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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παροφςα εργαςία είχε ωσ κζμα
εναςχόλθςθσ τθ ςφγκριςθ των τιμϊν
του κλάςματοσ κενοφ κεωρθτικά και
υπολογιςτικά, για διφαςικι ροι αζρα-
νεροφ.
Ο κεωρθτικόσ υπολογιςμόσ ζγινε με
τθν εφαρμογι του μοντζλου Premoli,
ενϊ θ υπολογιςτικι προςομοίωςθ
αφοροφςε διςδιάςτατθ και
τριςδιάςτατθ γεωμετρία, με
διακλάδωςθ τφπου Τ 30ο και 45 .
Τα ςετ παροχϊν που εξετάςτθκαν
αφοροφςαν ςτακερι ογκομετρικι
παροχι νεροφ 3 m3/h και ογκομετρικζσ
παροχζσ αζρα 2.4 m3/h, 3 m3/h και 6
m3/h.
Όςον αφορά τθν υπολογιςτικι
διερεφνθςθ, αυτι πραγματοποιικθκε
ςτο λογιςμικό ANSYS Fluent, αφοφ
προθγουμζνωσ ςχεδιάςτθκε θ
γεωμετρία ςτθν εφαρμογι Design
Modeler και καταςκευάςτθκε το
υπολογιςτικό πλζγμα ςτθν εφαρμογι
ANSYS Meshing. Πζραν του
προςδιοριςμοφ των τιμϊν του
κλάςματοσ κενοφ, ζγινε πρόβλεψθ του
μοτίβου ροισ κεωρθτικά, με χριςθ του
ροϊκοφ χάρτθ του Baker, αλλά και
υπολογιςτικά μζςω τθσ οπτικοποίθςθσ
τθσ κατανομισ των φάςεων του
μίγματοσ εντόσ του αγωγοφ, για τα
εξεταηόμενα ςετ ογκομετρικϊν
παροχϊν.

ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΗ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 45ο

ΔΙΔΙΑΣΑΣΗ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 45ο

ΔΙΔΙΑΣΑΣΗ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 30ο

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΦΑΕΩΝ

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ο ροϊκόσ χάρτθσ του Baker προζβλεπε
ενδιάμεςου τφπου ροι (Slug flow), ενϊ
μζςω τθσ οπτικοποίθςθσ υπολογιςτικά
παρατθρικθκε ότι το μοτίβο ροισ
αντιςτοιχοφςε ςε ςτρωματοποιθμζνθ ροι
(Stratified flow). Η διαφορά αυτι οφείλεται
κυρίωσ ςτον τρόπο που επιλζχκθκε να
ειςάγεται θ φάςθ του αζρα ςτα
υπολογιςτικά μοντζλα, αλλά και ςτθ
γενικότθτα που χαρακτθρίηει τθ χριςθ
ροϊκϊν χαρτϊν. Ακόμθ, παρατθρικθκε ότι
οι τιμζσ του κλάςματοσ κενοφ ιταν
πρακτικά ανεξάρτθτεσ από τον
προςανατολιςμό τθσ διακλάδωςθσ τφπου Τ
ςτθν περίπτωςθ των 2Δ προςομοιϊςεων
και μεγαλφτερεσ για κάκε ογκομετρικι
παροχι αζρα από τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ των
3Δ προςομοιϊςεων. Τζλοσ, οι προβλζψεισ
του μοντζλου Premoli ιταν μεγαλφτερεσ
τόςο από τισ 2Δ, όςο και από τισ 3Δ
προςομοιϊςεισ, γεγονόσ που οφείλεται ςτο
ότι κατά τον υπολογιςμό του κλάςματοσ
κενοφ δεν λαμβάνει υπόψθ του το μοτίβο
ροισ.

0,10

1,00

10,00

100,00

5 50 500 5000

ṁ
G
/λ

ṁL·Ψ

Qa1 - Qw2 Qa2 - Qw2 Qa3 - Qw2

ΡΟΙΚΟ ΧΑΡΣΗ BAKER

ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΚΛΑΜΑΣΟ ΚΕΝΟΤ

510mm

300mm

300mm50mm

αζρασ

νερό

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 5 10

ε g

Qa (m3/h)

Qw = 3 (m3/h)

2Δ, 30 μοίρες

2Δ, 45 μοίρες

3Δ, 45 μοίρες

Premoli

50mm


