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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των τριχοειδών

φαινομένων και η υπολογιστική προσομοίωση ροής σε πορώδη
μέσα. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μελέτη των θεωρητικών
εξισώσεων που περιγράφουν τα τριχοειδή φαινόμενα και την ροή σε
πορώδη μέσα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις
της τριχοειδούς ανύψωσης και της τριχοειδούς πίεσης που
δημιουργούνται σε ένα υγρό από ένα πορώδες μέσο με τριχοειδή
δομή, καθώς αυτό αντλείται και εκτοπίζει το αέριο που προϋπήρχε
μέσα στο πορώδες μέσο. Το αντλούμενο υγρό και το εκτοπιζόμενο
αέριο που επιλέχθηκαν ήταν το νερό και ο αέρας αντίστοιχα. Σημείο
ενδιαφέροντος της μελέτης ήταν το πώς μπορεί να μεγιστοποιηθεί η
τριχοειδής ανύψωση του υγρού μέσα στο πορώδες μέσο. Οι
προσομοιώσεις έγιναν με την χρήση του λογισμικού υπολογιστικής
ρευστοδυναμικής Ansys Fluent. Το πολυφασικό μοντέλο που
χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση της τριχοειδούς πίεσης ήταν
το Eulerian Multiphase Model - Leverett j function.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Η τριχοειδής πίεση και η τριχοειδής ανύψωση υγρού μέσα σε
τριχοειδή σωλήνα δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις:
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Σε στρωτές ροές μέσα στο πορώδες μέσο, η πτώση πίεσης είναι
τυπικά ανάλογη της ταχύτητας και δίνεται από τον νόμο του Darcy:
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Ο αριθμός Reynolds βασισμένος στη διάμετρο του πόρου ορίζεται
ως εξής:
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Τύρβη και ασταθής ροής μέσα σε πορώδες μέσο προκύπτουν για
Red μεγαλύτερο του 100.
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Συμπεράσματα
 Η δομή ενός πορώδους μέσου, ακόμα κι όταν είναι τριχοειδής, είναι

πιο πολύπλοκη από την δομή ενός τριχοειδούς σωλήνα.

 Η τριχοειδής ανύψωση αυξάνεται όσο μειώνεται η διαπερατότητα
του πορώδους μέσου.

 Η μετάβαση από νερό σε αέρα γίνεται μέσω διφασικής περιοχής,
στην οποία παρατηρείται απότομη αύξηση της πίεσης.

 Η πίεση μεταβάλλεται γραμμικά καθ’ ύψος, σύμφωνα με την αρχή
της υδροστατικής πίεσης.

 Η μοντελοποίηση πορωδών φαινομένων στο Fluent, απαιτεί και τη
διεξαγωγή πειράματος, ώστε να καλιμπραριστεί σύμφωνα με αυτό.

Κλάσμα όγκου νερού συναρτήσει ύψους z για Κ=1,56E-10 𝑚𝑚2

Τριχοειδής πίεση για Κ=1,56E-10 𝑚𝑚2

Τριχοειδής ανύψωση συναρτήσει της διαπερατότητας του 
πορώδους μέσου με τριχοειδή δομή

Αποτελέσματα

Ταχύτητα νερού στην διεύθυνση z συναρτήσει του ύψους για 
Κ=1,56Ε-10 𝑚𝑚2
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