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Σκοπός της εργασίας είναι η προσομοίωση του φαινομένου του

κλυδασμού-sloshing σε πλοία μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού

Αερίου για την επιλογή του κατάλληλου τύπου δεξαμενής καθώς

επίσης και την επιλογή των απαραίτητων ορίων πλήρωσης του

φορτίου με σκοπό τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεξαμενών.

Συγκεκριμένα, οι προσομοιώσεις εφαρμόζονται σε δεξαμενή τύπου

TGZ Mark III και TGZ Mark III με διαφορετικά εμπόδια. Το

υπολογιστικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των

προσομοιώσεων είναι το OpenFOAM, το οποίο πρόκειται για ένα

λογισμικό ανοιχτού κώδικα γραμμένο στη γλώσσα

προγραμματισμού C++, το οποίο ενδείκνυται για προβλήματα

Ρευστοδυναμικής.

Διπλωματική Εργασία

Αριθμητικό Πλέγμα

Κλάσμα μάζας υγρού-πίεσης p_rgh σε διάφορα ύψη φορτίου

0.1Η
0.9Η

TGZ Mark III
TGZ Mark III Εμπόδιο2.5m

Συμπεράσματα
▪ Η TGZ Mark III είναι κατάλληλη για τη διατήρηση του sloshing στις δεξαμενές υγρού φορτίου όταν το πλοίο

λειτουργεί στα όρια πλήρωσης: πάνω από 70% H [με το H να είναι το ύψος της δεξαμενής] και κάτω από

10%Η

▪ Για καλύτερα αποτελέσματα του φαινομένου του κλυδασμού σε μια δεξαμενή με εμπόδιο σε σχέση με μια

χωρίς εμπόδιο, η γεωμετρία του εμποδίου θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές με κύριο

ρόλο να παίζει το ύψος εμποδίου και λιγότερο το πάχος.

▪ Μετά από τυχαίες δοκιμές της γεωμετρίας φαίνεται ότι όσο πιο χαμηλό το ύψος εμποδίου τόσο μεγαλύτερη η

βελτίωση του φαινομένου.

▪ Η χρήση του OpenFOAM είναι ικανή να οδηγήσει σε αποτελέσματα, τα οποία να συμφωνούν απόλυτα με την

πραγματικότητα με την προϋπόθεση εξέλιξης του κώδικα από το χρήστη, γνώσης και κατάλληλης

επεξεργασίας όλων των παραμέτρων που απαιτούνται.

Ύψος φορτίου 

0.5Η

Χαρακτηριστικά προσομοίωσης 

• Τύπος Δεξαμενής: TGZ Mark ΙΙΙ/ TGZ Mark ΙΙΙ με 

εμπόδια

• Διαστάσεις δεξαμενής[mm]: (28105 x 2776 5x 33.885)

• Είδος κίνησης: γωνιακή ταλάντωση

• Εύρος γωνίας[rad]: 0.10472-0.22654

• Μοντέλο διφασικής ροής: Volume Of Fluid

• Μέγεθος πλέγματος: 30x40x30

Αντίστοιχα αποτελέσματα 

προέκυψαν και για ύψη 

φορτίου 0.2Η, 0.3Η, 

0.4Η,0.5Η,0.6Η,0.7Η,0.8Η

Αντίστοιχα 

αποτελέσματα 

προέκυψαν και για 

άλλου τύπου εμπόδια με 

ύψος 5.62m, 10m, 8m με 

3 οπές, 5m με 2 εμπόδια 


