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Εκροή νερού πότε;  
Μερικές σκέψεις και παρατηρήσεις 

 

1. Γεμίζουμε ένα δοχείο με νερό ως πάνω και κλείνουμε το καπάκι ... Ανοίγουμε μία 

τρύπα και από τη τρύπα δεν τρέχει νερό ...  Γιατί; 

Ανοίγουμε 2η τρύπα λίγα εκατοστά πιο πάνω ... Αν αφήσουμε και τις δύο τρύπες 

βλέπουμε φυσαλίδες μόνο από τη πάνω τρύπα και να τρέχει νερό μόνο από τη κάτω; 

Γιατί; 

 

Σχόλια -παρατηρήσεις: 

α. Όταν γεμίζουμε ένα δοχείο με νερό και κλείνουμε το καπάκι 

δεν σημαίνει ότι επιτυγχάνεται και πλήρης ανυπαρξία αέρα. 

Υπάρχουν μικρά κενά στην επαφή με το δοχείο και κυρίως στο 

κλείσιμο με το καπάκι. Η εξαγωγή του αέρα θα μπορούσε να 

γίνει με κάποια αεραντλία. 

Ας υποθέσουμε τώρα ότι πάνω από το νερό υπάρχει αμελητέος 

με αλλά όχι μηδενικός χώρος αέρα πίεσης 0p .  

Η πίεση σε βάθος   είναι 0p = p + ρgH . Δημιουργούμε ένα 

στόμιο σε βάθος  και παρατηρούμε μια στατική κατάσταση, 

να μην βγαίνει νερό και να μην μπαίνουν στο νερό φυσαλίδες 

ατμοσφαιρικού αέρα. 

Αφού δεν βγαίνει νερό σημαίνει ότι η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο τμήμα 

του νερού είναι μηδέν ΣF = 0  ή tF = F ή tp A = pA ή αt 0p = p + ρgH   

Δεν θα μπορούσε αt 0p > p + ρgH ; ... ναι θα μπορούσε αλλά τότε θα έμπαινε αέρας μέσα στο 

νερό και θα ανέβαινε στο πάνω "κενό" μέρος .. .εκτός και αν ο "κενός" χώρος είναι 

κορεσμένος. Όταν όμως δημιουργούμε το 2ο άνοιγμα  και μπαίνει αέρας σημαίνει ότι 

υπάρχει κενός χώρος και μάλιστα ακόρεστος. Άρα αt 0p = p + ρgH  (1). 

β. Δημιουργούμε τώρα δεύτερο στόμιο σε μικρότερο βάθος 

h H , όπου η πίεση είναι  0p = p + ρgh h H


0p < p + ρgH  
(1)

  tp < p . Άρα η στήλη του νερού που 

είναι στο   δέχεται μεγαλύτερη δύναμη απέξω από την 

ατμόσφαιρα από ότι από μέσα ... και επειδή το νερό δεν 

συμπιέζεται μπαίνει αέρας μέσα στο δοχείο ... οι φυσαλίδες 

που βλέπουμε ... και λόγω της μικρότερης πυκνότητας του 

αέρα από το νερό ανέρχονται και καταλαμβάνουν τα πολύ 

μικρά κενά γύρω στο πάνω μέρος γύρω στο χώρο του 

καπακιού ... αυξάνοντας έτσι την πίεση 0p σε 0p . 

Η πίεση τώρα στο άνοιγμα Σ είναι 0p = p + ρgH  0 0
p p 

 0p > p + ρgH  
(1)



tp > p    tp Α > p    tF > F  δηλαδή η στήλη του νερού που είναι στο   δέχεται 

μεγαλύτερη δύναμη μέσα από ότι την ατμόσφαιρα ... και συνεπώς έχουμε εκροή νερού. 

γ. Τώρα αν η πίεση του αέρα στο πάνω μέρος αυξηθεί τόσο ώστε 0 tp + ρgh > p θα έχουμε 

εκροή και από το πάνω άνοιγμα. 

 

2. Το ίδιο πρόβλημα ... αλλά να υπάρχει απόλυτο κενό χώρου στο δοχείο. 

Γεμίζουμε ένα δοχείο με νερό ως πάνω και κλείνουμε το καπάκι ... και αφαιρούμε όλο τον 

αέρα και δεχόμαστε ότι δεν υπάρχει καθόλου κενός χώρος. Ανοίγουμε μία τρύπα τι θα 

συμβεί;  
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Η πίεση σε βάθος   είναι p = ρgH . 

α. Αν atp = ρgH < p  δεν θα συμβεί τίποτε ...ούτε έξοδος νερού 

...ούτε είσοδος αέρα!. 

β. Αν atp = ρgH > p  ... θα αρχίσει εκροή υγρού ... σπάνια 

περίπτωση για νερό ή άλλο υγρό με παραπλήσια πυκνότητα γιατί 

θα απαιτούνταν δοχείο με μεγάλο ύψος. 

Αν το δοχείο είχε νερό θα έπρεπε το άνοιγμα να είναι σε βάθος ... 

atp = ρgH > p   
3 510 10 H > 10   H >10m ! 

Αν το δοχείο είχε Hg θα έπρεπε το άνοιγμα να είναι σε βάθος ... 

Hg atp = ρ gH > p   3 513,6 10 10 H >10    H > 0,735m ... 

Και σε αυτή την περίπτωση μέχρι πότε θα συνεχίζονταν η εκροή ; 

Καθώς κατέρχεται η στάθμη του υγρού η πίεσή του στο σημείο εξόδου μειώνεται και 

...κάποια στιγμή ( όταν H =10m για το νερό ή H = 0,735m για τον Hg ) γίνεται ίση με την 

ατμοσφαιρική πίεση atp = p , τότε: 

 Αν το υγρό κατέρχονταν στο δοχείο με μηδενική ταχύτητα ... είχαμε πολύ-πολύ 

πλατύ δοχείο και απείρως  μικρή διατομή του στομίου εκροής  τότε όταν atp = p θα 

σταματούσε η εκροή ...αφού για το υγρό υ = 0   και F 0  .  

 Πρακτικά όμως το υγρό κατέρχεται με ταχύτητα πολύ μικρή αλλά όχι μηδέν, όποτε 

γίνει atp = p  ... για το υγρό έχουμε υ 0   και F 0   ... και λόγω της υπάρχουσας 

κινητικής ενέργειας του υγρού συνεχίζεται η κίνηση ... άρα η έξοδος του υγρού ... οπότε η 

στάθμη πέφτει και άλλο και στο σημείο εξόδου Hg atp = ρ gH < p  ...τώρα όμως μπαίνει 

αέρας μέσα και ανεβαίνει στον κενό χώρο (έχει ήδη δημιουργηθεί χώρος στο πάνω μέρος)  

και έτσι  αυξάνεται η πίεση από μέσα ... και η ροή εξόδου συνεχίζεται. 

 

3. Το ίδιο πρόβλημα ... αλλά πάνω από το νερό να υπάρχει χώρος  κενός πίεσης.  

Σε ένα δοχείο βάζουμε νερό χωρίς να γεμίσει το δοχείο κλείνουμε το καπάκι ...και αφαιρούμε 

όλο τον αέρα με αποτέλεσμα ο κενός χώρος και έχει και κενό 

πίεσης 0p = 0 . Ανοίγουμε μία τρύπα τι θα συμβεί;  

Η πίεση σε βάθος  που είναι το άνοιγμα είναι p = ρgH . 

α. Αν atp = ρgH < p  τότε έχουμε είσοδο αέρα ... δημιουργία 

πίεσης στον κενό χώρο και αύξηση της πίεσης από μέσα μέχρι 

την στιγμή που 0 atp = ρgH + p = p  που έχουμε και το τέλος 

του φαινομένου. 

β. Αν atp = ρgH > p  τότε έχουμε εκροή υγρού ...σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στην 2.β. 
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