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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της σπουδαστικής εργασίας ήταν η 2Δ και 3Δ
υπολογιστική διερεύνηση της μεταβολής του κλάσματος
κενού σε οριζόντιο αγωγό μικρής διαμέτρου. Τμήμα της
εργασίας αποτελούσε ο θεωρητικός προσδιορισμός του
κλάσματος κενού και η σύγκρισή του με τα
αποτελέσματα 3Δ προσομοίωσης. Επιπροσθέτως,
αντικείμενο ενασχόλησης της σπουδαστικής εργασίας
αποτέλεσε η σύγκριση των τιμών του κλάσματος κενού
για τα ίδια ζεύγη ογκομετρικών παροχών 2Δ και 3Δ
προσομοίωσης. Σε όλες τις προσομοιώσεις η παροχή
όγκου του νερού διατηρούταν σταθερή με τιμή
50 ΤL min, ενώ η παροχή όγκου αέρα ισούταν με: α)
18 ΤNL

min , β) 36 ΤNL
min και γ) 155 ΤNL

min για τις 2Δ
προσομοιώσεις και με: α) 18 ΤNL

min , β) 36 ΤNL
min ,

γ) 70 ΤNL
min , δ) 85 ΤNL

min και ε) 155 ΤNL
min για τις 3Δ,

αντίστοιχα. Το θεωρητικό μοντέλο υπολογισμού του
κλάσματος κενού που χρησιμοποιήθηκε ήταν το
μοντέλο Premoli, ενώ η υπολογιστική διερεύνηση
υλοποιήθηκε με τη χρήση του εμπορικού λογισμικού
ANSYS Fluent. Τέλος, πραγματοποιήθηκε οπτικοποίηση
της κατανομής των φάσεων του μίγματος εντός του
αγωγού.

Οι 2Δ προσομοιώσεις παρουσίαζαν σταθερά μεγαλύτερες τιμές
κλάσματος κενού σε σχέση με τις 3Δ και η απόκλιση των τιμών, για την
ίδια ογκομετρική παροχή αέρα, αυξανόταν με την αύξηση της παροχής
όγκου του νερού. Επίσης, φάνηκε ότι το μοντέλο Premoli υπερεκτιμά
την τιμή του κλάσματος κενού συγκριτικά με τις 3Δ προσομοιώσεις,
ανεξάρτητα την ογκομετρική παροχή του αέρα, με τη μικρότερη
απόκλιση να παρουσιάζεται για τη μικρότερη ογκομετρική παροχή
αέρα. Τέλος, από την οπτικοποίηση των φάσεων της διφασικής ροής
αέρα-νερού εντός του αγωγού παρατηρήθηκε αύξηση του κλάσματος
κενού με αύξηση της ογκομετρικής παροχής αέρα, κάτι που
αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα που δόθηκαν στον διπλανό
πίνακα, ενώ το μοτίβο ροής αντιστοιχούσε σε στρωματοποιημένη ή
κυματοειδή στρωματοποιημένη ροή. Το εν λόγω μοτίβο ροής ερχόταν
σε αντίθεση με τη θεωρητική προσέγγιση του ροϊκού χάρτη του Baker,
όπου, για τις εξεταζόμενες ροϊκές συνθήκες, η ροή αντιστοιχούσε σε
ροή με φυσαλίδες αέρα, διαφορά που οφείλεται κυρίως στον τρόπο
εισαγωγής του αέρα στο υπολογιστικό μοντέλο, αλλά και στη
γενικότητα που χαρακτηρίζει τη χρήση ροϊκών χαρτών.
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ΤΙΜΕΣ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 18 KAI 155 NL/min, 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΓΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 50 L/min

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (3Δ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ) ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (ΜΟΝΤΕΛΟ PREMOLI)
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𝑸𝒘

𝑸𝒂𝟏 0.14 0.19

𝑸𝒂𝟐 0.21 0.30

𝑸𝒂𝟑 0.29 0.42

𝑸𝒂𝟒 0.32 0.46

𝑸𝒂𝟓 0.40 0.58


