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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας σπουδαστικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός

του θεωρητικού υπόβαθρου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για μία

προκαταρτική μελέτη δύο διαστάσεων της τριφασικής ροής μίγματος

πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσα στο νερό κατά τη διάρκεια άντλησης

του χρησιμοποιώντας το σύστημα DIFIS μετά από ενδεχόμενο πιθανό

ατύχημα διαρροής σε σημείο εξόρυξης στο Ιόνιο Πέλαγος. Αρχικά,

αναφέρονται τα σημεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν εξορύξεις στην

περιοχή του Ιονίου, ο τρόπος εξόρυξης και μεταφοράς του πετρελαίου και

του φυσικού αερίου, οι πιθανές αιτίες εκρήξεων και διαρροών στα σημεία

εξόρυξης καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης τους όπου και γίνεται η

ανάλυση του συστήματος DIFIS ως πρωτοποριακή μέθοδος

αντιμετώπισης τέτοιων συμβάντων. Στην συνέχεια, γίνεται μία εισαγωγή

στις πολυφασικές ροές αναφέροντας τους διάφορους τύπους ροών και

τα καθεστώτα που τις διέπουν. Παράλληλα, αναλύονται οι βασικές αρχές

της Ρευστοδυναμικής οι οποίες χρησιμοποιούνται στην αριθμητική

προσομοίωση των πολυφασικών ροών. Τέλος, επισημαίνεται η χρήση

του λογισμικού ANSYS Fluent ως βασικό εργαλείο για την ολοκλήρωση

της ανωτέρω αριθμητικής προσομοίωσης και περιγράφονται τα μοντέλα

τα οποία δίνουν την δυνατότητα να έρθει εις πέρας αυτός ο σκοπός.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DIFIS

Το σύστημα DIFIS αποτελεί ένα εξ’ ολοκλήρου παθητικό σύστημα

(λειτουργεί χωρίς εξωτερική παρέμβαση), η λειτουργία του οποίου

στηρίζεται στις υδροστατικές δυνάμεις που αναπτύσσονται εξαιτίας της

διαφοράς μεταξύ της πυκνότητας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

με το θαλασσινό νερό χρησιμοποιώντας μία διπλή ανεστραμμένη χοάνη

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα DIFIS απαρτίζεται από τρία κύρια

συγκροτήματα:

Την ανεστραμμένη χοάνη (dome)

Τον αγωγό ανύψωσης (riser tube)

Την αποθηκευτική δεξαμενή (buffer bell)

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΑΓΩΓΟ

Καθεστώτα ροής όπου η κυριαρχούσα φάση είναι το πετρέλαιο

1. Δακτυλιοειδής πετρελαίου/διασκορπισμένη δακτυλιοειδής ροή (Oil 

Annulus/ Dispersed Annular).

2. Σπασμένη δακτυλιοειδής ροή (Broken Annulus). 

3. Διασκορπισμένη ανάμεικτη ροή (Dispersed Churn.

4. Διασκορπισμένη βληματοειδής ροή (Dispersed Slug). 

Καθεστώτα ροής όπου η κυριαρχούσα φάση είναι το νερό

5. Δακτυλιοειδής νερού/ Δακτυλιοειδής πετρελαίου (Water Annulus/ Oil

Annular).

6. Διασκορπισμένη δακτυλιοειδής/ Δακτυλιοειδής πετρελαίου (Dispersed

Annulus/ Oil Annular)..

7. Διασκορπισμένη ανάμεικτη ροή (Dispersed Churn).

8. Διασκορπισμένη βληματοειδής ροή (Dispersed Slug).

ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Όπως κάθε ροή στο περιβάλλον έτσι και οι πολυφασικές ροές αποτελούν

πεδίο μελέτης της Ρευστοδυναμικής και υπακούνε στους βασικούς της

κανόνες. Συνεπώς τα βασικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την

μελέτη τους είναι:

• Εξίσωση συνέχειας

• Εξισώσεις ορμής (Navier-Stokes)

• Εξίσωση Ενέργειας
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Το βασικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την αριθμητική

προσομοίωση των πολυφασικών ροών είναι το ANSYS Fluent. Για να

μπορέσουμε να μοντελοποιήσουμε την τριφασική ροή νερού-πετρελαίου-

φυσικού αερίου σε δύο διαστάσεις θα χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι

μοντέλα του:

• Το μοντέλο VOF

Το μοντέλο VOF είναι ένα από τα τέσσερα μοντέλα που χρησιμοποιεί το

λογισμικό Fluent για την επίλυση των πολυφασικών μοντέλων. Το μοντέλο

αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ρευστό το οποίο αποτελείται από δύο ή

και περισσότερες φάσεις, οι οποίες απαρτίζονται από ρευστά τα οποία

δεν σχηματίζουν ομογενή μίγματα. Το μοντέλο αυτό αποτελεί μία τεχνική

παρακολούθησης της επιφάνειας που διαχωρίζει τις διακριτές φάσεις του

μίγματος.

• Η εξίσωση συνέχειας του μίγματος

Για να επιτευχθεί η παρακολούθηση της διεπιφάνειας των φάσεων

επιλύεται η εξίσωση συνέχειας του μίγματος για μία ή και περισσότερες

φάσεις εκτός της κύριας φάσης του ρευστού, η οποία παίρνει την μορφή
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• Η εξίσωση ορμής του μίγματος

Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιείται μία κοινή εξίσωση της

ορμής σε όλο το εύρος της ροής με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα κοινό

πεδίο ταχυτήτων ανάμεσα στις φάσεις
𝜕
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• Η εξίσωση ενέργειας του μίγματος

Ομοίως χρησιμοποιείται μία κοινή εξίσωση ενέργειας για όλες τις φάσεις
𝜕
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• Το πραγματοποιήσιμο k-ε μοντέλο της τυρβώδους ροής

Είναι ένα μοντέλο δύο χαρακτηριστικών εξισώσεων με τις οποίες

προσδιορίζονται οι πααράμετροι 𝑘 (κινητική ενέργεια της τυρβώδους

ροής) και 𝜀 (απορρόφηση της κινητικής ενέργειας της τυρβώδους ροής).

Αυτές ορίζονται ως:
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