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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η οικονομία του πετρελαίου είναι ένα πολύ σημαντικό παρακλάδι της 

παγκόσμιας οικονομίας, στη βάση της ενεργειακής εξάρτησης σήμερα. 

Γίνεται κατανοητό πως η μελέτη φαινομένων σχετικών με τις διαδικασίες 

εκμετάλλευσης του πετρελαίου, αλλά και του φυσικού αερίου, κρίνεται 

απαραίτητη. Τέτοια φαινόμενα είναι και οι υποθαλάσσιες απελευθερώσεις 

υδρογονανθράκων. Κατά το παρελθόν, έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα 

τέτοιας φύσης τα οποία έχουν κοστίσει, τόσο σε ανθρώπινες ζωές, όσο και 

σε περιβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα. Η παρούσα εργασία εστιάζει 

στη θεωρητική μελέτη του φαινομένου. Γίνεται ανάλυση των φυσικών 

μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα σε ένα τέτοιο φαινόμενο (θαλάσσια 

ρεύματα, ανάλυση δυνάμεων πάνω στις φυσαλίδες, συστατικά του 

μίγματος), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνεται και στην επιλογή των 

κατάλληλων μοντέλων υπολογισμού της τύρβης και της πολυφασικής ροής, 

στα πλαίσια της ροϊκής μελέτης που θα διεξαχθεί στη διπλωματική εργασία. 

Τέλος, γίνεται η θεωρητική ανάλυση της πλατφόρμας WITOIL, στην οποία 

θα γίνει μελέτη της συμπεριφοράς της πετρελαιοκηλίδας, στα πλαίσια 

επίσης της διπλωματικής εργασίας. 

 

 

Η μέση ημερήσια 

παραγωγή πετρελαίου 

ανά τα έτη 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

• Πρόκειται για μια πολυφασική ροή, με μίγμα νερού, πετρελαίου ή/και 

φυσικού αερίου 

• Μεγάλη επίδραση στην άνοδο των σταγονιδίων/φυσαλίδων της ροής έχει η 

άνωση και η ταχύτητα άνωσης, μέγεθος που εξαρτάται πολύ από τη 

διάμετρο. 

• Η διαρροή χαρακτηρίζεται από τρεις ζώνες, τη ζώνη jet, τη ζώνη plume και 

τη ζώνη αλληλεπίδρασης. 

• Σε τέτοιες διαρροές είναι ορατό το φαινόμενο της διαστρωματοποίησης, του 

εγκλωβισμού δηλαδή σταγονιδίων μικρών διαμέτρων στο νερό, το οποίο τις 

παρασύρει για μεγάλη απόσταση μακριά από τη διαρροή. 

• Σε μεγάλα βάθη, υπάρχει διαχωρισμός των σταγονιδίων του πετρελαίου και 

των φυσαλίδων ύστερα από ένα ύψος. 

• Θαλάσσια φαινόμενα, όπως το σπιράλ του Ekman και το φαινόμενο της 

άντλησης επηρεάζουν την κατεύθυνση των ωκεάνιων ρευμάτων, άρα και 

την μετατόπιση των σταγονιδίων της διαρροής. 

• Όσον αφορά τα συστατικά του μίγματος, το φυσικό αέριο συνεισφέρει 

αρκετά στην άνωση λόγω της μικρής πυκνότητάς του. Το πετρελαίου στη 

jet ροή είναι συγκεντρωμένο στο κέντρο, ενώ στη συνέχεια διασπάται σε 

σταγονίδια λόγω της τύρβης. Το μέγεθος αυτών των σταγονιδίων επηρεάζει 

αρκετά το χρόνο ανόδου τους στην επιφάνεια. 

 

Η περιοχή ενδιαφέροντος της 

μελέτης 

 

Σχηματική απεικόνιση της 

ροής, όπου φαίνονται 

λεπτομερώς τα τρία στάδιά 

της 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΒΗΣ 

Η επιλογή ενός υπολογιστικού μοντέλου θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την 

φυσική του προβλήματος, την επιζητούμενη ακρίβεια αλλά και την διαθέσιμη 

υπολογιστική ισχύ. Με το ANSYS Fluent 16.0 υπάρχει μια πληθώρα μοντέλων για 

τον υπολογισμό της τύρβης και μιας πολυφασικής ροής, όλα κατάλληλα για 

συγκεκριμένες περιπτώσεις και ζητούμενα. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα, 

επιλέχθηκε η τύρβη να υπολογιστεί με το μοντέλο Standard k-ε και η ροή των 

σωματιδίων με το DPM (Discrete Phase Model). 

Standard k-ε 

Χρησιμοποιεί τις παρακάτω εξισώσεις για να υπολογίσει δύο μεγέθη, την τυρβώδη 

κινητική ενέργεια (k) και την τυρβώδη διάλυση (ε). 
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Discrete Phase Model 

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι σε θέση να μελετά την τροχιά των σωματιδίων που 

εισάγει στο πεδίο μελέτης, μέσω της παρακάτω εξίσωσης ισορροπίας δυνάμεων για 

το κάθε σωματίδιο. 
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Μελέτη συμπεριφοράς πετρελαιοκηλίδας 

Η πλατφόρμα WITOIL μελετά τη συμπεριφορά της πετρελαιοκηλίδας, κάνοντας 

χρήση του μοντέλου MEDSLIK-II, το οποίο αξιοποιεί το μοντέλο Euler – Lagrange. 

 


