
ρ

Fluid Mechanics Laboratory
Mechanical Engineering and Aeronautics Dept.
University of Patras, Greece
margaris@upatras.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ.Π. Μάργαρης, Καθηγητής
Διπλωματική εργασία 2019-2020

Υπολογιστική παραμετρική ανάλυση μετάδοσης θερμότητας και πτώσης 
πίεσης εντός πορωδών μέσων και συγκριτική μελέτη με κοινούς αγωγούς

Μουστάκας Κωνσταντίνος Α.Μ. 1047296

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 η
μελέτη των παραμέτρων και του τρόπου που επηρεάζουν
αυτήν την μεταφορά θερμότητας στην αξονική και ακτινική
διεύθυνση ενός κυλινδρικού πορώδους μέσου. Στο πλαίσιο
αυτό, αρχικά επιχειρήθηκε η κατηγοριοποίηση τους σε δομικές,
γεωμετρικές και λειτουργικές. Σαν δομικές παράμετροι
ορίστηκαν το πορώδες (ε), η διαπερατότητα (Κ) και η μέση
διάμετρος των πόρων (dp), σαν γεωμετρικές η υδραυλική
διάμετρος (dh) και η γεωμετρία της διατομής (A) και, τέλος, σαν
λειτουργικές το ρευστό λειτουργίας και υλικό του πορώδους
μέσου. Οι απαραίτητες προσομοιώσεις για όλες αυτές τις
παραμέτρους έγιναν μέσω του λογισμικού υπολογιστικής
ρευστοδυναμικής ANSYS Fluent και κάνοντας δύο παραδοχές. Η
πρώτη παραδοχή έχει να κάνει με την μακροσκοπική
προσέγγιση της μεταφοράς θερμότητας και την χρήση του Local
Thermal Equilibrium μοντέλου και η δεύτερη με την θεώρηση
της στρωτής ροής. Από τις προσομοιώσεις, το πιο σημαντικό
συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι οι εξισώσεις μετάδοσης
θερμότητας εντός κυλινδρικού αγωγού στην ακτινική και
αξονική διεύθυνση μπορούν να εφαρμοστούν και στην
περίπτωση του πορώδους αγωγού με κάποιες τροποποιήσεις
που αφορούν τους όρους αγωγιμότητας και
θερμοχωρητικότητας. Συνεπώς, με τις κατάλληλες τιμές
πορώδους, ισοδύναμης αγωγιμότητας και ισοδύναμης κατ’
όγκο θερμοχωρητικότητας ένας πορώδης αγωγός μπορεί να
εμφανίσει καλύτερη θερμική συμπεριφορά από έναν κοινό
αγωγό, υπό τις ίδιες συνθήκες. Ωστόσο, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση η πτώσης πίεσης θα είναι
αρκετά μεγαλύτερη.

Κρατώντας σταθερό ένα μέγεθος κάθε φορά προέκυψε ο παρακάτω
πίνακας:

Γεωμετρικές παράμετροι

Λειτουργικές παράμετροι

Συμπεράσματα – Προτάσεις
 Καλύτερη θερμική και ροϊκή συμπεριφορά την εμφανίζουν πορώδη

μέσα χαμηλού πορώδους και υψηλής διαπερατότητας.
 Για βελτιωμένη μετάδοση θερμότητας, υπό σταθερή παροχή μάζας,

απαιτούνται γεωμετρίες πορωδών μέσων με όσο δυνατόν μεγαλύτερη
υδραυλική διάμετρο και περίμετρο διατομής.

 Η μετάδοση θερμότητας σε ροή εντός πορωδών μέσων με σταθερό
αριθμό Re είναι ανεξάρτητη από το είδος της διατομής.

 Οι εξισώσεις που περιγράφουν την μετάδοση θερμότητας στην
ακτινική και στην αξονική διεύθυνση ενός πορώδους αγωγού είναι οι
όμοιες με αυτές ενός κανονικού αγωγού αλλά με την χρήση κάποιων
διορθωτικών παραμέτρων (keff, (ρ*cp)eff).

 Για να εμφανίσει καλύτερη θερμική συμπεριφορά το πορώδες μέσο
από έναν κοινό αγωγό πρέπει να ισχύει ότι: (ρ*cp)s < (ρ*cp)f.

 Mε την κατάλληλη επιλογή των παραμέτρων του πορώδους μέσου
μπορεί να εμφανιστεί βελτιωμένη θερμική συμπεριφορά από έναν
κανονικό αγωγό αλλά σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη πτώση πίεσης.

Δομικές παράμετροι

Το πορώδες μέσο που εξετάστηκε έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
ε=0.91, Κ=2.28e-08 m2 και dp=2.1e-04 m. Τα δομικά μεγέθη
συσχετίζονται μέσω της εξίσωσης του Kozeny:
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Μεταβολή θερμοκρασίας και πίεσης συναρτήσει της 
παροχής μάζας για 3 γεωμετρίες.

Σύγκριση κατανομής θερμοκρασίας μεταξύ πορώδους και κοινού 
αγωγού.

Μεταβολή θερμοκρασίας για 3 διαφορετικά ρευστά.

Μεταβολή θερμοκρασίας για 3 διαφορετικά υλικά 
πορώδους και κοινό αγωγό.
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1η περίπτωση 2η περίπτωση 3η περίπτωση

Μεταβολή
ε ↑ - ↑
Κ - ↑ ↑

dp ↓ ↑ -
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Πτώση πίεσης - Μείωση Μείωση

Διαφορά 

θερμοκρασίας
Μείωση - Μείωση

 Χαμηλό πορώδες

 𝜌𝑐𝑝 𝑒𝑓𝑓
< 𝜌𝑐𝑝 𝑓

𝜌𝑐𝑝 𝑠
< 𝜌𝑐𝑝 𝑓

Για καλύτερη θερμική 
συμπεριφορά
πορώδους μέσου από 
κοινό αγωγό πρέπει:


