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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασία είναι η 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. Η μελέτη περιορίζεται

στα πρώτα 10m του αγωγού του συστήματος DIFIS με στόχο την εξαγωγή

χρήσιμων αριθμητικών συμπερασμάτων τα οποία δύναται να

χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια σε μία πιο ενδελεχή τρισδιάστατη μελέτη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ποιότητα του

μίγματος της διαρροής πριν το ατύχημα, κατά τη διάρκεια της μελέτης

εξετάζεται η επίδραση της ποιότητας του μίγματος πετρελαίου και φυσικού

αερίου. Για την ολοκλήρωση της μελέτης χρησιμοποιείται το λογισμικό

Fluent και εξετάζονται πέντε περιπτώσεις διαρροής ανάλογα με την

ποιότητα του μίγματος ξεκινώντας από την διφασική ροή, όπου διαρρέει

μόνο φυσικό αέριο καταλήγοντας στην διφασική ροή, όπου διαρρέει

μόνο πετρέλαιο. Τέλος, τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται με

την χρήση απεικονίσεων, ακτινικών διαγραμμάτων και κατά μήκος

διαγραμμάτων των διαφόρων χρήσιμων μεγεθών.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

• 2D

• VOF πολυφασικό μοντέλο

• Realizable k-ε μοντέλο τύρβης

• Τριφασική ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσα στο θαλασσινό

νερό

• Βάθος διαρροής 1300m

• Σταθερή συνολική ογκομετρική παροχή διαρροής πετρελαίου και

φυσικού αερίου ίση με 60000 bopd

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Εκτελέστηκαν τρεις προσομοιώσεις του προβλήματος σε πλέγματα που

απαρτίζονταν από:

• 5130 κελιά

• 10240 κελιά

• 40960 κελιά

Μετά από αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων τους επιλέχθηκε το πλέγμα

των 10240 κελιών, στο οποίο παρουσίαζε το μέγεθος της ταχύτητας μέση

απόκλιση ίση με 4% από αυτό των 40960 κελιών.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Επιλύονται πέντε διαφορετικές περιπτώσεις ποιότητας μίγματος της

διαρροής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου:
• ሶ𝑚𝑔𝑎𝑠 = 14 𝑘𝑔/𝑠

• ሶ𝑚𝑜𝑖𝑙 = 18,25 𝑘𝑔/𝑠 και ሶ𝑚𝑔𝑎𝑠 = 10,2 𝑘𝑔/𝑠

• ሶ𝑚𝑜𝑖𝑙 = 36,5 𝑘𝑔/𝑠 και ሶ𝑚𝑔𝑎𝑠 = 6,8 𝑘𝑔/𝑠

• ሶ𝑚𝑜𝑖𝑙 = 54,75 𝑘𝑔/𝑠 και ሶ𝑚𝑔𝑎𝑠 = 3,4 𝑘𝑔/𝑠

• ሶ𝑚𝑜𝑖𝑙 = 73 𝑘𝑔/𝑠

ΑΚΤΙΝΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DIFIS

Απεικόνιση πλέγματος 10240 κελιών στην υπό εξέταση γεωμετρία

ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DIFIS ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΙΑ

• Αυξάνοντας την περιεκτικότητα του μίγματος σε φυσικό

αέριο η ροή γίνεται πιο τυρβώδης. Παρατηρούνται

αυξημένα μεγέθη πίεσης, ταχύτητας, τυρβώδους κινητικής

ενέργειας και απορρόφησης της κινητικής ενέργειας.

• Η μέγιστη τιμή της ταχύτητας της ροής εμφανίζεται στο

κέντρο του αγωγού.

• Τα μεγέθη πίεσης και ταχύτητας εμφανίζουν μέγιστες τιμές

στα πρώτα 2m του αγωγού ανύψωσης.

• Το πλάτος της δέσμης του πετρελαίου και του φυσικού

αερίου αυξάνεται καθώς αυξάνεται η περιεκτικότητα του

μίγματος σε φυσικό αέριο.

• Στα πρώτα 4m του σωλήνα ανύψωσης εμφανίζονται

στρόβιλοι νερού στα τοιχώματα του, ωθώντας το νερό το

οποίο εισέρχεται σε αυτόν περιμετρικά της δέσμης της

διαρροής


