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Σπουδαστική Εργασία 2020 
Εισαγωγή στην Αριθμητική Προσομοίωση ροής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου(LNG) 

σε δεξαμενή πλοίου κατά την διάρκεια ανεφοδιασμού  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Περίληψη 
   Η παρούσα σπουδαστική εργασία αποτελεί μια 

εισαγωγή στην αριθμητική προσομοίωση ροής 

υγροποιημένου φυσικού σε δεξαμενή πλοίου κατά 

την διάρκεια ανεφοδιασμού.  Το LNG παράγεται σε 

ειδικές κρυογονικές εγκαταστάσεις όπου το φυσικό 

αέριο συμπιέζεται σε υψηλές πιέσεις και ψύχεται σε 

χαμηλές θερμοκρασίες ώστε να μετατραπεί σε υγρό.  

Σε υγρή μορφή παρέχει το πλεονέκτημα της 

συρρίκνωσης του όγκου του άρα, η μεταφορά του 

είναι πιο εύκολη και είναι κατάλληλο να 

χρησιμοποιηθεί και ως καύσιμο.  Στόχος μας είναι να 

αποκτήσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο για το LNG 

και τον ανεφοδιασμό του σε δεξαμενή πλοίου ώστε 

να προετοιμάσουμε την προσομοίωση της ροής του. 

Η γεωμετρία της δεξαμενής και το υπολογιστικό 

πλέγμα δημιουργήθηκαν  με την χρήση του ANSYS 

R3 2019. 

Συμπεράσματα – Σχόλια 
 Η εισαγωγή της χρήσης του LNG στην ναυτιλία θα 

επιφέρει θετικά στοιχεία. 

 Η μεταφορά του απαιτεί προσοχή. 

 Κύριοι παράγοντες που ελέγχονται κατά τον ανεφοδιασμό 

είναι η μεταφορά θερμότητας από το περιβάλλον και η 

παραγωγή εξατμιζόμενου αερίου. 

 Η δημιουργία της γεωμετρίας είναι αρκετά όμοια με τις 

δεξαμενές που ήδη χρησιμοποιούνται. 

 Το υπολογιστικό πλέγμα έχει σημαντικό ρόλο στην 

εξαγωγή ορθών αποτελεσμάτων και δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στην δημιουργία του. 

 

Τερματικός σταθμός ανεφοδιασμού πλοίου με 

LNG 

Πλεονεκτήματα χρήσης LNG 
 Μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με άλλα 

καύσιμα. 

 Μικρή επιβάρυνση στο περιβάλλον αφού έχει 

μικρές εκπομπές σωματιδίων, οξειδίων του θείου 

και του αζώτου και διοξειδίου του άνθρακα. 

 Φθηνό. 

 Εύκολη μεταφορά. 

 Περισσότερα αποθέματα από το πετρέλαιο.  

Εσωτερικό τυπικής 

δεξαμενής LNG 
Στρώματα μόνωσης 

τυπικής δεξαμενής 

LNG 

Εικόνες γεωμετρίας και 

υπολογιστικού πλέγματος 

Γεωμετρία στο επίπεδο xy 

Διαστάσεις δεξαμενής που επιλέχθηκε 
 Ύψος:  8m 

 Μήκος:  8m 

 Πλάτος: 11m 

 Διάμετρος σωλήνα εισαγωγής LNG: 0,2m 

 Διάμετρος σωλήνα απομάκρυνσης αερίου: 0,1m  

 Ύψος σωληνώσεων: 1m 

 

Υπολογιστικό πλέγμα σωλήνα και δεξαμενής στο πάνω 

μέρος 

Πλέγμα στον κάτω σωλήνα Πλέγμα στο κάτω μέρος 

της δεξαμενής  


