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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το πεδίο ενδιαφέροντος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η υπολογιστική και 

πειραματική διερεύνηση διφασικής ροής αέρα-νερού. Η ροή αυτή διενεργήθηκε σε αγωγούς 

κυκλικής διατομής και, πιο συγκεκριμένα, σε διακλαδώσεις τύπου-Τ διαφόρων 

προσανατολισμών. Οι γωνίες του πλευρικού βραχίονα των διαχωριστών που μελετήθηκαν ήταν 

300, 450, 900 μοίρες. 

Ειδικότερα, μελετήθηκε ο βαθμός διαχωρισμού αλλά και η μεταβολή του για σταθερή 

παροχή όγκου νερού και μεταβαλλόμενη παροχή όγκου αέρα, αλλά και αντιστρόφως. Η 

ανεύρεση και μελέτη ελληνικής αλλά και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ήταν το πρώτο βήμα, 

ώστε να γίνει κατανοητή η διαδικασία διαχωρισμού των επιμέρους φάσεων ενός πολυφασικού 

μίγματος, αλλά και το πώς μπορεί να επαναληφθεί το φαινόμενο πειραματικά, αλλά και να 

συγκριθεί με αντίστοιχα υπολογιστικά αποτελέσματα. Επίσης, έπρεπε να διερευνηθούν τόσο οι 

παράμετροι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προκύπτουσα ροή, όσο και το μοτίβο ροής 

που θα αναπτυσσόταν. 

Μεγάλο τμήμα της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας κατείχε ο σχεδιασμός της 

πειραματικής διάταξης, αλλά και η κατασκευή της. Το σύνολο των εξαρτημάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική διάταξη σχεδιάστηκαν στο πρόγραμμα τρισδιάστατης 

σχεδίασης Autodesk Inventor. Επιπλέον, κάποια τυποποιημένα εξαρτήματα (όπως μούφες, 

μαστοί κ.λπ.) ανακτήθηκαν μέσω δωρεάν διαδικτυακών βιβλιοθηκών τρισδιάστατων σχεδίων. 

Μετά την αποπεράτωση των σχεδίων ακολούθησε η συναρμολόγηση και δοκιμή της 

πειραματικής εγκατάστασης, ώστε να βεβαιωθεί η σωστή και ασφαλής λειτουργία της, αλλά και 
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η ποιότητα των αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να εξαχθούν. Τα πειραματικά αυτά 

αποτελέσματα συγκρίθηκαν έπειτα με υπολογιστικά που είχαν εξαχθεί από το εμπορικό 

λογισμικό υπολογιστικής ρευστοδυναμικής Ansys Fluent. Ειδικότερα τα δεδομένα αυτά 

ελήφθησαν αυτούσια από την διδακτορική διατριβή του Γ. Μακρυγιάννη (2020), διότι στην 

παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη λεπτομερή σχεδίαση του 

πειραματικού μοντέλου, η κατασκευή του αλλά και η διεξαγωγή του συνόλου των πειραμάτων. 

Τα αποτελέσματα της πειραματικής και της υπολογιστικής διαδικασίας έδειξαν έναν υψηλό 

βαθμό διαχωρισμού χωρίς μεγάλες μεταβολές. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών 

επιβεβαίωσε την αξιοπιστία των διαδικασιών που εφαρμόστηκαν στις δύο (2) μεθόδους 

διερεύνησης που ακολουθήθηκαν. Τα μοτίβα ροής, τέλος, που αναπτύχθηκαν στον οριζόντιο 

αγωγό της πειραματικής διάταξης διαχωρισμού αντιστοιχούσαν σε μοτίβα στρωματοποιημένης 

(stratified flow) και κυματοειδούς στρωματοποιημένης ροής (stratified-wavy flow). 
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ABSTRACT MASTER THESIS 

The aim of this postgraduate work was the computational and experimental research on two-

phase flow (air-water). This flow took place in a pipeline system consisting of circular cross-

section pipes and T-junction branch tilted at different orientations. The angles of these partial 

separators were equaled to 300, 450, and 900 degrees, respectively. 

In particular, the separation efficiency of the incoming mixture phases was investigated while 

maintaining a constant water volumetric flow rate and increase air volumetric flow rates, and 

vice versa. The study of the corresponding literature was the first step to understand the 

separation mechanisms, and thus the way in which the process could be repeated experimentally, 

making at the same time possible to compare experimental and computational results. The 

parameters that could affect the fluid flow and the separation process as well as the developed 

flow pattern they also had to be investigated. 

The major part of this postgraduate work was the design of the experimental apparatus and its 

construction. All elements used in the experimental installation were designed in the Autodesk 

Inventor 3D design program. Also, some standard parts were acquired through free online 

libraries of 3D designs such as Grapcad. After the completion of the design, assembly and 

preliminary tests followed in order to ensure both the functionality and the safe operation of the 

experimental installation as well as its reliability in terms of extracting qualitative results. These 

experimental results were then compared with the computational ones resulted from Ansys 

Fluent. In particular, these data were obtained from the doctoral dissertation of G. Makrygiannis 

Computational and Experimental Investigation of Air-Water Two Face Flow 

in Circular Pipes with T- junction Separator in Different Orientation 
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(2020), because in the present postgraduate thesis special emphasis was given to the detailed 

design of the experimental model, its construction and the conduct of all experiments. 

The results of the experimental and computational processes showed a high degree of 

separation without significant changes, whereas their comparison confirmed the reliability and 

robustness of the procedures followed in this two-way research method. The flow patterns 

developed in the horizontal pipe of the separation system were stratified and/or stratified-wavy 

flow. 

 

Keywords 

Air-water mixture, Experimental investigation, Flow pattern, T-junction, Separation efficiency.  
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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

d (m) διάμετρος αγωγού  

κ (mm) τραχύτητα αγωγού  

fL συντελεστής τριβής υγρής φάσης  

fG συντελεστής τριβής αέριας φάσης 

ρL (
kg

m3⁄ ) πυκνότητα νερού  

ρG (
kg

m3⁄ ) πυκνότητα αέρα  

μL (
kg

s ∙ m⁄ ) δυναμικό ιξώδες νερού  

σ (N
m⁄ ) επιφανειακή τάση  

Α (m2) ολική επιφάνεια  

ΑG (m2) επιφάνεια που καταλαμβάνεται από τον αέρα  

QL (L
min⁄ ) ογκομετρική παροχή νερού  

QG (NL
min⁄ ) ογκομετρική παροχή αέρα  

GL (
kg

s ∙ m2⁄ ) παροχή μάζας νερού ανά μονάδα επιφανείας  

GG (
kg

s ∙ m2⁄ ) παροχή μάζας αέρα ανά μονάδα επιφανείας  
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𝐽𝑤𝑖  (m
s⁄ ) φαινομενική ταχύτητα νερού  

𝐽𝑎𝑖  (m
s⁄ ) φαινομενική ταχύτητα αέρα  

x ποιότητα αέριας φάσης μίγματος  

Re αριθμός Reynolds  

We αριθμός Weber  

FrG αριθμός Froude αέριας φάσης  

Le (m) μήκος εισόδου για πλήρως ανεπτυγμένη ροή  

Χ παράμετρος Martinelli  

T παράμετρος ροϊκού χάρτη Taitel και Dukler  

Κ παράμετρος ροϊκού χάρτη Taitel και Dukler  

n() βαθμός απόδοσης  

ε κλάσμα κενού  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της μεταφοράς ρευστών μέσω αγωγών η ανάγκη για τον 

διαχωρισμό διφασικών ροών στις επιμέρους τους φάσεις γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Η 

παραμονή δυο (2) διαφορετικών φάσεων ρευστού σε έναν αγωγό δημιουργεί πολλά προβλήματα 

και εγκυμονεί κινδύνους για τον εξοπλισμό που παρεμβάλλεται στο σύστημα, αλλά και για τους 

ίδιους τους χειριστές του. Έτσι, η μεταφορά κάθε φάσης ξεχωριστά συνεπάγεται ασφαλέστερα 

συστήματα, αλλά και ευκολότερη μεταφορά των φάσεων. 

Όπως κάθε σύστημα, έτσι και ο διαχωρισμός των φάσεων, έχει και την αρνητική του πλευρά. 

Για τον διαχωρισμό των φάσεων ενός ρευστού απαιτείται να δαπανηθούν μεγάλα κεφάλαια για 

τη δημιουργία και τη συντήρηση πολύπλοκων μηχανισμών. Επί του παρόντος, ο τρόπος 

διαχωρισμού των φάσεων του ρευστού γίνεται μέσω της βαρύτητας ή μέσω μηχανισμών που 

εκμεταλλεύονται τη δράση της φυγοκεντρικής δύναμης. 

Κατά την πορεία ανεύρεσης και αποδελτίωσης της βιβλιογραφίας της μεταπτυχιακής αυτής 

εργασίας έγινε ξεκάθαρος ο τομέας που εφαρμόζεται ο διαχωρισμός των φάσεων, αλλά και του 

τρόπου με τον οποίο κρίνεται η αποτελεσματικότητά του (βαθμός και ποιότητα διαχωρισμού), 

κυρίως στις εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου. Λόγω της συλλογής μεγάλου όγκου εύφλεκτου 

υλικού, έχει παρατηρηθεί ότι προτιμώνται συστήματα μείωσης του όγκου όσο το δυνατόν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό. Για την επίτευξη αυτού του διαχωρισμού στις υποθαλάσσιες εφαρμογές 

προτιμάται η χρήση διαχωριστή τύπου-Τ. Μέσω του μηχανισμού αυτού συντελείται φυσικός 

διαχωρισμός, χωρίς να απαιτούνται κινούμενα μηχανικά μέρη όπως αντλίες και βαλβίδες, που 

θα εκτόξευαν το κόστος εγκατάστασης, αλλά και τη συχνότητα συντήρησης. Έτσι, η εμφάνιση 

τέτοιων διαχωριστών σε υποθαλάσσιες εφαρμογές σαν πρώτο στάδιο διαχωρισμού γίνεται όλο 

και συχνότερη. Έτσι, η μετέπειτα επεξεργασία των μικρότερων αλλά και πιο «καθαρών» ροών 

επιτυγχάνεται ευκολότερα, ασφαλέστερα και με μικρότερο κόστος λειτουργίας. 

Μελετώντας τη βιβλιογραφία (Margaris, 2006), για την περίπτωση του μονού διαχωριστή 

τύπου-Τ, φάνηκε ότι μπορεί να επιτευχθεί υψηλός βαθμός διαχωρισμού, της τάξης του 85%. Σαν 

αποτέλεσμα, ωστόσο, της μη πλήρους επίτευξης διαχωρισμού των φάσεων ενός πολυφασικού 
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μίγματος είναι η ακανόνιστη ανακατανομή τους στους επιμέρους κλάδους του διαχωριστή, 

γεγονός που σε καίριες εφαρμογές, όπως σε εγκαταστάσεις ψύξης πυρηνικών αντιδραστήρων, 

μπορεί να αποφέρει προβλήματα στα εξαρτήματα των μηχανισμών. 

Αυτός είναι και ο λόγος που αφενός προτιμάται η ολοένα και ευρύτερη χρήση του 

διαχωριστή τύπου-Τ, αφετέρου συνοδεύεται με ολοένα και μεγαλύτερη μελέτη και προσπάθεια 

για κατανόηση και βελτίωση των παραμέτρων που διέπουν το φαινόμενο διαχωρισμού, 

στοχεύοντας στην επίτευξη υψηλότερου βαθμού διαχωρισμού, αλλά και ποιοτικότερων ως προς 

τη «σύστασή» τους ροών. 

1.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Η αποδελτίωση της βιβλιογραφίας έδειξε ξεκάθαρα την αμείωτη μελέτη από επιστημονικές 

και ερευνητικές ομάδες ανά τον κόσμο σχετικά με τον διαχωριστή φάσεων τύπου-Τ. Ο τομέας 

ενδιαφέροντος είναι πρωτίστως η ολοένα και βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου 

διαχωρισμού των φάσεων ενός μίγματος. Με την επίτευξη του στόχου αυτού θα επέλθει και 

καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων των πειραματικών διαδικασιών, αλλά και των 

εφαρμογών στη βιομηχανία. Συμπερασματικά, θα μπορέσουν να εξαχθούν όλοι οι παράμετροι 

που επηρεάζουν το φαινόμενο αυτό και να βελτιωθούν ο καθένας ξεχωριστά αλλά και η μεταξύ 

τους αλληλεξάρτηση. 

Παρόλη τη μελέτη που είχε ήδη διενεργηθεί γύρω από το φαινόμενο του διαχωρισμού των 

φάσεων ενός μίγματος μέχρι το 1987, παρατηρήθηκε το ίδιο έτος από τον Katsaounis (1987), ότι 

δεν υπήρχαν εκτεταμένες μελέτες σχετικά με την πτώση πίεσης σε διφασική ροή, σε αντίθεση με 

τη μονοφασική. Έτσι, ξεκίνησε η μελέτη και η δημιουργία πειραματικών εγκαταστάσεων με 

οριζόντιους αγωγούς και κάθετους σε αυτούς διαχωριστές τύπου-Τ, ίδιας ή ακόμα και 

διαφορετικής γεωμετρίας. Τα μοτίβα ροής που αναπαραστάθηκαν και μελετήθηκαν ήταν ροές 

ενδιάμεσου τύπου (intermittent flow), ήπια ή/και έντονα διαλειπουσών (plug/slug flow), καθώς 

και στρωματοποιημένες ροές (stratified flow). 

Η ανάγκη για τη δημιουργία κάποιου θεωρητικού μοντέλου για τη διφασική ροή κρίθηκε 

επιβεβλημένη. Συλλέγοντας τα αποτελέσματα των πειραματικών διατάξεων, αλλά και μέσω της 
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γνώσης που είχε αποκτηθεί από το υπολογιστικό μοντέλο που υπήρχε από τη μονοφασική ροή, 

δημιουργήθηκε ένα καινούριο θεωρητικό μοντέλο μεγάλης ακρίβειας. 

Αποτέλεσμα της ανωτέρω μελέτης ήταν η αισθητά μεγαλύτερη πτώση πίεσης για 

στρωματοποιημένες ροές (stratified flow) συγκριτικά με ροές ενδιάμεσου τύπου (plug/slug 

flow). 

Το μαθηματικό μοντέλο που δημιουργήθηκε το 2006 σχετικά με διαχωριστή τύπου-Τ και 

ειδικότερα για τη πρόβλεψη του κλάσματος κενού, αλλά της πτώσης πίεσης, από τον Margaris 

(2006), παρουσίασε μεγάλη ακρίβεια αποτελεσμάτων συγκρινόμενο με εκείνο του Katsaounis 

(1987). Το συγκεκριμένο μοντέλο στηρίχθηκε στις εξισώσεις της ενέργειας, της μάζας αλλά και 

της ορμής. 

Το κενό της βιβλιογραφίας μέχρι τη χρονική στιγμή του 2002 για διφασικές ροές ψυκτικών 

υγρών, επιχείρησε να καλύψει η εργασία των Tae και Cho (2002). Λόγω των ελάχιστων 

πειραματικών αποτελεσμάτων δημιούργησαν διαχωριστές τύπου-Τ με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Πίνακας 1: Δεδομένα μελέτης Tae & Cho (2002). 
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 Λόγος διαμέτρου 

oριζ. αγωγού-διακλάδωσης 
0,61 – 1,00 

Παροχή μάζας (
𝐤𝐠

𝐬 ∙ 𝐦𝟐 
⁄ )  200 έως 500 

Ποιότητα αέριας φάσης 0,1 έως 0,4 

 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν ότι η ποιότητα για την αέρια φάση δεν 

επηρεαζόταν σχεδόν καθόλου από τη μεταβολή του λόγου των διαμέτρων του οριζόντιου 

αγωγού και της διακλάδωσης. Η θεωρία του Friedel (1979) αποδείχθηκε ότι μπορεί να αποφέρει 

αποτελέσματα μεγαλύτερης ακρίβειας όσον αφορά την πτώση πίεσης ύστερα από σύγκριση των 

πειραματικών αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα των θεωρητικών μοντέλων. 

Άγνωστος ήταν μέχρι το 2004 ο βαθμός διαχωρισμού που μπορεί να επιτευχθεί σε αγωγούς 

μεγάλης διαμέτρου, αλλά και σε διατάξεις με περισσότερους του ενός διαχωριστές τύπου-Τ.  
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Αυτό το κενό ήρθαν να καλύψουν οι Wren και Azzopardi (2004), δημιουργώντας 

πειραματικές διατάξεις με περισσότερους διαχωριστές και διαφορετικό μεταξύ τους 

προσανατολισμό, όπου η προς μελέτη ροή αντιστοιχούσε σε στρωματοποιημένη (stratified flow) 

ροή. 

Ο αγωγός που χρησιμοποιήθηκε είχε διάμετρο 127𝑚𝑚 με δύο (2) κατακόρυφους 

διαχωριστές, σε αντίθετο άξονα ο ένας σε σχέση με τον άλλο. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν 

από την ανωτέρω μελέτη ήταν αξιοσημείωτα και ειδικότερα βρέθηκε ότι ο βαθμός διαχωρισμού 

επηρεάζεται καθοριστικά από την προσθήκη περισσότερων διαχωριστών. Η βέλτιστη διάταξη 

αφορούσε διαχωριστές τοποθετημένους τον ένα απέναντι από τον άλλο και με μειωμένη 

διάμετρο σε σχέση με εκείνη του αρχικού αγωγού κατά 60%. 

Τα λιγοστά πειραματικά αποτελέσματα σχετικά με την πτώση πίεσης διφασικής ροής για 

διαχωριστές τύπου-Τ ήρθαν να καλύψουν οι Bertani et. al (2007). Το θεωρητικό μοντέλο ροής 

(Separated Flow Model, SFM), ήρθε να επιβεβαιωθεί από την παρούσα διερεύνηση. Η 

προαναφερθείσα έλαβε χώρα σε δίκτυα αγωγών διαμέτρου 10𝑚𝑚 και για διάφορα μοτίβα ροής, 

όπως στρωματοποιημένη ροή (stratified flow), ήπια ή έντονα διαλείπουσα ροή (slug και plug 

flow αντίστοιχα), μετρώντας την πτώση πίεσης κατά τη διαδικασία διαχωρισμού. Έτσι, το 

μοντέλο ροής SFM, για την περίπτωση οριζόντιου διαχωριστή, έδειξε μεγαλύτερη ακρίβεια στα 

αποτελέσματά του, ενώ περαιτέρω βελτίωσή του παρατηρήθηκε εισάγοντας έναν συντελεστή 

διόρθωσης. 

Ακολούθως, οι Yang, Zhao, Qi, Zhao, Azzopardi, (2010) κινήθηκαν γύρω από τη μελέτη 

συστημάτων οριζόντιου αγωγού με εφαρμογή άνω του ενός διαχωριστών. Ύστερα, ακολούθησε 

η σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με σκοπό την ποσοτικοποίηση του ποσοστού 

επηρεασμού του βαθμού διαχωρισμού μεταξύ συστημάτων με έναν διαχωριστή ή με 

περισσότερους. Το σύνολο των διαχωριστών ήταν εγκατεστημένοι σε όλες τις περιπτώσεις στον 

κατακόρυφο σε σχέση με τον κύριο οριζόντιο αγωγό όπου και έρεε το ρευστό. Και σε αυτή την 

περίπτωση, ως μίγμα ρευστού χρησιμοποιήθηκε νερό και αέρας. Όπως και στις 

προαναφερθείσες πειραματικές διατάξεις, παρατηρήθηκαν ενδιάμεσου τύπου ροή (intermittent 

flow), ήπια (slug flow) ή έντονα διαλείπουσα ροή (plug flow) και στρωματοποιημένη ροή 

(stratified flow).  
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To αποτέλεσμα της πειραματικής διαδικασίας ήταν ανάλογο αντίστοιχων μελετών στις οποίες 

είχαν εγκατασταθεί περισσότερες της μιας διακλαδώσεις τύπου-Τ, με τον βαθμό διαχωρισμού να 

είναι αισθητά μεγαλύτερος. Αξιοσημείωτη ήταν η περίπτωση που εφαρμόσθηκαν στο σύστημα 

πέντε (5) διαχωριστές τύπου-Τ και επιτεύχθηκε ο πλήρης διαχωρισμός της ροής στις επιμέρους 

φάσεις. 

Το ίδιο έτος με τους Yang et. al. (2010), οι Castiglia & Giardina (2010) προσδοκούσαν να 

εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβαινε σε περιπτώσεις που οι διαχωριστές ήταν τοποθετημένοι σε 

κατακόρυφη θέση ως προς την κατεύθυνση του μίγματος ή ακόμα και εγκάρσια. Μάλιστα, η 

διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες μελέτες ήταν η αισθητή διαφορά της διαμέτρου του 

διαχωριστή σε σχέση με εκείνη του κεντρικού αγωγού. Το μοντέλο που δημιουργήθηκε, ύστερα 

από πειραματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν για πιέσεις που κυμαίνονταν από 0.4 𝑀𝑃𝑎 έως 

6.2 𝑀𝑃𝑎, έδειξε να ανταποκρίνεται με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Η ελεύθερη χρήση του 

μοντέλου από το κοινό, με το όνομα «Relap5», είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή μεγάλου όγκου 

πειραματικών αποτελεσμάτων. 

Τα ροϊκά μοτίβα για διφασική ροή αέρα-νερού, αλλά και το κλάσμα κενού που απορρέει από 

αυτά, μελέτησαν οι Jagan & Satheesh (2016). Ειδικότερα, μελέτησαν βιομηχανικές διατάξεις σε 

μοντέλο αγωγού με μήκος 𝐿 = 2𝑚 και διάμετρο 𝐷 = 8𝑚𝑚. Ο διαχωριστής που 

χρησιμοποιήθηκε τοποθετήθηκε σε διάφορες γωνίες όπως: 00, 300, 450, 600 και 900. Σκοπός 

της παρούσας μελέτης ήταν η αναζήτηση της επίδρασης της βαρύτητας στο φαινόμενο 

διαχωρισμού των δύο φάσεων ενός μίγματος. Η μελέτη έγινε αφενός με παροχετευόμενο αέρα 

ταχύτητας από 0.06𝑚/𝑠 έως 1.00𝑚/𝑠 και αφετέρου με νερό ταχύτητας από 0.06𝑚/𝑠 έως 

15.00𝑚/𝑠. Άξια αναφοράς ήταν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη μελέτη, διότι όπως 

φάνηκε η βαρύτητα δεν ήταν τόσο ικανή ώστε να επηρεάσει τα αποτελέσματα σε σχέση με την 

τύρβη όσο μεγάλωνε η γωνία μελέτης. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε καθόλου παρουσία 

στρωματοποιημένης ροής (stratified flow) στους αγωγούς υπό κλίση. Τέλος, το κλάσμα κενού, 

εμφανώς επηρεασμένο, παρουσίαζε αυξητική τάση καθώς αυξανόταν η κλίση του αγωγού. Ως 

απόρροια της μελέτης ήταν η παρουσίαση ενός καινούριου μοντέλου υπολογισμού του 

κλάσματος κενού που συγκρινόμενο με τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα μπορεί να δώσει αξιόπιστα 

αποτελέσματα.  
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1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Θέμα της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η μελέτη της μεθόδου διαχωρισμού των 

επιμέρους φάσεων ενός διφασικού μίγματος. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται εφικτός μέσω 

διαχωριστή τύπου-Τ. Από την αρχή κιόλας της μεταπτυχιακής εργασίας, στο στάδιο της 

αναζήτησης και ύστερα της μελέτης συναφούς με το αντικείμενο βιβλιογραφίας, έγινε 

κατανοητό ότι ο διαχωρισμός μίας πολυφασικής ροής, αλλά και πιο συγκεκριμένα οι 

διαχωριστές τύπου-Τ, καλύπτουν ένα τεράστιο πεδίο γνώσης. Αυτό συμβαίνει λόγω της 

πολυπλοκότητας του φαινομένου διαχωρισμού, εξαιτίας των πολλών παραμέτρων που το 

επηρεάζουν. Παράδειγμα τέτοιων χαρακτηριστικών είναι: το πλήθος των διαχωριστών που 

τοποθετούνται στο σύστημα, η μεταξύ τους, αλλά και στη διάταξη, θέση τοποθέτησης, το 

μέγεθος και ο προσανατολισμός τους. Εξίσου σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τον τελικό 

βαθμό διαχωρισμού είναι, επίσης, το μοτίβο ροής που αναπτύσσεται στην εκάστοτε περίπτωση 

διαχωρισμού. 

Με το πέρας της μελέτης της βιβλιογραφίας ακολούθησε η αναζήτηση του τύπου της 

πειραματικής διάταξης που θα δημιουργείτο για τη διεξαγωγή των πειραμάτων. Ακολούθως, το 

μεγαλύτερο κομμάτι της παρούσας εργασίας δεν ήταν η ενασχόληση με κάποιο υπολογιστικό 

μοντέλο αλλά ο σχεδιασμός και η βελτίωση της πειραματικής διάταξης, αποτυπώνοντας τη 

γνώση που αποκτήθηκε μέσω της βιβλιογραφίας. Για αυτό τον λόγο, αφιερώθηκε πολύς χρόνος 

για τη δημιουργία λεπτομερέστατου τρισδιάστατου μοντέλου, που θα παρουσιαστεί αναλυτικά 

μετέπειτα στην εργασία. Το τρισδιάστατο μοντέλο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την απεικόνιση 

της εγκατάστασης, αλλά και για την πλήρη αναπαράσταση του μοντέλου που θα 

κατασκευαζόταν μετέπειτα. Το τρισδιάστατο μοντέλο που σχεδιάστηκε έχει πλήρη ταύτιση 

χαρακτηριστικών με αυτό της πειραματικής εγκατάστασης που τελικά δημιουργήθηκε, κάτι που 

ήταν αποτέλεσμα της ανατροφοδότησης του τρισδιάστατου μοντέλου με πληροφορίες που 

συλλέγονταν κατά την υλοποίηση της πειραματικής εγκατάστασης. 

Μετέπειτα, και αφού η πειραματική εγκατάσταση ήταν έτοιμη, ακολούθησαν η βαθμονόμηση 

των μετρητικών οργάνων και η δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης, προτού υλοποιηθεί 

το σύνολο της πειραματικής διερεύνησης του φαινομένου διαχωρισμού. Στη συγκεκριμένη 

εγκατάσταση τοποθετήθηκε οριζόντιος αγωγός και ενδιάμεσά του παρεμβαλλόταν διαχωριστής 

τύπου-Τ. Οι περιπτώσεις που μελετήθηκαν αφορούσαν διαχωριστές που τοποθετούνταν στην 
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ίδια μεταξύ τους θέση, αλλά με διαφορετικές γωνίες όσον αφορά τον πλευρικό τους βραχίονα. 

Οι γωνίες του διαχωριστή που μελετήθηκαν στην εν λόγω εργασία ήταν 300, 450 και 900 

μοίρες. 

Το διφασικό μίγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν αέρας-νερό, ενώ οι περιπτώσεις που 

μελετήθηκαν είχαν την εξής ακολουθία: για κάθε διαφορετική ογκομετρική παροχή νερού 

μεταβαλλόταν η ογκομετρική παροχή του αέρα. Ειδικότερα, κατά την πειραματική διαδικασία 

μελετήθηκαν τρεις (3) παροχές αέρα συναρτήσει τριών (3) παροχών νερού. Σαν αποτέλεσμα της 

διαδικασίας ήταν η μελέτη εννέα (9) συνολικά περιπτώσεων. Οι εξεταζόμενες παροχές όγκου 

τόσο του νερού, όσο και του αέρα, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 2: Τιμές ογκομετρικών παροχών νερού-αέρα πειραματικής διαδικασίας. 

Ογκομετρική παροχή (𝐋
𝐦𝐢𝐧⁄ ) 

Νερού Αέρα 

𝟖, 𝟑𝟑 18,00 

𝟐𝟓, 𝟎𝟎 30,00 

𝟑𝟑, 𝟑𝟑 40,00 

 

Τα αποτελέσματα τα οποία συλλέχθηκαν συγκρίθηκαν, έπειτα, με τα αντίστοιχα που είχαν 

εξαχθεί από διδακτορική εργασία του ιδίου Εργαστηρίου με αξιοποίηση του υπολογιστικού 

πακέτου Ansys Fluent. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 ΤΥΡΒΩΔΕΙΣ ΡΟΕΣ 

Η αύξηση της ταχύτητας ενός ρευστού έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία αναταράξεων στο 

ίδιο το ρευστό, οδηγώντας στην εμφάνιση του φαινομένου της τύρβης. Έτσι, η ροή ενός ρευστού 

στο οποίο παρουσιάζεται τύρβη αποκαλείται τυρβώδης ροή. 

Στη φύση αλλά και σε εφαρμογές, οι τυρβώδεις ροές καλύπτουν το μεγαλύτερο κομμάτι, 

διότι εμφανίζονται συχνότερα από κάθε άλλο είδος ροής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

τυρβωδών ροών είναι η κίνηση των ρευστών σε βιομηχανικές εφαρμογές αλλά και μη, ή ακόμα 

και η ροή του νερού κατά την κίνηση ενός σκάφους. 

Σε ροές, όπως οι προαναφερθείσες διακρίνονται περιπτώσεις που το ιξώδες δύναται να 

υπερκεράσει τις αδρανειακές δυνάμεις, αποσβένοντας το φαινόμενο της τύρβης. Υπάρχουν όμως 

και περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό, με αποτέλεσμα την εμφάνιση τύρβης και 

συνεπακόλουθα τυρβώδους ροής. 

Η τιμή του Reynolds είναι καθοριστική για τη δημιουργία ροών με τύρβη. 

𝑅𝑒 =
 𝑉∗ 𝐿 

𝜈
      (2.1) 

όπου: 𝑉 η ταχύτητα του ρευστού, 𝜈 το ιξώδες, 𝐿 το χαρακτηριστικό μήκος του αγωγού. 

 

Η εμφάνιση τύρβης είναι αποτέλεσμα των μεγάλων τιμών του αριθμού Reynolds, με τις 

προκύπτουσες αναταράξεις στη ροή, όπως αναφέρθηκε, να μην μπορούν να εξαλειφθούν από 

την αντίστοιχη δράση των αδρανειακών δυνάμεων. Ερευνώντας τους μεγάλους στροβίλους μιας 

τέτοιου είδους ροής παρατηρείται η εμφάνιση μικρότερων στροβίλων στο εσωτερικό τους. Η 

ενέργεια που ρέει μέσω των στροβίλων οδηγείται διαδοχικά από τους μεγάλους στροβίλους δια 

μέσω των μικρότερων στο υπόλοιπο ρευστό. Αποτέλεσμα αυτής της απορρόφησης ενέργειας 

είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του ρευστού.  
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Οι σχέσεις που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των στρωτών ροών αξιοποιούνται, με 

κατάλληλες μετατροπές, και για τη μελέτη των τυρβωδών ροών. Οι εξισώσεις Navier-Stokes, 

που εμπεριέχουν τις εξισώσεις της ορμής και της συνέχειας, χρησιμοποιούνται στην παρακάτω 

μελέτη για τους τρεις άξονες του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων. Όπως περιγράφει 

και ο Μακρυγιάννης (2015), οι προαναφερθείσες εξισώσεις παίρνουν την ακόλουθη μορφή: 

Για την εξίσωση της συνέχειας ισχύει ότι: 

𝜕𝑈𝑖

𝑑𝑥𝑖
= 0                                                                (2.2) 

Για την εξίσωση της ορμής ισχύει ότι: 

𝜌 (
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
) =

𝜕𝜎𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
+ 𝜌𝑔𝑖                                              (2.3) 

Οι άξονες που αναπαριστούν το οριζόντιο επίπεδο είναι οι 𝑥1 και 𝑥2, ενώ ο άξονας 𝑥3 

δημιουργεί το κάθετο στο προηγούμενο επίπεδο. Έτσι, το διάνυσμα που δημιουργείται για την 

επιτάχυνση της βαρύτητας (𝑔𝑖) είναι της μορφής (0, 0, −𝑔). Αντίστοιχα, οι ταχύτητες 

συμβολίζονται ως 𝑈𝑖. 

Για ένα ασυμπίεστο ρευστό ο τανυστής των τάσεων 𝜎𝑖𝑗  είναι της μορφής: 

𝜎𝑖𝑗 =  −𝑃𝛿𝑖𝑗 + 𝑑𝑖𝑗                                                   (2.3) 

όπου: 𝑃 είναι η δυναμική πίεση και 𝛿𝑖𝑗 το δέλτα του Kronecker. 

Οι τιμές που παίρνει το δέλτα του Kronecker είναι: 

𝛿𝑖𝑗 = 1, 𝛾𝜄𝛼 𝑖 = 𝑗 𝜅𝛼𝜄 𝛿𝑖𝑗 = 0, 𝛾𝜄𝛼 𝑖 ≠ 𝑗                           (2.4) 

Επίσης: 

𝑑𝑖𝑗 = 2𝜇𝑒𝑖𝑗                                                               (2.5) 

Το διατμητικό τμήμα του τανυστή των τάσεων ισούται με: 

𝑒𝑖𝑗 =
1

2
(

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
)  𝛾𝜄𝛼 𝑖 ≠ 𝑗                                          (2.6) 

Συνεπώς, η σχέση (2.3) διαμορφώνεται ως εξής: 

𝜌 (
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
) = −

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜇

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
) + 𝜌𝑔𝑖                               (2.7)  
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Ο καθορισμός των αρχικών και συνοριακών συνθηκών είναι καθοριστικός για την επίλυση 

της ανωτέρω σχέσης. Για να φτάσει στην μορφή (2.7) εφαρμόστηκε η σύμβαση του Einstein και 

χρησιμοποιήθηκε ο τανυστικός συμβολισμός. 

Η επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes δεν δύναται να πραγματοποιηθεί (στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων), διότι σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι στιγμιαίες τιμές των ταχυτήτων και 

της πίεσης. Για να μπορέσουν να επιλυθούν απαιτείται να υπολογιστούν και να συμπεριληφθούν 

στην εξίσωση οι μέσες τιμές των παραμέτρων αυτών. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι σχέσεις 

(2.2) και (2.3) αποκτούν, σύμφωνα με τον Μακρυγιάννη (2015), την ακόλουθη μορφή: 

𝜕𝑈𝑖

𝑑𝑥𝑖
= 0                                                                 (2.8) 

𝜌 (
𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑡
+  �̅�𝑗

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗
) =  − 

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜇

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝜌𝑢𝑖

′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ )                          (2.9) 

Η τιμή του 𝜌𝑔𝑖 θεωρείται αμελητέα, διότι δεν μεταβάλλεται καθόλου με την αντικατάσταση 

των τιμών των παραμέτρων με τις μέσες τιμές τους. Οι σχέσεις (2.8) και (2.9) ονομάζονται 

Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) εξισώσεις. Στην εξίσωση (2.9) ο παράγοντας 

−𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅  είναι μία επιπλέον τάση για τη ροή. Ο παράγοντας αυτός ονομάζεται τανυστής τάσεων 

Reynolds και είναι της μορφής: 

𝜎𝑖𝑗
𝑡 =  −𝜌𝑢𝑖

′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅                                                       (2.10) 

Οι εξισώσεις Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) συγκρινόμενες με τις Navier-Stokes 

δεν αποτελούν ένα κλειστό σύστημα εξισώσεων, με την αδυναμία αυτή να αποτελεί το 

ζητούμενο για τα μοντέλα επίλυσης της τύρβης. 

Η θεωρία του Boussinesq αναφέρει ότι oι τυρβώδεις τάσεις εξαρτώνται καθοριστικά από τη 

μέση ταχύτητα αντίστοιχα, όπως αναφέρθηκε από τον Μακρυγιάννη (2015), με τις διατμητικές 

τάσεις στη στρωτή ροή. Έτσι, ακόμα και σήμερα η μέθοδος του Boussinesq χρησιμοποιείται σαν 

ένα πρώτο στάδιο προσέγγισης των τυρβωδών ροών. 

Το υπολογιστικό μοντέλο Ansys Fluent, έχοντας ως σκοπό την επίλυση των εξισώσεων 

RANS, καθιστώντας τες ένα κλειστό σύστημα εξισώσεων, παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής 

πέντε (5) μοντέλων τύρβης:  
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• Spalart-Allmaras 

• k-ε 

• k-ω 

• Reynolds (RSM) 

• LES  

Τα μοντέλα Spalart-Allmaras, k-ε και k-ω βασίζουν τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων στην 

θεωρία του Boussinesq, ενώ για τα μοντέλα Reynolds (RSM) και LES εφαρμόζονται 

διαφορετικές μεθοδολογίες. 

Το πιο διαδεδομένο από τα προαναφερθέντα υπολογιστικά μοντέλα είναι το k-ε. Αυτό 

οφείλεται στα αξιόπιστα αποτελέσματα που εξάγονται με την εφαρμογή του, σε συνδυασμό με 

τη μεγάλη ακρίβειά τους για ένα ευρύ πεδίο τυρβωδών ροών. Αξίζει να αναφερθεί ο πολύ 

σημαντικός παράγοντας της υπολογιστικής ισχύος που απαιτείται για την εφαρμογή του που 

είναι αισθητά μικρότερη σε σχέση με τα υπόλοιπα. 

2.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Η κλίμακα μεγέθους 𝐿 για τους μεγάλους στροβίλους είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί. Σε 

αυτό το πρόβλημα έρχονται να βοηθήσουν τα μοντέλα τύρβης, όπως το k-ε, τα οποία 

χρησιμοποιούν δύο (2) εξισώσεις για την περιγραφή της παραγωγής και της απορρόφησης της 

τύρβης. Έτσι, μέσω των μοντέλων τύρβης δύο (2) εξισώσεων για τυρβώδεις ροές, που 

ενστερνίζονται τη θεωρία του τυρβώδους ιξώδους, καθίσταται ικανός ο προσδιορισμός της 

κλίμακας μεγέθους 𝐿 των μεγάλων στροβίλων. 

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εφαρμόστηκε το υπολογιστικό 

μοντέλο k-ε υπολογίζοντας, σύμφωνα με τον Μακρυγιάννη (2015), το τυρβώδες ιξώδες από τη 

σχέση: 

𝑣𝑡 =  𝑐𝜇 ∙  
𝜅2

,𝑐𝜇 σταθερά                                        (2.11)  
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Για τον υπολογισμό της τυρβώδους κινητικής ενέργειας εφαρμόζεται η σχέση: 

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ �̅�𝐽

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
= 𝛱 − 휀 +  

𝜕

𝜕𝑥𝑖
[ ( 𝑣 +  

𝑣𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑖
]                         (2.12) 

στην οποία η παραγωγή της τυρβώδους κινητικής ενέργειας, 𝛱, υπολογίζεται από την ακόλουθη 

σχέση: 

𝛱 = 𝜈𝑡
𝜕𝑈𝐼

𝜕𝑥𝑗
 (

𝜕𝑈𝐼

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝐽

𝜕𝑥𝑖
)                                               (2.13) 

Ο υπολογισμός της απορρόφησης της τυρβώδους κινητικής ενέργειας μοντελοποιείται, 

σύμφωνα με τον Μακρυγιάννη (2015), από την ακόλουθη σχέση: 

𝜕

𝜕𝑡
+ �̅�𝐽

𝜕

𝜕𝑥𝑗
=  𝑐 1 𝑘

𝛱 − 𝑐 2

2

𝑘
+  

𝜕

𝜕𝑥𝑖
[(𝑣 +  

𝑣𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕

𝜕𝑥𝑖
]                   (2.14) 

Συνοψίζοντας, ο κλειστός αυτός βρόγχος, που είναι επιθυμητό να δημιουργηθεί για την 

επίλυση του προβλήματος, γίνεται μέσω των σχέσεων (2.11) - (2.14) για το τυρβώδες ιξώδες και 

τα μεγέθη 𝑘 και 휀 αντίστοιχα, ενώ για τις εξισώσεις RANS χρησιμοποιούνται οι σχέσεις (2.8) 

και (2.9). 

Η περαιτέρω παραμετροποίηση του μοντέλου τύρβης k-ε είναι δυνατή μέσω των τριών (3) 

διαφορετικών παραμέτρων που μπορούν να επιλεχθούν στο Fluent: 

• Standard 

• RNG 

• Realizable 

 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εφαρμόστηκε το μοντέλο Realizable k-ε σύμφωνα με το 

οποίο εφαρμόζεται ένας διαφορετικός τρόπος επίλυσης του τυρβώδους ιξώδους, αλλά και της 

τυρβώδους κινητικής ενέργειας. Μέσω του νέου αυτού τρόπου επίλυσης έχει παρατηρηθεί ότι σε 

περιπτώσεις διαχωρισμού των φάσεων μίας ροής, όπως συμβαίνει και στην παρούσα 

μεταπτυχιακή εργασία, οδηγούμαστε σε ποιοτικότερα και ακριβέστερα αποτελέσματα. 

Οι επικρατέστερες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στις πολυφασικές ροές είναι οι 

ακόλουθες: 

• Euler-Lagrange 

• Euler-Euler  
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Στην περίπτωση της Euler-Lagrange εφαρμόζονται οι σχέσεις Navier-Stokes, με την 

παραδοχή ότι το κύριο ρευστό είναι συνεχές. Η δευτερεύουσα ροή εξετάζεται σαν ένα σύνολο 

σωματιδίων ή φυσαλίδων διασκορπισμένο στο σώμα της κύριας ροής. Τα σωματίδια αυτά είναι 

πολύ μικρότερα σε σχέση με την κύρια ροή του μίγματος. Αυτό το φαινόμενο είναι ιδανικό για 

διεργασίες καύσης. Η ροή ενέργειας και η ανταλλαγή της μάζας είναι συνεχή φαινόμενα που 

συμβαίνουν μεταξύ των δύο φάσεων. 

Η προσέγγιση Euler-Euler έχει σαν αρχή της ότι και οι δύο (2) φάσεις του ρευστού είναι 

συνεχείς, χωρίς να είναι δυνατή η αλληλοεπικάλυψή τους. Σε αυτό το σημείο γίνεται η εισαγωγή 

ενός καινούριου χαρακτηριστικού για τη διφασική ροή που είναι το κλάσμα κενού της κάθε 

φάσης. Οι σχέσεις οι οποίες περιγράφουν το κλάσμα κενού παρουσιάζουν χρονική αλλά και 

χωρική εξάρτηση. Το άθροισμα του κλάσματος κενού σε κάθε υπολογιστική διαδικασία εκάστου 

κελιού είναι ίσο με ένα (1). 

Στο εμπορικό πακέτο Ansys Fluent εφαρμόζονται για τη συγκεκριμένη θεώρηση τρία (3) 

μοντέλα υπολογισμού: 

• Volume of Fluid (VOF) 

• Mixture 

• Eulerian 

 

Όσον αφορά το μοντέλο VOF βρίσκει εφαρμογή σε διφασικές ροές κατά τις οποίες η 

ελεύθερη επιφάνεια αλλά και η θέση στην οποία βρίσκεται αποτελούν σημαντικό παράγοντα για 

την επίλυσή τους. Απευθύνεται κυρίως σε στρωματοποιημένες ροές (stratified flow) που 

εμπεριέχουν φυσαλίδες, ενώ γενικότερη αναφορά γίνεται σε μόνιμες ροές διφασικών αερίων 

μίγματος αέρα-υγρού. Επίσης, καθοριστικός παράγοντας για την επίλυση διφασικής ροής με το 

μοντέλο VOF είναι η μελέτη ροών στις οποίες δεν εμφανίζεται μίξη των δύο (2) ροών. Στο 

μοντέλο αυτό, η εκάστοτε φάση του ρευστού αποτελεί ένα ποσοστό του συνολικού όγκου της 

διατομής το οποίο περιγράφεται από ένα ζεύγος εξισώσεων και καθορίζεται από το κλάσμα 

κενού.  

Το μοντέλο μίξης (Mixture) χρησιμοποιεί τις σχετικές ταχύτητες των δύο (2) ρευστών για 

τους υπολογισμούς του και έτσι παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής του και στην περίπτωση 

ομογενούς ροής.  
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Το μοντέλο Eulerian είναι το πιο περίπλοκο ως προς την επίλυση του σε σχέση με τα 

προαναφερθέντα. Αποτελείται από ένα σύνολο 𝑛 σχέσεων το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε φάση 

ξεχωριστά. Η αλληλεπίδραση των δύο (2) φάσεων και ο υπολογισμός της εξαρτάται από τις 

φάσεις των ρευστών, αλλά και από τις σχέσεις που θα επιλεγούν για την επίλυσή της. 

Συνηθέστερη εφαρμογή του μοντέλου είναι σε κατακόρυφες ροές που απαρτίζονται από 

φυσαλίδες, καθώς και σε ροές που εμπεριέχουν στερεό που έχει ρευστοποιηθεί ή σε ροές 

ρευστού που εμπεριέχει αιωρούμενα σωματίδια. 

Αναλυτικότερα, το μοντέλο VOF βρίσκει εφαρμογή όπως προ είπαμε σε μη αναμίξιμα 

ρευστά. Κάθε ένα από τα ρευστά αυτά καλύπτει ένα ποσοστό του όγκου του ρευστού, ο οποίος 

περιγράφεται από την αντίστοιχη μεταβλητή σε κάθε υπολογιστικό κελί. Έτσι, κάνοντας την 

υπόθεση για μία φάση 𝑞 ενός ρευστού σε ποσοστό 𝛼𝑞 του συνολικού όγκου, διακρίνονται οι 

εξής περιπτώσεις: 

I. Για 𝛼𝑞 = 0 συνεπάγεται ότι στο συγκεκριμένο υπολογιστικό κελί δεν εμφανίζεται 

καθόλου η συγκεκριμένη φάση. 

II. Για 0 < 𝛼𝑞 < 1 συνεπάγεται ότι το υπολογιστικό κελί εμπεριέχει ένα ποσοστό της 

φάσης αυτής και κυμαίνεται στα όρια της ανωτέρω σχέσης. 

III. Για 𝛼𝑞 = 1 συνεπάγεται ότι το υπολογιστικό κελί καλύπτεται πλήρως από τη 

συγκεκριμένη φάση. 

 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, θα μελετηθεί το μίγμα 

ρευστού αέρα-νερού χαρακτηρίζοντας σαν κύρια φάση το νερό και ως δευτερεύουσα τον αέρα. 

Οι ακόλουθες σχέσεις θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των φυσικών ιδιοτήτων 𝜇 και 𝜌. 

Προκειμένου να εφαρμοστούν οι σχέσεις RANS για όλο το πεδίο μελέτης και όχι μόνο σε 

κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, οι ακόλουθες σχέσεις δίνουν τις μέσες τιμές των ανωτέρω 

παραμέτρων ιξώδους και πυκνότητας. 

𝜇 = 𝛼𝑎 ∙  𝜇𝑎 + (1 −  𝛼𝑎) ∙ 𝜇𝑤                                         (2.15) 

𝜌 = 𝛼𝑎 ∙  𝜌𝑎 + (1 −  𝛼𝑎) ∙ 𝜌𝑤                                         (2.16) 

όπου: 𝑎 =  𝑎𝑖𝑟 και 𝑤 =  𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟.  
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2.3 ΜΟΤΙΒΟ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΓΩΓΟ 

Σε διφασική ροή υγρού-αερίου ή υγρού-ατμού κάθε φάση καταλαμβάνει ένα ποσοστό της 

εκάστοτε διαθέσιμης διατομής του αγωγού. Τα μοτίβα ροής στην περίπτωση οριζόντιας 

διφασικής ροής έρχονται να περιγράψουν τη μορφή που λαμβάνουν οι φάσεις των δύο (2) 

ρευστών κατά τη ροή τους μέσα στον αγωγό αυτό.  

Έτσι, υπολογίζοντας τις απαιτούμενες ροϊκές παραμέτρους μπορεί εύκολα να βρεθεί το 

μοτίβο ροής μέσω των ροϊκών χαρτών. Οι χάρτες που θα εφαρμοστούν στην παρούσα 

μεταπτυχιακή εργασία είναι οι ροϊκοί χάρτες των Baker (2003), Taitel & Dukler (1974), και 

Mandhane, Gregory & Aziz (1976). Παρόλη την ευκολία, αλλά και την αποδοχή, της εφαρμογής 

των ροϊκών χαρτών, αρκετές φορές δύναται να οδηγήσουν σε λανθασμένες προβλέψεις του 

μοτίβου ροής, με την περιγραφή των μηχανισμών μετάβασης από το ένα μοτίβο ροής στο άλλο 

να αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα. 

Ακολούθως, παρουσιάζονται σχηματικά τα μοτίβα ροής σύμφωνα με την περιγραφή κατά τον 

Μάργαρη (2016): 

 

• Στρωματοποιημένη ροή (stratified flow) 

 

Εικόνα 1: Ροϊκή απεικόνιση στρωματοποιημένης ροής. 

• Κυματοειδής στρωματοποιημένη ροή (stratified-wavy flow) 

 

Εικόνα 2: Ροϊκή απεικόνιση κυματοειδούς στρωματοποιημένης ροής.  
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• Ροή με φυσαλίδες (dispersed-bubble flow) 

 

Εικόνα 3: Ροϊκή απεικόνιση ροής με φυσαλίδες. 

• Δακτυλιοειδής διάσπαρτη ροή (annular-dispersed flow), 

 

Εικόνα 4: Ροϊκή απεικόνιση δακτυλιοειδούς διάσπαρτης ροής. 

• Ενδιάμεση ροή (intermittent flow), οι οποίες μπορούν περαιτέρω να διακριθούν σε: 

o Ήπια διαλείπουσα ροή (plug flow) 

 

Εικόνα 5: Ροϊκή απεικόνιση ήπιας διαλείπουσα ροής. 

o Έντονα διαλείπουσα ροή (slug flow) 

 

Εικόνα 6: Ροϊκή απεικόνιση έντονης διαλείπουσας ροής. 

2.3.1 Ροϊκός χάρτης Baker 

Σύμφωνα με τον ροϊκό χάρτη του Baker (2003), Εικόνα 7, κατά τα λεγόμενα του Μάργαρη 

(2016), ο προσδιορισμός του μοτίβου ροής όταν μελετάται σε οριζόντιο αγωγό επιτυγχάνεται 

μέσω των παροχών μάζας ανά μονάδα επιφάνειας για κάθε φάση (αέρια και υγρή) του μίγματος 
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και των παραμέτρων 𝜆 και 𝛹. Μέσω του τύπου που ακολουθεί γίνεται ο υπολογισμός των 

παροχών αυτών:  

𝐺 =
𝑄∙ 𝜌

𝛢
                                                                (2.17) 

𝛢 =
𝜋∙𝑑2

4
                                                           (2.18) 

Ο υπολογισμός, κατά τον Baker (2003), της μεταβλητής 𝜆 γίνεται από τη σχέση: 

𝜆 = (
𝜌𝐺

𝜌𝐴
∙

𝜌𝐿

𝜌𝑊
)0,5                                                      (2.19) 

και της 𝛹 αντίστοιχα από τη σχέση: 

𝛹 =  
𝜎𝑤

𝜎
∙ [

𝜇𝐿

𝜇𝑊
∙ (

𝜌𝑊

𝜌𝐿
)

2

]

1
3⁄

                                           (2.20) 

για τις οποίες ισχύει ότι: 

𝐺: αέρια φάση (gas) 

𝐿: υγρή φάση (liquid) 

𝐴: αέρας (air) 

𝑊: νερό (water) 

Συμπερασματικά, οι μεταβλητές για τον θεωρητικό προσδιορισμό του μοτίβου ροής σύμφωνα 

με τον ροϊκό χάρτη του Baker (2003) είναι οι ακόλουθες: 

𝐺𝐺
𝜆⁄                                                                    (2.21) 

𝐺𝐿𝛹                                                                    (2.22)  
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Εικόνα 7: Ροϊκός χάρτης Baker (2003) για οριζόντια διφασική ροή (πρόταση Bell). 

2.3.2 Ροϊκός χάρτης Taitel και Dukler 

Οι μελετητές Taitel & Dukler (1976) προτείνουν για τον προσδιορισμό του μοτίβου ροής 

στην περίπτωση οριζόντιας διφασικής ροής υγρού-αερίου τη δημιουργία ροϊκού χάρτη που 

επιλύει αναλυτικά τους μηχανισμούς μετάβασης μεταξύ των διαφορετικών μοτίβων ροής, 

Εικόνα 8. Για τον σκοπό αυτό προσδιορίζονται, επίσης, όλες οι απαραίτητες μεταβλητές, οι 

οποίες είναι: 

𝛸: παράμετρος Martinelli 

𝐹𝑟𝐺: αριθμός Froude για την αέρια φάση του μίγματος 

𝑇: μεταβλητή για τη διάκριση του μοτίβου ροής μεταξύ ροής με φυσαλίδες και ενδιάμεσης ροής 

𝛫: μεταβλητή για τη διάκριση του μοτίβου ροής μεταξύ στρωματοποιημένης και κυματοειδούς 

στρωματοποιημένης ροής 

Η βαθμίδα πίεσης, η οποία είναι διαφορετική για την εκάστοτε φάση 𝑘 υπολογίζεται από τον 

τύπο: 

(
𝑑𝑝

𝑑𝑧
)

𝑘
=  − 

2∙ 𝑓𝑘 ∙�̇�𝑘
2

𝜌𝜅∙𝑑
                                                   (2.23)  
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Για την ανωτέρω σχέση ισχύει ότι: 

• fk: συντελεστής τριβής για τη φάση 𝑘 στην περίπτωση στρωτής ροής (Re <  2000): 

𝑓𝑘 =  
16

𝑅𝑒𝑘
                                                               (2.24) 

• fk: συντελεστής τριβής για τη φάση 𝑘 στην περίπτωση τυρβώδους ροής (Re >  2000): 

𝑓𝑘 =  
0.079

𝑅𝑒𝑘
1/4                                                           (2.25) 

όπου η τιμή του Reynolds για την εκάστοτε φάση 𝑘 είναι: 

Rek =  
ṁk∙d

μk
                                                          (2.26) 

Εν κατακλείδι, οι απαιτούμενες ποσότητες του θεωρητικού προσδιορισμού του μοτίβου ροής 

σύμφωνα με τον ροϊκό χάρτη που προτείνουν οι Taitel και Dukler (1976) είναι οι κάτωθι: 

𝑋 =  [
(

𝑑𝑝

𝑑𝑧
)

𝐿

(
𝑑𝑝

𝑑𝑧
)

𝐺

]

1/2

                                                     (2.27) 

𝐹𝑟𝐺 =  
𝑚𝐺̇

[𝜌𝐺∙ (𝜌𝐿− 𝜌𝐺) ∙ 𝑑∙𝑔]1/2                                    (2.28) 

𝛵 =  [
|
𝑑𝑝

𝑑𝑧
|
𝐿

𝑔∙(𝜌𝐿− 𝜌𝐺)
]

1/2

                                              (2.29) 

𝐾 =  𝐹𝑟𝐺  ∙ 𝑅𝑒𝐿
1/2                                                (2.30) 

όπου 𝑔 =  9,81 𝑚/𝑠2 η επιτάχυνση της βαρύτητας.  
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Εικόνα 8: Ροϊκός χάρτης Taitel & Dukler (1976) για οριζόντια διφασική ροή. 

 

2.3.3 Ροϊκός χάρτης των Mandhane, Gregory, Aziz 

Λόγω των αρκετών ερευνών που είχαν διεξαχθεί από το 1962 έως το 1973, οι Mandhane et. 

al. (1974) είχαν στη διάθεσή τους πολύ υλικό προς μελέτη και σύγκριση. Σκοπός τους ήταν η 
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δημιουργία ενός ροϊκού χάρτη πολύ πιο απλού από τα ήδη υπάρχοντα, χωρίς αυτό όμως να έχει 

επιπτώσεις στην ποιότητα και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 

Η παραπάνω προσπάθεια έγινε πράξη με τη χρήση των φαινομενικών ταχυτήτων. Έτσι, μέσω 

των προαναφερθέντων ταχυτήτων για τις δύο (2) φάσεις του μίγματος (αέρα-νερού), ήταν 

εφικτή η ποσοτικοποίηση του επηρεασμού της διαμέτρου του αγωγού στο μοτίβο ροής που θα 

δημιουργείτο. Η παρούσα μέθοδος έχει εφαρμοστεί σε αγωγούς μικρής διαμέτρου, 𝐷 <  50𝑚𝑚, 

με αρχικές συνθήκες ανάλογες άλλων μελετών, για να μπορεί να είναι δυνατή η σύγκριση των 

τελικών αποτελεσμάτων. Επίσης, μελετήθηκε επισταμένα και η μετάβαση από το ένα μοτίβο 

ροής στο άλλο. 

Συμπερασματικά, αξίζει να αναφερθεί ότι η μελέτη των Mandhane et. al. (1974) εξήγαγε 

αποτελέσματα μεγαλύτερης ακρίβειας από τις προ υπάρχουσες μεθόδους και έναν ροϊκό χάρτη ο 

οποίος ενσωματώνει τις περιοχές μετάβασης στα διαφορετικά μοτίβα ροής, τις οποίες 

αναπαριστά με γραμμοσκιασμένες ζώνες, Εικόνα 9. 

 

Εικόνα 9: Ροϊκός χάρτης από τους Mandhane et. al. (1974) για οριζόντια διφασική ροή.  
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Συμπερασματικά, οι εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή αριθμητικών 

αποτελεσμάτων είναι: 

𝑄 = 𝑄0√
𝜌𝑇𝑃𝑜

𝜌0𝛵0𝑃
                                              (2.31) 

όπου, 𝑄 είναι ο ρυθμός ροής του όγκου αέρα και 𝜌, 𝛵, 𝑃 η πυκνότητα, η θερμοκρασία και η 

πίεση του αέρα αντίστοιχα. Ο δείκτης 0 καθορίζει τις συνθήκες λειτουργίας, ενώ τα μεγέθη 

χωρίς δείκτη αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες. 

Ο βαθμός απόδοσης διαχωρισμού υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

𝜂 =
�̅�𝑎𝑖𝑟 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦

�̅�𝑎𝑖𝑟(𝑟𝑒𝑎𝑙)𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡
                                              (2.32) 

όπου, �̅�𝑎𝑖𝑟 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 είναι το άθροισμα του ρυθμού ροής όγκου αέρα από κάθε κοιλότητα και 

�̅�𝑎𝑖𝑟(𝑟𝑒𝑎𝑙)𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 είναι ο όγκος ροής του αέρα που προέρχεται κατά την είσοδο υπό κανονικές 

συνθήκες (�̅�𝑎𝑖𝑟(𝑟𝑒𝑎𝑙)𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 = 𝑄, με 𝑄 όπως ορίζεται από την εξίσωση). Το κλάσμα κενού (ή 

κλάσμα όγκου) αέρα ορίζεται ως: 

휀𝑎𝑖𝑟 = lim
𝛿𝑉→0

𝛿𝑉𝑎𝑖𝑟

𝛿𝑉
                                              (2.33) 
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3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Συγκριτικά με εναλλακτικές μεθόδους διαχωρισμού των φάσεων ενός ρευστού όπως η χρήση 

κυκλωνικών διαχωριστών, ο διαχωριστής τύπου-Τ είναι πολύ πιο οικονομικός από άποψη 

κατασκευής, εγκατάστασης, αλλά και συντήρησης, διότι δεν φέρει κινούμενα μηχανικά μέρη. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ένας μεγάλος βαθμός διαχωρισμού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

ο καθορισμός των ροϊκών συνθηκών, αλλά και οι πιθανές μεταβολές τους στην εκάστοτε 

εγκατάσταση. Οι ροϊκές αυτές συνθήκες έχει παρατηρηθεί ότι μπορούν -μεταξύ άλλων- να 

επηρεαστούν άμεσα από το αναπτυσσόμενο μοτίβο ροής στην εγκατάσταση. Οι μεταβολές αυτές 

μπορούν να οδηγήσουν από την καταπόνηση των μηχανισμών της εγκατάστασης μέχρι την 

ολική της καταστροφή. 

Ακολούθως, θα μελετηθεί και θα παρουσιαστεί το μοτίβο ροής που θεωρητικά αναμένεται να 

δημιουργηθεί, μέσα από τη χρήση ροϊκών χαρτών. Επόμενο βήμα θα είναι η μελέτη και ο 

προσδιορισμός του μήκους εισόδου για πλήρως αναπτυγμένη ροή. Μέσω των παραμέτρων που 

προαναφέρθηκαν ολοκληρώθηκε από το Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών 

Αυτής του Τομέα Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο διδακτορικής 

διατριβής από τον Μακρυγιάννη (2020), η επιλογή της γεωμετρίας αλλά και του υπολογιστικού 

πλέγματος στο εμπορικό πρόγραμμα Ansys Fluent. Τέλος, και αφού είχε μελετηθεί κάθε 

παράμετρος που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διεξαγωγή της πειραματικής διερεύνησης, 

σχεδιάστηκε πλήρως στο εμπορικό πακέτο Autodesk Inventor το σύνολο της πειραματικής 

εγκατάστασης, ώστε να διαφανούν τυχόν προβλήματα πριν από την κατασκευή της. Με το πέρας 

των κατασκευαστικών σχεδίων, λοιπόν, ακολούθησε η υλοποίηση της πειραματικής 

εγκατάστασης και η κατασκευή της ως πιστό αντίγραφο της εγκατάστασης που είχε μελετηθεί 

αρχικά από το Εργαστήριο και σχεδιαστεί αργότερα στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής 

εργασίας. Η υπολογιστική μελέτη του φαινομένου διεξήχθη στο υπολογιστικό πρόγραμμα Ansys 

Fluent, με τη γεωμετρία του μοντέλου να δημιουργείται στην εφαρμογή Design Modeler και του 

υπολογιστικού πλέγματος στην εφαρμογή Ansys Meshing, αντίστοιχα, ενώ ο κώδικας Fluent 
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ήταν υπεύθυνος για την προσομοίωση του συνόλου των εξεταζόμενων ροϊκών συνθηκών του 

προβλήματος. 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές διαστάσεις του μοντέλου, αλλά και η 

εφαρμογή των ροϊκών χαρτών των Baker (2003), Tailer και Dukler (1976), και Mandhane et. al. 

(1974). 

Πίνακας 3: Ροικές συνθήκες. 

Ροϊκές συνθήκες 

Φαινομενικές ταχύτητες αέρα Φαινομενικές ταχύτητες/Ογκομετρική παροχή νερού 

𝑱𝒂𝟏 = 𝟎, 𝟗𝟓𝟕 𝒎/𝒔 

𝐽𝑤1 = 0,442 𝑚/𝑠 8,33 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

𝐽𝑤3 = 1,326 𝑚/𝑠 25 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

𝐽𝑤4 = 1,768 𝑚/𝑠 33,33 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

𝑱𝒂𝟑 = 𝟏, 𝟓𝟗𝟐 𝒎/𝒔 

𝐽𝑤1 = 0,442 𝑚/𝑠 8,33 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

𝐽𝑤3 = 1,326 𝑚/𝑠 25 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

𝐽𝑤4 = 1,768 𝑚/𝑠 33,33 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

𝑱𝒂𝟓 = 𝟐, 𝟏𝟐𝟐 𝒎/𝒔 

𝐽𝑤1 = 0,442 𝑚/𝑠 8,33 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

𝐽𝑤3 = 1,326 𝑚/𝑠 25 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

𝐽𝑤4 = 1,768 𝑚/𝑠 33,33 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

3.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Μέσω της αποδελτίωσης συναφούς με το αντικείμενο βιβλιογραφίας έγινε αμέσως ορατό ότι 

δεν υπάρχει εκτενής έρευνα γύρω από διατάξεις με διαχωριστή τύπου-Τ σε αγωγούς μικρής 

διαμέτρου. Αυτό το γεγονός ήταν και το κίνητρο για την επιλογή τέτοιων αγωγών προς μελέτη. 

Επίσης, οι αγωγοί μικρής διαμέτρου συνέβαλαν μετέπειτα στη δημιουργία διάταξης 

διαχωρισμού μικρής κλίμακας. Έτσι, αποτέλεσμα των προαναφερθέντων ήταν η επιλογή 

κυκλικού αγωγού διαμέτρου 𝐷 = 20𝑚𝑚. 

Καθοριστικό χαρακτηριστικό για το μέγεθος της εγκατάστασης ήταν να επιλεγεί ένα τέτοιο 

μήκος ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως η ροή στον αγωγό πριν συναντήσει τον 

διαχωριστή τύπου-Τ και ληφθούν οποιεσδήποτε μετρήσεις (πειραματικές ή/και υπολογιστικές). 

Το μήκος αυτό, 𝐿𝑒, θα επιτρέψει στο ρευστό να αποκτήσει το πλήρες προφίλ της ταχύτητάς 
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εντός του αγωγού. Για την τυρβώδη ροή ισχύει ο ακόλουθος τύπος, όπου εφαρμόζοντας τον 

αριθμό Reynolds εξάγεται η τιμή του μήκους εισόδου. 

𝐿𝑒 = 4,4𝑅𝑒1 6⁄ 𝐷                                                           (3.1) 

Ο αριθμός Reynolds που επιλέχθηκε ήταν βάσει της μέγιστης φαινομενικής ταχύτητας νερού 

και αέρα, ώστε να εξεταστεί η δυσμενέστερη ουσιαστικά περίπτωση «φόρτισης». Αποτέλεσμα 

αυτής της συλλογιστικής πορείας ήταν η δημιουργία μετέπειτα ενός πειραματικού μοντέλου 

κατάλληλου για όλες τις εξεταζόμενες παροχές αέρα-νερού. Το μοντέλο των Premoli, Francesco 

και Prina (1970), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του αριθμού Reynolds, υιοθετεί 

τη θεώρηση ότι η συνολική παροχή μάζας ανά μονάδα επιφάνειας έχει όλα τα χαρακτηριστικά 

της υγρής φάσης, που στην παρούσα ήταν το νερό. 

𝑅𝑒 =
𝐺𝑚𝐷

𝜇𝑙
                                                                  (3.2) 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω υπολογισμών ήταν τα εξής: 

𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥  =  35285 

𝐿𝑒  ≥  504𝑚𝑚, με επιλεγμένο τελικά μήκος εισόδου 𝐿𝑒 =  700𝑚𝑚, λόγω συντελεστή 

ασφαλείας. 

Το συνολικό μήκος που απαιτείται για πλήρως ανεπτυγμένη ροή μπορεί να εξαχθεί 

εναλλακτικά από τη μέθοδο του Nikuradse (1932), μέσω της σχέσης (3.3), η εφαρμογή της 

οποίας, για την επιλεγμένη διάμετρο αγωγών, είχε ως αποτέλεσμα την ανισότητα 500𝑚𝑚 ≤

 𝐿𝑒  ≤  800𝑚𝑚. 

25𝐷 ≤ 𝐿𝑒 ≤ 40𝐷                                                       (3.3) 

Επίσης, υπάρχει και η ακόλουθη σχέση (3.4) που είναι ευρέως αναγνωρισμένη και 

εφαρμόσιμη σε πολλές εφαρμογές, η οποία στην προκειμένη περίπτωση έδιδε αποτέλεσμα 𝐿𝑒  ≥

 200𝑚𝑚. 

𝐿𝑒 ≥ 10𝐷                                                                 (3.4) 

Όλες οι παραπάνω σχέσεις επιβεβαιώνουν την αρχική επιλογή μήκους 𝐿𝑒 =  700𝑚𝑚. 

Επίσης, το συνολικό μήκος που επιλέχθηκε για τον ευθύγραμμο αγωγό ήταν 𝐿 =  1100𝑚𝑚, ενώ 

τα τρία (3) μοντέλα των Τ-διαχωριστών είχαν κλίσεις 30𝜊, 45𝜊, και 90𝜊  μοίρες.  
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3.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΜΟΤΙΒΟΥ ΡΟΗΣ 

Μέσα από τη βιβλιογραφία που μελετήθηκε για την παρούσα μεταπτυχιακή εργασία 

διαπιστώθηκε ποιοι ροϊκοί χάρτες έχουν εφαρμοστεί περισσότερο σε προγενέστερες έρευνες, 

αλλά και η ποιότητα των αποτελεσμάτων καθενός εξ αυτών. Έτσι, επιλέχθηκαν οι τρεις (3) 

ροϊκοί χάρτες που θα εφαρμοστούν στη συνέχεια της εργασίας. 

Ειδικότερα, για τον καθορισμό του μοτίβου ροής εφαρμόστηκαν οι ροϊκοί χάρτες των Baker 

(1970), Taitel και Dukler (1976), και Mandhane et. al. (1974), υπολογίζοντας για την εφαρμογή 

τους τις αντίστοιχες παραμέτρους που απαιτούνταν. 

Ο πρώτος ροϊκός χάρτης που εφαρμόστηκε ήταν του Baker (1970), για όλα τα ζεύγη παροχών 

που μελετήθηκαν κατά την πειραματική διαδικασία. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής του 

κατέδειξε την ανάπτυξη ενδιάμεσης ροής (intermittent flow), και ειδικότερα έντονα 

διαλείπουσας ροής (slug flow), για όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις. 

 
Σχήμα 1: Μοτίβο ροής κατά τον ροϊκό χάρτη του Baker (1970). 

Παρακάτω παρουσιάζεται το αναμενόμενο μοτίβο ροής για τις ίδιες ροϊκές συνθήκες 

σύμφωνα με τον ροϊκό χάρτη των Mandhane et. al. (1974). Έτσι, μέσα από τον συγκεκριμένο 

ροϊκό χάρτη φαίνεται ότι τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με του Baker (1970). Ειδικότερα, για 

τις φαινομενικές ταχύτητες αέρα 𝐽𝛼3 και 𝐽𝛼5 το μοτίβο ροής αντιστοιχούσε σε μοτίβο έντονα 
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διαλείπουσας ροής (slug flow). Αντίθετα, η φαινομενική ταχύτητα αέρα 𝐽𝛼1, για όλες τις 

φαινομενικές ταχύτητες του νερού, και εμφανέστερα για 𝐽𝑤1, έδιδε μοτίβο ροής στην περιοχή 

μετάβασης μεταξύ ήπιας (plug flow) και έντονα διαλείπουσας (slug flow) ροής. 

 
Σχήμα 2: Μοτίβο ροής κατά τον ροϊκό χάρτη των Mandhane et. al. (1974). 

Η εφαρμογή του ροϊκού χάρτη των Tailer και Duckler (1976) χωρίζεται σε δύο (2) στάδια. Ο 

διαχωρισμός αυτός εξαρτάται από τις τιμές των μεταβλητών 𝑋 και 𝐹𝑟. Κατά το πρώτο στάδιο 

εφαρμογής, διαφαίνεται εάν το μοτίβο ροής αντιστοιχεί σε μοτίβο δακτυλιοειδούς ροής (annular 

flow). Σε περίπτωση που δεν εξαχθεί αυτό το συμπέρασμα, τα μοτίβα ροής που μπορούν να 

αναπτυχθούν είναι τα ακόλουθα: στρωματοποιημένης ροής (stratified flow), κυματοειδούς 

στρωματοποιημένης ροής (stratified-wavy flow), ενδιάμεσης ροής (intermittent flow) και ροής 

με φυσαλίδες (bubble flow). 

Όπως διαφαίνεται ξεκάθαρα από τα δύο (2) γραφήματα που ακολουθούν, όλα τα σημεία 

εμπεριέχονται στην περιοχή που χαρακτηρίζεται από μοτίβο ροής με φυσαλίδες (bubble flow) 

ή/και ενδιάμεσης ροής (intermittent flow). Ερευνώντας μετέπειτα το τμήμα του γραφήματος που 

ευρίσκονται τα εξεταζόμενα ζεύγη παροχών αέρα-νερού από την πρώτη μελέτη, εκτιμώντας τις 

τιμές της παραμέτρου 𝛵 σε κάθε περίπτωση, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το αναμενόμενο 
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μοτίβο ροής αντιστοιχούσε σε μοτίβο ενδιάμεσης ροής (intermittent flow), για το σύνολο των 

εξεταζόμενων ροϊκών συνθηκών. 

 
Σχήμα 3: Εφαρμογή των μεταβλητών Χ και Fr σύμφωνα με τον ροϊκό χάρτη των Taitel και Dukler (1976). 

 
Σχήμα 4: Εφαρμογή όλων των ζευγών των φαινομενικών ταχυτήτων αέρα-νερού σύμφωνα με τον ροϊκό χάρτη των 

Taitel και Dukler (1976).  
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Η διερεύνηση όλων των φαινομενικών ταχυτήτων αέρα-νερού για τον υπολογισμό του 

θεωρητικού μοτίβου ροής μέσα από τους τρεις (3) ανωτέρω χάρτες κατέδειξε πολύ κοντινά 

αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, μέσω των γραφημάτων φάνηκε ότι τα συγκεκριμένα ζεύγη 

ροϊκών συνθηκών οδηγούσαν σε μοτίβο ενδιάμεσης ροής (intermittent flow). 
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4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Κύριο αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία πειραματικής 

διάταξης που θα αποτελούταν από ένα σύστημα αγωγών στο οποίο θα δύναται να εφαρμοστούν 

διαφορετικού τύπου διαχωριστές τύπου-Τ. Ειδικότερα, η διαφοροποίηση των διαχωριστών 

αυτών θα αφορούσε ήταν μόνο την κλίση του πλευρικού τους βραχίονα, χωρίς να αλλάζει 

οποιαδήποτε άλλη παράμετρος του συστήματος. Σημαντική παράμετρος στον σχεδιασμό και 

στην κατασκευή της πειραματικής εγκατάστασης ήταν η πλήρης αναπαράσταση του 

(υπολογιστικού) μοντέλου που είχε μελετηθεί προγενέστερα, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση 

των αποτελεσμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα ήταν αδύνατο. Για ευκολότερη μετέπειτα 

σύγκριση των αποτελεσμάτων, οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ίδιες με εκείνες του 

υπολογιστικού μοντέλου. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις περιπτώσεις που 

εφαρμόστηκαν και μελετήθηκαν κατά την πειραματική διαδικασία: 

 

Πίνακας 4: Φαινομενικές ταχύτητες πειραματικής διερεύνησης διφασικού μίγματος αέρα-νερού. 

Φαινομενικές ταχύτητες αέρα-νερού 

𝑱 𝒂𝟏 = 𝟎, 𝟗𝟓𝟕 𝒎/𝒔 

𝐽𝑤1 = 0,442 𝑚/𝑠 

𝐽𝑤3 = 1,326 𝑚/𝑠 

𝐽𝑤4 = 1,768 𝑚/𝑠 

𝑱𝒂𝟑 = 𝟏, 𝟓𝟗𝟐 𝒎/𝒔 

𝐽𝑤1 = 0,442 𝑚/𝑠 

𝐽𝑤3 = 1,326 𝑚/𝑠 

𝐽𝑤4 = 1,768 𝑚/𝑠 

𝑱𝒂𝟓 = 𝟐, 𝟏𝟐𝟐 𝒎/𝒔 

𝐽𝑤1 = 0,442 𝑚/𝑠 

𝐽𝑤3 = 1,326 𝑚/𝑠 

𝐽𝑤4 = 1,768 𝑚/𝑠 

Η κατασκευή της πειραματικής εγκατάστασης έλαβε χώρα στο Εργαστήριο Μηχανικής των 

Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.  
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Τμήματα της εγκατάστασης που απαιτούσαν μηχανουργικές κατεργασίες, και η προμήθειά 

τους δεν ήταν δυνατή από το εμπόριο, κατασκευάστηκαν στο Μηχανουργείο Υποστήριξης 

Ερευνητικών Δραστηριοτήτων (ΜΥΕΔ) του Πανεπιστημίου Πατρών. 

4.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Κατά το ξεκίνημα του σχεδιασμού της πειραματικής εγκατάστασης έπρεπε να καθοριστούν 

τα βασικά μεγέθη, όπως το μέγεθος του αγωγού και το ελάχιστο μήκος εισόδου. Ο αγωγός που 

επιλέχθηκε προς μελέτη ήταν μικρής διαμέτρου 𝐷 = 20𝑚𝑚 και το ελάχιστο μήκος του πριν από 

κάθε διαχωριστή τύπου-Τ, κατά το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί πλήρως η ροή στο 

σύστημα των αγωγών, ήταν 𝐿 = 1200𝑚𝑚. Το συνολικό μήκος του οριζόντιου τμήματος του 

συστήματος διαχωρισμού ήταν 𝐿𝑡𝑜𝑡. = 2500𝑚𝑚. 

Προκειμένου να μπορεί να γίνει αντιληπτό το μοτίβο ροής, αλλά και για να μπορούν να 

εξαχθούν φωτογραφίες της αναπτυσσόμενης ροής, σαν υλικό κατασκευής επιλέχθηκε το 

Plexiglass (πολυμεθακρυλικό μεθύλιο, θερμοπλαστικό πολυμερές). 

Με το πέρας του καθορισμού των παραμέτρων που ήταν απαιτητοί, ξεκίνησε ο σχεδιασμός 

της εγκατάστασης. Τα τρισδιάστατα και δισδιάστατα σχέδια δημιουργήθηκαν στο σχεδιαστικό 

εμπορικό πακέτο Autodesk Inventor. Προκειμένου να δημιουργηθεί πλήρως το συναρμολόγημα, 

καταγράφηκαν πρωτίστως τα εξαρτήματα που το απαρτίζουν. Μετέπειτα, αναζητήθηκαν μέσω 

του διαδικτύου σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, όπως το Grabcad (https://grabcad.com/), και το 

Trace parts (https://www.traceparts.com/el), απάρτια τα οποία είναι μαζικής παραγωγής και 

υπάρχουν διαθέσιμα τα τρισδιάστατα αρχεία τους όπως (μούφες και μαστοί). 

Κατόπιν, ξεκίνησε ο σχεδιασμός των υπολοίπων εξαρτημάτων τα οποία απαιτούνταν για το 

τελικό συναρμολόγημα. Ακολούθως, θα παρουσιαστεί τμηματικά όλη η σχεδιαστική πορεία έως 

την ολοκλήρωση της εγκατάστασης: 

• Απαραίτητη για την εγκατάσταση και τη στερέωση των εξαρτημάτων ήταν μία 

μεταλλική κατασκευή. Η μορφή που θα εξυπηρετούσε την παρούσα πειραματική εγκατάσταση 

ήταν μία κατασκευή τύπου τραπέζι με μία κάθετη επιφάνεια για τη στήριξη των εξαρτημάτων 

που θα ήταν σε διαφορετικό επίπεδο.  

https://grabcad.com/
https://www.traceparts.com/el
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Έτσι, επιλέχθηκε σίδερο διατομής 𝐿 διαστάσεων 40𝑥40𝑥5, για να έχει την απαιτούμενη 

σταθερότητα, και σχεδιάστηκε ο ακόλουθος σκελετός. Για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων 

τοποθετήθηκαν ξύλινες επιφάνειες στα πλαίσια που δημιουργεί ο μεταλλικός σκελετός. Για αυτό 

τον σκοπό επιλέχθηκε ξύλο κόντρα πλακέ (plywood) για τις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, 

ενώ το σύνολο των ξύλινων επιφανειών στερεώθηκε πάνω στον μεταλλικό σκελετό με 

ξυλόβιδες. 

 

Εικόνα 10: Σκελετός έδρασης πειραματικής εγκατάστασης. 

 

 

Εικόνα 11: Τοποθέτηση ξύλινων επιφανειών στον μεταλλικό σκελετό.  
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Πίνακας 5: Εξαρτήματα σχεδιασμού βάσης πειραματικής διάταξης. 

Υλικό σκελετού-Διατομή (𝒎𝒎) Ισοσκελή γωνιά σιδήρου 𝟒𝟎𝒙𝟓 

Υλικό-Διαστάσεις ξύλινων επιφανειών (𝒎𝒎) Κόντρα πλακέ 16 − 18𝑚𝑚  

Διαστάσεις σκελετού 𝑳𝒙𝑾𝒙𝑯 (𝒎𝒎) 2,400𝑥1,020𝑥2,050 

Βάρος (𝒌𝒈) 176 

Βίδες στερέωσης (𝒎𝒎) 𝛭6,3𝑥19 

 

• Κατά την πειραματική διαδικασία απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παράλληλη 

τοποθέτηση των αγωγών και συνεπώς του μεταλλικού σκελετού με το οριζόντιο επίπεδο. Για 

τον λόγο αυτό τοποθετήθηκαν ρυθμιζόμενες μεταλλικές βάσεις. 

 

Εικόνα 12: Μηχανισμός ρύθμισης ύψους της πειραματικής εγκατάστασης. 

 

Πίνακας 6: Εξαρτήματα μηχανισμού ρύθμισης ύψους. 

1. Κοχλίας (𝒙𝟖) (𝒎𝒎) 𝜧𝟏𝟎𝒙𝟖𝟎 

2. Ροδέλα (𝒙𝟏𝟔) (𝒎𝒎) 𝛷10 

3. Περικόχλιο (𝒙𝟏𝟔) (𝒎𝒎) 𝛭10 

4. Παρέμβισμα (𝒙𝟖) PPS (Θειούχο πολυφαινυλένιο) 
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• Προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη παροχή αέρα σε συγκεκριμένη πίεση, 

επιλέχθηκε εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής της εταιρίας Toros. Στον πίνακα που ακολουθεί 

αναγράφονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του. Η ελάχιστη και η μέγιστη πίεση, όπως 

αναφέρονται στον Πίνακα 7, ήταν οι πιέσεις στις οποίες ρυθμίστηκε να δουλεύει ο 

αεροσυμπιεστής κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Το κύριο σώμα του λήφθηκε 

από το Grabcad (https://grabcad.com/) και τροποποιήθηκε για να είναι συμβατός με τον 

αεροσυμπιεστή που χρησιμοποιήθηκε. 

 
Εικόνα 13: Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής πειραματικής εγκατάστασης. 

 

Πίνακας 7: Χαρακτηριστικά εμβολοφόρου αεροσυμπιεστή πειραματικής εγκατάστασης. 

Τύπος TOROS 

Ισχύς (𝒉𝒑) 4 

Χωρητικότητα δεξαμενής (𝑳) 300 

Ελάχιστη πίεση (𝒃𝒂𝒓) 6 

Μέγιστη πίεση (𝒃𝒂𝒓) 9 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας (𝒃𝒂𝒓) 10 

Μέγιστη παροχή (𝑳 𝒎𝒊𝒏⁄ ) 600 

Βάρος (𝒌𝒈) 133 

  

https://grabcad.com/
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• Η αντλία που επιλέχθηκε για την εγκατάσταση είναι της εταιρίας Lowara 

(https://www.xylem.com/en-uk/brands/lowara/) και πιο συγκεκριμένα ο τύπος COM 350/11. Τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό της αντλίας, αλλά και τα 

χαρακτηριστικά λειτουργίας της μονοφασικής αυτής αντλίας δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

  

Εικόνα 14: Φυγοκεντρική αντλία. 

 

Πίνακας 8: Χαρακτηριστικά φυγοκεντρικής αντλίας πειραματικής εγκατάστασης. 

Τύπος COM 350/11 

Ισχύς (𝒌𝑾) 1,1 

Μανομετρικό (𝒎) 17 

Μέγιστη παροχή (𝒎𝟑 𝒉⁄ ) 27 

Διάμετρος αναρρόφησης (𝒊𝒏) 1 2
1 

Διαμετρος κατάθλιψης (𝒊𝒏) 1 4
1 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας (𝒃𝒂𝒓) 8 

Στροφές λειτουργίας (𝒓𝒑𝒎) 2850 

Υλικό κινούμενων μερών AISI 316L 

Βάρος (𝒌𝒈) 14,5 

  

https://www.xylem.com/en-uk/brands/lowara/
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• Για τις ανάγκες της πειραματικής διαδικασίας ήταν απαραίτητη η χρήση μίας δεξαμενής 

νερού. Ο κύριος λόγος ήταν η αναπαραγωγή των απωλειών του κυκλώματος. Στο σώμα της 

δεξαμενής δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες του πειράματος κάποιες οπές. Ειδικότερα, 

σχεδιάστηκε μία (1) οπή για την αναρρόφηση της αντλίας, μία (1) οπή για την επιστροφή του 

ρευστού στη δεξαμενή και μία (1) ακόμα οπή στην οποία τοποθετήθηκε μία (1) βάνα σφαιρικού 

τύπου (ball valve) που εξυπηρετούσε το άδειασμα της δεξαμενής. Για την εκροή του νερού που 

συμπαρασυρόταν στον πλευρικό βραχίονα του διαχωριστή (μαζί με τον αέρα) χρησιμοποιήθηκε 

η οπή πλήρωσης της δεξαμενής. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της δεξαμενής φαίνονται στον 

Πίνακα 9. 

 

Εικόνα 15: Δεξαμενή. 

 

Πίνακας 9: Χαρακτηριστικά δεξαμενής. 

Χωρητικότητα (𝑳) 500 

Διαστάσεις 𝑳𝒙𝑾𝒙𝑯 (𝒎) 0,960𝑥0,520𝑥1,1 

Υλικό PVC 

Διάμετρος οπής αναρρόφησης της αντλίας (𝒊𝒏) 1 2
1 

Διάμετρος οπής επιστροφής του ρευστού (𝒊𝒏) 1 

Διάμετρος οπής για την βάνα (𝒊𝒏) 1 
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• Για τη μέτρηση της παροχής του αέρα επιλέχθηκε ένα ροόμετρο τύπου πλωτήρα της 

εταιρίας Kytola (https://www.kytola.com/products/flow-meters), τα χαρακτηριστικά του οποίου 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η ρύθμιση της παροχής αυτής επιτεύχθηκε με μία 

(1) σφαιρικού τύπου βάνα (ball valve) στην εισαγωγή του ροόμετρου και θα παρουσιαστεί 

μετέπειτα κατά τη συναρμολόγηση της πειραματικής εγκατάστασης. 

 

Εικόνα 16: Ροόμετρο τύπου πλωτήρα. 

 

Πίνακας 10: Χαρακτηριστικά ροόμετρο τύπου πλωτήρα. 

Τύπος Kytola A-8D R 

Διάμετρος εισόδου-εξόδου (𝒊𝒏) 3 8⁄  

Εύρος μετρούμενων παροχών (𝑵𝑳 𝒎𝒊𝒏⁄ ) 20 − 220 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας (𝒃𝒂𝒓) 20 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (℃) 75 

Σφάλμα (% 𝑭. 𝑺) ±5 

Διαστάσεις 𝑳𝒙𝑾𝒙𝑯 (𝒎𝒎) 37𝑥37𝑥130 

Υλικό PMMA 

Βάρος (𝒈) 190 

• Προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα των συνθηκών των οποίων 

επικρατούσαν στον εισερχόμενο αέρα κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας, 

σχεδιάστηκε και μετέπειτα τοποθετήθηκε αισθητήριο θερμοκρασίας.  

https://www.kytola.com/products/flow-meters
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του αισθητηρίου 

θερμοκρασίας. Για τον σχεδιασμό του αναζητήθηκε το κύριο σώμα του αισθητηρίου από την 

εταιρία IFM (https://www.ifm.com/de/en) που το προμηθεύει και μετατράπηκε μετέπειτα, ώστε 

να είναι αντιπροσωπευτικό του πραγματικού μοντέλου. 

 

 

Εικόνα 17: Αισθητήριο μέτρησης θερμοκρασίας αέρα. 

 

Πίνακας 11: Χαρακτηριστικά αισθητηρίου θερμοκρασίας. 

Τύπος IFM TN2530 

Διάμετρος κελύφους (𝒎𝒎) 34 

Οπή (𝒎𝒎) 𝛭18𝑥1,5 

Υλικό PT1000 

Μήκος αισθητηρίου (𝒎𝒎) 45 

Διάμετρος αισθητηρίου (𝒎𝒎) 8,2 

Εύρος μετρούμενων θερμοκρασιών (℃) −40 + 125 

Διακριτική ικανότητα (℃) 0,5 

• Για τη μέτρηση της σχετικής πίεσης του εισερχόμενου αέρα κατά τη διάρκεια του 

πειράματος σχεδιάστηκε μανόμετρο γλυκερίνης και τοποθετήθηκε σε σειρά με το θερμόμετρο 

και το ροόμετρο τύπου πλωτήρα. Για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της διάταξης 

διαχωρισμού, καθ’ όλο το μήκος της, τοποθετήθηκαν άλλα δύο (2) μανόμετρα γλυκερίνης, το 

ένα εξ αυτών πριν την έξοδο του μίγματος στη δεξαμενή και το έτερο ακριβώς πριν τη μέτρηση 

της μάζας αέρα.  

https://www.ifm.com/de/en
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Εικόνα 18: Μανόμετρο γλυκερίνης. 

 

Πίνακας 12: Χαρακτηριστικά μανομέτρου γλυκερίνης. 

Τύπος WIKA 213.53 

Οπή (𝒊𝒏) 1 4⁄  

Διάμετρος κύριου σώματος (𝒎𝒎) 63 

Εύρος μετρούμενων (σχετικών) πιέσεων (𝒃𝒂𝒓) 0 − 4 

Κλάση ορθότητας 1,6 

Υλικό στοιχείου πίεσης Κράμα χαλκού (copper alloy) 

Υλικό σώματος Ανοξείδωτος χάλυβας (stainless steel) 

Βάρος (𝒈) 210 

• Η επιλογή του ροόμετρου υπερήχων ήταν μονόδρομος προκειμένου να είναι εφικτή η 

μέτρηση της παροχής του νερού και συγχρόνως να μην επηρεαστεί καθόλου η ροή του 

κυκλώματος. Με το ροόμετρο αυτό δεν διακόπτεται η ροή και συνεπώς δεν εμφανίζονται 

επιπλέον απώλειες πίεσης. Επιπλέον, και πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης ροόμετρου 

υπερήχων είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο εύρος παροχών και σε διαφορετικού 

τύπου και διαμέτρων σωληνώσεις.  



Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση διφασικής ροής αέρα-νερού σε συστήματα αγωγών κυκλικής διατομής 

με διακλάδωση τύπου-Τ διαφόρων προσανατολισμών.                                                           Γεώργιος Αρβανιτέλλης 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών-Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος 45 

 

 

Εικόνα 19: Ροόμετρο υπερήχων. 

 

Πίνακας 13: Χαρακτηριστικά ροόμετρου υπερήχων. 

Τύπος Dostmann electronic UMI 840 

Εύρος μέτρησης διαμέτρων αγωγών (𝒎𝒎) 20 − 108 

Εύρος μέτρησης υλικών αγωγών 
Μεταλλικοί (metal), πλαστικοί 

(plastic), ελαστικοί (rubber) 

Εύρος μετρούμενων ταχυτήτων ροής (𝒎 𝒔⁄ ) −3/+32 

Διακριτική ικανότητα (𝒎 𝒔⁄ ) 10−4 

Ορθότητα 

(% 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆) 

𝐷 > 50𝑚𝑚 ±1,5 

𝐷 < 50𝑚𝑚 ±3,5 

Αναπαραγωγησιμότητα (% 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆) ±1 

Διαστάσεις αισθητηρίου 𝑳𝒙𝑾𝒙𝑯 (𝒎𝒎) 45𝑥30𝑥30 

Διαστάσεις ροόμετρου 𝑳𝒙𝑾𝒙𝑯 (𝒎𝒎) 214𝑥104𝑥40 

Βάρος αισθητηρίου (𝒈) 75 

Βάρος ροόμετρου (𝒈) 450 
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• Για να υπολογιστεί το ποσοστό του διαχωρισμού έπρεπε να μετρηθεί με όσο το δυνατόν 

ακριβέστερο τρόπο ο αέρας που διαχωριζόταν. Τον ρόλο αυτό αναλάμβανε το παροχόμετρο 

μάζας αέρα της εταιρίας Aalborg (https://www.aalborg.com/) που σχεδιάστηκε ως τελική 

βαθμίδα του κυκλώματος και έχει τα χαρακτηριστικά του ακόλουθου πίνακα. 

 

Εικόνα 20: Παροχόμετρο AALBORG GFM 37. 

 

Πίνακας 14: Χαρακτηριστικά παροχόμετρου. 

Τύπος AALBORG GFM 37 

Διάμετρος εισόδου-εξόδου (𝒊𝒏) 3 8⁄  

Εύρος παροχών μέτρησης (𝑵𝑳 𝒎𝒊𝒏⁄ ) 0 − 40 

Σφάλμα (% 𝑭. 𝑺) ±1,5 

Επαναληψιμότητα (% 𝑭. 𝑺) ±0,5 

Υλικό  Ανοξείδωτος χάλυβας (INOX 316) 

 

• Ο αέρας που θα έφτανε στο παροχόμετρο που προαναφέρθηκε έπρεπε να είναι καθαρός 

και να μην περιέχει προσμίξεις από άλλα ρευστά, όπως σταγονίδια νερού. Σε αντίθετη 

περίπτωση οι μετρήσεις θα ήταν ανακριβείς. Επιπλέον, τα σταγονίδια νερού μπορούν εκτός από 

την ποιότητα των μετρήσεων να επηρεάσουν και τη λειτουργία του παροχόμετρου, οδηγώντας 

ακόμα και στην καταστροφή του.  

https://www.aalborg.com/
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Για αυτόν τον λόγο, κρίθηκε απαραίτητη η τοποθέτηση δύο (2) επιμέρους υδατοπαγίδων. Η 

τοποθέτηση των δύο (2) μικρότερων υδατοπαγίδων και όχι μίας (1) μεγάλης κρίθηκε 

ασφαλέστερη λύση για τον καθαρισμό του αέρα που είχε προηγουμένως διαχωριστεί, 

υλοποιώντας τον καθαρισμό από κάθε είδος πρόσμιξης σε δύο (2) στάδια. Ο παρακάτω πίνακας 

παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του μοντέλου της υδατοπαγίδας που σχεδιάστηκε. 

 

Εικόνα 21: Υδατοπαγίδα. 

 

Πίνακας 15: Χαρακτηριστικά υδατοπαγίδας. 

Τύπος Υδατοπαγίδα με αποροή 

Διάμετρος εισόδου-εξόδου (𝐢𝐧) 3 8⁄  

Χωρητικότητα δοχείου (𝒎𝒍) 45 

• Το μίγμα αέρα-νερού που είχε πλέον διαχωριστεί στον διαχωριστή τύπου-Τ οδηγούταν 

στο δοχείο υπερχείλισης. Το δοχείο αυτό σχεδιάστηκε από Plexiglass και είχε τον ρόλο ενός 

βαρυτικού διαχωριστή, απομακρύνοντας τη φάση του νερού που συμπαρασυρόταν, από κοινού 

με τη φάση του αέρα, στον πλευρικό βραχίονα του διαχωριστή. Ειδικότερα, διατηρώντας το 

νερό σε μία σταθερή στάθμη αφενός δημιουργούταν ένας φυσικός φραγμός για τον αέρα, ο 
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οποίος τον ανάγκαζε να κινηθεί προς τα άνω και προς το παροχόμετρο, αφετέρου ο αέρας 

απαλλασσόταν από το νερό που περιείχε. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δοχείου δίνονται 

ακολούθως. 

 

Εικόνα 22: Δοχείο υπερχείλισης. 

 

Πίνακας 16: Χαρακτηριστικά δοχείο υπερχείλισης. 

Υλικό Plexiglass 

Διαστάσεις WxH (𝒎𝒎) 110𝑥150 

Πάχος τοιχώματος (𝒎𝒎) 5 

Οπή εισαγωγής μίγματος αέρα-νερού (𝒊𝒏) 1 

Οπή εξαγωγής νερού (𝒊𝒏) 3 

Οπή εξαγωγής αέρα (𝒊𝒏) 1/4 

Χωρητικότητα δοχείου (𝑳) 1,5 

• Στον οριζόντιο αγωγό, και πιο συγκεκριμένα στο σημείο της ένωσης του τμήματος του 

αγωγού με τη δεξαμενή για την επιστροφή του μίγματος που δεν διαχωριζόταν στη θέση του 

διαχωριστή τύπου-Τ, σχεδιάστηκε μία (1) ανεπίστροφη βαλβίδα. Ο λόγος που τοποθετήθηκε 

ήταν ότι το επίπεδο έδρασης του αγωγού βρισκόταν κάτω από τη στάθμη της δεξαμενής. Ως 

αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε η πλήρωση του κυκλώματος με νερό χωρίς να είναι σε λειτουργία η 

αντλία.  
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Εικόνα 23: Ανεπίστροφη βαλβίδα. 

 

Πίνακας 17: Χαρακτηριστικά ανεπίστροφης βαλβίδας. 

Υλικό Ορείχαλκος 

Οπή εισαγωγής (𝒊𝒏) 1 

Οπή εξαγωγής (𝒊𝒏) 1 

• Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία χρησιμοποιήθηκε διαχωριστής τύπου-Τ για τον 

διαχωρισμό των δύο (2) φάσεων του εισερχόμενου μίγματος. Η μοναδική παράμετρος που 

άλλαζε μεταξύ των διαχωριστών ήταν η κλίση τους. Ειδικότερα, σχεδιάστηκαν τρεις (3) 

διαχωριστές στις 30𝜊, 45𝜊 και 90𝜊 μοίρες. Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες των τριών (3) 

διαχωριστών και πίνακας με τα χαρακτηριστικά τους. 

 

Εικόνα 24: Διαχωριστές τύπου-Τ (30𝜊, 45𝜊 και 90𝜊 μοίρες).  
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Πίνακας 18: Χαρακτηριστικά διαχωριστών τύπου-Τ. 

Υλικό Plexiglass 

Εσωτερική διάμετρος αγωγού (𝒎𝒎) 20 

Εξωτερική διάμετρος αγωγού (𝒎𝒎) 30 

Διάμετρος φλάντζας (𝒎𝒎) 60 

Οπές στη φλάντζα (𝒎𝒎) 𝛷6𝑥6,6 

Πάχος φλάντζας (𝒎𝒎) 10 

• Το δίκτυο των σωληνώσεων κατασκευάστηκε σε δύο (2) τμήματα. Το μεν πρώτο 

αποτελούσε το δίκτυο των αγωγών που διέτρεχε το νερό και ο αέρας χωριστά, πριν την ανάμιξή 

τους. Στο τμήμα αυτό ήταν σημαντική η ομαλή ροή και μίξη των δύο (2) ρευστών, αλλά δεν 

ήταν σημαντική η ορατοποίηση της ροής. Για αυτόν τον λόγο, επιλέχθηκε αδιαφανής αγωγός 

PVC εσωτερικής διαμέτρου 𝐷 = 25𝑚𝑚 με τις αντίστοιχες γωνίες, μούφες και διακλαδώσεις, 

ανάλογα με το σημείο εφαρμογής. Το δε δεύτερο ήταν το τμήμα το οποίο διέτρεχε μία πλήρως 

αναπτυγμένη διφασική ροή υγρού-αερίου, με τη μορφή της να έχει τεράστια σημασία. Στο 

τμήμα αυτό ήταν τοποθετημένος ο ευθύγραμμος αγωγός που ενωνόταν με τον Τ-διαχωριστή. Για 

τον λόγο αυτό, το συγκεκριμένο τμήμα κατασκευάστηκε από αγωγό Plexiglass εσωτερικής 

διαμέτρου 𝐷 = 20𝑚𝑚, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα παρατήρησης της ροής. 

 

Εικόνα 25: Αγωγός plexiglass.  
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Πίνακας 19: Αγωγός plexiglass. 

Υλικό Plexiglass 

Μήκος αγωγού (𝒎𝒎) 1200 

Εσωτερική διάμετρος αγωγού (𝒎𝒎) 20 

Εξωτερική διάμετρος αγωγού (𝒎𝒎) 30 

Διάμετρος φλάντζας (𝒎𝒎) 60 

Οπές στη φλάντζα (𝒎𝒎) 𝛷6𝑥6,6 

Πάχος φλάντζας (𝒎𝒎) 10 

• Σε κάθε ένωση αγωγού plexiglass με έτερο τμήμα τοποθετήθηκαν σιλικονούχες φλάντζες 

(παρεμβίσματα). Οι φλάντζες αυτές είχαν διπλό ρόλο. Ο ένας ήταν η πλήρης στεγανοποίηση της 

ένωσης των δύο (2) αγωγών, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα υπήρχε διαρροή των επιμέρους 

φάσεων του μίγματος που θα ήταν καταστροφικό για τα πειραματικά αποτελέσματα, ο δε 

δεύτερος ρόλος τους σχετιζόταν με την εξάλειψη τυχόν κλίσεων κατά την ευθυγράμμιση του 

αγωγού. Σε αντίθετη περίπτωση, τα τμήματα του plexiglass θα ήταν μονίμως υπό τάση, γεγονός 

που θα οδηγούσε μεταγενέστερα σε ράγισμα και τελικά στην καταστροφή των επιμέρους 

τμημάτων. 

 

Εικόνα 26: Φλάντζα στεγανοποίησης. 

 

Πίνακας 20: Παρέμβισμα. 

Υλικό Καουτσούκ 

Εσωτερική διάμετρος (𝒎𝒎) 20 

Εξωτερική διάμετρος (𝒎𝒎) 30 

Οπές στη φλάντζα (𝒎𝒎) 𝛷6𝑥6,6 

Πάχος φλάντζας (𝒎𝒎) 10 
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• Τη διαφορά που υπήρχε μεταξύ των δύο εσωτερικών διαμέτρων ήρθε να καλύψει ένα 

συστολικό τμήμα αγωγού στην εισαγωγή του μίγματος και ένα αντίστοιχο διαστολικό στην 

έξοδο αυτού. Το τμήμα αυτό του αγωγού σχεδιάστηκε σε μήκος που θεωρήθηκε ικανό για τη 

μετάβαση από τη μία διάμετρο στην άλλη χωρίς να επηρεάζεται η ροή. 

 

 

Εικόνα 27: Συστολικό-διαστολικό PVC. 

4.2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Με το πέρας της σχεδίασης των επιμέρους εξαρτημάτων ξεκίνησε ο σχεδιασμός του 

συναρμολογήματος, ώστε να γίνει πλήρης αναπαράσταση της γεωμετρίας και να διαπιστωθούν 

τυχόν προβλήματα πριν την κατασκευή των εξαρτημάτων αυτών. Τα βήματα της 

συναρμολόγησης παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό μέσα από εικόνες, ώστε να γίνει πλήρως 

κατανοητή η διαδικασία συναρμολόγησης. 

Με τη δημιουργία του μεταλλικού σκελετού, αλλά και των επιφανειών που θα τοποθετούνταν 

τα εκάστοτε εξαρτήματα, τοποθετήθηκε σε αυτόν η αντλία νερού. Η αντλία εδραζόταν στις οπές 

που είχαν δημιουργηθεί στη ξύλινη επιφάνεια με κοχλιωτή σύνδεση, όπως παρουσιάζεται στην 

ακόλουθη εικόνα.  
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Εικόνα 28: Τοποθέτηση αντλίας. 

 

Πίνακας 21: Εξαρτήματα στερέωσης αντλίας. 

1. Κοχλίας (𝐱𝟐) (𝐦𝐦) 𝚳𝟖𝐱𝟑𝟓 

2. Ροδέλα (𝐱𝟒) (𝐦𝐦) Φ8 

 

Επόμενο στάδιο ήταν η τοποθέτηση του αγωγού αναρρόφησης της αντλίας και η 

εγκατάσταση της δεξαμενής. Όπως προαναφέρθηκε, η δεξαμενή ερχόταν να ισοσταθμήσει τις 

απώλειες του κυκλώματος ώστε το σύστημα να βρίσκεται σε ισορροπία. Επίσης, τοποθετήθηκε 

στη δεξαμενή μία (1) βάνα απορροής των υδάτων για λόγους χρηστικότητας. 

 

 

Εικόνα 29: Σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης, δεξαμενής και βάνας.  
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Πίνακας 22: Τοποθέτηση δεξαμενής. 

1. Αγωγός αναρρόφησης (𝒊𝒏) 𝟏 

2. Δεξαμενή πλήρωσης (𝑳) 500 

3. Βάνα απορροής (𝒊𝒏) 1 

 

 

Εικόνα 30: Συνδεδεμένη δεξαμενή στην αντλία. 

Στο στάδιο αυτό τοποθετήθηκε ο αγωγός κατάθλιψης της αντλίας και με μία (1) γωνία 90𝜊 

ευθυγραμμίστηκε η ροή του νερού σε παράλληλο επίπεδο με το τραπέζι της πειραματικής 

εγκατάστασης. 

 

Εικόνα 31: Τοποθέτηση δικτύου κατάθλιψης της αντλίας.  
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Πίνακας 23: Διαστασιολόγηση δικτύου. 

1. Αγωγός PVC κατάθλιψης (𝒊𝒏) 𝟏, 𝟓 

2. Γωνία PVC 90ο (𝒊𝒏) 1,5 

3. Αγωγός PVC (𝒊𝒏) 1,5 

4. Σφαιρική βάνα (𝒊𝒏) 1,5 

5. Αγωγός PVC (𝒊𝒏) 1 

6. Διακλάδωση Τ3 PVC (𝒊𝒏) 1 

7. Συστολικό (𝒊𝒏) 1 − 3/8 

8. Ακροσωλήνιο (𝒊𝒏) 3/8 − 1/4 

9. Ντίζα (𝒎𝒎) (𝒙𝟓) 𝑀8 

10. Περικόχλιο (𝒎𝒎) (𝒙𝟏𝟎) 𝛭8 

11. Ροδέλα (𝒎𝒎) (𝒙𝟏𝟎) 𝛷8 

12. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) (𝒙𝟓) 1 

 

Επίσης, τοποθετήθηκε μία βάνα ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η ρύθμιση της εισερχόμενης 

παροχής νερού στο κύκλωμα. Στο τελευταίο τμήμα του αγωγού αυτού προσαρμόστηκε μία 

διαμόρφωση τύπου Τ3, ώστε να δημιουργηθεί η είσοδος του αέρα στο κύκλωμα και πλέον η 

ύπαρξη διφασικής ροής. 

 

Εικόνα 32: Στάδιο ενσωμάτωσης αγωγού κατάθλιψης.  
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Στο επόμενο βήμα της συναρμολόγησης τοποθετήθηκε το τμήμα του αγωγού από PVC το 

οποίο έστρεφε τη ροή του διφασικού μίγματος αέρα-νερού 90𝜊 μοίρες, ώστε να μπορεί να 

συνδεθεί το τελικό ευθύγραμμο τμήμα με τον διαχωριστή τύπου-Τ. 

 

Εικόνα 33: Συναρμολόγηση αγωγού μίξης. 

 

Πίνακας 24: Εξαρτήματα συναρμολόγησης αγωγού μίξης. 

1. Γωνία PVC 90ο (𝒊𝒏) (𝒙𝟐) 𝟏 

2. Μούφα PVC (𝒊𝒏) (𝒙𝟐) 1 

3. Αγωγός PVC (𝒊𝒏) 1 

4. Συστολικό (𝒎𝒎) 25 − 20 

5. Σφικτήρας (𝒊𝒏) (𝒙𝟐) 1 

6. Ντίζα (𝒎𝒎) (𝒙𝟐) 𝑀8 

7. Ροδέλα (𝒎𝒎) (𝒙𝟒) 𝛷8 

8. Περικόχλιο (𝒎𝒎) (𝒙𝟒) 𝛭8 

 

Στο τμήμα αυτό του αγωγού δημιουργούταν η μίξη των δύο (2) επιμέρους φάσεων του 

μίγματος και ξεκινούσε η στρωματοποίηση της κατανομής εντός του αγωγού. Η βάνα που 

τοποθετήθηκε στο προηγούμενο τμήμα του αγωγού εκτός της ρύθμισης της παροχής του νερού 

λειτουργούσε και σαν φραγμός του αέρα προς την αντλία.  
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Ειδικότερα, και προκειμένου να μην επιστρέφει από την Τ3 διακλάδωση αέρας προς την 

αντλία, σε κάθε πείραμα διοχετευόταν πρώτα νερό στην εγκατάσταση και ύστερα αέρας, ώστε 

να συμπαρασύρεται προς τη δεξαμενή. 

 

Εικόνα 34: Συναρμολόγημα αγωγού μίξης. 

Έχοντας τοποθετήσει το συστολικό στο προηγούμενο τμήμα του αγωγού, πλέον το κύκλωμα 

είχε αποκτήσει την ίδια διάμετρο με εκείνη του Τ-διαχωριστή, 𝐷 = 20𝑚𝑚. Στον αγωγό που 

ακολουθούσε, θα δημιουργούταν μία πλήρως αναπτυγμένη ροή, το μοτίβο της οποίας θα 

μπορούσε να παρατηρηθεί εύκολα λόγω του ότι ο αγωγός που είχε επιλεγεί ήταν 

κατασκευασμένος από plexiglass. Το μήκος του 𝐿 ήταν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να 

αναπτυχθεί πλήρως η ροή του διφασικού μίγματος. Έτσι, το μήκος των 1200𝑚𝑚 που 

σχεδιάστηκε ο αγωγός αυτός οδηγούσαν σε ένα μήκος αισθητά μεγαλύτερο από το ελάχιστο 

επιτρεπτό, που από τους υπολογισμούς βρέθηκε να είναι 𝐿 = 700𝑚𝑚. Όπως και τα υπόλοιπα 

τμήματα του κυκλώματος, στερεώθηκε και ευθυγραμμίστηκε με στηρίγματα που μπορούσαν να 

ρυθμιστούν ως προς την κλίση. Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο διάφανος αγωγός 

αλλά και ο τρόπος σύνδεσης και στήριξής του.  
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Εικόνα 35: Διάφανος αγωγός plexiglass 1200mm. 

 

 

Εικόνα 36: Συναρμολόγηση αγωγού με το συστολικό (Α).  
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Πίνακας 25: Εξαρτήματα συναρμολόγησης του αγωγού με το συστολικό (Α). 

1. Συστολικό (𝒎𝒎) 𝟐𝟓 − 𝟐𝟎 

2. Φλάντζα – 

3. Αγωγός plexiglass (𝒎𝒎) 20 

4. Ντίζα (𝒎𝒎) 𝑀8 

5. Περικόχλιο (𝒎𝒎) (𝒙𝟐) 𝑀8 

6. Ροδέλα (𝒎𝒎) (𝒙𝟐) 𝛷8 

7. Κοχλίας (𝒎𝒎) (𝒙𝟔) 𝛭6𝑥30 

8. Ροδέλα (𝒎𝒎) (𝒙𝟏𝟐) 𝛷6 

9. Περικόχλιο (𝒎𝒎) (𝒙𝟔) 𝛭6 

10. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) 1 

 

 

Εικόνα 37: Στερέωση του αγωγού και ρύθμιση της κλίσης του (Β). 

 

Πίνακας 26: Εξαρτήματα στερέωσης του αγωγού (Β). 

1. Αγωγός plexiglass (𝒎𝒎) 𝟐𝟎 

2. Ντίζα (𝒎𝒎) 𝑀8 

3. Περικόχλιο (𝒎𝒎) (𝒙𝟐) 𝑀8 

4. Ροδέλα (𝒎𝒎) (𝒙𝟐) 𝛷8 

5. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) 1 
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Με την εγκατάσταση του διάφανου αγωγού από plexiglass επιτεύχθηκε η ομαλοποίηση και η 

ανάπτυξη της ροής. Στο σημείο αυτό μπορούσε πλέον να συνδεθεί ο διαχωριστής τύπου-Τ. Το 

τμήμα αυτό συνέχιζε να αποτελείται από αγωγό ίδιας διαμέτρου, 𝐷 = 20𝑚𝑚, ώστε να είναι 

εμφανής η αποτελεσματικότητα του διαχωριστή, αλλά και το μοτίβο ροής μετά από αυτόν. 

 

Εικόνα 38: Διαχωριστής τύπου-Τ. 

Σε κάθε σύνδεση συνέχιζαν να τοποθετούνται σιλικονούχα παρεμβίσματα για την 

απορρόφηση στρεβλώσεων και διαρροών. Για τον Τ-διαχωριστή σχεδιάστηκαν, όπως 

προαναφέρθηκε, τρία (3) μοντέλα που ανταποκρίνονταν στις τρεις (3) διαφορετικές γωνίες 

μελέτης. Ο διαχωριστής συνδέθηκε με έναν εύκαμπτο αγωγό με το δοχείο υπερχείλισης. Στη 

συνέχεια του Τ-διαχωριστή, και στο οριζόντιο τμήμα αυτού, τοποθετήθηκε ένα ακόμα τμήμα 

διάφανου αγωγού από plexiglass, ώστε να υπάρχει επαρκές μήκος αγωγού με δυνατότητα 

παρατήρησης της ροής που θα δημιουργούταν.  
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Πίνακας 27: Εξαρτήματα συναρμολόγησης διαχωριστή τύπου-Τ. 

1. Φλάντζα Σιλικόνη 

2. Ροδέλα (𝒎𝒎) (𝒙𝟑𝟔) 𝛷6 

3. Περικόχλιο (𝒎𝒎) (𝒙𝟏𝟖) 𝛭6 

4.Διαχωριστής τύπου-Τ 30𝜊, 45𝜊 , 90𝜊 

5. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) 1 

6. Αγωγός plexiglass (𝒎𝒎) 20 

7. Ντίζα (𝒎𝒎) 𝑀8 

8. Περικόχλιο (𝒎𝒎) (𝒙𝟐) 𝑀8 

9. Ροδέλα (𝒎𝒎) (𝒙𝟐) 𝛷8 

10. Κοχλίας (𝒎𝒎) (𝒙𝟏𝟖) 𝛭6𝑥30 

 

 

Εικόνα 39: Τοποθέτηση αγωγού σύνδεσης Τ-διαχωριστή-δοχείο υπερχείλισης. 

 

Πίνακας 28: Εξαρτήματα σύνδεσης σιλικονούχου αγωγού. 

1. Εύκαμπτος αγωγός (𝒊𝒏) 𝟏 

2. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) 1 
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Εικόνα 40: Στάδιο τοποθέτησης Τ-διαχωριστή. 

Το τελευταίο στάδιο για να οδηγηθεί το νερό και πάλι στη δεξαμενή γινόταν μέσω ενός 

τμήματος αγωγού από PVC, στον οποίο τοποθετήθηκαν επίσης δύο (2) βάνες σφαιρικού τύπου 

(ball valve) και δύο (2) μανόμετρα. 

 

Εικόνα 41: Τμήμα σύνδεσης διαχωριστή-δεξαμενής. 
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Πίνακας 29: Διαστάσεις εξαρτημάτων συναρμολογήματος. 

1. Φλάντζα δεξαμενής (𝒊𝒏) 𝟏 

2. Βάνα (𝒊𝒏) 1 

3. Αγωγός PVC (𝒊𝒏) 1 

4. Ανεπίστροφη βαλβίδα (𝒊𝒏) 1 

5.Μανόμετρο (𝒊𝒏) 1 4⁄  

6. Αγωγός PVC (𝒊𝒏) 1 

7. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) 1 

8. Διαστολικό (𝒎𝒎) 20 − 25 

9. Αγωγός PVC (𝒊𝒏) 1 

10. Ντίζα (𝒎𝒎) 𝛭8 

11. Ροδέλα (𝒎𝒎) (𝒙𝟐) 𝛷8 

 

Το τμήμα αυτό σχεδιάστηκαν οι βάνες και τα μανόμετρα που απαιτούνταν για την ρύθμιση 

της παροχής του νερού στο κύκλωμα και η παρατήρηση της εφαρμοζόμενης πίεσης αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 42: Στάδιο συναρμολόγησης διαχωριστή-δεξαμενής.  
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Όπως προαναφέρθηκε, η δεύτερη φάση του διφασικού μίγματος ήταν ο αέρας. Η 

παροχέτευσή του γινόταν μέσω του αεροσυμπιεστή που παρουσιάστηκε σε προηγούμενη 

ενότητα. Ο εισερχόμενος αέρας συνδεόταν στο κύκλωμα μέσω ενός εύκαμπτου αγωγού 

σιλικόνης, εσωτερικής διαμέτρου 𝐷 = 8𝑚𝑚 και εξωτερικής 𝐷 = 14𝑚𝑚. Προκειμένου να είναι 

δυνατή η σωστή διεξαγωγή των πειραμάτων, ήταν απαραίτητος ο σχεδιασμός και μετέπειτα η 

εγκατάσταση ενός αισθητηρίου θερμοκρασίας, ενός μανομέτρου και ενός ροόμετρου τύπου 

πλωτήρα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, της πίεσης και τη ρύθμιση της παροχής του αέρα. 

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα εξαρτήματα και ο τρόπος σύνδεσής τους στο 

κύκλωμα. 

 

Εικόνα 43: Συναρμολόγησης εισαγωγής αέρα (Α).  
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Πίνακας 30: Εξαρτήματα συναρμολόγησης εισαγωγής αέρα (Α). 

1. Αγωγός σιλικόνης (𝒎𝒎) 𝟖 

2. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) (𝒙𝟐) 1/2 

3. Ακροσωλήνιο (𝒊𝒏) (𝒙𝟐) 1/4 − 3/8 

4. Γωνία (𝒊𝒏) (𝒙𝟑) 3/8 

5. Ροόμετρο πλωτήρα Kytola A–8DR 

6. Μανόμετρο (𝒊𝒏) 1 4⁄  

7. Μούφα (𝒊𝒏) (𝒙𝟐) 3/8 

8. Μαστός (𝒊𝒏) (𝒙𝟒) 3/8 

9. Σταυρός (𝒊𝒏) 3/8 

10. Βάνα σφαιρικού τύπου (𝒊𝒏) 3/8 

11. Αγωγός σιλικόνης (𝒎𝒎) 8 

12. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) 1 

13. Αισθητήριο θερμοκρασίας (𝒊𝒏) 3/8 

 

 

Εικόνα 44: Συναρμολόγησης εισαγωγής αέρα (Β).  
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Πίνακας 31: Εξαρτήματα συναρμολόγησης εισαγωγής αέρα (Β). 

1. Αεροσυμπιεστής TOROS 

2. Αγωγός σιλικόνης (𝒎𝒎) 8 

3. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) (𝒙𝟐) 1/2 

4. Αγωγός σιλικόνης (𝒎𝒎) 8 

 

 

Εικόνα 45: Συναρμολόγημα εισαγωγής αέρα. 

 

Κατά το στάδιο του διαχωρισμού, το μίγμα αέρα-νερού που εισερχόταν στον πλευρικό 

βραχίονα της διακλάδωσης τύπου-Τ οδηγούταν στο δοχείο υπερχείλισης που σχεδιάστηκε. Το 

δοχείο αυτό σχεδιάστηκε από διάφανο plexiglass για να μπορεί να παρατηρηθεί και να ρυθμιστεί 

αναλόγως η στάθμη του, ώστε να μην διαφύγει ποσότητα νερού προς το παροχόμετρο αέρα. Στο 

κάτω επίπεδο του δοχείου υπερχείλισης τοποθετήθηκε ένας αγωγός από PVC, 3 in, με μία 

αντίστοιχης διαμέτρου βάνα σφαιρικού τύπου (ball valve), προκειμένου να ελέγχεται η στάθμη 

στο εσωτερικό του δοχείου και να εμποδίζεται η διαφυγή του αέρα προς τη δεξαμενή νερού.  
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Εικόνα 46: Στάδιο τοποθέτησης δοχείου υπερχείλισης. 

 

Πίνακας 32: Εξαρτήματα συναρμολόγησης δοχείου υπερχείλισης. 

1. Γωνία PVC (𝒊𝒏) (𝒙𝟐) 𝟑 

2. Βάνα (𝒊𝒏) 3 

3. Αγωγός PVC (𝒊𝒏) (𝒙𝟑) 3 

4. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) (𝒙𝟐) 1 

5. Δοχείο υπερχείλισης Plexiglass 

6. Γωνία (𝒊𝒏) 3/8 

7. Γωνία (𝒊𝒏) 1 

8. Ακροσωλήνιο (𝒊𝒏) 1 

9. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) 1 
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Εικόνα 47: Συναρμολόγημα με δοχείο υπερχείλισης. 

Η μόνη διέξοδος διαφυγής του αέρα, λόγω της σταθερής στάθμης του νερού στο δοχείο 

υπερχείλισης, ήταν προς τις υδατοπαγίδες. Προκειμένου να μετρηθεί η ποσότητα του αέρα που 

διαχωριζόταν από την κύρια ροή, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έπρεπε αυτή να είναι απαλλαγμένη 

από κάθε είδους προσμίξεις και υγρασία. Αυτός ήταν και ο λόγος που σχεδιάστηκαν δύο (2) 

υδατοπαγίδες τοποθετημένες σε σειρά. 

 

Εικόνα 48: Στάδιο συναρμολόγησης υδατοπαγίδων.  
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Εικόνα 49: Συναρμολόγημα με τοποθετημένες τις υδατοπαγίδες. 

 

Πίνακας 33: Εξαρτήματα σύνδεσης υδατοπαγίδων. 

1. Ακροσωλήνιο (𝒊𝒏) (𝒙𝟕) 𝟏/𝟒 − 𝟑/𝟖 

2. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) (𝒙𝟕) 1/4 

3. Αγωγός σιλικόνης (𝒎𝒎) 8 

4. Υδατοπαγίδες (𝒎𝒍) (𝒙𝟐) 45 

5. Αγωγός σιλικόνης (𝒎𝒎) 8 

6. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) (𝒙𝟐) 3 

7. Αγωγός σιλικόνης (𝒎𝒎) 8 

 

Φτάνοντας στο τελικό στάδιο της πειραματικής εγκατάστασης έμενε μόνο να σχεδιαστεί ένα 

(1) μανόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης του αέρα, πριν τη μέτρηση της παροχής του, και ένα 

(1) παροχόμετρο για τη μέτρηση της ποσότητας αυτής. Τα συγκεκριμένα εξαρτήματα 

συνδέονταν μεταξύ τους, αλλά και με το υπόλοιπο δίκτυο, με έναν αγωγό σιλικόνης, με 

εσωτερική και εξωτερική διάμετρο 𝐷 = 8𝑚𝑚 και 𝐷 = 14𝑚𝑚 αντίστοιχα, όπως παρουσιάζεται 

ακολούθως.  
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Εικόνα 50: Στάδιο συναρμολόγησης παροχόμετρου. 

 

Πίνακας 34: Εξαρτήματα σύνδεσης παροχόμετρου. 

1. Αγωγός σιλικόνης (𝒎𝒎) 𝟖 

2. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) (𝒙𝟑) 1/4 

3. Σφιγκτήρας (𝒊𝒏) 1/2 

4. Μανόμετρο (𝒊𝒏) 1/4 

5. Διακλάδωση Τ3 (𝒊𝒏) 3/8 

6. Ακροσωλήνιο (𝒊𝒏) (𝒙𝟑) 3/8 − 1/4 

7. Αγωγός σιλικόνης (𝒎𝒎) 8 

8. Παροχόμετρο AALBORG GFM 37 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τελικό συναρμολόγημα της πειραματικής 

εγκατάστασης, έτσι όπως ακριβώς σχεδιάστηκε στο εμπορικό πρόγραμμα τρισδιάστατου 

σχεδιασμού Autodesk Inventor. 

Με το πέρας του σχεδιασμού του μοντέλου ακολούθησε η προμήθεια των εξαρτημάτων που 

δεν απαιτούσαν κάποια μετατροπή από το εμπόριο, η παραγγελία των τμημάτων που 

απαιτούσαν μηχανουργικές κατεργασίες από το Μηχανουργείο Υποστήριξης Ερευνητικών 

Δραστηριοτήτων (ΜΥΕΔ) του Πανεπιστημίου Πατρών και τέλος η συναρμολόγηση όλων των 

προαναφερθέντων τμημάτων.  
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Στο παράρτημα της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας παρουσιάζονται φωτογραφίες των 

επιμέρους τμημάτων, αλλά και του τελικού συναρμολογήματος όπως δημιουργήθηκε στο 

Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής του Τομέα Ενέργειας, 

Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος. 

 

Εικόνα 51: Πειραματική εγκατάσταση. 

4.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά την παρουσίαση της διαδικασίας του σχεδιασμού της πειραματικής εγκατάστασης 

διαφάνηκε και ο τρόπος λειτουργίας της. Σε αυτήν την ενότητα θα γίνει λεπτομερέστερη 

παρουσίαση της πειραματικής διαδικασίας. Ο τρόπος σχεδιασμού και η επιλογή των μετρητικών 

οργάνων ήταν καθοριστικά βήματα και για αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις προηγούμενες 

ενότητες. 

Για τη δημιουργία του μίγματος με διφασική σύσταση ήταν απαραίτητη προϋπόθεση η 

πλήρωση του κυκλώματος με αέρα και νερό. Για την περίπτωση του νερού γινόταν η άντλησή 
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του από τη δεξαμενή του συστήματος, μέσω της αντλίας που είχε εγκατασταθεί. Η εκάστοτε 

παροχή μετριόταν με το παροχόμετρο υπερήχων και ρυθμιζόταν ανάλογα μέσω μίας σφαιρικής 

βάνας που προηγούταν. Παράλληλα, ο αεροσυμπιεστής παρείχε στο κύκλωμα τη φάση του 

αέρα. Όπως και με το νερό, έτσι και στο κύκλωμα του αέρα είχε τοποθετηθεί σφαιρική βάνα για 

τη ρύθμιση της παροχής του αέρα και ένα ροόμετρο πλωτήρα για την μέτρησή της. Παράλληλα, 

υπάρχει η δυνατότητα παρατήρησης παραμέτρων, όπως η θερμοκρασία του παροχετευμένου 

αέρα αλλά και η πίεσή του. 

 

Εικόνα 52: Διαδρομή διφασικής ροής και των επιμέρους φάσεων του διφασικού μίγματος αέρα-νερού. 

 

 

Εικόνα 53: Επεξήγηση συμβόλων διαγράμματος ροής διφασικού μίγματος αέρα-νερού.  
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Πλέον, με ρυθμισμένες τις παροχές αλλά και τις ροϊκές συνθήκες για τον αέρα και το νερό, οι 

δύο (2) φάσεις αναμιγνύονταν μέσω μίας σύνδεσης Τ3. Ακολούθως, το διφασικό πλέον μίγμα 

οδηγούταν προς τον διάφανο αγωγό plexiglass προκειμένου να αναπτυχθεί η ροή και να 

συναντήσει έπειτα τον διαχωριστή τύπου-Τ. Η διαδρομή, μέσω του τελευταίου, χωριζόταν πλέον 

στα δύο. Η μία εξ αυτών οδηγούσε το νερό μαζί με την ποσότητα του αέρα που δεν είχε 

διαχωριστεί πίσω στη δεξαμενή, ενώ η έτερη κατηύθυνε τον διαχωρισμένο αέρα, αλλά και το 

νερό που συμπαρασυρόταν μαζί του, στο δοχείο υπερχείλισης. 

Ο καθοριστικός ρόλος του δοχείου υπερχείλισης ήταν ο πλήρης διαχωρισμός των δύο (2) 

φάσεων αλλά και η δημιουργία ενός φυσικού φραγμού για τη φάση του αέρα. Έτσι, μέσω μίας 

(1) σφαιρικής βάνας που βρισκόταν στο κάτω μέρος του δοχείου ρυθμιζόταν και διατηρούταν 

σταθερή η στάθμη του νερού. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο αέρας όδευε πλέον προς τις 

υδατοπαγίδες. Στο σημείο αυτό και με τη διέλευση του αέρα μέσα και από τις δύο (2) 

υδατοπαγίδες απομακρύνονταν και τυχόν σταγονίδια νερού που είχαν καταφέρει να 

προσπελάσουν τα προηγούμενα στάδια διαχωρισμού. Το στάδιο αυτό, μαζί με τη μέτρηση της 

πίεσης από το μανόμετρο, ήταν πολύ σημαντικά για τη σωστή μέτρηση της παροχής του αέρα 

από το παροχόμετρο που ακολουθούσε ως το τελευταίο στάδιο της πειραματικής διαδικασίας.  
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5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

Κατά την πειραματική διαδικασία οι ογκομετρικές παροχές αέρα και νερού που 

εφαρμόστηκαν στο κύκλωμα αναφέρονται στον Πίνακα 3. Οι τιμές αυτές ήταν ίδιες και για τα 

τους τρεις (3) τύπους διαχωριστών τύπου-Τ (30°, 45°, 90°) που τοποθετήθηκαν στο κύκλωμα. 

Προκειμένου να αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τα σφάλματα (τυχαία και 

συστηματικά) στη διάρκεια των πειραμάτων, κάθε ληφθείσα τιμή επαναλαμβανόταν τρεις (3) 

φορές. επίσης, για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, κάθε ζεύγος ογκομετρικών 

παροχών εφαρμοζόταν με τις ίδιες συνθήκες (θερμοκρασία αέρα-νερού, κ.λπ.). Κατά την 

πειραματική διαδικασία οι τιμές των παροχών που καταγράφηκαν τοποθετήθηκαν σε 

διαγράμματα που παρουσιάζονται ακολούθως, ώστε να απεικονιστεί ο βαθμός διαχωρισμού ανά 

περίπτωση αλλά και συνδυαστικά μεταβάλλοντας μόνο την παροχή του αέρα και του νερού. 

Επίσης, μέσω του αγωγού από plexiglass γίνεται αντιληπτό για κάθε περίπτωση διαχωριστή 

αλλά και συνδυασμού αέρα-νερού το αναπτυσσόμενο μοτίβο ροής. 

Ακολούθως παρουσιάζονται στις Ενότητες 5.1 έως 5.3 τα πειρατικά αποτελέσματα ανά 

περίπτωση διαχωριστή, στην Ενότητα 5.4 η μεταξύ τους σύγκριση και τέλος στην Ενότητα 5.5 η 

σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα που εξήχθησαν από την 

υπολογιστική διερεύνηση του φαινομένου διαχωρισμού. 

5.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ-Τ 𝟑𝟎𝚶 

Οι διαχωριστές τύπου-Τ εφαρμόστηκαν στο κύκλωμα κλιμακωτά με αφετηρία τον 

διαχωριστή των 30°. Ο Πίνακας 35 που ακολουθεί παρουσιάζει τον βαθμό διαχωρισμού 𝑛(%) 

που μετρήθηκε με τον ανωτέρω διαχωριστή σε συνδυασμό με τις εκάστοτε φαινομενικές 

ταχύτητες αέρα-νερού. 

Για όλα τα ζεύγη των ροϊκών συνθηκών παρατηρήθηκαν υψηλές τιμές για τον βαθμό 

διαχωρισμού. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε ότι η αύξηση της παροχής του νερού επιδρούσε 

αρνητικά στον βαθμό διαχωρισμού (𝑛%), με τιμές που κυμαίνονταν από −2,92% έως −6,14%. 
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Αντίθετα, η μέγιστη τιμή του βαθμού διαχωρισμού παρατηρήθηκε για το ζεύγος φαινομενικών 

ταχυτήτων αέρα-νερού 𝐽𝑎1 = 0,957(𝑚/𝑠) και 𝐽𝑤1 = 0,442(𝑚/𝑠) αντίστοιχα, με βαθμό 

διαχωρισμού 𝑛 = 93,17%. 

Το μοτίβο ροής που παρατηρήθηκε για όλους τους συνδυασμούς των φαινομενικών 

ταχυτήτων αέρα και νερού ήταν στρωματοποιημένη και κυματοειδής στρωματοποιημένη ροή 

(stratified/stratified-wavy flow). 

Πίνακας 35: Βαθμός διαχωρισμού διακλάδωσης 30°. 

Πειραματικά αποτελέσματα διαχωριστή τύπου-Τ 𝟑𝟎°  

Φαινομενική ταχύτητα αέρα 

(𝒎/𝒔) 

Φαινομενική ταχύτητα νερού 

(𝑚/𝑠) 

Βαθμός διαχωρισμού 

(𝑛%) 

𝑱𝒂𝟏  =  𝟎, 𝟗𝟓𝟕 

𝐽𝑤1  =  0,442 93,17 

𝐽𝑤3  =  1,326 87,08 

𝐽𝑤4  =  1,768 84,16 

𝑱𝒂𝟑  =  𝟏, 𝟓𝟗𝟐 

𝐽𝑤1  =  0,442 90,86 

𝐽𝑤3  =  1,326 86,41 

𝐽𝑤4  =  1,768 83,04 

𝑱𝒂𝟓  =  𝟐, 𝟏𝟐𝟐 

𝐽𝑤1  =  0,442 89,93 

𝐽𝑤3  =  1,326 83,79 

𝐽𝑤4  =  1,768 80,52 
 

 
Σχήμα 5: Γραφική αναπαράσταση βαθμού διαχωρισμού διακλάδωσης 30°.  
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Εικόνα 54: Μοτίβο ροής για φαινομενική ταχύτητα αέρα 𝐽𝑎1 = 0,957(𝑚/𝑠) και φαινομενική ταχύτητα νερού (Α) 

𝐽𝑤1 = 0,442(𝑚/𝑠), (Β) 𝐽𝑤3 = 1,326(𝑚/𝑠) και (Γ) 𝐽𝑤4 = 1,768(𝑚/𝑠) στις 30°.  

 

 

Εικόνα 55: Μοτίβο ροής για φαινομενική ταχύτητα αέρα 𝐽
𝑎3

= 1,592(𝑚/𝑠) και φαινομενική ταχύτητα νερού (Α) 

𝐽
𝑤1

= 0,442(𝑚/𝑠), (Β) 𝐽
𝑤3

= 1,326(𝑚/𝑠) και (Γ) 𝐽
𝑤4

= 1,768(𝑚/𝑠) στις 30°.  
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Εικόνα 56: Μοτίβο ροής για φαινομενική ταχύτητα αέρα 𝐽
𝑎5

= 2,122(𝑚/𝑠) και φαινομενική ταχύτητα νερού (Α) 

𝐽
𝑤1

= 0,442(𝑚/𝑠), (Β) 𝐽
𝑤3

= 1,326(𝑚/𝑠) και (Γ) 𝐽
𝑤4

= 1,768(𝑚/𝑠) στις 30°.  

5.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ-Τ 𝟒𝟓𝚶 

Ο δεύτερος διαχωριστής που μελετήθηκε ήταν εκείνος των 45°. Τα πειράματα που 

διεξήχθησαν με αυτήν τη διακλάδωση έδειξαν ότι με σταθερή παροχή αέρα ο βαθμός 

διαχωρισμού ήταν μεγαλύτερος για μικρές παροχές νερού. Αναλυτικότερα, ο βαθμός 

διαχωρισμού έλαβε τη μέγιστη τιμή του 𝑛 = 92,58% για τις φαινομενικές ταχύτητες αέρα 𝐽𝑎1 

και νερού 𝐽𝑤1 Αντίθετα, η μικρότερη τιμή του βαθμού διαχωρισμού 𝑛 = 80,31% παρατηρήθηκε 

για περιπτώσεις νερού και αέρα 𝐽𝑤4 και 𝐽𝑎5 αντίστοιχα. Το μοτίβο ροής που δημιουργήθηκε για 

αυτήν τη διακλάδωση ήταν στρωματοποιημένη ροή (stratified flow) και κυματοειδής 

στρωματοποιημένη ροή (stratified-wavy flow). 

Συγκριτικά, ο διαχωριστής των 45° παρουσίασε πολύ κοντινά αποτελέσματα σε σχέση με 

εκείνα των 30°, με κάποια από αυτά να είναι καλύτερα και κάποια χειρότερα. Σε επόμενη 

ενότητα ακολουθεί αναλυτική σύγκριση μεταξύ των διαχωριστών ανά ζεύγος φαινομενικών 

ταχυτήτων.  
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Πίνακας 36: Βαθμός διαχωρισμού διακλάδωσης 45°. 

Πειραματικά αποτελέσματα διαχωριστή τύπου-Τ 𝟒𝟓°  

Φαινομενική ταχύτητα αέρα 

(𝒎/𝒔) 

Φαινομενική ταχύτητα νερού 

(𝑚/𝑠) 

Βαθμός διαχωρισμού 

(𝑛%) 

𝑱𝒂𝟏  =  𝟎, 𝟗𝟓𝟕 

𝐽𝑤1  =  0,442 92,58 

𝐽𝑤3  =  1,326 86,99 

𝐽𝑤4  =  1,768 84,87 

𝑱𝒂𝟑  =  𝟏, 𝟓𝟗𝟐 

𝐽𝑤1  =  0,442 91,19 

𝐽𝑤3  =  1,326 85,69 

𝐽𝑤4  =  1,768 83,35 

𝑱𝒂𝟓  =  𝟐, 𝟏𝟐𝟐 

𝐽𝑤1  =  0,442 88,96 

𝐽𝑤3  =  1,326 83,07 

𝐽𝑤4  =  1,768 80,31 

 

 

Σχήμα 6: Γραφική αναπαράσταση βαθμού διαχωρισμού διακλάδωσης 45°.  
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Εικόνα 57: Μοτίβο ροής για φαινομενική ταχύτητα αέρα 𝐽
𝑎1

= 0,957(𝑚/𝑠) και φαινομενική ταχύτητα νερού (Α) 

𝐽
𝑤1

= 0,442(𝑚/𝑠), (Β) 𝐽
𝑤3

= 1,326(𝑚/𝑠) και (Γ) 𝐽
𝑤4

= 1,768(𝑚/𝑠) στις 45°. 

 

 

Εικόνα 58: Μοτίβο ροής για φαινομενική ταχύτητα αέρα 𝐽
𝑎3

= 1,592(𝑚/𝑠) και φαινομενική ταχύτητα νερού (Α) 

𝐽
𝑤1

= 0,442(𝑚/𝑠), (Β) 𝐽
𝑤3

= 1,326(𝑚/𝑠) και (Γ) 𝐽
𝑤4

= 1,768(𝑚/𝑠) στις 45°.  
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Εικόνα 59: Μοτίβο ροής για φαινομενική ταχύτητα αέρα 𝐽
𝑎5

= 2,122(𝑚/𝑠) και φαινομενική ταχύτητα νερού (Α) 

𝐽
𝑤1

= 0,442(𝑚/𝑠), (Β) 𝐽
𝑤3

= 1,326(𝑚/𝑠) και (Γ) 𝐽
𝑤4

= 1,768(𝑚/𝑠) στις 45°. 

5.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ-Τ 𝟗𝟎𝚶 

Τα ίδια ζεύγη φαινομενικών ταχυτήτων εφαρμόστηκαν και στον τρίτο διαχωριστή, ο οποίος 

είχε κατασκευαστεί με κλίση 90°. Ομοίως με τους προαναφερθέντες διαχωριστές και εκείνος 

των 90° παρουσίασε υψηλό βαθμό διαχωρισμού συνολικά, αλλά συγκριτικά με τους υπολοίπους 

παρουσίασε χαμηλότερες τιμές. 

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη τιμή του βαθμού διαχωρισμού παρουσιάστηκε για το ζεύγος 

φαινομενικών ταχυτήτων αέρα και νερού 𝐽𝑎1 και 𝐽𝑤1 αντίστοιχα, με τιμή 𝑛 = 91,36%, ενώ η 

μικρότερη ήταν 𝑛 = 77,61% για φαινομενική ταχύτητα αέρα 𝐽𝑎5 και νερού 𝐽𝑤4. 

Αντίστοιχα, το μοτίβο ροής, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, ήταν 

στρωματοποιημένη (stratified flow) και κυματοειδής στρωματοποιημένη ροή (stratified-wavy 

flow).  
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Πίνακας 37: Βαθμός διαχωρισμού διακλάδωσης 90°. 

Πειραματικά αποτελέσματα διαχωριστή τύπου-Τ 𝟗𝟎°  

Φαινομενική ταχύτητα αέρα 

(𝒎/𝒔) 

Φαινομενική ταχύτητα νερού 

(𝑚/𝑠) 

Βαθμός διαχωρισμού 

(𝑛%) 

𝑱𝒂𝟏  =  𝟎, 𝟗𝟓𝟕 

𝐽𝑤1  =  0,442 91,36 

𝐽𝑤3  =  1,326 87,55 

𝐽𝑤4  =  1,768 85,22 

𝑱𝒂𝟑  =  𝟏, 𝟓𝟗𝟐 

𝐽𝑤1  =  0,442 90,67 

𝐽𝑤3  =  1,326 86,63 

𝐽𝑤4  =  1,768 81,06 

𝑱𝒂𝟓  =  𝟐, 𝟏𝟐𝟐 

𝐽𝑤1  =  0,442 89,48 

𝐽𝑤3  =  1,326 80,98 

𝐽𝑤4  =  1,768 77,61 

 

 

Σχήμα 7: Γραφική αναπαράσταση βαθμού διαχωρισμού διακλάδωσης 90°.  
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Εικόνα 60: Μοτίβο ροής για φαινομενική ταχύτητα αέρα 𝐽
𝑎1

= 0,957(𝑚/𝑠) και φαινομενική ταχύτητα νερού (Α) 

𝐽
𝑤1

= 0,442(𝑚/𝑠), (Β) 𝐽
𝑤3

= 1,326(𝑚/𝑠) και (Γ) 𝐽
𝑤4

= 1,768(𝑚/𝑠) στις 90°. 

 

 

Εικόνα 61: Μοτίβο ροής για φαινομενική ταχύτητα αέρα 𝐽
𝑎3

= 1,592(𝑚/𝑠) και φαινομενική ταχύτητα νερού (Α) 

𝐽
𝑤1

= 0,442(𝑚/𝑠), (Β) 𝐽
𝑤3

= 1,326(𝑚/𝑠) και (Γ) 𝐽
𝑤4

= 1,768(𝑚/𝑠) στις 90°.  
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Εικόνα 62: Μοτίβο ροής για φαινομενική ταχύτητα αέρα 𝐽
𝑎5

= 2,122(𝑚/𝑠) και φαινομενική ταχύτητα νερού (Α) 

𝐽
𝑤1

= 0,442(𝑚/𝑠), (Β) 𝐽
𝑤3

= 1,326(𝑚/𝑠) και (Γ) 𝐽
𝑤4

= 1,768(𝑚/𝑠) στις 90°. 

5.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ 

ΤΥΠΟΥ-Τ 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα συγκριτικά αποτελέσματα ανά τύπο διακλάδωσης, 

διατηρώντας σταθερή τη φαινομενική ταχύτητα του αέρα και μεταβάλλοντας τη φαινομενική 

ταχύτητα του νερού και τη γωνία του διαχωριστή. 

Στο Γράφημα 8 παρουσιάζεται η σύγκριση του βαθμού διαχωρισμού της πρώτης ομάδας 

πειραματικών δεδομένων για φαινομενική ταχύτητα αέρα 𝐽𝑎1 = 0,957(𝑚/𝑠) και για 

φαινομενικές ταχύτητες νερού 𝐽𝑤1 = 0,442(𝑚/𝑠), 𝐽𝑤3 = 1,326(𝑚/𝑠) και 𝐽𝑤4 = 1,768(𝑚/𝑠), 

μεταβάλλοντας τη γωνία του διαχωριστή στις 30°, 45° και 90° μοίρες. Στο γράφημα αυτό τα 

αποτελέσματα παρουσιάζουν πολύ μικρές μεταβολές. Παρόλα αυτά, η διακλάδωση των 30ο 

μοιρών δείχνει να αποδίδει καλύτερα για μικρές ταχύτητες νερού, ενώ στις υψηλές ταχύτητες 

λαμβάνουμε τον μέγιστο βαθμό διαχωρισμού από τη διακλάδωση των 90𝜊 μοιρών.  
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Επιπλέον, μπορεί να σημειωθεί ότι η διακλάδωση των 45𝜊 παρουσιάζει την πιο γραμμική 

απόδοση ανάμεσα στις τρεις. Για μεσαίες φαινομενικές ταχύτητες ο βαθμός διαχωρισμού σχεδόν 

ταυτίζεται σε όλους του τύπους των διαχωριστών που εφαρμόστηκαν ανεξάρτητα με τη γωνία 

που είχε επιλεγεί. 

 

Σχήμα 8: Βαθμός διαχωρισμού ροής για φαινομενικές ταχύτητες αέρα-νερού 𝐽𝑎1 = 0,957(𝑚/𝑠), 𝐽𝑤1 =

0,442(𝑚/𝑠), 𝐽𝑤3 = 1,326(𝑚/𝑠) και 𝐽𝑤4 = 1,768(𝑚/𝑠) αντίστοιχα για γωνίες διακλάδωσης 30°, 45° και 90°. 

 

Στο Γράφημα 9, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, απεικονίζεται ο βαθμός 

διαχωρισμού για φαινομενικές ταχύτητες αέρα-νερού 𝐽𝑎3 = 1,592(𝑚/𝑠), 𝐽𝑤1 = 0,442(𝑚/𝑠), 

𝐽𝑤3 = 1,326(𝑚/𝑠) και 𝐽𝑤4 = 1,768(𝑚/𝑠) αντίστοιχα και για γωνίες διακλάδωσης 30°, 45° και 

90° μοίρες. Τα αποτελέσματα που εξάγονται από τη σύγκριση είναι σχεδόν πανομοιότητα για το 

σύνολο των μετρηθησών παροχών. Εξαίρεση μόνο αποτελεί η τιμή για την φαινομενική 

ταχύτητα νερού 𝐽𝑤4 = 1,768(𝑚/𝑠) που εφαρμόστηκε στη διακλάδωση των 90° στην οποία 

παρουσιάζεται απότομη πτώση του βαθμού διαχωρισμού. 

Τέλος, μέσα από το Γράφημα 10 γίνεται κατανοητή η γραμμική απόδοση των διαχωριστών 

με γωνίες 30° και 45° με μεγαλύτερο βαθμό διαχωρισμού εκείνης των 30°. Αντίθετα, η 

διακλάδωση των 90° ενώ αρχικά παρουσιάζει πολύ υψηλό βαθμό διαχωρισμού, η αύξηση της 

παροχής του νερού οδηγεί τελικά στην ολοένα και μεγαλύτερη πτώση του.  
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Σχήμα 9: Βαθμός διαχωρισμού ροής για φαινομενικές ταχύτητες αέρα-νερού 𝐽𝑎3 = 1,592(𝑚/𝑠), 𝐽𝑤1 =

0,442(𝑚/𝑠), 𝐽𝑤3 = 1,326(𝑚/𝑠) και 𝐽𝑤4 = 1,768(𝑚/𝑠) αντίστοιχα για γωνίες διακλάδωσης 30°, 45° και 90°. 

 

 

Σχήμα 10: Βαθμός διαχωρισμού ροής για φαινομενικές ταχύτητες αέρα-νερού 𝐽𝑎5 = 2,122(𝑚/𝑠), 𝐽𝑤1 =

0,442(𝑚/𝑠), 𝐽𝑤3 = 1,326(𝑚/𝑠) και 𝐽𝑤4 = 1,768(𝑚/𝑠) αντίστοιχα για γωνίες διακλάδωσης 30°, 45° και 90°.  
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5.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 

ΤΥΠΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ-Τ 

Προκειμένου να υπάρχει ένας επιπλέον έλεγχος αλλά και για να βεβαιωθεί η ποιότητα των 

αποτελεσμάτων της πειραματικής διαδικασίας, οι προσανατολισμοί των 30°, 45° και 90° 

μοιρών μελετήθηκαν και μέσω ενός υπολογιστικού μοντέλου. Προκειμένου δε να μπορεί 

μετέπειτα να διεξαχθεί η αντίστοιχη σύγκριση, οι παράμετροι που τέθηκαν στο υπολογιστικό 

μοντέλο ήταν πανομοιότυπες με εκείνες της πειραματικής διαδικασίας. 

Όπως και κατά την πειραματική διαδικασία έτσι και κατά την υπολογιστική διερεύνηση, 

παρατηρήθηκε ότι ο βαθμός διαχωρισμού 𝑛 για σταθερή φαινομενική ταχύτητα αέρα διέγραφε 

πτωτική πορεία με αύξηση της φαινομενικής ταχύτητας του νερού. Μέσα από τα γραφήματα που 

ακολουθούν γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα αποτελέσματα των δύο (2) διαφορετικών 

μεθοδολογιών συμπίπτουν με πολύ μικρές μεταβολές, επιβεβαιώνοντας έτσι την αξιοπιστία 

τους. 

 

Σχήμα 11: Συγκριτική παρουσίαση πειραματικών-υπολογιστικών τιμών του βαθμού διαχωρισμού 𝑛(%) 

διακλάδωσης με προσανατολισμό 30°.  
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Σχήμα 12: Συγκριτική παρουσίαση πειραματικών-υπολογιστικών τιμών του βαθμού διαχωρισμού 𝑛(%) 

διακλάδωσης με προσανατολισμό 45°. 

 

 

Σχήμα 13: Συγκριτική παρουσίαση πειραματικών-υπολογιστικών τιμών του βαθμού διαχωρισμού 𝑛(%) 

διακλάδωσης με προσανατολισμό 90°.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είχε ως αντικείμενο μελέτης τον βαθμό διαχωρισμού 

διφασικού μίγματος αέρα-νερού με τη χρήση διαχωριστών τύπου-Τ διαφορετικών 

προσανατολισμών. Μέσα από τη βιβλιογραφία που μελετήθηκε προσδιορίστηκαν τα κατάλληλα 

μεγέθη ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία και η μελέτη του μοντέλου τόσο υπολογιστικά, όσο 

και πειραματικά. 

Οι προσανατολισμοί των διαχωριστών που μελετήθηκαν αφορούσαν κλίση του πλευρικού 

του βραχίονα 30°, 45° και 90° μοίρες. Κατά τη μελέτη του φαινομένου διαχωρισμού 

εφαρμόστηκαν τρεις (3) διαφορετικές παροχές νερού συναρτήσει τριών (3) διαφορετικών 

παροχών αέρα, δημιουργώντας έτσι μοντέλο εννέα (9) διαφορετικών συνδυασμών παροχών 

αέρα-νερού. Οι παροχές που εφαρμόστηκαν στο σύστημα για το νερό είχαν τιμές 8,33 𝐿/𝑚𝑖𝑛, 

25 𝐿/𝑚𝑖𝑛 και 33,33 𝐿/𝑚𝑖𝑛, ενώ για τον αέρα 18 𝐿/𝑚𝑖𝑛, 30 𝐿/𝑚𝑖𝑛 και 40 𝐿/𝑚𝑖𝑛. Επίσης, το 

ελάχιστο μήκος του ευθύγραμμου αγωγού που υπολογίστηκε, ώστε να υπάρχει πλήρως 

αναπτυγμένη ροή, ήταν 700𝑚𝑚. 

Ο βαθμός διαχωρισμού για όλες τις περιπτώσεις μεσοσταθμικά ήταν υψηλός με τη μέγιστη 

τιμή του να σημειώνεται για το ζεύγος φαινομενικών ταχυτήτων αέρα-νερού 𝐽𝑎1 = 0,957(𝑚/𝑠) 

και 𝐽𝑤1 = 0,442(𝑚/𝑠) αντίστοιχα και για προσανατολισμό 30°, με τιμή 𝑛 = 93,17%. Αντίθετα, 

η μικρότερη τιμή του, 𝑛 = 77,61%, σημειώθηκε για προσανατολισμό 90° και για φαινομενική 

ταχύτητα αέρα 𝐽𝑎5 = 2,122(𝑚/𝑠) και νερού 𝐽𝑤4 = 1,768(𝑚/𝑠). Η ποιότητα των 

αποτελεσμάτων διαφαίνεται ξεκάθαρα και από τον δείκτη RMS. Ειδικότερα, για τις κλίσεις των 

30° και 45° μοιρών, τα αποτελέσματα δείχνουν να είναι εξαιρετικά με δείκτες RMS 2,58% και 

5,48% αντίστοιχα, ενώ ικανοποιητικά κρίνονται τα αποτελέσματα και των 90° μοιρών με δείκτη 

RMS 9,72%. 

Το μοτίβο ροής που παρατηρήθηκε κατά την πειραματική διαδικασία για όλες τις 

περιπτώσεις ήταν στρωματοποιημένη και κυματοειδής στρωματοποιημένη ροή 

(stratified/stratified-wavy flow). Αυτό το γεγονός έρχεται σε αντίθεση με το μοτίβο ροής που 

έδινε η εφαρμογή των ροϊκών χαρτών, το οποίο αντιστοιχούσε σε μοτίβο ενδιάμεσης ροής 
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(intermittent flow), καθώς και ροής με φυσαλίδες (bubble flow). Αυτή η διαφοροποίηση μπορεί 

να οφείλεται στο γεγονός ότι οι ροϊκοί χάρτες έχουν εφαρμογή για ένα εκτενές φάσμα παροχών 

και για διαφορετικά ρευστά, πέραν του μίγματος αέρα-νερού. Έτσι, ανάλογα την περίπτωση 

δύναται να παρουσιαστούν διαφοροποιήσεις μεταξύ του μοτίβου ροής που εξάγεται μέσα από 

έναν ροϊκό χάρτη και εκείνου που δημιουργείται σε μία πειραματική εγκατάσταση. 

Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το γεγονός της δημιουργίας στροβίλων. Οι στρόβιλοι αυτοί 

περιγράφονται εκτενώς από τον Margaris (2006) και στην παρούσα πειραματική διερεύνηση 

εμφανίστηκαν εντονότερα στον διαχωριστή με τον προσανατολισμό των 90°. Στους υπόλοιπους 

δύο (2) διαχωριστές που μελετήθηκαν οι στρόβιλοι ήταν μικρότερης έντασης. 

Χρησιμοποιώντας σαν βάση την παρούσα μεταπτυχιακή εργασία θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα 

μελλοντικά η τοποθέτηση διαχωριστών περισσότερων του ενός σε σειρά, ίδιου ή ακόμα και 

διαφορετικού προσανατολισμού, ώστε να μελετηθεί η συμβολή του δεύτερου διαχωριστή 

ανάλογα με τη θέση και τον προσανατολισμό του. 
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