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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας σπουδαστικής εργασίας είναι η περιγραφή του

θεωρητικού υποβάθρου, που θα χρησιμοποιηθεί στην υπολογιστική

μελέτη της εφαρμογής του συστήματος DIFIS, για τον περιορισμό της

πετρελαϊκής ρύπανσης, μετά από υποθαλάσσιο ατύχημα διαρροής, κατά

τη διάρκεια εξόρυξης υδρογονανθράκων στην περιοχή του Πατραϊκού

κόλπου. Αρχικά γίνεται περιγραφή των διαφόρων κατηγοριών των

θαλάσσιων ατυχημάτων και των αντίστοιχων μεθόδων που

χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της ρύπανσης. Στη συνέχεια

παρουσιάζεται μια αναλυτική περιγραφή του συστήματος DIFIS και πιο

συγκεκριμένα τα υποσυγκροτήματα από τα οποία αποτελείται, καθώς

επίσης και η αρχή λειτουργίας του. Κατόπιν γίνεται αναφορά στην περιοχή

του Πατραϊκού Κόλπου, όπου πραγματοποιήθηκαν σεισμικές έρευνες και

προσδιορίζεται ένα πιθανό σημείο εξόρυξης, για την εξέταση εφαρμογής

του παραπάνω συστήματος. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε

στοιχεία της θεωρίας, από τα οποία διέπεται η ροή πετρελαίου και

φυσικού αερίου, σε υποθαλάσσιο περιβάλλον, καθώς επίσης και εντός

κατακόρυφου αγωγού ανύψωσης. Τέλος αναλύονται τα μοντέλα που θα

χρησιμοποιηθούν στην αριθμητική επίλυση του προβλήματος, με χρήση

του λογισμικού ANSYS Fluent.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ DIFIS

Το σύστημα DIFIS είναι ένα εντελώς παθητικό σύστημα και αφού

εγκατασταθεί, δεν απαιτεί συνεχή παρακολούθηση από ROV (Remotely

Operated underwater Vehicle) παρά μόνο περιοδική επιθεώρηση και

εκφόρτωση του συλλεγόμενου πετρελαίου. Το DIFIS αποτελείται από 3

βασικά μέρη:

➢ Την ανεστραμμένη χοάνη

➢ Το σωλήνα ανύψωσης

➢ Την αποθηκευτική δεξαμενή συλλογής του πετρελαίου

Τα μοντέλα διφασικής ροής που συναντώνται σε κατακόρυφη προς τα

πάνω ροή και αποτελούν τη βάση για την περιγραφή και των τριφασικών

ροών υγρού-υγρού-αερίου, κατατάσσονται σε τέσσερις βασικές

κατηγορίες:

➢ Ροή με φυσαλίδες (bubble flow)

➢ Ροή με τμήματα ρευστού βληματοειδούς σχήματος (slug flow)

➢ Ροή με αναταράξεις (churn flow)

➢ Δακτυλιοειδής ροή (annular flow)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Η υπολογιστική ρευστοδυναμική αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο

για την μοντελοποίηση της ροής των ρευστών, έχοντας πάντα

υπόψη τις όποιες απλοποιητικές παραδοχές, προσεγγίσεις και

περιορισμούς που αναπόφευκτα εφαρμόζονται. Για την

αριθμητική επίλυση του προβλήματος στην παρούσα εργασία

γίνεται χρήση των κάτωθι μοντελων του λογισμικού ANSYS

Fluent:

➢ Το μοντέλο πολυφασικών ροών Volume of Fluid (VOF): Η

εξίσωση ορμής είναι κοινή για όλες τις φάσεις, ενώ παράλληλα

παρακολουθείται το κλάσμα όγκου της κάθε φάσης σε όλο το

εύρος της ροής για κάθε έναν από τους στοιχειώδεις όγκους

αυτής.

▪ Εξίσωση συνέχειας του μίγματος

▪ Εξίσωση ορμής του μίγματος

➢ Το μοντέλο τυρβώδους ροής Realizable k-ε: Το μοντέλο

realizable k-ε θεωρείται το πλέον δημοφιλές για βιομηχανικές

εφαρμογές. Το μοντέλο αυτό υπολογίζει τις τάσεις Reynolds,

επιλύοντας δύο εξισώσεις μεταφοράς: μία για την κινητική

ενέργεια k της τυρβώδους ροής και μία για την απορρόφηση

της κινητικής ενέργειας της τυρβώδους ροής ε, η οποία

αντιπροσωπεύει τη μετατροπή της τυρβώδους κινητικής

ενέργειας σε θερμική εσωτερική ενέργεια.

▪ Εξ. παραγωγής τυρβώδους κινητικής ενέργειας (k)

▪ Εξ. απορρόφησης τυρβώδους κινητικής ενέργειας (ε)

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΑΘΗ

Η απελευθέρωση μίγματος λόγω εκρήξεων σε μεγάλα βάθη έχει

διαφορετικά χαρακτηριστικά από την περίπτωση εκρήξεων σε μικρά και

μέτρια βάθη, λόγω των διαφορετικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα.

Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του μίγματος

είναι οι εξής:

➢ Σε μικρά έως μέτρια βάθη, το φυσικό αέριο μπορεί να θεωρηθεί

ως ιδανικό αέριο. Στα μεγαλύτερα βάθη η συμπεριφορά του φυσικού

αερίου πρέπει να θεωρείται ότι είναι μη ιδανική.

➢ Το κλάσμα του φυσικού αερίου που διαλύεται στο πετρέλαιο

αυξάνεται με την πίεση.

➢ Σε μικρά και μέτρια βάθη, η διαλυτότητα του φυσικού αερίου στο

θαλασσινό νερό θεωρείται αμελητέα, ενώ σε μεγάλα βάθη μπορεί να

προκαλέσει μια αισθητή μείωση της προκύπτουσας άνωσης στο μίγμα.

➢ Από τους υδρίτες που σχηματίζονται σε μεγαλύτερα βάθη, η

συνεισφορά του φυσικού αερίου στη συνολική άνωση τείνει να εκλείψει.

➢ Σε μεγάλα βάθη, η εξάπλωση του πετρελαίου οφείλεται στην

κατανομή του μεγέθους των φυσαλίδων του πετρελαίου, τη

μεταβλητότητα και τη δύναμη των θαλάσσιων ρευμάτων, ενώ σε μέτρια

βάθη, η εξάπλωση του πετρελαίου κυρίως προκαλείται από την ακτινική

εκροή του θαλασσινού νερού καθώς παρασύρεται από την άνοδο του

μίγματος.

ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΑΓΩΓΟ

𝜕

𝜕𝑡
 𝜌𝑘 +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

 𝜌𝑘𝑢𝑖 =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
  𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
 

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
 + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌𝜀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘  

𝜕

𝜕𝑡
 𝜌𝜀 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
 𝜌𝜀𝑢𝑗  =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
  𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
 

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
 + 𝜌𝐶1𝜀 − 𝜌𝐶2

𝜀
2

𝑘 +  𝜈𝜀
+ 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
𝐶3𝜀𝐺𝑏+𝑆𝜀  


