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Περίληψη
Η παρούσα σπουδαστική εργασία μελετά τη ροή αέρα στο

εσωτερικό αγωγού τριγωνικής διατομής. Η εν λόγω διατομή

έχει σχήμα ισοσκελούς τριγώνου με λόγο πλευρών β=5.5 . Για

τη μελέτη του αγωγού, απαιτείται ο υπολογισμός της

υδραυλικής διαμέτρου και η μελέτη των δευτερογενών ροών

που σχηματίζονται στην εγκάρσια διατομή του αγωγού. Για

τους υπολογισμούς και την προσομοίωση της ροής

χρησιμοποιείται το πρόγραμμα ANSYS και παρουσιάζεται

αναλυτικά η διαδικασία κατάστρωσης της λύσης. Από τα

αποτελέσματα που προκύπτουν, παρουσιάζονται γραφικές

παραστάσεις και κατανομές της ταχύτητας και της

στροβιλότητας, τόσο κατά μήκος του αγωγού για διάφορες

τιμές του αριθμού Reynolds, όσο και κατά την εγκάρσια

διατομή του για μια συγκεκριμένη τιμή του αριθμού Reynolds. Αποτελέσματα
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Συμπεράσματα

➢ Όπως επιβεβαιώνεται από τη μελέτη αυτή και όπως από αυτήν

προέκυψε, η κατανομή της ταχύτητας κατά την εγκάρσια διατομή

δεν είναι η επιθυμητή. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το

ρευστό δεν κινείται σε όλη την επιφάνεια της διατομής και έτσι δεν

αλληλεπιδρά με αυτή προκειμένου να μεταφερθεί θερμότητα

διαμέσου της συναγωγής.

➢ Θα πρέπει να μελετηθεί και να συγκριθεί η παρούσα μελέτη με

αντίστοιχη, η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την

αύξηση της στροβιλότητας και την πτώση πίεσης σε έναν αγωγού,

στο εσωτερικό του οποίου έχουν τοποθετηθεί Vortex Generators.

➢ Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχει η συγκεκριμένη τριγωνική

διατομή, είναι πολύ δύσκολο να τοποθετηθούν στο εσωτερικό του

αγωγού Vortex Generators, οι οποίοι θα μπορούσαν να

συμβάλλουν στην αύξηση της τύρβης και επομένως στην αύξηση

της μεταφοράς θερμότητας στον αγωγό. Με έναν αγωγό πιο απλής

διατομής, όμως, κάτι τέτοιο θα είναι αρκετά πιο εύκολο.

Κατανομή ταχύτητας στην εγκάρσια διατομή του αγωγού 

για Re=12500.

Κατανομή στροβιλότητας στην εγκάρσια διατομή του αγωγού για 

Re=12500.

Διάγραμμα ταχυτήτων στο εσωτερικό του αγωγού για 200 

σημεία.

Εικόνες από το Fluent


