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Εισαγωγή – Στόχος Εργασίας
Η εξάτμιση υγρών καυσίμων και η εύρεση κατάλληλων
διατάξεων και τεχνικών για την πραγματοποίηση του
φαινομένου, είναι ένα θέμα με έντονο ερευνητικό
ενδιαφέρον. Στην συγκεκριμένη εργασία προτείνεται
μία μεθοδολογία για την κατάστρωση υπολογιστικής
προσομοίωσης εξάτμισης δέσμης σταγονιδίων
καυσίμου. Επιπλέον, με χρήση του λογισμικού Fluent
της Ansys εκτελούνται προσομοιώσεις για δύο
διαφορετικές διατάξεις αναλύοντας τις υπολογιστικές
παραμέτρους που χρησιμοποιούνται σε κάθε βήμα και
τα αποτελέσματα που προκύπτουν.
Στόχοι της εργασίας είναι να κατανοηθεί καλύτερα το
φαινόμενο της εξάτμισης δέσμης σταγονιδίων και να
προταθεί μία σειρά βημάτων που θα ακολουθούνται
για την κατάστρωση τέτοιου είδους προσομοιώσεων,
αλλά και μίας οποιασδήποτε προσομοίωσης. Τέλος,
μέσω των μοντελοποιήσεων που πραγματοποιούνται,
βασική επιδίωξη της εργασίας είναι η αύξηση των
ρυθμών εξάτμισης και διασκορπισμού της δέσμης
σταγονιδίων.

Διάταξη πολύδισκου αναμείκτη – καυστήρα.

Εξάτμιση δέσμης σταγονιδίων αιθανόλης σε αγωγό 
τετραγωνικής διατομής

Σύγκριση της μεταβολής της μέσης θερμοκρασίας
σταγονιδίων αιθανόλης κατά μήκος της διάταξης με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα εργασίας της βιβλιογραφίας (Xin
Gu, Basu, Kumar).

Εξάτμιση σταγονιδίων αιθανόλης σε αγωγό 
τετραγωνικής διατομής.

Σύγκριση της μεταβολής της μέσης διαμέτρου
σταγονιδίων αιθανόλης κατά μήκος της διάταξης με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα εργασίας της βιβλιογραφίας
(Xin Gu, Basu, Kumar).

Μεταβολή της μέσης διαμέτρου των σταγονιδίων επτανίου
κατά μήκος της διάταξης.

Μεταβολή της μέσης αξονικής ταχύτητας των σταγονιδίων
επτανίου κατά μήκος της διάταξης.

Συμπεράσματα – Προτάσεις για ανάπτυξη

Οι ρυθμοί εξάτμισης και διασκορπισμού της δέσμης
σταγονιδίων ήταν ικανοποιητικοί και στις δύο
περιπτώσεις. Για τον αγωγό τετραγωνικής διατομής
τα αποτελέσματα ήταν βελτιωμένα σε σχέση με τα
αντίστοιχα της συγκρινόμενης εργασίας, ενώ η
διάταξη πολύδισκου αναμείκτη-καυστήρα ήταν
αποδοτικότερη. Προτείνεται η συνέχιση εκτέλεσης
προσομοιώσεων με διαφορετικό συνδυασμό
υπολογιστικών παραμέτρων και υψηλότερες
θερμοκρασίες αέρα και σταγονιδίων με σκοπό την
βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Εξάτμιση δέσμης σταγονιδίων επτανίου σε 
διάταξη πολύδισκου αναμείκτη-καυστήρα


