance Number)(NOR) 

 

Όπου: 

: ο χρόνος επώασης του υλικού που εξετάστηκε 

: ο χρόνος επώασης του υλικού αναφοράς (i) που εξετάστηκε 

: η αντίσταση επώασης αναφοράς, για το υλικό αναφοράς . Λαμβάνεται από τον 

πίνακα Α.1.1 του προτύπου ASTM G73. 

Οι Συντελεστές Πειραματικής Διάταξης: Fo και Fe 

 

 

Όπου: 

: Συντελεστής Πειραματικής Διάταξης για το Ρυθμό Διάβρωσης 

: η αντίσταση επώασης αναφοράς, για το υλικό αναφοράς. Λαμβάνεται από τον 

πίνακα Α.1.1 του προτύπου ASTM G73[5].  

:  η ταχύτητα πρόσκρουσης του υγρού πάνω στο δοκίμιο 
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Όπου: 

: Συντελεστής Πειραματικής Διάταξης για την Περίοδο Επώασης 

: η αντίσταση διάβρωση αναφοράς, για το υλικό αναφοράς. Λαμβάνεται από τον 

πίνακα Α.1.1 του προτύπου ASTM G73[5].  

 

Οι σχέσεις πρόβλεψης τιμών διάβρωσης και συντελεστών διάταξης. Τα εμπειρικά 

μοντέλα του προτύπου ASTM G73[5]. 

 

 

 

Για    = 0,4J-0.16 

         = 0,67 logd+0.57J- 0.22K-0.34 

 

Όπου 

d: η διάμετρος των σταγονιδίων ή της δέσμης σε mm 

J: παίρνει τιμή 0 για σταγονίδια και τιμή 1 για δέσμη 

Κ: παίρνει τιμή 0 για επίπεδη επιφάνεια πρόσκρουσης και τιμή 1 για κυλινδρική ή 

κυρτή επιφάνεια πρόσκρουσης. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς σχηματίστηκαν οι Σχέσεις (27) και (28), στο 

Παράρτημα του προτύπου ASTM G73[1]. 

3.3.3 Σύγκριση των δοκιμίων της παρούσας μελέτης 
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Στο παρακάτω Σχήμα (3.21) παρατηρείται οτι το αλουμίνιο όπως αναμενόταν χάνει 

τον περισσοτέρο όγκο. Ο χρόνος επώασης δεν διαφέρει ιδιαίτερα στα 6 δοκίμια.  

 

3.3.4 Σύγκριση τιμών πειράματος με τις εμπειρικές σχέσεις του προτύπου 

 

Αν και χωρίς την κανονικοποίηση των τιμών που υπολογίστηκαν στην παρούσα 

εργασία, δεν μπορούμε να εξετάσουμε ακριβώς αν αυτές συμπίπτουν με το μοντέλο 

του προτύπου, είναι δυνατόν να γίνει σύγκριση αφού υπολογίσουμε τα logNER και 

logNOR από τις σχέσεις (28) και (29). Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της μελέτης 

μπορεί να γίνει με τις τιμές του πίνακα 3.3, στον οποίο φαίνονται μερικές ενδεικτικές 

Πίνακας 3.3 Τιμες logNOR και logNER για διάφορα υλικά[1] 

Σχήμα 3.21 Διάγραμμα σύγκρισης της συνολικής απώλειας όγκου όλων των δοκιμίων 
Σχήμα 3.21 Συγκριτικό διάγραμμα όλων των δοκιμίων 
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τιμές. Τα μέταλλα αυτά αποτελούν υλικά αναφοράς για το πρότυπο τα οποία μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε πειράματα για την κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Με αντικατάσταση των γνωστών μεταβλητών από τον πίνακα 3.1. και θέτοντας με 

J=1 και Κ=0 στις Σχέσεις (28) και (29), παίρνουμε τις εξής τιμές logNER και 

logNOR για κάθε δοκίμιο. 

Πίνακας 3.3 Τιμές logNER και logNOR για τα δοκίμια της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

  
Αλουμίνιο 

1 

Αλουμίνιο 

2 

Ορείχαλκος 

1 

Ορείχαλκος 

2 

Χάλυβας 

1 

Χάλυβας 

2 

logNER 2.15 2.18 2.95 3.14 3.04 3.01 

logNOR 0.68 0.76 0.99 0.99 1.08 1.1 

Συγκρίνοντας τις τιμές των 2 πινάκων παρατηρείται μια διαφορά, η οποία είναι 

λογική αφού τα δικά μας υλικά διαφέρουν απο αυτά του πίνακα 3.2 Αν τα logNER 

και logNOR υπολογίζονταν με τις Σχέσεις (24) και (25) με χρήση δεδομένων από 

δοκιμασμένα υλικά αναφοράς, τα πράγματα πιθανόν να ήταν πολύ διαφορετικά. Ο 

παραπάνω υπολογισμός και τα αποτελέσματά του αποδεικνύουν ότι είναι πολύ 

δύσκολη η μοντελοποίηση του φαινομένου της διάβρωσης με την πρόσκρουση 

υγρού. Χωρίς κανονικοποιημένα δεδομένα οι σχέσεις πρόβλεψης δεν είναι και πολύ 

χρήσιμες. Για τη σωστή σύγκριση των αποτελεσμάτων ενός πειράματος με τις 

σχέσεις αυτές, είναι απαραίτητη η χρήση των Σχέσεων (24) και (25) για τον 

υπολογισμό των logNER και logNOR. 

3.3.5 Σύγκριση τιμών πειράματος με προηγούμενη διπλωματική εργασία 

Τα δοκίμια του αλουμινίου  

και του ορείχαλκου έχουν 

ξανα μελετηθεί στην 

διπλωματική εργασία 

(Βίκτωρας Ιορδάνου) στην 

ίδια μονάδα και κάτω από 

τις  ίδιες σχεδόν συνθήκες. 

Για την ακρίβεια το μόνο 

που αλλάζει είναι η 

ταχύτητα περιστροφής. Στο 

παρόν υποκεφάλαιο 

παρουσιάζονται με διαγράμματα οι διαφορές τους. 

Σχήμα 3.22 Σύγκριση της απώλειας μάζας μεταξύ των δοκιμίων 

Αλουμίνιο1 της παρούσας διπλωματικής και Αλουμίνιο1 της 

διπλωματικής εργασίας του Β. Ιορδάνου[6] 
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Tα δοκίμια αλουμινιίου στην παρούσα διπλωματική εργασία εμφάνισαν πολύ 

μεγαλύτερη απώλεια μάζας. Γενικά η μεγαλύτερη απώλεια μάζας είναι αναμενόμενη 

λόγω της μεγαλύτερης γωνιακής ταχύτητας που χρησιμοποιήθηκε. Στα δοκίμια 

ορείχαλκου η διαφορά είναι 

σαφως μικρότερη. 

 

Στα διαγράμματα με 

πράσινο ρόμβο φαίνεται η 

παρούσα διπλωματική 

εργασία και με κόκκινο 

τετράγωνο αυτή του Β. 

Ιορδάνου[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.23 Σύγκριση της απώλειας μάζας μεταξύ των δοκιμίων 

Αλουμίνιο2 της παρούσας διπλωματικής και Αλουμίνιο2 της 

διπλωματικής εργασίας του Β. Ιορδάνου[6] 

 

Σχήμα 3.24 Σύγκριση της απώλειας μάζας μεταξύ των δοκιμίων 

Ορείχαλκος1 της παρούσας διπλωματικής και Ορείχαλκος1 της 

διπλωματικής εργασίας του Β. Ιορδάνου[6] 
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Κεφάλαιο 4. Υπολογιστικό μοντέλο 

4.1. Βασικές εξισώσεις  

Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνονται όλες οι μαθηματικές σχέσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία και οι οποίες επιλύθηκαν είτε αναλυτικά 

είτε με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη βοήθεια 

που προσφέρουν τα υπολογιστικά πακέτα σε μια τέτοια σχεδίαση.   

Στην πραγματικότητα οι ροές περιγράφονται από μερικές διαφορικές εξισώσεις, οι 

οποίες δεν μπορούν να λυθούν αναλυτικά στη γενική τους περίπτωση. Χωρίζοντας 

την πολύπλοκη περιοχή της ροής σε μικρά κελιά, αυτές οι εξισώσεις μπορούν να 

λυθούν κατά προσέγγιση με αριθμητικές μεθόδους. Λόγω της ευρείας εφαρμογής της, 

η υπολογιστική ρευστοδυναμική έγινε βασικό εργαλείο της μηχανικής ρευστών. 

Λόγω των πολύπλοκων ροϊκών φαινομένων εντός των ατμοστροβίλων, ο σχεδιασμός 

τους, συχνά βασίζονταν σε εμπειρικά δεδομένα για να προσδιορίσουν τη ροή στην 

και να υπολογίσουν την απόδοση και τις απώλειες. Συχνά η σχεδίαση των καναλιών 

της ροής και των πτερυγίων βασίζεται σε δεδομένα δοκιμών όμως η πρόσβασή μας 

σε σχετικά οικονομικούς υπολογιστές με υψηλή υπολογιστική ισχύ ενίσχυσαν την 

Σχήμα 3.22 Σύγκριση της απώλειας μάζας μεταξύ των δοκιμίων 

Ορείχαλκος2 της παρούσας διπλωματικής και Ορείχαλκος2 της 

διπλωματικής εργασίας του Β. Ιορδάνου[6] 
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ανάπτυξη των αριθμητικών μεθόδων που επιλύουν τις τρισδιάστατες εξισώσεις 

Navier Stokes. Γι’ αυτό το λόγο οι αριθμητικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται στη 

βιομηχανία με στόχο τη βελτιστοποίηση των υδραυλικών συνιστωσών, την αύξηση 

της αξιοπιστίας στην πρόβλεψη της απόδοσης και τη μείωση του κόστους λόγω 

δοκιμών.  

 

4.2. Τρίγωνα Ταχυτήτων 

Το νερό εισέρχεται με ταχύτητα  , η οποία δίνεται από το διανυσματικό άθροισμα 

της σχετικής ταχύτητας (ως προς ένα σύστημα συντεταγμένων που περιστρέφεται 

μαζί με το πτερύγιο)  και της ταχύτητας περιστροφής του πτερυγίου . Για να 

σχεδιαστεί το τρίγωνο ταχυτήτων στην είσοδο ισχύει ότι  και  ότι η 

διεύθυνση της είναι εφαπτομενική στο πτερύγιο στη θέση 1 (είσοδος). Επίσης 

στην περίπτωση της παρούσας εργασίας θεωρείται ότι η διεύθυνση της    έχει μόνο 

ακτινική συνιστώσα.  
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         Σχήμα 4.1 

Οι γωνίες θ και φ σχηματίζονται μεταξύ των ανυσμάτων (Vt,Vi)  και  (Vi,Vw),  

αντίστοιχα. Όλες οι λεπτομέρειες δίνονται στo Σχήμα 4.1  

 

 

4.3 Πολυφασική ροή 

Πολυφασική ροή είναι η ροή στην οποία είναι παρόντα περισσότερα από ένα ρευστά. 

Σε γενικές γραμμές, τα ρευστά αποτελούνται από διαφορετικά χημικά είδη, όπως το 

αέρας-νερό. Σε ορισμένες εφαρμογές, μπορούν να αντιπροσωπεύουν διαφορετικές 

θερμοδυναμικές φάσεις του ίδιου είδους, όπως ατμός-νερό. Είναι σημαντικό να γίνει 

διάκριση μεταξύ πολυσύνθετων και πολυφασικών ροών. Στις πολυσύνθετες το ένα 

ρευστό υποτίθεται ότι αποτελείται από ένα μείγμα χημικών ειδών που αναμειγνύονται 

σε μοριακό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, η ταχύτητα, θερμοκρασιακά πεδία κ. λπ. 

επιλύονται για το ρευστό. Τα παραδείγματα είναι αέρια μίγματα και υγρά διαλύματα.  

Τα ρευστά σε πολυφασική ροή υποτίθεται ότι αναμιγνύονται σε μακροσκοπικές 

κλίμακες μήκους, πολύ μεγαλύτερες από μοριακό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

είναι φυσαλίδες αερίου σε υγρό, υγρά σταγονίδια σε ένα αέριο κ.λ.π. Σε αυτήν την 

περίπτωση, είναι απαραίτητο να επιλύσουμε για διαφορετική ταχύτητα και 

θερμοκρασία πεδίων κ. λπ. , για κάθε υγρό. 
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Αυτά μπορούν να αλληλεπιδρούν μέσω των διεπιφανειακών δυνάμεων και τη 

μεταφορά θερμότητας και μάζας σε όλες τις διεπιφανειακές τάσεις.  

Συνεχές ρευστό 

ΜΙΑ συνεχής φάση ή συνεχές ρευστό είναι αυτό που σχηματίζει  μια συνεχόμενα 

συνδεδεμένη περιοχή.  

Τα ομοιογενή και ανομοιογενή μοντέλα 

Είναι τα δύο διακριτά μοντέλα τα οποία είναι διαθέσιμα για Eulerian-Eulerian 

πολυφασική ροή 

Επιφανειακή τάση  

Το μοντέλο της επιφανειακής τάσης που χρησιμοποιείται στο CFX βασίζεται στο 

μοντέλο συνεχούς επιφανειακής δύναμης Brackbill. Αυτό μοντελοποιεί την 

επιφανειακή τάση ως δύναμη όγκου συγκεντρωμένη στην διεπιφάνεια, παρά ως 

επιφανειακή δύναμη. Αν θεωρηθεί ως ελεύθερη επιφάνεια διεπαφής αυτή που 

εμφανίζεται στο σχήμα 4.2 : 

 

 

 

 

 

Ορίζεται ένα πρωτεύον ρευστό (η υγρή φάση) και ένα δευτερεύον (συνήθως σε αέρια 

φάση). Η δύναμη της επιφανειακής τάσης δίνεται από την σχέση 

 

             

Όπου  

 

 

 

και 
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Όπού  είναι η επιφανειακή τάση,   είναι η διεπιφάνεια του διανύσματος με 

κατεύθυνση από το πρωταρχικό ρευστό προς το δευτερεύον,  είναι η κλίση στη 

διεπιφάνεια και  είναι η καμπυλότητα επιφάνειας που καθορίζεται από τη σχέση: 
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Κεφάλαιο 5. Αποτελέσματα υπολογιστικού μοντέλου 

Λόγω της πολυπλοκότητας του πειράματος χρειάστηκε να γίνουν 4 διαφορετικά 

τρεξίματα.  

5.1 Επιλογή γεωμετρίας και δημιουργία πλέγματος 

Για τις 3 διαφορετικές γεωμετρίες δημιοργήθηκαν 3 διαφορετικά πλέγματα. Λόγω του ότι η 

συνολική γεωμετρία δεν ήταν κατάλληλη για όλες τις μετρήσεις Απομονώθηκε ένα κομμάτι 

του τροχού(σχήματα 5.1,5.2) με άνοιγμα 15 μοιρών.  

 

Στα σχήματα 5.3-5.6 φαίνονται τα πλέγματα που δημιουργήθηκαν 

 

Σχήμα 5.1 Συνολική γεωμετρία Σχήμα 5.2  Κομμάτι που επιλέχθηκε για τα 

τρεξίματα 2,3,4 

 

Σχήμα 5.3 Πλέγμα συνολικής γεωμετρίας.  
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Σχήμα 5.4 Πλέγμα επιλεγμένου κομματιού 

Σχήμα 5.5 Πλέγμα της δέσμης 

Σχήμα 5.6 Τομή πλέγματος του επιλεγμένου κομματιού 



 46 

 

5.2 Τρεξίματα 

Στο πρώτο τρέξιμο περιστράφηκε ο τροχός με περιστροφική ταχύτητα 4000rpm, όση 

ήταν και στο πείραμα. Τα αποτελέσματα του πρώτου τρεξίματος εισήχθησαν ως 

οριακή συνθήκη στα επόμενα τρεξίματα. 

Τρέξιμο 1- Περιστροφή δίσκου με την επίδραση της κίνησης του αέρα, χωρίς την 

επίδραση της δέσμης: 

Στα σχήματα 5.1-5.5 παρατηρείται ότι η ταχύτητα του αέρα παίρνει τις μέγιστες τιμές 

της στην περιοχή όπου στερεώνονται τα δοκίμια.  

 

 

Σχήμα 5.7 Μεταλλικός τροχός και επίδραση του αέρα στο κέλυφος 
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Σχήμα 5.8 Ταχύτητα αέρα στο κέλυφος απο σταθερό παρατηρητή 

Σχήμα 5.9 Ταχύτητα αέρα στο κέλυφος απο περιστρεφόμενο παρατηρητή 



 48 

Σχήμα 5.10 Ταχύτητα του αέρα γύρω από το δοκίμιο 

Σχήμα 5.11 Ταχύτητα του αέρα γύρω από το δοκίμιο 
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Τρέξιμο 2- Δέσμη νερού χωρίς την επίδραση του αέρα 

Για την καλύτερη παρατήρηση της δέσμης έχει επιλεγεί καμπύλη επιφάνεια με ακτίνα 

καμπυλότητας r=0.1559 (Σχήμα 5.12). Η επιφάνεια αυτή δεν εκτείνεται σε όλο το 

χωρίο αλλά απο το σημείο Χ1(0.0290 εως Χ2(-0.0475)  

Σχήμα 5.12 Επιλεγμένη επιφάνεια για την επίδειξη των αποτελεσμάτων 

Στα σχήματα 5.13 ,5.14 διακρίνονται η ταχύτητα της δέσμης και το κλάσμα όγκου 

αντίστοιχα χωρίς την επίδραση του αέρα. Γίνεται εύκολα διακριτό ότι η δέσμη 

καταλήγει στην έξοδο χωρίς ιδιαίτερες απώλειες. Η ταχύτητα έχει οριστεί ίση με 

136m/s 

Σχήμα 5.13 Ταχύτητα δέσμης  

 

Σχήμα 6.5 Ταχύτητα αέρα γύρω απο το δοκίμιο 
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Σχήμα 5.14 Κλάσμα όγκου νερού 

 

 

 

Τρέξιμο 3- Δέσμη νερού με την επίδραση του αέρα 

Στο σχήμα 5.15  Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο αέρας επηρεάζει την δέσμη του 

πειράματος. Η διαφορά με το μη περιστρεφόμενο μοντέλο φαίνεται στο σχήμα 5.16  

Και η μέγιστη τιμή της είναι περίπου ίση με 40.6m/s.  Στα σχηματα 5.17 ,5.18 όπου 

μειώσαμε την ταχύτητα της δέσμης η επίδραση του αέρα είναι σαφώς μεγαλύτερη. 

Σχήμα 5.15 Ταχύτητα δέσμης νερού ίση με 136.4 m/s  
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Σχήμα 5.16 Σύγκριση ταχυτήτων με και χωρίς την επίδραση αέρα 

  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.17 Ταχύτητα δέσμης νερού ίση με 81.84 m/s 
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Αντίστοιχα παρατηρούνται και τα κλάσματα όγκου στα σχήματα 5.9 -5.11  

H διαφορά των κλασμάτων όγκου είναι πολύ μικρή(της τάξεως τοθ 0.05) όπως  

φαίνεται στο σχήμα 5.20 

 

 

 

 

Σχήμα 5.18 Ταχύτητα δέσμης νερού ίση με 40.92m/s 

Σχήμα 5.19 Κλάσμα όγκου δέσμης. Ταχύτητα δέσμης ίση με 136.4m/s 
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Σχήμα 5.20 Σύγκριση κλασμάτων όγκου για ταχύτητες δέσμης με και χωρίς την επίδραση του αέρα 

 

 

Σχήμα 5.21 Κλάσμα  όγκου νερού. Ταχύτητα δέσμης ίση με 81.84m/s 

 

 

 

 

Σχήμα 6.10 Κλάσμα όγκου δέσμης. Ταχύτητα δέσμης ίση με 81.84m/s 

 



 54 

 

 

Τέλος στα σχήματα 5.23 -5.25 Φαίνονται οι ροϊκες γραμμές της ταχύτητας 

Σχήμα 5.23 Ταχύτητα δέσμης ίση με 136.4m/s 

 

Σχήμα 5.22 Κλάσμα όγκου δέσμης. Ταχύτητα δέσμης ίση με 40.92 m/s 
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Σχήμα 5.24 Ταχύτητα δέσμης ίση με 81.84m/s 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.25 Ταχύτητα δέσμης ίση με 40.92m/s 
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Τρέξιμο 4- Δέσμη νερού με την επίδραση του αέρα και τοποθετημένο το δοκίμιο 

 

Φαίνεται στο σχήμα 5.26 ότι ο αέρας επηρεάζει τη δέσμη αφού αυτή έχει 

συγκρουστεί με το δοκίμιο. Στα σχήματα 5.27 -5.29 φαίνεται η ταχύτητα της δέσμης 

και η πρόσκρουση στο δοκίμιο. 

Σχήμα 5.26 Διανύσματα ταχύτητας δέσμης και αέρα 
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Σχήμα 5.27 Ταχύτητα δέσμης ίση με 136.4m/s  και πρόσκρουση στο δοκίμιο με επίδραση του αέρα 

Σχήμα 5.28 Ταχύτητα δέσμης ίση με 81.84m/s  και πρόσκρουση στο δοκίμιο με επίδραση του αέρα 
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Στα σχήματα 5.30-5.31 διακρίνεται η ταχύτητα του αέρα για τις διαφορετικές 

ταχύτητες της δέσμης 

 

 

 

Σχήμα 5.29 Ταχύτητα δέσμης ίση με 40.92m/s  και πρόσκρουση στο δοκίμιο με επίδραση του αέρα 

 

Σχήμα 5.30 Ταχύτητα του αέρα για ταχύτητα δέσμης ίση με 136.4m/s 
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Σχήμα 5.31 Ταχύτητα του αέρα για ταχύτητα δέσμης ίση με 81.84m/s 

 

Σχήμα 5.32 Ταχύτητα του αέρα για ταχύτητα δέσμης ίση με 40.92m/s 
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Στα σχήματα 5.33-5.35 Διακρίνονται τα κλάσματα όγκου για τις διαφορετικές 

ταχύτητες της δέσμης 

 

 

 

Σχήμα 5.33 Κλάσμα όγκου δέσμης με επίδραση αέρα. Ταχύτητα δέσμης ίση με 136.4m/s 

Σχήμα 5.34 Κλάσμα όγκου δέσμης με επίδραση αέρα. Ταχύτητα δέσμης ίση με 81.84m/s 
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Τα κλάσματα όγκου μελετήθηκαν και σε ισοεπιφάνεια για τιμές 90%, 50% και 10% 

όπου φαίνεται και ο τρόπος που διαχέεται το νερό μετά την πρόσκρουση με το 

πλακίδιο(σχήματα 5.36-5.38) 

 

Σχήμα 5.35 Κλάσμα όγκου δέσμης με επίδραση αέρα. Ταχύτητα δέσμης ίση με 40.92m/s 

 

Σχήμα 5.36 Ισοεπιφάνεια 90% κλάσματος όγκου νερού 
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Σχήμα 5.37 Ισοεπιφάνεια 50% κλάσματος όγκου νερού 

 

Σχήμα 5.38 Ισοεπιφάνεια 10% κλάσματος όγκου νερού  
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Επίσης μετρήθηκε και η πίεση (στατική, απόλυτη και συνολική) που ασκεί η δέσμη 

ταχύτητας 136m/s στο δοκίμιο όπoυ παρατηρείται οτι παίρνει μέγιστη τιμή στο 

κέντρο της διαμέτρου της δέσμης όπως ήταν αναμενόμενο 

Σχήμα 5.39 Στατική πίεση στο πλακίδιο 

Σχήμα 5.40 Απόλυτη πίεση στο πλακίδιο 
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Σχήμα 5.41 Ολική πίεση στο πλακίδιο 

 Τέλος μετρήθηκε η κινητική ενέργεια της τύρβης. Η μέτρηση αυτή δείχνει στην 

ουσία σε ποια σημεία εμφανίζεται η τύρβη. 

 Σχήμα 5.42 Κινητική ενέργεια της τύρβης στη συνολική γεωμετρία 
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Σχήμα 5.43 Κινητική ενέργεια της τύρβης γύρω απο το δοκίμιο 

 

 Σχήμα 5.44 Κινητική ενέργεια της τύρβης γύρω απο τη δέσμη χωρίς την επίδραση του αέρα 
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Σχήμα 5.45 Κινητική ενέργεια της τύρβης γύρωαπο την δέσμη με την επίδραση του αέρα  

 

5.2 Υπολογισμός δύναμης της δέσμης στα δοκίμια 

Η μέτρηση της δύναμης που ασκεί η δέσμη στα δοκίμια έγινε με δυο μεθόδους. Την 

υπολογιστική και την αναλυτική. Στην υπολογιστική πήραμε τα αποτελέσματα απο το 

ANSYS. Οι ταχύτητες που επιλέχθηκαν ήταν η 136.4m/s που είναι και η ταχύτητα 

του πειράματος, η 40.92m/s που αντιστοιχεί στο 33.33% της ταχήτητας του 

πειράματος και η 81.84m/s που αντιστοιχεί στο 66.67% της ταχύτητας του 

πειράματος.  

Για τις ίδιες τιμές ταχυτήτων επιλυθηκε και η αναλυτική μεθοδος με την βοήθεια των 

σχέσεων 30 και 31 

 

Όπου; 

Q: Η παροχή σε  

V: Η ταχύτητα της δέσμης σε m/s 

d: Η διάμετρος του ψεκαστήρα 

και 
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Όπου: 

ρ: Η πυκνότητα του νερού ίση με 1000kg/  

Η επίλυση έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα(πίνακας 6.1) 

Πίνακας 6.1 Αποτελέσματα 

Ταχύτητα Δέσμης [m/s] Δύναμη Α.Μ. [Ν] Δύναμη Υ.Μ. [Ν] 

40.92 1.8937 1.3156 

81.84 7.575 5.3121 

136.4 21.0417 13.4808 

 

Στο διάγραμμα 

του σχήματος 5.46 

διακρίνεται η 

διαφορά των δυο 

μεθόδων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.46 Διάγραμμα Δύναμης-Ταχύτητας δέσμης 
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Παρατηρήσεις και συμπεράσματα 

Λόγω βλαβών στην μονάδα και λόγω του ανοιχτού κυκλώματος, η απώλεια νερού 

είναι πολυ μεγάλη. 

Η κάθετη ως προς την δέσμη νερού, τοποθέτηση των δοκιμίων δεν προσομοιώνει 

ακριβώς την λειτουργία ατμοστροβίλων (υδατοστροβιλων κ.ο.κ.), όπου η δέσμη 

συγκρούεται πλαγίως με τα πτερύγια. 

Ο ηλεκτροκινητήρας έχει μαζέψει άλατα και προκαλούνται ταλαντώσεις, οι οποίες 

έχουν ως αποτέλεσμα, μεγαλύτερο θόρυβο και εν τέλει καταστροφή του κινητήρα. 

Oι βίδες σύσφιξης ήταν εξ’ αρχής πολύ οξειδωμένες γεγονός που εμπόδιζε την 

εύκολη τοποθέτηση τους. 

Τα holders λόγω λανθασμένης γεωμετρίας δεν ήταν δυνατόν να μείνουν απολύτως 

σταθερά. Επίσης τα holders έχουν υποστεί και αυτά διάβρωση και έχει μείνει το 

αποτυπωμα της δέσμης πάνω τους. 

Η φθορά της παρούσας διπλωματικής ήταν σημαντικά μεγαλύτερη απο αυτή της 

διπλωματικής εργασίας που χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο σύγκρισης[2], πράγμα 

αναμενόμενο λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητας περιστροφής και άρα μικρότερης 

γωνίας πρόσκρουσης. Όταν η γωνία πρόσκρουσης μειώνεται, ο ρυθμός διάβρωσης 

αυξάνεται[6].  

Ο μηχανισμός θραύσης του ορείχαλκου1 ήταν εμφανής αφού ήταν εμφανής η ρωγμή. 

Αντίθετα άγνωστος παραμένει ο μηχανισμός θραύσης του αλουμινίου2 αφου δεν 

υπήρχε εμφανής ρωγμή και δεν έγινε θραυστογραφική μελέτη με ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης. Το πιθανότερο είναι να υπήρχε εσωτερική ρωγμή που 

διαδόθηκε με την εξέλιξη του πειράματος. Αιτία των θραύσεων πιθανώς ήταν η πέρα 

του επιτρεπτού ορίου σύσφιξη της βίδας σε συνδυασμό με την καταπόνηση απο την 

πρόσκρουση με την δέσμη νερού. 

Το αποτύπωμα που άφηνε η δέσμη στα δοκίμια ήταν μεγαλύτερο από την διάμετρό 

της, πράγμα που λογικά οφείλεται στον μηχανισμό της διάβρωσης και στην γωνία 

πρόσκρουσης. 
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Το μοντέλο που επιλύθηκε στο  ANSYS ήταν solid state και όχι transient. Αυτό έγινε 

για λόγους έλλειψης υπολογιστικών πόρων και χρόνου. Ένα transient μοντέλο θα 

έδινε ακόμη πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα 

Στα τρεξίματα 2-4 ο δίσκος δεν περιστρεφόταν αλλά αντιθέτως χρησιμοποιήσαμε τα 

αποτελέσματα της κίνησης του αέρα απο το τρέξιμο 1. Αυτό προσομοιώνει σιγουρα 

το πρόβλημα αλλα ίσως όχι στον βαθμό που θα το προσομοίωνε ένα τρέξιμο στη 

συνολική γεωμετρία με την δέσμη. 

Στη μέτρηση της δύναμης είναι εμφανής η διαφορά μεταξύ του αναλυτικού και του 

υπολογιστικού μοντέλου ιδαίτερα στις υψηλές ταχύτητες. Λόγω του ότι δεν έχει 

μετρηθεί με κάποιο τρόπο η πραγματική δύναμη που ασκεί η δέσμη στο δοκίμιο, 

παραμένει άγνωστο ποιας απο τις 2 μεθόδους οι τιμές βρίσκονται πιο κοντά στην 

πραγματικότητα. 
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Προτάσεις 

Υπάρχουν σαφώς πολλά περιθώρια εξέλιξης της έρευνας. Για να συμβεί αυτό θα ήταν 

ιδανικό να γινουν οι παρακάτω προσθήκες/βελτιώσεις. 

Όσον αφορά το εργαστήριο και τον εξοπλισμό προτείνεται η αγορά ενός σύγχρονου 

ηλεκτρονικού υπολογιστή μεγάλης υπολογιστικής ισχύος για καταγραφή των 

αποτελεσμάτων, παραγωγή διαγραμμάτων, επεξεργασία στερεοσκοπικών λήψεων 

κλπ. Επίσης είναι σημαντική η αγορά ειδικού εξοπλισμού. Ένα στερεοσκόπιο και ένα 

σκληρόμετρο Rockwell(αφού η κατά Vickers σκληρότητα τόσο μικρων δοκιμίων 

ειναι πολύ δύσκολη) είναι απαραίτητα για την περεταίρω διερεύνηση του 

φαινομένου. Τέλος προτείνεται η διαπλάτυνση αν είναι δυνατόν του σιφωνιού που 

καταλήγουν τα νερά της μονάδας και η βελτιωση της κλίσης του δαπέδου ωστε να 

αποφεύγονται οι μικρο πλημμύρες. 

Η μονάδα επιδέχεται αρκετών επιδιορθόσεων. Λόγω της υγρασίας που επικρατεί ο 

ηλεκτροκινητήρας έχει μαζέψει άλατα και σαν αποτέλεσμα αυτού δημιουργεί 

ταλαντώσεις. Προτείνεται είτε η αντικατάστασή του, είτε ο καθαρισμός του αν αυτό 

είναι εφικτό. Ο ιμάντας κίνησης χρειάζεται σύσφιξη. Το περίβλημα του τροχού 

πρέπει να στεγανοποιηθεί καλύτερα ώστε να μειωθεί η υγρασία. Η δεξαμενή 

αποβολής εμφάνισε το σοβαρότερο πρόβλημα. Κατα τη διάρκεια του πειράματος 

σπάσανε οι ραφές συγκόλησης της βάσης της με αποτέλεσμα να πλυμμηρίζει το 

εργαστήριο καθώς και ο διάδρομος έξω απο αυτό. Είναι απαραίτητη η αγορά 

καινούργιας. Τα holders μπορούν να επανασχεδιαστούν και να φτιαχτούν νέα με 

καμπυλωτή βάση που θα εφαρμόζεται στον τροχό ετσι ώστε να μένουν σταθερά και 

να μην χαλάνε την ζυγοστάθμιση. Θα βοηθούσε πολύ αν γινόταν πειράματα σε 5-6 

διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής με αναλυτική καταγραφή όλων των δεδομένων 

ώστε βασει αυτών να γίνεται η κανονικοποίηση των μελλοντικών μετρήσεων. 

Επίσης μια πιο πλάγια τοποθέτηση των δοκιμίων θα ήταν χρήσιμη για την καλύτερη 

προσομοίωση των πραγματικών διατάξεων ατμοστροβίλων(αεριοστροβίλων κλπ) 
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Όσον αφορά τα δοκίμια θα μπορούσαν να ‘μεγαλώσουν’ λίγο ειδικά το πάχος τους 

ώστε να μειωθεί η κάμψη τους. Επίσης θα πρέπει να μελετηθούν επικαλυμμένα 

δοκίμια. 

Το κέλυφος θα μπορούσε να επανασχεδιαστεί και να γίνει οπτικά προσβάσιμο ώστε 

να είναι δυνατές μετρήσεις PIV(Particle Image Velocimetry) 

Απαραίτητη κρίνεται η τοποθέτηση διάταξης μέτρησης παραμόρφωσης(strain gauge) 

στα δοκίμια για να μετρηθεί η πραγματική δύναμη που τους ασκεί η δέσμη. Η 

διαδικασία αυτή δεν είναι απαραίτητο να γίνει σε όλες τις μετρήσεις. 

Η ρευστομηχανική προσομοίωση θα μπορούσε να μελετηθεί με ένα χρονικά 

μεταβαλλόμενο μοντέλο στη συνολική γεωμετρία, το οποίο απαιτεί πολύ μεγάλη 

υπολογιστική ισχύ. 

Τέλος προτείνεται η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών μοντέλων τύρβης(k-epsilon, 

luminar κ.α.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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Μέτρηση 
nt 

(rpm) 

Χρόνος 

πειράματος ti 

Συνολικός χρόνος πειράματος 

Σti 

Αριθμός 

προσκρούσεων 

Συνολικός Αριθμός 

προσκρούσεων 

Πίεση 

(bar) 

Θερμοκρασία νερού 

(°C) 

1 4000 20 20 160000 160000 101 17 

2 4000 30 50 240000 400000 102 17 

3 4000 50 100 400000 800000 102 17 

4 4000 50 150 400000 1200000 102 16 

5 4000 50 200 400000 1600000 101 16 

6 4000 120 320 960000 2560000 103 16 

7 4000 180 500 1440000 4000000 101 16 

8 4000 240 740 1920000 5920000 102 16 

9 4000 240 980 1920000 7840000 102 16 

10 4000 300 1280 2400000 10240000 102 15 

11 4000 360 1640 2880000 13120000 102 15 

12 4000 330 1970 2640000 15760000 101 15 

13 4000 330 2300 2640000 18400000 102 15 

14 4000 480 2780 3840000 22240000 101 15 

15 4000 480 3260 3840000 26080000 101 15 

16 4000 600 3860 4800000 30880000 101 15 

17 4000 480 4340 3840000 34720000 102 14 

18 4000 480 4820 3840000 38560000 102 14 

19 4000 360 5180 2880000 41440000 102 14 
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Μέτρηση Συνολικός χρόνος πειράματος Σti Συνολικός Αριθμός προσκρούσεων Μάζα (mg) 

      Αλουμίνιο 1 Αλουμίνιο 2 Ορείχαλκος 1 Ορείχαλκος 2 Χάλυβας 1 Χάλυβας 2 

1 20 160000 495.7 495.7 1362.9 1362 1473.8 1472.3 

2 50 400000 495.5 495.2 1362.9 1362 1473.8 1472.3 

3 100 800000 495.3 495.1 1362.8 1362 1473.8 1472.3 

4 150 1200000 495.1 495.1 1362.5 1361.9 1473.6 1472.2 

5 200 1600000 495 493.9 1362.4 1361.7 1473.3 1471.9 

6 320 2560000 493.7 493.4 1361.9 1361.3 1473.2 1471.6 

7 500 4000000 493.7 494 1361.7 1360.7 1473.8 1471.1 

8 740 5920000 493.6 493.8 1361.2 1360.5 1473.2 1470.7 

9 980 7840000 492.5 493.1 1360.8 1360.1 1472 1469.7 

10 1280 10240000 488.2 488.1 1359.9 1359.7 1471.5 1469.4 

11 1640 13120000 483.3 483.2 1359.6 1359.1 1470.5 1468.7 

12 1970 15760000 481.5 Θραύση 1358.6 1358.6 1470.3 1468.3 

13 2300 18400000 479.5   1358.2 1358.5 1469.9 1467.5 

14 2780 22240000 472.1   1357.3 1357.8 1468.8 1466.7 

15 3260 26080000 469.7   1356.8 1356.6 1467.5 1461.9 

16 3860 30880000 459.8   Θραύση 1353.5 1463 1460.6 

17 4340 34720000 457.1     1353.1 1462.6 1459.9 

18 4820 38560000 455     1352.4 1462 1459.4 

19 5180 41440000 453.1     1351.5 1461.7 1459.1 
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Συνολικός χρόνος πειράματος 

Σti 

Συνολικός Αριθμός 

προσκρούσεων Χαμένη μάζα (mg) 

    Αλουμίνιο 1 Αλουμίνιο 2 Ορείχαλκος 1 Ορείχαλκος 2 Χάλυβας 1 Χάλυβας 2 

20 160000 0 0 0 0 0 0 

50 400000 0.2 0.5 0 0 0 0 

100 800000 0.3 0.1 0.1 0 0 0 

150 1200000 0.1 0 0.3 0.3 0.2 0.1 

200 1600000 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 

320 2560000 1.3 0.5 0.5 0.4 0.1 0.3 

500 4000000 0 0.4 0.2 0.6 0.4 0.5 

740 5920000 0.1 0.2 0.5 0.2 0.6 0.4 

980 7840000 1.1 0.7 0.4 0.4 1.2 1 

1280 10240000 3.3 0.5 0.9 0.4 0.5 0.3 

1640 13120000 3.9 3.9 0.3 0.6 1 0.7 

1970 15760000 1.8   1 0.5 0.2 0.4 

2300 18400000 2   0.4 0.1 0.4 0.8 

2780 22240000 7.4   0.9 0.7 1.1 0.8 

3260 26080000 2.4   0.5 1.2 1.3 3.8 

3860 30880000 9.9     2.1 1.5 1.3 

4340 34720000 2.7     1.4 0.4 0.7 

4820 38560000 1.6     0.7 0.6 0.5 

5180 41440000 1.4     0.9 0.3 0.3 
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Μέτρηση 
Συνολικός χρόνος πειράματος 

Σti 

Συνολικός Αριθμός 

προσκρούσεων Συνολική χαμένη μάζα ΣΔΜ (mg) 

      Αλουμίνιο 1 Αλουμίνιο 2 Ορείχαλκος 1 Ορείχαλκος 2 Χάλυβας 1 Χάλυβας 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 20 160000 0 0 0 0 0 0 

2 50 400000 0.2 0.5 0 0 0 0 

3 100 800000 0.5 0.6 0.1 0 0 0 

4 150 1200000 0.6 0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 

5 200 1600000 0.7 0.8 0.5 0.5 0.5 0.4 

6 320 2560000 2 1.3 1 0.9 0.6 0.7 

7 500 4000000 2 1.7 1.2 1.5 1 1.2 

8 740 5920000 2.1 1.9 1.7 1.7 1.6 1.6 

9 980 7840000 3.2 2.6 2.1 2.1 2.8 2.6 

10 1280 10240000 7.5 7.6 3 2.5 3.3 2.9 

11 1640 13120000 12.4 12.5 3.3 3.1 3.3 3.6 

12 1970 15760000 13.2 12.5 3.3 3.6 3.5 4 

13 2300 18400000 16.2 12.5 3.7 3.7 3.9 3.8 

14 2780 22240000 23.6 12.5 5.6 3.4 6 5.6 

15 3260 26080000 26 12.5 6.1 5.6 7.3 10.4 

16 3860 30880000 35.9 12.5 6.1 7.7 8.8 11.7 

17 4340 34720000 38.6 12.5 6.1 9.1 9.2 12.4 

18 4820 38560000 40.2 12.5 6.1 9.6 9.8 12.9 

19 5180 41440000 41.6 12.5 6.1 10.5 10.1 13.2 
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Μέτρηση 
Συνολικός χρόνος πειράματος 

Σti 
Συνολικός Αριθμός προσκρούσεων 

Χαμένος όγκος δοκιμής ΔVti [mm^3] 

      

Αλουμίνιο 

1 

Αλουμίνιο 

2 

Ορείχαλκος 

1 

Ορείχαλκος 

2 

Χάλυβας 

1 

Χάλυβας 

2 

0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1 20 160000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2 50 400000 0.072 0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 

3 100 800000 0.109 0.036 0.013 0.000 0.000 0.000 

4 150 1200000 0.036 0.000 0.038 0.038 0.026 0.013 

5 200 1600000 0.036 0.072 0.013 0.025 0.039 0.039 

6 320 2560000 0.471 0.181 0.063 0.050 0.013 0.039 

7 500 4000000 0.000 0.145 0.025 0.075 0.052 0.065 

8 740 5920000 0.036 0.072 0.063 0.025 0.078 0.052 

9 980 7840000 0.398 0.253 0.050 0.050 0.155 0.129 

10 1280 10240000 1.556 0.181 0.113 0.050 0.065 0.039 

11 1640 13120000 1.773 1.773 0.038 0.075 0.129 0.091 

12 1970 15760000 0.651   0.125 0.063 0.026 0.052 

13 2300 18400000 0.724   0.050 0.013 0.052 0.103 

14 2780 22240000 2.678   0.113 0.088 0.142 0.103 

15 3260 26080000 0.869   0.063 0.150 0.168 0.621 

16 3860 30880000 3.583     0.263 0.194 0.168 

17 4340 34720000 0.977     0.175 0.052 0.091 

18 4820 38560000 0.579     0.088 0.078 0.065 

19 5180 41440000 0.507     0.113 0.039 0.039 
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Μέτρηση Συνολικός χρόνος πειράματος Σti Συνολικός Αριθμός προσκρούσεων Συνολικός Χαμένος όγκος δοκιμής ΣΔVti [mm^3] 

      Αλουμίνιο 1 Αλουμίνιο 2 Ορείχαλκος 1 Ορείχαλκος 2 Χάλυβας 1 Χάλυβας 2 

0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1 20 160000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2 50 400000 0.073 0.183 0.000 0.000 0.000 0.000 

3 100 800000 0.183 0.220 0.013 0.000 0.000 0.000 

4 150 1200000 0.220 0.220 0.050 0.038 0.026 0.013 

5 200 1600000 0.257 0.293 0.063 0.063 0.065 0.052 

6 320 2560000 0.734 0.477 0.125 0.113 0.078 0.091 

7 500 4000000 0.734 0.624 0.150 0.188 0.129 0.155 

8 740 5920000 0.770 0.697 0.213 0.213 0.207 0.207 

9 980 7840000 1.174 0.954 0.263 0.263 0.362 0.336 

10 1280 10240000 2.751 2.788 0.376 0.313 0.427 0.375 

11 1640 13120000 3.548 3.585 0.413 0.388 0.556 0.465 

12 1970 15760000 5.209   0.539 0.451 0.582 0.517 

13 2300 18400000 5.942   0.589 0.463 0.634 0.621 

14 2780 22240000 8.656   0.701 0.551 0.776 0.724 

15 3260 26080000 9.537   0.764 0.701 0.944 1.345 

16 3860 30880000 13.168     0.964 1.138 1.513 

17 4340 34720000 13.158     1.140 1.190 1.603 

18 4820 38560000 13.745     1.202 1.267 1.668 

19 5180 41440000 15.259     1.315 1.306 1.707 
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Μέτρηση 
Συνολικός χρόνος πειράματος 

Σti 

Συνολικός Αριθμός 

προσκρούσεων 
Ογκομετρικός ρυθμός διάβρωσης Q [(m^3/s)10^-15] 

      

Αλουμίνιο 

1 

Αλουμίνιο 

2 

Ορείχαλκος 

1 

Ορείχαλκος 

2 

Χάλυβας 

1 

Χάλυβας 

2 

1 20 160000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2 50 400000 23.453 61.133 0.000 0.000 0.000 0.000 

3 100 800000 30.566 36.680 2.087 0.000 0.000 0.000 

4 150 1200000 23.453 23.453 5.566 3.175 2.873 1.437 

5 200 1600000 21.397 23.453 5.218 5.218 5.388 3.310 

6 320 2560000 38.208 23.835 6.523 5.871 3.041 3.714 

7 500 4000000 23.453 20.785 5.010 6.262 3.310 5.172 

8 740 5920000 17.349 15.696 3.795 3.795 3.659 3.659 

9 980 7840000 19.962 16.219 3.473 3.473 6.157 5.717 

10 1280 10240000 35.820 36.298 3.892 3.077 5.556 3.882 

11 1640 13120000 46.222 46.595 3.200 3.946 5.650 3.731 

12 1970 15760000 43.065   3.556 3.814 3.923 3.376 

13 2300 18400000 43.059   3.265 3.358 3.591 3.497 

14 2780 22240000 51.897   3.205 3.304 3.651 3.341 

15 3260 26080000 48.756   3.906 3.586 3.826 6.875 

16 3860 30880000 56.857     3.164 3.913 6.532 

17 4340 34720000 53.372     3.377 3.568 6.157 

18 4820 38560000 50.986     3.157 3.382 5.768 

19 5180 41440000 49.095     3.231 3.202 5.492 

Μέση τιμή     35.893 27.923 3.980 3.674 3.984 3.193 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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    Σχήμα Π2.1                                                      Σχήμα Π2.1                                                   

 

 

    Σχήμα Π2.3                                                  Σχήμα Π2.4 

 

    Σχήμα Π2.5                                                     Σχήμα Π2.6                                                   
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Σχήμα Π2.7                                                   

 

 

Σχήμα Π2.8                                                  

 

 

Σχήμα Π2.9                                                  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΔΟΚΙΜΙΩΝ 
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Σχήμα Π3.1                                              Σχήμα Π3.2                                              Σχήμα Π3.3                                               

 Σχήμα Π3.4                                              Σχήμα Π3.5                                                                                                

Σχήμα Π3.67                                             Σχήμα Π3.8                                              Σχήμα Π3.9                                               

Σχήμα Π3.10                                              Σχήμα Π3.11                                              Σχήμα Π3.112                                               
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