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Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι η παρουσία αέρα εντός της αντλίας, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για
την οµαλή της λειτουργία. Η ύπαρξη του αέρα (φυσαλίδες) εντός του διακινούµενου από την
αντλία ρευστού, έχει αρνητική επίδραση τόσο στην απόδοση της, όσο και στην διάρκεια της ζωής
αυτής.
Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε, ότι η παρουσία έστω και µιάς µικρής ποσότητας
αέρα της τάξεως του 2%, έχει ως αποτέλεσµα την µείωση της παροχής έως και 10%, ενώ όταν ο
αέρας αυτός αυξηθεί κατά 4%, η αντίστοιχη µείωση της παροχής µπορεί να προσεγγίσει το
ποσοστό του 43,5%. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν, ότι τα παραπάνω µεγέθη
διαφοροποιούνται από αντλία σε αντλία, ανάλογα τον κατασκευαστή και τον τύπο της.
Ο εισαγόµενος αέρας
καθορίζεται από µια γκάµα
διαφορετικών
συνθηκών,
βάσει των οποίων οι φυσαλίδες θα πρέπει να βρίσκονται
ήδη εντός του ρευστού, πριν
προσεγγίσουν την αντλία και
όχι να δηµιουργούνται εκείνη
την στιγµή που φτάνουν στην
πτερωτή. Όταν πλέον προΕικόνα 1 Καταστραµµένη
Εικόνα 2 Καταστραµµένη
σεγγίσουν την είσοδο (µάτι)
πτερωτή
πτερωτή στην αναρρόφηση
της πτερωτής, λαµβάνουν
χώρα ακριβώς τα ίδια φαινόµενα όπως και στην περίπτωση της σπηλαίωσης, όπου φυσαλίδες
ατµού σχηµατίζονται σε εκείνο ακριβώς το σηµείο και δεν προϋπάρχουν. Με άλλα λόγια οι
φυσαλίδες υπόκεινται σε µία αύξηση της πίεσης από την αρχή του πτερού και έτσι καταρρέουν
“σκάζοντας” και προξενώντας έτσι παρόµοια καταστροφή, µ’ αυτή που έχουµε µε την ανάπτυξη
της σπηλαίωσης και στα ίδια µάλιστα σηµεία. Ενώ λοιπόν µία µεµονωµένη τέτοια κατάρρευση
φυσαλίδας µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει µικρή επίδραση, η αυξηµένη επανάληψη και δριµύτητα
αυτών, οδηγεί σε ανάπτυξη τέτοιων ενεργειακών επιπέδων, αρκετά πάνω από το πεδίο αντοχής
(Yield Strength) των περισσοτέρων υλικών που κατασκευάζονται οι πτερωτές.

Μηχανισµός Ανάπτυξης Υψηλών Πιέσεων
Λόγω της διαφοράς στην πυκνότητα ανάµεσα στην υγρή και την αέρια φάση, το φαινόµενο
της επαναυγροποίησης, συνοδεύεται τοπικά από σηµαντική αύξηση της στατικής πίεσης,
κρουστικής µορφής. Η κρουστική αυτή αύξηση της στατικής πίεσης, εξηγείται ποιοτικά από το ότι
κατά την επαναυγροποίηση µιας φυσαλίδας, ο όγκος υγρού που αντιστοιχεί στην µάζα του αέρα
είναι πολύ µικρός. Άρα µε την επανυγροποίηση της φυσαλίδας, σχηµατίζεται ένα κενό που τείνει
να καταληφθεί από το περιβάλλον υγρό που επιταχύνεται γρήγορα, αλλά επίσης πολύ γρήγορα η
ταχύτητα του µηδενίζεται, όταν ολόκληρος ο όγκος της φυσαλίδας καταληφθεί από το περιβάλλον
υγρό. Η απότοµη αυτή επιβράδυνση των υγρών στοιχείων, αντιστοιχεί σύµφωνα µε το θεώρηµα
της ορµής, σε υπερβολική τοπική αύξηση της στατικής πίεσης.

Ενδείξεις Ύπαρξης Αέρα - Βλάβες
Σ’ αυτό το σηµείο η πτερωτή ξεκινάει να αποσυντίθενται και µικρές κοιλότητες (τρύπες)
αρχίζουν να σχηµατίζονται, στην επιφάνεια του µετάλλου. Έτσι µε την πάροδο του χρόνου η
πτερωτή φθείρεται και συνεπώς, οδηγούµαστε σε εξασθένιση της αντοχής της, αλλά και σε
αλλοίωση της τραχύτητας των επιφανειών της. Ακόµα µπορεί εύκολα κάποιος να διαπιστώσει ότι
απαιτείται µια αύξηση της καταναλισκόµενης ισχύος, καθώς ο βαθµός απόδοσης µειώνεται
σηµαντικά. Στην περίπτωση αυτή η αντλία λειτουργεί µε αυξηµένο θόρυβο, ενώ εµφανίζονται και υψηλά επίπεδα κραδασµών. Οι κραδασµοί αυτοί καταπονούν δυναµικά τα διάφορα
εξαρτήµατα που απαρτίζουν την αντλία, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει έως και την
καταστροφής τους, π.χ. σπάσιµο άξονα. Ως άµεσο επακόλουθο των προαναφερθέντων έχουµε
τον περιορισµό της διάρκειας της ζωής της πτερωτής (Εικόνες 1-2)

Κύριες Αιτίες Εισαγωγής Αέρα στην Αντλία
Αυτή η κατάσταση
µπορεί να είναι συχνά το
αποτέλεσµα της άντλησης
αναβράζοντων υγρών ή
που περιέχουν στοιχεία
αφρισµού, τα οποία µπορούµε να τα συναντήσουµε σε µία ευρεία περιοχή
βιοµηχανικών
εφαρµογών. Επίσης µπορεί να
είναι το αποτέλεσµα της
άντλησης ενός ρευστού
τέτοιου, όπως συµπυκνώµατα τα οποία βρίσκονται
κοντά στο σηµείο ατµοποιήσεως.
Εικόνα 3 Απ’ ευθείας εισαγωγή χωρίς αντιπαφλαστικό

Εικόνα 4 Εγκατάσταση µε αντιπαφλαστικό
το σηµείο πρόσπτωσης (Εικόνα 3)

Παρ’ όλα αυτά η πιο
συνηθισµένη αιτία είναι,
αυτή της τύρβης στoν
σωλήνα
εισαγωγής
ή
ακόµα και στην αναρρόφηση την ίδια. Η τοποθέτηση
ενός
σωλήνα
εισαγωγής σε πολύ υψηλό
ύψος, σε σχέση µε την
ελεύθερη επιφάνεια του
υγρού ή εναλλακτικά όταν
το νερό πέφτει µε µεγάλη
ορµή πάνω σ’ αυτή,
δηµιουργούν εκείνες τις
ευνοϊκές συνθήκες που
είναι κατάλληλες για την
ανάπτυξη
φυσαλίδων
αέρα, όπως επίσης και για
την αύξηση της τύρβης
στην περιοχή γύρω από

Αντιµετώπιση του Προβλήµατος

Εικόνα 5 Εγκατάσταση µε τον σωλήνα απορροής βυθισµένο

Αυτά
τα
προβλήµατα
µπορούν να περιοριστούν
µε
την
κατάλληλη
τοποθέτηση
αντιπαφλαστικών (βλέπε εικόνα 4)
αν αυτό είναι εφικτό.
Εναλλακτικές
επίσης
λύσεις για την διευθέτηση
του προβλήµατος µπορούν να αναζητηθούν και
στην ορθότερη διαµόρφωση των διαφόρων διατάξεων και κυρίως των σωληνώσεων απορροής στην
δεξαµενή και της σωλήνωσης εισαγωγής στην
αντλία για την περίπτωση όπου η εγκατάσταση
είναι ξηρού τύπου. Αυτές

συνίστανται στ’ ότι οι απολήξεις των σωληνώσεων προσαγωγής του ρευστού στην δεξαµενή θα
πρέπει να είναι βυθισµένες (βλέπε εικόνα 5), ενώ αντίστοιχα τα στόµια εισαγωγής των
σωληνώσεων αναρρόφησης (εγκατάσταση ξηρού τύπου), θα πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατό
σε πιο αποµακρυσµένη θέση από εκεί όπου καταλήγει ο αγωγός απορροής (βλέπε εικόνα 6).

Εικόνα 6 Εγκατάσταση ξηρού τύπου µε τον σωλήνα αναρρόφησης σε
αποµακρυσµένη θέση από τον σωλήνα απορροής

Ιδιαίτερη τέλος προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται και στην στάθµη της ελεύθερης
επιφάνειας του υγρού, καθώς υπάρχει ο ενδεχόµενος κίνδυνος να δηµιουργηθεί στρόβιλος επ΄
αυτής, και ο οποίος δεν µπορεί παρά να περιγραφή ως ένα “χωνί αέρος”. Ως επακόλουθο αυτού
θα είναι η αντλία να αναρροφά αυτή την ποσότητα του αέρα που περικλείεται από το “χωνί”.

