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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας σπουδαστικής εργασίας

αποτελεί η περιγραφή και ανάλυση του θεωρητικού

υποβάθρου της φόρτωσης LNG σε πλοία, καθώς και η

αρχική παρουσίαση του προβλήματος. Σε πρώτο

στάδιο περιγράφεται η χρήση του Υγροποιημένου

Φυσικού Αερίου από τον τομέα της ναυτιλίας καθώς και

τα βήματα που ακολουθούνται για τη βέλτιστη και

ασφαλή φόρτωση του καυσίμου στις δεξαμενές

αποθήκευσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η

απαραίτητη θεωρία που διέπει το πρόβλημα

ρευστομηχανικής που πρόκειται να μελετηθεί. Τέλος,

γίνεται εκτενής περιγραφή των ιδιοτήτων κάθε στερεού

και ρευστού στοιχείου που χρησιμοποιήθηκε στην

εργασία, καθώς επίσης περιγράφεται ό τύπος του

πολυστρωματικού αγωγού που επιλέχθηκε για την

φόρτωση του LNG.

Τυπική διάταξη φόρτωσης LNG σε πλοίο

Σχεδιάγραμμα υποσυστημάτων
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Συμπεράσματα-Σχόλια

 Ο πιο οικονομικά βιώσιμος τρόπος μεταφοράς

μεγάλων ποσοτήτων LNG είναι μέσω της ναυτιλίας. Τα

ειδικά σχεδιασμένα τάνκερ είναι υπεύθυνα για τη

μεταφορά των μεγαλύτερων ποσοτήτων του καυσίμου

σε παγκόσμια κλίμακα.

 Η φόρτωση του LNG ακολουθεί μια προκαθορισμένη

μεθοδολογία αυστηρών βημάτων με στόχο την

ασφάλεια του προσωπικού και τη διατήρηση των

προδιαγραφών του καυσίμου.

 Ο έλεγχος των υποσυστημάτων, η αφύγρανση, η

αδρανοποίηση, η εισαγωγή αερίου και η πρόψυξη

αποτελούν αναπόσπαστες διεργασίες που

προηγούνται πάντα της μαζικής φόρτωσης LNG στις

δεξαμενές του σκάφους.

 Προτείνεται η χρήση πολυστρωματικού αγωγού

φόρτωσης με στόχο την καλύτερη δυνατή μόνωση και

ασφάλεια εισαγωγής. Ο αγωγός κατασκευάζεται από

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L, ενώ η διάταξη

μονώνεται με άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης και

τεχνολογία κενού.
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Εικόνες από Θεωρία

Δίκτυο θερμικών αντιστάσεων πολυστρωματικού 
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αγωγού


