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5.1 Μηχανική των ρευστών  Δ΄. 

41. Το έμβολο και οι πιέσεις. 

Ένα κυλινδρικό δοχείο ύψους Η=2m είναι γεμάτο νερό, ενώ κοντά στη βάση του 

έχει προσαρμοσθεί κατακόρυφος σωλήνας ύψους h=1m και διατομής Α=4cm
2
, ο 

οποίος κλείνεται με αβαρές έμβολο, στο οποίο ασκούμε κατακόρυφη δύναμη 

F=20Ν, όπως στο σχήμα. 

i)  Να υπολογιστούν οι πιέσεις στα σημεία Β και Γ, στην κάτω και άνω βάση 

του κυλινδρικού δοχείου αντίστοιχα. 

ii)  Αν αρχίσουμε να μειώνουμε την ασκούμενη δύναμη F, τι θα συμβεί με την πίεση στο σημείο Γ; Ποια η 

ελάχιστη δύναμη που το υγρό μπορεί να ασκεί στην άνω βάση του κυλίνδρου, η οποία έχει εμβαδόν 

Α1=0,6m
2
; 

iii) Αν αφαιρέσουμε το έμβολο θα χυθεί το νερό από το σωλήνα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

iv) Η δύναμη που θα ασκεί τελικά το νερό στη κάτω βάση του κυλίνδρου θα είναι μεγαλύτερη, ίση ή μι-

κρότερη του βάρους του νερού που περιέχεται στο δοχείο; 

Δίνεται  η ατμοσφαιρική πίεση pατ=10
5
 Ρα, η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m

3
, ενώ g=10m/s

2
. 

42. Η ροή σε έναν οριζόντιο σωλήνα. 

Στο διπλανό σχήμα, βλέπετε ένα οριζόντιο σωλήνα εντός του οποίου έχουμε μια  

μόνιμη ροή υγρού, το οποίο θεωρούμε ως ιδανικό ρευστό. Οι διατομές στα ση-

μεία Β και Δ είναι Α1=6cm
2
 και Α2=2cm

2
 αντίστοιχα, ενώ η ταχύτητα ροής στο 

σημείο Β είναι ίση με υ1=0,1m/s. Στον κατακόρυφο σωλήνα που έχει προσαρμοσθεί στο φαρδύ σωλήνα, το 

υγρό έχει ανέβει κατά h1=20cm. 

i) Να βρεθεί η ταχύτητα ροής του υγρού στο λεπτό μέρος του σωλήνα. 

ii) Να υπολογισθεί η μεταβολή της κινητικής ενέργειας μιας ποσότητας υγρού, μάζας m= 0,1kg μεταξύ 

των σημείων Β και Γ, κατά τη μετάβασή της στον λεπτό σωλήνα (μεταξύ των διατομών Δ και Ε).  

iii) Η παραπάνω μεταβολή της κινητικής ενέργειας, οφείλεται  σε κάποιο έργο. Ποιο είναι το αντίστοιχο 

έργο που παράγεται πάνω στην παραπάνω ποσότητα υγρού; Το έργο αυτό, συνδέεται με τις πιέσεις στο 

εσωτερικό του σωλήνα; 

iv) Να υπολογιστεί η άνοδος του υγρού h2 στον κατακόρυφο σωλήνα που έχει προσαρμοσθεί στον λεπτό 

σωλήνα; 

 Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s
2
. 

43. Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης 

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου  στα 

οριζόντια τμήματα έχουμε σωλήνες με σταθερές διατομές 

Α1=12cm
2
 και Α2=3cm

2
. Οι δυο σωλήνες απέχουν κατακόρυφα 
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κατά Η=0,8m, ενώ έχουμε προσαρμόσει πάνω τους δυο λεπτούς κατακόρυφους σωλήνες Α και Β. Το δεξιό 

άκρο του λεπτού σωλήνα έχει κλειστεί με τάπα και το νερό στον ανοικτό σωλήνα Β έχει ανέβει σε ύψος 

h2=0,5m. Ο Α σωλήνας είναι κλειστός και πλήρης νερού με ύψος h1=0,4m. 

i) Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκεί το υγρό στην τάπα, καθώς και η πίεση στο άνω μέρος του σωλήνα 

Α. 

Ανοίγουμε την τάπα, οπότε το νερό εξέρχεται στην ατμόσφαιρα. Μόλις αποκατασταθεί μόνιμη ροή, μπο-

ρούμε να γεμίσουμε ένα δοχείο όγκου 2,4L σε χρόνο 20s. 

ii) Να βρεθεί το ύψος του νερού στον ανοικτό σωλήνα Β. 

iii) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του νερού στο σημείο (1), στο κάτω μέρος του κλειστού σωλήνα Α. 

iv) Πόση πίεση επικρατεί στο άνω μέρος του σωλήνα Α; (η διάμετρος κάθε σωλήνα θεωρείται πολύ μικρή, 

οπότε θεωρούμε ότι σε όλα τα σημεία της διατομής κάθε σωλήνα, η πίεση είναι η ίδια). 

v) Να εξετάσετε ποιες ακριβώς ενεργειακές μεταβολές έχουμε, κατά τη μετάβαση από τη θέση (1) στη θέ-

ση (2), ενός μικρού όγκου νερού ΔV=1cm
3
. 

Το νερό θεωρείται ιδανικό ρευστό πυκνότητας ρ=1.000kg/m
3
, g=10m/s

2
, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση είναι 

ίση με pατ=10
5
Ρa. 

 

 

Υ λ ι κ ό  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 


