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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η θεωρητική
και η 2-Δ και 3-Δ υπολογιστική διερεύνηση της
μεταβολής του βαθμού διαχωρισμού διφασικής ροής
αέρα-νερού, όταν αυτή συναντά διακλάδωση τύπου Τ
υπό γωνία κλίσης 30°, 45° και 90°, αντίστοιχα, για
σταθερή ογκομετρική παροχή νερού (3 m3/h) και
τέσσερις (4) διαφορετικές ογκομετρικές παροχές αέρα
(1.2, 2.4, 3 και 6 m3/h). Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε ένας
γενικευμένος ροϊκός χάρτης οριζόντιας ροής
προκειμένου να εκτιμηθεί το αναμενόμενο μοτίβο ροής
στον οριζόντιο αγωγό της διάταξης διαχωρισμού,
διαμέτρου 20mm, για τις ανωτέρω επιβαλλόμενες
ροϊκές συνθήκες, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
υπολογιστική διερεύνηση με χρήση του εμπορικού
λογισμικού ANSYS Fluent και μελετήθηκε η επίδραση
της παροχής όγκου αέρα στον βαθμό διαχωρισμού και
στο ποσοστό συμπαράσυρσης του νερού στον πλευρικό
αγωγό της διάταξης, για σταθερή παροχή όγκου νερού.
Ακόμη, έγινε γραφική απεικόνιση των εξαγόμενων
αποτελεσμάτων, καθώς και οπτικοποίηση της ροής
εντός του αγωγού σε κάθε εξεταζόμενη ροϊκή συνθήκη,
ενώ τέλος, πραγματοποιήθηκε προκαταρκτικός
σχεδιασμός της πειραματικής εγκατάστασης.

Η μελέτη συναφούς με το αντικείμενο βιβλιογραφίας κατέδειξε
αφενός την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις πολυφασικές ροές και
το φαινόμενο διαχωρισμού των φάσεων ενός μίγματος, αφετέρου τις
σημαντικότερες παραμέτρους που καθορίζουν τον συγκεκριμένο
μηχανισμό σε διατάξεις διαχωρισμού με διακλαδώσεις τύπου Τ. Η
υπολογιστική διερεύνηση έδειξε ότι για τη γωνία διακλάδωσης των 30°
μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τη 2-Δ προσομοίωση για τη
μεταβολή του βαθμού διαχωρισμού, προς ελάττωση του
απαιτούμενου υπολογιστικού χρόνου. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι για
το ποσοστό συμπαράσυρσης της υγρής φάσης μπορούμε να λάβουμε
υπόψη μας τη 2-Δ προσομοίωση μόνο για υψηλές ογκομετρικές
παροχές αέρα και με αρκετή προσοχή. Τέλος, παρατηρήθηκε
ασυμφωνία μεταξύ του θεωρητικά υπολογισμένου μοτίβου ροής και
αυτού που προέκυψε κατά την οπτικοποίηση της ροής στο Fluent,
γεγονός που συνδέεται με τον τρόπο που επιλέχθηκε να εισάγεται η
φάση του αέρα στο υπολογιστικό μοντέλο, αλλά και τη γενικότητα που
χαρακτηρίζει τους ροϊκούς χάρτες της βιβλιογραφίας. Έτσι, ενώ
θεωρητικά αναμενόταν ροή με φυσαλίδες αέρα, η οπτικοποίηση της
ροής στο Fluent έδειξε στρωματοποιημένη ροή.
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