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Περίληψη  
 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε η πειραματική και υπολογιστική 

ανάλυση, μέσω του ANSYS Fluent,  για τον διαχωρισμό διφασικής ροής αέρα-νερού σε 

διάταξη διαχωρισμού τύπου Τ (T-Junction) με κλίση πλευρικού αγωγού 30ο. Η ανάλυση 

ουσιαστικά αποτελείται από δύο μέρη, το πειραματικό και το υπολογιστικό και αποσκοπεί 

στην σύγκριση των δύο αυτών μεθόδων. Το αποτέλεσμα προς σύγκριση είναι ο βαθμός 

διαχωρισμού της διφασικής ροής για δώδεκα ζευγάρια ογκομετρικών παροχών αέρα-

νερού. Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις έγιναν για τρείς  ογκομετρικές παροχές αέρα και 

τέσσερις νερού. Οι παροχές του αέρα είναι οι Qa1 = 18 L/min, Qa2 = 30 L/min και Qa3 = 

40 L/min και του νερού οι Qw1 = 8.33 L/min, Qw2 = 16.7 L/min, Qw3=25 L/min και Qw4 

= 33.3 L/min. Σημαντική σύγκριση μεταξύ υπολογιστικής και πειραματικής διαδικασίας 

είναι επίσης η οπτικοποίηση της κατανομή των φάσεων. Επιπρόσθετα, μέσω της 

υπολογιστικής προσομοίωσης μελετήθηκε η πτώση πίεσης κατά μήκος του οριζόντιου 

αγωγού και συγκρίθηκε με τα θεωρητικά μοντέλα (εμπειρικά και φαινομενολογικά). Στα 

εμπειρικά κατατάσσονται το Ομογενές και το μοντέλο Muller-Steinhagen & Heck ενώ στα 

φαινομενολογικά το Beattie&Whalley  και Olujic. Επίσης, υπολογίζεται το κλάσμα κενού  

το οποίο συγκρίνεται με το θεωρητικό μοντέλο του Premoli  και τέλος υπολογίζεται το 

ποσοστό συμπαράσυρσης της υγρής φάσης στον πλευρικό αγωγό των 30ο.  

Όσον αφορά το πειραματικό μέρος, στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζονται και 

αναλύονται όλα τα χαρακτηριστικά που συνέλαβαν στην ορθή εκπόνηση της πειραματικής 

διαδικασίας. Αρχικά παρατίθενται φωτογραφίες της πειραματικής διάταξης και 

αναλύονται εκτενώς όλα τα μετρητικά και μη όργανα. Ειδικότερα παρατίθενται τα 

κατασκευαστικά σχέδια των επιμέρους πειραματικών οργάνων καθώς και ο τρόπος 

λειτουργίας τους. Στην συνέχεια αναλύεται πλήρως ο τρόπος με τον οποίο 

πραγματοποιείται το πείραμα. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η διαδικασία έναρξης, 

εναλλαγής μεταξύ των ογκομετρικών παροχών και λήξης του πειράματος. Σε πρώτο 

στάδιο μετριέται η ογκομετρική παροχή του αέρα και  έπειτα του νερού ώστε να γίνει η 

εισαγωγή του διφασικού μίγματος στους αγωγούς. Έπειτα μετριέται στο διάστημα των 

τριών (3) λεπτών η συνολική παροχή μάζας του αέρα στην έξοδο του πλευρικού αγωγού. 

Βρίσκοντας τον μέσο όρο του αποτελέσματος για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και 

διαιρώντας τον με την παροχή μάζας του αέρα που εισέρχεται στην εγκατάσταση 
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υπολογίζεται ο βαθμός διαχωρισμού. Το αποτέλεσμα αυτό συγκρίνεται στο τελευταίο 

κεφάλαιο της εργασίας με την αντίστοιχη τιμή που προέκυψε από την υπολογιστική 

ανάλυση του  ANSYS Fluent.  

Για την υλοποίηση της υπολογιστικής μοντελοποίησης προαπαιτείται μια σειρά 

θεωρητικών γνώσεων και μεθόδων. Συνεπώς, αρχικά παρουσιάζονται υπολογιστικές και 

θεωρητικές μέθοδοι για την ολική κατανόηση του φαινομένου. Ειδικότερα, αναφέρονται 

στοιχεία θεωρίας που αφορούν τις πολυφασικές ροές, τις τυρβώδεις ροές και τους 

διαχωριστές τύπου Τ. Στην συνέχεια υπολογίζονται κάποια απαραίτητα δεδομένα για την 

υπολογιστική διαδικασία όπως το ύψος του πρώτου υπολογιστικού κελιού, η διατμητική 

τάση στο τοίχωμα του αγωγού και το μήκος του αγωγού εισόδου. 

 

Ένας από τους στόχους της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων από το ANSYS Fluent με διάφορα θεωρητικά μοντέλα. Συγκεκριμένα, 

υπολογίζεται το κλάσμα κενού μέσω του εμπειρικού μοντέλου του Premoli και 

συγκρίνεται με την αντίστοιχη τιμή που προκύπτει από την υπολογιστική προσομοίωση. 

Έπειτα, υπολογίζεται η πτώση πίεσης μέσω των θεωρητικών μοντέλων που 

προαναφέρθηκαν και συγκρίνονται με την αντίστοιχη τιμή από την υπολογιστική 

διαδικασία. Σημειώνεται, ότι ο υπολογισμός του κλάσματος κενού καθώς και η πτώση 

πίεσης στο υπολογιστικό περιβάλλον του Fluent προκύπτουν από μετρήσεις σε 

συγκεκριμένα σημεία του αγωγού μέσω ειδικών επιφανειών εγκάρσιων προς την ροή 

(Surface Planes). 

Συμπερασματικά, στα αποτελέσματα που προκύπτουν μέσω της υπολογιστικής ανάλυσης, 

τόσο για τον βαθμό διαχωρισμού και το κλάσμα κενού όσο και για την πτώση πίεσης, δεν 

υπάρχει αναλογία σύγκρισης με τις αντίστοιχες πειραματικές και θεωρητικές τιμές. 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα  που προέκυψαν δεν έχουν σταθερή μεταβολή των τιμών 

τους ανάλογα με τις διάφορες περιπτώσεις των ογκομετρικών παροχών αέρα-νερού. Σε 

γενικές γραμμές όμως,  παρόλο που μπορεί να υπάρχουν μεταβολές στην σταθερότητα των 

τιμών τα αποτελέσματα της υπολογιστικής  προσομοίωσης  συγκλίνουν σε μεγάλο 

ποσοστό στις πειραματικές και θεωρητικές τιμές. Συνεπώς, η εκπόνηση της υπολογιστικής 

ανάλυσης προσομοιώνει με σημαντική ακρίβεια την πειραματική διαδικασία.  

Λέξεις κλειδιά  

Διακλάδωση τύπου Τ, Πειραματική & Υπολογιστική Διαδικασία Διφασική ροή αέρα-
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Abstract 
 

In this thesis, the experimental and computational analysis was carried out, through 

ANSYS Fluent, for the separation of two-phase air-water flow in a T-Junction type 

separation device with a side pipeline slope 30o. The analysis essentially consists of two 

parts, the experimental and the computational and aims to compare these two methods. The 

result to be compared is the degree of separation of the two-phase flow for twelve pairs of 

volumetric air-water supplies. In particular, the experimental and computational procedure 

for three volumetric air and four water supplies was carried out. The air supplies are Qw1 

= 18 L / min, Qw2 = 30 L/min and Qw3 = 40 L/min and water supplies are Qw1 = 8.33 

L/min, Qw2 = 16.7 L/min, Qw3=25 L/min and Qw4 = 33.3 L / min. An important 

comparison between the computational and experimental process is also the visualization 

of the distribution of phases. In addition, through the computational simulation, the 

pressure drop along the horizontal conductor was studied and compared with the theoretical 

models (empirical and phenomenological). In empirical, the Homogeneous and the Muller-

Steinhagen & Heck model is classified, while in phenomenological, the Beattie&Whalley 

and Olujic. Also, the vacuum fraction is calculated which is compared with the theoretical 

model of Premoli and finally the percentage of compaction of the liquid phase in the side 

conductor of 30o is calculated. 

With regard to the experimental part of the work, the present thesis presents and analyzes 

all the features conceived in the proper elaboration of the experimental process. Initially, 

photographs of the experimental device are given and all measuring and non-measuring 

instruments are extensively analyzed. In particular, the construction plans of the 

experimental instruments and their mode of operation are listed. The way in which the 

experiment is conducted is then fully analyzed. In particular, the process of starting, 

alternating between volumetric benefits and ending the experiment is presented. In the first 

stage, the volumetric supply of air and then water is measured in order to introduce the 

two-phase mixture into the ducts. The total air mass flow at the side duct outlet is then 

measured at the interval of three (3) minutes finding the average of the result for the 

specified time and dividing it by the mass supply of air entering the facility, the degree of 

separation is calculated. This result is compared in the last chapter of the work with the 

corresponding value derived from the computational analysis of ANSYS Fluent. 

A series of theoretical knowledge and methods is required for the implementation of 

computational simulation. Therefore, first of all, computational and theoretical methods 

for comprehensively understanding the phenomenon are presented. In particular, elements 

of theory concerning multiphase flows, turbulent flows and T-type separators are 

mentioned. Then some necessary data are calculated for the computational process such as 



Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση διφασικής ροής αέρα-νερού σε διάταξη διαχωρισμού 
με πλευρικό βραχίονα διακλάδωσης τύπου Τ υπό κλίση 30ο                                  Γλύκας Μάρκος 

Τμ. Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομ. Ενέργειας, Αεροναυτικής &Περιβάλλοντος 

viii 
 

the height of the first computational cell, the shear stress on the wall of the pipeline and the 

length of the input pipeline. 

 

One of the objectives of this thesis is to compare results from computational simulation 

with various theoretical models. In particular, the vacuum fraction is calculated through 

the empirical model of Premoli and compared with the corresponding value obtained from 

the computational simulation. Then, the pressure drop is calculated through the theoretical 

models mentioned above and compared with the corresponding value by the computational 

process. It is noted that the calculation of the vacuum fraction and the pressure drop in the 

computational environment of the Fluent result from measurements at specific points of 

the pipeline through special surfaces transverse to the flow (Surface plans). 

In conclusion, in the results obtained through computational analysis, both for the degree 

of separation and the gap fraction and for the pressure drop, there is no comparison ratio 

with the corresponding experimental and theoretical values. In particular, the results 

obtained do not have a constant change in their values depending on the different cases of 

volumetric air-water supplies. In general, however, although there may be changes in price 

stability, the results of the computational simulation converge largely on experimental and 

theoretical values. Therefore, the elaboration of the computational analysis simulates with 

considerable accuracy the experimental process 

Keywords 

T-type branching, Experimental & Computational process, Two-phase air-water flow, 

Degree of separation, Vacuum fraction, Pressure Drop 
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 1.Εισαγωγή  
 

1.1 Γενικά  

 

Η ταυτόχρονη ροή περισσότερων από μία φυσικών φάσεων της ύλης (δηλαδή στερεών, 

αέριων και υγρών φάσεων ή συνδυασμός αυτών) είναι πανταχού παρούσα και η παρουσία 

τους κυμαίνεται από απλές και τυπικές διεργασίες στη φύση, όπως βροχή, έως κρίσιμες 

και πιο σύνθετες διεργασίες σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και πετρελαϊκές 

βιομηχανίες. Η πιο συνηθισμένη κατηγορία πολυφασικών ροών είναι η ροή δύο φάσεων 

και μπορεί να είναι μια ροή αερίου-στερεού, αερίου-υγρού και υγρού-υγρού. Ο αποδοτικός 

διαχωρισμός της ροής αερίου-υγρού δύο φάσεων, η οποία είναι ιδιαίτερα περιζήτητη στη 

βιομηχανία, πραγματοποιείται για τη μεταφορά των ρευστών δύο φάσεων στις Τ-

διασταυρώσεις που αποτελούνται από δίκτυα αγωγών συνδεόμενα με συγκεκριμένη κλίση.  

Η διακλάδωση τύπου Τ ( Τ-junction )  είναι ένα ευρέως γνωστό σύστημα που εγκαθίσταται 

στις βιομηχανίες ειδικά στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου με τη λειτουργία 

του πολυφασικού υγρού διαχωρισμού ροής. Παρόλο που μια διακλάδωση τύπου Τ είναι 

ένας απλός συνδυασμός δύο σωλήνων, η διαδικασία διαχωρισμού φάσεων είναι πολύ 

περίπλοκη λόγω της εμπλοκής μεγάλου αριθμού μεταβλητών. Η αποδοτικότητα της 

πολυφασικής υγρής διαδικασίας χωρισμού ροής είναι ανάλογα με τις διάφορες 

παραμέτρους όπως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα Τ-συνδέσεων, τα ποσοστά 

ροής αερίου και υγρού, και τις ρευστές ιδιότητες. Η ίδια η γεωμετρία θα μπορούσε να 

επηρεάσει την απόδοση διαχωρισμού ανεξάρτητα από τον αριθμό των μοτίβων ροής και 

των συνθηκών που είναι δύσκολο να ελεγχθούν και να προβλεφθούν.  Η διαδικασία 

διαχωρισμού της πολυφασικής ροής αποδεικνύεται καλύτερη όταν ο βραχίονας 

διακλάδωσης της διασταύρωσης Τ είναι κεκλιμένος με συγκεκριμένες γωνίες. 

Στόχος της πειραματικής διαδικασίας είναι η  διερεύνηση της απόδοσης διαχωρισμού 

αερίου-υγρού που ρέει μέσω ενός συστήματος σωλήνων d=20mm με πλευρικό βραχίονα 

διακλάδωσης τύπου Τ κεκλιμένο στις 30ο  ενώ τα αποτελέσματα που ελήφθησαν 

συγκρίθηκαν με εκείνα της αριθμητικής μοντελοποίησης. Οι ρυθμοί ογκομετρικής ροής 

αέρα που δοκιμάστηκαν είναι στην περιοχή 18L/min  έως 40 L/min ενώ ο αντίστοιχος 

ρυθμός ογκομετρικής ροής νερού ήταν στην περιοχή 8.33 L/min έως 33.3 L/min. Η 

πειραματική και η υπολογιστική διαδικασία πραγματοποιούνται για τρείς ογκομετρικές 

παροχές αέρα και τέσσερις για νερό. Συνολικά λοιπόν εκτελούνται δώδεκα 

μοντελοποιήσεις μελετώντας σε αυτές τις περιπτώσεις τον βαθμό διαχωρισμού, το κλάσμα 

κενού, την πτώση πίεσης, το ποσοστό συμπαράσυρσης της υγρής φάσης στον πλευρικό 

αγωγό 30ο καθώς και τον τύπο της διφασικής ροής.  
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1.2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 

Οι σωληνώσεις τύπου Τ (T-Junction) που χρησιμοποιούνται  για τον φυσικό διαχωρισμό 

ή την συγχώνευση ρευστών στα δίκτυα σωληνώσεων αποτελούν μια αξιόπιστη και 

αποδοτική μέθοδο για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανιών. Συγκεκριμένα, στις 

πετρελαιοβιομηχανίες η χρήση των εν λόγω διαχωριστών είναι αξιοσημείωτη. Οι 

διασταυρώσεις τύπου T χρησιμοποιούνται συνήθως ως μερικός διαχωριστής  δύο φάσεων. 

Ο φυσικός διαχωρισμός δύο ρευστών μέσω T-Junction αποτελεί ένα σύνθετο φυσικό 

φαινόμενο διότι η ποιότητα του διαχωρισμού είναι αλληλένδετη με ένα σύνολο 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του διαχωριστή. Επιδιώκοντας την επίτευξη καλύτερης 

απόδοσης διαχωρισμού, έχουν μελετηθεί πολλές εναλλακτικές λύσεις, όπως μειωμένες 

διάμετροι σε διασταυρώσεις Τ, διάφορες γωνίες κλίσης προς τα πάνω και προς τα κάτω 

του πλευρικού βραχίονα καθώς και η εν σειρά τοποθέτηση πολλών διακλαδώσεων.  Στην 

παρούσα διπλωματική αναλύονται διάφορα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός διαχωριστή 

τύπου Τ, όπως ο προσανατολισμός και η γωνία που σχηματίζει ο πλευρικός βραχίονας με 

τον κεντρικό αγωγό της διφασικής ροής. Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής περιγράφεται 

μια σειρά μελετών και πειραμάτων για την αποδοτικότητα διαχωρισμού πολυφασικής ροής 

μέσω διαχωριστή τύπου Τ. Συγκεκριμένα, το επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διάταξης, στον βαθμό διαχωρισμού, τον τύπο ροής 

και την πτώση πίεσης κατά το φαινόμενο του διαχωρισμού. 

Οι Conte και Azzopardi [2] (2003) εκπόνησαν πειράματα σε οριζόντιο δίκτυο 

σωληνώσεων τύπου Τ με πλευρικό αγωγό διαμέτρου 0.127m. Παρατήρησαν ότι όταν ο 

τύπος της διφασικής ροής αερίου-υγρού είναι ημιδακτυλοειδής (semi-annular) τότε ένα 

μεγάλο ποσοστό της υγρής φάσης που εισέρχεται στο δίκτυο συγκεντρώνεται στον πάτο 

των αγωγών ενώ η υπόλοιπη ποσότητα κινείται στα τοιχώματα με την μορφή ενός υγρού 

φίλμ. Τα αποτελέσματα του έδειξαν ότι η κατανομή του υγρού φιλμ στα τοιχώματα του 

αγωγού είναι εξαρτώμενη από την παροχή των ρευστών. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι 

εάν η παροχή της αέριας φάσης στον πλευρικό αγωγό είναι 80% τότε η συμπαράσυρση 

της υγρής φάσης είναι λιγότερο από 20 %.  

Σε μια άλλη έρευνα όπου αντικείμενο πειραματικής μελέτης ήταν η διάμετρος 

διακλάδωσης, οι Yang και Azzopardi [8] (2007) κατά την έρευνα τους εισήγαγαν 

κηροζίνη-νερό δηλαδή διφασική ροή υγρού-υγρού, σε μία οριζόντια ομοιόμορφη Τ-

διασταύρωση. Η διάμετρος της εισόδου καθώς και η διάμετρος εξόδου ήταν 0.0674 m. Τα 

υπό εξέταση μοντέλα ροής στρωματοποιήθηκαν. Τα αποτελέσματα αυτά των πειραμάτων 

έδειξαν ότι η οριζόντια Τ-διασταύρωση δεν αποδίδει για τον διαχωρισμό διφασικής ροής. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι ο διαχωρισμός δύο φάσεων εξαρτάται από τις πυκνότητες των 

συνεχών και διασκορπισμένων φάσεων.  
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Άλλη μια πειραματική μελέτη που είχε ως αντικείμενο ενδιαφέροντος τον διαχωρισμό 

διφασικής ροής μέσω T-Junction έγινε από τους Wren και Azzopardi [3] (2004). Στα 

πειράματα τους χρησιμοποιήθηκε κύριος αγωγός διαμέτρου 0.125m. Δήλωσαν ότι 

μειώνοντας την διάμετρο του πλευρικού αγωγού επιτυγχάνεται καλύτερος διαχωρισμός 

των ρευστών. Χρησιμοποίησαν εγκοπές προς τον πλευρικό αγωγό  κλίσης 30ο και 45ο. Με 

βάση την πορεία της διφασικής ροής οι εγκοπές αυτές τοποθετήθηκαν είτε κόντρα είτε 

προς την ροή. Έπειτα μετρήθηκε η αποδοτικότητα των εν λόγο εγκοπών. Βρέθηκε ότι όταν 

μια εγκοπή τοποθετηθεί σε μια μειωμένη διάμετρο διαχωρισμός της διφασικής ροής 

βελτιώνεται. Αντίθετα σε μια κανονική διάμετρο ο διαχωρισμός δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερες μεταβολές.  

Ο Walters [4] (1998) μελέτησε την πτώση πίεσης και την κατανομή της διφασικής ροής 

στις εξόδους του διαχωριστή τύπου Τ με την διεξαγωγή πειραμάτων σε οριζόντια 

μειωμένη διάμετρο. Οι δύο φάσεις των πειραμάτων ήταν αέρας και νερό.  Η ανάλυση 

έδειξε ότι όταν χρησιμοποιείται T-Junction με λόγο διαμέτρου 0.5, οι τύποι ροής 

ημιδακτυλιοειδής (semi-annular), στρωματοποιημένη κυματιστή (stratified wavy) και 

ομαλή στρωματοποιημένη (smooth stratified) υπήρξε κλίση της αέριας φάσης να αναχωρεί 

μέσω του πλευρικού βραχίονα. Με λόγο διαμέτρου 0.2 με τους αντίστοιχους τύπους ροής 

υπάρχει μεγάλη συμπαράσυρση της υγρής φάσης από την αέρια.  

Οι Griston και Choi [5] (1998) πραγματοποίησαν πειράματα σε κανονική και μειωμένη 

διάμετρο διαχωριστή τύπου Τ με στόχο την κατανόηση της διάσπασης ατμών κατά τον 

διαχωρισμό. Χρησιμοποίησαν τρείς (3) κανονικές διαμέτρους διαχωριστή με 2,3,4 ίντσες 

διάμετρο έκαστος. Παράλληλα χρησιμοποίησαν μειωμένη διάμετρο όπου για κεντρικό 

αγωγό διαμέτρου 3 και 4 ίντσες χρησιμοποιήθηκε κεντρικός αγωγός διαμέτρου 2 ιντσών. 

Παρατήρησαν ότι και στις δύο περιπτώσεις διαχωριστή τύπου Τ η ποιότητα των ατμών 

ήταν αποδεκτή. Παρατήρησαν επίσης ότι σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης διαμέτρου 

υπήρξε καλύτερος διαχωρισμός.  

Ο Penmatcha [6] (1996) πραγματοποίησε πειράματα για την κατανόηση της συμπεριφοράς 

του διαχωρισμού διφασικής ροής για διαφορετικές γεωμετρικές προσεγγίσεις του 

πλευρικού αγωγού. Για διφασική στρωματοποιημένη κυματιστή ροή μέσω κανονικής 

διατομής αγωγού πειραματίστηκε με αλλαγές στην κλίση του πλευρικού αγωγού. 

Συγκεκριμένα, οι κλίσεις του αγωγού ήταν προς τα άνω (5ο,10ο,20ο,35ο ) και προς τα κάτω 

(-60ο, -40ο, -25ο,-10ο,-5ο). Παρατηρήθηκε επίσης ότι σημαντικό ρόλο στον διαχωρισμό της 

διφασικής ροής έχει η βαρύτητα. Όταν ο πλευρικός αγωγός τοποθετείται από πάνω από 

τον κεντρικό αγωγό τότε λόγω βαρύτητας συμπαρασύρεται μικρότερη ποσότητα νερού με 

την αέρια φάση. Επίσης, η τοποθέτηση του πλευρικού αγωγού σε μεγαλύτερη γωνία 

συνεπάγει μικρότερη παροχή της υγρής φάσης στον πλευρικό αγωγό. Παρατηρήθηκε ότι 

όταν ο πλευρικός αγωγός τοποθετείται στις +35ο, πριν την εισαγωγή της υγρής φάσης στον 

πλευρικό αγωγό, σχεδόν το 80% της αέριας φάσης εισέρχεται στον πλευρικό αγωγό. 

Αντίθετα, όταν ο πλευρικός αγωγός τοποθετείται από την κάτω πλευρά του κεντρικού 

αγωγού, τότε περισσότερο υγρό προσπαθεί ναι εισαχθεί στον πλευρικό αγωγό. 
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Παρατηρήθηκε ότι στην περίπτωση κλίσης του αγωγού στις -60ο, σχεδόν όλη η ποσότητα 

του υγρού εξάγεται από τον πλευρικό αγωγό.  

O Mohamed [7] (2011) χρησιμοποίησε αγωγό με διάμετρο 0,0135m κανονικού 

διαχωριστή Τ-Junction. Κράτησε την είσοδο στον οριζόντιο αγωγό αλλά μετάλλαζε τις 

κλίσεις στις εξόδους της διφασικής ροής. Προσπάθησε να κατανοήσει την επιρροή της 

κλίσης των πλευρικών αγωγών στην απόδοση του διφασικού διαχωρισμού. Ο τύπος ροής 

ήταν δακτυλιοειδής (annular), κυματοειδής (wavy) στρωματοποιημένος (stratified). 

Παρατηρήθηκε  ότι η διαμόρφωση των εξόδων είχε σημαντική επίδραση για κανονική 

διάμετρο διαχωριστή τύπου Τ. 

Τέλος, οι Yang et. [8] (2010), θέλοντας να εξετάσουν πως περισσότερες από μια 

διακλαδώσεις μπορεί να επηρεάσουν τον βαθμό διαχωρισμού πραγματοποίησαν 

πειράματα σε διάταξης διαχωρισμού τύπου Τ με μια ή και περισσότερες διακλαδώσεις 

(κατακόρυφες προς τα άνω).  Η διφασική ροή αποτελούταν από αέρα και νερό ενώ  ο τύπος 

της ροής ήταν στρωματοποιημένη ροή (stratified flow) και ροή φυσαλίδων αέρα σφαιρικής 

μορφής (plug flow). Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική αύξηση του βαθμού 

διαχωρισμού όσο αυξάνονταν οι διακλαδώσεις τύπου Τ και ειδικότερα πλήρη διαχωρισμό 

του μίγματος με την χρήση πέντε και άνω διακλαδώσεων.   

 

1.3 Σκοπός Εργασίας  

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου διαχωρισμού διφασικής 

ροής νερού-αέρα με χρήση διακλάδωσης τύπου Τ (Τ-junction)  και η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων του υπολογιστικού μοντέλου με το πειραματικό. Η μελέτη αυτού του 

φαινομένου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την πραγματοποίηση πειραμάτων σε 

εγκατάσταση είτε με την χρήση υπολογιστικού μοντέλου. Επιζητούμε την όσο το δυνατή 

προσέγγιση του υπολογιστικού μοντέλου με την πραγματικότητα. 

Οι δυσκολίες κατασκευής καθώς και η σύνδεση του ανθρώπινου παράγοντα με την 

πραγματοποίηση του πειράματος μπορεί να οδηγήσουν σε ανακριβή αποτελέσματα του 

πειράματος. Αντίθετα, η προσομοίωση του πραγματικού πειράματος μέσω του 

υπολογιστικού μοντέλου ΑNSYS Fluent εξαλείφει έξοδα δημιουργίας της πειραματικής 

εγκατάστασης και τυχόν σφάλματα κατά την πειραματική διαδικασία και είναι δυνατόν, 

σε μεγάλο ποσοστό,  να προσεγγίσει το πραγματικό αποτέλεσμα.  

Συγκεκριμένα, η παρούσα διπλωματική μελέτησε τον τρόπο που μεταβάλλεται ο βαθμός 

διαχωρισμού ενός διφασικού μίγματος νερού-αέρα με τη χρήση ενός αγωγού διακλάδωσης 

τύπου Τ σε κλίση 30◦ συνδυάζοντας τρείς (3) διαφορετικές παροχές όγκου αέρα με 

τέσσερις (4) παροχές όγκου νερού. Επιπρόσθετα, μέσω της αριθμητικής μοντελοποίησης 

υπολογίσθηκε το κλάσμα κενού και η πτώση πίεσης στοιχεία τα οποία συγκρίθηκαν με τα 

αντίστοιχα θεωρητικά μοντέλα.  
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Για τον αέρα και το νερό εξετάστηκαν οι εξής παροχές όγκου, Πίνακας 1. 

Παροχές αέρα ( L/min ) Παροχή νερού ( L/min ) 

18 8,33 

30 16,7 

40 25 

- 33,3 

Πίνακας 1:  Τιμές ογκομετρικών παροχών αέρα και νερού 

Η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Ρευστομηχανικής σε 

κατάλληλη διάταξη η οποία θα αναλυθεί εκτενώς παρακάτω. Η υπολογιστική 

προσομοίωση πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον του ANSYS Fluent.  

Αρχικά σχεδιάστηκε η γεωμετρία του προβλήματος (οριζόντιος αγωγός με διακλάδωση) 

στο σχεδιαστικό περιβάλλον του Design Modeler. Στην συνέχεια για τον υπολογισμό του 

πλέγματος του αγωγού χρησιμοποιήθηκε το ANSYS Meshing. Ολοκληρώνοντας την 

γεωμετρία και το meshing σειρά έχει η προσομοίωση της διφασικής ροής, δηλαδή η 

εισαγωγή των δεδομένων για την υλοποίηση των εξισώσεων και των μαθηματικών 

μοντέλων στο περιβάλλον του ANSYS Fluent.  
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 2. Θεωρητικά Στοιχεία 
 

2.1 Γενικά για τις τυρβώδεις ροες 

 

Η κατάσταση της ροής ενός ρευστού κοντά σε μια στερεή επιφάνεια δηλαδή εντός του 

λεγόμενου οριακού στρώματος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την ταχύτητα του ρευστού 

ως προς αυτήν την επιφάνεια. ‘Όταν το ρευστό κινείται κατά στρώματα παράλληλα μεταξύ 

τους, σε χαμηλές ταχύτητες και τα κινούνται ομαλά το ένα επί του άλλου τότε η ροή 

χαρακτηρίζεται ως στρωτή. Με την αύξηση της ταχύτητας επέρχονται ισχυρές διαταραχές 

οι οποίες προκαλούν την ανάμιξη των στρωμάτων μεταξύ τους [9]. Η ανάμιξη αυτή 

δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική μορφή ροής, η οποία ονομάζεται τυρβώδης ροή. 

Αυτή η αλλαγή προκαλεί μια πολύ σημαντική αύξηση στις δυνάμεις τριβής που 

δημιουργούνται μεταξύ ρευστού και επιφανείας, με εξίσου σημαντικές επιπτώσεις. Πιο 

συγκεκριμένα η τυρβώδης ροή εμφανίζεται όταν οι δυνάμεις αδράνειας είναι μεγαλύτερες 

από τις δυνάμεις συνεκτικότητας, οπότε και η ταχύτητα σε κάθε σημείο του ρευστού 

μεταβάλλεται στο χρόνο τόσο κατά μέγεθος όσο και κατά διεύθυνση. Για παράδειγμα, η 

μορφή της ροής στην επιφάνεια ενός αεροσκάφους επηρεάζει την αεροδυναμική 

αντίστασή του και κατά συνέπεια, επηρεάζει την ισχύ που απαιτείται από τους 

προωθητικούς κινητήρες. Ομοίως, όταν ένα υγρό μεταφέρεται μέσω ενός κλειστού 

αγωγού, η μορφή της ροής επηρεάζει ουσιαστικά τις απώλειες ενέργειας που υφίσταται το 

υγρό και κατ’ επέκταση, την ισχύ της αντλίας που απαιτείται για τη μεταφορά του.  

 

 

Σχήμα 1:  Μορφές ροής σε κλειστό αγωγό 

Ο καθορισμός μιας ροής για το αν είναι τυρβώδης ή στρωτή πραγματοποιείται μέσω του 

αριθμού Reynolds [10]. Είναι ένας αδιάστατος αριθμός και ορίζεται ως ο λόγος των 

αδρανειακών δυνάμεων του ρευστού ως προς τις δυνάμεις ιξώδους. Όσο ο αριθμός 

Reynolds δεν είναι πολύ μεγάλος, τα ιξώδη αποτελέσματα θα αμβλύνουν τις διαταραχές 

στο πεδίο ροής. Τέτοιες ροές είναι γνωστές ως στρωτές ροές. 

Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός Reynolds, τόσο πιο αδρανειακά αποτελέσματα 

κυριαρχούν πάνω από τα ιξώδη αποτελέσματα. Όταν ο αριθμός Reynolds είναι αρκετά 



Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση διφασικής ροής αέρα-νερού σε διάταξη διαχωρισμού 
με πλευρικό βραχίονα διακλάδωσης τύπου Τ υπό κλίση 30ο                                  Γλύκας Μάρκος 

Τμ. Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομ. Ενέργειας, Αεροναυτικής &Περιβάλλοντος 

10 
 

υψηλός, οποιαδήποτε μικρή διαταραχή θα τροφοδοτήσει τη μέση ορμή ροής και θα 

αναπτυχθεί και θα προκαλέσει νέες δομές ροής. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται μετάβαση. 

 

Μαθηματικά ο αριθμός Reynolds ορίζεται ως εξής:   

R𝑒 =
ρud

𝜇
 

Όπου:   

ρ: η πυκνότητα του ρευστού 

u: η ταχύτητα του ρευστού  

d: η διάμετρος του σωλήνα  

μ: το ιξώδες του ρευστού 

Ειδικότερα, εάν η τιμή του αριθμού Reynolds είναι μικρότερη από 2300 (Re<2300) τότε 

η ροή είναι στρωτή, όταν Re>4000 η ροή θεωρείται τυρβώδης και τέλος όταν 

2300<Re<4000 χαρακτηρίζεται ως μεταβατική τυρβώδης φάση. 

 

2.2 Ασυμπίεστη ροή- Εξισώσεις Navier-Stokes 
 

Ένα υγρό μπορεί να θεωρηθεί ως ασυμπίεστο εάν οι διακυμάνσεις της πυκνότητας είναι 

πολύ μικρές, δηλαδή: 
𝛥𝜌

𝜌
≪ 1. Αυτό ισχύει για τα υγρά (εκτός εάν υπάρχουν σημαντικές 

διακυμάνσεις της θερμοκρασίας) και για αέρια υπό μέτρια πίεση και διακυμάνσεις 

θερμοκρασίας [11]. Εάν παραμελήσουμε την θέρμανση ιξώδους διάχυσης (ιξώδης 

θέρμανση) και υποθέτοντας νευτώνειο υγρό, όπου η ταχύτητα και η πίεση περιγράφονται 

από τις εξισώσεις Navier-Stokes, δηλαδή την εξίσωση ορμής στις (3) διευθύνσεις ενός 

καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων και την εξίσωση της συνέχειας, μπορούν να 

πάρουν την ακόλουθη μορφή:   

Εξίσωση συνέχειας:  

 ∂Ui

dxi
= 0 

(1) 

 

Εξίσωση ορμής:  

 
ρ ∙ (

∂Ui

∂t
+ Uj ∙

∂Ui

∂xj
) =

∂σij

∂xj
+ ρ ∙ gi 

(2) 
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Όπου 𝑈𝑖 στιγμιαίες ταχύτητες και 𝑔𝑖 το διάνυσμα της επιτάχυνσης της βαρύτητας στη 

μορφή (0,0,-g) με την προϋπόθεση ότι οι άξονες έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι 

𝑥1, 𝑥2  να αντιπροσωπεύουν το οριζόντιο επίπεδο και ο  𝑥3 τον κατακόρυφο και θετικό 

προς τα άνω άξονα. Επίσης, ο όρος 𝜎𝑖𝑗 είναι ο τανυστής των τάσεων για ασυμπίεστο 

ρευστό και ορίζεται ως:   

                                                               σij = −P ∙ δij + dij                                                     (3) 

 όπου P η δυναμική πίεση και δij το δ του Kronecker που ορίζεται ως:  

 

δij = {
1 για i = j
0 για i ≠ j

}                                                          (4) 

 

Και  

      dij = 2 ∙ μ ∙ eij (5) 

 

Όπου eij το διατμηματικό τμήμα τανυστή των τάσεων:   

 
eij =

1

2
∙ (

∂Ui

∂xj
+

∂Uj

∂xi
)  για i ≠ j 

 (6) 

 

2.3 Reynolds averaged Navier-Stokes (RANS)  
 

Όπως προαναφέρθηκε, οι τυρβώδεις ροές χαρακτηρίζονται από τις φαινομενικά χαοτικές 

δίνες που έχουν ένα τεράστιο εύρος κλίμακας μήκους. Αυτό το ευρύ φάσμα κλιμάκων 

σημαίνει ότι δεν μπορούν να προσομοιωθούν πολλές τυρβώδεις ροές υπολογιστικά  

χρησιμοποιώντας τις καθαρές εξισώσεις Navier-Stokes. Είναι δυνατή η εκτέλεση της 

αποκαλούμενης άμεσης αριθμητικής προσομοίωσης (DNS) για μερικές πολύ απλές 

περιπτώσεις ροής, αλλά απαιτεί τεράστιους υπολογιστικούς πόρους. 

 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτίμηση των πεδίων ροής και πίεσης χωρίς να έχουμε 

πρόσβαση σε έναν υπερυπολογιστή, εισάγουμε συνήθως κατά προσέγγιση μοντέλα 

αναταραχής [12]. Τα μοντέλα αναταράξεων διατυπώνουν διαφορετικούς τύπους 

εκφράσεων διατήρησης για αναταράξεις με μέση έννοια. Για παράδειγμα, εξετάζοντας τη 
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διατήρηση της κινητικής ενέργειας που μπορεί να έχουν αυτές οι μικρές δίνες (που 

ονομάζονται στροβιλώδης κινητική ενέργεια). Οι συντηρημένες ιδιότητες, όπως η 

τυρβώδης κινητική ενέργεια, χρησιμοποιούνται για να παράγουν μια πρόσθετη συμβολή 

στο ιξώδες. Το ιξώδες του στροβίλου διευρύνει την ιξώδη μεταφορά της ορμής για να 

μιμηθεί την ορμή που θα μεταφερθεί από τις μικρής κλίμακας δίνες που δεν μπορούμε να 

επιλύσουμε. 

Τα πιο συνηθισμένα μοντέλα αναταράξεων που χρησιμοποιούνται στη μηχανική είναι τα 

μοντέλα Navier-Stokes με μέσο όρο Reynolds (μοντέλα RANS), στα οποία οι 

διαμορφωμένες ποσότητες είναι κατά μέσο όρο χρόνου και οι διακυμάνσεις 

αντιμετωπίζονται σε μια εισαγόμενη ποσότητα που αναφέρεται ως τάσεις Reynolds. Οι 

εξισώσεις RANS για ασυμπίεστες ροές διαβάζονται:  

 ∂U̅i

dxi
= 0 (7) 

 
ρ ∙ (

∂U̅I

∂t
+ U̅J ∙

∂U̅I

∂xj
) = −

∂P̅

∂xi
+

∂

∂xj
(μ ∙

∂U̅I

∂xj
+ ρ ∙ ui′uJ′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) (8) 

 

 

Όπου 𝑢�̅� και 𝑢�̅� οι μέσες τιμές των ταχυτήτων και �̅� η μέση τιμή της σχετικής πίεσης. Ο 

όρος  𝜌 𝑢�̅�𝑢�̅� που εμφανίζεται στην εξίσωση (8) είναι η τυρβώδης διατμητική τάση ή ο 

τανυστής τάσης Reynolds. 

 

2.4 Μοντέλα τύρβης  
 

Γενικότερα, οι εξισώσεις που διέπουν τις τυρβώδεις ροές μπορούν να λυθούν άμεσα μόνο 

για απλές περιπτώσεις ροής καθώς οι τάσεις Reynolds  που προκύπτουν από τις παραπάνω 

εξισώσεις (8) δημιουργούν πολυπλοκότητα κατά την επίλυση τους. Για τον λόγο αυτό, 

δηλαδή για την επίλυση των παραπάνω εξισώσεων και κατ’ επέκταση την όσο τον δυνατόν 

καλύτερη πρόβλεψη της αναταραχής έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένα μοντέλα.  

Αυτά τα μοντέλα αναταράξεων είναι απλοποιημένες συστατικές εξισώσεις που 

προβλέπουν τη στατιστική εξέλιξη των τυρβωδών ροών. Οι εξισώσεις Navier–Stokes 

διέπουν την ταχύτητα και την πίεση μιας ροής ρευστού. Σε μια τυρβώδη ροή, κάθε μία από 

αυτές τις ποσότητες μπορεί να αποσυντεθεί σε ένα μέσο τμήμα και ένα κυμαινόμενο 

τμήμα. Ο μέσος όρος των εξισώσεων δίνει τις εξισώσεις Navier-Stokes (RANS), οι οποίες 

διέπουν τη μέση ροή.  Ωστόσο, η μη γραμμικότητα των εξισώσεων Navier–Stokes 

σημαίνει ότι οι διακυμάνσεις της ταχύτητας εξακολουθούν να εμφανίζονται στις εξισώσεις 
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RANS, στον μη γραμμικό όρο  ρ ∙ uI′uJ′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  από την επιτάχυνση μεταφοράς, η επίδρασή της 

στη μέση ροή είναι παρόμοια με αυτή ενός όρου στρες, όπως από την πίεση ή το ιξώδες. 

Για να αποκτήσουμε εξισώσεις που περιέχουν μόνο τη μέση ταχύτητα και πίεση, πρέπει 

να κλείσουμε τις εξισώσεις RANS διαμορφώνοντας τον όρο τάσης Reynolds 𝑅𝑖𝑗 ως 

συνάρτηση της μέσης ροής, αφαιρώντας οποιαδήποτε αναφορά στο κυμαινόμενο τμήμα 

της ταχύτητας. Αυτό είναι το πρόβλημα κλεισίματος. 

Για την ορθότητα του αποτελέσματος μιας μοντελοποίησης σημαντικό ρόλο κατέχει η 

επιλογή του μοντέλου τύρβης. Μέσω του κώδικα Fluent διατίθεται μια σειρά από μοντέλα 

τύρβης όπου το κάθε ένα έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα υπάρχουν 

πέντε (5) διαφορετικά μοντέλα τύρβης στο υπολογιστικό πρόγραμμα ANSYS Fluent:   

1. Το μοντέλο Spalart-Allmaras 

2. Το μοντέλο k-ε 

• Standard 

• Realizable 

• RNG 

3. Το μοντέλο k-ω 

• Μοντέλο Standard k-ω 

• Μοντέλο Baseline (BSL) k-ω 

• Μοντέλο Shear Stress Transport (SST) k-ω 

4. Μοντέλα Τάσεων Reynolds 

• Μοντέλο Linear Pressure-Strain 

• Μοντέλο Quadratic Pressure-Strain 

• Μοντέλο Stress-Omega 

5. Μοντέλα Large eddy simulation (LES) 

• Smagorinsky-Lilly subgrid-scale model 

• WALE subgrid-scale model  

• Kinetic energy transport subgrid-scale model  

Στην συγκεκριμένη υπολογιστική προσομοίωση χρησιμοποιείται το μοντέλο Realizable k-

ε.  

 

2.4.1) Μοντέλο τύρβης k-ε (k-ε standard, k-ε RNG, k-ε realizable) 

 

Το μοντέλο αναταραχής k-epsilon (k-ε) είναι το πιο συνηθισμένο μοντέλο που 

χρησιμοποιείται στην υπολογιστική ρευστοδυναμική (CFD) για την προσομοίωση μέσων 

χαρακτηριστικών ροής για συνθήκες τυρβώδους ροής. Είναι ένα μοντέλο δυο εξισώσεων 

που δίνει μια γενική περιγραφή της αναταραχής μέσω δύο εξισώσεων μεταφοράς. Η 

αρχική ώθηση για το μοντέλο k-ε ήταν η βελτίωση του μοντέλου μήκους ανάμιξης καθώς 

και η εξεύρεση εναλλακτικής λύσης για την αλγεβρική συνταγογράφηση τυρβώδους 
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κλίμακας μήκους σε ροές μέτριας έως υψηλής πολυπλοκότητας. Η πρώτη μεταβλητή είναι 

η τυρβώδης κινητική ενέργειας (k) και η δεύτερη μεταβλητή είναι ο ρυθμός διάχυσης της 

τυρβώδους κινητικής ενέργειας (ε) [13].  

Ουσιαστικά το μοντέλο standard k-ε χρησιμοποιείται όταν η ροή είναι τελείως τυρβώδης 

και οι επιδράσεις του μοριακού ιξώδους είναι τελείως αμελητέες.  

Το μοντέλο k-ε RNG αποσκοπεί στον επαναπροσδιορισμό των εξισώσεων Navier-Stokes 

ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις των μικρότερων κλιμάκων κίνησης. Η προσέγγιση 

RNG η οποία είναι μια μαθηματική τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντλήσει 

ένα μοντέλο αναταράξεων παρόμοιο με το k-ε έχει ως αποτέλεσμα μια τροποποιημένη 

μορφή της εξίσωσης epsilon [14]. 

‘Όπως προαναφέρθηκε στην συγκεκριμένη υπολογιστική προσομοίωση μέσω του ASNYS 

Fluent χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο realizable k-ε, παρακάτω ακολουθεί η γενική αρχή 

του καθώς και οι βασικές εξισώσεις στις οποίες στηρίζεται το συγκεκριμένο μοντέλο. 

 

 Μοντέλο Realizable k-ε  

Για  την μαθηματική κατανόηση του συγκεκριμένου μοντέλου αρκεί ο συνδυασμός της 

σχέσης Boussinesq (9) και τον ορισμό του ιξώδους τύρβης ώστε να προκύψει η ακόλουθη 

έκφραση για την κανονική τάση Reynolds σε μια ασυμπίεστη τεταμένη ροή(12) [15]:   

 
ρ ∙ uI′uJ′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝜇

𝑡
(

𝜕ui̅

𝜕𝑥j
+

𝜕uj̅

𝜕𝑥i
) −

2

3
𝜌 ∙ 𝑘 ∙ 𝛿i𝑗 (1) 

Όπου δij το δ του Kronecker που ορίζεται ως:  

 

δij = {
1 για i = j
0 για i ≠ j

}                                                          (10) 

 

Και k η τυρβώδης κινητική ενέργεια  

 
k =

1

2
uI′uJ′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (11) 

 

 

 
𝑢2̅̅ ̅ =

2

3
k − 2𝑣𝑡

𝜕𝑈

𝜕𝑥
 (12) 
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Χρησιμοποιώντας την παραπάνω εξίσωση που περιγράφει την τυρβώδη συνεκτικότητα 

στο Standard k-ε μοντέλο για 𝑣𝑡 =  𝜇𝑡/𝜌 παίρνουμε ότι το αποτέλεσμα για την κανονική 

τάση 𝑢2̅̅ ̅ γίνεται αρνητικός αριθμός, το οποίο εξ ’ορισμού είναι θετική ποσότητα, μη 

πραγματοποιήσιμο όταν η παραμόρφωση είναι αρκετά μεγάλη για να ικανοποιήσει τη 

σχέση:   

𝑘

휀

𝜕𝑈

𝜕𝑥
>

1

3𝐶𝜇
≈ 3,7 (13) 

 

Ομοίως, μπορεί να αποδειχθεί επίσης ότι η ανισότητα Schwarz  ( 𝑢𝑎𝑢𝛽
2

≤ 𝑢𝛼
2𝑢𝛽

2̅̅ ̅̅ ̅̅  ) για 

διατμητικές τάσεις, μπορεί να παραβιαστεί όταν ο μέσος ρυθμός παραμόρφωσης είναι 

υψηλός. Ο πιο απλός τρόπος για να επιβεβαιωθεί ότι είναι πραγματοποιήσιμο είναι να γίνει 

η μεταβλητή 𝐶𝜇  ευαίσθητη στην μέση ροή και στην τύρβη. Η έννοια της μεταβλητής 

𝐶𝜇  προτείνεται από πολλά μοντέλα συμπεριλαμβανομένου και του Reynolds. Άλλη μια 

αδυναμία του Standard k-ε μοντέλου τύρβης υπάρχει στην εξίσωση για τον ρυθμό 

σκέδασης (ε).  

Το Realizable k-ε μοντέλο τύρβης που προτάθηκε από τους Shih et al. [10] είχε στόχο να 

καλύψει τις ατέλειες των παραδοσιακών k-ε μοντέλων τύρβης, υιοθετώντας έναν 

καινούριο τύπο για την τυρβώδη συνεκτικότητα που θέτει το 𝐶𝜇 μεταβλητό, και μία νέα 

εξίσωση για τη σκέδαση (ε), βασισμένη στη δυναμική εξίσωση της μέσης τιμής των 

τετραγώνων της διακύμανσης της στροβιλότητας.  

Ένας περιορισμός του μοντέλου Realizable k-ε είναι ότι παράγει μη φυσικά τυρβώδη 

ιξώδη σε καταστάσεις όπου ο υπολογιστικός τομέας περιέχει τόσο περιστρεφόμενες όσο 

και σταθερές ζώνες ρευστού (π.χ. πολλαπλά πλαίσια αναφοράς, περιστρεφόμενα 

συρόμενα μάτια). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο μοντέλο περιλαμβάνει 

τα αποτελέσματα της μέσης περιστροφής στον ορισμό του τυρβώδους ιξώδους. Αυτό το 

επιπλέον αποτέλεσμα περιστροφής έχει δοκιμαστεί σε συστήματα μονού περιστρεφόμενου 

πλαισίου αναφοράς και έδειξε ανώτερη συμπεριφορά σε σχέση με το πρότυπο μοντέλο 

standard k-ε. Ωστόσο, λόγω της φύσης αυτής της τροποποίησης, η εφαρμογή της σε 

πολλαπλά συστήματα πλαισίου αναφοράς πρέπει να ληφθεί με κάποια προσοχή.  

 

Οι μοντελοποιημένες εξισώσεις μεταφοράς για το (Realizable) k-ε μοντέλο 

διαμορφώνονται ως:   
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 ∂

∂t
(𝜌𝑘) +

∂

∂xj
(𝜌𝑘𝑢𝑗) =

∂

∂x𝑗
[(𝜇 +

𝜇t

σk
)

∂k

∂x𝑗
] + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌휀 − 𝑌𝜇 + 𝑆𝑘 (14) 

και 

 

∂

∂t
(𝜌휀) +

∂

∂xj
(𝜌휀𝑢𝑗) =

∂

∂x𝑗
[(𝜇 +

𝜇t

σk
)

∂ε

∂x𝑗
] + 𝜌𝐶1𝑆휀 −

𝜌𝐶2휀2

𝑘 + √𝑣휀
+ 

+𝐶1𝜀

휀

𝑘
 𝐶3𝜀𝐺𝑏 + 𝑆𝜀 

(15) 

 

όπου 

 

𝐶1 = max [0,43,
𝑛

𝑛 + 5
] , 𝑛 = 𝑆 ∗

𝑘

휀
, 𝑆 = √2 ∗ 𝑆𝑖𝑗 ∗ 𝑆𝑖𝑗 

(16) 

 

Σε αυτές τις εξισώσεις το 𝐺𝑘 αναπαριστά τη γένεση της τυρβώδους κινητικής ενέργειας 

εξαιτίας των μεταβολών της μέσης ταχύτητας. Το 𝐺𝑏αναπαριστά τη γένεση της τυρβώδους 

κινητικής ενέργειας λόγω άνωσης. Το 𝑌𝜇 αναπαριστά τη συνεισφορά της διακυμαινόμενης 

διαστολής στη συμπιεστή τύρβη ως προς το συνολικό ρυθμό σκέδασης. Τα 𝐶2 και 𝐶1𝜀 είναι 

σταθερές. Οι ποσότητες σk και σε είναι οι αριθμοί του Prandtl για την τύρβη, για τα k και 

ε αντίστοιχα. Τα 𝑆𝑘  και 𝑆𝜀 είναι όροι που ορίζονται από το χρήστη. Όπως και στα άλλα 

μοντέλα τύρβης k-ε, η τυρβώδης συνεκτικότητα υπολογίζεται ως:   

𝜇t = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2

휀
,  (17) 

H διαφορά μεταξύ του Realizable k-ε και των Standard και RNG k-ε μοντέλων είναι ότι 

το 𝐶𝜇 δεν είναι πλέον σταθερά αλλά υπολογίζεται από τη σχέση:  

𝐶𝜇 =
1

𝛢0 + 𝛢𝑆 ∗
𝑘 ∗ 𝑈∗

휀

  (18) 

όπου 

𝑈∗ = √𝑆𝑖𝑗 ∗ 𝑆𝑖𝑗 + �̃�𝑖𝑗 ∗ �̃�𝑖𝑗  (19) 

και  

�̃�𝑖𝑗 = �̃�𝑖𝑗 − 2 ∗ 휀𝑖𝑗𝑘 ∗ 𝜔𝑘 , 𝛺𝑖𝑗 = �̅�𝑖𝑗 − 휀𝑖𝑗𝑘 ∗ 𝜔𝑘   (20) 
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όπου �̅�𝑖𝑗 είναι ο τανυστής που δείχνει το μέσο ρυθμό περιστροφής, ο οποίος παρατηρείται 

από ένα σημείο αναφοράς που περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα 𝜔𝑘 . Οι σταθερές του 

μοντέλου ισούνται με 𝛢0 = 4,04 και 𝛢𝑆 = √6 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑. 

 

2.5 Μέθοδος προσέγγισης ελεύθερης επιφάνειας VOF:  Volume Of Fluid 
 

Στην φυσική μια ελεύθερη επιφανειακή ροή θεωρείται η επιφάνεια ενός ρευστού που 

υπόκειται σε μηδενική τάση τόσο στην κάθετη κανονική όσο και στην παράλληλη 

διατμητική. Αυτό μπορεί να είναι το όριο μεταξύ δυο ομοιογενών υγρών, όπως το νερό σε 

ένα ανοιχτό δοχείο και ο αέρας που το περιβάλει σχηματίζοντας έτσι ένα όριο στην  στην 

ανοιχτή όψη του δοχείου [16]. Ο υπολογισμός των ελεύθερων επιφανειών είναι 

πολύπλοκος λόγω της συνεχούς αλλαγής της θέσης του οριακού στρώματος. Οι 

συμβατικές μέθοδοι υπολογισμού είναι ανεπαρκείς για μια τέτοια ανάλυση. Ως εκ τούτου, 

αναπτύσσονται ειδικές μέθοδοι για τον υπολογισμό των ελεύθερων επιφανειακών ροών. 

Η μέθοδος προσέγγισης ελεύθερης επιφάνειας που χρησιμοποιήθηκε στην υπολογιστική 

διαδικασίας της παρούσας εργασίας είναι η μέθοδος Volume Of Fluid (VOF) που 

αναπτύχθηκε από τους Hirt and Nicholls [17] το 1981. Η συγκεκριμένη μέθοδος, η οποία 

είναι ένα είδος μεθόδου Eulerian, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην πρόβλεψη διαφόρων 

διφασικών ροών, όπως και στην συγκεκριμένη υπολογιστική προσομοίωση. Η βασική  

αρχή του μοντέλου VOF είναι ότι δύο η περισσότερα υγρά δεν αλληλοεπιδρούν μεταξύ 

τους. Για κάθε φάση που εξετάζεται στο μοντέλο εισάγεται μια μεταβλητή ως το κλάσμα 

όγκου της φάσης στο υπολογιστικό κελί. Σε κάθε έναν από τους όγκους ελέγχου  τα 

κλάσματα όγκου όλων των φάσεων συνοψίζονται. Επειδή η θερμοκρασία αλλάζει 

ελαφρώς όλες οι ιδιότητες του ρευστού εκτός από την πυκνότητα θεωρούνται σταθερές.  

Για την εφαρμογή της μεθόδου VOF είναι απαραίτητες τρεις (3) βασικές συνθήκες:  

 α) μια μεθοδολογία που να καθορίζει τη θέση της ελεύθερης επιφάνειας, 

 β) ένας αλγόριθμος που να παρακολουθεί την ελεύθερη επιφάνεια ως μία διεπιφάνεια 

εντός του υπολογιστικού πλέγματος και  

γ) ένα μέσο που να καθορίζει τις οριακές συνθήκες που επικρατούν στην ελεύθερη 

επιφάνεια. 

Η χρήση βέβαια της μεθόδου  της μεθόδου VOF εμπεριέχει και κάποιους περιορισμούς. 

Κατά την υπολογιστική προσομοίωση όπου περιέχονται διάφορες φάσεις (όπως στην 

προκειμένη:  αέρας-νερό) πρέπει όλοι οι πεπερασμένοι όγκοι να είναι γεμάτοι με κάποια 

από τις δύο φάσεις ή με συνδυασμό τους. Επίσης, δεν επιτρέπει κενές περιοχές στο 

υπολογιστικό πεδίο όπου καμία από τις δύο φάσεις, ή ο συνδυασμός τους, δεν είναι 

παρούσες. Τέλος, απαιτείται ασυμπίεστη ροή ενώ οποιαδήποτε μοντελοποίηση μεταφοράς 

θερμότητας δεν είναι εφικτή.  
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2.6 Διφασική ροή υγρού-αερίου 

 

Στην περίπτωση της ροής υγρού με τους ατμούς του ή με κάποιο αέριο εντός αγωγού, κάθε 

μια από τις φάσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνει αναλογικά (κατά μέσον όρο) ένα 

ποσοστό της διατομής του αγωγού. Ο τρόπος με τον οποίο διανέμονται οι δύο φάσεις εντός 

του αγωγού ποικίλουν και οι διάφορες διαμορφώσεις στη διφασική ροή είναι γνωστές σαν 

είδη-μοντέλα ροής (flow patterns ή f1οw regimes). Έτσι αν είναι γνωστό για ποιες τιμές  

των ροϊκών παραμέτρων παράγεται κάθε είδος ροής, ανάλογα μπορεί να επιλεγεί και το 

κατάλληλο θεωρητικό μοντέλο [20]. 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι για την πρόβλεψη του είδους της ροής, αλλά καμιά 

δεν έχει αποδειχθεί αρκετά αξιόπιστη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι, αν και για 

συγκεκριμένες ροϊκές συνθήκες είναι δυνατή η πρόβλεψη του τύπου ροής που θα συμβεί, 

οι συνθήκες στις οποίες θα γίνει μετάβαση από ένα τύπο ροής σε άλλο δεν είναι δυνατόν 

να προβλεφθούν αξιόπιστα και με ακρίβεια. 

Οι περισσότερες μέθοδοι για τον υπολογισμό των διαφόρων όρων απώλειας πίεσης σε μια 

διφασική ροή δεν λαμβάνουν υπ' όψη τους ποιο από τα είδη ροής συμβαίνει στην πράξη, 

με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα να εμφανίζουν συχνά σημαντικές ανακρίβειες. Το 

πρόβλημα αυτό λύνεται ικανοποιητικά με την εισαγωγή κατάλληλων διορθωτικών 

συντελεστών για διάφορες περιοχές τιμών των ροϊκών παραμέτρων οι οποίες σχετίζονται 

άμεσα με το είδος της ροής. 

Είδη ροής κατά την ροή διφασικού μίγματος 

Τα είδη ροής διαχωρίζονται ανάλογα με την διεύθυνση της ροής σε κατακόρυφη και 

οριζόντια ροή του διφασικού μίγματος. Στην παρούσα πειραματική διαδικασία του 

διαχωρισμού της διφασικής ροής με πλευρικό βραχίονα υπό κλίση λαμβάνουν χώρα και οι 

δύο περιπτώσεις ροής [19]. 

2.6.1) Κατακόρυφη προς τα άνω ροή μίγματος  

1. Ροή με φυσαλίδες (Bubble flow):  Στη ροή με φυσαλίδες η αέρια φάση βρίσκεται 

υπό μορφή φυσαλίδων εντός της υγρής φάσης και εξ' αιτίας της άνωσης και της 

επίδρασης του προφίλ της ταχύτητας, η μέση ταχύτητα της αέριας φάσης είναι 

ελαφρώς μεγαλύτερη από αυτήν της υγρής φάσης. 

2. Ροή με τμήματα αέρα βληματοειδούς σχήματος (Slug flow):  Σ' αυτό το είδος της  

ροής σχηματίζονται φυσαλίδες αέρα σε σχήμα βλήματος, διαφόρων διαστάσεων, 

ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται η υγρή φάση. Συγχρόνως, εντός της υγρής φάσης 

εμφανίζονται διασκορπισμένες φυσαλίδες μικρότερων διαστάσεων. Η μέση ταχύτητα 

της αέριας φάσης συνήθως είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν της υγρής φάσης 

και αυτό συμβαίνει κύρια στην περίπτωση που το μήκος της υγρής φάσης, που χωρίζει 

τα τμήματα αέρα, είναι αρκετά μικρό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος 
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της υγρής φάσης στη συνέχεια θα ρεύσει, με τη μορφή ενός αργά κινούμενου φιλμ, 

μεταξύ των φυσαλίδων αέρα και του τοιχώματος του αγωγού. 

3. Ροή με αναταράξεις (Churn flow):  Αυτό το είδος της ροής μπορεί να χαρακτηριστεί 

σαν μια μη μόνιμη μορφή ροής slug, η οποία διασπάται λόγω του συνδυασμού μικρών 

διατμητικών παραμορφώσεων και μεγάλης διαμέτρου αγωγού ή μεγάλης επιτάχυνσης 

της ροής λόγω εξάτμισης. οι φάσεις κινούνται και περιστρέφονται μαζί με έναν 

εντελώς τυχαίο και ακανόνιστο τρόπο, παρ' όλο που η υγρή φάση είναι στο 

μεγαλύτερο μέρος της συνεχής και κινείται κύρια προς το τοίχωμα του αγωγού. Όπως 

και στη slug μορφή ροής, έτσι και εδώ η μέτρηση της πίεσης είναι δύσκολη. 

4. Δακτυλιοειδής ροή (Annular flow):  Αυτό το είδος της ροής απαντάται στις 

περισσότερες πρακτικές εφαρμογές διφασικής ροής. Μια ποσότητα υγρού 

κατακρατείται από την αέρια φάση υπό μορφή υγρασίας, ενώ το υπόλοιπο υγρό ρέει 

με σχετικά μικρή ταχύτητα εντός ενός λεπτού στρώματος (φιλμ), περιβρέχοντας την 

εσωτερική περίμετρο του αγωγού. Ο τύπος αυτός της ροής του μίγματος, σε 

κατακόρυφη προς τα άνω ροή, πρακτικά συμβαίνει όταν η ποιότητα ατμού του 

μίγματος είναι μεγαλύτερη του  0.2. Επίσης αυτό το είδος ροής είναι δυνατό να συμβεί 

και για μικρότερες τιμές της ποιότητας ατμού, αν και τότε δεν υπάρχει σαφής διαφορά 

από τη slug μορφή ροής, στην περίπτωση που αναπτύσσονται στο μίγμα υψηλές 

ταχύτητες. 

 

 

Σχήμα 2: Ροικά μοντέλα σε κατακόρυφη προς τα άνω ροή 

2.6.1.1) Ροϊκοί χάρτες για κατακόρυφη ροή 

Η συνήθης πρακτική για την κατάστρωση ροϊκών χαρτών είναι να οριοθετηθεί το μοντέλο 

με οπτικά ή άλλα μέσα και στη συνέχεια να σχεδιαστεί σε συνάρτηση ορισμένων 

παραμέτρων του συστήματος, όπως η σχετική ταχύτητα και η συνολική παροχή μάζας. 



Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση διφασικής ροής αέρα-νερού σε διάταξη διαχωρισμού 
με πλευρικό βραχίονα διακλάδωσης τύπου Τ υπό κλίση 30ο                                  Γλύκας Μάρκος 

Τμ. Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομ. Ενέργειας, Αεροναυτικής &Περιβάλλοντος 

20 
 

Όμως κατ' αυτόν τον τρόπο δεν επιτυγχάνεται γενίκευση της εφαρμογής ενός τέτοιου 

χάρτη αφού ο σχεδιασμός του προήλθε από συγκεκριμένο αγωγό σε δεδομένη πίεση. Έτσι 

ο σχεδιασμός γενικευμένων χαρτών που προέρχονται από αντίστοιχες γενικευμένες 

παραμέτρους είναι ουσιώδους σημασίας. 

Έναν τέτοιο χάρτη παρουσίασαν οι Hewitt & Roberts στον οποίο οι συντεταγμένες 

σχεδιασμού είναι οι όροι της ορμής κάθε φάσης που συμμετέχει στη ροή, όπως φαίνεται 

στο παρακάτω σχήμα:  

 

Σχήμα 3:  Ροικός χάρτης των Hewitt & Roberts για κατακόρυφη μεταφορά αέρα-νερού 

 

2.6.2) Οριζόντια ροή 

1. Στρωματοποιημένη ροή (Stratified flow):  Ο διαχωρισμός της ροής λόγω  βαρύτητας 

είναι πλήρης. Η υγρή φάση ρέει στο κάτω μέρος του αγωγού ενώ η αέρια φάση στο πάνω 

μέρος. 

2. Διάσπαρτη ροή φυσαλίδων (Dispersed-Bubble flow):  Oι φυσαλίδες της αέριας φάσης 

είναι διάσπαρτες μέσα στο συνεχές υγρό και τείνουν να συγκεντρώνονται στο επάνω μέρος 

του αγωγού. 

3. Δακτυλιοειδής διάσπαρτη ροή (Annular-dispersed flow):  Η μορφή της ροής είναι 

παρόμοια με αυτήν της κάθετης με εξαίρεση ότι το πάχος του φιλμ είναι ανομοιόμορφο, 

δηλαδή στο πάνω μέρος του αγωγού είναι λεπτότερο απ' ότι στο κάτω. Τέλος η εμφάνιση 

διασποράς υγρού στον πυρήνα της αέριας φάσης είναι ο κανόνας παρά η εξαίρεση όπως 

συμβαίνει στην κάθετη ροή. 

 

 



Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση διφασικής ροής αέρα-νερού σε διάταξη διαχωρισμού 
με πλευρικό βραχίονα διακλάδωσης τύπου Τ υπό κλίση 30ο                                  Γλύκας Μάρκος 

Τμ. Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομ. Ενέργειας, Αεροναυτικής &Περιβάλλοντος 

21 
 

4. Ενδιάμεσες ροές (Intermittent flows):  Ένα πλήθος ενδιάμεσης μορφής ροών μπορούν 

να παρουσιαστούν στην οριζόντια ροή και είναι συχνά προτιμότερο να αντιμετωπίζονται 

σαν ένα γενικό είδος ροής. Όμως είναι βολικό να διαιρούνται σε τρεις υποπεριπτώσεις ως 

εξής  

α) P1ug f1ow:  Όπως στην κάθετη ροή έτσι και εδώ εμφανίζονται φυσαλίδες σφαιρικής 

μορφής, με τη διαφορά ότι κινούνται πλησιέστερα στο πάνω μέρος του αγωγού. 

β) Slug f1ow, 

γ) Semislug f1ow. 

 

 

Σχήμα 4:  Ροικά μοντέλα σε οριζόντια ροή 

 

2.6.2.1) Ροϊκοί χάρτες  για οριζόντια ροή 

Ένας από τους γνωστότερους γενικευμένους χάρτες είναι αυτός του Baker, ο οποίος 

εισήγαγε τις παρακάτω παραμέτρους:   

𝜆𝛣 = (
𝜌𝐺  𝜌𝐿

𝜌𝛢 𝜌𝑊
)0.5, 𝛹𝛣 =

𝜎𝑊  

𝜎 
(
𝜇𝐿   𝜌𝑊

2

𝜇𝑊  𝜌𝐿
2

)1/3 

όπου ρ, σ και μ είναι αντίστοιχα η πυκνότητα, η επιφανειακή τάση και το Ιξώδες, ενώ οι 

δείκτες G και L υποδεικνύουν τ ην αέρια και την υγρή φάση αντίστοιχα και οι δείκτες Α, 
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W δηλώνουν την τιμή του αντίστοιχου μεγέθους του αέρα και του νερού σε ατμοσφαιρικές 

συνθήκες. Ο χάρτης αυτός φαίνεται στο Σχήμα 3 και σε νεότερη τροποποιημένη μορφή 

στο  Σχήμα 5, όπως προτάθηκε από τον Bell. 

 

 

Σχήμα 5:  Ροικός χάρτης του Baker για οριζόντια μεταφορά αέρα-νερού 

 

Το μοντέλο ροής στην παρούσα πειραματική διαδικασία, κατά την οριζόντια ροή, 

παρατηρείται να είναι ενδιάμεση ροή Bubble-Slug flow. Σε ενότητα που ακολουθεί θα 

παρατεθούν φωτογραφίες και περαιτέρω ανάλυση του μοτίβου ροής.  

 

2.7) Μοντέλα ροής  
 

2.7.1) Ομογενής ροή  

Η θεωρία της ομογενούς ροής είναι η απλούστερη τεχνική για την ανάλυση της διφασικής 

ροής. Το μίγμα θεωρείται σαν ένα ιδεατό ρευστό, για το οποίο ισχύουν οι εξισώσεις της 

απλής ροής (μονοφασικής) και στο οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε τους νόμους και τις 

μεθόδους της Ρευστοδυναμικής. Ειδικότερα μια ροή μπορεί να θεωρηθεί ομογενής όταν 

το διασκορπισμένο συστατικό είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο μέσα στον φορέα, δηλαδή 

η συγκέντρωση μάζας να είναι σταθερή σε κάθε σημείο της διατομής του αγωγού ενώ οι 

ταχύτητες είναι ίσες. Το βασικό πρόβλημα στην ομογενή ροή είναι να υπολογιστούν οι 

ιδιότητες του ιδεατού ρευστού, οι οποίες εισερχόμενες στις εξισώσεις απλής ροής θα 

δώσουν τα επιθυμητά σωστά αποτελέσματα. Οι ιδιότητες αυτές αποτελούν κατά κάποιο 
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τρόπο τις μέσες τιμές των ιδιοτήτων των δύο συστατικών χωρίς να είναι αναγκαίο να 

συμπίπτουν με τις ιδιότητες μιας από τις δύο φάσεις.  

 

2.7.2) Διαχωρισμένη ροή 

Στο μοντέλο της διαχωρισμένης ροής οι δύο φάσεις θεωρούνται ότι ρέουν παράλληλα. Το 

διαχωρισμένο μοντέλο μετά από το 1944 όπου οι Lockhart & Martinelli δημοσίευσαν την 

μελέτη τους σε διφασική ροή εξελίσσεται συνεχώς. Η διαφορά του με το ομογενές είναι 

πως δέχεται την ύπαρξη δυο φάσεων όπου υγρό και αέριο ρέουν ξεχωριστά έχοντας 

σταθερή ταχύτητα. Στην περίπτωση όμως όπου οι ταχύτητες είναι ίσες το μοντέλο μας 

απλοποιείται ’ αυτό του ομογενούς. Ειδικότερα οι ταχύτητες για την υγρή και την αέρια 

φάση πρέπει να είναι σταθερές και όχι υποχρεωτικά ίσες. Βασική προϋπόθεση είναι η 

ύπαρξη θερμοδυναμικής ισορροπίας μεταξύ των φάσεων του διφασικού μίγματος.  

 

2.8) Μοντέλα πτώσης πίεσης 

 

Η βαθμίδα πίεσης σε μια διφασική ροή μπορεί να θεωρηθεί ότι συνίσταται σε άθροισμα 

τριών διαφορετικών βαθμίδων πίεσης κάθε  μια από τις οποίες προκαλείται από 

διαφορετικά αίτια. Ο πρώτος όρος της βαθμίδας πίεσης οφείλεται στις δυνάμεις τριβής, ο 

δεύτερος οφείλεται στις δυνάμεις βαρύτητας και ο τρίτος όρος στις μεταβολές της ορμής 

του μίγματος.  

Η μεταβολή της πίεσης του συστήματος δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από μια 

βαθμίδα πίεσης διότι κατά την διφασική ροή παρατηρούνται μεγάλες μεταβολές πίεσης οι 

οποίες συχνά σχετίζονται με μεταφορά θερμότητας. Το πρόβλημα συνίσταται στην εύρεση 

του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλεται η πίεση σε μια διφασική ροή, έχοντας γνωστές 

κάποιες τοπικές βαθμίδες πίεσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά μοντέλα 

υπολογισμού των βαθμίδων πίεσης σε διφασική ροή υγρών -αερίων τα οποία βασίζονται 

λιγότερο ή περισσότερο σε πειραματικά δεδομένα έχοντας έτσι και εμπειρικό χαρακτήρα. 

Για την υπολογιστική ανάλυση της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν 

τέσσερα (4) μοντέλα υπολογισμού πτώσης πίεσης, δύο (2) εμπειρικά και δύο (2) 

φαινομενολογικά.  

 

2.8.1) Εμπειρικά μοντέλα 

Κατά τη διάρκεια του πρώιμου σταδίου της μελέτης ροής δύο φάσεων, ένας αριθμός 

συσχετίσεων αναπτύχθηκε με βάση πειραματικές μετρήσεις πτώσης πίεσης. Η συσχέτιση 

των πειραματικών δεδομένων με τη χρήση προσεκτικά επιλεγμένων μεταβλητών είναι 

ένας βολικός τρόπος ανάπτυξης μιας συσχέτισης με μια ελάχιστη αναλυτική γνώση του 

προβλήματος. Δεδομένου ότι το πρόβλημα ροής δύο φάσεων περιλαμβάνει αρκετές 

ανεξάρτητες φυσικές ποσότητες, η ανάλυση της σχέσης τους και η ανάπτυξη αδιάστατων 

παραμέτρων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το κύριο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι 
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ότι η ικανότητα πρόβλεψης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των 

πειραματικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. 

2.8.1.1) Μοντέλο ομογενούς ροής 

Όπως προαναφέρθηκε το μοντέλο ομογενούς ροής θεωρεί ότι τα δύο συστατικά του 

μίγματος αποτελούν ιδεατό ρευστό του οποίου οι ιδιότητες είναι ο μέσος όρος των 

ιδιοτήτων των δύο φάσεων [23]. Η βαθμίδα πίεσης λόγω τριβής για το ομογενές μοντέλο 

ροής εκφράζεται σαν συνάρτηση ενός διφασικού συντελεστή τριβής ως εξής:   

 𝑑𝑃𝐹

𝑑𝑧
=

2 ∙ fTP ∙ m2̇

𝐷 ∙  𝜌n
 

(21) 

 

όπου D η υδραυλική διάμετρος (𝐷 =
4∙A

𝛱
)   Π η περιβρεχόμενη περίμετρος (m), Α η 

διαθέσιμη για ροή διατομή του αγωγού (m2), fTP o συντελεστής τριβής διφασικής ροής, ρH 

πυκνότητα ομογενούς μίγματος (kg/m3) και �̇� η συνολική παροχή μάζας ανά μονάδα 

επιφάνειας (kg/m2s). 

Ο διφασικός συντελεστής τριβής ορίζεται σαν συνάρτηση του διφασικού αριθμού 

Reynolds, ReTP, ο οποίος δίνεται από την ακόλουθη σχέση:   

 
𝑅𝑒𝛵𝛲 =

�̇� ∙ D

μTP
 

(22) 

όπου μTP το ιξώδες διφασικής ροής (kg/ms). 

Το μΤΡ υπολογίζεται παρακάτω μέσω της σχέσης του McAdams:  

 1

𝜇𝛵𝛲
=

𝑥

𝜇𝐺
+ 

1 − 𝑥

𝜇𝐿
 

(23) 

Όπου x είναι η ποιότητα και 𝜇𝐺 , 𝜇𝐿  το ιξώδες του αερίου και του υγρού αντίστοιχα. 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ορισμό, μπορούμε να υπολογίσουμε το διφασικό 

πολλαπλασιαστή από τη σχέση:   

 
𝛷𝐿 

2 = (1 + x ∙
𝜌𝐿 − 𝜌𝐺

𝜌𝐺
) ∙ (1 + 𝑥 ∙  

𝜇𝐿 − 𝜇𝐺

𝜇𝐺
)−1/4 (24) 

   

Όπου 𝜌𝐿  η πυκνότητα της υγρής φάσης (kg/m3) και 𝜌𝐺  η πυκνότητα της αέριας φάσης 

(kg/m3). Η βαθμίδα πίεσης λόγω τριβής υπολογίζεται από τη σχέση:   
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 𝑑𝑃𝐹

𝑑𝑧
= 𝛷𝐿 

2 ∙ (
𝑑𝑃𝐹

𝑑𝑧
)𝐿   

 

(25) 

 

Όπου:  

 
(
𝑑𝑃𝐹

𝑑𝑧
)

𝐿

=  
2 ∙ f𝐿 ∙ m2 (1 − 𝑥)2̇

𝐷 ∙  𝜌
L

 

 

(26) 

Στη σχέση (23) το (
𝑑𝑃𝐹

𝑑𝑧
)𝐿 είναι η βαθμίδα πίεσης λόγω τριβής μιας μονοφασικής ροής 

υγρού, που κινείται με τη συνολική ταχύτητα της διφασικής ροής και έχει τις ιδιότητες της 

υγρής φάσης, που εμφανίζεται στη διφασική ροή.  Στην παραπάνω εξίσωση ο αριθμός f𝐿  

είναι άγνωστος αλλά μπορεί να υπολογιστεί συνάρτηση του αριθμού Reynolds:  

 
𝑅𝑒𝐿 =  

�̇� ∙ (1 − x) ∙ D 

 𝜇L
 

 

(27) 

Για στρωτή ροή, δηλαδή για αριθμούς Reynolds Re<2000, ο συντελεστής τριβής είναι 

fL=16/ReL και συνδέεται με το γνωστό από την κλασική ρευστομηχανική συντελεστή 

τριβής λ. Για τυρβώδη ροή, δηλ. Re>2000, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες σχέσεις 

για τον υπολογισμό του συντελεστή τριβής συναρτήσει του αριθμού Reynolds, όπως η 

σχέση του Blasius:   

 
𝑓 = 0.079 ∙ (

�̇� ∙ D 

 𝜇
)−1/4 

 

(28) 

Υπάρχουν και άλλες πολύπλοκες σχέσεις όπως για παράδειγμα του Colebrook-White από 

την οποία προκύπτει και το διάγραμμα Moody.  

Τελικά, παρόλο που το ομογενές μοντέλο αποτελεί την απλούστερη προσέγγιση για την 

ανάλυση της διφασικής ροής υγρών-αερίων δεν καθιστά καθόλου εύκολο την εύρεση ενός 

γενικού ορισμού για το διφασικό ιξώδες και σαν αποτέλεσμα της βαθμίδας πίεσης της 

διφασικής ροής. 

 

2.8.1.2) Μοντέλο Μuller-Steinhagen & Heck 

Το παραπάνω μοντέλο ομογενούς ροής μπορεί να δώσει λογικά αποτελέσματα για υψηλές 

πιέσεις και υψηλές παροχές μάζας ανά μονάδα επιφάνειας, όμως όταν είναι δυνατόν, 

πρέπει να προτιμάται για πρακτικές εφαρμογές ένα από τα μοντέλα της χωριστής ροής. 
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Ένα από αυτά τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι το μοντέλο 

Μuller-Steinhagen & Heck [21].  

O Μuller-Steinhagen και Heck (1986) πρότειναν μια πιο προηγμένη εμπειρική συσχέτιση 

μεταξύ διφασικής-μονοφασικής πτώσης πίεσης του υγρού αντίστοιχα. Ισχυρίζονται ότι η 

συσχέτιση τους είναι σχετικά απλή και παράλληλα πιο ακριβείς από αντίστοιχες μεθόδους. 

Οι συγγραφείς σχεδίασαν την βαθμίδα πίεσης λόγω τριβής σε σχέση με υψηλή ποιότητα 

ροής και ανακάλυψαν ότι η πτώση πίεσης λόγω τριβής αυξάνεται μέχρι μια μέγιστη τιμή 

για x=0.85.  

Ανέπτυξαν την ακόλουθη σχέση για τον υπολογισμό της βαθμίδας πίεσης λόγω τριβής σε 

διφασική ροή υγρού-αερίου:   

 
(
𝑑𝑝

𝑑𝑥
)𝑇𝐹 = 𝐺𝑀𝑆  ∙ (1 − x)−

1
3 + 𝐵 ∙ x 

 

(29) 

Όπου ο συντελεστής 𝐺𝑀𝑆 ισούται με:   

 𝐺𝑀𝑆 = 𝛢 + 2 ∙ (A − B) ∙ x 

 

(30) 

Υποθέτοντας ότι έχουμε μονοφασική ροή υγρού, η πτώση πίεσης (𝑑𝑝/𝑑𝑥)𝑙𝑜  μπορεί να 

υπολογιστεί:   

 
𝛢 = (

𝑑𝑝

𝑑𝑥
)𝑙𝑜 =

2 ∙ f𝑙𝑜 ∙ G2 ∙ 𝑣𝑙 

𝑑
 

 

(31) 

Όμοια υποθέτοντας αντίστοιχα ότι έχουμε μονοφασική  ροή αερίου (𝑑𝑝/𝑑𝑥)𝑔𝑜 :   

 
𝐵 = (

𝑑𝑝

𝑑𝑥
)𝑔𝑜 =

2 ∙ f𝑔𝑜 ∙ G2 ∙ 𝑣𝑔 

𝑑
 

 

(32) 

Οι συντελεστές Α,Β αποτελούν την βαθμίδα πίεσης λόγω τριβής για μονοφασική ροή 

υγρού και αερίου αντίστοιχα. Ο Tribbe και Müller-Steinhagen (2000) έδειξαν ότι αυτή η 

μέθοδος έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα σε μια σύγκριση ανταγωνιστικών μεθόδων με 

μια μεγάλη βάση δεδομένων που κάλυπτε αέρα-λάδι, αέρα-νερό, νερό-ατμό και διάφορα 

ψυκτικά μέσα, εφαρμόσιμα για 0 ≤ x ≤ 1. 

 

2.8.2) Φαινομενολογικά μοντέλα  

Τα φαινομενολογικά μοντέλα αναπτύσσονται με βάση πληροφορίες ορισμένων 

γεωμετρικών διαμορφώσεων του υγρού και της αέριας φάσης που παρατηρούνται για ένα 
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εύρος ροής ή αλλιώς μοτίβο ροής. Τα μοτίβα ροής μπορούν να υποδείξουν το πόσο 

ασταθές είναι ένα σύστημα καθώς και την γεωμετρική του σύνθεση. Επίσης, τα μοτίβα 

ροής μπορεί να επηρεάσουν βασικά μεγέθη της ροής (πίεση, ταχύτητα, διεπιφανειακή 

τάση). Συνεπώς, μεγέθη όπως η διεπιφανειακή τάση και η παρατήρηση της συχνότητας 

εμφάνισης slug ροής χρησιμοποιούνται συνήθως για την διαμόρφωση φαινομενολογικών 

μοντέλων.  

2.8.2.1) Μοντέλο Olujic 

Ο Olujic (1985) επέμεινε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά μοντέλα ροής βασιζόμενα στην 

διαφορά της σχετικής ταχύτητας των δύο φάσεων [24]. Με βάση αυτό ονομάτισε τις δύο 

περιοχές ως Άλφα (Alpha region) και Βήτα (Beta region). Στην περιοχή Άλφα, κατά την 

διφασική ροή,  η ταχύτητα της αέριας φάσης θεωρείται μεγαλύτερη από εκείνη της υγρής. 

Τα μοτίβα ροής, wavy flow (κυματιστή ροή), slug flow και annular flow (δακτυλοειδής 

ροή), συναντιούνται κυρίως στην Άλφα περιοχή. Στην δεύτερη περιοχή οι ταχύτητες των 

δύο φάσεων θεωρούνται ίσες. Σε αυτήν την περίπτωση διακρίνονται τα μοτίβα ροής bubble 

και plug flow. Συνεπώς, ο Olujic ισχυρίζεται ότι η μέθοδος του ισχύει για όλα τα μοτίβα 

ροής εκτός από το μοτίβο διασκορπισμένης ροής (dispersed flow).  

Ο Olujic προσπάθησε να διαιρέσει τις δύο ΄΄περιοχές΄΄ ροής με βάση έναν τροποποιημένο 

αριθμό Froude (NFr) και τον λόγο των όγκων όπου καταλαμβάνει η εκάστοτε φάση 

(QG/QL). Εάν η τιμή του λόγου των όγκων είναι μικρότερη ή ίση με την τιμή που φαίνεται 

στο δεξί σκέλος της εξίσωσης (30) τότε αναφερόμαστε στην Βήτα περιοχή, διαφορετικά η 

ροή θεωρείται ότι ανήκει στην Άλφα περιοχή.  

 

 

(
𝑄𝑔

𝑄𝑙
)

𝑙𝑜

≤
12 ∙ (𝑁𝐹𝑟

1
2)

1 + (
𝑁𝐹𝑟

1
2

7
)

 

 

(33) 

Όπου:   

 
𝑁𝐹𝑟  = (

𝐺𝑡𝑝 ∙𝑥 

𝜌 𝑙
2 )

2  

∙ (

𝜌𝑙
𝜌𝑔

𝑔∙𝐷
) 

 

(34) 

Η πτώση πίεσης λόγω τριβής στην περιοχή Βήτα δίνεται από την παρακάτω σχέση:  

  

(
𝛥𝛲

𝛥𝐿
)

𝑡𝑝
= (

𝑓𝑡𝑝 ∙𝐺𝑡𝑝 
2 

2𝐷𝜌𝑙
)

  

∙ (1 + 𝑥((
𝜌𝑙

𝜌𝑔
) − 1)) (1 − 𝑥((

𝜌𝑙

𝜌𝑔
) − 1)(𝐽 − 1))                        (35) 

 



Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση διφασικής ροής αέρα-νερού σε διάταξη διαχωρισμού 
με πλευρικό βραχίονα διακλάδωσης τύπου Τ υπό κλίση 30ο                                  Γλύκας Μάρκος 

Τμ. Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομ. Ενέργειας, Αεροναυτικής &Περιβάλλοντος 

28 
 

 

 
𝑓𝑡𝑝  =  (−0.5 𝑙𝑜𝑔 (

𝐾
𝐷

3.7
−

5.02

𝑅𝑒𝑡𝑝
𝑙𝑜𝑔 (

𝐾
𝐷

3.7
+

14.5 

𝑅𝑒𝑡𝑝
))) 

 

(36) 

 

 
𝑅𝑒𝑡𝑝 =

𝐺𝑡𝑝 ∙ 𝐷

𝜇𝑙 (1 − 𝑥 (1 −
𝜇𝑙

𝜇𝑔
))

−1 

 

(37) 

 

 
𝐽 = 1.2 (

(7 + 8𝑛)(7 + 15𝑛)

(7 + 9𝑛)(7 + 16𝑛)
) 

 

(38) 

Όπου:  

 
𝑛 =   (

0.671

𝑄𝑔

𝑄𝑙

)(1 + (1 + 0.907
𝑄𝑔

𝑄𝑙
)

1
2) 

 

(39) 

 

Όσον αφορά την περιοχή Άλφα:  

 

(
𝛥𝛲

𝛥𝐿
)

𝑡𝑝

= (
𝑓

𝑔 
∙ 𝐺𝑔 

2 

2𝐷𝜌
𝑔

)

  

∙ (1 + (
𝜌

𝑔 
(1 − 𝑥)

𝜌
𝑙
 𝑥휀0

 ))

19

8

 

 

(40) 

 

 

 
𝑓

𝑔 
=

0.3164

𝑅𝑒𝑠𝑔
0.25

  

 

 

(41) 
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𝑅𝑒𝑠𝑔 =

𝐺𝑔𝐷

𝜇
𝑔

  

 

 

(42) 

Όπου:  

 휀0 =  (휀1
−3 +  휀2

−3)
−1/3

 

 

(43) 

 

 
휀1 =  0.77(

𝜌𝑙

𝜌𝑔

)
−0,55

𝛤0
𝑛1 

(44) 

 

 
휀2 =  2.19(

𝜌𝑙

𝜌𝑔

)
−0,61

𝛤0
𝑛2 

(45) 

 

 

𝛤0 =  (
1 − 𝑥

𝑥
)(

𝐺𝑡𝑝
2

𝜌
𝑙
2𝑔𝐷

)

−1/4

  (
𝜌𝑙

𝜌𝑔

) 

−1/2

(
𝜇𝑙

𝜇𝑔

)
−1/8

 

(46) 

 

 
𝑛1 =  0.266(

𝜌𝑙

𝜌𝑔

)
0.057

 
(47) 

 

 
𝑛2 =  1.78(

𝜌𝑙

𝜌𝑔

)
−0.078

 
(48) 

 

 

2.8.2.2) Μοντέλο Beattie & Whalley  

Οι Beattie & Whalley [22] πρότειναν ένα θεωρητικό μοντέλο ροής βασιζόμενο σε 

υπολογιστική μέθοδο. Ουσιαστικά υιοθέτησαν μια ήδη υπάρχουσα θεωρία για την πτώση 

πίεσης σε διφασική ροή με στόχο την δημιουργία μια νέας μεθόδου, ίδιας μορφής με εκείνη 

που χρησιμοποιείται για μονοφασική ροή κατά την οποία οι επιδράσεις του μοτίβου ροής 

δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψιν κατά την χρήση της μεθόδου. Υποθέτουν ότι εάν 

οι συντελεστές που υπάρχουν κατά την διφασική ροή (ανάμειξη) είναι ίδιοι με τους 

αντίστοιχους κατά την μονοφασική ροή τότε υπάρχει σφάλμα. Ωστόσο, η γνωστή εξίσωση 

Colebrook-White που συσχετίζει τον  συντελεστή τριβής f, τον αριθμό Reynolds Re και 
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τον λόγο τραχύτητας επιφάνειας προς διάμετρο k/D, παραμένει έγκυρη για πολλές 

καταστάσεις δύο φάσεων υπό την προϋπόθεση ότι τα μοτίβα ροής εξετάζονται στον 

ορισμό του συντελεστή τριβής  και του αριθμού Reynolds. Η εξίσωση αυτή παρουσιάζεται 

παρακάτω:   

 

 

 (
1

√𝑓
) = 3.48 − 4log (

2𝑘 

𝐷
+

9.35

𝑅𝑒√𝑓
) 

 

(49) 

 

Για τον συντελεστή f και τον αριθμό Reynolds (Re)  

 
(
𝑑𝑝

𝑑𝑥
)𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡 =

2 ∙ f ∙ G2 

�̅�𝐷
 

 

(50) 

 

 
𝑅𝑒 =

𝐺𝐷 

𝜇
 

 

(51) 

 

 
�̅� = (

𝑥 

𝜌𝐺
+  

1 − 𝑥 

𝜌𝐿
)−1 

 

(52) 

 

Πρότειναν τον ακόλουθο ορισμό για το ιξώδες μ:   

 𝜇 = 𝜇𝐿(1 − 𝛽)(1 + 2.5𝛽) + 𝜇𝐺  𝛽 

 

(53) 

 

Όπου β το κλάσμα κενού για την ομογενή ροή:   

 𝛽 =
𝜌𝐿𝑥 

𝜌𝐿𝑥 + 𝜌𝐺 (1 − 𝑥) 
 

 

(54) 
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Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου είναι η χρήση της εξίσωσης (44) για 

όλες τις τιμές του Re ακόμη και για εκείνες όπου κατά την μονοφασική ροή θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί σχέση για στρωτή ροή. Αυτό οφείλεται στο ότι τα χαρακτηριστικά 

τυρβώδης διφασικής ροής μπορούν να αναλυθούν από χαμηλούς αριθμούς Reynolds. Αυτό 

δεν προκαλεί έκπληξη διότι ακόμα και αν δεν υπάρχει αναταραχή οι τάσεις Reynolds 

μπορούν να συμβούν λόγω της αλληλεπίδρασης των διεπαφών αερίου-υγρού με το πεδίο 

ροής.  

 

2.9) Χαρακτηριστικά μεγέθη διφασικής ροής υγρού-αερίου 
 

Το μεγαλύτερο μέρος της ονοματολογίας που χρησιμοποιείται για τα ροϊκά μεγέθη της 

διφασικής ροής έχει προέλθει από την απλή μονοφασική ροή, για το λόγο ότι τα κύρια 

ροϊκά μεγέθη της διφασικής ροής αντιστοιχούν σ' αυτά της μονοφασικής ροής. Η βασική 

διαφορά είναι ότι για την περίπτωση της διφασικής ροής έχουμε διπλάσιο αριθμό μεγεθών 

δηλ. δύο παροχές, δύο Ιξώδη και δύο πυκνότητες. Επιπρόσθετα σημαντικοί παράγοντες 

στην ανάλυση της διφασικής ροής είναι η διατμητική τάση και η κλίση του αγωγού. Το 

δεύτερο αφορά σε μεγάλο βαθμό την παρούσα εργασία καθώς ο βαθμός διαχωρισμού της 

διφασικής ροής αέρα-νερού εξαρτάται από την γωνία που σχηματίζει ο βραχίονας τύπου 

Τ-junction με τον οριζόντιο αγωγό.  

 

2.9.1) Μοντέλο ροής και μεγέθη 

Οι κυριότερες παράμετροι για μια διφασική ροή εντός ενός ευθύγραμμου, κυκλικής 

διατομής αγωγού [25], είναι οι ακόλουθες:  

• D:  Εσωτερική διάμετρος αγωγού 

• G:  Ροή μάζας ανά μονάδα επιφάνειας του μίγματος    

• x:  Ποιότητα ατμών (ή αερίου) της ροής    

• γ:  Διεπιφανειακή τάση 

• ε:  Ισοδύναμο ύψος τραχύτητας   

• θ:  Γωνία κλίσης του αγωγού μεταφοράς 

• 𝜇𝐺 :  Δυναμικό Ιξώδες της αέριας φάσης (ή ατμών) 

• 𝜇𝐿:  Δυναμικό ιξώδες της υγρής φάσης 

• 𝜌𝐺:  Πυκνότητα αέριας φάσης (ή ατμών) 

• 𝜌𝐿:  Πυκνότητα υγρής φάσης 

• Πρόσδοση θερμότητας 

 

Η κάθε μια από τις παραπάνω κύριες ροϊκές παραμέτρους έχει σημαντική επίδραση στα 

χαρακτηριστικά και κατ' επέκταση στο είδος της ροής που θα συμβεί. 
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2.9.1.1) Κλάσμα κενού  

To κλάσμα κενού εG το οποίο καθορίζει ποσοτικά την αναλογία του μίγματος των 

συστατικών της διφασικής ροής μπορεί να προσδιοριστεί με δύο βασικούς τρόπους [26]:   

1. Τη μέση τιμή  του ογκομετρικού κλάσματος της αέριας φάσης σ΄ ένα μίγμα δύο 

φάσεων.  

2. Τη μέση τιμή του κλάσματος του εμβαδού της διατομής που καταλαμβάνει από 

την αέρια φάση.  

Ο ορισμός του κλάσματος κενού σ’ αυτήν την ανάλυση είναι ότι αποτελεί τον λόγο της 

διατομής ΑG που καταλαμβάνει η αέρια φάση σε σχέση με την ολική διατομή του αγωγού 

Α.  

 

 
휀𝐺 =

𝛢𝐺  

𝛢
 

 

(55) 

Η ποιότητα x ορίζεται ως ο λόγος της παροχής μάζας ανά μονάδα επιφάνειας της αέριας 

φάσης προς την ολική παροχή μάζας (ανά μονάδα επιφάνειας)  του μίγματος:   

 

 
𝑥 =

𝑚𝐺̇  

𝑚𝐺̇ + 𝑚𝐿̇
 

 

(56) 

Όπου 𝑚𝐺̇ , 𝑚𝐿 ̇  είναι οι παροχές μάζας ανά μονάδα επιφάνειας της αέριας και υγρής φάσης 

αντίστοιχα. 

Οι φαινομενικές ταχύτητες UG,UL των αντίστοιχων φάσεων δίνονται από τις σχέσεις:   

 
𝑈𝐺 =

𝑄𝐺  

𝛢
 

 

(57) 

 

 
𝑈𝐿 =

𝑄𝐿  

𝛢
 

 

(58) 

 

Όπου 𝑄𝐺 , 𝑄𝐿  είναι οι αντίστοιχες παροχές όγκου και Α είναι το εμβαδόν της διατομής του 

αγωγού.  
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Οι μέσες ταχύτητες για κάθε φάση ορίζονται με τις ακόλουθες σχέσεις:   

 
𝑢𝐺 =

𝑈𝐺  

휀𝐺
=  

𝑄𝐺  

휀𝐺𝐴
 

 

(59) 

 

 
𝑢𝐿 =

𝑈𝐿 

1 − 휀𝐺
=  

𝑄𝐿  

(1 − 휀𝐺 )𝐴
 

 

(60) 

 

Ο λόγος ταχυτήτων των δύο φάσεων, ο γνωστός συντελεστής διολίσθησης (slip factor) 

είναι ο λόγος των μέσων ταχυτήτων του μίγματος:   

  

Όπου:   

 
y =

β

1 − β
 

(61) 

Και 

β =
QG

QL + QG
=

x
ρG

(1 − x)
ρL

+
x

ρG

 

(62) 

Οι συντελεστές E1 και E2 δίδονται αντίστοιχα από τις σχέσεις:  

 
E1 = 1.578 ∙ Re−0.19 ∙ (

ρL

ρG
)

0.22

 
(63) 

 
E2 = 0.0273 ∙ We ∙ Re−0.51 ∙ (

ρL

ρG
)

−0.08

 
(64) 

Οι αριθμοί Reynolds (Re) και Weber (We) δίδονται από τις σχέσεις:  

 
Re =

ṁ ∙ d

μL
 

(65) 

 
We =

ṁ2 ∙ d

σL ∙ ρL
 

(66) 
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Η επιφανειακή τάση σL εξαρτάται ελάχιστα από την πίεση και έτσι μπορεί να θεωρηθεί 

σταθερή σε κανονικές συνθήκες (20 ℃ και ατμοσφαιρική πίεση), λαμβάνοντας την τιμή 

σL=0.0728 N⁄m. Τέλος, όπως ορίζεται το κλάσμα κενού, δηλαδή ως ο λόγος της επιφάνειας 

που καταλαμβάνει η αέρια φάση σε μία διατομή του αγωγού προς τη συνολική επιφάνεια 

της διατομής, προκύπτει η εξής σχέση υπολογισμού:  

 
εG =

AG

A
 

(67) 

 

2.9.1.2) Κλάσμα κενού με το εμπειρικό μοντέλο του Premoli  

Το κλάσμα κενού εG ορίζεται σαν το κλάσμα του εμβαδού της διατομής του αγωγού που 

καταλαμβάνει η αέρια φάση προς το συνολικό εμβαδόν αυτής. Υπάρχουν διάφορες 

σχέσεις οι οποίες συσχετίζουν το κλάσμα κενού με τον λόγο ταχυτήτων S. Σύμφωνα με 

τον Μάργαρη [29], η διαδικασία υπολογισμού είναι η ακόλουθη. Ξεκινώντας με τη γενική 

σχέση υπολογισμού του κλάσματος κενού εG ισχύει ότι:  

 εG =
x

x + S ∙ (1 − x) ∙
ρG

ρL

 (68) 

   

Στο μοντέλο αυτό, ο λόγος ταχυτήτων S δίδεται από τη σχέση:  

 
S = 1 + E1 ∙ (

y

1 + y ∙ E2
− y ∙ E2)

1/2

 
(69) 

Τα στοιχεία των εξισώσεων προσδιορίζονται από τις εξισώσεις της ενότητας 2.9.1.1.  

 

2.10) Στοιχεία θεωρίας για διαχωριστή τύπου Τ (T-Junction)  
 

Οι διαχωριστές τύπου Τ (T-Junction) χρησιμοποιούνται σε δίκτυα σωληνώσεων για τον 

διαχωρισμό, διάσπαση ροής στα επιμέρους στοιχεία της. Η χρήση τους είναι εκτεταμένη 

κυρίως στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε αυτές τις περιπτώσεις οι 

διασταυρώσεις Τ χρησιμοποιούνται συνήθως ως μερικός διαχωριστής δύο φάσεων. Ο 

διαχωρισμός δύο φάσεων μέσω του εν λόγο διαχωριστή αποτελεί ένα σχετικά σύνθετο 

πρόβλημα λόγω της εξάρτησης του διαχωρισμού από πολλές παραμέτρους. Μια βασική 

παράμετρος είναι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του T-Junction όπως η κλίση του 

πλευρικού βραχίονα με τον οριζόντιο άξονα. Παράγοντας ιδιαίτερης σημασίας είναι o 

λόγος διαμέτρου  του κύριου αγωγού με τον πλευρικό βραχίονα.  Το βασικό πρόβλημα 

που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν διαχωριστές τύπου Τ για τον 

διαχωρισμό αερίων από υγρά είναι η συμπαράσυρση της υγρής φάσης στον πλευρικό 

αγωγό. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να αποφευχθεί καθώς το υγρό φεύγοντας από 
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την διακλάδωση πιθανόν να συνεχίσει σε διάταξη σχεδιασμένη μόνο για αέρια. Η ορθή 

σχεδίαση μια διασταύρωσης Τ σε συνδυασμό με την κατάλληλη επιλογή του λόγου 

διαμέτρου μπορεί να μειώσει στο έπακρο τα ποσοστά της υγρής φάσης που 

συμπαρασύρονται στον πλευρικό αγωγό. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κανόνας για 

την επιλογή του λόγου διαμέτρου. Ειδικότερα, η μείωση της διαμέτρου του πλευρικού 

βραχίωνα δεν συνεπάγει αποκλειστικά την εξάλειψη της υγρής φάσης σε αυτόν. Η 

διάμετρος που θα χρησιμοποιηθεί σε μια Τ-Junction διακλάδωση εξαρτάται κυρίως από 

τον τύπο της ροής και τα μεγέθη της ορμής των εισερχόμενων προς αυτή ρευστών. 

 

2.10.2) Παράμετροι διαχωριστή τύπου Τ 

Βασική παράμετρος για την αποδοτικότητα ενός διαχωριστή τύπου Τ είναι η μορφολογία 

της γεωμετρίας. Η παραμικρή αλλαγή στην γεωμετρία μπορεί να επιφέρει σημαντικές 

αλλαγές στον διαχωρισμό των φάσεων. Αυτό συμβαίνει λόγω των κυβερνητικών 

δυνάμεων που δημιουργούν τον διαχωρισμό της ροής, ειδικότερα η αλλαγή στην διάμετρο 

,στην κλίση, δηλαδή στην γωνία που σχηματίζει ο οριζόντιος αγωγός με τον εγκάρσιο 

βραχίονα, επιφέρει αλλαγές σ’ αυτές τις δυνάμεις και κατ’επέκταστη στον βαθμό 

διαχωρισμού του μίγματος[27]. Προκειμένου λοιπόν να αυξηθεί αποδοτικότητα 

διαχωρισμού διφασικής ροής σε Τ-junction απαιτείται η κατανόηση της επίδρασης των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του διαχωριστή.  

Για την περαιτέρω κατανόηση των παραμέτρων αυτών πρέπει να προσδιοριστούν οι 

δυνάμεις που ουσιαστικά προκαλούν τον διαχωρισμό του μίγματος σε μια οριζόντια 

διακλάδωση Τ. Αναλυτικά:   

• Βάρος:  Η βαρύτητα επιδρά κυρίως στην υγρή φάση με αποτέλεσμα να ωθήσει το 

υγρό κατά κύριο λόγο στον οριζόντιο αγωγό εάν ο πλευρικός βραχίονας είναι 

προσανατολισμένος προς τα πάνω.  

• Αδράνεια:  Η αξονική ορμή που δέχεται η υγρή φάση είναι μεγαλύτερη από εκείνη 

της αέριας λόγω της σχετικά υψηλότερης μάζας του, αυτό  έχει ως αποτέλεσμα το 

υγρό να παρακάμπτει την είσοδο στον πλευρικό βραχίονα. Σημαντικό ρόλο παίζει 

επίσης η διάμετρος του εγκάρσιου αγωγού, εάν αυτή είναι μικρότερη από την 

οριζόντια τότε το φαινόμενο αυτό είναι ακόμη πιο έντονο καθώς το υγρό θα έχει 

μικρότερο χρόνο για να επηρεαστεί από την δύναμη της βαρύτητας.  

• Πίεση:  Η ροή στην περιοχή μιας διακλάδωσης τύπου Τ συνεπάγεται απώλειες 

πίεσης μεταξύ του αγωγού εισόδου και του πλευρικού αγωγού, καθώς και αύξηση 

της πίεσης κατά μήκος του αγωγού εξόδου. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα της 

μείωσης της ταχύτητας του μίγματος κατά μήκος του κεντρικού αγωγού.  

 

2.10.3) Βελτίωση γεωμετρίας για αύξηση του βαθμού διαχωρισμού  

Η σημαντική επιρροή της γεωμετρίας στον βαθμό διαχωρισμού συνεπάγει και μια σειρά 

βελτιώσεων που μπορεί να πραγματοποιηθούν πάνω σ’ αυτή για την βελτίωση των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων [28].  
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• Μείωση διαμέτρου του πλευρικού αγωγού:  Όπως προαναφέρθηκε η μειωμένη 

διάμετρος του πλευρικού αγωγού ουσιαστικά δεν επιτρέπει την εύκολη είσοδο της 

υγρής φάσης. Συγκεκριμένα επιφέρει δύο διαφορετικά αποτελέσματα, τη σχετική 

πτώση πίεσης και την μείωση της αξονικής απόστασης.  

• Αλλαγή του προσανατολισμού του πλευρικού αγωγού:  Δεδομένου ότι η 

βαρύτητα έχει ισχυρή επίδραση στην κατανομή φάσης εντός ενός οριζόντιου 

αγωγού, αναμένεται να επηρεαστεί ο διαχωρισμός των δυο (2) φάσεων. Έτσι, με 

την περιστροφή του πλευρικού αγωγού γύρω από τον κύριο άξονα του κύριου 

αγωγού είναι δυνατόν να μεγιστοποιηθούν τόσο οι δυνάμεις βαρύτητας όσο και οι 

διαφορές στην πυκνότητα των δυο ρευστών, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο βαθμός 

διαχωρισμού των δυο φάσεων. 

• Εισαγωγή ένθετων στην διακλάδωση:  Επηρεάζοντας τις εσωτερικές διαστάσεις 

του διαχωριστή τύπου Τ μπορεί να είναι δυνατή η βελτίωση του βαθμού 

διαχωρισμού των δυο (2) φάσεων με την προσθήκη διαφραγμάτων ή 

παρεμβυσμάτων. Έχουν γίνει σχετικά λίγες μελέτες για αυτό τον τρόπο αύξησης 

του βαθμού διαχωρισμού. Ο Butterworth (1980) [17] τοποθέτησε έναν εμπρόσθιο 

προσανατολισμένο παρεμβαλόμενο ένθετο στον πλευρικό αγωγό, το οποίο μείωσε 

την κακή κατανομή φάσης, ενώ το παρεμβαλόμενο προς τα πίσω ένθετο, το οποίο 

τοποθέτησε έπειτα, αύξησε την κατανομή της φάσης. Στη συνέχεια, ο  Wren (2001) 

[18] στηριζόμενος στην έρευνα του Butterworth (1980) και διεξάγοντας ένα πιο 

αυστηρό πειραματικό πρόγραμμα διαπίστωσε ότι ο διαχωρισμός της ροής 

ενισχύθηκε τοποθετώντας ένα ένθετο με κλίση προς τα πίσω τόσο σε 

δακτυλιοειδείς ροές όσο και σε στρωματοποιημένες ροές. Όταν όμως τοποθέτησε 

το ένθετο με κλίση προς τα εμπρός, διαπίστωσε ότι τα ένθετα λειτουργούσαν 

περισσότερο ως διαχωριστές ροής μειώνοντάς σημαντικά την κακή κατανομή 

φάσης τόσο για τις δακτυλιοειδείς όσο και για τις στρωματοποιημένες ροές. 

 

Σχήμα 6:  Τοποθέτηση ενθέτων 

• Συνδυασμός δυο (2) ή περισσοτέρων διαχωριστών τύπου Τ:  Με τη χρήση 

πολλαπλών διαχωριστών τύπου Τ το αέριο τείνει να εξάγεται από τους πλευρικούς 

αγωγούς, ενώ το υγρό τείνει να συσσωρεύεται στον κύριο αγωγό εξόδου. Τα 

τελευταία χρόνια δόθηκε αρκετή έμφαση στη χρήση πολλαπλών διαχωριστών. Οι 

Beveilacqua et al. (2000) [29] τόνισε την έννοια της χρήσης πολλαπλών 



Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση διφασικής ροής αέρα-νερού σε διάταξη διαχωρισμού 
με πλευρικό βραχίονα διακλάδωσης τύπου Τ υπό κλίση 30ο                                  Γλύκας Μάρκος 

Τμ. Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομ. Ενέργειας, Αεροναυτικής &Περιβάλλοντος 

37 
 

διαχωριστών τύπου Τ. Στις μελέτες τους κατασκεύασαν διάφορους διαχωριστές 

χρησιμοποιώντας συνδυασμούς απλών συνδέσεων τύπου Τ και Υ κάθετα προς τα 

πάνω. Τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά διαχωρισμού τέτοιων διακλαδισμένων δικτύων 

και η επίδραση πολλαπλών συνδέσμων σε σειρά παρήγαγαν μια σειρά δοκιμών για 

τη βελτιστοποίηση της γεωμετρικής διαμόρφωσης της δομής. 

Η τελική επιλογή της διαμόρφωσης που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τον 

βαθμό διαχωρισμού που απαιτείται από το σύστημα. Όταν πρέπει να 

εξασφαλιστούν υψηλά κλάσματα κενού στη συνδυασμένη διακλάδωση, ένας 

συνδυασμός συνδέσεων τύπου Τ και Υ αποδείχθηκε ο πλέον αποτελεσματικός. 

Επίσης, η χρήση τριών (3) συνδέσεων τύπου Τ σε σειρά μειώνει το κλάσμα κενού 

στον κύριο αγωγό παράγοντας μια ροή με υψηλό ποσοστό υγρού σε αυτή. 
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3.Πειραματική Εγκατάσταση  
 

3.1) Περιγραφή πειραματικής διαδικασίας 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται η πειραματική εγκατάσταση που χρησιμοποιήθηκε για την 

επίτευξη των πειραματικών μετρήσεων. Η διάταξη αποτελείται κυρίως από PVC αγωγούς 

καθώς και από πλαστικούς σωλήνες (μπλε χρώματος) από όπου εισέρχεται ο αέρας στην 

διάταξη. Το διάφανο τμήμα PVC που απεικονίζεται παρακάτω αποτελεί την γεωμετρία 

προς την υπολογιστική προσομοίωση. Μέσω των φλαντζών που απεικονίζονται στο Σχήμα 

8 προσδίδεται φορητότητα στην διακλάδωση και επομένως είναι δυνατόν να 

τοποθετηθούν διακλαδώσεις διαφορετικής γωνίας. Οι πειραματικές μετρήσεις την εν λόγο 

εργασίας πάρθηκαν για πλευρικό βραχίονα τοποθετημένο στις 30ο. 

 

Σχήμα 7:  Πειραματική διάταξη 
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Σχήμα 8:  Διαχωριστής τύπου Τ στις 30ο 

Όπως προαναφέρθηκε σκοπός του πειράματος είναι η μελέτη του διαχωρισμού διφασικής 

ροής αέρα-νερού μέσω T-junction διακλάδωσης για γωνία 30ο. Στο παρακάτω σχήμα 

απεικονίζεται σε 3D μορφή η πειραματική εγκατάσταση, η διάταξη αυτή σχεδιάστηκε 

προσεγγιστικά μέσω του προγράμματος σχεδίασης SketchUp. Για την περιγραφή του 

τρόπου λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης, ακολουθείται διαδοχικά η πορεία των δύο 

ρευστών (αέρα, νερού) δηλαδή περιγράφεται η διαδρομή του αέρα μέσα από την 

πειραματική εγκατάσταση και έπειτα η αντίστοιχη διαδρομή του νερού ώστε να προκύψει 

ο συνδυασμός τους και κατ’ επέκταση να περιγράφει η ακριβής λειτουργία και διαδικασία 

του πειράματος καθώς και η λεπτομερής περιγραφή των πειραματικών εξαρτημάτων. 
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Σχήμα 9:  Πειραματική εγκατάσταση μέσω του σχεδιαστικού προγράμματος SketchUp 

 

Η παροχέτευση του αέρα πραγματοποιείται μέσω κομπρεσέρ το οποίο λειτουργεί σε πίεση 

έως 9 bar και διοχετεύει αέρα στην εγκατάσταση 4 bar. Ο αέρας εισέρχεται στην 

πειραματική εγκατάσταση από αριστερά όπως φαίνεται στην εικόνα από όπου ρυθμίζεται 

η παροχή μέσω μιας μικρής βάνας. Έπειτα μετριέται η παροχή του αέρα με τον εξής τρόπο:  

χωρίς να ανοίξουμε την αντλία αφήνουμε τον αέρα να ΄΄τρέξει΄΄ μέσα στους αγωγούς ώστε 

μέσω των κλειστών βανών να οδηγηθεί στο ηλεκτρονικό παροχόμετρο και μέσω ρύθμισης 

της αντλίας να επιτύχουμε την ζητούμενη παροχή. Στην συνέχεια ο αέρας εισέρχεται στον 

αγωγό και αναμιγνύεται με το νερό ώστε να προκύψει το διφασικό μείγμα. Το μίγμα 

εισέρχεται στον κύριο αγωγό (δηλαδή αυτόν με τα διαφανή τοιχώματα ο οποίος αποτελεί 

και την γεωμετρία για την υπολογιστική προσομοίωση). Αμέσως ακολουθεί ο διαχωρισμός 

της ροής μέσω της διακλάδωσης όπου στον κατακόρυφο κλάδο αναχωρεί μείγμα πλούσιο 

σε αέρα ενώ στον οριζόντιο πλούσιο σε νερό.  

Το νερό εισέρχεται στην διάταξη μέσω αντλίας η οποία προμηθεύεται το νερό μέσω της 

εικονιζόμενης δεξαμενής. Η παροχή του εισερχόμενου νερού ρυθμίζεται μέσω της 

εικονιζόμενης βάνας και έπειτα μετριέται μέσω υπέρυθρων αισθητήρων που 

τοποθετούνται εξωτερικά του σωλήνα. Στην συνέχεια αναμιγνύεται με τον αέρα σε 

διφασικό μείγμα.  
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Το διφασικό μίγμα πλούσιο σε αέρα που ανεβαίνει στον κατακόρυφο κλάδο οδηγείται στον 

αγωγό εξόδου προς την δεξαμενή στο πάνω μέρος του οποίου υπάρχει διάφανο δοχείο 

υπερχείλισης όπου μέσω βάνας στοχεύουμε στην διατήρηση σταθερής στάθμης του νερού. 

Ο αέρας που εγκλωβίζεται πάνω από το νερό οδηγείται προς το ηλεκτρονικό παροχόμετρο, 

αφού πρώτα περάσει μέσα από δύο υδατοπαγίδες, εκεί μετριέται η παροχή του αέρα για 

χρονικό διάστημα τριών (3) λεπτών. Στο διάστημα αυτό το ψηφιακό ροόμετρο αέρα έχει 

την λειτουργία αθροιστή μάζας δίνοντας μας την δυνατότητα μέτρησης της συνολικής 

παροχής αέρα στο χρονικό αυτό διάστημα.  

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε σετ μετρήσεων. Συγκεκριμένα, κρατώντας 

σταθερή την παροχή αέρα μεταβάλουμε ανά μέτρηση την παροχή του νερού μέσω της 

βάνας που προαναφέρθηκε. Έτσι, οι πειραματικές μετρήσεις ολοκληρώνονται έχοντας 

πάρει αποτελέσματα για τρείς (3) παροχές αέρα όπου σε κάθε μια αντιστοιχούν τέσσερις 

(4) παροχές νερού. Συνολικά λοιπόν πραγματοποιήθηκαν δώδεκα (12) πειραματικές 

μετρήσεις. Σημειώνεται, ότι η κάθε ογκομετρική περίπτωση υλοποιήθηκε τρείς φορές για 

μεγαλύτερη ακρίβεια και εγκυρότητα των πειραματικών μετρήσεων. Από τις τρείς 

μετρήσεις του κάθε σετ επιλέχθηκε ο μέσος όρος των τιμών. 

 

3.2) Περιγραφή μετρητικού εξοπλισμού και λοιπών στοιχείων 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες από την πειραματική εγκατάσταση καθώς και 

τα τυποποιημένα από τον κατασκευαστή σχέδια για τον εξοπλισμό του πειράματος.  

➢ Λίστα πειραματικού εξοπλισμού:  

Α/Α Περιγραφή 

1  Αντλία νερού  

2 Κομπρεσέρ αέρα  

3 Δεξαμενή νερού  

4 Ροόμετρο υπερήχων 

5 Ροόμετρο αέρα τύπου πλωτήρα 

6 Διαχωριστής τύπου Τ  

7 Δοχείο υπερχείλισης 

8 Υδατοπαγίδα  

9 Παροχόμετρο αέρα 

10 Μανόμετρα πίεσης 
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11 Βάνες ρυθμίσεις παροχής αέρα 

12 Βάνες ρυθμίσεις παροχής νερού 

13 Αντεπίστροφο 

14 Θερμόμετρο 

 

 

3.2.1) Εξοπλισμός και μετρητικά όργανα 

1. Αντλία νερού:   

Χαρακτηριστικά αντλίας:   

Μοντέλο LOWARA COM 350/11 

Μέγιστη παροχή  24 m3/h 

Μανομετρικό  17.5 m  

Ισχύς  1.5 HP (1.1 kW) 

Απορροφήσιμη ισχύς 1.55 kW 

Βάρος αντλίας 15.5 kg 

Διατομή εισόδου  1 1/2 in 

Διατομή εξόδου 1 1/4 in 

Στροφές λειτουργίας 2850 rpm 

Πίνακας 2:  Χαρακτηριστικά αντλίας νερού 

 

Σχήμα 10:  Αντλία νερού Lowara COM350/11 
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Σχήμα 11:  Διαστάσεις αντλίας 

2. Δεξαμενή νερού 

Η δεξαμενή που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατασκευασμένη από PVC και πέραν της 

οπής στο επάνω μέρος της, θα φέρει επιπλέον στο πλευρικό της τμήμα οπές διαμέτρου 

1 ½ και 1 ¼ in από όπου θα πραγματοποιείται η αναρρόφηση από την αντλία και η 

επιστροφή του νερού από τον οριζόντιο κλάδο της διάταξης διαχωρισμού, αντίστοιχα. 

Επιπλέον, κοντά στον πυθμένα της δεξαμενής θα υπάρχει ακόμη μία οπή διαμέτρου 2 

in και κατάλληλη βάνα, προκειμένου να είναι δυνατή η εκκένωση της από το 

περιεχόμενο νερό.  



Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση διφασικής ροής αέρα-νερού σε διάταξη διαχωρισμού 
με πλευρικό βραχίονα διακλάδωσης τύπου Τ υπό κλίση 30ο                                  Γλύκας Μάρκος 

Τμ. Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομ. Ενέργειας, Αεροναυτικής &Περιβάλλοντος 

45 
 

 

Σχήμα 12:  Δεξαμενή νερού 

 

3. Αεροσυμπιεστής-κομπρεσέρ αέρα 

Ο αέρας θα εισέρχεται στο σύστημα από αεροσυμπιεστή με αεριοφυλάκιο 

χωρητικότητας 300 L, ενώ η μέγιστη πίεση δεν θα υπερβαίνει τα 6 bar και θα ελέγχεται 

από πιεσοστάτη. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ρυθμιστής πίεσης προκειμένου ο 

αεροσυμπιεστής να τίθεται εκ νέου σε λειτουργία όταν η πίεση είναι χαμηλότερη από 

2 bar. 

Μοντέλο  TOROS 300/600/4HP 

Χωρητικότητα αεριοφυλακίου 300L 

Ισχύς 4 HP 

Μέγιστη παροχή 600 L/min 

Μέγιστη πίεση  10 bar (145psi) 

Βάρος 133 kg 

Πίνακας 2:  Χαρακτηριστικά αεροσυμπιεστή 
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Σχήμα 13:  Αεροσυμπιεστής 

 

 

4. Ροόμετρο αέρα 

 

Σχήμα 14:  Ροόμετρο αέρα πειραματικής εγκατάστασης 
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Μοντέλο  Kytola A-8D R 

Εύρος παροχής  20-220 ΝL/min 

Διατομή εισόδου-εξόδου 3/8 in 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar  

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας  75 °C 

Πίνακας 3:  Ιδιότητες ροόμετρου αέρα 

 

 

Σχήμα 15:  Διαστάσεις ροόμετρου αέρα 
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5. Ροόμετρο υπερήχων  

Μοντέλο  UMI 840 Ultrasonic 

Εύρος παροχής ± 32 m/s 

Ορθότητα ± 1.5% 

Ακρίβεια 0.0001 m/s 

Πίνακας 4:  Ιδιότητες ροόμετρου υπερήχων 

 

 

Σχήμα 16:  Ροόμετρο υπερήχων 
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Σχήμα 17:  Σύνδεση υπερήχων στον οριζόντιο αγωγό 

 

6. Ψηφιακό παροχόμετρο αέρα  

Μοντέλο  Aalborg GFΜ 37 

Εύρος παροχής  0-40 L/min 

Διατομή εισόδου-εξόδου 1/4 in 

Τάση λειτουργίας 0-5 VDC 

Ακρίβεια  0.1 L/min 

Αθροιστής  TOT-10-OC (5-10 V DC) 

Πίνακας 5:  Ιδιότητες παροχόμετρου αέρα 

 



Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση διφασικής ροής αέρα-νερού σε διάταξη διαχωρισμού 
με πλευρικό βραχίονα διακλάδωσης τύπου Τ υπό κλίση 30ο                                  Γλύκας Μάρκος 

Τμ. Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομ. Ενέργειας, Αεροναυτικής &Περιβάλλοντος 

50 
 

 

Σχήμα 18: Ψηφιακό ροόμετρο αέρα 

 

7. Μανόμετρα  

Όσον αφορά τα μανόμετρα είναι όλα με σπείρωμα 1/4’’ στο κάτω μέρος στο κάτω 

μέρος ( lower mount ) και με διάμετρο κάσας 63mm (ΝS 63) . 

 

Μοντέλο 213.53 

Εύρος πίεσης  0-4 bar 

Διατομή εισόδου ¼ in  

Πίνακας 6:  Ιδιότητες μανομέτρων 

 

Σχήμα 19:  Μανόμετρο γλυκερίνης 
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Σχήμα 20:  Διαστάσεις μανομέτρων 
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8. Φίλτρο υγρασίας-Υδατοπαγίδες 

 

Σχήμα 21:  Υδατοπαγίδες πειραματικής εγκατάστασης 

 

Σχήμα 22:  Διαστάσεις υδατοπαγίδας 
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9. Δοχείο υπερχείλισης  

Μέσω του δοχείου υπερχείλισης επιδιώκουμε την μηδαμινή συμπαράσυρση της υγρής 

φάσης από την αέρια που οδηγείται προς το ψηφιακό παροχόμετρο αέρα. Το δοχείο 

είναι κλειστό στο επάνω μέρος και φέρει 2 οπές διαμέτρου ¾ in. Στην οπή εξόδου 

οδηγείται ο αέρας που φεύγει προς τις υδατοπαγίδες και εν συνέχεια προς το ψηφιακό 

παροχόμετρο. Στην οπή εισόδου εισέρχεται το διφασικό μίγμα αέρα-νερού, το νερό 

οδηγείται μέσω αγωγού προς την δεξαμενή ενώ ο αέρα στην οπή εξόδου. 

 

Σχήμα 23:  Δοχείο υπερχείλισης 

10.Σφαιρικές βάνες:  Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε σπείρωμα 1’’ εκτός 

από την μεγάλη βάνα των 3’’ που είναι τοποθετημένη στην ΄΄αποχέτευση΄΄ του 

διάφανου δοχείου υπερχείλισης. 
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Σχήμα 24:  Χαρακτηριστικά σφαιρικής βάνας 
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4.Προσδιορισμός Τύπου Ροής 
 

Ο προσδιορισμός του τύπου ροής επιτυγχάνεται μέσω του ροϊκού χάρτη του Baker. Για να 

βρεθούν τα σημεία πάνω στον χάρτη πρέπει να υπολογιστούν δύο συντελεστές, ο  
ṁG

λ
  και 

ο ṁL ∙ Ψ, όπου ṁG και ṁL οι παροχές μάζας ανά μονάδα επιφανείας του αέρα και του 

νερού αντίστοιχα, με τους συντελεστές λ και Ψ να δίδονται από τις σχέσεις:  

λ = (
ρG

ρA
∙

ρL

ρW
)0.5 

Ψ =
σW

σ
∙ [

μL

μW
∙ (

ρW

ρL
)

2

]

1
3

 

όπου ρ, σ, μ είναι αντίστοιχα η πυκνότητα, η επιφανειακή τάση και το δυναμικό ιξώδες 

του ρευστού, ενώ G και L υποδεικνύουν την αέρια και την υγρή φάση αντίστοιχα, και 

τέλος οι συντελεστές A και W δηλώνουν την  τιμή του αντίστοιχου μεγέθους του αέρα και 

του νερού σε ατμοσφαιρικές συνθήκες. 

Αφού υπολογιστούν οι παραπάνω συντελεστές και βρεθούν τα αντίστοιχα σημεία στον 

ροϊκό χάρτη θα γίνει επαλήθευση των αποτελεσμάτων μέσω φωτογραφιών που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια εκπόνησης των πειραμάτων. 

Για τον υπολογισμό των τεταγμένων και τετμημένων του χάρτη ξεκινάμε από τις 

ογκομετρικές παροχές του αέρα και του νερού, οι οποίες για κάθε περίπτωση 

απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Q(L/min) 

Qa1 =18  Qw1 = 8.329932  

Qw2 = 16.659864  

Qw3 = 24.989796  

Qw4 = 33.319728  
  

Qa2 = 30  Qw1 = 8.329932  

Qw2 = 16.659864  

Qw3 = 24.989796  

Qw4 = 33.319728  
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Πίνακας 7:  Περιπτώσεις ογκομετρικών παροχών αέρα-νερού 

 

Η παροχή μάζας ανά μονάδα επιφανείας (
kg

s ∙ m2⁄ ) προκύπτει από τη γενική σχέση:  

m = ρ ∙
Q

Α ∙ 1000 ∙ 60
 

όπου m η παροχή μάζας ανά μονάδα επιφανείας, Q η ογκομετρική παροχή της κάθε φάσης 

και A το εμβαδόν διατομής το οποίο για κυκλικό αγωγό διαμέτρου 20mm όπως στην 

εξεταζόμενη περίπτωση, δίδεται από τη σχέση:  

Α = π ∙
d2

4
= 3.14 ∙ 10−4 m2 

 

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την παροχή παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

m(
𝐤𝐠

𝐬 ∙ 𝐦𝟐⁄ ) 

ma1 =1.15  mw1 = 441.20  

mw2 = 882.402  

mw3 = 1323.56 

mw4 = 1764.77 
  

ma2 = 1.914 mw1 = 441.20  

mw2 = 882.402  

mw3 = 1323.56 

mw4 = 1764.77 
  

Qa3 = 40  Qw1 = 8.329932  

Qw2 = 16.659864  

Qw3 = 24.989796  

Qw4 = 33.319728  
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ma3 = 2.552 mw1 = 441.20  

mw2 = 882.402  

mw3 = 1323.56 

mw4 = 1764.77 

Πίνακας 8:  Παροχή μάζας αέρα-νερού 

Για τους συντελεστές λ και Ψ, και για όλες τις ογκομετρικές παροχές νερού και αέρα 

που εξετάζονται, ισχύει ότι λ=Ψ=1, δεδομένου ότι:  

ρG = ρΑ = 1.205 
kg

m3⁄  

ρL = ρW = 998.2 
kg

m3⁄  

σW = σL = 72.86 ∙ 10−3  N m⁄  

μW=μL = 0.001002 Pa ∙ s 

Επομένως, οι όροι που καθορίζουν την τετμημένη και τεταγμένη των αξόνων του 

ροϊκού χάρτη του Baker, για κάθε εξεταζόμενη περίπτωση, φαίνονται στον Πίνακα, ενώ 

στο Σχήμα 25 παρουσιάζεται ο αναμενόμενος τύπος ροής για τις εξεταζόμενες ροϊκές 

συνθήκες. 

 

 

Παροχή μάζας 𝐦𝐆

𝛌
  (

𝐤𝐠
𝐬 ∙ 𝐦𝟐⁄ ) 𝐦𝐋 ∙ 𝚿 (

𝐤𝐠
𝐬 ∙ 𝐦𝟐⁄ ) 

ma1 

mw1 1.15 441.20 

mw2 1.15 882.402 

mw3 1.15 1323.56 

mw4 1.15 1764.77 

Πίνακας 9:  Τετμημένη και τεταγμένη ροϊκού χάρτη Baker για παροχή μάζας ma1 
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Παροχή μάζας 𝐦𝐆

𝛌
  (

𝐤𝐠
𝐬 ∙ 𝐦𝟐⁄ ) 𝐦𝐋 ∙ 𝚿 (

𝐤𝐠
𝐬 ∙ 𝐦𝟐⁄ ) 

ma2 

mw1 1.914 441.20 

mw2 1.914 882.402 

mw3 1.914 1323.56 

mw4 1.914 1764.77 

Πίνακας 10:  Πίνακας 3: Τετμημένη και τεταγμένη ροϊκού χάρτη Baker για παροχή μάζας ma2 

 

 

Παροχή μάζας 𝐦𝐆

𝛌
  (

𝐤𝐠
𝐬 ∙ 𝐦𝟐⁄ ) 𝐦𝐋 ∙ 𝚿 (

𝐤𝐠
𝐬 ∙ 𝐦𝟐⁄ ) 

ma3 

mw1 2.552 441.20 

mw2 2.552 882.402 

mw3 2.552 1323.56 

mw4 2.552 1764.77 

Πίνακας 11:  Τετμημένη και τεταγμένη ροϊκού χάρτη Baker για παροχή μάζας ma3 

Μέσω των αποτελεσμάτων που προέκυψαν βρίσκουμε μέσω του χάρτη του Baker τον τύπο 

της διφασικής ροής. Παράλληλα γίνεται η σύγκριση των θεωρητικών αποτελεσμάτων 

(ροϊκός χάρτης Baker) με τα πειραματικά μέσω των φωτογραφικών λήψεων που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την πειραματική διαδικασία.  
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Σχήμα 25:  Ροϊκός χάρτης Baker για Qa1= 18 L/min 

 

 

Σχήμα 26:  Στιγμιότυπο για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών Qa1-Qw1 
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Σχήμα 27:  Στιγμιότυπο για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών  Qa1-Qw2 

 

Σχήμα 28:  Στιγμιότυπο για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών  Qa1-Qw3 
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Σχήμα 29:  Στιγμιότυπο για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών Qa1-Qw4 

 

Σχήμα 30:   Ροϊκός χάρτης Baker για Qα3= 30 L/min 
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Σχήμα 31:  Στιγμιότυπο για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών  Qa2-Qw1 

 

Σχήμα 32:  Στιγμιότυπο για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών Qa2-Qw2 
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Σχήμα 33:  Στιγμιότυπο για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών Qa2-Qw3 

 

Σχήμα 34:  Στιγμιότυπο για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών Qa2-Qw4 
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Σχήμα 35:  Ροϊκός χάρτης Baker για Qα5= 40 L/min 

 

 

  

Σχήμα 36:  Στιγμιότυπο για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών Qa3-Qw1 
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Σχήμα 37:  Στιγμιότυπο για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών  Qa3-Qw2 

 

Σχήμα 38:  Στιγμιότυπο για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών  Qa3-Qw3 
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Σχήμα 39:  Στιγμιότυπο για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών  Qa3-Qw4 

 

Μέσα από τον ροϊκό χάρτη του Baker παρατηρείται ότι κατά κύριο λόγο οι ροές και για 

τις τρείς παροχές του αέρα κινούνται στο όριο μεταξύ Slug-Plug ροής. Αυτό είναι κάτι που 

επαληθεύεται εν μέρη και από τις φωτογραφίες. Βέβαια η υψηλή ταχύτητα του νερού δεν 

μας επιτρέπει την λήψη φωτογραφιών όπου αναπαρίσταται ξεκάθαρα ο τύπος της 

διφασικής ροής. Επίσης, παρατηρείται ότι η Slug ροή είναι πιο ξεκάθαρη όσο αυξάνεται η 

παροχή του νερού προσδίδοντας έτσι μια πιο ακανόνιστη μορφή στην διαφασική ροή. 
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5.ΠέριγραφηΥπολογιστικού Προβλήματος 
 

5.1 Εισαγωγή 
 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ουσιαστικά είναι η σύγκριση των 

πειραματικών αποτελεσμάτων με αυτήν των υπολογιστικών. Η υπολογιστική 

προσομοίωση για να είναι όσο  το δυνατόν πιο ακριβείς απαιτεί ακρίβεια τόσο στην 

επιλογή και δημιουργία του πλέγματος όσο και στην ορθή επιλογή μεθόδων και δεδομένων 

για τις εξισώσεις που θα χρησιμοποιηθούν από το ANSYS Fluent. Για τον λόγο αυτό 

πρέπει να υπολογιστούν μεγέθη όπως το ύψος του πρώτου υπολογιστικού κελιού από το 

τοίχωμα, το κλάσμα κενού, το απαιτούμενο μήκος του αγωγού εισόδου, η διατμητική τάση  

καθώς και η πτώση πίεσης στον αγωγό.  

 

5.2 Υπολογισμός Κλάσματος Κενού 
 

Όπως προαναφέρθηκε το κλάσμα κενού εG ορίζεται σαν το κλάσμα του εμβαδού της 

διατομής του αγωγού που καταλαμβάνεται από την αέρια φάση. Στην ενότητα αυτή θα 

υπολογισθεί το κλάσμα κενού μέσω του εμπειρικού μοντέλου του Premoli. Στο τέλος, θα 

γίνει σύγκριση του κλάσματος κενού που υπολογίσθηκε από το μοντέλο αυτό με τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα του CFD.  

 

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός θα γίνει μέσω της εξίσωσης (67). Για τον υπολογισμό του 

λόγου ταχυτήτων (68) χρειάζεται να υπολογισθεί ο συντελεστής y (60) και κατ’ επέκταση 

ο συντελεστής β μέσω της εξίσωσης (61).  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες υπολογισμού του κλάσματος κενού για όλες τις 

περιπτώσεις παροχών αέρα νερού:   

Qa1 = 18 L/min 

 Q(L/min) β y Re We E1 E2 s εG 

Qw1 8.33 0.68 2.17 8829.56 53.86 1.23 0.01 2.79 0.44 

Qw2 16.70 0.52 1.08 17678.39 215.89 1.08 0.02 2.09 0.34 

Qw3 
25.00 0.42 0.72 26453.22 483.41 1.00 0.04 1.82 0.28 
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Qw4 
33.30 0.35 0.54 35228.05 857.30 0.95 0.07 1.66 0.25 

Πίνακας 12:  Υπολογισμός κλάσματος κενού για την ογκομετρική παροχή αέρα Qa1 = 18 L/min 

 

 

Qa2 = 30 L/min 

 Q(L/min) β y Re We E1 E2 s εG 

Qw1 8.33 0.78 3.60 8844.75 54.04 1.23 0.01 3.29 0.52 

Qw2 16.70 0.64 1.79 17693.59 216.27 1.08 0.02 2.40 0.43 

Qw3 
25.00 0.55 1.20 26468.42 483.96 1.00 0.04 2.04 0.37 

Qw4 
33.30 0.47 0.90 35243.25 858.04 0.95 0.07 1.84 0.33 

Πίνακας 13:   Υπολογισμός κλάσματος κενού για την ογκομετρική παροχή αέρα Qa2 = 30 L/min 

 

Qa3= 40 L/min 

 Q(L/min) β y Re We E1 E2 s εG 

Qw1 
8.33 0.83 4.79 8857.49 54.20 1.23 0.01 3.63 0.57 

Qw2 
16.70 0.83 4.79 17706.32 216.58 1.08 0.02 3.21 0.43 

Qw3 
25.00 0.83 4.79 26481.15 484.43 1.00 0.04 2.94 0.35 

Qw4 33.30 0.83 4.79 35255.98 858.66 0.95 0.07 2.73 0.31 

Πίνακας 14:  Υπολογισμός κλάσματος κενού για την ογκομετρική παροχή αέρα Qa3 = 40 L/min 

 

5.3) Υπολογισμός Διατμητικής Τάσης 

 

Ο υπολογισμός της διατμητικής τάσης είναι απαραίτητος στη συγκεκριμένη διπλωματική 

εργασία καθώς η τιμή της θα χρησιμοποιηθεί για την εύρεση του 𝑦𝑐𝑒𝑙𝑙, δηλαδή για το ύψος 

του πρώτου υπολογιστικού κελιού της προσομοίωσης κοντά στο τοίχωμα. Το μοντέλο των 

Beggs-Brill αναφέρεται σε τύπο ροής με φυσαλίδες (bubble flow) αλλά προσφέρει 
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ικανοποιητικά αποτελέσματα και για άλλα μοτίβα ροής. Στο μοντέλο αυτό, ο συντελεστής 

τριβής 𝑓𝑇𝑃 με το τοίχωμα δίνεται από τη σχέση:  

 
fTP = fn ∙

fTP

fn
 

(70) 

   

Ο συντελεστής τριβής fn για μονοφασική ροή δίδεται από την σχέση των Swamee-Jain:   

 1

√fn

= 1.14 − 2 ∙ ln (
k

d
+

21.25

Re0.9
) 

(71) 

 

Ο αριθμός Reynolds στο συγκεκριμένο μοντέλο υπολογίζεται από τη σχέση:  

 
Re =

ρn ∙ Um ∙ d

μn
 

(72) 

Όπου:  

 ρn = ρL ∙ λL + ρG ∙ λG (73) 

 μn = μL ∙ λL + μG ∙ λG (74) 

τα λG, λL δίδονται από τις σχέσεις:  

 
λG =

UG

Um
 

(75) 

 
λL =

UL

Um
 

(76) 

 Um = UL + UG (77) 

Ο συντελεστής τριβής της διφασικής ροής fTP συνδέεται με τον συντελεστή τριβής της 

μονοφασικής ροής fn με την παρακάτω σχέση:  

 fTP

fn
= es 

(78) 

όπου S:  
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S =

lny

−0.0523 + 3.182 ∙ lny − 0.8725 ∙ ln2y + 0.01853 ∙ ln4y
 

(79) 

 
y =

λL

HL
2(a)

 
(80) 

Το holdup της υγρής φάσης HL(a) δίδεται από τη σχέση:  

 HL(a) = HL(0) ∙ Ψ (81) 

 

όπου Ψ:  

 Ψ = 1 + C ∙ [sin(1.8 ∙ a) − 0.333 ∙ sin3(1.8 ∙ a)] (82) 

Για οριζόντια ροή, όπου α=0, προκύπτει Ψ=1 και επομένως η σχέση 46 γίνεται:  

 HL(a) = HL(0) (83) 

όπου HL(0):  

 
HL(0) =

α1 ∙ λL
b

NFR
c  

(84) 

 

Όπου  NFR
c :  

 
NFR

c  =
Um

2

g ∙ D
 

(85) 

Στο μοντέλο των Beggs – Brill, όπως αναγράφεται στον Μάργαρη [23]οι τύποι ροής 

κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες:   

• Segregated, όπου ανήκουν οι ροές Stratified, Wavy και Annular, 

• Intermittent, στις οποίες ανήκουν οι ροές Plug και Slug, 

• Distributed, στις οποίες ανήκουν τα είδη ροής bubble και bubble mist. 

Έτσι ανάλογα με το είδος της ροής προκύπτουν οι συντελεστές α1, b, και c, Πίνακας 16. 
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ΤΥΠΟΣ ΡΟΗΣ a1 b c 

Segregated 0.980 0.4846 0.868 

Intermittent 0.845 0.5851 0.0173 

Distributed 1.065 0.5824 0.0609 

Πίνακας 15:  Συντελεστές ανάλογα με το είδος ροής 

Η διατμητική τάση στο τοίχωμα τ0 τέλος, σύμφωνα με το μοντέλο των Beggs – Brill, 

θεωρώντας ομογενή ροή με ταχύτητα Um, είναι:  

 
τ0 =

fTP ∙ ρn ∙ Um
2

8
 

(86) 

 

Για τον υπολογισμό της διατμητικής τάσης ακολουθείτε η διαδικασία που μόλις 

αναλύθηκε. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακες παρακάτω. Λόγω των πολλών 

μεταβλητών που χρειάζεται να βρεθούν για τον υπολογισμό της διατμητικής τάσης ,τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται ανάλογα την ογκομετρική παροχή αέρα σε διαφορετικούς 

πίνακες.  

 

 

Qa1 = 18 L/min 

 Q(L/min) UG(m/s) UL(m/s) Um(m/s) λG λL 

Qw1 
8.33 0.955 0.442 1.397 0.684 0.316 

Qw2 
16.70 0.955 0.886 1.841 0.519 0.481 

Qw3 
25.00 0.955 1.327 2.282 0.419 0.581 

Qw4 
33.30 0.955 1.767 2.722 0.351 0.649 

Πίνακας 16:  Υπολογισμός λG, λL  για ογκομετρική παροχή αέρα Qa1 = 18 L/min 
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Qa2 = 30 L/min 

 Q(L/min) UG(m/s) UL(m/s) Um(m/s) λG λL 

Qw1 
8.33 1.592 0.442 2.034 0.783 0.217 

Qw2 
16.70 1.592 0.886 2.478 0.642 0.358 

Qw3 

25.00 1.592 1.327 2.918 0.545 0.455 

Qw4 
33.30 1.592 1.767 3.359 0.474 0.526 

Πίνακας 17:  Υπολογισμός λG, λL  για ογκομετρική παροχή αέρα Qa2 = 30 L/min 

 

Qa3 = 30 L/min 

 Q(L/min) UG(m/s) UL(m/s) Um(m/s) λG λL 

Qw1 
8.33 2.122 0.442 2.564 0.828 0.172 

Qw2 
16.70 2.122 0.886 3.009 0.705 0.295 

Qw3 
25.00 2.122 1.327 3.449 0.615 0.385 

Qw4 
33.30 2.122 1.767 3.889 0.546 0.454 

Πίνακας 18:  Υπολογισμός λG, λL  για ογκομετρική παροχή αέρα Qa3 = 30 L/min 

Στην συνέχεια υπολογίζεται ο αριθμός Froude ΝFR και το holdup του νερού HL(0). Οι 

παράμετροι α1, b και c λαμβάνονται από τον πίνακα με τους συντελεστές ανάλογα με το 

είδος ροής. Για οριζόντια ροή, όπου α=0, προκύπτει Ψ=1 και άρα HL(0) = HL(a). Επίσης 

υπολογίζονται οι παράμετροι y, s καθώς και ο λόγος του συντελεστή διφασικής ροής fTP 

πρός τον συντελεστή μονοφασικής ροής fn. Έτσι για Intermittent τύπο ροής όπου 

περιλαμβάνει Slug, Plug τύπο ροής προκύπτει:   

• α1 = 0.845 

• b = 0.5851 

• c = 0.0173 
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Qa1 = 18 L/min 

 Nfr
c HL(0) = 

HL(a) 

y S fTP fn fTP/ fn 

Qw1 
9.949 0.043 168.610 0.836 0.632 0.274 2.307 

Qw2 
17.279 0.032 473.574 0.469 0.430 0.269 1.599 

Qw3 

26.534 0.023 1081.366 0.294 0.356 0.265 1.342 

Qw4 
37.766 0.017 2149.925 0.206 0.323 0.263 1.229 

Πίνακας 19:  Αριθμός Froude, holdup νερού, παράμετροι y,S και λόγος συντελεστών τριβής μονοφασικής και διφασικής 

ροής fTP/fn για Qa1=18 L/min. 

 

Qa2 = 30 L/min 

 Nfr
c HL(0) = 

HL(a) 

y S fTP fn fTP/ fn 

Qw1 
21.083 0.016 807.219 0.346 0.379 0.268 1.413 

Qw2 
31.297 0.015 1634.146 0.237 0.335 0.264 1.267 

Qw3 
43.410 0.012 3018.165 0.175 0.312 0.262 1.191 

Qw4 
57.500 0.010 5165.419 0.137 0.298 0.260 1.147 

Πίνακας 20:  Αριθμός Froude, holdup νερού, παράμετροι y,S και λόγος συντελεστών τριβής μονοφασικής και διφασικής 
ροής fTP/fn για Qa2=30 L/min. 

Qa3 = 40 L/min 

 Nfr
c HL(0) = 

HL(a) 

y S fTP fn fTP/ fn 

Qw1 
33.519 0.009 2122.457 0.207 0.326 0.265 1.231 

Qw2 
46.135 0.009 3670.266 0.160 0.307 0.262 1.173 
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Qw3 
60.630 0.008 6057.504 0.128 0.295 0.259 1.136 

Qw4 
77.103 0.007 9522.444 0.106 0.286 0.258 1.112 

Πίνακας 21:   Αριθμός Froude, holdup νερού, παράμετροι y,S και λόγος συντελεστών τριβής μονοφασικής και διφασικής 
ροής fTP/fn για Qa2=40 L/min. 

Στούς πίνακες που ακολουθούν προσδιορίζονται η πυκνότητα ρn και το ιξώδες μn της 

θεωρούμενης μονοφασικής ροής καθώς και ο αριθμός Reynolds που προκύπτει μέσω 

αυτών. 

Qa1 = 18 L/min 

 ρn μn Re 

Qw1 
316.623  3.30E-04 26805.704 

Qw2 
481.026 4.93E-04 35962.237 

Qw3 
580.853 5.91E-04 44831.007 

Qw4 
648.377 6.58E-04 53645.637 

Πίνακας 22:  Πυκνότητα, ιξώδες και αριθμός Reynolds για Qa1 = 18 L/min 

Qa2 = 30 L/min 

 ρn μn Re 

Qw1 
217.874 2.3E-04 38129.244 

Qw2 
357.731 3.7E-04 47827.819 

Qw3 
454.384 4.7E-04 56885.143 

Qw4 
525.690 5.4E-04 65796.197 

Πίνακας 23:  Πυκνότητα, ιξώδες και αριθμός Reynolds για Qa2 = 30 L/min 
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Qa3 = 40 L/min 

 ρn μn Re 

Qw1 
173.043 1.9Ε-04 47179.727 

Qw2 
294.852 3.1Ε-04 57504.929 

Qw3 
384.664 4.0Ε-04 66784.970 

Qw4 
454.137 4.7Ε-04 75810.871 

Πίνακας 24:  Πυκνότητα, ιξώδες και αριθμός Reynolds για Qa3 = 40 L/min 

 

Αφού έχουν υπολογισθεί όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να υπολογισθεί και η 

διατμητική τάση τ0.  

Qa1 = 18 L/min 

 τ0 (Pa) 

Qw1 

48.857 

Qw2 

87.686 

Qw3 

134.670 

Qw4 

193.816 

Πίνακας 25:  Διατμητική τάση για Qa1 = 18 L/min 
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Qa2 = 30 L/min 

 τ0 (Pa) 

Qw1 

42.676 

Qw2 

91.988 

Qw3 

150.823 

Qw4 

220.703 

Πίνακας 26:  Διατμητική τάση για Qa2 = 30 L/min 

 

Qa3 = 40 L/min 

 τ0 (Pa) 

Qw1 

46.320 

Qw2 

102.379 

Qw3 

168.598 

Qw4 

245.919 

Πίνακας 27:  Διατμητική τάση για Qa3 = 40 L/min 

 Παρατηρείται ότι η μικρότερη διατμητική τάση στο τοίχωμα αντιστοιχεί στον 

συνδυασμό παροχών Qa2- Qw1 με τ0 = 42,676 Pa.  
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5.4) Υπολογισμός  Ύψους Πρώτου Υπολογιστικού Κελιού 
 

Ο υπολογισμός της διατμητικής τάσης πραγματοποιήθηκε για τον υπολογισμό του πρώτου 

υπολογιστικού κελιού που θα χρησιμοποιηθεί στην υπολογιστική προσομοίωση μέσω του 

ANSYS Fluent. Επιλέγουμε την μικρότερη τιμή της διατμητικής τάσης που βρέθηκε 

παραπάνω διότι στην ελάχιστη τιμή της αντιστοιχεί το μέγιστο ύψος για το ycell. Έτσι, για 

το ζεύγος Qa2- Qw1 έχουμε την μικρότερη τ0 και ίση με 42,676 Pa. Μέσω του τ0 και της 

πυκνότητας ρn υπολογίζεται η διατμητική ταχύτητα U* με τον παρακάτω τύπο:  

 
𝑈∗ = √

𝜏0

𝜌𝑛
=√

42.676

𝜌𝑛
 

(87) 

 

Για την περίπτωση που επιλέγουμε αντιστοιχούν οι τιμές ογκομετρικών παροχών: 𝑄𝑎2 =

30
𝑁𝐿

𝑚𝑖𝑛
 και 𝑄𝑤1 = 8,33

𝐿

𝑚𝑖𝑛
, για αυτό το ζευγάρι παροχών έχουμε τα εξής δεδομένα:   

𝜌𝑛 = 217,874
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝜇𝑛 = 0.00023
𝑘𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
 

𝜏0 = 42,676𝑃𝑎 

Έτσι, για τις παραπάνω τιμές και σύμφωνα με τη σχέση (53) προκύπτει:  

𝑈∗ = √
42.676

217,874
= 0,44

𝑚

𝑠
 

Επομένως, το ύψος του 1ου υπολογιστικού κελιού ως προς το τοίχωμα του αγωγού θα 

δίνεται από τη σχέση:  

 

ycell =
y+ ∙

μn
ρn

U ∗
 

(88) 

Για τον λόγο που χρησιμοποιείται το μοντέλο τύρβης k-ε στις υπολογιστικές 

προσομοιώσεις, υπεισέρχεται ένας περιορισμός στην τιμή y+ όπου σύμφωνα με το το 

User’s Guide του λογισμικού ANSYS Fluent οι τιμές του κυμαίνονται από 30 έως 300. 

Στην εν λόγω εργασία επιλέγεται η τιμή y+ = 80. Αντικαθιστώντας στην σχέση (85) 

προκύπτει:  

            ycell =
80∙

0.00023

217.874

0.44
= 0.2𝑚𝑚 
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5.5) Πτώση Πίεσης 
 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της πτώσης πίεσης από τα 

θεωρητικά μοντέλα που αναλύθηκαν στην παράγραφο 2.8. Όπως προαναφέρθηκε τα 

μοντέλα πιέσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι εμπειρικά και φαινομενολογικά. Στα 

εμπειρικά κατατάσσονται το Ομογενές μοντέλο και το μοντέλο του Müller-Steinhagen & 

Heck ενώ στα φαινομενολογικά του Beattie-Whalley και του Olujić.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις πτώσεις πίεσης ανάλογα με τις 

παροχές αέρα και νερού, όμοια με τα παραπάνω:  

 

Qa1 = 18 L/min 

dP/dx (Pa/m)  

 

 Ομογενές 

Μοντέλο 

Müller-

Steinhagen & 

Heck 

 

Beattie-

Whalley 

 

Olujić 

 

Qw1 
488.31 454.67 487.16 120.66 

Qw2 
1096.87 1087.35 1146.08 415.03 

Qw3 
1853.22 1888.14 1960.80 870.60 

Qw4 
2751.92 2845.91 2920.17 1481.17 

Πίνακας 28:  Πτώση πίεσης για Qa1 = 18 L/min 
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Qa2 = 30 L/min 

dP/dx (Pa/m)  

 

 Ομογενές 

Μοντέλο 

Müller-

Steinhagen & 

Heck 

 

Beattie-

Whalley 

 

Olujić 

 

Qw1 696.75 652.93 661.02 158.79 

Qw2 1459.93 1440.95 1478.87 529.57 

Qw3 2351.61 2397.46 2445.12 1097.47 

Qw4 3374.42 3514.77 3550.70 1854.78 

Πίνακας 29:  Πτώση πίεσης για Qa2 = 30 L/min 

 

Qa3 = 40 L/min 

dP/dx (Pa/m)  

 

 Ομογενές 

Μοντέλο 

Müller-

Steinhagen & 

Heck 

 

Beattie-

Whalley 

 

Olujić 

 

Qw1 
866.21 819.07 795.98 182.92 

Qw2 
1758.64 1747.61 1738.30 596.83 

Qw3 
2763.72 2841.52 2823.95 1226.11 

Qw4 
3890.53 4095.03 4045.23 2062.22 
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Πίνακας 30:  Πτώση πίεσης για Qa3 = 40 L/min 

 

Διαγραμματικά η σύγκριση των μεθόδων παρουσιάζεται στα παρακάτω σχήματα:  

 

Σχήμα 40:  Σύγκριση εμπειρικών μοντέλων πτώσης πίεσης 

 

 

Σημειώνεται ότι η γραφική παράσταση όπου τα σημεία παριστάνονται με ́ ΄●΄΄ αναφέρεται 

στο Ομογενές μοντέλο πτώσης πίεσης ενώ το  ́ ΄■΄΄ στο μοντέλο Muller-Steinhagen&Heck 

. 
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Σχήμα 41: Σύγκριση φαινομενολογικών μεθόδων 

Στην περίπτωση αυτή το σύμβολο ΄΄▲΄΄ αντιστοιχεί στο μοντέλο Beattie&Whalley και  

΄΄◊΄΄ στο μοντέλο του Olujic.  

Για την διαγραμματική σύγκριση των δυο μοντέλων επιλέχθηκαν και δύο ενδιάμεσες 

παροχές αέρα 25,35 L/min ώστε να προσδώσουν μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά και καλύτερη 

οπτικοποίηση του διαγράμματος.  

 

5.6) Υπολογισμός Μήκους Αγωγού Εισόδου 
 

Το ελάχιστο μήκος εισόδου (Le) για πλήρως ανεπτυγμένη ροή στην περίπτωση τυρβώδους 

ροής μπορεί να υπολογιστεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος, με την εφαρμογή της ακόλουθης 

σχέσης:  

 Le = 4.4 ∙ Re1/6 ∙ d (89) 

Ο έτερος μπορεί να γίνει ορίζοντας ένα εύρος τιμών σύμφωνα με μια θεωρητική 

προσέγγιση, όπως αυτή του Nikuradse [30], σύμφωνα με την οποία:  

 25 ∙ d ≤ Le ≤ 40 ∙ d (90) 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, όπου χρησιμοποιείται το εμπειρικό μοντέλο του 

Premoli για τον υπολογισμό του κλάσματος κενού, ο αριθμός Reynolds (Re) στις 

παραπάνω σχέσεις αντικαθίσταται από τη μεγαλύτερη τιμή του αριθμού Reynolds (Re) της 
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υγρής φάσης. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 8, η τιμή αυτή αντιστοιχεί στο ζεύγος 

ογκομετρικών παροχών Qa3 = 40 L
min⁄ , Q𝑤4 = 33 L

min⁄  και είναι ίσος με την τιμή 

35255.98. Χρησιμοποιώντας τη σχέση (89), το χαρακτηριστικό μήκος εισόδου προκύπτει:  

Le = 503.91 mm 

ενώ χρησιμοποιώντας την σχέση (56) το εύρος τιμών το οποίο προκύπτει είναι:  

500 mm ≤ Le ≤ 800 𝑚𝑚 

Χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό μήκος, που προκύπτει από την σχέση (55) -το οποίο 

και περιλαμβάνεται στο εύρος τιμών που προκύπτει από τη σχέση (56)- και 

προσαυξάνοντας την τιμή αυτή κατά 30%, το χαρακτηριστικό μήκος εισόδου λαμβάνεται 

τελικά ίσο με 700 mm. 

 

5.7) Κατασκευή Γεωμετρίας Και Πλέγματος 
 

5.7.1) 2-D Γεωμετρία 

Η υλοποίηση τόσο της δισδιάστατης όσο και της τρισδιάστατης γεωμετρίας έγινε μέσω 

του σχεδιαστικού προγράμματος Design Modeler του ANSYS. Για μήκος αγωγού 700mm, 

δηλαδή το μήκος του αγωγού από την αρχή της διφασικής μίξης μέχρι τον διαχωρισμό 

τους στον εγκάρσιο βραχίονα υπό γωνία 30ο, προκύπτουν οι παρακάτω διαστάσεις:  

• Αγωγός προσαγωγής νερού:  50 mm 

• Αγωγός  προσαγωγής αέρα:  50 mm  

• Τμήμα μίξης ρευστών: 20 mm  

• Κύριο τμήμα αγωγού: 700 mm  

• Πλευρικός αγωγός στις 30ο: 300 mm 

• Αγωγός εξόδου: 300 mm 

 

Οι παραπάνω διαστάσεις απεικονίζονται στο ακόλουθο σκαρίφημα το οποίο έγινε μέσω 

του σχεδιαστικού προγράμματος SpaceClaim.  
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Σχήμα 42: Σκαρίφημα γεωμετρίας 

 

Η δισδιάστατη γεωμετρία που χρησιμοποιήθηκε για την υπολογιστική προσομοίωση 

πραγματοποιήθηκε μέσω Design Modeler χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο τις εντολές 

Sketching → Draw → Line και Concept → Surface From Sketches. Κατά την ολοκλήρωση 

της η γεωμετρία έχει την ακόλουθη μορφή:  

 

Σχήμα 43: Δισδιάστατη γεωμετρία 

 

Παρατηρείται ότι η γεωμετρία έχει χωριστεί σε τμήματα, αυτό έγκειται στο ότι θα 

δημιουργηθούν διαφορετικά ήδη πλέγματος σε κάθε τμήμα, για παράδειγμα στο τμήμα 

μίξης και στην διακλάδωση θα χρησιμοποιηθεί πιο πυκνό πλέγμα ώστε να έχουμε 

μεγαλύτερη ακρίβεια.  
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Για  την ολοκλήρωση της γεωμετρίας απαιτείται η δημιουργία επιφάνειας, αυτό γίνεται 

μέσω της εντολής Surface from Sketches και έχει την ακόλουθη μορφή:  

 

 

 

Σχήμα 44:  Δισδιάστατη γεωμετρία 

 

 

 

Αφού ολοκληρωθεί η γεωμετρία σειρά έχει η δημιουργία του πλέγματος (Meshing). Σε 

πρώτη φάση επιλέγονται και ονοματίζονται τα όρια (είσοδοι, έξοδοι, τοιχώματα ) του 

αγωγού μέσω της εντολής Create Named Selections. Συγκεκριμένα, στην επιφάνεια 

εισαγωγής του αέρα δίδεται το όνομα air_inlet και στην αντίστοιχη του νερού το όνομα 

water_inlet, ενώ στην επιφάνεια εξόδου του αέρα στον κατακόρυφο κλάδο της 

διακλάδωσης τύπου Τ δίδεται το όνομα branch_outlet και στην οριζόντια έξοδο της 

διάταξης το όνομα run_outlet. Τέλος, στα τοιχώματα του αγωγού δίδεται το όνομα wall 

(Σχήμα 45).  
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Σχήμα 45: Είσοδοι, έξοδοι και τοιχώματα αγωγού 

 

 

Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία του υπολογιστικού πλέγματος. Αρχικά με την εντολή 

Mesh → Mesh Control → Face Meshing ορίζεται το γενικό υπολογιστικό πλέγμα για όλη 

την γεωμετρία. Το πλέγμα πραγματοποιήθηκε με τετράπλευρα στοιχεία – Quadrilaterals. 

Όπως προαναφέρθηκε όσο περισσότερα στοιχεία έχει το υπολογιστικό πλέγμα τόσο 

καλύτερη θα είναι η ακρίβεια του αποτελέσματος, στην εν λόγω περίπτωση  όμως η μεγάλη 

αύξηση του αριθμού των στοιχείων συνεπάγει πολύ χρόνο υπολογιστικής λειτουργίας κάτι 

που δεν είναι εφικτό. Για τον καλύτερο συνδυασμό ακρίβειας και υπολογιστικού χρόνου 

επιλέγεται η πύκνωση του πλέγματος σε κάποια κρίσιμα σημεία όπως στο τμήμα μίξης και 

στην διακλάδωση. Αυτό γίνεται μέσω της εντολής Edge Sizing, όπου μέσω αυτής γίνονται 

κατάλληλες υποδιαιρέσεις των επιμέρους τμημάτων. Στα παρακάτω σχήματα φαίνεται ο 

τρόπος που έχει γίνει το υπολογιστικό πλέγμα καθώς και οι αντίστοιχες υποδιαιρέσεις στα 

εν λόγο τμήματα:  
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Σχήμα 46: Υπολογιστικό πλέγμα στο τμήμα μίξης 

 

Σχήμα 47: Υπολογιστικό πλέγμα στην διακλάδωση 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση του υπολογιστικού πλέγματος σειρά έχει το Setup του ANSYS 

Fluent δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο καθορίζουμε τα φυσικά και μαθηματικά δεδομένα 

της υπολογιστικής προσομοίωσης. Περαιτέρω ανάλυση θα πραγματοποιηθεί παρακάτω.  
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5.7.2) 3-D Γεωμετρία  

‘Όπως αναφέρεται στην ενότητα 4.7.1 η δημιουργία της τρισδιάστατης γεωμετρίας γίνεται 

μέσω του Design modeler του ANSYS. Όμοια με την δισδιάστατη γεωμετρία παρατίθενται 

οι παρακάτω εικόνες:  

 

Σχήμα 48: Τρισδιάστατη γεωμετρία 

 

Σχήμα 49: Τμήμα μίξης 
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Σχήμα 50: Τμήμα διακλάδωσης 

 

 

Αφού ολοκληρωθεί η δημιουργία της γεωμετρίας, σειρά έχει ,όμοια με την προηγούμενη 

ενότητα, η δημιουργία υπολογιστικού πλέγματος. Αρχικά, επιλέγουμε και πάλι τις 

επιφάνειες εισόδου-εξόδου του αέρα και του νερού καθώς και τα τοιχώματα του αγωγού. 

Έπειτα δημιουργείται το υπολογιστικό πλέγμα επιλέγοντας μεγαλύτερη πύκνωση στις 

κρίσιμες περιοχές.  
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Σχήμα 51: Επιφάνειες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα-νερού 

 

Σχήμα 52: Υπολογιστικό πλέγμα στο τμήμα μίξης 
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Σχήμα 53: Υπολογιστικό τμήμα στο τμήμα διακλάδωσης 

 

  Έπειτα από τη δημιουργία του υπολογιστικού πλέγματος ελέγχεται ομοίως η ποιότητά 

του, βάσει των τιμών που λαμβάνουν τα μεγέθη της στρεβλότητας (Skewness), της 

ορθογωνικής ποιότητας (Orthogonal Quality) και του λόγου μήκους προς ύψος των 

πλευρών των κελιών του υπολογιστικού πλέγματος (Aspect Ratio) που συζητήθηκαν και 

προηγουμένως. Έτσι, όπως φαίνεται και στα Σχήματα 54-56, το πλέγμα που 

δημιουργήθηκε στην περίπτωση της τρισδιάστατης γεωμετρίας είχε άκρως ικανοποιητικές 

τιμές για τα παραπάνω μεγέθη, ενώ αριθμούσε περίπου 409000 κελιά. 

 

Σχήμα 54: Λόγος μήκους προς ύψους των πλευρών του στοιχείου 
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Σχήμα 55: Ποιότητα στοιχείου 

 

Σχήμα 56: Στρεβλότητα υπολογιστικού πλέγματος 

Μέσω των δεδομένων από τα παραπάνω σχήματα το υπολογιστικό πλέγμα που 

χρησιμοποιήθηκε είναι αποδεκτό καθώς η μέγιστη στρεβλότητα είναι μικρότερη από 0,95 

(Max Warping Factor = 5.1251e-004), ο μέγιστος λόγος του μήκους προς το ύψος των 

κελιών του πλέγματος είναι περίπου ίσος με 10 ενώ ιδανικά θα έπρεπε να είναι μικρότερος 

( Max Aspect Ratio = 10.867) και τέλος η ελάχιστη ποιότητα των στοιχείων να είναι 

μεγαλύτερη 0.1 ( Min Element Quality =  0.16).  
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5.8) Παράμετροι  Υπολογιστικής  Προσομοίωσης  
 

Αφού έχει ολοκληρωθεί η γεωμετρία και το υπολογιστικό πλέγμα σειρά έχει η εισαγωγή 

των απαραίτητων δεδομένων για αριθμητική προσομοίωση. Σε πρώτη φάση γίνεται η 

είσοδος στο Workbench του ANSYS. Από την πληθώρα υπολογιστικών εφαρμογών 

επιλέγεται το Fluid Flow (Fluent), από εκεί δημιουργείται η γεωμετρία και το 

υπολογιστικό πλέγμα. Έπειτα, γίνεται η σύνδεση του Fluent στο υπολογιστικό πλέγμα που 

έχει δημιουργηθεί (Mesh) ώστε να ξεκινήσει το Setup και κατ’ επέκταση η εισαγωγή των 

παραμέτρων για την υπολογιστική προσομοίωση.  

 

Σχήμα 57: Περιβάλλον στο Workbench 

 

Η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται μέσω του Setup. Επιλέγοντας το εμφανίζεται το 

παράθυρο του Fluent Launcher, εκεί όπου επιλέγεται παράλληλη ακρίβεια (Double 

Precision)  καθώς και το πλήθος των πυρήνων του επεξεργαστή ανάλογα με την 

δυνατότητα του υπολογιστή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 10. 
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Σχήμα 58: Επιλογή ακρίβειας και πυρήνες επεξεργασίας 

Αφού ανοίξει το περιβάλλον του Setup, η διαδικασία για την εισαγωγή των στοιχείων 

ξεκινά από το General όπου εκει επιλέγεται μεταβλητός χρόνος για τον υπολογισμό καθώς 

και η επιρροή της βαρύτητας όπως απεικονίζεται παρακάτω:  

 

 

Σχήμα 59:  Επιλογές για τον χρόνο και την βαρύτητα 
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Έπειτα από την καρτέλα Models → Multiphase επιλέγεται το πολυφασικό μοντέλο 

Volume Of Fluid (VOF). Στο ίδιο μενού επιλέγεται το μοντέλο τύρβης Realizable k-

epsilon. 

 

Σχήμα 60:  Επιλογή πολυφασικού μοντέλου VOF 

 

Σχήμα 61:   Επιλογή μοντέλου τύρβης k-ε 
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Στην συνέχεια, πρέπει να επιλεχθούν τα ρευστά από την καρτέλα Materials. Αρχικά 

υπάρχει μόνο ο αέρας, το νερό εισάγεται μέσω αναζήτησης από το Fluent Database. Από 

την ίδια καρτέλα είναι δυνατό να καθοριστούν και οι ιδιότητες του εκάστοτε ρευστού. 

Έπειτα καθορίζεται το πρωτεύον και δευτερεύων ρευστό της διφασικής ροής μέσω του 

Define→Phases. Από εκεί επιλέγεται το νερό ως πρωτεύον και ο αέρας ως δευτερεύον. 

 

Σχήμα 62:  Στοιχεία διφασικής ροής και καθορισμός ιδιοτήτων ρευστών 

 

Σχήμα 63: Πρωτεύον και δευτερεύον φάση 

Έπειτα καθορίζονται οι συνοριακές συνθήκες του προβλήματος (Boundary Conditions). 

Ξεκινώντας, λοιπόν, από την επιφάνεια εισαγωγής του αέρα, επιλέγεται ο ορισμός της 
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ταχύτητας εισόδου του μίγματος (mixture – velocity inlet), η ένταση της τύρβης 

(Turbulence Intensity) και η κλίμακα αυτής (Turbulence Length Scale). Η τιμή της 

ταχύτητας του αέρα είναι η τιμή της φαινομενικής ταχύτητας ανάλογα την αντίστοιχη 

περίπτωση, στο στιγμιότυπο που παρουσιάζεται παρακάτω, η τιμή της είναι ίση με 

4.53m/s. Η ένταση της τύρβης είναι ίση με 5%. Όμοια καθορίζονται και οι τιμές εισόδου 

για την υγρή φάση.  

 

 

 

Σχήμα 64: Ταχύτητα εισόδου και ένταση τύρβης αέρα 

 



Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση διφασικής ροής αέρα-νερού σε διάταξη διαχωρισμού 
με πλευρικό βραχίονα διακλάδωσης τύπου Τ υπό κλίση 30ο                                  Γλύκας Μάρκος 

Τμ. Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομ. Ενέργειας, Αεροναυτικής &Περιβάλλοντος 

97 
 

 

Σχήμα 65:  Ταχύτητα εισόδου και ένταση τύρβης νερού 

 

Αφού έχει γίνει η εισαγωγή των δεδομένων, πρέπει να οριστεί ότι στην ζώνη air_inlet και 

water_inlet εισέρχεται μόνο αέρας και νερό αντίστοιχα. Αυτό γίνεται αλλάζοντας την 

εκάστοτε φάση, από την επιλογή Phase για τον αέρα και το νερό αντίστοιχα και έπειτα 

μέσω του Edit εισάγουμε την τιμή 1 στο Volume Fraction. 

 

 

Σχήμα 66:  Είσοδος μόνο αέρα στο air_inlet 

Σειρά έχει η ρύθμιση των συνοριακών συνθηκών στην έξοδο της διακλάδωσης 30ο 

branch_outlet και στην  οριζόντια έξοδο run_outlet. Η βασική συνοριακή συνθήκη και στις 

δυο περιπτώσεις είναι η τιμή της πίεσης να είναι ίση με την ατμοσφαιρική. 
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Σχήμα 67:  Συνοριακή συνθήκη στην ζώνη branch outlet 

 

Σχήμα 68: Συνοριακή συνθήκη στην οριζόντια έξοδο run outlet 

Έπειτα εισάγονται τιμές για βασικά μεγέθη της αριθμητικής προσομοίωσης:  
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Σχήμα 69:  Reference Values 

 

 

Έπειτα, οι μέθοδοι επίλυσης (Solution Methods) αφορούν τον αλγόριθμο για τη σύζευξη 

πίεσης-ταχύτητας (PISO) ,τα σχήματα επίλυσης για τη βάθμωση των μεγεθών (Gradient), 

την πίεση (Pressure), την ορμή (Momentum), την τυρβώδη κινητική ενέργεια (Turbulent 

Kinetic Energy) και την σκέδαση της (Turbulent Dissipation Rate). Για την κάθε 

κατηγορία που αναφέρθηκε επιλέχθηκαν οι μέθοδοι που απεικονίζονται στην παρακάτω 

εικόνα:  
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Σχήμα 70:  Μέθοδοι επίλυσης υπολογιστικής διαδικασίας 

 

Έχοντας επιλέξει τον αλγόριθμο PISO για την υπολογιστική προσομοίωση ορίζονται και 

οι τιμές των συντελεστών υπο-χαλάρωσης που βρίσκονται στο μενού Solution Controls. 
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Σχήμα 71:  Συντελεστές υποχαλάρωσης 

 

Το τελευταίο βήμα πριν από την εισαγωγή του αριθμού και του μεγέθους των χρονικών 

βημάτων (Time Steps) και κατ’ επέκταση της έναρξης του ΄΄τρεξίματος΄΄, είναι η επιλογή 

επιφανειών ελέγχου (Surface Monitors). Η επιλογή αυτή έχει σκοπό την παρακολούθηση 

και την καταγραφή διάφορων μεγεθών της προσομοίωσης όπως η ταχύτητα, η πίεση κατά 

μήκος του κεντρικού αγωγού και η παροχή μάζας στην έξοδο του πλευρικού βραχίονα 

καθώς και στην οριζόντια έξοδο.  

Έπειτα στο μενού Run Calculation ορίζεται το μεταβλητό χρονικό βήμα (Variable Time 

Step Size) με αρχική τιμή 10-5s και αριθμό επαναλήψεων (Number of Time Steps) ίσο με 

300000. 



Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση διφασικής ροής αέρα-νερού σε διάταξη διαχωρισμού 
με πλευρικό βραχίονα διακλάδωσης τύπου Τ υπό κλίση 30ο                                  Γλύκας Μάρκος 

Τμ. Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομ. Ενέργειας, Αεροναυτικής &Περιβάλλοντος 

102 
 

 

Σχήμα 72: Monitor παρακολούθησης της παροχής μάζας του αέρα στην έξοδο του πλευρικού αγωγού 

 

Σχήμα 73:  Monitor παρακολούθησης της παροχής μάζας του νερού στην οριζόντια έξοδο του αγωγού 
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Σχήμα 74:  Χρονικό βήμα επίλυσης 

 

Επιπρόσθετα, βασικός παράγοντας που προστίθεται στην παραπάνω ακολουθία βημάτων 

είναι η δημιουργία των επιφανειών σε συγκεκριμένα γεωμετρικά σημεία του αγωγού 

(planes). Αυτό πραγματοποιείται με την εντολή Surface→Planes και έπειτα 

συμπληρώνονται οι συντεταγμένες της επιφάνειας. Για παράδειγμα, για την δημιουργία 

επιφάνειας σε μήκος x = 500 mm προκύπτουν τα παρακάτω:  
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Σχήμα 75:  Δημιουργία Surface Plane για  x=500mm 

Μέσω των Surface Planes που εγκαθίστανται στην υπολογιστική προσομοίωση είναι 

εφικτός ο υπολογισμός διάφορων παραμέτρων στα συγκεκριμένα σημεία όπως η πίεση και 

η ταχύτητα της διφασικής ροής. Η οπτικοποίηση των επιφανειών αυτών γίνεται ως εξής: 

Results→Graphics→ Set Up.  
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Σχήμα 76:  Ρυθμίσεις για την οπτικοποίηση της επιφάνειας για x = 500mm 

 

Σχήμα 77:  Οπτικοποίηση της επιφάνειας x = 500mm 

  



Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση διφασικής ροής αέρα-νερού σε διάταξη διαχωρισμού 
με πλευρικό βραχίονα διακλάδωσης τύπου Τ υπό κλίση 30ο                                  Γλύκας Μάρκος 

Τμ. Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομ. Ενέργειας, Αεροναυτικής &Περιβάλλοντος 

106 
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6. Αποτελέσματα 
 

6.1 Γενικά 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν και θα συγκριθούν τα αποτελέσματα των 

υπολογιστικών προσομοιώσεων με τα αντίστοιχα πειραματικά και θεωρητικά μοντέλα. 

Ειδικότερα θα συγκριθούν τα αποτελέσματα πάνω στον βαθμό διαχωρισμού που 

προέκυψαν από το ANSYS Fluent με τα αποτελέσματα που μετρήθηκαν κατά την 

εκπόνηση της πειραματικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα υπολογίζεται ο βαθμός 

διαχωρισμού για τις τρείς παροχές αέρα όπου στην κάθε μια αντιστοιχούν και τέσσερις 

παροχές νερού. Στο πλαίσιο αυτό υπολογίζεται και το ποσοστό συμπαράσυρσης της υγρής 

φάσης από την αέρια μέσω της διακλάδωσης τύπου Τ των 30ο. Αφού υπολογιστούν οι 

τιμές των αναφερόμενων μεγεθών ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση τους με 

τις μεταβολές των ογκομετρικών παροχών της διφασικής ροής.  

 Πέρα από την σύγκριση των υπολογιστικών αποτελεσμάτων με τις πειραματικές 

μετρήσεις στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν τα αποτελέσματα της αριθμητικής 

προσομοίωσης σε σχέση με θεωρητικά και εμπειρικά μοντέλα. Μέσω του ANSYS Fluent 

υπολογίζεται το κλάσμα κενού και συγκρίνεται με το θεωρητικό μοντέλο του Premoli. 

Επιπλέον, μέσω ειδικών επιφανειών που τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία του 

αγωγού υπολογίζονται τιμές πίεσης. Μετρώντας την πίεση σε δυο διαφορετικά σημεία του 

αγωγού υπολογίζεται η πτώση πίεσης της διφασικής ροής. Η τιμή αυτή συγκρίνεται με τα 

εμπειρικά μοντέλα (Ομογενές μοντέλο, Müller-Steinhagen & Heck) και τα 

φαινομενολογικά μοντέλα (Beattie-Whalley, Olujić) πτώσης πίεσης.  

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί οπτικοποίηση της κατανομής των φάσεων για επιλεγμένους 

συνδυασμούς ογκομετρικών παροχών και θα συγκριθούν με τις φωτογραφίες από την 

πειραματική διαδικασία καθώς και με το θεωρητικό μοντέλο για τον τύπο ροής ,τον χάρτη 

του Baker.  
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6.2. Βαθμός Διαχωρισμού 
 

Ο υπολογισμός του βαθμού διαχωρισμού ουσιαστικά είναι ο λόγος της παροχής μάζας του 

αέρα στην έξοδο του πλευρικού βραχίονα υπό γωνία 30ο προς την παροχή μάζας του αέρα 

που εισέρχεται στον αγωγό επί τοις εκατό για να εκφραστεί ως ποσοστό:  

𝜂(%) =
mair_branch_outlet

mair_inlet
∙ 100% 

Κατά την πειραματική διαδικασία ο υπολογισμός του βαθμού διαχωρισμού 

πραγματοποιήθηκε με τον ακόλουθο τρόπο:   

Σε πρώτη φάση γίνεται η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής μόνο του αέρα διατηρώντας 

τις βάνες της διάταξης κλειστές. Αφού επαληθευθεί η τιμή της ογκομετρικής παροχής, 

ανοίογει η αντλία ώστε να εισέλθει  το διφασικό μίγμα στον αγωγό. Στην συνέχεια 

διατηρώντας σταθερή την στάθμη του νερού στον αγωγό αποχέτευσης, μετράται 

αθροιστικά η ογκομετρική παροχή του αέρα στην έξοδο της διάταξης στο χρονικό 

διάστημα των τριών λεπτών. Υπολογίζοντας τον μέσο όρο της ογκομετρικής παροχής αέρα 

σ’αυτό το χρονικό διάστημα και διαιρώντας τον προς την αρχική παροχή υπολογίζεται ο 

βαθμός διαχωρισμού της αέριας φάσης.  

Για τον υπολογισμό του βαθμού διαχωρισμού στο Fluent, μετρήθηκε η παροχή μάζας του 

άερα σην έξοδο του πλευρικού βραχίονα των 30ο με την χρήση Surface Monitor κατά την 

διάρκεια της υπολογιστικής προσομοίωσης και έπειτα υπολογίστηκε ο μέσος όρος από το 

διάστημα αυτό. Επομένως, όμοια με την πειραματική διαδικασία, η τιμή αυτή διαιρείται 

με την παροχή μάζας εισόδου του αέρα και πολλαπλασιαζόμενη επί εκατό δίνει το 

ποσοστό του αέρα διαχωρίστηκε από την διφασική ροή. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του βαθμού διαχωρισμού για σταθερή 

ογκομετρική παροχή αέρα από τις πειραματικές μετρήσεις και από την υπολογιστική 

ανάλυση του Fluent καθώς και η σύγκλιση των τιμών από την υπολογιστική προσομοίωση 

στα πειραματικά δεδομένα.  
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Βαθμός Διαχωρισμού (%) 

Qa1 = 18 L/min 

 Πειραματικές  

Μετρήσεις 

Fluent Σύγκλιση 

Qw1 

93.17 89.37 

 

0.95 

 

Qw2 
90.53 87.90 

0.97 

 

Qw3 
87.08 86.78 

0.99 

 

Qw4 
84.16 86.28 

1.02 

 

Πίνακας 31:  Βαθμός διαχωρισμού για ογκομετρική παροχή αέρα Qa1 = 18 L/min 

 

Βαθμός Διαχωρισμού (%) 

Qa2= 30 L/min 

 Πειραματικές  

Μετρήσεις 

Fluent Σύγκλιση 

Qw1 
90.86 88.34 

0.97 

 

Qw2 
89.90 85.56 

0.95 

 

Qw3 
86.41 82.88 

0.95 

 

Qw4 83.04 82.81 0.99 
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Πίνακας 32:   Βαθμός διαχωρισμού για ογκομετρική παροχή αέρα Qa2 = 30 L/min 

 

Βαθμός Διαχωρισμού (%) 

Qa3= 40 L/min 

 Πειραματικές  

Μετρήσεις 

Fluent Σύγκλιση 

Qw1 89.93 88.04 0.97 

Qw2 
88.22 84.86 

0.96 

 

Qw3 
83.79 82.52 

0.98 

 

Qw4 
80.52 82.41 

1.02 

 

Πίνακας 33: Βαθμός διαχωρισμού για ογκομετρική παροχή αέρα Qa3 = 40 L/min 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι με την αύξηση της παροχής της υγρής 

φάσης μειώνεται ο βαθμός διαχωρισμού της αέριας. Η αυξανόμενη παροχή της υγρής 

φάσης παρασύρει μεγαλύτερη ποσότητα αέριας φάσης προς την οριζόντια έξοδο του 

αγωγού. Ο μεγαλύτερος βαθμός διαχωρισμού είναι 90,86 % και αντιστοιχεί για παροχή 

αέρα 18 L/min και νερού 8,33 L/min (Qa1-Qw1). Επιπλέον με την  αύξηση της 

ογκομετρικής παροχής του αέρα φαίνεται να μειώνεται ο βαθμός διαχωρισμού της αέριας 

φάσης.  

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από το Fluent, υπάρχει σχετικά μεγάλη σύγκλιση όπου κατά 

κύριο λόγο οι τιμές είναι λίγο μικρότερες από τις πειραματικές της τάξης του 1-2% εκτός 

από τις περιπτώσεις Qa1-Qw4, Qa3-Qw4 όπου οι τιμές είναι λίγο μεγαλύτερες από τις 

πειραματικές. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων από τις πειραματικές μετρήσεις και από το 

CFD απεικονίζεται διαγραμματικά παρακάτω:   
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Σχήμα 78:  Διαγραμματική σύγκριση πειραματικών και CFD αποτελεσμάτων για Qa1=18L/min 

 

 

Σχήμα 79:  Διαγραμματική σύγκριση πειραματικών και CFD αποτελεσμάτων για Qa2=30L/min 
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Σχήμα 80: Διαγραμματική σύγκριση πειραματικών και CFD αποτελεσμάτων για Qa3=40L/min 

6.3 Πτώση Πίεσης 

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί ο τρόπος υπολογισμού της βαθμίδας πίεσης μέσω του 

Fluent καθώς και η σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτής με τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα 

υπολογισμού πτώσης πίεσης.  

Η βαθμίδα πίεσης μετριέται μέσω των επιφανειών αναφοράς (Surface Plane) που 

τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία του αγωγού. Το πρώτο σημείο βρίσκεται στην 

θέση x = 500 mm, το δεύτερο στην θέση x = 700 mm και το τρίτο στην x = 900 mm. Οι 

δύο πρώτες επιφάνειες έχουν τοποθετηθεί πριν την διακλάδωση ,σε σημεία όπου η ροή 

έχει αναπτυχθεί πλήρως, ενώ η τρίτη επιφάνεια μετά την διακλάδωση. Η βαθμίδα πίεσης 

υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαφοράς των επιφανειών πριν και μετά την διακλάδωση 

προς την μεταξύ τους απόσταση:  

dPinlet to run outlet

dz
=  

P𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡(𝑥=700𝑚𝑚)  − P𝑟𝑢𝑛 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 (𝑥=900𝑚𝑚)  

0.2 
(
𝑃𝑎

𝑚
) 

Τα θεωρητικά μοντέλα πτώσης πίεσης που αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 2 αφορούν την 

πτώση πίεσης που προκαλείται λόγω της διφασικής ροής επομένως δεν είναι δυνατή η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων τους με την βαθμίδα πίεσης της διφασικής ροής. Για την 

συσχέτιση της πτώσης πίεσης θεωρητικών μοντέλων και CFD υπολογίζουμε την πίεση 

μεταξύ των επιφανειών x = 500 mm και x = 700 mm, δηλαδή στις θέσεις πριν τον 

διαχωρισμό της ροής.  
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dPℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙

dz
=  

P(𝑥=500𝑚𝑚)  − P𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 (𝑥=700𝑚𝑚)  

0.2 
 (

𝑃𝑎

𝑚
) 

Επομένως για τον κάθε ογκομετρικό συνδυασμό υγρής και αέριας φάσης φορτώνοντας  

ξεχωριστά τις χρονικές στιγμές (αρχεία .dat) από τα αρχεία που αποθηκεύονται με το πέρας 

της υπολογιστικής διαδικασίας, μέσω των Surface Planes υπολογίζεται η πίεση στην κατ’ 

αντιστοιχία επιφάνεια.  

Αφού ολοκληρωθεί η υπολογιστική διαδικασία, επιλέγεται μέσω της εντολής Import η 

εισαγωγή των χρονικών στιγμών  (αρχείο .dat) και στην συνέχεια με την ακολουθία 

Results→Reports→Surface Integrals με Report Type→ Mass-Weighted Average, Field 

Variable→Pressure  και Surface την επιφάνεια για την οποία αναζητείται η τιμή (στην 

περίπτωση αυτή για x = 500 mm) υπολογίζεται η τιμή της πίεσης για το συγκεκριμένο 

plane στην χρονική στιγμή που έχει εισαχθεί.  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι τιμές της πτώσης πίεσης από τα θεωρητικά 

μοντέλα και από το CFD. Έπειτα ακολουθεί διαγραμματική αναπαράσταση της σύγκρισης 

αυτών των μεθόδων . 

  

6.3.1) Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πτώσης Πίεσης  

 Παρακάτω παρουσιάζονται ξεχωριστά για την κάθε ογκομετρική παροχή αέρα οι τιμές 

τις πτώσεις πίεσης λόγω της διφασικής ροής με όλες τις αναφερόμενες μεθόδους.  

Πτώση Πίεσης (Pa/m) 

Qa1= 18 L/min 

 CFD 

(
𝐝𝐏𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍

𝐝𝐳
) 

Ομογενές 

μοντέλο 

Müller-

Steinhagen & 

Heck 

 

Beattie-

Whalley 

 

Olujić 

 

Qw1 89.50 488.31 454.67 487.16 120.66 

Qw2 235.80 1096.87 1087.35 1146.08 415.03 

Qw3 878.15 1853.22 1888.14 1960.80 870.60 

Qw4 1294.72 2751.92 2845.91 2920.17 1481.17 

Πίνακας 34:  Πτώση πίεσης για ογκομετρική παροχή αέρα Qa1=18 L/min 
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Πτώση Πίεσης (Pa/m) 

Qa2= 30 L/min 

 CFD 

(
𝐝𝐏𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍

𝐝𝐳
) 

Ομογενές 

μοντέλο 

Müller-

Steinhagen & 

Heck 

 

Beattie-

Whalley 

 

Olujić 

 

Qw1 126.85 696.75 652.93 661.02 158.79 

Qw2 381.25 1459.93 1440.95 1478.87 529.57 

Qw3 925.30 2351.61 2397.46 2445.12 1097.47 

Qw4 1522.60 3374.42 3514.77 3550.70 1854.78 

Πίνακας 35:  Πτώση πίεσης για ογκομετρική παροχή αέρα Qa2=30 L/min 

 

Πτώση Πίεσης (Pa/m) 

Qa3= 40 L/min 

 CFD 

(
𝐝𝐏𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍

𝐝𝐳
) 

Ομογενές 

μοντέλο 

Müller-

Steinhagen 

& Heck 

 

Beattie-

Whalley 

 

Olujić 

 

Qw1 127.45 866.21 819.07 795.98 182.92 

Qw2 401.95 1758.64 1747.61 1738.30 596.83 

Qw3 984.80 2763.72 2841.52 2823.95 1226.11 

Qw4 1572.65 3890.53 4095.03 4045.23 2062.22 

Πίνακας 36: Πτώση πίεσης για ογκομετρική παροχή αέρα Qa3=40 L/min 
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Διαγραμματική σύγκριση των παραπάνω αποτελεσμάτων για σταθερή ογκομετρική 

παροχή αέρα:    

 

Σχήμα 81:  Διαγραμματική σύγκριση των μεθόδων πτώσης πίεσης για Qa1=18 L/min 

 

Σχήμα 82:  Διαγραμματική σύγκριση των μεθόδων πτώσης πίεσης για Qa2=30 L/min 
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Σχήμα 83:  Διαγραμματική σύγκριση των μεθόδων πτώσης πίεσης για Qa3=40 L/min 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα γίνεται φανερή η σύγκλιση  των τιμών των μοντέλων 

Beattie-Whalley, Muller-Steinhagen & Heck και Ομογενές. Φαίνεται λοιπόν ότι τα 

αποτελέσματα των θεωρητικών μοντέλων ταυτίζονται με βασική εξαίρεση το μοντέλο του 

Olujic. Παρόμοια συμπεριφορά όσο αφορά τις τιμές του Olujic έχουν τα αποτελέσματα 

πτώσης πίεσης της υπολογιστικής ανάλυσης του Fluent. Τα αποτελέσματα της CFD 

διαδικασίας έχουν χαμηλότερες τιμές από το μοντέλο του Olujic εκτός από την περίπτωση 

Qa1-Qw4. 

 

6.4 Κλάσμα Κενού 
 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η διαδικασία εύρεσης του κλάσματος κενού 

με το εμπειρικό μοντέλο του Premoli. Στην ενότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί η σύγκριση 

των τιμών αυτών  με τις αντίστοιχες τιμές που προέκυψαν από την υπολογιστική 

προσομοίωση του Fluent.  

Ο υπολογισμός του κλάσματος κενού μέσω του Fluent είναι μια διαδικασία παρόμοια με 

τον υπολογισμό της πίεσης που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα.  

Η μέτρηση του κλάσματος κενού γίνεται και πάλι με την χρήση επιφανειών αναφοράς 

(Surface Plane), αυτή τη φορά για μήκος x = 600 mm, δηλαδή σε σημείο όπου η ροή έχει 
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αναπτυχθεί πλήρως. Παρακάτω παρουσιάζεται η διαδικασία για την μέτρηση του 

κλάσματος κενού μέσω του Fluent.  

 

Σχήμα 84:  Δημιουργία Surface Plane για x=600 mm 

 

Σχήμα 85:  Παράδειγμα υπολογισμού κλάσματος κενού για ταχύτητα αέρα 8,16m/s και νερού 1,33m/s 
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Στην συνέχεια στην καρτέλα Report Type εκτός από το Area-Weighted Average 

εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία επίλυσης για τις επιλογές Facet Average και Vertex 

Average. Για την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έχει επιλεχθεί μέσω της εντολής 

Import→Data εκτελείται η εντολή Compute και το αποτέλεσμα αναγράφεται στο πλαίσιο 

που βρίσκεται κάτω δεξιά του παραπάνω σχήματος. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 

για όσες χρονικές στιγμές είναι απαραίτητες (συνήθως πέντε (5) στο χρονικό διάστημα 3-

4s της υπολογιστικής ανάλυσης ) και για τα τρία (3) Reports Types που αναφέρθηκαν. 

Τέλος, βρίσκεται ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων από το κάθε ένα Report Type για όλες 

τις χρονικές στιγμές. Η ζητούμενη τιμή του κλάσματος κενού είναι ο μέσος όρος από  τις 

τιμές των Report Types.  

 

6.4.1 Παρουσίαση Και Σύγκριση Αποτελεσμάτων 

Όμοια με τις προηγούμενες ενότητες θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε 

πίνακες για σταθερή ογκομετρική παροχή και στην συνέχεια θα γίνει διαγραμματική 

σύγκριση των αποτελεσμάτων του Fluent και της μεθόδου του Premoli . 

 

Κλάσμα κενού  

Qa1 = 18 L/min 

 CFD Premoli 

Qw1 
0.442 0.437 

Qw2 
0.387 0.341 

Qw3 
0.364 0.284 

Qw4 
0.331 0.246 

Πίνακας 37:  Κλάσμα κενού για ογκομετρική παροχή αέρα Qa1=18 L/min 
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Κλάσμα κενού  

Qa2 = 30 L/min 

 CFD Premoli 

Qw1 
0.502 0.522 

Qw2 
0.436 0.428 

Qw3 
0.406 0.370 

Qw4 
0.388 0.328 

Πίνακας 38:  Κλάσμα κενού για ογκομετρική παροχή αέρα Qa2= 30L/min 

Κλάσμα κενού  

Qa3 = 40 L/min 

 CFD Premoli 

Qw1 
0.537 0.569 

Qw2 
0.465 0.479 

Qw3 
0.432 0.422 

Qw4 
0.414 0.379 

Πίνακας 39:  Κλάσμα κενού για ογκομετρική παροχή αέρα Qa3= 40L/min 
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Διαγραμματική σύγκριση αποτελεσμάτων:   

 

Σχήμα 86:  Διαγραμματική σύγκριση κλάσματος κενού για ογκομετρική παροχή αέρα Qa1=18 L/min 

 

Σχήμα 87:  Διαγραμματική σύγκριση κλάσματος κενού για ογκομετρική παροχή αέρα Qa2=30L/min 
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Σχήμα 88:  Διαγραμματική σύγκριση κλάσματος κενού για ογκομετρική παροχή αέρα Qa3=40L/min 

 

Τα αποτελέσματα από την ανωτέρα σύγκριση είναι αρκετά ικανοποιητικά καθώς φαίνεται 

οι τιμές σχεδόν να ταυτίζονται. Συγκεκριμένα σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις 

ογκομετρικής παροχής αέρα και νερού τα αποτελέσματα διαφέρουν στο δεύτερο δεκαδικό 

ψηφίο. Μοναδική εξαίρεση είναι η περίπτωση Qa3-Qw4.  

 

6.5 Ποσοστό Συμπαράσυρσης Της Υγρής Φάσης Εντός Της Διακλάδωσης 

30Ο 

 

Όμοια με τον τρόπο υπολογισμού του βαθμού διαχωρισμού είναι δυνατόν να βρεθεί και η 

επί τοις εκατό ποσότητα της υγρής φάσης που δεν συνεχίζει στην οριζόντια έξοδο αλλά 

συνεχίζει την ανοδική πορεία στον πλευρικό αγωγό γωνίας 30ο.  

Συγκεκριμένα, στον κώδικα Fluent μετρήθηκε σε κάθε χρονική στιγμή η παροχή μάζας σε 

kg
s⁄  του νερού που εξερχόταν από τον πλευρικό αγωγό τύπου Τ και στη συνέχεια 

συγκρίθηκε με την παροχή μάζας νερού που εισαγόταν στη ζώνη water_inlet. 

Λειτουργώντας με τον ίδιο τρόπο για τον υπολογισμό του βαθμού διαχωρισμού, του 

κλάσματος κενού και της πτώσης πίεσης γίνεται η μέτρηση της παροχής μάζας του νερού 

για την κάθε χρονική στιγμή που επιλέγεται και στο τέλος υπολογίζεται ο μέσος όρος τους 

mwater_branch_outlet.  Το τελικό αυτό αποτέλεσμα διαιρείται με την παροχή μάζας εισόδου 
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mwater_inlet   και πολλαπλασιάζεται επί 100 για να προκύψει το ποσοστό συμπαράσυρσης 

της υγρής φάσης από την αέρια:  

𝐹(%) =
m𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟_branch_outlet

mwater_inlet
∙ 100 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ποσοστού συμπαράσυρσης υγρής φάσης στον πλευρικό 

αγωγό 30ο για σταθερή ογκομετρική παροχή αέρα:   

 

 Ποσοστό συμπαράσυρσης υγρής φάσης 

Qa1 = 18 L/min 

 Qw(L/min) F(%) 

Qw1 
8.33 0.70 

Qw2 
16.7 0.87 

Qw3 
25 0.26 

Qw4 
33.3 2.53 

Πίνακας 41:  Ποσοστό συμπαράσυρσης υγρής φάσης στον πλευρικό αγωγό 30ο για ογκομετρική παροχή αέρα Qa1=18 

L/min 

Ποσοστό συμπαράσυρσης υγρής φάσης 

Qa2 =30  L/min 

 Qw(L/min) F(%) 

Qw1 
8.33 0.36 

Qw2 
16.7 0.86 
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Qw3 
25 0.12 

Qw4 
33.3 0.42 

Πίνακας 42:  Ποσοστό συμπαράσυρσης υγρής φάσης στον πλευρικό αγωγό 30ο για ογκομετρική παροχή αέρα Qa2=30  

L/min 

 

Ποσοστό συμπαράσυρσης υγρής φάσης 

Qa3 =40  L/min 

 Qw(L/min) F(%) 

Qw1 
8.33 0.35 

Qw2 
16.7 0.87 

Qw3 
25 0.38 

Qw4 
33.3 0.32 

Πίνακας 43:  Ποσοστό συμπαράσυρσης υγρής φάσης στον πλευρικό αγωγό 30ο για ογκομετρική παροχή αέρα Qa3=40 
L/min 

 

Ακολουθεί διαγραμματική σύγκριση των αποτελεσμάτων για το ποσοστό συμπαράσυρσης 

της υγρής φάσης για τις τρείς  περιπτώσεις ογκομετρικής παροχής αέρα:   
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Σχήμα 89:  Ποσοστό συμπαράσυρσης της υγρής φάσης στον πλευρικό αγωγό 30ο 

 

Για όλες τις περιπτώσεις ογκομετρικής παροχής αέρα τα ποσοστά συμπαράσυρσης της 

υγρής φάσης στον πλευρικό βραχίονα τα ποσοστά κυμαίνονται 0,1-09 % εκτός από την 

περίπτωση Qa1-Qw4 όπου η τιμή του ποσοστού ξεφεύγει στα 2,6%. 

 

 6.6 Οπτικοποίηση Κατανομής Φάσεων Στον Αγωγό  
 

Μέσω του ANSYS Fluent είναι δυνατή η αναπαράσταση της κατανομής των φάσεων για 

μια επιλεγμένη χρονική στιγμή της υπολογιστικής προσομοίωσης. Στην ενότητα αυτή θα 

γίνει η οπτικοποίηση της κατανομής των φάσεων της διφασικής ροής για μια μέση 

ογκομετρική παροχή αέρα και νερού. Συγκεκριμένα επιλέγεται η περίπτωση Qa2-Qw2  με 

ογκομετρική παροχή αέρα και νερού ίση με 30 L/min και 16,7 L/min αντίστοιχα. Η 

χρονική στιγμή που επιλέχθηκε είναι τα 3,7 sec. τιμή κατά την οποία υπάρχει υπολογιστική 

σύγκλιση της αριθμητικής ανάλυσης. 
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Σχήμα 90:  Οπτικοποίηση ολόκληρης της διάταξης διφασικής ροής για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών Qa2-Qw2 

 

 

Σχήμα 91:  Οπτικοποίηση στο τμήμα προσαγωγής και μίξης της  διφασικής ροής για την περίπτωση ογκομετρικών 
παροχών Qa2-Qw2 
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Σχήμα 92: Οπτικοποίηση στο τμήμα διακλάδωσης  της  διφασικής ροής για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών Qa2-
Qw2 

 

Σχήμα 93:  Οπτικοποίηση σε εγκάρσιες επιφάνειες της διφασικής ροής σε σημεία πριν ( x=600mm) και μετά (x=900mm) 
την διακλάδωση για την περίπτωση ογκομετρικών παροχών Qa2-Qw2 

 

Από τις παραπάνω απεικονίσεις παρατηρείται μια ελαφρώς κυματιστή, 

στρωματοποιημένη ροή κυρίως στα σημεία όπου το υπολογιστικό πλέγμα είναι πιο πυκνό, 

δηλαδή στο τμήμα μίξης των δύο ρευστών και στο τμήμα της διακλάδωσης. Επιπλέον, 

παρατηρείται σημαντική μείωση της ογκομετρικής παροχής αέρα, ειδικά στο Σχήμα 93, 

πριν και μετά την διακλάδωση, παρατήρηση η οποία επαληθεύει το φαινόμενο του 

διαχωρισμού . 
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6.6.1 Σύγκριση Πειραματικών, Υπολογιστικών Και Θεωρητικών Αποτελεσμάτων 

Κατανομής Φάσεων 

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται η σύγκριση της κατανομής των φάσεων και του 

τύπου ροής που προκύπτει από την πειραματική διαδικασία, την υπολογιστική 

προσομοίωση και τον ροϊκό χάρτη για την περίπτωση ογκομετρικής παροχής Qa2-Qw2. 

Παρακάτω απεικονίζονται τα στιγμιότυπα από την πειραματική και υπολογιστική 

διαδικασία σε σημείο που έχει αναπτυχθεί πλήρως η διφασική ροή και είναι κοντά στην 

διακλάδωση:   

 

 

Σχήμα 94:  Απεικόνιση της διφασικής ροής για την περίπτωση ογκομετρικής παροχής Qa2-Qw2 
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Σχήμα 95: Οπτικοποίηση της δοφασικής ροής  στο τμήμα του οριζόντιου αγωγού ακριβώς πριν την διακλάδωση για την 
περίπτωση ογκομετρικών παροχών Qa2-Qw2 

 

Συγκριτικά τα δύο παραπάνω στιγμιότυπα παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες. Ο τύπος 

ροής στις δύο περιπτώσεις φαίνεται να  είναι κυματοειδής με μία πιο ακανόνιστη μορφή 

στην πρώτη περίπτωση. Κατά την πειραματική διαδικασία λόγω της αυξημένης ορμής του 

νερού η ροή παρουσίαζε ανά διαστήματα βληματοειδείς σχήματα αέρα κατατάσσοντας 

έτσι τον τύπο της ροής σε Slug. Η κυματομορφή της ροής που απεικονίζεται στην πρώτη 

εικόνα δεν αποτελεί επακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας καθώς η λήψη ενός 

στιγμιότυπου σε συνδυασμό με τις υψηλές ταχύτητες αέρα και νερού την καθιστούν 

αναξιόπιστη. Συνεπώς παρόλο που υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των δύο εικόνων η 

κυματοειδής στρωματοποιημένη ροή που προέκυψε από την υπολογιστική ανάλυση 

αποκλίνει από την πραγματικότητα και τον ροϊκό χάρτη του Baker.  
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Συμπέρασμα 
 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέσω της υπολογιστικής 

προσομοίωσης τείνουν να πλησιάζουν τις πραγματικές και θεωρητικές τιμές. Δεν υπάρχει 

ξεκάθαρη εικόνα για την σύγκλιση των αποτελεσμάτων, δηλαδή αν για ένα ζευγάρι 

ογκομετρικών παροχών οι τιμές που προκύπτουν από την αριθμητική ανάλυση είναι 

συγκριτικά μεγαλύτερες ή μικρότερες από τις πειραματικές, θεωρητικές, υπάρχει 

προσέγγιση στις τιμές με μικρή απόκλιση. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν για όλες τις κατηγορίες αποτελεσμάτων που 

αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.   

Αρχικά, όσον αφορά τα πειραματικά αποτελέσματα για τον βαθμό διαχωρισμού 

παρατηρείται ότι για σταθερή ογκομετρική παροχή αέρα, όσο αυξάνεται η παροχή του 

νερού μειώνεται ο βαθμός διαχωρισμού. Όμοια, παρατηρείται ότι για σταθερή 

ογκομετρική παροχή νερού, η αύξηση της παροχής του αέρα προκαλεί μείωση στον βαθμό 

διαχωρισμού. Αντίστοιχα, το ίδιο φαινόμενο ισχύει και για τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την υπολογιστική μοντελοποίηση. Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 6 

οι πειραματικές και υπολογιστικές τιμές παρουσιάζουν σημαντική σύγκλιση και επομένως 

η προσομοίωση της πραγματικότητας μέσω αριθμητικής διαδικασίας για την 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι ακριβής.  

Τα αποτελέσματα που αφορούν την πτώση πίεσης έχουν δυσανάλογη συμπεριφορά με 

αυτά του βαθμού διαχωρισμού. Συγκεκριμένα, για σταθερή ογκομετρική παροχή αέρα η 

αύξηση της ογκομετρικής παροχής του νερού προκαλεί αύξηση της πτώσεις πίεσης. Όμοια 

είναι η συμπεριφορά και για  σταθερή ογκομετρική παροχή νερού. Τα αποτελέσματα της 

υπολογιστικής προσομοίωσης συγκλίνουν με το μοντέλο του Olujic. Τα αποτελέσματα 

των υπόλοιπων θεωρητικών μοντέλων συγκλίνουν μεταξύ τους αλλά γενικά αποκλείνουν 

αρκετά από την πτώση πίεσης που προέκυψε μέσω της υπολογιστικής μοντελοποίησης.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στα αποτελέσματα που προέκυψαν για την 

συμπαράσυρση της υγρής φάσης στον πλευρικό αγωγό των 30ο.  Όπως παρουσιάστηκε 

στο Σχήμα 89, δεν υπάρχει κάποια αλληλουχία των αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τις 

ογκομετρικές παροχές αέρα και νερού. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμπαράσυρσης της 

υγρής φάσης πραγματοποιείται για την ελάχιστη ογκομετρική παροχή αέρα και την 

μέγιστη του νερού (Qa1-Qw4) και το ελάχιστο για την περίπτωση Qa2-Qw3. Επομένως, το 

ποσοστό συμπαράσυρσης της υγρής φάσης στον πλευρικό αγωγό αποτελεί μια συνάρτηση 

πολλών παραγόντων όπως οι ογκομετρικές παροχές του αέρα-νερού, η κλίση και η 

διάμετρος του αγωγού αλλά και τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν στο 

ANSYS Fluent. 

Όσον αφορά τον τύπο ροής, όπως προαναφέρθηκε, κατά την πειραματική διαδικασία 

παρατηρήθηκε κυρίως ροή με τμήματα αέρα βληματοειδούς σχήματος- Slug flow. Αυτό 

είναι κάτι που επαληθεύεται και από το θεωρητικό μοντέλο του χάρτη του Baker. Αντίθετα 



Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση διφασικής ροής αέρα-νερού σε διάταξη διαχωρισμού 
με πλευρικό βραχίονα διακλάδωσης τύπου Τ υπό κλίση 30ο                                  Γλύκας Μάρκος 

Τμ. Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομ. Ενέργειας, Αεροναυτικής &Περιβάλλοντος 

130 
 

η κατανομή των φάσεων που παρατηρήθηκε μέσω του Fluent είναι στρωματοποιημένη 

ροή – Stratified flow κάτι που διαφέρει αρκετά με την πραγματικότητα. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η επιρροή του ανθρώπινου παράγοντα κατά την εκπόνηση της 

πειραματικής διαδικασίας. Αρχικά, η μη ακριβής διατήρηση της στάθμης του νερού στο 

δοχείο υπερχείλισης σε σταθερή θέση προκαλεί σημαντικές ανακρίβειες στην 

καταμέτρηση της παροχής μάζας του αέρα. Ένα σημαντικό ποσοστό ανακρίβειας των 

ληφθέντων αποτελεσμάτων οφείλεται σ’ αυτό. Επιπλέον, στα αποτελέσματα 

περιλαμβάνονται και τυχόν σφάλματα από τα μετρητικά όργανα.  
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