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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η 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. Το

σύστημα DIFIS (Double Inverted Funnel for Intervention on Ship-wrecks) είχε

σχεδιαστεί αρχικά για την επέμβαση σε περιπτώσεις διαρροών από ναυάγια,

ενώ η αρχή λειτουργίας του στηρίζεται στις δυνάμεις άνωσης, που

αναπτύσσονται εξαιτίας της διαφοράς μεταξύ της πυκνότητας του διαρρέοντος

μίγματος ως προς το θαλάσσιο νερό. Για τους σκοπούς της Διπλωματικής

Εργασίας θα θεωρηθεί ότι το διαρρέον μίγμα αποτελείται από πετρέλαιο και

φυσικό αέριο (μεθάνιο), ενώ το βάθος της γεώτρησης και κατά συνέπεια και το

σημείο διαρροής του μίγματος βρίσκεται στα 130 μέτρα. Η αριθμητική επίλυση,

αξονοσυμμετρική, δυο διαστάσεων, γίνεται με τη χρήση του λογισμικού ANSYS

Fluent, όπου χρησιμοποιούνται τα μοντέλα VOF και Realizable k-ε, για την

προσομοίωση της τριφασικής και της τυρβώδους ροής, αντίστοιχα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλόγια του μίγματος που διαρρέει, δεν μπορεί να

προσδιοριστεί, με ακρίβεια εκ των προτέρων, η μελέτη εξετάζει τρεις

διαφορετικές περιπτώσεις, ως προς την κατ’ όγκων αναλογία του μίγματος. Στο

τέλος της εργασίας παρατίθενται, τόσο απεικονίσεις, όσο και διαγράμματα

κύριων χαρακτηριστικών της ροής για τα πρώτα 20m του αγωγού ανύψωσης,

όπου διαπιστώνεται ότι το σύστημα DIFIS, δύναται να χρησιμοποιηθεί για την

άντληση του διαρρέοντος μίγματος, πετρελαίου-φυσικού αερίου, κατευθείαν το

σημείο του ατυχήματος.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η περιοχή έρευνας βρίσκεται στον δυτικό Πατραϊκό κόλπο, ο οποίος έχει

έκταση 1892km2 και μέσο βάθος 158m. Σαν σημείο εξόρυξης στην περίπτωσή

μας θεωρείται το σημείο, όπως αυτό ορίζεται από τον κόκκινο σταυρό στο

χάρτη, στο οριοθετημένο οικόπεδο ανατολικά της Κεφαλλονιάς, σε βάθος 130

μέτρων.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Οι αρχικές τιμές της παραγωγής και απορρόφησης της τυρβώδους κινητικής

ενέργειας, στην είσοδο της εξεταζόμενης περίπτωσης, λαμβάνονται από την

μοντελοποίηση της αξονοσυμμετρικής γεωμετρίας του άνω τμήματος, μήκους

40m, του αγωγού μέσω του οποίου το διαρρέον μίγμα εξέρχεται στο βυθό.

Η σχεδίαση της εξεταζόμενης γεωμετρίας, περιλαμβάνει την ανεστραμμένη χοάνη

και τα 20 πρώτα μέτρα του αγωγού ανύψωσης. Το ανώτερο τμήμα του αγωγού

εξόρυξης που μοντελοποιείται, ξεκινάει 1,6 m κάτω από την επιφάνεια της

θάλασσας, με συνολικό μήκος τα 3,2 m και διάμετρο 0.4 m. Το σύστημα DIFIS

είναι τοποθετημένο σε απόσταση 0,8 m από το σημείο διαρροής, ενώ ο αγωγός

ανύψωσης έχει διάμετρο 2m
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ΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η ταχύτητα αυξάνεται με την περιεκτικότητα του μίγματος σε φυσικό αέριο.

• Το πλάτος του πίδακα της ροής παραμένει σταθερό, είτε μειώνεται ελαφρώς

κατά μήκος του αγωγού. Η διαφορά με άλλα πειράματα και μελέτες οφείλεται

στη χρήση του μοντέλου Realizable k-ε.

• Η ροή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου περιορίζεται στο 1/3 της ακτίνας

του αγωγού.

• Οι μέγιστες τιμές του κλάσματος όγκου του πετρελαίου και του φυσικού

αερίου εμφανίζονται στο κέντρο του αγωγού.

• Το κλάσμα όγκου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μειώνεται, καθώς η

καμπύλη τους πλησιάζει τα τοιχώματα του αγωγού, μέχρι το σημείο που

μηδενίζεται.

• Η τυρβώδης κινητική ενέργεια παρουσιάζει μέγιστες τιμές στο κέντρο του

αγωγού και αξονικά στα πρώτα μέτρα αυτού.

• Η τυρβώδης κινητική ενέργεια διαχέεται ακτινικά κατά μήκος του αγωγού και

μηδενίζεται στα τοιχώματα του αγωγού.

• Η κατανάλωση της τυρβώδους κινητικής ενέργειας αυξάνεται απότομα στα

τοιχώματα του αγωγού.

Ανεστραμμένη χοάνη και αγωγός ανύψωσης

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Θα εξεταστούν τρείς διαφορετικές περιπτώσεις ανάλογα με την ποιότητα του

μίγματος της ενδεχόμενης διαρροής σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο:

Η δεύτερη περίπτωση αποτελεί το βασικό σενάριο και ο ρυθμός διαρροής

πετρελαίου σε αυτή, έχει προέλθει από την πρόσφατη δημοσιευμένη εργασία

των Makatounis et al. του 2017, που αφορά τη δημιουργία πετρελαιοκηλίδας

μετά από υποθαλάσσιο ατύχημα.

Αγωγός εξόρυξης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Το πλέγμα που δημιουργείται αποτελείται από 21555 κελιών και αφορά τη μισή

από τη γεωμετρία. Το πλέγμα αυτό είναι πιο πυκνό στα τοιχώματα των

αγωγών, όπου και αναπτύσσεται το οριακό στρώμα. Το μέγεθος της πλευράς

των κελιών ίσο με 4cm.
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