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Περίληψη

Τα πορώδη μέσα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αρχίσει να

συμμετέχουν σε ένα μεγάλο εύρος τεχνολογικών εφαρμογών,

όπου αξιοποιούνται οι ιδιαίτερες ιδιότητές τους. Μία από αυτές

τις ιδιότητες είναι η ικανότητα τους να μεταφέρουν μεγάλα ποσά

θερμότητας προς ή από ένα ρευστό που διαρρέει έναν ισότροπο

πορώδη αγωγό. Σκοπός της εργασίας είναι να θέσει τις βάσεις για

την μελέτη της παραπάνω ιδιότητας μέσα από την ανάπτυξη του

θεωρητικού υπόβαθρου και της δημιουργίας του μοντέλου

προσομοιώσεων. Αρχικά, έγινε η θεωρητική ανάλυση του

πορώδους, της διαπερατότητας και της μέσης διαμέτρου των

πόρων, δηλαδή όλων των παραμέτρων που απαιτούνται για την

μακροσκοπική περιγραφή της δομής των πορωδών μέσων.

Έπειτα, παρουσιάστηκαν οι εξισώσεις κίνησης και ενέργειας που

διέπουν τα πορώδη μέσα. Στην συνέχεια, περιεγράφηκε η

μακροσκοπική μοντελοποίηση ενός πορώδους μέσου στο ANSYS

Fluent και αναλύθηκε η επιλογή των εσωτερικών και συνοριακών

συνθηκών λειτουργίας για στρωτή ροή ρευστού και για την

περίπτωση της χρήσης του Local Thermal Equilibrium μοντέλου.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε η μελέτη ανεξαρτησίας του πλέγματος

για να βρεθεί ο ελάχιστος αριθμός στοιχείων που απαιτούνται για

την διασφάλιση της αξιοπιστίας του μοντέλου.

Συμπεράσματα – Προτάσεις

Θεωρητικό υπόβαθρο

 Μέση διάμετρος πόρων dp (m)

 Πορώδες ε

Το πορώδες ε εκφράζει τον όγκο του ρευστού μέσα στο πορώδες
μέσο προς τον συνολικό όγκο αυτού, αν θεωρηθεί ανοιχτός αγωγός.

 Διαπερατότητα Κ (m²)

Με τον όρο διαπερατότητα ενός πορώδους εννοούμε την ευκολία με

την οποία ένα ρευστό μπορεί να κινείται μέσα στο πορώδες. Τα μεγέθη

της μέσης διαμέτρου των πόρων, του πορώδους και της διαπερατότητας

συνδέονται με την εξίσωση του Kozeny (1929):

𝐾 =
𝜀3𝑑𝑝2

180(1 − 𝜀)2

 Εξίσωση κίνησης του Darcy

Η εξίσωση του Darcy για λείες εσωτερικές επιφάνειες πορώδους είναι:

−𝛻𝑝 =
𝜇
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𝑢𝐷
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 Επιφανειακή τάση σ (Ν/m)

𝜎 =
𝛥𝑃 ∙ 𝑅

2 cos 𝜃
ℎ =

2𝜎 cos 𝜃

𝜌𝑙𝑔𝑟

 Local Thermal Equilibrium μοντέλο

𝜌𝑐𝑝 𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝛻 ∗ 𝑘𝑒𝑓𝑓𝛻𝑇 ൝

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝜀𝑘𝑓 + (1 − 𝜀)𝑘𝑠
(𝜌𝑐𝑝)𝑒𝑓𝑓 = 𝜀(𝜌𝑐𝑝)𝑓 + 1 − 𝜀 (𝜌𝑐𝑝)𝑠

 Local Thermal Non-Equilibrium μοντέλο

Στερεό: 1 − 𝜀 𝜌𝑠𝑐𝑝𝑠
𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑡
= 𝛻 1 − 𝜀 𝑘𝑠𝛻𝑇𝑠 + ℎ𝑓𝑠𝐴𝑓𝑠 𝑇𝑓 − 𝑇𝑠

Υγρό: 𝜀𝜌𝑓𝑐𝑝𝑓
𝜕𝑇𝑓

𝜕𝑡
+ 𝛻 𝜌𝑓𝑐𝑝𝑓𝑢 + 𝑝 = 𝛻 𝜀𝑘𝑓𝛻𝑇𝑓 + ℎ𝑓𝑠𝐴𝑓𝑠 𝑇𝑠 − 𝑇𝑓Αφρός πολυουρεθάνης με 100 πόρους ανά τετραγωνική 

ίντσα, πορώδες ε=0.98 και μέση διάμετρο πόρων dp=20 μm.
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Μοντελοποίηση προβλήματος

Επιφάνεια Συνοριακή συνθήκη

Inlet Mass flow inlet

Outlet Pressure outlet

Wall
Stationary, No slip, 

Heat flux

 Για την διατήρηση της πτώσης πίεσης σε χαμηλά επίπεδα απαιτείται το
ρευστό να εισέρχεται στον πορώδη αγωγό σε χαμηλές ταχύτητες (στρωτή
ροή).

 Το LTE είναι το βέλτιστο μοντέλο ανάλυσης μετάδοσης θερμότητας όταν
το πορώδες μέσο εξετάζεται μακροσκοπικά και η ταχύτητα εισόδου του
ρευστού είναι μικρή.

 Για την περιγραφή του πορώδους μέσου όταν χρησιμοποιείται το LTE
μοντέλο χρειάζεται να γνωρίζουμε μόνο το πορώδες και την
διαπερατότητα του.


