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Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την διαδικασία

ανεφοδιασμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε

πλοία. Για την επιτυχή πραγματοποίηση του ανεφοδιασμού

(bunkering) LNG σε πλοία πρέπει να προηγηθούν ορισμένες

διεργασίες. Αρχικά γίνεται η αδρανοποίηση (inerting) και

κατόπιν ακολουθεί η διεργασία καθαρισμού-πρόψυξης

(purging-precooling). Για την αδρανοποίηση (inerting) η

ταχύτητα εισαγωγής του αζώτου στον αγωγό ήταν 5m/s, όπως

και η ταχύτητα εισαγωγής του μεθανίου κατά τον καθαρισμό-

πρόψυξη (purging). Ωστόσο η διαδικασία του ανεφοδιασμού

(bunkering) 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 ήταν τύπου σωλήνα μέσα σε

σωλήνα μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονταν δύο στρώματα,

ένα στρώμα μόνωσης από άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης και

ένα στρώμα αέρα σε υποπίεση 1mbar σε συνθήκες κενού.

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.

Γεωμετρία –Υπολογιστικό πλέγμα

Τρισδιάστατη γεωμετρία κρυογονικού αγωγού

Υπολογιστικό πλέγμα 

Αποτελέσματα

Κατανομή των θερμοκρασιών για τον χρόνο 

ολοκλήρωσης της διεργασίας purging για t=2639.9s:

Κατανομή φάσης(αριστερά) και ταχύτητας(δεξιά) για την 

περίπτωση ανεφοδιασμού u=2.5m/s για την χρονική 

στιγμή t=0.8986s

Κατανομή φάσης(αριστερά) και ταχύτητας(δεξιά) για την 

περίπτωση ανεφοδιασμού u=5m/s για την χρονική 

στιγμή t=0.7216s

Κατανομή φάσης(αριστερά) και ταχύτητας(δεξιά) για την 

περίπτωση ανεφοδιασμού u=7m/s για την χρονική 

στιγμή t=0.6854s

Σύγκριση ταχυτήτων για διάφορες θέσεις x στον τελικό 

χρόνο συναρτήσει της απόστασης της διατομής για την 

περίπτωση ανεφοδιασμού όπου u=5m/s:

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

στον αγωγό τόσο μικρότερο είναι το χρονικό ύπαρξης 

διφασικής ροής σε αυτόν

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

τοιχώματα αυτού και αυξάνεται κατά την απομάκρυνση από 

αυτά με κατεύθυνση προς το κέντρο.

• Στην διεργασία του purging όπου εισέρχεται το μεθάνιο και 

ψύχεται ο αγωγός παρατηρείται ότι μετά το τέλος της 

διαδικασίας αυτής η κατανομή της θερμοκρασίας είναι ίδια για 

όλο το μήκος του αγωγού.

• Το αποτέλεσμα που προέκυψε από την μελέτη της 

θερμοκρασίας για το purging φανέρωσαν ότι αυτή γίνεται 

ελάχιστη στο κέντρο του αγωγού και αυξάνεται κατά την 

απομάκρυνση από αυτό, ενώ γίνεται μέγιστη στα τοιχώματα 

του εξωτερικού αγωγού. 

• Για την διεργασία του bunkering παρατηρήθηκε ότι  η αύξηση 

του μήκους του αγωγού οδηγεί σε μείωση της πίεσης της 

διατομής, ενώ για μια διατομή σε ένα συγκεκριμένο μήκος 

αγωγού η πίεση είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι 

η ταχύτητα εισαγωγής του ρευστού.


