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Διπλωματική Εργασία 2020 
Αριθμητική Προσομοίωση ροής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου(LNG) σε δεξαμενή 

πλοίου κατά την διάρκεια ανεφοδιασμού  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Περίληψη 
   Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την 

αριθμητική προσομοίωση ροής υγροποιημένου 

φυσικού σε δεξαμενή πλοίου κατά την διάρκεια 

ανεφοδιασμού.  Στόχος της είναι η παρακολούθηση 

της θερμοκρασίας στα τοιχώματα της δεξαμενής, της 

θερμοκρασίας στον σωλήνα εκροής του αερίου 

μεθανίου και του μέσου ρυθμού παραγωγής του 

εξατμιζόμενου αερίου. Η προσομοίωση έγινε για 

τρείς διαφορετικές περιπτώσεις ανεφοδιασμού . 

Συγκεκριμένα για ανεφοδιασμό από φορτηγό όχημα 

σε πλοίο, από πλοίο σε πλοίο και από λιμάνι σε 

πλοίο. Η προσομοίωση έγινε στο υπολογιστικό 

πρόγραμμα Fluent Ansys R3 2019.  

Μοντέλα που ενεργοποιήθηκαν 
 Multiphase Model – Volume of Fluid 

 Energy – Energy Equation  

 Viscous Model – RNG k-ε (2 eqn)  

 

Τύποι Ανεφοδιασμού-Παροχές 
 Truck to Ship (TTS) – 5,9 kg/s 

 Ship to Ship (STS) – 59 kg/s  

 Port to Ship (PTS) – 118 kg/s  

Τύποι ανεφοδιασμού 

Αποτελέσματα 

 

Κατανομή των φάσεων 

στα 700s (PTS) 

Κατανομή των φάσεων 

στα 1200s (PTS) 

Θερμοκρασία σωλήνα 

εκροής αερίου (TTS)  

Θερμοκρασία σωλήνα 

εκροής αερίου (STS)  

Θερμοκρασία σωλήνα 

εκροής αερίου (PTS)  

Θερμοκρασία τοιχώματος (TTS) 

Θερμοκρασία τοιχώματος (STS) 

Θερμοκρασία τοιχώματος (PTS) 

Παραγωγή boil-off gas (TTS) 

Παραγωγή boil-off gas (STS) 

Παραγωγή  boil-off gas (PTS) 

Συμπεράσματα-Προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα 
 Η παροχή καθορίζει τον χρόνο ανεφοδιασμού και 

επηρεάζει την κατανομή της ταχύτητας στην δεξαμενή. 

 Οι διαφορές στα διαγράμματα οφείλονται στο γεγονός ότι 

στην TTS  η δεξαμενή δεν γεμίζει πλήρως 

 Τα διαγράμματα για  STS και PTS περιγράφουν επιτυχώς 

τα μεγέθη που μας απασχολούν και αποκτάται τεχνογνωσία 

για την διαδικασία του πλήρους ανεφοδιασμού μιας 

δεξαμενής. 

 Ο ρυθμός παραγωγής εξατμιζόμενου αερίου είναι 

παρόμοιος και στις τρείς περιπτώσεις.  

Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η προσομοίωση του 

ανεφοδιασμού από το πάνω μέρος και με LNG διαφορετικής 

προέλευσης. 

 

Ταχύτητα στα 700s (PTS) Ένταση τύρβης στα 700s (PTS) 


