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Η δηθαζηθή ξνή λεξνύ–πεηξειαίνπ ζε αγσγνύο είλαη 

ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν ζηελ πεηξειατθή βηνκεραλία. Η 

έξεπλα πάλσ ζηε ξνή πγξνύ–πγξνύ είλαη πην πεξηνξηζκέλε 

από ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ζηηο δηθαζηθέο ξνέο πγξνύ–αεξίνπ. 

Η παξνύζα εξγαζία θάλεη βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κνηίβα ξνήο εληόο αγσγνύ. Αλαιύεηαη ε 

ηαμηλόκεζε ησλ ξνώλ πεηξειαίνπ–λεξνύ, νη ηξόπνη 

αλίρλεπζεο ησλ κνηίβσλ ξνήο θαη νη επηδξάζεηο πνπ δέρνληαη 

ηα κνηίβα ξνήο από ην ημώδεο, ηελ ππθλόηεηα, ηελ 

επηθαλεηαθή ηάζε, ηηο ηδηόηεηεο πγξνπνίεζεο ησλ πγξώλ, ηηο 

επηθαλεηαθέο ηαρύηεηεο θαη ηνλ ζρεδηαζκό ηεο εηζόδνπ ζηελ 

αξρή ηνπ ηκήκαηνο δνθηκήο. Γίλεηαη αλαθνξά ζε κειέηεο 

κνληεινπνίεζεο θαη ζηε κεηάβαζε ζηε δηαζθνξπηζκέλε ξνή. 

Έπεηηα εκβαζύλνπκε ζηε κνληεινπνίεζε ηεο ξνήο 

πεηξειαίνπ–λεξνύ, ζηα κνηίβα ξνήο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηα 

επεξεάδνπλ, θαη ζηα είδε αγσγώλ πνπ κεηαθέξνπλ ην 

πεηξέιαην θαη ην λεξό. Υπάξρεη δηθαζηθή ξνή ζε θεθιηκέλν 

αγσγό, θαη ζε νξηδόληην θαη θάζεην αγσγό, πνπ έρνπλ 

κειεηεζεί εθηελέζηεξα. Δπίζεο δίλνληαη νη εμηζώζεηο πνπ 

δηέπνπλ ηε δηθαζηθή ξνή λεξνύ–πεηξειαίνπ, θαη νη ζρέζεηο 

ηνπ κνληέινπ δηαρσξηζκέλεο ξνήο λεξνύ–πεηξειαίνπ. Τέινο 

παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε κειέηε ηεο δηθαζηθήο ξνήο λεξνύ–πεηξειαίνπ θαη ην 

ππνινγηζηηθό πξόγξακκα ANSYS FLUENT πνπ βνεζά ζηελ 

επίιπζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκάησλ. 
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Ταξινόμηζη Ροών Πεηπελαίος και Νεπού 

Πεπίλητη 

 Οπηηθέο παξαηεξήζεηο κέζσ δηαθαλώλ ζσιήλσλ με τρήζη 

θφηογραθικής μητανής, βινηεοκάμερας και κάμερας συηλής 

ηατύηηηας. Τποκειμενική μέθοδος με παραηηρήζεις ποσ 

εκηίθενηαι ζε διαθλάζεις ηοσ θφηός. 

 Φξήζε αληρλεπηώλ αγσγηκόηεηαο θαη αληρλεπηώλ ζύλζεηεο 

αληίζηαζεο πςειήο ζπρλόηεηαο. Βοηθούν ζηην ακριβέζηερη 

και ανηικειμενικόηερη διάκριζη ηφν ηύπφν ροής. 

 Ππθλνκεηξία αθηηλώλ γάκκα. Διζήτθη πρόζθαηα για ηη 

μέηρηζη ροής πεηρελαίοσ-νερού. 

Επίδπαζη Διαθόπυν Παπαμέηπυν ζηα  

Ππόηςπα Ροήρ για ηιρ Ροέρ Πεηπελαίος-Νεπού 

ημώδεο 

 κηθξή ή θαζόινπ επίδξαζε 

 ε αύμεζε ημώδνπο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα: 

1) αύμεζε αζηάζεηαο ζηε δηεπηθάλεηα ησλ ζηξσκάησλ 

2) δηάρπζε ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνθαιεί αζηάζεηα 

ππθλόηεηα 
δύν πγξά κε πςειή δηαθνξά ππθλόηεηαο πνπ ξένπλ ζε 

αγσγό, ζηξσκαηνπνηνύληαη 

επηθαλεηαθή 

ηάζε 

Η αύμεζή ηεο κεηώλεη: 

 αζηαζή αλάπηπμε βξαρέσλ θπκάησλ ζηε δηεπαθή 

 παξαγσγή ζηαγνληδίσλ 

Μεγαιύηεξα δεκηνπξγνύκελα ζηαγνλίδηα:   

1) δπζθνιόηεξν λα δηαηεξεζνύλ δηαζθνξπηζκέλα 

2) δπζθνιόηεξε δηάζπαζή ηνπο 

ζρεδηαζκόο 

εηζόδνπ 

δηάθνξεο ζπζθεπέο εηζόδνπ (ζηαηηθνί αλακηθηήξεο, δηα-

κνξθώζεηο αθξνθπζίσλ) επεξεάδνπλ ηνλ ξπζκό ξνήο 

θαη ηελ θιίζε πίεζεο 

ηδηόηεηεο 

δηαβξνρήο ηνπ 

ζσιήλα  

ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ζρέδην ξνήο, θαζώο ην πγξό κε 

πςειόηεξεο ηδηόηεηεο δηαβξνρήο κπνξεί λα εμαπισζεί 

γύξσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα 

επηθαλεηαθέο 

ηαρύηεηεο 

όηαλ είλαη ρακειέο, ε ξνή θπξηαξρεί ζηε βαξύηεηα θαη νη 

θάζεηο είλαη δηαρσξηζκέλεο. Με αύμεζε ξπζκώλ ξνήο 

εκθαλίδνληαη δηεπηθαλεηαθά θύκαηα. Βαξπηηθέο δπλάκεηο 

θαη δπλάκεηο δηαζπνξάο ζηα ζηαγνλίδηα, ηα δηαζπείξνπλ 

ζε όιε ηελ δηαηνκή ηνπ ζσιήλα, ρσξίο λα μεπεξληέηαη ε 

ηάζε θαζίδεζεο. 

Βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη: 

 αλάιπζε γξακκηθήο ζηαζεξόηεηαο γηα δηαζηξσκαησκέλε-κε 

δηαζηξσκαησκέλε κεηάβαζε 

 κεραληζκόο ηπξβώδνπο δηαζπνξάο γηα κεηάβαζε ζε 

δηαζθνξπηζκέλε ξνή 

Μελέηερ Μονηελοποίηζηρ Μεηαβάζευν ηος 

Μοηίβος Ροήρ Πεηπελαίος-Νεπού 

ζηξσκαηνπνηεκέλε ξνή (Α) 

εκη-δηαρσξηζκέλε ξνή (Β) 

εκη-αλακεκηγκέλε ξνή (C, Κ)  

κηθηή ξνή (D θαη L)  

δαθηπιηνεηδήο ξνή (G) 

ζθελνεηδήο ξνή (Η, Ι) 

εκη-δηαζθνξπηζκέλε ξνή (Δ, Μ) 

νκνηνγελήο ξνή (F, N) 

Μονηελοποίηζη Ροήρ Πεηπελαίος–Νεπού ζε Αγυγό  

Υποθαλάζζια μονάδα εξόπςξηρ πεηπελαίος 

1) Οκνγελή κνληέια 

2) Αλάιπζε δηαζηάζεσλ θαη νκνηόηεηα 

3) Γηαρσξηζκέλα Μνληέια 

 Καζνιηθή Πξνζέγγηζε 

 Μέζνδνο εμαξηώκελε από ην κνληέιν ξνήο 
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