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Διπλωματική Εργασία

Σκοπός

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει μια

υπολογιστική μελέτη του φαινομένου του κλυδασμού σε πλοία μεταφοράς

υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το υπολογιστικό εργαλείο που

χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των προσομοιώσεων είναι το

OpenFOAM, ένα λογισμικό υπολογιστικής ρευστοδυναμικής ανοιχτού

κώδικα, το οποίο ενδείκνυται για προβλήματα Ρευστοδυναμικής. Κύρια

στοιχεία διερεύνησης αποτελούν δύο είδη δεξαμενών αποθήκευσης

υγροποιημένου φυσικού αερίου, η δεξαμενή TGZ Mark III και η δεξαμενή

MOSS.

Γεωμετρίa - Υπολογιστικό Πλέγμα

Αποτελέσματα για Δεξαμενή TGZ Mark III

Προφίλ κλάσματος μάζας-υγρού και αντίστοιχες δυναμικές πιέσεις για 

ύψος φορτίου ΥΦΑ 0.9z για t = 0÷30s σε δεξαμενή TGZ Mark III

Αποτελέσματα για Δεξαμενή MOSS

Προφίλ κλάσματος μάζας-υγρού και αντίστοιχες δυναμικές πιέσεις για 

ύψος φορτίου ΥΦΑ 0.9z για t = 0÷40s σε δεξαμενή MOSS

(αντίστοιχα αποτελέσματα παρήχθησαν και για ύψη φορτίου 

0.1Η, 0.2Η, 0.3Η, 0.6Η, 0.7Η, 0.8Η)

Συμπεράσματα

• Η χρήση του OpenFOAM είναι ικανή να οδηγήσει σε κατάλληλα

αποτελέσματα, τα οποία θα συμφωνούν απόλυτα με την

πραγματικότητα με την προϋπόθεση εξέλιξης του κώδικα από το

χρήστη, γνώσης και κατάλληλης επεξεργασίας των παραμέτρων που

απαιτούνται (βάρος, υλικό, μονώσεις, κέντρο περιστροφής, μορφή και

περίοδος της ταλάντωσης κτλ.).

• Παρά τις μικρότερες δυνάμεις sloshing που επιτυγχάνονται στις

δεξαμενές MOSS, οι δεξαμενές TGZ Mark III έχουν πιο ευρεία χρήση

λόγω του μεγαλύτερου χώρου φόρτωσης που προσφέρουν, άρα και

από οικονομικής άποψης πιο συμφέρουσες.

• Όταν τα ποσοστά πλήρωσης φορτίου είναι μεσαίου μεγέθους

προτιμώνται οι δεξαμενές MOSS λόγω των μικρότερων δυνάμεων

κλυδασμού που προκαλούνται.

Δεξαμενή TGZ Mark III

Δεξαμενή MOSS

Χαρακτηριστικά Προσομοίωσης

Τύπος Δεξαμενής : TGZ Mark III

Διαστάσεις Δεξαμενής : 28105 x 27765 x 33885 [mm]

Είδος κίνησης : Γωνιακή Ταλάντωση

Εύρος γωνίας : 0,10472 ÷ 0,22654 [rad]

Μοντέλο διφασικής ροής : Volume Of Fluid

Μέγεθος πλέγματος : 30 x 40 x 30

Χαρακτηριστικά Προσομοίωσης

Τύπος Δεξαμενής : MOSS

Διαστάσεις Δεξαμενής (διάμετρος): 40000 mm 

Είδος κίνησης : Γωνιακή Ταλάντωση

Εύρος γωνίας : 0,10472 ÷ 0,22654 [rad]

Μοντέλο διφασικής ροής : Volume Of Fluid

Μέγεθος πλέγματος : 40 x 40 x 40

(αντίστοιχα αποτελέσματα παρήχθησαν και για ύψη φορτίου 

0.1Η, 0.2Η, 0.3Η,0.4Η,0.5Η, 0.6Η, 0.7Η, 0.8Η)


