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Η δηθαζηθή ξνή λεξνχ–πεηξειαίνπ ζε αγσγνχο είλαη 

πνιχ ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηελ πεηξειατθή 

βηνκεραλία. Ελψ νη δηθαζηθέο ξνέο πγξνχ–αεξίνπ έρνπλ 

δηεξεπλεζεί εθηελψο, ε έξεπλα πάλσ ζηε ξνή πγξνχ–

πγξνχ είλαη πην πεξηνξηζκέλε. Η παξνχζα εξγαζία 

δηεξεπλά ηελ κεηάβαζε αλάκεζα ζηα δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά κνηίβα ξνήο εληφο αγσγνχ. Η αλάιπζε 

ηεο δηθαζηθήο ξνήο έγηλε ππνινγηζηηθά κε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ANSYS FLUENT. Τν κνληέιν ηνπ 

αγσγνχ, κε εζσηεξηθή δηάκεηξν 1 ίληζαο, 

δεκηνπξγήζεθε ζην ινγηζκηθφ Solidworks θαη κεηά 

εηζήρζε ζην ANSYS, φπνπ έγηλε ε δηαθξηηνπνίεζε. 

Αθνχ νξίζηεθαλ νη ηδηφηεηεο ησλ δχν ξεπζηψλ θαη νη 

ζπλζήθεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε κία 

ζεηξά πξνζνκνηψζεσλ. Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη 

ην πεηξέιαην θηλείηαη γξεγνξφηεξα απφ ην λεξφ, 

αλεμαξηήησο ηεο ηαρχηεηαο ξνήο. Σε ρακειέο ηαρχηεηεο 

ε ξνή είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλε θαη ζηξσηή. Με ηελ 

αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηα κνηίβα ξνήο είλαη 

δηαζηξσκαηνπνηεκέλα κεηθηά θαη ιεία. Με πεξαηηέξσ 

αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ξνήο εκθαλίδνληαη δηάθνξα 

κνηίβα, φπσο ζηξσκαηνπνηεκέλε αλάκηθηε ξνή, 

ζηξσκαηνπνηεκέλε θπκαηηζηή. Βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηεο ζχγθξηζεο κε πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ην κνληέιν πξνβιέπεη επαξθψο 

ηε ζπκπεξηθνξά ηεο δηθαζηθήο ξνήο θαη ζπκπεξαίλεηαη 

φηη ε αλαινγία ππθλφηεηαο απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ηεο ηαρχηεηαο ξνήο, ππεξηζρχνληαο ηνπ 

ημψδνπο, γη’ απηφ θαη ην πεηξέιαην έρεη πςειφηεξε 

ηαρχηεηα ξνήο απφ ην λεξφ. 
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ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΔΘΦΑΘΚΗ ΡΟΗ  

ΝΕΡΟΤ ΚΑΘ ΠΕΣΡΕΛΑΘΟΤ Ε ΟΡΘΖΟΝΣΘΟ ΑΓΩΓΟ 
ΚΤΡΑΣΖΗ ΘΕΜΘΣΟΚΛΗ 

ΕΘΡΑ ΠΡΟΟΜΟΘΧΕΧΝ ΚΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΕΡΘΛΗΦΗ 

1) Υαμηλή ηαχύηηηα μίγμαηορ: ζηξσηή & ζηξσκαηνπνηεκέλε ξνή 
 θαθέο ζπλζήθεο κέηξεζεο ιφγσ δηεπηθαλεηαθψλ θπκάησλ, ζηαγνληδίσλ 

 κέγηζηε ηαρχηεηα ζρεδφλ ζηε κέζε ηεο θάζεο ηνπ πεηξειαίνπ, ειαθξψο 

πην θνληά ζηνλ ηνίρν απφ ηε δηεπαθή  

 ην λεξφ είλαη ζαλ θηλνχκελν ηνίρσκα θάησ απφ ην πεηξέιαην 

2) Αύξηζη ηαχύηηηαρ μίγμαηορ: 50% ζηξσκαηνπνηεκέλα ιεία & 25% 

δηαζηξσκαησκέλα κηθηή ξνή 
 κεγαιχηεξε ηαρχηεηα πεηξειαίνπ απφ λεξνχ, θαζψο ε αλαινγία 

ππθλφηεηαο εμνπδεηεξψλεη ηελ επίδξαζε ηνπ ημψδνπο  

 κέγηζηεο ηαρχηεηεο πιεζηέζηεξα ζηε δηεπαθή 

3) Πεπαιηέπω αύξηζη ηαχύηηηαρ μίγμαηορ: ελδερφκελε εκθάληζε 

ζηξσκαηνπνηεκέλεο αλάκηθηεο θαη ζηξσκαηνπνηεκέλεο θπκαηηζηήο 

ξνήο, ππθλνχ ζηξψκαηνο πεηξειαίνπ 
 ηαρχηεξε ε θάζε ηνπ πεηξειαίνπ  

Μεηάβαζη από ζηπωμαηοποιημένη ζε μη ζηπωμαηοποιημένη ποή:  
 πνιχ θαιή ζπκθσλία πεηξακαηηθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

Διζδιάζηαηη ζηπωμαηοποιημένη ποή 
 ηαπηφρξνλε επαλαιεπηηθή επίιπζε εμηζψζεσλ γηα πεηξέιαην & λεξφ 

 ππνινγηζκφο θιίζεο πίεζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πεδίν ηαρχηεηαο 

θαη ζηηο δχν ζηξψζεηο ηθαλνπνηεί ηε ζπλνιηθή παξνρή 

 πξνζδηνξηζκφο χςνπο δηεπαθήο ηθαλνπνηψληαο ηελ αλαινγία ησλ 

νγθνκεηξηθψλ ξπζκψλ ξνήο εηζφδνπ Όψε ηοσ εσζύγρακκοσ θαη ορηδόληηοσ αγωγού  

εζωηερηθής δηακέηροσ 2.54cm (1in) 

Case 1 εL: 0.1 Case 2 εL: 0.2 Case 3 εL: 0.3 Case 4 εL: 0.4 Case 5 εL: 0.5 Case 6 εL: 0.6 Case 7 εL: 0.7 Case 8 εL: 0.8 Case 9 εL: 0.9 

  Umix(m/s)   Umix(m/s)   Umix(m/s)   Umix(m/s)   Umix(m/s)   Umix(m/s)   Umix(m/s)   Umix(m/s)   Umix(m/s) 

1.1 0.5 2.1 0.5 3.1 0.5 4.1 0.5 5.1 0.5 6.1 0.5 7.1 0.5 8.1 0.5 9.1 0.5 

1.2 1.0 2.2 1.0 3.2 1.0 4.2 1.0 5.2 1.0 6.2 1.0 7.2 1.0 8.2 1.0 9.2 1.0 

1.3 1.5 2.3 1.5 3.3 1.5 4.3 1.5 5.3 1.5 6.3 1.5 73 1.5 8.3 1.5 9.3 1.5 

1.4 2.0 2.4 2.0 3.4 2.0 4.4 2.0 5.4 2.0 6.4 2.0 7.4 2.0 8.4 2.0 9.4 2.0 

1.5 2.5 2.5 2.5 3.5 2.5 4.5 2.5 5.5 2.5 6.5 2.5 7.5 2.5 8.5 2.5 9.5 2.5 

1.6 3.0 2.6 3.0 3.6 3.0 4.6 3.0 5.6 3.0 6.6 3.0 7.6 3.0 8.6 3.0 9.6 3.0 

Κιάζκα όγθοσ λερού ζηε δηεπηθάλεηα ηωλ ρεσζηώλ γηα (α) Umix=1.5 m/s θαη εL: 0.1, (β) Umix=1.5 m/s θαη εL: 0.4, (γ) Umix=1.5 m/s θαη εL: 0.6, (δ) Umix=1.5 m/s θαη εL: 0.9   

(α) (β) (δ) (γ) 

Δηάγρακκα πίεζες γηα (α) Umix=1.5 m/s θαη εL: 0.1, (β) Umix=1.5 m/s θαη εL: 0.4, (γ) Umix=1.5 m/s θαη εL: 0.6, (δ) Umix=1.5 m/s θαη εL: 0.9   

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΓΘΑ ΡΟΗ ΠΕΣΡΕΛΑΘΟΤ-ΝΕΡΟΤ Ε ΟΡΘΖΟΝΣΘΟΤ ΧΛΗΝΕ 

(α) (β) (δ) (γ) 


