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Περίληψη

Η ροή του πετρελαίου και φυσικού αερίου έπειτα από

υποθαλάσσιες διαρροές, έχει αποτελέσει σημαντικό αντικείμενο

ερευνών. Αυτό συμβαίνει διότι, στις εξορύξεις πετρελαίου, μπορεί

να υπάρξουν αστάθειες στην ροή μέσα στους αγωγούς εξόρυξης,

που μπορούν να οδηγήσουν σε αστοχία των σωλήνων εξόρυξης. Το

αποτέλεσμα αυτών, είναι οι μολύνσεις των υδάτων, που αποτελεί

σοβαρό πρόβλημα για το οικοσύστημα και συνεπώς για τον

άνθρωπο. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση

των χαρακτηριστικών μίας υποθαλάσσιας διαρροής πετρελαίου.
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Deepwater Horizon 

Κόλπος Μεξικού 5 χρόνια

μετά την έκρηξη στην

πλατφόρμα εξόρυξης

Deepwater Horizon.

Χαρακτηριστικά πίδακα Πετρελαίου 

Χαρακτηριστικά Πολυφασικών Ροών

Flow patterns ροής

νερού-αέρα σε

κατακόρυφο αγωγό.

Σχηματικό διάγραμμα μίας

πλατφόρμας εξόρυξης

πετρελαίου-φυσικού αερίου και

σχηματική απεικόνιση της ροής

πετρελαίου σε νερό, η οποία

χωρίζεται σε 3 βασικούς τομείς·

turbulent jet, buoyant plume,

advection-diffusion.

ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Δυνάμεις σε ένα σταγονίδιο

πετρελαίου.

Τύποι πίδακα με διαστρωματοποίηση

συναρτήσει ταχύτητας εξόδου

πετρελαίου Un.

Μήκος και Μηχανισμός Διάσπασης Ροής 

Μήκος διάσπασης ροής και

διάμετροι σταγονιδίων

αυτών συναρτήσει

ταχύτητας jet.

Μηχανισμός διάσπασης ροής

συναρτήσει του Oh, Re.

Επίδραση βάθους στα χαρακτηριστικά της ροής

Συνάρτηση θερμοκρασίας, πυκνότητας και αλατότητας

νερού ως προς το βάθος.

Φυσικοί Μηχανισμοί που επηρεάζουν την ροή

(α)
(β)

(γ)
(α) Φαινόμενα Έκμαν

στο Βόρειο

Ημισφαίριο (β)

Φαινόμενα άντλησης

(γ) Φαινόμενο Stokes.

Αδιάστατοι Αριθμοί & Χαρακτηριστικοί Διάμετροι
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Συμπεράσματα

Η μελέτη υποθαλάσσιων διαρροών πετρελαίου καθίσταται πλέον

αναγκαία. Το διαρρέον πετρέλαιο προκαλεί μολύνσεις των υδάτων και

του οικοσυστήματος εν γένη. Επομένως, είναι χρήσιμο να αναφερθούν

τα βασικά χαρακτηριστικά μίας διαρροής πετρελαίου. Ο πίδακας

πετρελαίου απαρτίζεται από 3 τμήματα, jet, τμήμα άνωσης και τμήμα

διάχυσης και μεταφοράς. Οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σταγονίδιο

είναι το βάρος (σχεδόν αμελητέο), η αντίσταση της ροής, ανωστικές

δυνάμεις. Από την ταχύτητα εξόδου του πετρελαίου προκύπτουν 3 τύποι

γεωμετρίας του πίδακα και από αυτήν εξαρτάται το ύψος διάσπασης της

ροής και η διάμετρος των σταγονιδίων. Ο μηχανισμός διάσπασης

εξαρτάται από τον Re και Oh και υπάρχουν 4 περιοχές μηχανισμών

διάσπασης της ροής. Επίδραση στην γεωμετρία του πίδακα και στον

χρόνο ανόδου των σταγονιδίων έχει η θερμοκρασία, η αλατότητα, η

πυκνότητα του νερού και φαινόμενα της θάλασσας όπως ο Έκμαν. Η

χλωρίδα και η πανίδα κινδυνεύει και άρα άμεσα και ο άνθρωπος.

Εξορύξεις πετρελαίου θα συνεχίσουν να γίνονται.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Επιπτώσεις υποθαλάσσιας 

διαρροής πετρελαίου στον 

Κόλπο του Μεξικού.


