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Περίληψη
Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε η
πειραματική και υπολογιστική ανάλυση, μέσω του ANSYS
Fluent, για τον διαχωρισμό διφασικής ροής αέρα-νερού σε
διάταξη διαχωρισμού τύπου Τ (T-Junction) με κλίση
πλευρικού αγωγού 30ο. Η ανάλυση ουσιαστικά αποτελείται
από δύο μέρη, το πειραματικό και το υπολογιστικό και
αποσκοπεί στην σύγκριση των δύο αυτών μεθόδων. Το
αποτέλεσμα προς σύγκριση είναι ο βαθμός διαχωρισμού
της διφασικής ροής για δώδεκα ζευγάρια ογκομετρικών
παροχών αέρα-νερού. Επίσης, πραγματοποιείται η
σύγκριση αποτελεσμάτων από την υπολογιστική
μοντελοποίηση του ANSYS Fluent με διάφορα θεωρητικά
μοντέλα. Τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται στην πτώση
πίεσης, στο κλάσμα κενού, στο ποσοστό συμπαράσυρσης
της υγρής φάσης στον πλευρικό αγωγό και στην κατανομή
των φάσεων της διφασικής ροής.

Βαθμός Διαχωρισμού
Υπολογισμός βαθμού διαχωρισμού: 

𝜼 % =
𝐦𝐚𝐢𝐫_𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡_𝐨𝐮𝐭𝐥𝐞𝐭

𝐦𝐚𝐢𝐫_𝐢𝐧𝐥𝐞𝐭
∙ 𝟏𝟎𝟎

Διαγραμματική απεικόνιση για ογκομετρική παροχή αέρα 
Qa1=18L/min.
Σύγκριση πειραματικών και υπολογιστικών αποτελεσμάτων

Πτώση Πίεσης
Διαγραμματική σύγκριση θεωρητικών μοντέλων πτώσης 
πίεσης και CFD αποτελεσμάτων για ογκομετρική παροχή 
αέρα Qa2=30L/min.

Κλάσμα Κενού
Υπολογισμός μέσω του εμπειρικού μοντέλου του Premoli:

𝜺𝑮 =
𝒙

𝐱+𝐒∙ 𝟏−𝒙 ∙
𝝆𝑮
𝝆𝑳

, όπου S o λόγος ταχυτήτων: 

𝐒 = 𝟏 + 𝑬𝟏 ∙
𝒚

𝟏 + 𝐲 ∙ 𝑬𝟐
− 𝐲 ∙ 𝑬𝟐

𝟏/𝟐

Διαγραμματική σύγκριση αποτελεσμάτων από το ANSYS 
Fluent και από το εμπειρικό μοντέλο του Premoli για 
ογκομετρική παροχή αέρα Qa3=40L/min.
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Ποσοστό συμπαράσυρσης υγρής φάσης από τον 
πλευρικό αγωγό 30ο

𝑭 % =
𝒎𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓_𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡_𝒐𝒖𝒕𝒍𝒆𝒕

𝒎𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫_𝒊𝒏𝒍𝒆𝒕
∙ 𝟏𝟎𝟎

Όπτικοποίηση Κατανομής Φάσεων

Συμπεράσματα
• Βαθμός διαχωρισμού: Η αύξηση των ογκομετρικών παροχών τόσο του

αέρα όσο και του νερού προκαλούν μείωση στον βαθμό διαχωρισμού.
• Πτώση πίεσης: Η αύξηση των ογκομετρικών παροχών αέρα και νερού

προκαλούν αύξηση στην πτώση πίεσης.
• Συμπαράσυρση της υγρής φάσης: Το ποσοστό της συμπαράσυρσης

αποτελεί μια συνάρτηση πολλών παραγόντων όπως οι ογκομετρικές
παροχές του αέρα-νερού, η κλίση και η διάμετρος του αγωγού αλλά και
τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν στο ANSYS Fluent.

• 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.
Αντίθετα η κατανομή των φάσεων που παρατηρήθηκε μέσω του Fluent
είναι στρωματοποιημένη ροή κάτι που διαφέρει αρκετά με την
πραγματικότητα.
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