
Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την διαδικασία

ανεφοδιασμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε

πλοία. Στόχος είναι να αναπτυχθεί η κατάλληλη τεχνογνωσία

για την μοντελοποίηση σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται σε

εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων με LNG όπως και για την

προσομοίωση της ροής στις διεργασίες του ανεφοδιασμού που

λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις αυτές. Για να

πραγματοποιηθεί ο ανεφοδιασμός (bunkering) LNG σε πλοία

πρέπει να προηγηθούν οι διεργασίες αδρανοποίησης (inerting)

και καθαρισμού-πρόψυξης (purging-precooling). Για την

αδρανοποίηση και τον καθαρισμό-πρόψυξη χρησιμοποιήθηκε η

ταχύτητα εισαγωγής 5m/s ενώ η διαδικασία του ανεφοδιασμού

μελετήθηκε για τρεις διαφορετικές ταχύτητες εισαγωγής του

LNG στον αγωγό, οι οποίες ήταν 2.5m/s, 5m/s, 7m/s. Το

μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένας οριζόντιος αγωγός

μήκους πέντε μέτρων της εταιρείας FW-FERNWARME-

TECHNIK. Ο αγωγός αυτός αποτελείται από έναν οριζόντιο

αγωγό τύπου pipe-in-pipe, δηλαδή σωλήνα μέσα σε σωλήνα, με

δύο επιπλέον στρώματα μονώσεων, το ένα από άκαμπτο αφρό

πολυουρεθάνης και το άλλο από ένα στρώμα αέρα σε

υποπίεση ένα (1) mbar σε συνθήκες κενού.
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Αποτελέσματα

Κατανομή των θερμοκρασιών για τον χρόνο 

ολοκλήρωσης της διεργασίας purging για t=1807.4s:

Κατανομή φάσεων(αριστερά) και ταχυτήτων(δεξιά) για 

τις 3 περιπτώσεις ανεφοδιασμού 

Συμπεράσματα
• .Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του ρευστού που εισέρχεται 

στον αγωγό τόσο μικρότερο είναι το χρονικό ύπαρξης 

διφασικής ροής σε αυτόν.

• H ταχύτητα κατά την ροή ρευστού σε αγωγό είναι μηδενική στα 

τοιχώματα αυτού και μέγιστη στο κέντρο του.

• Στη σύγκριση που αφορούσε τις ταχυτήτες και τη θερμοκρασία 

τοιχωμάτων του 2D συστήματος σε σχέση με το 3D 

παρατηρήθηκε ότι οι διαφορές ήταν σχετικά μικρές.

• Για τις τρεις περιπτώσεις του bunkering παρατηρήθηκε ότι η 

αύξηση του μήκους του αγωγού οδηγεί σε μείωση της πίεσης 

της διατομής.

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
• Να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος αγωγός αλλά με άλλες 

διαστάσεις.

• Θα μπορούσε να γίνει η αριθμητική προσομοίωση για 

εξαγωγή αποτελεσμάτων για ολόκληρο το σύστημα 

σωλήνωσης που περιλαμβάνει δύο αγωγούς που 

συνδέονται μεταξύ τους με ένα ελαστικό σωλήνα (hose). 

• Θα μπορούσε να γίνει μελέτη της σωλήνωσης με διαρροή 

και στη συνέχεια να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων 

της σε σχέση με σωλήνωση χωρίς διαρροή. 


