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Περίληψη
Στην παρούσα σπουδαστική εργασία πραγματοποιήθηκε η
πειραματική ανάλυση, για τον διαχωρισμό διφασικής ροής
αέρα-νερού σε διάταξη διαχωρισμού τύπου Τ (T-Junction) με
κλίση πλευρικού αγωγού 30ο. Η ανάλυση αποσκοπεί στον
υπολογισμό του βαθμού διαχωρισμού της διφασικής ροής για
δώδεκα ζευγάρια ογκομετρικών παροχών αέρα-νερού. Επίσης,
υπολογίζονται οι συντεταγμένες πάνω στον ροϊκό χάρτη του
Baker με στόχο τον θεωρητικό προσδιορισμό του τύπου της
διφασικής ροής. Στην συνέχεια, συγκρίνονται τα
αποτελέσματα του χάρτη με στιγμιότυπα της ροής κατά την
πειραματική διαδικασία.

Πειραματική Εγκατάσταση
Πειραματική διάταξη στο Εργαστήριο Ρευστομηχανικής:

Μοντέλο πειραματικής διάταξης μέσω του σχεδιαστικού 
προγράμματος SketchUp:

Βαθμός Διαχωρισμού
Υπολογισμός βαθμού διαχωρισμού: 
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Διαγραμματική απεικόνιση για όλα τα ζεύγη ογκομετρικών 
παροχών.

Συμπεράσματα
• Βαθμός διαχωρισμού: Η αύξηση των ογκομετρικών παροχών

τόσο του αέρα όσο και του νερού προκαλούν μείωση στον
βαθμό διαχωρισμού.

• Τύπος ροής: Kατά την πειραματική διαδικασία
παρατηρήθηκε κυρίως ροή με τμήματα αέρα βληματοειδούς
σχήματος- Slug flow. Αυτό είναι κάτι που επαληθεύεται και
από το θεωρητικό μοντέλο του χάρτη του Baker.

• Πειραματική διαδικασία: Ύπαρξη σφαλμάτων λόγω της
συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα κατά την διάρκεια
εκπόνησης της πειραματικής διαδικασίας. . Αρχικά, η μη
ακριβής διατήρηση της στάθμης του νερού στο δοχείο
υπερχείλισης σε σταθερή θέση προκαλεί σημαντικές
ανακρίβειες στην καταμέτρηση της παροχής μάζας του αέρα.
Ένα σημαντικό ποσοστό ανακρίβειας των ληφθέντων
αποτελεσμάτων οφείλεται σ’ αυτό. Επιπλέον, στα
αποτελέσματα περιλαμβάνονται και τυχόν σφάλματα από τα
μετρητικά όργανα.

Προσδιορισμός Τύπου Ροής

Υπολογισμός τετμημένης και τεταγμένης ροϊκού χάρτη 
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Ροϊκός χάρτης Baker για ογκομετρική παροχή 
Qa1=18L/min

Στιγμιότυπο για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών 
Qa1-Qw2:
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