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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την 

υπολογιστική ανάλυση και διερεύνηση της διφασικής 

ροής αέρα-νερού σε έναν T-junction microchannel

αγωγό. Στόχος είναι ο προσδιορισμός της επίδρασης 

των ροϊκών συνθήκων εισόδου (U,D) στα μήκη Slug της 

αέριας και της υγρής φάσης. Εξετάστηκαν οι 

περιπτώσεις διαμέτρων D = 0.25 mm, D = 0.75mm , D = 

1mm και D = 3mm για τα ακόλουθα σετ επιφανειακών 

ταχυτήτων εισόδου: UG = 0.05 m/s , UG = 0.1 m/s και UL 

= 0.02 m/s , UL = 0.05 m/s , UL = 0.15 m/s και UL = 0.2 

m/s. Οι προσομοιώσεις έγιναν χρησιμοποιώντας το 

ANSYS Fluent, ενώ στα αποτελέσματα για τα μήκη Slug 

των φάσεων έγινε παλινδρόμηση μέσω τουOriginlab, 

για την εύρεση της συσχέτισης της UL με το μήκος της 

εκάστοτε φάσης. Στις προσομοιώσεις έγινε χρήση του 

πολυφασικού μοντέλου VOF.

Διαγράμματα

Γεωμετρία με D = 1mm.

Υπολογιστικό πλέγμα

Η γεωμετρία στο Fluent
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Συμπεράσματα-Σχόλια

➢ To αναπτυσσόμενο μοτίβο ροής είναι αυτό της Slug.

➢ Καθώς αυξάνεται η επιφανειακή ταχύτητα της υγρής

φάσης, με σταθερή διάμετρο και σταθερή επιφανειακή

ταχύτητα αέριας φάσης το μήκος Slug της αέριας

φάσης μειώνεται με εκθετικό τρόπο.

➢ Καθώς αυξάνεται η επιφανειακή ταχύτητα της υγρής

φάσης, με σταθερή διάμετρο και σταθερή επιφανειακή

ταχύτητα αέριας φάσης το μήκος Slug της υγρής

φάσης αυξάνεται, με τρόπο που προσεγγίζει τον

γραμμικό.

➢ Η μεταβολή στην διάμετρο εισόδου επιδρά στο μήκος

των δύο φάσεων με τον ίδιο τρόπο, αύξηση της

διαμέτρου εισόδου, για μια συγκεκριμένη τιμή

ταχύτητας, επιφέρει αύξηση στο μήκος και των δύο

φάσεων (μετατόπιση καμπύλης προς τα άνω) .

Κατανομή φάσεων D = 1mm, Ul = 0.2 m/s

Κατανομή φάσεων D = 1mm, Ul = 0.05 m/s.

Διαγράμματα μεταβολής μήκους συναρτήσει της Ul

Εικόνες από Fluent

Αποτελέσματα

Προτεινόμενη Σχέση (D = 1 mm) R2

0.91

0.85


