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Περίληψη 

Η κρυστάλλωση είναι μια από τις σημαντικότερες φυσικές διεργασίες, η οποία 

χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία (χημική, φαρμακευτική, βιομηχανία τροφίμων 

κτλ) ως μέθοδος παραγωγής και καθαρισμού πληθώρας εμπορικών προϊόντων τα οποία 

διατίθενται σε κρυσταλλική μορφή. Παραδοσιακά ο σχεδιασμός διεργασιών 

κρυστάλλωσης σε βιομηχανικό επίπεδο πραγματοποιείται μέσω εργαστηριακών 

δοκιμών ή με την αύξηση σε μέγεθος (scale – up) πιλοτικών διατάξεων (pilot plants), 

ενώ στην πράξη χρησιμοποιούνται συνήθως κρυσταλλωτήρες ασυνεχούς λειτουργίας. 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες αξιοποίησης υπολογιστικών εργαλείων για 

τον καλύτερο σχεδιασμό, αλλά και τη βελτιστοποίηση διεργασιών κρυστάλλωσης, 

αλλά και μετάβασης, από ασυνεχείς σε συνεχείς διεργασίες, μιας και παρουσιάζουν 

σημαντικά πλεονεκτήματα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία έχοντας υπ’ όψην το 

παραπάνω πλαίσιο, αναπτύχθηκε ένα μαθηματικό μοντέλο για την προσομοίωση και 

βελτιστοποίηση τόσο της δυναμικής, όσο και της μόνιμης κατάστασης της διεργασίας 

της συνεχούς κρυστάλλωσης. Τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν, εισήχθησαν στο 

λογισμικό gPROMS™, ώστε να γίνει προσομοίωση, αλλά και βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας της συσκευής. Η ουσία που χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο ήταν η 

παρακεταμόλη σε υδατικό διάλυμα. 
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Abstract 

Crystallization is an important unit operation, widely used in the industry 

(chemical, pharmaceutical, food industry etc.), as a means of producing and purifying 

an abundance of commercial products, marketed in crystalline form. Traditionally, the 

design of crystallization procedures, in industrial scale is performed through laboratory 

experiments or the scale- up of pilot plants. Moreover, the type of batch crystallization 

is usually implemented. Over the past years, a significant research effort has been made 

towards model -based simulation and optimization tools for the crystallization process. 

Furthermore, new computer-based approaches appear to replace batch crystallization 

with continuous crystallization processes, due to numerous benefits. In this thesis, 

taking into account the above, a mathematical model has been developed for the 

simulation and optimization, of both the transient and the steady state of the continuous 

crystallization process. The proposed mathematical models, were implemented in the 

gPROMS™ tool. Paracetamol dissolved in an aquatic solution was used as a case study. 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 
 

1.1 Σημασία της κρυστάλλωσης 

Ως βιομηχανική, φυσική διεργασία, η κρυστάλλωση είναι μεγάλης σημασίας, 

καθώς χρησιμοποιείται για την παραγωγή, το διαχωρισμό και τον καθαρισμό, 

σωματιδιακών στερεών στην χημική, την φαρμακευτική και σε άλλες βιομηχανίες, 

όπως τη βιομηχανία τροφίμων ή λιπασμάτων. Τα προϊόντα που παράγονται με τη 

διεργασία της κρυστάλλωσης είναι πληθώρα και παίζουν σημαντικό ρόλο στον 

σύγχρονο τρόπο ζωής, αφού εκτείνονται από το μαγειρικό αλάτι, τη ζάχαρη και άλλα 

προϊόντα οικιακής χρήσης (Abbas, et al., 2011), μέχρι την παραγωγή ενεργών 

φαρμακευτικών ουσιών, όπως η παρακεταμόλη και η ιβουπροφαίνη (El-Yafi & El-

Zein, 2014) και χημικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα το δισόξινο φωσφορικό 

κάλιο, KH2PO4 (γνωστό ως KDP) και το θειικό βάρειο (Meenan, et al., 2002). 

Η διεργασία της κρυστάλλωσης και η θεωρία ανάπτυξης των κρυστάλλων 

μελετάται ήδη από τον 19ο αιώνα, από διάσημους επιστήμονες όπως το ζεύγος Curie 

και ο Gibbs (Brice, 1977). Παρ’ όλα αυτά, εώς τiς μέρες μας,  θεωρείται μία περίπλοκη 

διεργασία, καθώς η πλήρης περιγραφή της προϋποθέτει την περιγραφή μίας πληθώρας 

φαινομένων (θερμοδυναμικών, κινητικών ρεολογικών κτλ). Έτσι ο σχεδιασμός 

μονάδων κρυστάλλωσης στηρίζεται παραδοσιακά σε εργαστηριακές δοκιμές και στο 

scaling – up πιλοτικών μονάδων (pilot plants). 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μία προσπάθεια μοντελοποίησης της 

κρυστάλλωσης, ώστε με τη βοήθεια υπολογιστικών εργαλείων να γίνει η προσομοίωση 

και βελτιστοποίηση αυτής. Τα ωφέλη μίας τέτοιας προσπάθειας θα είναι μεγάλα για τη 

βιομηχανική κρυστάλλωση, καθώς θα μειωθεί το κόστος και ο χρόνος του σχεδιασμού 

νέων μονάδων, ενώ θα μπορέσει να επιτευχθεί σχεδιασμός μαθηματικά 

βελτιστοποιημένος. Η ανάπτυξη μίας μονάδας βασισμένη σε υπολογιστική 

προσομοίωση επίσης κάνει ευκολότερη την εισαγωγή νέων προϊόντων και τεχνικών 

την παραγωγική διαδικασία, ελαχιστοποιοώντας το ρίσκο (οικονομικό και μη) μίας 

τέτοιας επένδυσης. 
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Παραδοσιακά, ο τύπος κρυσταλλωτήρων που χρησιμοποιείται στην 

παραγωγική διαδικασία, είναι οι ασυνεχείς κρυσταλλωτήρες, καθώς η λειτουργία τους 

είναι ευκολότερο να ελεγχθεί και να ρυθμιστεί και  χαρακτηρίζεται ως πιο ευέλικτη, 

αφού κάθε νέα «παρτίδα» προϊόντος μπορεί να διαφέρει στα χαρακτηριστικά της, 

ανάλογα με τις απαιτήσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι συσκευές συνεχούς κρυστάλλωσης 

αποτελούν μία σημαντικά οικονομικότερη εναλλακτική και γι’ αυτό το λόγο η έρευνα 

έχει στραφεί στην κατεύθυνση της αντικατάστασης των ασυνεχών κρυσταλλωτήρων 

σε συνεχείς (Su, et al., 2015).  

1.2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Όπως διατυπώθηκε και παραπάνω, η έρευνα, όσον αφορά την γέννηση και την 

ανάπτυξη των κρυστάλλων ξεκινάει ήδη από τον 19ο αιώνα. Προσπάθειες για την 

μαθηματική μοντελοποίηση συνεχών κρυσταλλωτήρων αρχίσαν να 

πραγματοποιούνται ήδη από το 1956, για παράδειγμα μέσω της δουλειάς του Saeman 

(1956), ο οποίος ήταν ο πρώτος που διατύπωσε το μαθηματικό μοντέλο για 

κρυσταλλωτήρες τύπου CMSMPR, ίσως και νωρίτερα.  

Τα πρώτα μοντέλα πληθυσμιακών ισοζυγίων αναπτύχθηκαν από τους Hulburt 

και Katz (1964), ενώ η μοντελοποίηση της διαδικασίας θραύσης πραγματοποιήθηκε 

από τους Austin et al. (1976) και έκτοτε οποιαδήποτε προσπάθεια μοντελοποίησης του 

φαινομένου της θραύσης κατά την κρυστάλλωση θέτει ως βάση τις εξισώσεις που 

αναπτύχθηκαν σε αυτή τη δημοσίευση. 

Η επίδραση της ανάμιξης και της γεωμετρίας διαφόρων ειδών 

κρυσταλλωτήρων στην τελική κατανομή σωματιδίων έχει προσομοιωθεί από αρκετούς 

ερευνητές, όπως για παράδειγμα απο τους Leeuwen et al. (1996), Wei και Garside 

(1997) και Seckler et al. (1995). Σε όλες τις παραπάνω δουλειές χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD), ενώ η περιγραφή της κατανομής 

μεγεθών των σωματιδίων έγινε μέσω της μεθόδου των στιγμών (method of moments) 

και όχι μέσω της αναλυτικής λύσης των ισοζυγίων πληθυσμού. 

Σε αντίθεση με την ερευνητική διαδικασία, στη βιομηχανική πρακτική 

μεγαλύτερης σημασίας είναι  η ανάπτυξη μεθόδων και συσκευών μέτρησης των 
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βασικών μεγεθών της κρυστάλλωσης, απ’ ότι η κατασκευή πιο εξελιγμένων και 

ακριβέστερων μαθηματικών μοντέλων. Παρ’ όλα αυτά τα μοντέλα που έχουν ως βάση 

τα πληθυσμιακά ισοζύγια παραμένουν σημαντικά για τη βιομηχανική διαδικασία, όπως 

ανέδειξαν οι μηχανικοί της BASF SE (Gerstlauer, et al., 2006) 

Όσον αφορά τη μετάβαση από την πειραματική στη βιομηχανική διαδικασία, 

μία πολύ χρήσιμη τεχνική αναπτύχθηκε από τους (Kramer, et al., 1999). Αυτή 

περιλαμβάνει την εξαγωγή κινητικών παραμέτρων από πειραματικά δεδομένα, τη 

μοντελοποίησή τους, τη μελέτη εναλλακτικών μεθόδων σχεδιασμού και τεχνικές 

βελτιστοποίησης, βάσει της επιθυμητής ποιότητας του προϊόντος. 

Το πρόβλημα, με το σύνολο σχεδόν, των ερευνητικών εργασιών που 

πραγματοποιούνται για τη μελέτη της διεργασίας της κρυστάλλωσης είναι ότι οι 

κινητικές εξισώσεις και οι παράμετροι που υπολογίζονται, πειραματικά και 

υπολογιστικά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φύση της ουσίας την οποία μελετούν, 

έτσι η καθεμία παρουσιάζει διαφορετικές παραδοχές, αλλά και διαφορετικές μορφές 

στην έκφραση των εξισώσεων. Γι’ αυτό το λόγο, ο Samad (2012) κατά τη διδακτορική 

του διατριβή, προσπάθησε  να δημιουργήσει ένα γενικό πλαίσιο, όσον αφορά τη 

μοντελοποίηση και υπολογιστική προσομοίωση της κρυστάλλωσης. 

Οι Su et al. (2015) δημιούργησαν ένα πλαίσιο μετατροπής ασυνεχών 

διεργασιών κρυστάλλωσης σε συνεχείς, όσον αφορά τη φαρμακευτική βιομηχανία. Σε 

αυτό το πλαίσιο εντάσεται και η ρύθμιση συγκέντρωσης εντός του κρυσταλλωτήρα. 

Για την προσομοίωση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε τόσο η αναλυτική λύση 

των ισοζυγίων με τη βοήθεια του Matlab R2013b, αλλά και του λογισμικού της PSE 

Ltd, gCrystal™. 

Τα τελευταία χρόνα, η προσπάθεια εκτός των άλλων, στρέφεται και στην 

αντικατάσταση των μοντέλων που βασίζοταν σε πληθυσμιακά ισοζύγια που 

λαμβάνουν υπ’ όψην μία χαρακτηριστική διάσταση, σε μοντέλα που περιγράφουν το 

ακριβές σχήμα των σωματιδίων κατά τη διαδικασία της κρυστάλλωσης. Το 

αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών συνοψίζουν οι Lovette, et al., (2008). 
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H κρυστάλλωση της παρακεταμόλης, λόγω της σημαντικότητας της ως ενεργή 

φαρμακευτική ουσία, έχει γίνει αντικείμενο εκτενούς μελέτης. Οι Granberg et al. 

(1999) μελετήσανε την κινητική της κρυστάλλωσης για διάφορες συστάσεις 

διαλυμάτων παρακεταμόλης με διαλύτη μίγμα νερού και ακετόνης. Οι  Mitchel et al. 

(2011) εξέδωσαν κινητικές εξισώσεις και τις σχετικές παραμέτρους για την 

κρυστάλλωση της παρακεταμόλης με διαλύτη την αιθανόλη, χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο των στιγμών (method of moments). Οι Naggy et al. (2008) μελετήσανε την 

συμπεριφορά κατά την κρυστάλλωση της παρακεταμόλης, σε υδατικό διάλυμα. Η 

εξαγωγή των κινητικών εξισώσεων έγινε μέσω μίας νέας προσέγγισης, της μελέτης του 

πλάτους της περιοχής μετασταθούς ισορροπίας, ενώ οι κινητικές αυτές 

χρησιμοποιήθηκαν μετέπειτα (Nagy, et al., 2008), ώστε να μελετηθούν οι στρατηγικές 

ελέγχου και ρύθμισης της διεργασίας. Όλες οι παραπάνω εργασίες μοντελοποιούν μόνο 

τα βασικά φαινόμενα που συμβαίνουν κατά την κρυστάλλωση, δηλαδή την 

πυρηνογέννεση και την ανάπτυξη, θεωρώντας αμελητέα την επίδραση της θραύσης και 

της συσσωμάτωσης. Μοντελοποίηση αυτών των φαινομένων πραγματοποίησσαν 

πρόσφατα οι Nagy et al. (2017), επεξεργαζόμενοι την εργασία των Austin et al. (1976) 

στην οποία έγινε αναφορά παραπάνω. 

 1.3 Σκοπός της εργασίας 

Για τη διατύπωση και επικύρωση ενός μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης 

μιας διεργασίας, τα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι τα εξής: 

1. Μαθηματική διατύπωση του μοντέλου με αρχικές εκτιμήσεις όσον 

αφορά τις παραμέτρους του συστήματος. Οι παράμετροι αυτοί θα πρέπει να 

προέρχονται από τη βιβλιογραφία για να διασφαλιστεί ένας βαθμός ρεαλισμού στα 

αποτελέσματα. 

2. Σχεδιασμός και εκτέλεση πειράματος για τη διεργασία που περιγράφει 

το παραπάνω μαθηματικό μοντέλο. 

3.  Εκτίμηση των παραμέτρων του μαθηματικού μοντέλου, βάσει των 

πειραματικών αποτελεσμάτων. 

4. Στατιστική ανάλυση των προβλέψεων του μοντέλου για να διαπιστωθεί 

το κατά πόσο αυτές συμπίπτουν με τα πειραματικά αποτελέσματα. Εφόσον επιτευχθεί 
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ικανοποιητική ακρίβεια στην πρόβλεψη το μοντέλο είναι επικυρωμένο, διαφορετικά 

επαναλαμβάνεται η διαδικασία από το δεύτερο βήμα. 

 Αυτή η πορεία παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Σχήμα 1.1: Πορεία δημιουργίας μαθηματικούν μοντέλου (Pantelides & Renfro, 2013) 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία στόχος είναι η επίτευξη του πρώτου από 

τα παραπάνω βήματα για την δημιουργία ενός μαθηματικού μοντέλου  προσομοίωσης 

της διεργασίας της συνεχούς κρυστάλλωσης της παρακεταμόλης, δηλαδή της 

διατύπωσης του πρωταρχικού μαθηματικού μοντέλου με τη βοήθεια στοιχείων από τη 

βιβλιογραφία. Πέρα από την επίτευξη του πρώτου βήματος, πραγματοποιείται επίσης 

η προσομοίωση του μαθηματικού μοντέλου με τη χρήση του λογισμικού gPROMS™ 

,ώστε να αναλυθεί και ποιοτικά η διεργασία της κρυστάλλωσης, ενώ τέλος 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται μία σειρά βελτιστοποιήσεων, με τη χρήση του ίδιου 

λογισμικού.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε 6 κεφάλαια, το περιεχόμενο 

και η λειτουργία του καθενός απ’ τα οποία είναι τα εξής: 
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 Κεφάλαιο 2 Θεωρία: Το δεύτερο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας 

(και πρώτο μετά την εισαγωγή) παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο, πάνω στο 

οποία κινείται η υπόλοιπη έκθεση. Περιέχει σύντομη  περιγραφή της 

κρυστάλλωσης και ανάλυση όλων των επιμέρους φαινομένων που συνιστούν 

τη φυσική αυτη διεργασία, καθώς και των εξισώσεων που έχουν προταθεί για 

να τα αναπαραστήσουν. 

 Κεφάλαιο 3 Ισοθερμοκρασιακή κρυστάλλωση: Σε αυτό το κεφάλαιο 

αναπτύσεται το μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει την ισοθερμοκρασιακή 

λειτουργία συνεχών κρυσταλλωτήρων. Πραγματοποιείται προσομοίωση, αλλά 

και τρία παραδείγματα βελτιστοποίησης 

 Κεφάλαιο 4 Μη ισοθερμοκρασιακή κρυστάλλωση: Στο τέταρτο 

κεφάλαιο επεκτείνεται η μαθηματική διατύπωση του τρίτου κεφαλαίου, ώστε 

να μοντελοποιείται η μη ισοθερμορκασιακή λειτουργία συνεχών 

κρυσταλλωτήρων. Το κεφάλαιο περιέχει δυναμική προσομοίωση, καθώς και 

ένα παράδειγμα βελτιστοποίησης 

 Κεφάλαιο 5 Εναλλακτικοί σχεδιασμοί: Σε αυτό το κεφάλαιο 

μοντελοποιούνται, μαθηματικά, εναλλακτικοί σχεδιαμοί, όσον αφορά τη 

διάταξη κρυστάλλωσης και εξετάζεται το κατά πόσο και σε ποιες περιπτώσεις 

είναι ωφέλιμοι σε σχέση με την κλασσική λειτουργία. Επίσης πραγματοποιείται 

βελτιστοποίηση. 

 Κεφάλαιο 6 Συμπεράσματα: Στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο της 

διπλωματικής αυτής εργασίας συνοψίζονται τα επιτεύγματα της, αναλύονται οι 

δυσκολίες που προέκυψαν κατά την υποποίησή της και τέλος προτείνονται οι 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη συνέχιση της έρευνας στο συγκερκιμένο 

επιστημονικό πεδίο. 
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Κεφάλαιο 2.  Θεωρία 

Η κρυστάλλωση ορίζεται ως ο σχηματισμός στερεών σωματιδίων μέσα σε μία 

ομογενή φάση. Μπορεί να λάβει χώρα ως σχηματισμός στερεών σωματιδίων σε αέρια 

φάση (όπως π.χ το χιόνι), ως δημιουργία στερεού απο ένα υγρό τήγμα ή ως 

κρυστάλλωση από ένα υγρό διάλυμα. Για τη βιομηχανική παραγωγή, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η τελευταία περίπτωση (McCabe, et al., 2001). 

Οι διαφορετικές απαιτήσεις στις διαστάσεις των κρυστάλλων, αλλά και την 

καθαρότητα του τελικού προϊόντος έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη διαφορετικών 

τεχνικών πραγματοποίησης της κρυστάλλωσης. Για παράδειγμα, μια φαρμακευτική 

ουσία που έχει παραχθεί μέσω κρυστάλλωσης θα διαλυθεί ταχύτερα στο ανθρώπινο 

σώμα αν αποτελείται από περισσότερους, αλλά μιρκότερους κρυστάλλους, απ’ ότι αν 

αποτελείτο από λιγότερους και μεγαλύτερους (Abbas, et al., 2011).   

Η κρυστάλλωση θεωρείται αρκετά περίπλοκη διεργασία, καθώς η απόδοση 

ενός συστήματος κρυστάλλωσης εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων, όπως τα 

φαινόμενα μεταφοράς μάζας και ενέργειας, η υδροδυναμική, η γεωμετρία του δοχείου 

κτλ. Έτσι για να περιγραφεί επαρκώς το φαινόμενο, είναι απαραίτητη η διατύπωση 

ισοζυγίων μάζας, ενέργειας και πληθυσμού, κινητικών εξισώσεων των διαφόρων 

φαινομένων που λαμβάνουν χώρα, καθώς και εξισώσεων που περιγράφουν τις 

συνθήκες ροής εντός του δοχείου. 

Οι βιομηχανικοί κρυσταλλωτήρες μπορούν να ταξινομηθούν με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους. Αυτοί περιλαμβάνουν τον τρόπο λειτουργίας (συνεχής, 

ασυνεχής, ημισυνεχής) τη μέθοδο που επιτυγχάνεται ο υπερκορεσμός (ψύξη, εξάτμιση, 

χημική αντίδραση, αντιδιάλυση κτλ), τον αριθμό των φάσεων (δύο, τρις ή 

περισσσότερες) και τη μέθοδο απομάκρυνσης του προϊόντος (απλή, μικτή κτλ). 

(Mullin, 2001). 
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 2.1 Θερμοδυναμικές αρχές 

Η κρυστάλλωση βασίζεται στην ουσία στην αλλαγή φάσης από υγρή ή αέρια 

κατάσταση σε στερεή. Στη θερμοδυναμική, η αλλαγή φάσης συνδέεται με την αλλαγή 

στη μοριακή ελεύθερη ενέργεια Gibbs η οποία σε σταθερή θερμοκρασία και πίεση 

δίνεται ως εξής: 

Δ�̅� = μ1-μ2  

Όπου τα μ1 και μ2 είναι τα χημικά δυναμικά της κάθε φάσης αντίστοιχα. Αν οι 

δύο φάσεις θεωρηθούν η υγρή και η στερεή και το Δ�̅� < 0, τότε μόνο πραγματοποιείται 

η αλλαγή φάσης. 

Το Δ�̅� μπορεί επίσης να εκφραστεί και συναρτήσει της συγκέντρωσης της 

υγρής φάσης ως: 

Δ�̅� = - RTln(
𝐶

𝐶𝐸𝑄
) 

όπου R η παγκόσμια σταθερά των ιδανικών αερίων, T η απόλυτη 

θερμοκρασία, C η συγκέντρωση και CEQ η συγκέντρωση ισορροπίας. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι για να είναι το Δ�̅� < 0, θα πρέπει C > CEQ, 

δηλαδή η συγκέντρωση να είναι μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση ισορροπία. Για την 

κρυστάλλωση από ομογενή υγρά διαλύματα που πρόκειται να εξεταστεί, η 

συγκέντρωση ισορροπίας εμφανίζεται ως συγκέντρωση κορεσμού ή διαλυτότητα. Έτσι 

κινούσα δύναμη του φαινομένου αποτελεί ο λεγόμενος υπερκορεσμός, ο οποίος μπορεί 

να εμφανίζεται ως απόλυτος ΔC = C – CEQ  ή σχετικός S = 
𝐶

𝐶𝐸𝑄
. Χρησιμοποιείται επίσης 

το σ = s – 1. 

 Ο υπερκορεσμός μπορεί να επιτευχθεί με τους παρακάτω τρόπους: 
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 Ψύξη: Μειώνοντας τη θερμοκρασία του διαλύματος μειώνεται η 

διαλυτότητα. 

 Εξάτμιση: Αυξάνεται η συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας, 

εξατμίζοντας ποσότητα διαλύτη. 

 Ψύξη υπό κενό: Λαμβάνουν χώρα αμφότερα τα παραπάνω 

αποτελέσματα. 

 Χημική αντίδραση: Ώστε να μειωθεί η ποσότητα του διαλύτη ή να 

αυξηθεί η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας. 

 Αντιδιάλυση (antisolvent crystallization): Εισαγωγή πρόσθετων 

ουσιών στο διάλυμα με στόχο τη μείωση της διαλυτότητας. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι πρωτεύοντα ρόλο για τη μελέτη της 

κρυστάλλωσης παίζει η μελέτη του διαγράμματος φάσεων της ουσίας που πρόκειται 

να κρυσταλλωθεί. Για  την κρυστάλλωση από ομογενές υγρό διάλυμα, η καμπύλη που 

παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η καμπύλη διαλυτότητας. Παρακάτω 

παρατίθεται μια τυπική τέτοια καμπύλη. 

 

Σχήμα 2.1: Τυπική καμπύλη κορεσμού (Myerson & Schwartz, 2002) 
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Στο αρχικό σημείο Α το διάλυμα είναι ακόρεστο, καθώς το σημείο είναι κάτω 

από την καμπύλη διαλυτότητας. Με τη μείωση της θερμοκρασίας, η διαλυτότητα 

μειώνεται και όταν φτάσει στη θερμοκρασία του σημείου Β η συγκέντρωση έχει 

ξεπεράσει τη συγκέντρωση κορεσμού, οπότε το διάλυμα είναι υπέρκορο (Myerson & 

Schwartz, 2002). 

Θερμοδυναμικά, η ισορροπία αυτή καλείται μετασταθής, καθώς η υπέρβαση 

του ορίου της διαλυτότητας αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι και απαραίτητα ικανή 

συνθήκη για έναρξη της κρυστάλλωσης. Παραδείγματος χάριν, αν ψυχθεί ένα διάλυμα 

κοντά στο σημείο κορεσμού και αφεθεί, μπορεί να περάσουν μέρες μέχρι την έναρξη 

της κρυστάλλωσης. Με περαιτέρω ψύξη ο χρόνος αυτός μειώνεται μέχρι να φτάσει ένα 

σημείο στο οποίο η κρυστάλλωση πραγματοποιείται ακαριαία. Από το σημείο αυτό και 

έπειτα, η ισορροπία καλείται ασταθής (Myerson & Schwartz, 2002). 

Έτσι εκτός από τη γραμμή κορεσμού, χρειαζόμαστε και μία άλλη γραμμή που 

θα παρουσιάζει τα όρια της μετασταθούς περιοχής. Ένα τυπικό διάγραμμα που 

χρησιμοποιείται για τη μελέτη της διαλυτότητας στην κρυστάλλωση παρουσιάζεται 

παρακάτω. 

 

Σχήμα 2.2: Διάγραμμα διαλυτότητας και μετασταθούς περιοχής (Smith, 2005) 
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Η καμπύλη AB είναι η καμπύλη διαλυτότητας, ενώ η καμπύλη CD ορίζει το 

όριο της μετασταθούς περιοχής. Η διεργασία ξεκινάει από το σημείο a στο οποίο το 

διάλυμα είναι ακόρεστο. Ψύχοντας, μεταβαίνει στο σημείο b, όπου το διάλυμα είναι 

κορεσμένο. Με περαιτέρω ψύξη το διάλυμα εισέρχεται στη μετασταθή περιοχή. Σε 

αυτή την περιοχή αρχίζει ο σχηματισμός των κρυστάλλων, καθώς και η ανάπτυξη τους 

μέσω της μεταφοράς διαλυμένης ουσίας στα ήδη σχηματισμένα σωματίδια, 

μεγενθύνοντας τα. Παρ’ όλα αυτά η λειτουργία πρέπει να παραμείνει στη 

συγκεκριμένη περιοχή, καθώς ψύξη πέρα από το σημείο c θα προκαλέσει άμεση και 

αυθόρμητη πυρηνογέννεση δημιουργώντας μεγάλη ποσότητα μικρών κρυστάλλων, 

κάτι που είναι ανεπιθύμητο στις περισσότερες εφαρμογές. Αυτή η περιοχή ονομάζεται 

ασταθής (labile). 

Μια εναλλακτική πορεία για την κρυστάλλωση είναι η αύξηση της 

συγκέντρωσης της διαλυμένης ουσίας , για παράδειγμα μέσω εξάτμισης διαλύτη. Έτσι 

ξεκινώντας από το σημείο a με εξάτμιση φτάνει το διάλυμα στο σημείο ισορροπίας e. 

Με περαιτέρω εξάτμιση φτάνει στη μετασταθή περιοχή, ενώ με εξάτμιση πέρα από το 

σημείο f υφίσταται αυθόρμητη κρυστάλλωση (Samad, 2012). 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται μία επιθυμητή πορεία μίας διεργασίας 

κρυστάλλωσης. 
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Σχήμα 2.3: Επιθυμητή περιοχή λειτουργίας κρυσταλλωτήρα (Nagy, et al., 2008) 

 

 2.2 Κινητική της κρυστάλλωσης 

Στην παρούσα υποενότητα θα αναλυθούν τα διάφορα φαινόμενα που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διεργασία της κρυστάλλωσης και θα διατυπθούν οι  διάφοροι 

μαθηματικοί τύποι οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν το κάθε 

φαινόμενο. 

 2.2.1 Πυρηνογέννεση (Nucleation) 

Πυρηνογέννεση, ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο δημιουργούνται 

τρισδιάστατοι πυρήνες της, υπό κρυστάλλωση, διαλυμένης ουσίας. Η πυρηνογέννεση 

διακρίνεται σε πρωτογενή και δευτερογενή, από τις οποίες η πρώτη μπορεί να είναι 

ομογενής ή ετερογενής. Αυτά συνοψίζονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 2.4: Κατηγορίες πυρηνογέννεσης  

 

Πρωτογενής Πυρηνογέννεση (Primary Nucleation) 

Πρωτογενής πυρηνογέννεση καλείται η διεργασία, κατά την οποία επιτελείται 

τυχαία δημιουργία σχηματισμών στερεής φάσης σε νανοσκοπική κλίμακα, οι οποίοι 

όμως έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, μη αντιστρεπτά, σε σωματίδια 

μακροσκοπικού μεγέθους (Kramer, 2015). Η πρωτογενής πυρηνογέννεση, αποτελεί το 

σημείο έναρξης της κρυστάλλωσης, καθώς είναι το φαινόμενο κατά το οποίο 

δημιουργούνται οι πρώτες οντότητες ικανές να διατηρήσουν τη συνοχή τους και να 

αναπτυχθούν με εναπόθεση νέου υλικού. 

Η πρωτογεννής πυρηνογέννεση που πραγματοποιείται χωρίς την ύπαρξη 

κάποιας στερεής φάσης ονομάζεται ομομεγενής (Homogenous Primary Nucleation). 

Ενώ μεγάλης σημασίας είναι και η ετερογενής, πρωτογενής πυρηνογέννεση 

(Heterogeneous Primary Nucleation), η οποία προκαλείται από την εναπόθεση του 

προς κρυστάλλωση υλικού σε στερεά μικροσωματίδια, πχ σκόνης ή ακόμα και στα 

τοιχώματα του δοχείου ή στην επιφάνεια του αναδευτήρα αν υπάρχει. Η ετερογενής 

πυρηνογέννεση είναι συνήθως ταχύτερη της πρωτογενούς. 
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Παρακάτω θα δωθούν εξισώσεις που περιγράφουν το ρυθμό πυρηνογέννεσης. 

Αυτές οι εξισώσεις μπορεί να αναφέρονται και στην ομογενή και στην ετερογενή 

πυρηνογένεση. 

Θερμοδυναμικά ο ρυθμός πυρηνογέννεσης J υπολογίζεται ως: 

J = A𝑒
−𝛥𝐺

𝑘𝑇  = A𝑒
−16𝜋𝑣2𝛾3

3𝑘3𝑇3𝑙𝑛2𝑆 (Kramer, 2015) 

Στην πράξη χρησιμοποιούνται πιο απλές εκφράσεις οι οποίες έχουν ως 

μεταβλητή τον υπερκορεσμό. Μερικές απο αυτές τις εκφράσεις είναι οι εξής: 

J = A𝑒

−𝐵

ln(
𝑐

𝑐𝑒𝑞
)2

 (Marchal, et al., 1988) 

J = KbS
b  (Mullin, 2001) 

J = KbΔCb (Nagy, et al., 2008) 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τις περισσότερες φορές η πυρηνογέννεση που 

λαμβάνει χώρα είναι η ετερογενής. (Tavare, 1995) 

Δευτερογενής Πυρηνογέννεση (Secondary Nucleation) 

Σε ένα υπέρκορο διάλυμα η πυρηνογένεση λαμβάνει χώρα σε χαμηλότερες 

τιμές υπεκορεσμού, όταν υφίστανται ή εισάγονται στο διάλυμα κρύσταλλοι της 

διαλυμένης ουσίας, μια τεχνική η οποία ονομάζεται seeding. Σε αυτή την περίπτωση η 

πυρηνογένεση καλείται δευτερογενής. Για το ρυθμό της δευτερογενούς 

πυρηνογέννεσης, φαίνονται παρακάτω κάποιες από τις εξισώσεις οι οποίες έχουν 

προταθεί: 

B = kbM
jSb (Choong & Smith, 2004) 

B = kbM
jΔCb (Tavare, 1995) 
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B = kbM
jSb𝑁𝑟𝑝𝑚

𝑃  (Quintana - Hernantez, et al., 2004) 

B = kbM
jSb𝑒

−𝛥𝛦

𝑅𝑇  (Ouiazzane, et al., 2008) 

Όπου το M συμβολίζει το κρυσταλλικό φορτίο στον κρυσταλλωτήρα ανά 

μονάδα όγκου και ονομάζεται πυκνότητα μάγματος. 

 2.2.2 Κρυσταλλική ανάπτυξη (Crystal Growth) 

Αμέσως μετά τη γέννεση σταθερών πυρήνων, δηλαδή πυρήνων μεγέθους 

μεγαλύτερου από το κρίσιμο, ακολουθεί η κρυσταλλική ανάπτυξη, κατά την οποία οι 

πυρήνες αυτοί, συνεχίζουν να αναπτύσσονται με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

μακροσκοπικών κρυστάλλων. Ο μηχανισμός κρυσταλλικής ανάπτυξης έχει αποτελέσει 

θέμα εκτενούς συζήτησης και έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες οι οποίες μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες ή σε σνδυασμό αυτών (Ματσούκη, 2013). 

α) θεωρίες επιφανειακής ενέργειας  

β) θεωρίες προσρόφησης στρώματος  

γ) θεωρίες διάχυσης 

Η ανάπτυξη, αν και τρισδιάσταση συνήθως περιγράφεται μέσω της ανάπτυξης 

μίας ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών διαστάσεων. Τέλος, η κρυστάλλική ανάπτυξη 

μπορεί να εξαρτάται από το μέγεθος του σωματιδίου ή να είναι ανεξάρτητη από αυτό. 
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Σχήμα 2.5: Γραφική απεικόνιση της κρυσταλλικής ανάπτυξης (Kramer, 2015) 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι εμπειρικές εξισώσεις που περιγράφουν το 

φαινόμενο της κρυσταλλικής ανάπτυξης: 

G = kgS
g (Choong & Smith, 2004) 

G = kgΔCg (Nagy, et al., 2008) 

G = kgS
b𝑁𝑟𝑝𝑚

𝑞
 (Quintana - Hernantez, et al., 2004) 

G = kgSb𝑒
−𝛥𝛦

𝑅𝑇  (Ouiazzane, et al., 2008) 

Ενώ για την ανάπτυξη που εξαρτάται από το μέγεθος των σωματιδίων το 

προτεινόμενο μοντέλο είναι το: 

G = kgS
g(1+αL)p (Aamir, et al., 2010) 

Στην ουσία, όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο Wayne Genck (1969), οι δύο 

μηχανισμοί, της πηρυνογέννεσης και της κρυσταλλικής ανάπτυξης συναγωνίζονται για 

το ποιός θα καταλάβει μεγαλύτερο μερίδιο του υπερκορεσμού, με τον πρώτο 

μηχανισμό να τήνει να δημιουργήσει πολλούς κρυστάλλους μικρού μεγέθους και ο 

δεύτερος λίγοτερους κρυστάλλους μεγάλου μεγέθους. Ο καθορισμός του μέτρου του 

υπερκορεσμου, ανάλογα με τις απαιτήσεις μεγέθους του προϊόντος και ο έλεγχος του 

αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον σχεδιαστή μηχανικό. 
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 2.2.3 Συσσωμάτωση (Agglomeration) 

Η συσσωμάτωση είναι μια διεργασία μεγέθυνσης των κρυστάλλων κατά την 

οποία, σωματίδια ομαδοποιούνται σε μια ενιαία οντότητα. Υπάρχουν δύο είδη 

συσσωμάτωσης, η πρωτογενής και η δευτερογενής. Κατά την πρωτογενή 

συσσωμάτωση , τα κρυσταλλικά σωματίδια υφίστανται μια μορφή μη φυσιολογικής 

ανάπτυξης, με αποτέλεσμα ορισμένοι κρύσταλλοι, λόγω απολήξεων να 

ομαδοποιούνται σε συσσωματώματα. Κατά τη δευτερογενή συσσωμάτωση σωματίδια 

συγκρούονται με αποτέλεσμα να συνενώνονται δημιουργώντας νέο ενιαίο κρύσταλλο. 

Η μοντελοποίηση της συσσωμάτωσης γίνεται ως εξής: 

Όταν ένα σωματίδιο όγκου V και (u – V) αντίστοιχα συσσωματώνονται σε 

ένα σωματίδιο όγκου u, η γέννηση και ο θάνατος των σωματιδίων υπολογίζεται ως: 

B(u) = 
1

2
∫ 𝑘(𝑉, 𝑢 − 𝑉)𝑛(𝑢)𝑛(𝑢 − 𝑉)𝑑𝑢
𝑢

0
 

D(u) = n(u)∫ 𝑘(𝑉, 𝑢)𝑛(𝑢)𝑑𝑢
∞

0
 

όπου το 𝑘(𝑉, 𝑢 − 𝑉) είναι η συχνότητα σύγκρουσης μεταξύ των σωματιδίων 

όγκου V και u – V, που καταφέρνουν να σχηματίσουν σωματίδιο όγκου V, ενώ το 
1

2
 

χρησιμοποιείται για να μετρηθεί μία φορά η σύγκρουση (Tavare & Patwardhan, 1992). 

 2.2.4 Θραύση (breakage) και φθορά (attrition) 

Το αντίστροφο φαινόμενο της συσσωμάτωσης είναι η θραύση και η φθορά. Η 

φθορά αφορά την περίπτωση αποχωρήσεως μικρών κρυστάλλων από την επιφάνεια 

ενός μεγάλο μητρικού κρυστάλλου, ενώ η θραύση στη διάσπαση ενός κρυστάλλου σε 

αριθμό μιρκότερων. Οι κύριοι μηχανισμοί, σύμφωνα με τους οποίους 

πραγματοποιούνται τα παραπάνω φαινόμενα είναι είτε λόγω συγκρούσεων (μεταξύ 

κρυστάλλων, κρυστάλλου – τοιχώματα, κρυστάλλοι με τον αναδευτήρα κτλ) είτε λόγω 

τάσεων που αναπτύσονται εντός του υγρου (π.χ υδροδυναμική πίεση) (Synowiec, et 

al., 1993). 
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Ανάλογα με την περίπτωση της συσσωμάτωσης, η θραύση ενός σωματιδίου 

όγκου u σε δύο σωματίδια V και (u – V)  μπορούν να αναπαρασταθούν ως εξής: 

B(u) = ∫ 𝑘(𝑉, 𝑢)𝑛(𝑢)𝑑𝑢
∞

𝑢
 

D(u) = ∫ 𝑘(𝑉, 𝑢)𝑑𝑢
𝑢

𝑜
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Κεφάλαιο 3.  Ισοθερμοκρασιακή κρυστάλλωση 

Πίνακας 3.1:  Κατάλογος συμβόλων τρίτου κεφαλαίου 

Σύμβολο Περιγραφή Μονάδες 

C 
Συγκέντρωση διαλυμένης 

ουσίας στην υγρή φάση 

𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜏𝜂
 

�̌� 

Συνδυασμένη 

συγκέντρωση διαλυμένης 

ουσίας 

𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍
 

Ceq 

Συγκέντρωση κορεσμού 

διαλυμένης ουσίας 

𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜏𝜂
 

ΔC Υπερκορεσμός 
𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜏𝜂
 

G 
Ρυθμός ανάπτυξης 

κρυστάλλων 

𝑚𝑚

ℎ𝑟
 

L Μέγεθος κρυστάλλων mm 

�̅� 
Μέσο μέγεθος 

κρυστάλλων 
mm 

LMAX 

Μέγιστο μέγεθος 

κρυστάλλων 
mm 

L0 
Μέγεθος κρυστάλλων 

κατά την πυρηνογέννεση 
mm 

MT Πυκνότητα μάγματος 
𝐾𝑔

𝑚3
 

n 
Συνάρτηση πυκνότητας 

μεγεθoυς 

𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑚 · 𝑚3
 

nIn 

Συνάρτηση πυκνότητας 

μεγεθoυς στην είσοδο 

𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑚 · 𝑚3
 

Τ 
Θερμοκρασία 

κρυσταλλωτήρα 

0C 

V Όγκος κρυσταλλωτήρα m3 
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B0 ρυθμός πυρηνογέννεσης 
𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠

ℎ𝑟 · 𝑚3
 

pL πυκνότητα διαλύτη 
𝐾𝑔

𝑚3
 

ps 
πυκνότητα στερεής 

διαλυμένης ουσίας 

𝐾𝑔

𝑚3
 

σ 
τυπική απόκλιση 

μεγέθους σωματιδίων 
mm 

τ χρόνος παραμονής hr 

W παροχή 
𝐾𝑔

ℎ𝑟
 

Kv 
ογκομετρικός 

συντελεστής σχήματος 
- 

A επιφάνεια m2 

u ταχύτητα  
𝑚

ℎ𝑟
 

z 
Απόσταση από την αρχή 

του κρυσταλλωτήρα 
m 

zmax μήκος αντιδραστήρα m 

 

Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται την μοντελοποίηση, προσομοίωση και 

βελτιστοποίηση κρυσταλλωτήρων υπό ισοθερμοκρασιακή λειτουργία.  

Οι δύο απλούστεροι ιδανικοί τύποι συνεχών κρυσταλλωτήρων, είναι οι 

πλήρους ανάμιξης και εμβολικής ροής, οι οποίοι περιγράφουν τις δύο ακραίες 

καταστάσεις λειτουργίας, σχετικά με την ανάμιξη. Παρ’ όλο που αυτοί οι 

εξιδανικευμένοι τύποι ροής δεν εκφράζουν στην εντέλεια καμία πραγματική διάταξη, 

ορισμένες συσκευές συμπεριφέρονται τόσο κοντά σε αυτούς, ώστε να μπορούν να 

υιοθετηθούν τα συγκεκριμένα μοντέλα εισάγοντας αμελητέα σφάλματα. 

Η πρώτη ακραία περίπτωση είναι μία συσκευή πλήρους ανάμιξης 

χαρακτηριζόμενη από ένα σαφώς ορισμένο χρόνο παραμονής και από πανομοιότυπες 

ιδιότητες στο ρεύμα εξόδου και στο εσωτερικό του κρυσταλλωτήρα. Ο τύπος αυτός 
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συσκευής, ονομάζεται κρυσταλλωτήρας συνεχούς αναμιγμένου αιωρήματος – 

αναμιγμένου προϊόντος (continuous mixed suspension – mixed product removal). Στο 

εξής, θα χρησιμοποιείται η αγγλική συντομογραφία CMSMPR για την περιγραφή της 

παραπάνω συσκευής. 

 

Σχήμα 3.1: Κρυσταλλωτήρας CMSMPR 

Η δεύτερη ακραία περίπτωση είναι αυτή της εμβολικής ροής (Plug Flow), 

δηλαδή της μηδενικής κατα μήκος και της πλήρους ακτινωτής ανάμιξης. Σε αυτό το 

πρότυπο ροής αποδίδεται κοινή ταχύτητα και χρόνος παραμονής για κάθε δομικής 

μονάδα που αποτελεί το προς κρυστάλλωση μίγμα. Στο εξής θα χρησιμοποιείται η 

συντομογραφία PFC (Plug Flow Crystalliser) για την περιγραφή  της παραπάνω 

συσκευής. 

 

 

Σχήμα 3.2: Κρυσταλλωτήρας PFC 
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 3.1 Μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση ενός 

κρυσταλλωτήρα CMSMPR 

 3.1.1 Μαθηματικό Μοντέλο 

Για τη διατύπωση του μαθηματικού μοντέλο προσομοίωσης ενός CMSMPR, 

καταρχάς διατυπώνεται ισοζύγιο μάζας για τον κρυσταλλωτήρα, έχοντας υπ’ όψην ότι 

δε λαμβάνει χώρα χημική αντίδραση ή εξάτμιση του διαλύτη. Έτσι: 

Vp
𝑑�̌�

𝑑𝑡
 = W(�̃�𝐼𝑁 - �̃�)                                                                        (3.1) 

Η συνδυασμένη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας παριστάνει το άθροισμα 

της ποσότητα της ουσίας που βρίσκεται τόσο στην όσο και στη στερεά φάση, δηλαδή 

�̃� = C + 
𝑀𝑇

𝑝
                  (3.2) 

Η πυκνότητα του μάγματος (magma density) παριστάνει την ποσότητα τη 

μάζα της στερεής φάσης, ανά μονάδα όγκου του διαλύματος: 

MT = ps∫ 𝐾𝑣𝐿
3𝑛𝑑𝐿 · 1012

𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐿0
               (3.3) 

Όπου, το γινόμενο KvL
3 είναι ίσο με  τον όγκο κρυστάλλου με χαρακτηριστικό 

μέγεθος L. 

Στη συνέχεια παρατίθεται το πληθυσμιακό ισοζύγιο για τους παραγόμενους 

κρυστάλλους:  

𝜕𝑙𝑛𝑛

𝜕𝑡
 + G

𝜕𝑙𝑛𝑛

𝜕𝐿
 + 

𝜕𝐺

𝜕𝐿
 + 

1

𝜏
(1 - 

𝑛𝐼𝑁

𝑛
) = 0; ∀ L∈ (L0 , LMAX]                    (3.4) 

Όπου ο χρόνος παραμονής τ υπολογίζεται ως 

τ = 
𝑉𝑝

𝑊
                                                            (3.5) 
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Υπάρχει μια οριακή συνθήκη όσον αφορά το πληθυσμιακό ισοζύγιο. Αυτή 

συνίσταται στο ότι ο ρυθμός B0 με τον οποίο οι κρύσταλλοι γεννιούνται στο ελάχιστο 

μέγεθος τους L0, είναι ίσος με το ρυθμό με τον οποίο αναπτύσονται από αυτό, δηλαδή 

B0 = Gn|L = L0                 (3.6) 

Για τον έλεγχο της ποιότητας, του προϊόντος που παράγεται από την 

κρυστάλλωση χρησιμοποιούνται το μέσο μέγεθος και η τυπική απόκλιση της 

κατανομής μεγέθους των σωματιδίων. Αυτά υπολογίζονται ως εξής: 

�̅� = 
∫ 𝑛𝐿𝑑𝐿
𝐿𝑀𝐴𝑋
𝐿0

∫ 𝑛𝑑𝐿
𝐿𝑀𝐴𝑋
𝐿0

                                                                                             (3.7) 

σ2 = 
∫ 𝑛(𝐿−𝐿)̅̅ ̅2𝑑𝐿
𝐿𝑀𝐴𝑋
𝐿0

∫ 𝑛𝑑𝐿
𝐿𝑀𝐴𝑋
𝐿0

                                                                                    (3.8) 

Δεδομένα σχετικά με την κρυστάλλωση 

Όσον αφορά την κρυστάλλωση της παρακεταμόλης, διάφορες σχέσεις πρέπει 

να δοθούν ώστε να περιγραφεί το φαινόμενο. Οι σχέσεις αυτές προέκυψαν από τις 

μέσες τιμές της εργασίας του Z. Naggy (2008) 

Κινητήριος δύναμη της διεργασίας, όπως έχει ήδη αναλυθεί είναι ο 

υπερκορεσμός, ο οποίος ορίζεται ως  

ΔC = max(C – CEQ, 0 )                                                                                (3.9) 

Όσον αφορά τον ογκομετρικό συντελεστή σχήματος (volumetric shape 

factor), αυτός θεωρείται ανεξάρτητος του μεγέθους των κρυστάλλων , οπότε θεωρείται 

παράμετρος του συστήματος με σταθερή τιμή Kv = 0,61 (Granberg & Rasmuson, 2005) 

 Η συγκέντρωση ισορροπίας, η οποία προκύπτει από την καμπύλη κορεσμού, 

είναι η ακόλουθη (Nagy, et al., 2008). 
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                (3.10) 

Με τη θερμοκρασία σε Kelvin. 

Για τους όρους της πυρηνογέννεσης και της ανάπτυξης θεωρούνται 

ανεξάρτητοι του μεγέθους των κρυστάλλων, οπότε εξαρτώνται μόνο από τον 

υπερκορεσμό.Έτσι (Nagy, et al., 2008) 

G = 994,38 ΔC1,5                (3.11) 

B0 = 4,66·1027·ΔC6,2               (3.12) 

 3.1.2 Δυναμική προσομοίωση CMSMPR 

Για να προσομοιωθεί το παραπάνω μοντέλο, απαιτείται ορισμός 

συγκεκριμένων τιμών για τις παραμέτρους και για ορισμένες μεταβλητές του 

προβλήματος. Επίσης θεωρείται ότι αρχικά δεν υπάρχει στον κρυσταλλωτήρα 

συγκέντρωση στερεού και άρα η αρχική ποσότητα των κρυστάλλων είναι μηδενικη. 

Οι παράμετροι και οι μεταβλητές, των οποίων οι τιμές ορίστηκαν, φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 3.2: Τιμές παραμέτρων και καθορισμέων μεταβλητών για την προσομοίωση 

ισοθερμοκρασιακού CMSMPR 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες 

CIn 0,15 
𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜏𝜂
 

W 100 
𝐾𝑔

ℎ𝑟
 

T 25 OC 

V 0,1 m3 
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Kv 0,61 - 

ρL 1000 
𝐾𝑔

𝑚3
 

ρS 1296 
𝐾𝑔

𝑚3
 

 

 3.1.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης για CMSMPR 

Τα αποτελέσματα θα αποδοθούν βάσει διαγραμμάτων των κυριότερων 

μεταβλητών συναρτήσει του χρόνου. 

Αρχικά παρατίθεται το διάγραμμα της συγκέντρωσης, εντός κρυσταλλωτήρα. 

Με διακεκομένη γραμμή διακρίνεται η συγκέντρωση ισορροπίας, η οποία είναι ευθεία 

γραμμή, αφού πρόκειται για ισοθερμοκρασιακή διεργασία.  

 

Σχήμα 3.3:Διάγραμμα μεταβολής της συγκέντρωσης στον κρυσταλλωτήρα συναρτήσει του 

χρόνου 
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Αρχικά η συγκέντρωση αυξάνεται γραμμικά, εώς ένα μέγιστο σημείο, ενώ εν 

συνεχεία αρχίζει να συγκλίνει προς τη γραμμή ισορροπίας, εώς ότου φτάσει σε μία τιμή 

μόνιμης κατάστασης. Στο διάγραμμα φαίνεται ότι η μόνιμη κατάσταση επιτυγχάνεται 

κοντά στα 20 λεπτά λειτουργίας της συσκευής. 

Στη συνέχεια παρατίθεται το διάγραμμα της χρονικής μεταβολής της 

πυκνότητας μάγματος,  

 

Σχήμα 3.4: Διάγραμμα μεταβολής της πυκνότητας μάγματος στον κρυσταλλωτήρα 

συναρτήσει του χρόνου 

 

Αρχικά η πυκνότητα μάγματος βρίσκεται στο 0, δείχνοντας ότι υπάρχει 

μηδενική παραγωγή στερεής φάσης. Η παραγωγή ξεκινάει περίπου στα 15 λεπτά 

λειτουργίας, ενώ η μόνιμη κατάσταση επιτυγχάνεται περίπου στις 4 ώρες λειτουργίας. 

Τέλος παρατίθενται τα διαγράμματα του μέσου μεγέθους σωματιδίων και της 

τυπικής απόκλισης τους. 
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Σχήμα 3.5: Διάγραμμα μεταβολής του μέσου μεγέθους σωματιδίων στον κρυσταλλωτήρα 

συναρτήσει του χρόνου 

 

 

 

Σχήμα 3.6: Διάγραμμα μεταβολής της τυπικής απόκλισης του μεγέθους των σωματιδίων στον 

κρυσταλλωτήρα συναρτήσει του χρόνου 
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Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι και τα δύο διαγράμματα εμφανίζουν μηδενική 

τιμή μέχρι τα 15 λεπτά λειτουργίας, το οποίο είναι απόλυτα αναμενόμενο, καθώς όπως 

παραπάνω διαπιστώθηκε, η παραγωγή στερεής φάσης ξεκινά σε αυτό ακριβώς το 

χρονικό σημείο. Όσον αφορά τη μέση τιμή, παρατηρείται ότι αυτή αυξάνει εώς περίπου 

το σημείο των δυόμιση ωρών λειτουργίας, ενώ στη συνέχεια υπάρχει μικρή πτώση και 

σταθεροποίηση στην τελική τιμή του στη μόνιμη κατάσταση. Αυτό συμβαίνει κοντά 

στο τέλος του ορίζοντα των 6 ωρών. Η τυπική απόκλιση απόκλιση αυξάνει, εώς ότου 

σταθεροποιηθεί στην τελική τιμή περίπου στις 5 ώρες. 

3.2 Μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση ενός PFC 

3.2.1 Μαθηματικό μοντέλο 

Για μία συσκευή εμβολικής ροής, χωρίς χημική αντίδραση, το ισοζύγιο μάζας 

γράφεται ως εξής: 

𝑑�̌�

𝑑𝑡
 + u

𝑑�̌�

𝑑𝑧
 = 0  ∀ z ∈ (0 , ZMAX]             (3.13) 

Όπου η ταχύτητα u υπολογίζεται ως 

u = 
𝑊

𝜌𝐿𝐴
                 (3.14) 

Η οριακή συνθήκη για το ισοζύγιο μάζας είναι ότι η συγκέντρωση στην είσοδο 

του κρυσταλλωτήρα είναι ίδια με τη συγκέντρωση του ρεύματος τροφοδοσίας 

�̌� = CIn για z = 0               (3.15) 

Το πληθυσμιακό ισοζύγιο για την περίπτωση της εμβολικής ροής γράφεται ως 

εξής: 

𝜕𝑙𝑛𝑛

𝜕𝑡
 + G

𝜕𝑙𝑛𝑛

𝜕𝐿
 + 

𝜕𝐺

𝜕𝐿
 + u

𝜕𝑙𝑛𝑛

𝜕𝑧
 = 0 ; ∀ L∈ (L0 , LMAX] ; ∀ z ∈ (0 , ZMAX]       (3.16) 
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Οριακή συνθήκη που ισχύει για αυτη την εξίσωηση, είναι ότι στην αρχή της 

συσκευής δεν υπάρχει παρουσία κρυστάλλου, δηλαδή 

n = 0 ; ∀ L∈ (L0 , LMAX] και για z = 0             (3.17) 

Οι υπόλοιπες εξισώσεις είναι κοινές με τον CMSMPR, με τη διαφορά ότι 

υπολογίζονται και κατά μήκος του  κρυσταλλωτήρα, δηλαδή κατά την κατεύθυνση z. 

 3.2.2 Δυναμική Προσομοίωση PFC 

Όπως και στην περίπτωση του CMSMPR, πρέπει να εισαχθούν τιμές για τις 

παραμέτρους του προβλήματος, καθώς και αρχικές τιμές ορισμένων μεταβλητών. 

Καταρχάς γίνεται η παραδοχή, όπως και στην περίπτωση του CMSMPR ότι 

αρχικά ο κρυσταλλωτήρας είναι γεμάτος με νερό, οπότε η συγκέντρωση της 

διαλυμένης ουσίας είναι μηδενική, ενώ δεν υπάρχουν κρύσταλλοι. Για τη διευκόλυνση 

της προσομοίωσης αντί για 0, θεωρείται ότι το  n = 1 
𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑚·𝑚3  , το οποίο για κάθε 

πρακτική εφαρμογή είναι το ίδιο με το  0. 

Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: 

Πίνακας 3.3: Τιμές παραμέτρων και καθορισμέων μεταβλητών για την προσομοίωση 

ισοθερμοκρασιακού CMSMPR 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες 

CIn 0,15 
𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜏𝜂
 

W 100 
𝐾𝑔

ℎ𝑟
 

T 25 OC 

Α 0,1 m2 

ZMAX 1 m 

Kv 0,61 - 

ρL 1000 
𝐾𝑔

𝑚3
 

ρS 1296 
𝐾𝑔

𝑚3
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 3.2.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης για PFC 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης παρουσιάζονται μέσω των παρακάτω 

διαγραμμάτων. Αρχικά παρατίθεται το προφίλ συγκέντρωσης κατά μήκος του 

κρυσταλλωτήρα στη μόνιμη κατάσταση. Για λόγους καλύτερης οπτικοποίησης των 

αποτελεσμάτων παραλείπεται η αρχή του κρυσταλλωτήρα, κατά την οποία η 

συγκέντρωση είναι 0.15 
𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜏𝜂
, δηλαδη στο διάγραμμα παραλείπεται το 

σημείο (0 . 0,15). Επίσης περιλαμβάνεται η συγκέντρωση ισορροπίας, η οποία είναι 

ευθεία γραμμή, εφόσον η διεργασία είναι ισοθερμοκρασιακή. 

 

Σχήμα 3.7: Προφίλ συγκέντρωσης κατά μήκος του κρυσταλλωτήρα 

 

Εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι στα πρώτα εκατοστά του κρυσταλλωτήρα 

η πτώση είναι ραγδαία, ενώ εν συνεχεία τήνει ασυμπτωτικά προς τη γραμμή 

ισοροοπίας. 

Εν συνεχεία παρατίθενται τα διαγράμματα για την πυκνότητα του μάγματος. 

Αρχικά παρατίθεται το διάγραμμα για την τιμή στην έξοδο του κρυσταλλωτήρα 

συναρτήσει του χρόνου, ενώ στη συνέχεια το διάγραμμα που παρουσιάζει τη χρονική 

εξέλιξη της πυνότητας μάγματος κατά μήκος του κρυσταλλωτήρα. 
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Σχήμα 3.8: Προφίλ της πυκνότητας μάγματος κατά μήκος του κρυσταλλωτήρα 

 

 

Σχήμα 3.9: Χρονική εξέλιξη του προφίλ πυκνότητας μάγματος κατά μήκος του 

κρυσταλλωτήρα 

Στα παραπάνω διαγράμματα παρατηρείται, κατά τα πρώτα λεπτά λειτουργίας 

της συσκευής, για την πυκνότητα μάγματος μία κάποια τιμή στα πρώτα εκατοστά του 

κρυσταλλωτήρα, ενώ όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του η τιμή μηδενίζεται. Όσο 

πλησιάζει ο χρόνος, θετική τιμή της πυκνότητας μάγματος παρατηρείται σε 

μεγαλύτερη απόσταση από την αρχή, ενώ περίπου 50 λεπτά από την έναρξη της 
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λειτουργίας υπάρχει κάποια πυκνότητα μάγματος στο ρεύμα εξόδου. Η διαδικασία 

φτάνει σε μόνιμη κατάσταση στη 1,5 περίπου ώρα. 

Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το μέσο μέγεθος 

σωματιδίων και την τυπική τους απόκλιση. Τα μεγέθη αυτά ανταποκρίνονται στην 

έξοδο του αντιδραστήρα. 

 

Σχήμα 3.10: Διάγραμμα μεταβολής του μέσου μεγέθους σωματιδίων στον κρυσταλλωτήρα 

συναρτήσει του χρόνου 
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Σχήμα 3.11: Διάγραμμα μεταβολής της τυπικής απόκλισης μεγέθους σωματιδίων στον 

κρυσταλλωτήρα συναρτήσει του χρόνου 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται ότι και η μέση τιμή και η τυπική 

απόκλιση έχουν μία αρχική τιμή η οποία διατηρείται μέχρι περίπου για 50 λεπτά. Σε 

αυτή τη χρονική στιγμή ξεκινάει η παραγωγή κρυστάλλων στην έξοδο του 

κρυσταλλωτήρα, όπως παρατηρήθηκε και στα διαγράμματα για την πυκνότητα 

μάγματος. Η αρχική αυτή τιμή είναι αποτέλεσμα απλά του γεγονότος ότι κατά τη 

μοντελοποίηση θεωρήθηκε ότι στο ρεύμα εισόδου εισέρχεται 1 κρύσταλλος. Αυτό 

έγινε για καθαρά μαθηματικούς λόγους, συνεπώς αυτή η αρχική τιμή θα πρέπει να 

θεωρείται μηδενική για κάθε πρακτική εφαρμογή.  

 3.3 Σύγκριση αποτελεσμάτων 
 

Σε αυτό το σημείο θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων για CMSMPR και 

PFC. Τα συμπεράσματα της σύγκρισης μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα μόνο για 

τιμές κοντά στις συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας. Για παράδειγμα για αρκετά 

μεγαλύτερο χρόνο παραμονής μπορεί τα συμπεράσματα να είναι αρκετά διαφορετικά, 

εξαιτίας της πολυπλοκότητας της διεργασίας. 

Οι κοινές συνθήκες λειτουργίας, κάτω από τις οποίες θα γίνει η σύγκριση, 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 3.4: Συνθήκες λειτουργίας κρυσταλλωτήρων 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες 

τ 1 hr 

T 25 OC 

CIn 0,15 
𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜏𝜂
 

 

Αρχικά συγκρίνεται η παραγωγή στερεής φάσης μέσω της πυκνότητας 

μάγματος. 

 

Σχήμα 3.12: Σύγκριση της πυκνότητας μάγματος 

 

Σύγκριση των διαγραμμάτων, δείχνει ότι και για τις δύο περιπτώσεις η τιμή 

της μόνιμης κατάστασης είναι σχεδόν ίδια. Για τον PFC αρχικά η τιμή είναι 0 ενώ η 

αύξηση είναι ραγδαία και η μετάβαση στην μόνιμη κατάσταση γρήγορη. Για τον 

CMSMPR πραγματοποιείται μια πιο ομαλή μετάβαση στην τελική μόνιμη κατάσταση, 

ενώ είναι φανερό ότι αυτή επιτυγχάνεται αρκετά πιο γρήγορα στον PFC. Τέλος, επίσης 

παρατηρείται, ότι η αρχική μηδενική τιμή παραμένει για πολύ περισσότερο χρόνος 

στον PFC σε σχέση με τον CMSMPR. 
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Στη συνέχεια παρατίθεται το διάγραμμα σύγκρισης του μέσου μεγέθους 

σωματιδίων. 

 

Σχήμα 3.13: Σύγκριση του μέσου μεγέθους σωματιδίων 

 

Τα συμπεράσματα είναι παρόμοια και για το μέσο μέγεθος σωματιδίων, καθώς 

η τιμή της μόνιμης κατάστασης είναι πρακτικά ίση, ενώ για τον PFC διακρίνεται 

απότομη μεταβολή και ταχύα σύγκλιση προς την μόνιμη κατάσταση, για τον CMSMPR 

ομαλότερη μετάβαση. 

Όσον αφορά την τυπική απόκλιση, η σύγκριση φαίνεται παρακάτω: 
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Σχήμα 3.14: Σύγκριση της τυπικής απόκλισης 

Από το διάγραμμα φαίνεται πως τα συμπεράσματα που εξήχθησαν παραπάνω 

για τη μετάβαση στη μόνιμη κατάσταση ισχύουν και για την τυπική απόκλιση, με τη 

διαφορά ότι η απόλυτη τιμή της είναι αρκετά μεγαλύτερη στον CMSMPR σε σχέση με 

τον PFC. Στην πραγματικότητα η τιμή είναι κατά 5,2 φορές μεγαλύτερη. Αυτό είναι 

και το μόνο έυρημα που διαφοροποιεί στην ουσία τους δύο τύπος αντιδραστήρων 

σύμφωνα με τις παρούσες προσομοιώσεις. Έτσι σε αυτή την περιοχή λειτουργίας ο 

PFC φαίνεται ελκυστικότερος, καθώς με όλα τα άλλα αποτελέσματα πάνω κάτω ίδια 

παρέχει πολύ καλύτερο έλεγχο στο τελικό μέγεθος των κρυστάλλων. 

Τα ίδια συμπεράσματα εξάγονται  και από το διάγραμμα του λογαρίθμου της 

συνάρτησης πυκνότητας μεγεθών (logn) με το μέγεθος των σωματιδίων, ώστε να 

εξακριβωθεί πως κατανέμονται τα διάφορα μεγέθη 
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Σχήμα 3.15: Σύγκριση πυκνότητας μεγεθών για τους δύο κρυσταλλωτήρες 

Έτσι παρατηρείται για τον PFC μεγάλη συγκέντρωση μεγεθών σε μεγέθη 0 – 

0,2 mm, ενώ για τον CMSMPR υπάρχει μικρότερη συγκέντρωση για περισσότερα 

μεγέθη. 

3.4 Βελτιστοποίηση ισοθερμοκρασιακών κρυσταλλωτήρων 

Στη χημική μηχανική, η βελτιστοποίηση διεργασιών πραγματοποιείται μέσω 

της ελαχιστοποίησης μιας αντικειμενικής συνάρτησης κόστους (ή μεγιστοποίηση 

αντικειμενικής συνάρτησης κέρδους), λαμβάνοντας υπ’ όψην περιορισμούς που 

εισάγονται είτε από τη φύση της διεργασίας, είτε από τις απαιτήσεις σε ποιότητα ή 

ποσότητα τελικού προϊόντος. Επίσης εισάγονται όρια στις μεταβλητές χειρισμού, τα 

οποία έχουν κάποια φυσική σημασία στην τέλεση της διεργασίας. Στην παρούσα 

εργασία τέτοια δεδομένα δεν είναι γνωστά, οπότε θα παρουσιαστούν μέσω πρακτικών 

παραδειγμάτων τρεις διαφορετικές στρατηγικές βελτιστοποίησης, δεχόμενοι 

αυθαίρετα επιλεγμένα όρια στις μεταβλητές χειρισμού. Όσον αφορά τους περιορισμούς 

στο τελικό προϊόν, για να υπάρχει κάποιος ρεαλισμός στο πρόβλημα βελτιστοποίησης, 

χρησιμοποιείται η πατέντα με κωδικό US 8,216,610 B2 (Roberts, et al., 2012), 

σύμφωνα με την οποία ο μόνος περιορισμός που εισάγεται είναι στο μέσο μέγεθος 

σωματιδίων, το οποίο θα πρέπει να είναι μεταξύ 50 – 300 μm (ή 0,05 – 0,3 mm ώστε 

να συμβαδίζει με τις μονάδες που έχουν επιλεχθεί για την παρούσα εργασία). 
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 Στην πρώτη βελτιστοποίηση που πραγματοποιήθηκε, στόχος ήταν η 

ελαχιστοποίηση της τυπικής απόκλισης του CMSMPR κρυσταλλωτήρα. Ο μόνος 

περιορισμός που τέθηκε είναι ο παραπάνω. Ο μαθηματικός συμβολισμός της 

βελτιστοποίησης είναι ο εξής: 

mincin,T,W  std(t) 

 Υποκείμενη στις εξισώσεις (3.3 – 3.17) και στις τιμές παραμέτρων του πίνακα 

(3.2), με περιορισμούς: 

𝐶𝐼𝑁
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐶𝐼𝑁 ≤ 𝐶𝐼𝑁

𝑚𝑎𝑥 

𝛵𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝛵 ≤ 𝛵𝑚𝑎𝑥 

𝑊𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑊 ≤ 𝑊𝑚𝑎𝑥 

�̅�𝑚𝑖𝑛 ≤ �̅� ≤ �̅�𝑚𝑎𝑥 

 Οι μεταβλητές χειρισμού και τα όρια παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

Επίσης στον πίνακα δίνεται η τιμή που επιλέχθηκε από την βελτιστοποίηση. 

Πίνακας 3.5: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης 

Μεταβλητή Μονάδες 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Τελική 

τιμή 

CIn 
𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜏𝜂
 0,02 0,3 0,054 

T OC 15 50 18,84 

W 
𝐾𝑔

ℎ𝑟
 10 500 200,99 

�̅� mm 0,05 0,3 0,0502 
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Το μέσο μέγεθος σωματιδίων υπολογίστηκε 0,0502 mm δηλαδή πρακτικά στο 

μικρότερο αποδεκτό όριο, ενώ η τυπική απόκλιση από 0,0803 mm που ήταν στην 

αρχική προσομοίωση, μειώθηκε σε 0,049 mm. Συνολικά επετεύχθη δηλαδή μείωση 

39%. 

Το διάγραμμα της τυπικής απόκλισης για την αρχική και για τη 

βελτιστοποιημένη λειτουργία, φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Σχήμα 3.16: Διάγραμμα τυπικής απόκλισης συναρτήσει του χρόνου για την αρχική και τη 

βελτιστοποιημένη λειτουργία 

 

Είναι φανερό ότι στις δύο διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας η αρχική 

δυναμική κατάσταση σχεδόν συμπίπτει. Η κύρια διαφορά είναι ότι στη 

βελτιστοποιημένη λειτουργία, η μόνιμη κατάσταση επέρχεται ταχύτερα και σε 

χαμηλότερη τιμή (το οποίο είναι και ο στόχος της βελτιστοποίησης). Ακόμα γίνεται 

αντιληπτό πως η αρχική μηδενική τιμή διαρκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη 

βελτιστοποιημένη κατάσταση. 

Στη δεύτερη βελτιστοποίηση τέθηκε ως στόχο η μέγιστη αξιοποίηση του 

ρεύματος εισόδου, κάτι που παρουσιάζει ρεαλιστικότητα ως στόχος, για την περίπτωση 

που η πρώτη ύλη έχει πολύ υψηλό κόστος. Έτσι επιδιώκεται η μεγιστοποίηση του Mt. 
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Χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες μεταβλητές χειρισμού και τα ίδια όρια με την πρώτη 

βελτιστοποίηση, δηλαδή: 

maxcin,T,W  Mt(t) 

 Υποκείμενη στις εξισώσεις (3.1 – 3.12) και στις τιμές παραμέτρων του πίνακα 

(3.2), με περιορισμούς: 

𝐶𝐼𝑁
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐶𝐼𝑁 ≤ 𝐶𝐼𝑁

𝑚𝑎𝑥 

𝛵𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝛵 ≤ 𝛵𝑚𝑎𝑥 

𝑊𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑊 ≤ 𝑊𝑚𝑎𝑥 

�̅�𝑚𝑖𝑛 ≤ �̅� ≤ �̅�𝑚𝑎𝑥 

Πίνακας 3.6: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης 

Μεταβλητή Μονάδες 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Τελική 

τιμή 

CIn 
𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝐾𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜏𝜂
 0,02 0,3 0,3 

T OC 15 50 15 

W 
𝐾𝑔

ℎ𝑟
 10 500 223,57 

�̅� mm 0,05 0,3 0,063 

 

Η βελτιστοποίηση έδωσε στην αρχική συγκέντρωση τη μέγιστη της τιμή και 

στη θερμοκρασία την ελάχιστη, ενώ βάσει αυτών και βάσει του γνωστού περιορισμού 

του μέσου μεγέθους, όρισε την κατάλληλη τιμή στο W. 

Το μέσο μέγεθος υπολογίστηκε 0,063 mm, ενώ η τελική πυκνότητα του 

μάγματος 284.70 
Kg

m3, δηλαδή αυξήθηκε κατά 114% σε σχέση με την τιμή στην αρχική 
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δοκιμή, στην οποία ήταν 132,88  
Kg

m3
. Η σύγκριση της δυναμικής συμπεριφοράς, 

φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Σχήμα 3.17: Διάγραμμα της πυκνότητας μάγματος συναρτήσει του χρόνου για την αρχική και 

για τη βελτιστοποιημένη λειτουργία 

Από το παραπάνω διάγραμμα, συμπεραίνουμε, ότι για τις δύο διαφορετικές 

συνθήκες λειτουργίας, η μορφή του διαγράμματος παραμένει ίδια, όπως αναμενόταν, 

αλλά με τη διαφορά ότι στη βελτιστοποιημένη κατάσταση η τιμή της μόνιμης 

κατάστασης είναι αρκετά μεγαλύτερη, ενώ η μεταβατική κατάσταση διαρκεί πολύ 

λιγότερο. 

Η τελευταία βελτιστοποίηση που πραγματοποιήθηκε για τις συσκευές 

ισοθερμοκρασιακής λειτουργίας, έγινε για κρυσταλλωτήρα PFC. Στόχος της 

συγκεκριμένης βελτιστοποίησης είναι η μεγιστοποίηση του μέσου μεγέθους 

σωματιδίων, κρατώντας παράλληλα την παραγωγή πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο. 

Καταρχάς εισάγεται μία νέα μεταβλητή η οποία θα βοηθήσει στον ορισμό 

περιορισμών για τη συγκεκριμένη βελτιστοποίηση. Αυτή είναι η παραγωγικότητα του 

κρυσταλλωτήρα Mcrystalliser η οποία είναι ίση με 

Mcrystalliser = W∫ 𝐾𝑣𝐿
3𝑛𝑑𝐿 · 1012

𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐿0
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Στις αρχικές συνθήκες λειτουργίας, η παραγωγή υπολογίζεται 13,46 
𝑘𝑔

ℎ𝑟
. 

Κατά την παρούσα βελτιστοποίηση  τίθεται ως στόχος η μεγιστοποίηση του 

μέσου μεγέθους σωματιδίων, θέτωντας ως περιορισμό, το Mcrystalliser ≥ 10 
𝑘𝑔

ℎ𝑟
. 

Μαθηματικά η βελτιστοποίηση αυτή διατυπώνεται ως: 

maxA,T,W Mcrystalliser 

 Υποκείμενη στις εξισώσεις (3.6 – 3.17) και στις τιμές παραμέτρων του πίνακα 

(3.3), με περιορισμούς: 

𝐶𝐼𝑁
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐶𝐼𝑁 ≤ 𝐶𝐼𝑁

𝑚𝑎𝑥 

𝛵𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝛵 ≤ 𝛵𝑚𝑎𝑥 

𝑊𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑊 ≤ 𝑊𝑚𝑎𝑥 

�̅�𝑚𝑖𝑛 ≤ �̅� ≤ �̅�𝑚𝑎𝑥 

𝑀𝐶𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑀𝐶𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι μεταβλητές χειρισμού, τα όρια που 

τέθηκαν σε αυτές, καθώς και οι τιμές που επιλέχθηκαν από τη βελτιστοποίηση.  
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Πίνακας 3.7: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης 

Μεταβλητή Μονάδες 
Ελάχιστη 

τιμή 
Μέγιστη τιμή 

Τέλική 

τιμή 

Α m2 0,01 1 1 

Τ oC 5 50 12,8 

W 
𝑘𝑔

ℎ𝑟
 10 10000 57,9 

Μεταβλητή Μονάδες 
Τιμή αρχικής 

λειτουργίας 
Βελτιστοποιημένη τιμή 

Mcrystalliser 
𝑘𝑔

ℎ𝑟
 13,46 10 

�̅� mm 0,074 0,097 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρατηρείται ότι η βελτιστοποίηση έδωσε στη 

διατομή του κρυσταλλωτήρα τη μέγιστη δυνατή τιμή της. Αυτό είναι λογικό, καθώς 

αύξηση της οδηγεί σε αύξηση του χρόνου παραμονής, άρα και του μεγέθους, λόγω της 

μεγαλύτερης επίδρασης της κρυσταλλικής ανάπτυξης. Επίσης επιλέχθηκε η τιμή του 

W, ώστε το Mcrystalliser να είναι στο κατώτερο όριο που τέθηκε. Αύξηση του W θα 

οδηγούσε σε μείωση του χρόνου παραμονής και συνεπώς και του μέσου μεγέθους. 

Οι παραπάνω βελτιστοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του 

εργαλέιου gPROMS™ με την τεχνική Control Vector Parametarisation (Process 

Systems Enterprise Ltd., 2015)  
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Κεφάλαιο 4.   Μη ισοθερμοκρασιακή κρυστάλλωση 

Η μοντελοποίηση του προηγούμενου κεφαλαίου και η σχετικά απλή της 

δυναμική κατάσταση χρησιμεύει ως εισαγωγή για τη μοντελοποίηση της μη 

ισοθερμοκρασιακής λειοτυργίας. Παρ’ όλο που εξήχθησαν ποιοτικά συμπεράσματα, οι 

διάφορες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κάνουν την ποσοτική αξιοποίηση 

ανεπαρκή. Μια ρεαλιστικότερη ποσοτική αποτύπωση της διαδικασία της 

κρυστάλλωσης θα επιχειρηθεί σε αυτό το κεφάλαιο. 

Πίνακας 4.1: Κατάλογος συμβόλων τετάρτου κεφαλαίου 

Σύμβολο Περιγραφή Μονάδες 

C 
Συγκέντρωση διαλυμένης 

ουσίας στην υγρή φάση 

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜏𝜂
 

�̌� 

Συνδυασμένη 

συγκέντρωση διαλυμένης 

ουσίας 

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍
 

Ceq 

Συγκέντρωση κορεσμού 

διαλυμένης ουσίας 

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜏𝜂
 

ΔC Υπερκορεσμός 
𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜏𝜂
 

G 
Ρυθμός ανάπτυξης 

κρυστάλλων 

𝑚𝑚

ℎ𝑟
 

L Μέγεθος κρυστάλλων mm 

�̅� 
Μέσο μέγεθος 

κρυστάλλων 
mm 

LMAX 

Μέγιστο μέγεθος 

κρυστάλλων 
mm 

L0 
Μέγεθος κρυστάλλων 

κατά την πυρηνογέννεση 
mm 

MT Πυκνότητα μάγματος 
𝑘𝑔

𝑚3
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n 
Συνάρτηση πυκνότητας 

μεγεθoυς 

𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑚 · 𝑚3
 

nIn 

Συνάρτηση πυκνότητας 

μεγεθoυς στην είσοδο 

𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑚 · 𝑚3
 

Τ 
Θερμοκρασία 

κρυσταλλωτήρα 

0C 

V Όγκος κρυσταλλωτήρα m3 

B0 ρυθμός πυρηνογέννεσης 
𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠

ℎ𝑟 · 𝑚3
 

pL πυκνότητα διαλύτη 
𝑘𝑔

𝑚3
 

ps 
πυκνότητα στερεής 

διαλυμένης ουσίας 

𝐾𝑔

𝑚3
 

σ 
τυπική απόκλιση 

μεγέθους σωματιδίων 
mm 

τ χρόνος παραμονής hr 

Kv 
ογκομετρικός 

συντελεστής σχήματος 
- 

A επιφάνεια m2 

u ταχύτητα  
𝑚

ℎ𝑟
 

z 
Απόσταση από την αρχή 

του κρυσταλλωτήρα 
m 

zmax μήκος κρυσταλλωτήρα m 

qIN Ογκομετρική παροχή 
𝑚3

ℎ𝑟
 

Qjacket 

Θερμότητα που απάγεται 

λόγω της ψύξης 

𝑘𝐽

ℎ𝑟
 

qOUT 

Ογκομετρική ποσότητα 

εξόδου 

𝑚3

ℎ𝑟
 

𝒒𝑶𝑼𝑻
𝑺𝑺  

Ογκομετρική ποσότητα 

εξόδου στη μόνιμη 

κατάσταση (ρυθμιστής) 

𝑚3

ℎ𝑟
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qW ροή  νερού ψύξης 
𝑘𝑔

ℎ𝑟
 

Cpsolid 
Θερμοχωρητικότητα 

στερεής φάσης 

𝑗

𝑘𝑔𝐾
 

Cpmix 
Θερμοχωρητικότητα 

μίγματος 

𝑗

𝑘𝑔𝐾
 

TW,IN 
Θερμοκρασία νερού 

ψύξης στην είσοδο 

0C 

TW,OUT 
Θερμοκρασία νερού 

ψύξης στην έξοδο 

0C 

x 

κλάσμα μάζας 

συστατικού στην υγρή 

φάση 

𝑘𝑔𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍
 

ε 
ογκομετρικό κλάσμα της 

υγρής φάσης 
- 

A 
επιφάνεια εναλλαγής 

θερμότητας εναλλάκτη 
m2 

ΔHC θερμότητα κρυστάλλωσης 
𝑗

𝑘𝑔
 

Mi 
Συσσώρευση μάζας 

συστατικού i 
kg 

ML 
Συσσώρευση μάζας υγρής 

φάσης 
kg 

MS 
Συσσώρευση μάζας 

στερεής φάσης 
kg 

NoComp Αριθμός συστατικών  

uc ταχύτητα νερού ψύξης 
𝑚

ℎ𝑟
 

UTR 
συντελεστής μεταφοράς 

θερμότητας  

𝑘𝑗

𝑚ℎ𝑟𝐾
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 4.1 Μη ισοθερμοκρασιακός CMSMPR  

Αρχικά θα πραγματοποιηθέι μοντελοποίηση και προσομοίωση ενός μη 

ισοθερμοκρασιακού CMSMPR κρυσταλλωτήρα, ενώ θα παρατεθεί και ένα παράδειγμα 

βελτιστοποίησης. 

 4.1.1 Παραδοχές μοντέλου 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας υπάρχουν μόνο δύο φάσεις, η 

υγρή και η στερεή, καθώς θεωρείται ότι δεν πραγματοποιείται εξάτμιση του διαλύτη. 

 Το σύστημα είναι σε πλήρη ανάμξη, ενώ οι δύο φάσεις είναι σε 

θερμοδυναμική ισορροπία μεταξύ τους. 

 Δεν λαμβάνουν χώρα χημικές αντιδράσεις. 

 Υπάρχουν συστατικά ίσα με NoComp ενώ η διαλυμένη ουσία 

(παρακεταμόλη) είναι πάντα το πρώτο κατά σειρά συστατικό. 

 Οι σχηματιζόμενοι κρύσταλλοι αποτελούνται μόνο από την στερεή 

φάση και μπορούν να περιγραφούν μόνο από μία χαρακτηριστική διάσταση. 

 Τα φαινόμενα της συσσωμάτωσης και της θραύσης θεωρούνται 

αμελητέα. 

 Οι κρύσταλλοι υφίστανται έχοντας ένα ελάχιστο μέγεθος L0 και ένα 

μέγιστο Lmax. Οι κρύσταλλοι πέρα από αυτά τα όρια θεωρούνται αμελητέας ποσότητας. 

 Για την ψύξη του κρυσταλλωτήρα χρησιμοποιείται μανδύας με το νερό 

ως ψυκτικό μέσο. Η δυναμική του μανδύα δε λαμβάνεται υπ’ όψην. 

 Οι θερμικές απώλειες του συστήματος θεωρούνται αμελητέες. 

 Η κινητική και η δυναμική ενέργεια δε λαμβάνονται υπ’ όψην στο 

ισοζύγιο ενέργειας. 

 Η ενέργεια που προσφέρει η ανάδευση στο σύστημα δεν λαμβάνεται υπ’ 

όψην. 

 Η ανάπτυξη των κρυστάλλων θεωρείται ανεξάρτητη του μεγέθους τους. 

 Ο ογκομετρικός συντελεστής σχήματος θεωρείται σταθερά. 

 Η πυκνότητα της στερεάς φάσης θεωρείται σταθερή. 

 Η πυκνότητα της υγρής φάσης εξαρτάται μόνο από τη σύσταση του 

μίγματος και από τη θερμοκρασία 
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 Η θερμοχωρητικότητα εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία και τη 

σύσταση του μίγματος. 

4.1.2 Μαθηματικό μοντέλο 

Το ισοζύγιο μάζας για τον κρυσταλλωτήρα, έχοντας υπ’ όψην ότι δε λαμβάνει 

χώρα χημική αντίδραση ή εξάτμιση του διαλύτη, έχει την ακόλουθη μορφή: 

𝑑𝑀𝑖

𝑑𝑡
  = qIN�̃�𝑖,𝐼𝑁  - qOUT�̃�𝑖,𝑂𝑈𝑇 ; ∀ i = 1,….. NoComp             (4.1) 

Η συνολική μάζα διαλυμένης ουσίας είναι ίση με την ποσότητα που βρίσκεται 

στη στερεή και στην υγρή φάση. Εφόσον θεωρήθηκε ότι η στερεή φάση αποτελείται 

μόνο από τους κρυστάλλους της διαλυμένης ουσίας, τότε: 

 Μ1 = MS + MLx1                  (4.2) 

 Τα υπόλοιπα συστατικά βρίσκονται στην υγρή φάση, οπότε: 

Mi = MLxi ∀ i = 2,….. NoComp                (4.3) 

 Η συνδυασμένη  συγκέντρωση υπολογίζεται ως εξής: 

  �̃�1V = MS + MLx1                  (4.4) 

  �̃�𝑖V = MLxi ∀ i = 2,….. NoComp                  (4.5) 

Το κλάσμα μάζας της υγρής φάσης, όλων των συστατικών πρέπει να χει 

άθροισμα 1, άρα ισχύει: 

 ∑ 𝑥𝑖
𝑁𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝
𝑖=1 = 1                  (4.6) 

H πυκνότητα μάγματος είναι ως γνωστόν: 
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 MT = ps∫ 𝐾𝑣𝐿
3𝑛𝑑𝐿 · 1012

𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐿0
                (4.7) 

Ενώ η συνολική ποσότητα στερεής φάσης 

 MS = MT V                   (4.8) 

Για να ελεγχθεί η ροή της εξόδου και ο όγκος στον κρυσταλλωτήρα εισήχθη 

ένας ρυθμιστής PI, ο οποίος εισάγει την εξίσωση. 

 qOUT =  qOUT
SS  + K (e(t) + 

1

𝜏𝐼
∫ 𝑒(𝑡′)𝑑𝑡′
𝑡

0
               (4.9) 

όπου το e(t) = h – hSP, συμβολίζοντας με h τη στάθμη και hSP το σημείο αναφοράς. Έτσι 

ρυθμίζεται ο όγκος, αφού V = 
ℎ𝜋𝑑2

4
                (4.10) 

Οι τιμές των υπόλοιπων παραμέτρων δόθηκαν αυθαίρετα, χωρίς να γίνει 

κάποια συστηματική μέθοδος tuning. 

Το πληθυσμιακό ισοζύγιο είναι:  

 
𝜕𝑙𝑛𝑛

𝜕𝑡
 + G

𝜕𝑙𝑛𝑛

𝜕𝐿
 + 

𝜕𝐺

𝜕𝐿
 + 

1

𝜏
(1 - 

𝑛𝐼𝑁

𝑛
) = 0; ∀ L∈ (L0, LMAX]          (4.11) 

όπου τ = 
𝑉

𝑞𝑂𝑈𝑇
                (4.12) 

ενώ ισχύει και σε αυτή την περίπτωση η γνωστή οριακή συνθήκη: 

 B0 = Gn|L = L0                (4.13) 

Για το ισοζύγιο ενέργειας, αρχικά πρέπει να διατυπωθεί η θερμοχωρητικότητα 

της παρακεταμόλης, η οποία υπολογίζεται ώς (Boldyreva, et al., 2004) 

Cpsolid = (17,645+0,5226(T+273))/0,151163            (4.14) 
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όπου το 0,151163 χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή της έκφρασης στις 

μονάδες που χρησιμοποιεί η παρούσα εργασία. 

Η θερμοχωρητικότητα του διαλύτη (νερό) υπολογίζεται ως: 

Cpw = -9·10-8·T3+3·10-5·T2-0,0016·T+4.2065)·1000           (4.15) 

Η θερμοχωρητικότητα του μίγματος υπολογίζεται ως 

Cpmix = x1· Cpsolid + (x1-1)· Cpw                                                                            (4.16) 

Το ισοζύγιο ενέργειας γράφεται ως εξής: 

VρL ·
𝑑(𝑇·Cpmix)

𝑑𝑡
 = qIN·ρL,IN[Cpmix,IN·(TIN - Tref) + ΔHc·x1,IN] 

   - qOUT[ε·ρL·Cpmix + (1-ε)·ρs·Cpsolid·(T- Tref)] - qOUT·ε·ρL· ΔHc·x1- Qjacket         (4.17) 

Η θερμότητα που απάγεται από το μανδύα υπολογίζεται ως: 

QJacket = UTRA(T – TC,OUT)                                                                     (4.18) 

QJacket = qcCpc(TC,OUT- TC,IN)              (4.19) 

Ενώ το ε υπολογίζεται ως 

εV = 
𝑀𝐿

𝜌𝐿
                 (4.20) 

Τέλος η τυπική απόκλιση και η μέση τιμή υπολογίζονται ως: 

�̅� = 
∫ 𝑛𝐿𝑑𝐿
𝐿𝑀𝐴𝑋
𝐿0

∫ 𝑛𝑑𝐿
𝐿𝑀𝐴𝑋
𝐿0

               (4.21) 

σ2 = 
∫ 𝑛(𝐿−𝐿)̅̅ ̅2𝑑𝐿
𝐿𝑀𝐴𝑋
𝐿0

∫ 𝑛𝑑𝐿
𝐿𝑀𝐴𝑋
𝐿0

              (4.22) 
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 Όσον αφορά τις σχέσεις που αφορούν την κρυστάλλωση της παρακεταμόλης, 

αυτές δόθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η μόνη επιπλέον σχέση που θα χρειαστεί 

για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου είναι η πυκνότητα του μίγματος της 

παρακεταμόλης. Αυτη εξάχθηκε , από τα πειραματικά δεδομένα (Shekaari, et al., 2016) 

με τη χρήση της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων ως: 

ρL=-0,0072·T2+0,117·T+0,269·x1
2+188,8·x1 + 0,0323·T·x1 + 998,67      (4.23) 

4.1.3 Προσομοίωση μη ισοθερμορκασιακού CMSMPR  

Οι τιμές των παραμέτρων, καθώς και ο ορισμός συγκεκριμένων μεταβλητών, 

ώστε να είναι εφικτή η προσομοίωση δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4.2: Τιμές παραμέτρων και καθορισμέων μεταβλητών για την προσομοίωση μη 

ισοθερμοκρασιακού CMSMPR 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες 

ρS 1296 
𝐾𝑔

𝑚3
 

Kv 0,61 - 

Α 5 m2 

Tref 25 OC 

TIN 40 OC 

ΤW,IN 15 OC 

d 1 m 

qIN 0,3 
𝑚3

ℎ𝑟
 

�̃�𝟏 300 
𝑘𝑔

𝑚3
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�̃�𝟐 1000 
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝐪𝐎𝐔𝐓
𝐒𝐒  0,3 

𝑚3

ℎ𝑟
 

K 0,8 - 

hsp 1 m 

τI 3,5 hr 

U 8·105 
𝑐𝑎𝑙

𝑚ℎ𝑟 𝐶𝑜
 

 

 4.1.4 Αποτελέσματα προσομοίωσης μη ισοθερμοκρασιακού CMSMPR 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα αποτυπωθούν μέσω των 

χαρακτηριστικών διαγραμμάτων των μεγεθών που περιγράφουν τη χρονική πρόοδο και 

το αποτέλεσμα της διεργασίας.  

Καταρχάς παρατίθεται το διάγραμμα για τη χρονική εξέλιξη της 

θερμορκασίας εντός του κρυσταλλωτήρα. 
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Σχήμα 4.1: Διάγραμμα της μεταβολής της θερμοκρασίας στον κρυσταλλωτήρα συναρτήσει 

του χρόνου 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το διάγραμμα της συγκέντρωσης της διαλυμένης 

ουσίας συναρτήσει του χρόνου λειτουργίας. Στο διάγραμμα επίσης φαίνεται η 

συγκέντρωση ισορροπίας, η οποία αυτή τη φορά είναι μεταβαλόμενη, αφού η 

λειτουργία είναι μη ισοθερμοκρασιακή. 

 

Σχήμα 4.2: Διάγραμμα της μεταβολής της συγκέντρωσης  στον κρυσταλλωτήρα συναρτήσει 

του χρόνου 
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Αρχικά ο κρυσταλλωτήρας περιέχει 1000 kg νερό, ενώ δεν περιέχει καμία 

ποσότητα διαλυμένης ουσίας. Η πρόοδος της μάζας των δύο ουσιών στον 

κρυσταλλωτήρα φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Σχήμα 4.3: Διάγραμμα της μεταβολής της μάζας των δύο ουσιών  στον κρυσταλλωτήρα 

συναρτήσει του χρόνου 

Ακολούθως παρατίθενται τα διαγράμματα για το μέσο μέγεθος και για την 

τυπική απόκλιση των σωματιδίων. 

 

Σχήμα 4.4: Διάγραμμα της μεταβολής του μέσου μεγέθους σωματιδίων στον κρυσταλλωτήρα 

συναρτήσει του χρόνου 
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Σχήμα 4.5: Διάγραμμα της μεταβολής της τυπικής απόκλισης του μέγεθους των σωματιδίων  

στον κρυσταλλωτήρα συναρτήσει του χρόνου 

Από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται, καταρχάς ότι η μορφή τους είναι 

ποιοτικά ίδια με αυτά της μη ισοθερμορκασιακής λειτουργίας, με τη διαφορά ότι η 

μόνιμη κατάσταση επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο χρόνο, αφού πρέπει πρώτα να έρθει η 

θερμορκασία σε μόνιμη κατάσταση, μετά η συγκέντρωση εντός αντιδραστήρα και 

τέλος η κατανομή των σωματιδίων. 

 4.1.5 Βελτιστοποίηση μη ισοθερμοκρασιακού CMSMPR 

Η βελτιστοποίηση που θα επιχειρηθεί σε αυτό το σημείο της εργασίας αφορά 

τις παραμέτρους του PI ρυθμιστή. Στόχος είναι να επιτευχθεί η ταχύτερη μόνιμη 

κατάσταση, το οποίο είναι μεγάλης σημασίας σε μια βιομηχανική διεργασία, καθώς 

κατά τη διάρκεια έναρξης της λειτουργίας της μονάδας (start – up time) το προϊόν που 

παράγεται δεν πληρεί τις προδιαγραφές, οπότε εώς ώτου επιτευχθεί η επιθυμητή μόνιμη 

κατάσταση, η μονάδα επιβαρύνεται οικονομικώς (Chianese & Kramer, 2012).   

Έτσι λοιπόν οι μεταβλητές χειρισμού, τα όρια που θέσαμε και η τελική τιμή 

παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 4.3: αποτελέσματα βελτιστοποίησης 

Μεταβλητή μονάδες 
Κατώτερο 

όριο 
Ανώτερο όριο Τελική τιμή 

K - 0,1 2 0.985 

𝐪𝐎𝐔𝐓
𝐒𝐒  

𝑚3

ℎ𝑟
 0,1 1 0.765 

τI hr 0 10 1.0983 

 

Ως αποτέλεσμα, επετέυχθη μια σχετικά ταχύτερη σύγκλιση προς τη μόνιμη 

κατάσταση, η οποία παρουσιάζεται μέσω του διαγράμματος πυκνότητας μάγματος για 

την αρχική και τη βελτιστοποιημένη κατάσταση 

 

Σχήμα 4.6: Σύγκριση της μεταβολής της πυκνότητας μάγματος της αρχικής και της 

βελτιστοποιημένης λειτουργίας 

 

4.2 Μη ισοθερμοκρασιακός PFC 

Στο παρόν κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μοντελοποίηση και προσομοίωση 

της λειτουργίας ενός μη ισοθερμοκρασιακού κρυσταλλωτήρα τύπου PFC. Προσπάθεια 

βελτιστοποίησης της λειτουργίας του PFC δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς οι 

διαφορετικοί τρόποι βελτιστοποίησης των συσκευών κρυστάλλωσης παρουσιάστηκαν 
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στα προηγούμενα κεφάλαια και δεν έχει νόημα η επανάληψη τους και σε αυτό το 

μοντέλο.  

4.2.1 Παραδοχές μοντέλου 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας υπάρχουν μόνο δύο φάσεις, η 

υγρή και η στερεή, καθώς θεωρείται ότι δεν πραγματοποιείται εξάτμιση του διαλύτη. 

 Το σύστημα είναι σε πλήρη ανάμξη κατά την ακτινωτή διεύθενση και 

σε μηδενική ανάμιξη κατά μήκος του κρυσταλλωτήρα, ενώ οι δύο φάσεις είναι σε 

θερμοδυναμική ισορροπία μεταξύ τους. 

 Δεν λαμβάνουν χώρα χημικές αντιδράσεις. 

 Υπάρχουν συστατικά ίσα με NoComp ενώ η διαλυμένη ουσία 

(παρακεταμόλη) είναι πάντα το πρώτο κατά σειρά συστατικό. 

 Οι σχηματιζόμενοι κρύσταλλοι αποτελούνται μόνο από την στερεή 

φάση και μπορούν να περιγραφούν μόνο από μία χαρακτηριστική διάσταση. 

 Τα φαινόμενα αγγλομερισμού, breakage και attrition θεωρούνται 

αμελητέα. 

 Οι κρύσταλλοι υφίστανται έχοντας ένα ελάχιστο μέγεθος L0 και ένα 

μέγιστο Lmax. Οι κρύσταλλοι πέρα από αυτά τα όρια θεωρούνται αμελητέας ποσότητας. 

 Για την ψύξη του κρυσταλλωτήρα χρησιμοποιείται μανδύας με το νερό 

ως ψυκτικό μέσο. Η δυναμική του μανδύα δε λαμβάνεται υπ’ όψην. 

 Οι θερμικές απώλειες του συστήματος θεωρούνται αμελητέες. 

 Η κινητική και η δυναμική ενέργεια δε λαμβάνονται υπ’ όψην στο 

ισοζύγιο ενέργειας. 

 Η ενέργεια που προσφέρει η ανάδευση στο σύστημα δεν λαμβάνεται υπ’ 

όψην. 

 Η ανάπτυξη των κρυστάλλων θεωρείται ανεξάρτητη του μεγέθους τους. 

 Ο ογκομετρικός συντελεστής σχήματος θεωρείται σταθερά. 

 Η πυκνότητα της στερεάς φάσης θεωρείται σταθερή. 

 Η πυκνότητα της υγρής φάσης εξαρτάται μόνο από τη σύσταση του 

μίγματος και από τη θερμοκρασία 

 Η θερμοχωρητικότητα εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία και τη 

σύσταση του μίγματος. 
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4.2.2 Μαθηματικό μοντέλο PFC 

Καταρχάς το ισοζύγιο μάζας γράφεται ως εξής: 

𝑑�̌�

𝑑𝑡
 + u

𝑑�̌�

𝑑𝑧
 = 0 ∀ z ∈ (0 , ZMAX]               (4.24) 

όπου: 

u = 
𝑊

𝜌𝐿𝐴
                 (4.25) 

Η οριακή συνθήκη για το ισοζύγιο μάζας είναι ότι η συγκέντρωση στην είσοδο 

του κρυσταλλωτήρα είναι ίδια με τη συγκέντρωση του ρεύματος τροφοδοσίας 

�̌� = CIN για z = 0                (4.26) 

Η συνδυασμένη συγκέντρωση  υπολογίζεται ως : 

�̃�(𝑧) = C(z) + 
𝑀𝑇(𝑧)

𝑝
 ∀ z ∈ (0 , ZMAX]              (4.27) 

και η πυκνότητα του μάγματος ως: 

MT(z) = ps∫ 𝐾𝑣𝐿
3𝑛(𝑧)𝑑𝐿 · 1012

𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐿0
  ∀ z ∈ (0 , ZMAX]            (4.28) 

Το κλάσμα μάζας της κάθε ουσίας στην υγρή φάση υπολογίζεται ως: 

C(z) = 
𝑥(𝑧)

1−𝑥(𝑧)
 ∀ z ∈ (0 , ZMAX]                 (4.29) 

Το ισοζύγιο πληθυσμού γράφεται ως εξής: 

𝜕𝑙𝑛𝑛

𝜕𝑡
 + G

𝜕𝑙𝑛𝑛

𝜕𝐿
 + 

𝜕𝐺

𝜕𝐿
 + u

𝜕𝑙𝑛𝑛

𝜕𝑧
 = 0 ; ∀ L∈ (L0 , LMAX] ; ∀ z ∈ (0 , ZMAX]                 (4.30) 
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Για το ισοζύγιο ενέργειας ισχύουν οι εξισώσεις για τα Cp και την πυκνότητα 

που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο 

Η ενθαλπία της στερεάς φάσης συμβολίζεται ως: 

Hsol(z) = Cpsolid(z)·(T(z) – Tref) ; ∀ z ∈ (0 , ZMAX]            (4.31) 

Ενώ της υγρής: 

Hliq(z) = Cpmix(z)·(T(z) – Tref)+ΔHc·x(z) ; ∀ z ∈ (0 , ZMAX]          (4.32) 

Ενώ στο μίγμα ισχύει  

H(z) = xs ΔHsol(z) + (1-xs) ΔHliq(z) ; ∀ z ∈ (0 , ZMAX]           (4.33) 

όπου xs = 
�̃�(𝑧)𝜌𝑠

�̃�(𝑧)𝜌𝑠+𝜌𝐿
 ; ∀ z ∈ (0 , ZMAX]              (4.34) 

Το ισοζύγιο ενέργειας γράφεται ως: 

ρ(z)
𝑑𝐻(𝑧)

𝑑𝑡
 + u(z)ρ(z)

𝑑𝐻(𝑧)

𝑑𝑧
+ UTR

𝑆

𝐴
(T(z) – Tc) = 0 ; ∀ z ∈ (0 , ZMAX]            (4.35) 

Οριακή συνθήκη για την παραπάνω διαφορική εξίσωση είναι ότι στην είσοδο 

του κρυσταλλωτήρα η θερμοκρασία είναι ίση με την θερμοκρασία του ρεύματος 

εισόδου, δηλαδή  Τ|z=0 = TIN                           (4.36) 

Για τον μανδύα, το ισοζύγιο ενέργειας γράφεται ως εξής: 

ρc(z)
𝑑𝐻𝑐(𝑧)

𝑑𝑡
 = uc(z)ρc(z)

𝑑𝐻𝑐(𝑧)

𝑑𝑧
+ UTR

𝑆𝑠

𝐴𝑠
(T – Tc) ; ∀ z ∈ (0 , ZMAX]                  (4.37) 

Η παραπάνω διαφορική εξίσωση έχει την οριακή συνθήκη ότι στην είσοδο του 

μανδύα η θερμορκασία είναι ίση με τη θερμοκρασία εισόδου του ψυκτικού, δηλαδή: 

Τc|z=0 = TcIN (4.38) για ομοροή και 
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Τc|z=zmax = TcIN (4.39) για αντιροή 

Η ενθαλπία στον μανδύα ορίζεται ως: 

Hc = Cpc(Tc – Tref)                          (4.39) 

 4.2.3 Προσομοίωση μη ισοθερμοκρασιακού PFC 

Οι τμές των παραμέτρων και ο ορισμός μεταβλητών εισόδου ώστε να 

μπορέσει να πραγματοποιθεί η προσομοίωση της διεργασίας δίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Πίνακας 4.4: Τιμές παραμέτρων και καθορισμέων μεταβλητών για την προσομοίωση μη 

ισοθερμοκρασιακού PFC 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες 

ρS 1296 
𝐾𝑔

𝑚3
 

Kv 0,61 - 

Α 0,1 m2 

Tref 25 OC 

TIN 70 OC 

ΤW,IN 15 OC 

�̃�𝑰𝑵 0,15 
𝑘𝑔

𝑘𝑔
 

W 100 
𝑘𝑔

ℎ𝑟
 

qc 500 
𝑘𝑔

ℎ𝑟
 

Zmax 1 m 

U 8·105 
𝑐𝑎𝑙

𝑚ℎ𝑟 𝐶𝑜
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 4.2.4 Αποτελέσματα προσομοίωσης μη ισοθερμοκρασιακού PFC 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα δoθούν ως διαγράμματα των κυρίων 

μεταβλητών της διεργασίας συναρτήσει του μήκους του κρυσταλλωτήρα, στη μόνιμη 

κατάσταση.  

Καταρχάς παρατίθεται το θερμοκρασιακό πρφίλ του κρυσταλλωτήρα, καθώς 

η θερμοκρασία καθορίζει την κινούσα δύναμη της διεργασίας, δηλαδή τον 

υπερκορεσμό. Στο ίδιο διάγραμμα δίνονται η θερμοκρασία του κρυσταλλωτήρα, αλλά 

και του ψυκτικού μέσου. 

 

Σχήμα 4.7: Προφίλ θερμοκρασίας του κρυσταλλωτήρα και του ψυκτικού μέσου στον 

εναλλάκτη 

 Το προφίλ είναι το αναμενόμενο για εναλλάκτη σε αντιρροή στη μόνιμη 

κατάσταση. Η είσοδος του κρυσταλλωτήρα είναι στους 70 oC και του ψυκτικού στους 

15 oC. Οι καμπύλες προχωρούν σχεδόν παράλληλα, έχοντας ένα ποσό θερμοκρασιακής 

διαφοράς. Μεγαλώνοντας τη ροή του ψυκτικού, αυτή η διαφορά θα μειωνόταν. 

Στη συνέχεια θα δοθεί το διάγραμμα της συγκέντρωσης της διαλυμένης 

ουσίας εντός κρυσταλλωτήρα. Στο ίδιο διάγραμμα παρατίθεται και η συγκέντρωση 

ισορροπίας. 
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Σχήμα 4.8: Προφίλ συγκέντρωσης κατά μήκος του κρυσταλλωτήρα 

Εφόσον κατά μήκος του κρυσταλλωτήρα η θερμοκρασία μειώνεται, μειώνεται 

και η συγκέντρωση ισορροπίας. Η συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας κατά μήκος 

του κρυσταλλωτήρα μειώνεται, στην αρχή ακαριαία (περίπου μέχρι τα πρώτα 0,1 m) 

και στη συνέχεια κινείται ασυμπτωτικά προς τη γραμμή ισορροπίας. Την αντίθετη 

πορεία αναμένεται να έχει το διάγραμμα της πυκνότητας του μάγματος. 

 

Σχήμα 4.9: Προφίλ της πυκνότητας μάγματος κατά μήκος του κρυσταλλωτήρα 

Πράγματι, η πυκνότητα μάγματος μέχρι περίπου το 0,1 m αυξάνεται ραγδαία, 

ενώ στην πορεία ακολουθεί μία ηπιότερα αυξητική τάση. 
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Τέλος παρατίθενται τα διαγράμματα για το μέσο μέγεθος σωματιδίων και την 

τυπική απόκλιση. 

 

Σχήμα 4.10: Προφίλ του  μέσου μεγέθους σωματιδίων κατά μήκος του κρυσταλλωτήρα 

 

Σχήμα 4.11: Προφίλ της τυπικής απόκλισης του μεγέθους των σωματιδίων κατά μήκος του 

κρυσταλλωτήρα 

Αρχικά υφίσταται στον κρυσταλλωτήρα μικρός αριθμός κρυστάλλων μεγάλου 

μεγέθους. Κατά μήκος γεννιούνται νέοι κρύσταλλοι μικρότερου μεγέθους οι οποίοι 

μειώνουν το μέσο μέγεθος, αλλά και την τυπική απόκλιση. Μετά από ένα συγκεκριμένο 
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μήκος, η κρυσταλλική ανάπτυξη καταφέρνει να αυξήσει το μέσο μέγεθος 

υπερνικώντας την πυρηνογέννεση. 

Δυναμικά διαγράμματα δεν κρίθηκε απαραίτητο να παρατεθούν, καθώς δε θα 

πρόσθεταν κάτι στο συμπέρασμα, ότι πρώτα συγκλίνει η θερμορκασία στη μόνιμη της 

τιμή, μετά η συγκέντρωση και τέλος το μέγεθος των σωματιδίων. 
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Κεφάλαιο 5.  Εναλλακτικοί σχεδιασμοί  

Στα προηγούμενα δύο κεφάλαια εξετάζεται η δυναμική συμπεριφορά και τη 

μόνιμη κατάσταση συσκευών κρυστάλλωσης, στη λειτουργία των οποίων τα ρεύματα 

εισόδου και εξόδου δεν υπέστησαν ανάμιξη ή διαχωρισμό. Το παρόν κεφάλαιο 

περιλαμβάνει ρεύματα ανακύκλωσης και σειρά κρυσταλλωτήρων. 

 5.1 Ανακύκλωση υπομεγέθων κρυστάλλων (fines) σε κρυσταλλωτήρα 

CMSMPR  

Η παρούσα ενότητα πραγματεύεται την περίπτωση ισοθερμοκρασιακών 

CMSMPR κρυσταλλωτήρων, όπου οι κρύσταλλοι στο ρεύμα εξόδου με μέγεθος 

μικρότερο του επιθυμητού ανακυκλώνονται στον κρυσταλλωτήρα, θεωρώντας ότι 

μόνο κρύσταλλοι μεγαλύτεροι ενός ορισμένου μεγέθους είναι πρακτικής σημασίας. 

Ο παραπάνω σχεδιασμός τεκμηριώνεται θεωρητικά, καθώς η κρυστάλλωση 

προκαλείται από τη διαφορά συγκέντρωσης στην υγρή φάσης και στη συγκέντρωση 

ισορροπίας, Μετά τον σχηματισμό των πρώτων κρυστάλλων η παραγωγή των 

επόμενων κρυστάλλων επιταχύνεται ραγδαία. Έτσι, εισάγοντας ρεύμα ανακύκλωσης, 

περισσότερoi κρύσταλλοι εισέρχονται στον κρυσταλλωτήρα, έτσι αναμένεται να 

ευνοηθεί το φαινόμενο. 

5.1.1 Μαθηματική μοντελοποίηση  

Ο τύπος λειτουργίας που περιγράφηκε παραπάνω θα μοντελοποιηθεί 

μαθηματικά στην παρούσα ενότητα. Η διάταξη φαίνεται αναλυτιικά στην παρακάτω 

εικόνα: 
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Σχήμα 5.1: Γραφική απεικόνιση της διάταξης ανακύκλωσης υπομεγεθών σωματιδίων 

Θεωρείται ότι στην παραπάνω διάταξη οι κρύσταλλοι εξέρχονται αυτοτελείς, 

χωρίς ποσότητα υγρού. Από το ρεύμα ανακύκλωσης, ένα ποσοστό εξέρχεται από τη 

διάταξη λειτουργώντας ως purge. 

Το μοντέλο του ισοθερμοκρασιακού CMSMPR κρυσταλλωτήρα και οι 

εξισώσεις που περιγράφουν τη διεργασία της κρυστάλλωσης περιγράφηκαν στο 

κεφάλαιο 3, για τη μοντελοποίηση της παρούσας διάταξης θα χρειαστούν κάποιες 

επιπλέον εξισώσεις. 

Καταρχάς το δυναμικό ισοζύγιο μάζας για τη διαλυμένη ουσία γράφεται ως: 

V·
𝑑�̌�

𝑑𝑡
 = q_o·�̃�_𝑜-q_out· �̃�                 (5.1) 

H πυκνότητα του μίγματος στον κρυσταλλωτήρα γράφεται ως: 
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ρmix = ρL +(ρS – ρL) ∫ 𝐾𝑣𝐿
3𝑛𝑑𝐿 · 1012

𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐿0
               (5.2) 

Για το ρεύμα εξόδους, ισχύει: 

q_o·ρL = q_out·ρmix                             (5.3) 

Η παραγόμενη μάζα τελικού προϊόντος υπολογίζεται ως: 

W_big = q_out·ρL·∫ 𝐾𝑣𝐿
3𝑛𝑑𝐿 · 1012

𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐿𝑐𝑢𝑡
                  (5.4) 

Για την υπολοιπώμενη ποσότητα ισχύει: 

q_rem·ρL = q_out·ρmix – w_big                (5.5) 

q_out·�̃� = q_rem·�̃�_𝑟𝑒𝑚 +w_big                (5.6) 

Για το ρεύμα ανακύκλωσης ισχύει: 

q_r = a·q_rem                  (5.7) 

�̃�_𝑟 = �̃�_𝑟𝑒𝑚                 (5.8) 

Για το μέγεθος σωματιδίων στο ρεύμα ανακύκλωσης ισχύει: 

n_r = n  0 ; ∀ L∈ [L0 , Lcut)                 (5.9) 

και 

n_r = o; ∀ L∈ [L0 , Lmax)               (5.10) 
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Για το ρεύμα εισόδου ισχύουν οι παρακάτω εξισώσεις: 

q_in + q_r = q_o               (5.11) 

q_r· �̃�_𝑟+q_in·�̃�_in = q_o·· �̃�_𝑜              (5.12) 

q_o· 𝑛_𝑜 = q_in·n_in               (5.13) 

Χρήσιμο μέγεθος για να ελεχθεί η απόδοση της διεργασίας είναι η ανάκτηση 

(recovery), η οποία υπολογίζεται ως εξής: 

Recovery = 
𝑊_𝑏𝑖𝑔

q_in·�̃�_in
                (5.14) 

 5.1.2 Προσομοίωση 

Οι συνθήκες λειτουργίας της διάταξης παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα . 

Η συσκεύη στην αρχική της κατάσταση είναι γεμάτη νερό και το a διατηρείται σταθερό 

στο 0,1. 

Πίνακας 5.1: Τιμές παραμέτρων και καθορισμέων μεταβλητών για την προσομοίωση 

CMSMPR με ανακύκλωση 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες 

C_in 150 
𝑘𝑔𝜎𝜏휀𝜌휀𝜊ύ

𝑚3𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍
 

q_in 0,1 
𝑚3

ℎ𝑟
 

T 25 OC 

V 0,1 𝑚3 

ρL 1000 
𝑘𝑔

𝑚3
 

ρS 1296 
𝑘𝑔

𝑚3
 

a 0,1 - 
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 5.1.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα δοθούν μέσω διαγραμμάτων των 

κυριότερων μεταβλητών στη μόνιμη κατάσταση, συναρτήσει διαφορετικών μεγεθών 

LCUT. 

Αρχικά παρατίθεται το διάγραμμα του μέσου μεγέθους σωματιδίων: 

 

Σχήμα 5.2: Διάγραμμα μεταβολής του μέσου μεγέθους σωματιδίων στον κρυσταλλωτήρα 

συναρτήσει του Lcut 

Ενώ στη συνέχεια θα παρατεθεί το μέσο μέγεθος των κρυστάλλων στο τελικό 

προϊόν (mean_big). Με διακεκομμένες γραμμές διακρίνονται οι τιμές 0,05 και 0,3 mm, 

οι οποίες έχουν τεθεί ως άνω και κάτω όριο για το μέγεθος σωματιδίων. 
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Σχήμα 5.3: Διάγραμμα μεταβολής του μέσου μεγέθους σωματιδίων στην έξοδο της διάταξης 

συναρτήσει του Lcut 

 

Με την αύξηση, λοιπόν του Lcut, το μέσο μέγεθος σωματιδίων στην έξοδο 

του κρυσταλλωτήρα αυξάνεται, σχηματίζοντας μια σιγμοειδή καμπύλη, η οποία 

παρουσιάζει μικρή αύξηση, εώς περίπου την ανακύκλωση των σωματιδίων μεγέθους 

0.1 mm, ενώ στη συνέχεια η άυξηση είναι αρκετά πιο απότομη, εώς το μέγεθος των 0,6 

περίπου mm για το Lcut. Βέβαια συνολικά η αύξηση είναι αρκετά μικρή, ακόμα και 

για μεγάλες τιμές του Lcut. 

Το μέγεθος των σωματιδίων που εξέρχονται τελικά απ τη διάταξη έχει μία 

σχεδόν γραμική εξάρτηση από την τιμή του Lcut. Επίσης διαπιστώνεται, ότι τιμή για 

το Lcut μεγαλύτερη από το 0,23 mm δεν έχει νόημα, καθώς σε αυτή αντιστοιχή το 

μέγιστο αποδεκτό μέγεθος σωματιδίων 0,3 mm. Βέβαια μεγαλύτερα μεγέθη μπορούν 

να ελαττωθούν στα αποδεκτά όρια με εισαγωγή κάποιας συσκευής θραύσης (π.χ 

σφυρόμυλος) στην έξοδο της διάταξης. Η βέλτιστη λύση απαιτεί τεχνικοοικονομική 

ανάλυση της μονάδας από τον σχεδιαστή μηχανικό. 

Τέλος παρατίθενται τα διαγράμματα που παρουσιάζουν τη μεταβολή της 

πυκνότητας μάγματος σε σχέση με το Lcut, αλλά και τη μεταβολή της παραγόμενης 

ποσότητας. 
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Σχήμα 5.4: Διάγραμμα μεταβολής της πυκνότητας μάγματος συναρτήσει του Lcut 

 

 

Σχήμα 5.5: Διάγραμμα μεταβολής της παραγόμενης ποσότητας στερεού συναρτήσει του Lcut 

 

Η καμπύλη της πυκνότητας μάγματος εμφανίζει την ίδια σιγμοειδή τάση με 

την καμπύλη του μέσου μεγέθους, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση η αύξηση 

που μπορεί να επιτευχθεί είναι σημαντική (εώς και 9 – 10 %). 
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Παρ’ όλα αυτά, όπως είναι λογικό, αύξηση του κατώτερου ορίου αποδεκτού 

μεγέθους σωματιδίων, αυξάνει και την ποσότητα ανακύκλωσης, μειώνοντας την τελική 

παραγώμενη ποσότητα. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι η ανακύκλωση βελτιώνει ποιοτικά τη 

λειτουργία του κρυσταλλωτήρα (μεγαλύτερο μέγεθος σωματιδίων και πυκνότητα 

μάγματος), αλλά μειώνεται η παραγωγικότητα. Η χρήση της η μη εξαρτάται από τις 

απαιτήσεις της μονάδας και τις προδιαγραφές του προϊόντος.  

 5.2 Συστοιχία  ισοθερμοκρασιακών CMSMPR 

Το τελευταίο μοντέλο το οποίο αναπτύχθηκε, είναι η συστοιχία μη 

ισοθερμοκρασιακών CMSMPR. Η συστοιχία αυτή λειτουργεί με το ίδιο σκεπτικό με 

το παραπάνω μοντέλο, της ανακύκλωσης των υπομεγεθών κρυστάλλων, αλλά σε αυτή 

τη διάταξη, το ρεύμα ανακύκλωσης, εισέρχεται σε νέο CMSMPR και ούτω καθ’ εξής. 

Για τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία επιλέχτηκε συστοιχία 3 κρυσταλλωτήρων, 

αλλά η αυξομείωση του αριθμού είνα πολύ απλή βάση του μοντέλου που αναπτύχθηκε. 

Ένα απλό διάγραμμα ροής της διεργασίας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 5.6: Γραφική απεικόνιση της συστοιχίας των τριών CMSMPR 
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 5.2.1 Μαθηματική μοντελοποίση  

Το μοντέλο που περιγράφει την παραπάνω διάταξη, περιλαμβάνει τις 

εξισώσεις για την κάθε στσκευή ξεχωριστά συν τα ισοζύγια μάζας και πληθυσμού για 

τα ρεύματα ανάμξης. Οι εξισώσεις για κάθε ξεχωριστό CMSMPR έχουν ήδη 

αναπτυχθεί στην παρούσα διπλωματική εργασία, οπότε σε αυτήν την υποενότητα θα 

παρατεθούν οι επιπλέον εξισώσεις που περιγράφουν τη λειτουργίας της. 

Ο πρώτος κρυσταλλωτήρας της συστοιχίας δέχεται μόνο ένα ρεύμα εισόδου, 

έτσι τα χαρακτηριστικά εισόδου είναι σαφώς ορισμένα: 

nIN(1) = nIN                  (5.15) 

�̃�IN = CIN                 (5.16) 

qIN(1) = 
𝑞𝐼𝑁,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑈
               (5.17) 

Θεωρώντας ότι η ίδια ποσότητα του ρεύματος τροφοδοσίας εισέρχεται σε 

κάθε κρυσταλλωτήρα. 

Για να οριστούν τα χαρακτηριστικά του ρεύματος εισόδου των υπολοίπων 

κρυσταλλωτήρων εκτός του πρώτου, πρέπει να λυθούν εκ νέου και ξεχωριστά 

ισοζύγια μάζας και πληθυσμού. Τα ρεύματα αυτά αποτελούνται αφενός από το 

προκαθορισμένο κομμάτι του ρεύματος τροφοδοσίας και αφετέρου μέρος του 

ρεύματος εξόδου του προηγούμενου κρυσταλλωτήρα, το οποία διαχωρίστηκε από το 

προϊόν και περιέχει τους υπομεγέθεις κρυστάλλους. 

Θεωρώντας ότι η πυκνότητα κάθε ρεύματος εξόδου είναι ίδια με την 

πυκνότητα του ρεύματος τροφοδοσίας, το συνολικό ισοζύγιο μάζας στο σημείο της 

ανάμιξης είναι: 

qIN(i) = 
𝑞𝐼𝑁,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑈
 +qREM(i-1); i = 2…NU            (5.18) 

Η συγκέντρωση στο ίδιο σημείο υπολογίζεται ως εξής: 
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qIN(i)�̃�IN = 
𝑞𝐼𝑁,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑈
CIN +qREM(i-1)�̃�REM; i = 2…NU          (5.19) 

Τέλος η κατανομή μεγεθών στο σημείο αυτό είναι: 

qIN(i)nIN = 
𝑞𝐼𝑁,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑈
 nIN +qREM(i-1)nREM; ; i = 2…NU          (5.20) 

Το τελικό προϊόν χαρακτηρίζεται από τον ρυθμό παραγωγής και επίσης το 

μέσο μέγεθος και την τυπική απόκλιση της κατανομής μεγέθους σωματιδίων. Οι 

μεταβλητές αυτές ορίζονται ως ακολούθως 

wBig,total = ∑ 𝑤𝐵𝑖𝑔,𝑖
𝑖=𝑁𝑈
𝑖=1               (5.21) 

�̅�𝐵𝑖𝑔,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 
∑ 𝑤𝐵𝑖𝑔,𝑖�̅�𝐵𝑖𝑔,𝑖
𝑖=𝑁𝑈
𝑖=1

wBig,total
             (5.22) 

σBig,Total = 
∑ 𝜎𝐵𝑖𝑔,𝑖�̅�𝐵𝑖𝑔,𝑖
𝑖=𝑁𝑈
𝑖=1

wBig,total
              (5.23) 

 5.2.2 Προσομοίωση συστοιχίας CMSMPR 

Οι συνθήκες λειτουργίας της διάταξης παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

Οι συσκεύες στην αρχική τους κατάσταση είναι γεμάτες νερό, ενώ το Lcut τίθεται ίσο 

με 0.05 mm, δηλαδή το ελάχιστο όριο που έχει τεθεί ως πρότυπο ποιότητας. 

Πίνακας 5.2: Τιμές παραμέτρων και καθορισμέων μεταβλητών για την προσομοίωση 

συστοιχίας  CMSMPR 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες 

C_in 150 
𝑘𝑔𝜎𝜏휀𝜌휀𝜊ύ

𝑚3𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍
 

qTotal 0,1 
𝑚3

ℎ𝑟
 

T 25 OC 

VTotal 0,1 𝑚3 

ρL 1000 
𝑘𝑔

𝑚3
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ρS 1296 
𝑘𝑔

𝑚3
 

Lcut 0,05 mm 

 

 5.2.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Τα αποτελέσματα θα αποτυπωθούν μέσω των διαγραμμάτων των μεταβλητών 

εξόδου της διεργασίας συναρτήσει του χρόνου. Στο ίδια διαγράμματα παρατίθεται και 

η εξέλιξη των μεταβλητών αυτόν για την περίπτωση απλού CMSMPR κρυσταλλωτήρα 

για τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας, ώστε να διαπυστωθούν τα πλεονεκτήματα ή μη της 

χρήσης αυτής της διάταξης. 

Αρχικά παρατίθεται το διάγραμμα του ρυθμού παραγωγής της διάταξης. 

 

Σχήμα 5.7: Σύγκριση του ρυθμού παραγωγής, για τη συστοιχία και για τον απλό CMSMPR 

Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι και οι δύο διατάξεις καταλήγουν 

στον ίδιο, πρακτικά ρυθμό παραγωγής στερεού. Ο απλός CMSMPR φτάνει αρκετά 

ταχύτερα σε μόνιμη κατάσταση, ενώ μέχρι να αρχίσει να συγκλίνει, η συστοιχία 

παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές του ρυθμού παραγωγής. Βέβαια είναι 

φανερό, ότι αυτο συμβαίνει λόγω του μικρού σχετικά μεγέθους του Lcut. Για 
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παράδειγμα για Lcut = 0,25 mm ο ρυθμός παραγωγής στη μόνιμη κατάσταση είναι 6,65 

𝑘𝑔

ℎ𝑟
, δηλαδή σχεδόν η μισή. 

Στη συνέχεια παρατίθεται το διάγραμμα για το μέσο μέγεθος σωματιδίων 

 

Σχήμα 5.8: Σύγκριση του μέσου μεγέθους σωματιδίων, για τη συστοιχία και για τον απλό 

CMSMPR 

 

Το διάγραμμα δείχνει ότι το μέσο μέγεθος των σωματιδίων αυξάνεται αρκετά 

μέσω της συστοιχίας κρυσταλλωτήρων, ενώ διαπυστώνεται ξανά ότι η συστοιχία αργεί 

περισσότερο να φτάσει σε μόνιμη κατάσταση. 

Τέλος παρατίθεται το διάγραμμα για την τυπική απόκλιση 
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Σχήμα 5.9: Σύγκριση της  τυπικής απόκλισης του μεγέθους των σωματιδίων, για τη 

συστοιχία και για τον απλό CMSMPR 

 

Η τυπική απόκλιση είναι αρκετά χαμηλότερη στην περίπτωση της 

συστοιχίας, ενώ ξανά διαπιστώνεται ότι η μόνιμη κατάσταση επέρχεται ταχύτερα στην 

περίπτωση του ενός κρυσταλλωτήρα. 

Με δεδομένα τα αποτελέσματα για τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας, η 

συστοιχία φαίνεται να έχει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την κατανομή 

μεγεθών των σωματιδίων και άρα την τελική ποιότητα προϊόντος. Παρ’ όλα αυτά, η 

πιο αργή σύγκλιση προς τη μόνιμη κατάσταση, ανεβάζει το χρόνο έναρξης 

λειτουργίας της μονάδας (start – up time), ανεβάζοντας έτσι το κόστος επανέναρξης 

της διεργασίας σε περίπτωση παύσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 5.2.4 Βελτιστοποίηση συστοιχείας CMSMPR 

Στην προσομοίωση που αναπτύχθηκε παραπάνω, τόσο η τροφοδοσία, όσο 

και ο όγκος των κρυσταλλωτήρων ήταν σταθερά. Ένας τέτοιος περιορισμός δεν είναι 

απαραίτητο να ισχύει. Σε αυτή την ενότητα θα εξεταστεί αν, αλλάζοντας αυτές οι τιμές 

μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα. 
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Στόχος της βελτιστοποίησης θα είναι η μεγιστοποίηση του ρυθμού παραγωγής 

του προϊόντος, ενώ μόνος περιορισμός παραμένει το μέσο μέγεθος σωματιδίων το 

οποίο χρησιμοποιείται ως περιορισμός και παραπάνω. Η βελτιστοποιήση 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του εργαλέιου gPROMS™ με την τεχνική Control 

Vector Parametarisation (Process Systems Enterprise Ltd., 2015)  

 

Η μαθηματική διατύπωση του γενικού προβλήματος βελτιστοποίησης είναι 

η παρακάτω: 

maxqin(ι), V(ι), ι = 1,2,3 WBig,Total 

 Υποκείμενη στις εξισώσεις της ενότητας 5.1 για κάθε κρυσταλλωτήρα και στις 

εξισώσεις (5.15 – 5.23) και στις τιμές παραμέτρων του πίνακα (5.2), με περιορισμούς: 

Vmin ≤ V(i) ≤ ∑ 𝑉(𝑖)𝑖=3
𝑖=1  

𝑞𝐼𝑁
𝑚𝑖𝑛 ≤ qIN(i) ≤ ∑ 𝑞𝐼𝑁(𝑖)

𝑖=3
𝑖=1  

∑ 𝑉(𝑖)𝑖=3
𝑖=1  = VTotal 

∑ 𝑞𝐼𝑁(𝑖)
𝑖=3
𝑖=1  = qTotal 

L̅min ≤ L̅ ≤ L̅max 

Οι μεταβλητές χειρισμού είναι η παροχή των τριών συσκευών και ο όγκος 

της καθεμίας. Η κάθε μία από τις επιμέρους μεταβλητές δεν μπορεί να ξεπερνά τη 

συνολική τιμή της τροφοδοσίας και του όγκου αντίστοιχα, ενώ θεωρείται ελάχιστη 

τιμή ίση με 0,01 
𝑚3

ℎ𝑟
 και 0,01 m3 αντίστοιχα, δηλαδή: 

0,01 ≤ V(i) ≤ ∑ 𝑉(𝑖)𝑖=3
𝑖=1  
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0,01 ≤ qIN(i) ≤ ∑ 𝑞𝐼𝑁(𝑖)
𝑖=3
𝑖=1  

  ∑ 𝑉(𝑖)𝑖=3
𝑖=1  = 0,1 m3 

  ∑ 𝑞𝐼𝑁(𝑖)
𝑖=3
𝑖=1  = 0,1 

𝑚3

ℎ𝑟
 

 

Τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 5.3: αποτελέσματα βελτιστοποίησης 

Μεταβλητή Τιμή Μονάδες 

qIN(1) 0,020 
𝑚3

ℎ𝑟
 

qIN(2) 0,042 
𝑚3

ℎ𝑟
 

qIN(3) 0,038 
𝑚3

ℎ𝑟
 

V(1) 0,01 m3 

V(2) 0,01 m3 

V(3) 0,08 m3 

 

Η βελτιστοποίηση λοιπόν «επέλεξε» να θέσει την ελάχιστη τιμή όγκου στους 

δύο πρώτους κρυσταλλωτήρες και τη μέγιστη δυνατή στον τρίτο, ενώ επιλέχτηκε 

μεγαλύτερη ροή για τον δεύτερο, κάπως μικρότερη για τον τρίτο και αρκετά 

μικρότερη για τον πρώτο. 

Η γραφική παράσταση του προς μεγιστοποίηση μεγέθους (ρυθμός 

παραγωγής) παρατίθεται παρακάτω συναρτήσει του χρόνου, ενώ στο ίδιο διάγραμμα 

φαίνεται η ίδια μεταβλητή για τις αρχικές συνθήκες λειτουργίας 
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Σχήμα 5.10: Σύγκριση του ρυθμού παραγωγής στερεού για την αρχική και τη 

βελτιστοποιημένη λειτουργία 

. 

Με απλές αλλαγές στη διάταξη και με δεδομένο ότι ο συνολικός όγκος και η 

συνολική παροχή παραμένουν σταθερά, επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγής, αλλά 

και κάπως ταχύτερη σύγκλιση στη μόνιμη κατάσταση.  
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Κεφάλαιο 6.  Συμπεράσματα 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής αυτής εργασίας, θα συνοψιστούν 

τα επιτεύγματα της και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την πραγμάτωση 

της, ενώ τέλος θα γίνουν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

6.1 Επιτεύγματα της εργασίας 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιτεύχθει το πρώτο στάδιο για τη 

δημιουργία ενός αξιόπιστου μοντέλου προσομοίωσης για τη διεργασία συνεχούς 

κρυστάλλωσης της παρακεταμόλης. Τα μοντέλα αφορούν τους δύο βασικούς τύπους 

κρυσταλλωτήρων συνεχούς λειτουργίας, δηλαδή τον CMSMPR και τον PFC, τόσο σε 

ισοθερμοκρασιακή (κεφάλαιο 3), όσο και σε μη ισοθερμοκρασιακή λειτουργία 

(κεφάλαιο 4). Επιπροσθέτως στο κεφάλαιο 5 διερευνήθηκε η λειτουργία εναλλακτικών 

διατάξεων για τον CMSMPR κρυσταλλωτήρα. Καθ’ όλη την έκταση της εργασίας 

αναπτύχθηκε και μία πληθώρα παραδειγμάτων βελτιστοποίησης για τη διαδικασία της 

κρυστάλλωσης. Τέλος, το μοντέλο βασίζεται στην αναλυτική  επίλυση πλήρους 

ισοζυγίου πληθυσμού, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των μοντέλων κρυστάλλωσης 

που αναπτύσονται τα οποία έχουν ως βάσει προσεγγίσεις με τη μέθοδο των στιγμών 

(method of moments) ή των κλάσεων (method of classes). 

H υπό μελέτη ουσία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η παρακεταμόλη, διαλυμένη 

σε διαλύτη νερό. Τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν, μπορούν με πολύ μικρές 

τροποποιήσεις να προσομοιώσουν την κρυστάλλωση της παρακεταμόλης σε 

οποιονδήποτε άλλο διαλύτη και με μια κάπως εκτενέστερη βιβλιογραφική αναζήτηση, 

οποιασδήποτε ουσίας. 

6.2 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν  

Από τη βιβλιογραφική μελέτη, στάθηκε αδύνατο να βρεθούν οι κατάλληλες 

εκφράσεις για να πρπστεθούν στο μοντέλο διάφορα φαινόμενα, όπως η θραύση και η 

συσσωμάτωση, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι σημαντικά (π.χ. 

υψηλή ταχύτητα ανάδευσης). Εξάλλου κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της 

ερευνητικής διαδικασίας, οι δημοσιεύσεις σχετικά με τη μοντελοποίηση της 
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παρακεταμόλης με διαλύτη το νερό, αγνοούσαν τις εκφράσεις αυτές θεωρώντας τις 

αμελητέες. 

Επιπροσθέτως, λόγω έλλειψης γνώσεων πάνω στην υφιστάμενη βιομηχανική 

πρακτική στην εφαρμογή της κρυστάλλωσης της παρακεταμόλης, δεν υπήρχε 

δυνατότητα για τεκμηριωμένο καθορισμό των συνθηκών λειτουργίας της συσκευής, 

ούτε των στόχων της παραγωγής, έτσι αφενός οι προσομοιώσεις γίνανε βάσει 

αυθαίρετων τιμών σε ορισμένες μεταβλητες, και αφετέρου δεν έγινε βελτιστοποίηση 

βάσει μιας αντικειμενικής συνάρτησης κόστους ή κέρδους, αντ’ αυτού έγινε βάσει 

επίτευξης επί μέρους στόχων 

Τέλος, όλα τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν αφορούν την ύπαρξη δύο μόνο 

φάσεων στον κρυσταλλωτήρα, θεωρώντας πως δεν υπάρχει εξάτμιση του διαλύτη. 

Έτσι το μοντέλο περιορίζεται στην προσομοίωση της διαδικασίας κρυστάλλωσης υπό 

ψύξη 

 6.3 Πρότασεις για μελλοντική εργασία 

Πολύ πρόσφατα, οι Νagy et al (2017), δημοσιέυσανε εκφράσεις που 

περιγράφουν το φαινόμενο της θράυσης της παρακεταμόλης κατα την κρυστάλλωση. 

Αυτή η έκφραση μπορεί εύκολα να προστεθεί στα μοντέλα που αναπτύχθηκαν στην 

παρούσα εργασία, αφού επεξεργαστούν μαθηματικά. 

Στη συνέχεια πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειας ώστε το μοντέλο να 

θεωρείται επικυρωμένο (validated). Οι ενέργειες αυτές είναι με τη σειρά, διεξαγωγή 

πειράματος, εκτίμηση παραμέτρων και στατιστική ανάλυση. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως με αφετηρία τα μοντέλα αυτής της εργασίας 

και με μικρές τροποποιήσεις μπορεί να γίνει η επικύρωση οποισδήποτε συνεχούς 

διεργασίας κρυστάλλωσης. 
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