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Περίληψη 

 

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, μελετάται η διεργασία μιας αποστακτικής στήλης 

βιομηχανικής κλίμακας, αναπτύσσεται το μαθηματικό μοντέλο προσομοίωσης της, εξετάζεται η δυναμική 

λειτουργία της κάτω από συγκεκριμένες διαταραχές, και βελτιστοποιείται με τελικό σκοπό την αυτόματη 

ρύθμιση της σε ασφαλείς και αποδοτικές συνθήκες λειτουργίας. Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

για την εκπόνηση αυτής της διπλωματικής ήταν το λογισμικό προσομοίωσης gPROMS™ σε συνδυασμό με 

το πακέτο θερμοδυναμικών ιδιοτήτων Multiflash™. Η ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου δίνει την 

δυνατότητα της δυναμικής προσομοίωσης μιας διεργασίας και της παρατήρησης των μεταβλητών 

ολόκληρου του συστήματος με σκοπό τον ενδελεχή του έλεγχο. Στην μελέτη της αποστακτικής στήλης 

αρχικά γίνεται μια προσομοίωση σε μόνιμες συνθήκες, ώστε να εξαχθούν οι πρότυπες συνθήκες λειτουργίας 

της διεργασίας. Έπειτα, με βάση την δυναμική προσομοίωση εισάγονται στο σύστημα ανοιχτού βρόγχου, 

απουσία δηλαδή ρυθμιστικών διατάξεων, ορισμένες διαταραχές με σκοπό την παρατήρηση της απόκρισης 

του συστήματος. Οι διαταραχές αυτές οδηγούν σε μειωμένη απόδοση της διεργασίας και πολλές φορές 

οδηγούν την στήλη σε μη ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας. Ένα πρώιμο στάδιο ελέγχου της διεργασίας είναι 

η βελτιστοποίηση του συστήματος για έναν δεδομένο χρονικό ορίζοντα. Ελέγχοντας, λοιπόν μεταβλητές 

όπως τα θερμικά φορτία στον συμπυκνωτή και τον αναβραστήρα της αποστακτικής αλλά και με την εύρεση 

του βέλτιστου λόγου επαναρροής μπορεί η διεργασία να λειτουργεί με βάση τη μέγιστη δυνατή 

αποδοτικότητα. Η βελτιστοποίηση του συστήματος ανοιχτού βρόγχου όμως, δε λύνει το πρόβλημα των 

διαταραχών που ενδέχεται να κληθεί να αντιμετωπίσει μια αποστακτική στήλη. Για το λόγο αυτό, στο 

σύστημα εισάγονται ρυθμιστικές διατάξεις σε σημεία όπου κρίνεται απαραίτητη η ρύθμιση μεταβλητών, 

κρίσιμων για την λειτουργία της στήλης. Έτσι εισάγονται συνολικά τρεις ρυθμιστικές διατάξεις στην στήλη 

και παρακολουθείται εκ νέου η απόκριση της σε διαταραχές στις ομαλές συνθήκες λειτουργίας. Αυτό που 

παρατηρείται είναι ότι η ρύθμιση σε ορισμένα σημεία, αν και πετυχημένη, απαιτεί αρκετό χρόνο ώστε να 

επαναφέρει το σύστημα σε μόνιμες συνθήκες λειτουργίας. Αυτό μεταφράζεται σε οικονομική ζημία για την 

διεργασία λόγω μειωμένης αποδοτικότητας. Αναλύοντας λοιπόν τις αποκρίσεις αυτές, στο σύστημα 

κλειστού βρόγχου, κρίνεται απαραίτητη η βελτιστοποίηση των παραμέτρων των ρυθμιστών. Σκοπός της 

βελτιστοποίησης αυτής είναι η εύρεση των μεταβλητών εκείνων που θα οδηγήσουν το σύστημα με 

μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτητα και αξιοπιστία ξανά σε μόνιμες συνθήκες λειτουργίας, έπειτα από μια 

διαταραχή. Κλείνοντας αξιολογούνται όλα τα αποτελέσματα και οι παραδοχές που έγιναν κατά τη διάρκεια 

της μελέτης και δίνονται προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τους συγκεκριμένου αντικειμένου. 

  



 

 

Abstract 

 

 This thesis studies the process of an industrial scale distillation column, develops the mathematical 

model for the simulation of the process, investigates its dynamic behavior under certain disturbances of the 

steady state conditions and finally solves an optimization problem given the goal of the automatic control in 

safe and efficient conditions. The main tool of this study is the simulation tool gPROMS™, combined with the 

thermodynamic calculations package Multiflash™. The development of a mathematical model, and its 

implementation in a process simulator, has the benefit of the dynamic simulation of a process and the 

observation of the variables of the system, achieving a thorough understanding of it. Firstly, a steady state 

simulation is developed to obtain the reference steady state conditions of the process. Then, the model is 

modified to simulate a dynamic behavior of the open loop system. With the dynamic model in place, certain 

disturbances are modeled and the response of the open loop system is observed and studied. These 

disturbances lead the system to a reduced efficiency and in many cases unsafe operating conditions. A 

preliminary control stage is the optimization of the whole system for a given time horizon. Controlling 

variables such as the condenser and reboiler heat duty, as well as, with the optimization of the reflux ratio 

the process can be operated based on the maximum allowed efficiency. Optimizing the open loop system 

does not solve the disturbances issue of a distillation column. For that, the implementation of control 

structures is being studied. The control structures are implemented to control efficiently critical variables 

for the operability of the system. With that being said, three control point are selected and the process is 

simulated again dynamically. The response, of the newly created closed loop system, is observed. The results, 

although successful, are not efficient. It is observed that in some control point it takes several hours for the 

system to return to its steady state conditions. This is directly translated as an economic loss for the process 

due to reduced efficiency. Studying in detail the response of the closed loop system, leads to the creation of 

a second optimization problem, now optimizing the controller variables. The aim of this optimization is to 

find the optimal pairings of the controller variables that lead the system back to steady state conditions 

faster, more efficient and more accurate given a specific disturbance. Finally, all the results are evaluated and 

proposals are made for further studies concerning this field.  
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Κεφάλαιο 1  

Εισαγωγή  

 

1.1 Η Διεργασία της Απόσταξης  

Σύμφωνα με τους Perry & Green (1984), η απόσταξη είναι η διαδικασία 

διαχωρισμού των επιμέρους στοιχείων ή συστατικών που απαρτίζουν ένα υγρό μίγμα, 

μέσω της επιλεκτικής εξάτμισης και συμπύκνωσης. Η διεργασία της απόσταξης μπορεί 

να οδηγήσει σε πλήρη διαχωρισμό, δηλαδή σε σχεδόν καθαρά συστατικά, ή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μερικός διαχωρισμός, για την αύξηση της συγκέντρωσης μιας ουσίας 

σε ένα μίγμα. Και στις δύο περιπτώσεις ο διαχωρισμός έχει ως βάση την διαφορά στην 

πτητικότητα των συστατικών του μίγματος. Στην χημική βιομηχανία, η απόσταξη είναι 

μια διεργασία παγκόσμιας σημασίας. Να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η απόσταξη είναι φυσική 

μέθοδος διαχωρισμού και όχι χημική, αν και σε πολλές περιπτώσεις στην διεργασία 

περιλαμβάνεται κάποια χημική αντίδραση μεταξύ των συστατικών του μίγματος. 

Μερικές χαρακτηριστικές εμπορικές χρήσεις της απόσταξης είναι:  

• στην πετρελαιοβιομηχανία για τον διαχωρισμό των επιμέρους συστατικών του 

αργού πετρελαίου προς καύσιμα και πρώτες ύλες, 

• στον διαχωρισμό του ατμοσφαιρικού αέρα στα επιμέρους συστατικά του 

(κυρίως Οξυγόνο, Άζωτο και Αργό) για βιομηχανική χρήση,  

• απόσταξη προϊόντων ζύμωσης οδηγεί στην παραγωγή απεσταγμένων ποτών με 

υψηλό δείκτη αλκοόλης καθώς επίσης οδηγεί και σε διαχωρισμό προϊόντων 

ζύμωσης για εμπορική χρήση.  

 

1.2 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Για να γίνει κατανοητή η διεργασία της απόσταξης θα δοθούν αρχικά κάποιοι 

σημαντικοί ορισμοί. 

Το σημείο βρασμού ενός υγρού είναι η θερμοκρασία στης οποία η τάση ατμών του 

υγρού εξισώνεται με την πίεση στον περιβάλλοντα χώρο του υγρού (ατμοσφαιρική για 

ανοιχτά δοχεία). Στο σημείο αυτό της δυναμικής ισορροπίας δημιουργούνται φυσαλίδες 
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ατμού σε όλο τον όγκο του υγρού. Μια συχνή παρερμηνεία του φαινομένου, οδηγεί στο 

λανθασμένο συμπέρασμα ότι το σημείο βρασμού ενός μίγματος σε μια συγκεκριμένη 

πίεση ταυτίζεται με τα επιμέρους σημεία βρασμού των συστατικών που το απαρτίζουν. 

Στην πραγματικότητα η παραπάνω παραδοχή είναι λανθασμένη ακόμα και για ένα 

ιδανικό σύστημα. Ένα ιδανικό σύστημα για την απόσταξη θεωρείται εκείνο που 

υπακούει στους νόμους των Raoult και Dalton, και επιδέχεται την παραδοχή ότι υγρή και 

αέρια φάση είναι σε ισορροπία.  

Ο νόμος του Raoult καταδεικνύει ότι η τάση ατμών ενός διαλύματος εξαρτάται από 

την τάση ατμών των επιμέρους συστατικών του μίγματος και του μοριακού κλάσματος 

κάθε συστατικού στο μίγμα. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε ιδανικά μίγματα, ή σε 

μίγματα με διαφορετικά συστατικά των οποίων οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις 

προσεγγίζουν, ως έναν βαθμό εκείνες των ιδανικών μιγμάτων. 

Σύμφωνα με τον νόμο του Dalton η συνολική τάση ατμών ενός μίγματος είναι το 

άθροισμα των επιμέρους πιέσεων των συστατικών του. Όταν ένα μίγμα, δύο ή 

περισσοτέρων συστατικών θερμαίνεται η τάση ατμών κάθε συστατικού του αυξάνεται, 

με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η συνολική τάση ατμών του μίγματος. Σύμφωνα με όσα 

έχουν ήδη ειπωθεί, η αύξηση αυτή θα επιφέρει την δυναμική ισορροπία του βρασμού. Στο 

σημείο αυτό σημειώνεται ότι ένα μίγμα με συγκεκριμένη σύσταση έχει το αυτό σημείο 

βρασμού στην αυτή πίεση, μόνο όταν τα συστατικά του είναι διαλυτά αμφότερα. Ένα 

μίγμα σταθερής σύστασης δε μπορεί να έχει περισσότερα από ένα σημεία βρασμού. 

Με απλά λόγια μπορούμε να πούμε ότι τα ελαφρύτερα συστατικά ποτέ δεν βράζουν 

εξ’ ολοκλήρου πρώτα. Στο σημείο βρασμού, όλα τα πτητικά συστατικά βράζουν, αλλά για 

ένα συστατικό το ποσοστό του στον ατμό είναι το ίδιο όση η ποσοστιαία συνεισφορά 

του στη συνολική τάση ατμών. Τα “ελαφρύτερα" συστατικά έχουν υψηλότερη τάση 

ατμών και επομένως συγκεντρώνονται στον ατμό, σε αντίθεση με τα “βαριά” που έχουν 

μικρότερη τάση ατμών και κατ’ ανάγκη εξατμίζονται αλλά όχι στον ίδιο βαθμό.  

Οι ιδανικές συνθήκες είναι ακριβείς στην περίπτωση συστατικών παρόμοιας 

σύνθεσης, όπως βενζόλιο και τολουόλιο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν 

αποκλίσεις από τους νόμους των Raoult και Dalton με ποιο γνωστή περίπτωση αυτή του 

μίγματος αιθανόλης – νερού. Αυτά τα συστατικά όταν θερμαίνονται δημιουργούν ένα 

αζεοτροπικό μίγμα, το οποίο είναι μια σύνθεση με σημείο βρασμού υψηλότερο ή 

χαμηλότερο από τα σημεία βρασμού κάθε επιμέρους συστατικού.  
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1.3 Περιγραφή του Προβλήματος 

Στην συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκε μια βιομηχανική διεργασία απόσταξης του 

δυαδικού μίγματος μεθανόλης – νερού. Η βιομηχανική απόσταξη μεθανόλης - νερού είναι 

μια διεργασία συνεχούς απόσταξης. Στη συνεχή απόσταξη, το υγρό μίγμα τροφοδοτείται 

αδιάλειπτα στην αποστακτική στήλη όταν η μονάδα λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες, 

και διαχωρίζεται σε κλάσματα μέσω των ρευμάτων εξόδου της διεργασίας. Η συνεχής 

απόσταξη παράγει κατ’ ελάχιστο δύο κλάσματα, συμπεριλαμβανομένων, το πολύ ενός 

πτητικού αποστάγματος, το οποίο έχει βράσει και έχει διαχωριστεί υπό τη μορφή ατμού 

και εν συνεχεία έχει συμπυκνωθεί σε υγρό. Πάντα υπάρχει το προϊόν πυθμένα, γνωστό 

και ως υπόλειμμα, το οποίο είναι το λιγότερο πτητικό συστατικό του μίγματος.  

Στην συνεχή απόσταξη η συγκέντρωση της τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει 

σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Για οποιαδήποτε τροφοδοσία 

συγκεκριμένης σύστασης, οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την καθαρότητα 

των προϊόντων είναι, κυρίως, ο λόγος επαναρροής και ο αριθμός των θεωρητικών 

βαθμίδων ισορροπίας, οι οποίες στην πράξη προσδιορίζονται από τον αριθμό δίσκων ή 

το ύψος της στήλης, παράγοντες που εξηγούνται αναλυτικότερα στην συνέχεια. Ο λόγος 

επαναρροής είναι η ροή από τον συμπυκνωτή πίσω στην αποστακτική στήλη, η οποία 

δημιουργεί μια ανακύκλωση που επιτρέπει καλύτερο διαχωρισμό για έναν δεδομένο 

αριθμό δίσκων. Οι θεωρητικές βαθμίδες είναι τα ιδανικά “στάδια” στα οποία οι συστάσεις 

υγρού – ατμού βρίσκονται σε ισορροπία, επαναλαμβάνοντας την διαδικασία και 

επιτρέποντας καλύτερο διαχωρισμό για δεδομένο λόγο επαναρροής. Μια αποστακτική 

στήλη με υψηλό λόγο επαναρροής μπορεί να έχει λιγότερες θεωρητικές βαθμίδες (και 

άρα λιγότερους δίσκους στην πράξη). Βέβαια μια υψηλή επαναροή ανακυκλώνει 

μεγαλύτερες ποσότητες υγρού, οδηγώντας σε στήλες μεγάλων διαμέτρων, προς 

αποφυγή των φαινομένων πλυμμήρισης. Εν αντιθέσει, μικρή επαναροή απαιτεί έναν 

μεγάλο αριθμό θεωρητικών βαθμίδων, δηλαδή υψηλότερη στήλη. Μια σχηματική 

απεικόνιση μιας διεργασίας συνεχούς απόσταξης όπως αυτή περιεγράφηκε παραπάνω 

φαίνεται στο Σχήμα 1.1 

Σε βιομηχανικές διεργασίες, ο λόγος επαναρροής χρησιμοποιείται ως μεταβλητή 

βελτιστοποίησης για την επίτευξη του καλύτερου διαχωρισμού των συστατικών ενός 

μίγματος. Οι χημικοί μηχανικοί καλούνται να επιλέξουν πιθανούς συνδυασμούς λόγου 

επαναρροής και δίσκων, με απώτερο σκοπό την οικονομικότερη και ταυτόχρονα 

αποδοτικότερη διεργασία απόσταξης. Για την αναζήτηση αυτού του βέλτιστου ζεύγους 

τιμών υπάρχουν αρκετές αναλυτικές μέθοδοι, όπως αυτή των McCabe – Thiele ή η 
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μέθοδος Fenske. Οι δύο αυτές μέθοδοι αν και χρονοβόρες είναι αποτελεσματικές στην 

πρόβλεψη του βέλτιστου λόγου επαναρροής και των βέλτιστων θεωρητικών βαθμίδων. 

Έχουν όμως ένα βασικό μειονέκτημα. Είναι εφαρμόσιμες μόνο σε δυαδικά μίγματα. Για 

το λόγο αυτό αλλά και για οικονομία χρόνου, χρησιμοποιούνται λεπτομερή υπολογιστικά 

μοντέλα τα οποία όχι μόνο προβλέπουν την βέλτιστη λύση του προβλήματος που 

περιγράφεται, αλλά δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της συνολικής διεργασίας 

της απόσταξης, με σκοπό την βελτιστοποίηση της και την αποφυγή θεμάτων ασφαλείας 

που προκύπτουν και θα συζητηθούν στην πορεία. Είναι λοιπόν φανερό, πως η χρήση ενός 

μοντέλου συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους υπολογισμού, δίνει την δυνατότητα 

της συνολικής επίβλεψης και της άμεσης και έγκαιρης τροποποίησης μεταβλητών και 

παραμέτρων του συστήματος της διεργασίας.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αρχικά η ανάπτυξη ενός λεπτομερούς 

δυναμικού μαθηματικού μοντέλου για την απόσταξη σε βιομηχανική κλίμα του δυαδικού 

μίγματος μεθανόλης – νερού. Στο μοντέλο εισάγονται οι πιο κοινές και ρεαλιστικές 

διαταραχές που ενδέχεται να υποστεί ένα τέτοιο σύστημα και βελτιστοποιούνται οι 

παράμετροι που θα οδηγήσουν τελικά στην δημιουργία μιας αρχικά ασφαλούς, και κατ’ 

επέκταση οικονομικά συμφέρουσας και αποδοτικής διεργασίας. Έπειτα εντάσσονται 

στο σύστημα ρυθμιστικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και μελετάται η απόκριση του 

συστήματος, αυτή τη φορά ως σύστημα κλειστού βρόγχου. Τέλος βελτιστοποιούνται οι 

παράμετροι του κάθε ρυθμιστή με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ρύθμισης.  

 

1.4 Σύνοψη  

Παρουσιάζονται εν τάχει τα κύρια σημεία της συγκεκριμένης διπλωματικής.  

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

αναφέροντας διάφορες έρευνες που έγιναν στο αντικείμενο μελέτης αυτής της 

διπλωματικής, εξηγείται το θεωρητικό υπόβαθρο της λειτουργίας μιας αποστακτικής 

στήλης και αξιολογούνται οι παραδοχές με βάση τις οποίες αναπτύχθηκε το μαθηματικό 

μοντέλο. 

Στο Κεφάλαιο 3 δίνεται η περιγραφή του μαθηματικού μοντέλου που 

χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη της διεργασίας απόσταξης. Περιγράφεται αναλυτικά 

ολόκληρη η διεργασία και τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 

του μαθηματικού μοντέλου, και της μαθηματικής αλλά και λογικής πορείας που 

ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση του, και την βελτιστοποίηση του συστήματος. 
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 Στο Κεφάλαιο 4 δίνονται αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα που παράχθηκαν κατά 

την προσομοίωση τόσο ως σύστημα ανοικτού όσο και κλειστού βρόγχου. Στην ενότητα 

αυτή παρουσιάζεται η απόκριση της διεργασίας σε πιθανές διαταραχές λειτουργίας και 

ελέγχεται η ασφάλεια της. Δίνονται επίσης αποτελέσματα για την βελτιστοποίηση του 

συστήματος χωρίς την παρουσία κάποιας ρυθμιστικής διάταξης και αξιολογείται η 

ασφάλεια και η αποδοτικότητα της διεργασίας. Επιπλέον στο σύστημα κλειστού 

βρόγχου δίνονται αποτελέσματα της ρυθμιστικής δράσης του συστήματος, καθώς 

επίσης παρουσιάζεται και η βελτιστοποίηση των ρυθμιστικών παραμέτρων. Δίνονται 

διαγράμματα και επεξηγήσεις αναφορικά με την επιρροή που έχουν οι διάφορες 

παράμετροι ρύθμισης στο σύστημα και τέλος παρουσιάζεται η απόκριση του 

συστήματος σε διαταραχές, οι οποίες πλέον ελέγχονται από μια κλειστή διάταξη 

ρυθμιστών και ελεγκτών.  

Κλείνοντας στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται όλα τα συμπεράσματα από την 

συγκεκριμένη μελέτη και δίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο.  

 

Σχήμα 1.1: Διαγραμματική απεικόνιση αποστακτικής στήλης (H. Padleckas, Continuous Binary Fractional 
Distillation)
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Κεφάλαιο 2  

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  

 

2.1 Η ανάπτυξη ενός Δυναμικού Μοντέλου  

 Η δυναμική προσομοίωση χρησιμοποιείται ευρέως στην ανάπτυξη συστημάτων 

ρύθμισης για την διαχείριση κανονικών συνθηκών λειτουργίας γύρω από μια επιθυμητή 

μόνιμη κατάσταση. Επιπλέον, η δυναμική προσομοίωση αποδεικνύεται και ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την πρόβλεψη της ραγδαίας αλλαγής των μεταβλητών ενός συστήματος σε 

περίπτωση διαταραχής των κανονικών συνθηκών λειτουργίας ή σε περίπτωση βλάβης 

στον εξοπλισμό της διεργασίας (Luyben, 2012) 

 Για να προσδιοριστούν οι στρατηγικές ρύθμισης λοιπόν, κρίνεται αναγκαία μια 

ποιοτική κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς που παρουσιάζει η διεργασία. Ο 

καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στον μέγιστο βαθμό είναι με την 

ανάπτυξη ενός δυναμικού μοντέλου. Σε πρώτη φάση είναι ικανοποιητική η ανάπτυξη 

ενός μοντέλου που περιγράφει τη συμπεριφορά της διεργασίας σε μόνιμες συνθήκες και 

αργότερα τροποποίηση αυτού ώστε να συμπεριλαμβάνει και τη δυναμική συμπεριφορά 

του συστήματος συναρτήσει του χρόνου. 

 Ένα μοντέλο μιας αποστακτικής στήλης μπορεί να βασίζεται στην κύρια 

παραδοχή ότι το σύστημα βρίσκεται σε ισορροπία όπως αυτή περιεγράφηκε στο 

εισαγωγικό κεφάλαιο. Εν τάχει αυτό σημαίνει ότι ο ατμός και το υγρό θα βρίσκονται σε 

ισορροπία σε κάθε στάδιο της απόσταξης και δε θα υπάρχει θερμοκρασιακή διαφορά 

μεταξύ των δύο. Σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτή η παραδοχή και οι δύο φάσεις δε 

βρίσκονται σε ισορροπία θα υπάρχει θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ τους και 

παράλληλα θα υπάρχει και μεταφορά μάζας εκατέρωθεν των φάσεων. 

 Η ισχύς της παραδοχής της ισορροπίας στην ανάπτυξη ενός μοντέλου 

αποστακτικής στήλης έχει διερευνηθεί αρκετά (Taylor, et al., 2003). Το γεγονός ότι τα 

ρεύματα εξόδου ενός δίσκου μιας αποστακτικής στήλης δεν είναι σε ισορροπία 

αποτέλεσε έναυσμα για την χρήση της απόδοσης σε συστήματα που μέχρι πρότινος  

θεωρούταν ότι βρίσκονταν σε ισορροπία. Όμως η δυσκολία και η αβεβαιότητα με την 
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οποία σχετίζεται ο υπολογισμός της απόδοσης κάθε δίσκου μιας αποστακτικής στήλης 

αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα (Lee & Dudukovic, 1998). Το πρόβλημα πηγάζει 

κυρίως από την σύγκριση αποτελεσμάτων μοντέλων που χρησιμοποιούν αυτή την 

παραδοχή και μοντέλων που εντάσσουν και τις αποδόσεις των δίσκων στους 

υπολογισμούς. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι τα μοντέλα που θεωρούν το 

σύστημα σε ισορροπία είναι λιγότερο ακριβή, όπως είναι αναμενόμενο. Γενικότερα όμως 

προτιμώνται τα μοντέλα που χρησιμοποιούν την παραδοχή της ισορροπίας λόγω της 

δυσκολίας στον προσδιορισμό των αποδόσεων των δίσκων αλλά και του μικρού τους 

υπολογιστικού κόστους. 

 Η χρήση ή όχι της παραδοχής της ισορροπίας είναι μόνο μια από τις πιθανές 

παραδοχές που λαμβάνονται υπ’ όψη όταν αναπτύσσεται ένα μοντέλο. Πολλές άλλες 

παραδοχές οι οποίες θα συζητηθούν στην πορεία οφείλουν να γίνονται με σεβασμό 

πάντα στην επιρροή που θα έχουν αυτές στην μαθηματική επίλυση του προβλήματος. 

Εφόσον η δυναμική μοντελοποίηση είναι ένα σύστημα διαφορικών αλγεβρικών 

εξισώσεων (Dynamic Algebraic Equations, DAE) μερικές παραδοχές μπορεί να 

οδηγήσουν σε ένα άλυτο μαθηματικά πρόβλημα υψηλότερης τάξης (high index). 

Περισσότερες πληροφορίες για τα υψηλότερης τάξης συστήματα και τον τρόπο 

αντιμετώπισης τους δίνονται στο βιβλίο του Pantelides (2000), The Mathematical 

Modelling of the Dynamic Behavior of Process Systems. 

 

2.2 Ρύθμιση Αποστακτικής Στήλης  

 Το σύστημα μιας αποστακτικής στήλης είναι το πλέον διαδομένο σύστημα 

μελέτης σχετικά με τη ρύθμιση του. Η ρύθμιση μιας τέτοιας διεργασίας έγκειται στην 

δυνατότητα διατήρησης των μεταβλητών ακριβώς ή κατά το δυνατόν πλησιέστερα στις 

επιθυμητές τιμές όποτε υπάρχει διαταραχή ή αλλαγή των σταθερών συνθηκών της 

διεργασίας. Αρκετές μελέτες έχουν γίνει πάνω σε διάφορες πτυχές των ρυθμιστικών 

διατάξεων μιας αποστακτικής στήλης τα περασμένα χρόνια (Luyben, 2012). Η επιλογή 

των ρυθμιζόμενων μεταβλητών και των μεταβλητών χειρισμού για την βέλτιστη ρύθμιση 

καλείται «στρατηγική σχεδιασμού ρύθμισης» (Vogel, 1992). Η δυναμική προσομοίωση 

είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της διεργασίας στην 

περίπτωση που υπάρχει κάποια διαταραχή ή αλλαγή στις κανονικές συνθήκες 

λειτουργίας της αποστακτικής στήλης. Η στρατηγική σχεδιασμού ρύθμισης μπορεί να 

αναλυθεί στα παρακάτω κύρια σημεία.  
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i. Διατύπωση ρυθμιστικού στόχου  

ii. Καθορισμός μεταβλητών ρύθμισης και χειρισμού 

iii. Επιλογή ρυθμιστικής διάταξης  

iv. Ορισμός παραμέτρων ρυθμιστών 

Ο στόχος της ρύθμισης καθορίζεται γενικά από τα θέματα ασφαλείας, από 

περιβαλλοντικές διατάξεις και οικονομικούς στόχους της μονάδας. Στην συγκεκριμένη 

μελέτη η ρυθμιστικές διατάξεις επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα ασφαλείας και 

οικονομικής αποδοτικότητας.  

 Ένα από τα βήματα της στρατηγικής ρύθμισης είναι ο καθορισμός των 

μεταβλητών ρύθμισης και των μεταβλητών χειρισμού. Οι μεταβλητές αυτές 

συζευγνύονται με βάση την ευαισθησία που υπάρχει μεταξύ τους. Τυπικά, αναλογικοί 

ολοκληρωτικοί ή αναλογικοί ολοκληρωτικοί διαφορικοί (PI, PID) ρυθμιστές 

ενσωματώνονται μεταξύ των μεταβλητών για τον σχεδιασμό του συστήματος κλειστού 

βρόγχου.  

 Η επιλογή των κατάλληλων ρυθμιστικών διατάξεων και εν συνεχεία των 

μεταβλητών των ρυθμιστών είναι σημαντική καθώς ορίζει σε μεγάλο βαθμό την 

απόδοση του συστήματος. Οι παράμετροι αυτοί έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο και 

στα λειτουργικά κόστη της διεργασίας. Οι Pascall & Adams (2013) διερεύνησαν 8 

διαφορετικές διατάξεις αναλογικών ολοκληρωτικών (PI) ρυθμιστών για μια διεργασία 

ημι - διαλείπουσας λειτουργίας. Στόχος τους ήταν η εύρεση της καλύτερης ρυθμιστικής 

διάταξης που μπορεί να διατηρήσει την καθαρότητα του προϊόντος κορυφής ενώ 

μπορούν να ελέγχουν πιθανές διαταραχές που εισάγονται στο σύστημα. Ακόμα και αν οι 

ρυθμιστικές διατάξεις επιλεχθούν πριν τον σχεδιασμό του συστήματος, οι παράμετροι 

ρύθμισης αποτελούν μια σημαντική σχεδιαστική απόφαση επειδή μπορούν να 

καθορίσουν σημαντικά την αποδοτικότητα, την σταθερότητα και το συνολικό κόστος 

του συστήματος (Meidanshahi V. et. al, 2016). 

 

2.3 Προσομοίωση της στήλης για διαφορετικές μεταβλητές 

εισόδου 

 Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης διάταξης ρύθμισης μιας αποστακτικής 

στήλης είναι, όπως προαναφέρθηκε, η επιλογή των ρυθμιζόμενων μεταβλητών και 

μεταβλητών χειρισμού. Σύμφωνα με τον Moore (1992), η επιλογή αυτή καθορίζει την 

δομή της ρυθμιστικής διάταξης και είναι κρίσιμης σημασίας για το πόσο η διάταξη αυτή 
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θα είναι τελικά επιτυχημένη. Η επιλογή των ρυθμιζόμενων μεταβλητών, εξαρτάται από 

το σύστημα και τον στόχο του. Στην προκειμένη περίπτωση της αποστακτικής στήλης 

συνήθως ο στόχος είναι η καθαρότητα του προϊόντος κορυφής. 

 Μόλις επιλεχθεί το σετ των μεταβλητών, είναι απαραίτητη η προσομοίωση της 

διεργασίας σε δυναμικές συνθήκες εισάγοντας στο σύστημα βηματικές μεταβολές στις 

μεταβλητές χειρισμού και καταγραφή των αποκρίσεων των ρυθμιζόμενων μεταβλητών. 

Τα αποτελέσματα αυτού του σταδίου χρησιμοποιούνται ως δεδομένα του επόμενου 

μέχρι να βρεθούν οι κατάλληλες τιμές για τις μεταβλητές του κάθε ρυθμιστή. Η επιλογή 

των βέλτιστων παραμέτρων των ρυθμιστών μπορεί να γίνει με βάση πολλά κριτήρια 

όπως τα IAE (Integral Absolute Error), ISE (Integral Squared Error), ITAE (Integral Time-

weighted absolute Error). Στην παρούσα μελέτη επιλέγεται το κριτήριο ISE (Integral 

Square Error). 

 

2.4 Μικτή Ακέραια Δυναμική Βελτιστοποίηση  

 Η βελτιστοποίηση μια αποστακτική στήλης έχοντας καθιερώσει μια στρατηγική 

ρύθμισης απαιτεί αρχικά την επίλυση ενός προβλήματος μικτής ακέραιας δυναμικής 

βελτιστοποίησης (Mixed Integer Dynamic Optimization, MIDO). Ένα τέτοιο πρόβλημα 

είναι αρκετά δύσκολο στην επίλυση του. Πρόσφατα, έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην 

ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθμων MIDO (Vikrant , et al., 2002) και τροποποίηση των 

πρωταρχικών αλγορίθμων που χρησιμοποιήθηκαν για την λύση τέτοιου είδους 

προβλημάτων ώστε να εμπλέκουν στην λύση τους και την δυναμική συμπεριφορά ενός 

συστήματος. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου αλγόριθμου ξεφεύγει από τα πλαίσιο της 

παρούσας διπλωματικής. Η βελτιστοποίηση του μοντέλου που αναπτύχθηκε στην 

παρούσα μελέτη έγινε με την βοήθεια της ήδη υπάρχουσας ρουτίνας του υπολογιστικού 

προγράμματος gPROMS™, gOPT™. Εισάγοντας τις μεταβλητές βελτιστοποίησης, την 

αντικειμενική συνάρτηση και τον στόχο της βελτιστοποίησης σε ένα απλό σχετικά 

περιβάλλον χρήσης λύθηκε το πρόβλημα της βελτιστοποίησης, η περιγραφή του οποίου 

θα δοθεί αναλυτικότερα σε μετέπειτα κεφάλαιο. Αναλυτικότερα ο τρόπος ανάπτυξης του 

προβλήματος βελτιστοποίησης δίνεται στο Κεφάλαιο 4
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Κεφάλαιο 3  

Ανάπτυξη του Μαθηματικού Μοντέλου 

 

 Για την ανάπτυξη του λεπτομερούς δυναμικού μαθηματικού μοντέλου που 

περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές και τα σύμβολα 

που παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.1  

Πίνακας 3.1: Ονοματολογία Μεταβλητών και Συμβόλων  

Μεταβλητή Ονομασία Εξίσωση 

   

𝐴 ολική επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας (3,28) 

𝐴ℎ συνολική επιφάνεια οπών δίσκου p (3.15) 

𝐴𝑝 ενεργή επιφάνεια δίσκου p (3.13) 

𝐶𝑝,𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 ειδική θερμοχωρητικότητα ατμού (3.27) 

𝐷 ποσότητα αποστάγματος (3.35), (3.36) 

𝑒 υπολογιζόμενο σφάλμα PI ρυθμιστή (3.46), (3.47) 

𝐹𝑖𝑝 ποσότητα τροφοδοσίας συστατικού i στον δίσκο p (3.18) 

𝐹𝑝 συνολική ποσότητα τροφοδοσίας στον δίσκο p (3.19) 

𝐹𝑤 διορθωτική παράμετρος τοιχωμάτων στήλης (3.11) 

𝑔 σταθερά επιτάχυνσης της βαρύτητας (3.16), (3.17) 

ℎ𝑝
𝐹 ειδική ενθαλπία τροφοδοασίας στον δίσκο p (3.19) 

ℎ𝐿 ειδική ενθαλπία υγρής φάσης (3.8), (3.32), (3.42) 

ℎ𝐶
𝐿  ειδική ενθαλπία υγρής φάσης στον συμπυκνωτή (3.31), (3.32), 

(3.36) 

ℎ𝐷
𝐿  ειδική ενθαλπία υγρής φάσης στο δοχείο 

επαναρροής 
(3.36), (3.38), 

(3.42) 
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Μεταβλητή Ονομασία Εξίσωση 

ℎ𝛮
𝐿  ειδική ενθαλπία υγρής φάσης στον δίσκο N (3.21) 

ℎ𝑝
𝐿  ειδική ενθαλπία υγρής φάσης στον δίσκο p (3.2), (3.4), (3.8), 

(3.19), (3.31) 

ℎ𝑅
𝐿  ειδική ενθαλπία υγρής φάσης στον αναβραστήρα (3.21), (3.23) 

ℎ𝑉 ειδική ενθαλπία αέριας φάσης (3.8), (3.42) 

ℎ𝐷
𝑉  ειδική ενθαλπία αέριας φάσης στο δοχείο 

επαναρροής 
(3.38), (3.42) 

ℎ𝛮
𝑉  ειδική ενθαλπία αέριας φάσης στον δίσκο Ν (3.21) 

ℎ𝑝
𝑉 ειδική ενθαλπία αέριας φάσης στον δίσκο p (3.2), (3.4), (3.8), 

(3.19) 

ℎ𝑅
𝑉 ειδική ενθαλπία αέριας φάσης στον αναβραστήρα (3.23) 

𝐾𝑖 σταθερά ισορροπίας του συστατικού i (3.10), (3.33α), 
(3.44) 

𝐾𝐼 ολοκληρωτική σταθερά PI ρυθμιστή (3.46) 

𝐾𝑖𝐷 σταθερά ισορροπίας του συστατικού i στο δοχείο 
επαναρροής 

(3.40), (3.44) 

𝐾𝑖𝑝 σταθερά ισορροπίας του συστατικού i στον δίσκο 
p 

(3.6), (3.10) 

𝐾𝑖𝑅 σταθερά ισορροπίας του συστατικού i στον 
αναβραστήρα 

(3.25) 

𝐾𝑃 αναλογική σταθερά PI ρυθμιστή (3.46) 

𝑙𝑝 μήκος χείλους δίσκου p (3.11) 

𝐿𝐶 μάζα υγρής φάσης στον συμπυκνωτή (3.30), (3.31), 
(3.35), (3.36) 

𝐿𝛮 μάζα υγρής φάσης στον δίσκο N (3.21) 

𝐿𝑝 μάζα υγρής φάσης στον δίσκο p (3.1), (3.2), (3.12), 
(3.18), (3.19) 

𝐿𝑅 μάζα υγρής φάσης στον αναβραστήρα (3.20), (3.21) 

𝑚𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 μαζική παροχή ατμού (3.27) 

𝑀𝐷
𝐿  μάζα υγρής φάσης στο δοχείο επαναρροής (3.37), (3.38) 

𝑀𝑝
𝐿 μάζα υγρής φάσης στον δίσκο p (3.3), (3.4), (3.5), 

(3.13) 
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Μεταβλητή Ονομασία Εξίσωση 

𝑀𝑅
𝐿 μάζα υγρής φάσης στον αναβραστήρα (3.22), (3.23), 

(3.24) 

𝑀𝐷
𝑉  μάζα αέριας φάσης στο δοχείο επαναρροής (3.37), (3.38) 

𝑀𝑝
𝑉  μάζα αέριας φάσης στον δίσκο p (3.3), (3.4), (3.5) 

𝑀𝑅
𝑉  μάζα αέριας φάσης στον αναβραστήρα (3.22), (3.23), 

(3.24) 

𝑀𝑖𝐷 μάζα συστατικού i στο δοχείο επαναρροής (3.35), (3.37) 

𝑀𝑖𝑝 μάζα συστατικού i στον δίσκο p (3.1), (3.3), (3.18) 

𝑀𝑖𝑅 μάζα συστατικού i στον αναβραστήρα (3.20), (3.22) 

𝑃𝐶 πίεση στον συμπυκνωτή (3.32), (3.33α), 
(3.34), (3.45) 

𝑃𝐷 πίεση στο δοχείο επαναρροής (3.38), (3.42), 
(3.43), (3.44), 

(3.45) 
𝑃𝑝 πίεση στον δίσκο p (3.4), (3.8), (3.9), 

(3.10), (3.17), 
(3.34) 

𝑃𝑅 πίεση στον αναβραστήρα (3.23) 

𝑞
𝑝

 ογκομετρική παροχή δίσκου p (3.11), (3.12) 

𝑄𝐶 απαγόμενο θερμικό φορτίο από τον συμπυκνωτή (3.31) 

𝑄𝑝 παρεχόμενο θερμικό φορτίο στον δίσκο p (3.19) 

𝑄𝑅 παρεχόμενο θερμικό φορτίο στον αναβραστήρα (3.21), (3.27), 
(3.28) 

𝑅 ποσότητα επαναρροής (3.35), (3.36) 

𝑇𝑖𝑛 θερμοκρασία εισόδου ατμού (3.27) 

𝑇𝑜𝑢𝑡 θερμοκρασία εξόδου ατμού (3.27) 

𝑇𝐶 θερμοκρασία στον συμπυκνωτή (3.32), (3.33α) 

𝑇𝐷 θερμοκρασία στο δοχείο επαναρροής (3.42), (3.43), 
(3.44) 

𝑇𝑝 θερμοκρασία στον δίσκο p (3.8), (3.9), (3.10) 
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Μεταβλητή Ονομασία Εξίσωση 

𝑢(𝑡) υπολογιζόμενο σήμα εξόδου PI ρυθμιστή (3.46) 

𝑢𝑝 ταχύτητα αέριας φάσης στον δίσκο p (3.14), (3.15), 
(3.17) 

𝑈 ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (3.28) 

𝑈𝐷 ποσό ενέργειας στο δοχείο επαναρροής (3.36), (3.38) 

𝑈𝑝 ποσό ενέργειας στον δίσκο p (3.2), (3.4) 

𝑈𝑅 ποσό ενέργειας στον αναβραστήρα (3.21), (3.23) 

𝑉𝐷 όγκος δοχείο επαναρροής (3.38), (3.39) 

𝑉𝑁 μάζα αέριας φάσης στον δίσκο Ν (3.20), (3.21) 

𝑉𝑝 μάζα αέριας φάσης στον δίσκο p (3.1), (3.2), (3.15), 
(3.18), (3.19), 
(3.30), (3.31) 

𝑉𝑅 όγκος αναβραστήρα (3.23), (3.24) 

�̅�𝑝 ελεύθερος χώρος μεταξύ των δίσκων p και p-1 (3.4), (3.5), (3.34) 

𝑊𝑝
𝐿 ποσότητα ανάκτησης υγρής φάσης από τον δίσκο 

p 
(3.18), (3.19) 

𝑊𝑝
𝑉 ποσότητα ανάκτησης αέριας φάσης από τον δίσκο 

p 
(3.18), (3.19) 

𝑥𝑖,𝐶 κλάσμα μάζας υγρής φάσης συστατικού i στον 
συμπυκνωτή 

(3.30), (3.33α), 
(3.35) 

𝑥𝑖,𝐷 κλάσμα μάζας υγρής φάσης συστατικού i στο 
δοχείο επαναρροής 

(3.35), (3.37), 
(3.40), (3.41) 

𝑥𝑖,𝑁 κλάσμα μάζας υγρής φάσης συστατικού i στον 
δίσκο Ν 

(3.20) 

𝑥𝑖,𝑝 κλάσμα μάζας υγρής φάσης συστατικού i στον 
δίσκο p 

(3.1), (3.3), (3.6), 
(3.7), (3.18) 

𝑥𝑖,𝑅 κλάσμα μάζας υγρής φάσης συστατικού i στον 
αναβραστήρα 

(3.20), (3.22), 
(3.25), (3.26) 

𝑥
𝐶
 ολικό κλάσμα μάζας υγρής φάσης στον 

συμπυκνωτή 
(3.32), (3.33α) 

𝑥
𝐷

 ολικό κλάσμα μάζας υγρής φάσης στο δοχείο 
επαναρροής 

(3,42), (3.43), 
(3.44) 

𝑥
𝑝

 ολικό κλάσμα μάζας υγρής φάσης στον δίσκο p (3.8), (3.9), (3.10) 
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Μεταβλητή Ονομασία Εξίσωση 

𝑦
𝑖𝐶

 κλάσμα μάζας αέριας φάσης συστατικού i στον 
συμπυκνωτή 

(3.33α), (3.33β) 

𝑦𝑖,𝐷 κλάσμα μάζας αέρια φάσης συστατικού i στο 
δοχείο επαναρροής 

(3.37), (3.40), 
(3.41) 

𝑦𝑖,𝛮 κλάσμα μάζας αέριας φάσης συστατικού i στον 
δίσκο N 

(3.20), (3.25), 
(3.26) 

𝑦𝑖,𝑝 κλάσμα μάζας αέριας φάσης συστατικού i στον 
δίσκο p 

(3.1), (3.3), (3.6), 
(3.7), (3.18), (3.30) 

𝑦𝑖,𝑅 κλάσμα μάζας αέριας φάσης συστατικού i στον 
δίσκο p 

(3.22) 

𝑦
𝐶

 ολικό κλάσμα μάζας αέριας φάσης στον 
συμπυκνωτή 

(3.33α) 

𝑦
𝐷

 ολικό κλάσμα μάζας αέριας φάσης στο δοχείο 
επαναρροής 

(3.42), (3.43), 
(3.44) 

𝑦
𝑝

 ολικό κλάσμα μάζας αέριας φάσης στον δίσκο p (3.8), (3.9), (3.10) 

𝑧𝑝 ύψος χείλους του δίσκου p (3.13), (3.16), 
(3.17) 

𝑧𝑝 ύψος υπερχείλισης δίσκου p (3.11), (3.13), 
(3.16), (3.17) 

𝑧𝑖𝑝 σύσταση τροφοδοσίας συστατικού i στον δίσκο p (3.18) 

𝑎 διορθωτική σταθερά πίεσης (3.14), (3.17) 

𝛽 διορθωτική παράμετρος αερισμού (3,16), (3.17) 

𝛥𝛵𝛢 θερμοκρασιακή διαφορά στην “θερμή” πλευρά του 
εναλλάκτη 

(3.29) 

𝛥𝛵𝐵 θερμοκρασιακή διαφορά στην “ψυχρή” πλευρά 
του εναλλάκτη 

(3.29) 

𝛥𝛵𝐿𝑁 μέση λογαριθμική θερμοκρασιακή διαφορά (3.28), (3.29) 

𝜌𝐿 πυκνότητα υγρής φάσης (3.9), (3.43) 

𝜌𝐷
𝐿  πυκνότητα υγρής φάσης στο δοχείο επαναρροής (3.39), (3.43) 

𝜌𝑝
𝐿 πυκνότητα υγρής φάσης στον δίσκο p (3.5), (3.9), (3.12), 

(3.13), (3.16), 
(3.17) 

𝜌𝑅
𝐿  πυκνότητα υγρής φάσης στον αναβραστήρα (3.24) 

𝜌𝑉 πυκνότητα αέριας φάσης (3.9), (3.43) 
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𝜌𝐷
𝑉 πυκνότητα αέριας φάσης στο δοχείο επαναρροής (3.39), (3.43) 

𝜌𝑝
𝑉 πυκνότητα αέριας φάσης στον δίσκο p (3,5), (3.9), (3.14), 

(3.15), (3.17), 
(3.34) 

𝜌𝑅
𝑉 πυκνότητα αέριας φάσης στον αναβραστήρα (3.24) 

 

3.1 Δυναμική συμπεριφορά ενός Δίσκου 

 

 Ένας τυπικός δίσκος μιας αποστακτικής στήλης φαίνεται στο Σχήμα 3.1. Ο δίσκος 

δέχεται ατμό από τον επόμενο σε σειρά δίσκο και υγρό από τον προηγούμενο. Το υγρό 

σε κάθε δίσκο ρέει πάνω από το χείλος του δίσκου μέσα σε ένα σχετικά στενό “κανάλι” 

το οποίο οδηγεί το υγρό στο επόμενο κατά σειρά δίσκο και καλείται στην αγγλική 

βιβλιογραφία “downcomer”. Υπό κανονικές συνθήκες το υγρό στο “κανάλι” αυτό δρα σαν 

διάφραγμα και δεν αφήνει τον ατμό να περάσει ως αντιρροή προς τα πάνω. Αντ’ αυτού 

ο ατμός ρέει διαμέσου των κενών της κύριας επιφάνειας κάθε δίσκου. Αυτά τα κενά 

μπορεί να είναι απλές τρύπες, η κάψες (Ασσαέλ & Μαγγιλιώτου, 2009). Στην 

συγκεκριμένη αποστακτική που μελετάται προτιμήθηκαν τα απλά διάκενα λόγω της 

ευκολίας της μαθηματικής τους ανάλυσης. Το μαθηματικό μοντέλο που περιγράφεται 

στις επόμενες ενότητες αναπτύχθηκε σύμφωνα με το αντίστοιχο μοντέλο των Pantelides 

(2000) και Vikrant (2000).  

 

3.1.1 Ανάπτυξη Βασικού Μοντέλου ενός Δίσκου  

 Μία βασική παραδοχή στην ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου για έναν δίσκο 

μιας αποστακτικής στήλης είναι ότι η υγρή και η αέρια φάση είναι πλήρως αναμεμιγμένες 

και σε ισορροπία μεταξύ τους. Η δεύτερη παραδοχή έχει εξετασθεί σε προηγούμενες 

ενότητες και η ορθότητα της έχει αξιολογηθεί σε πολλές βιβλιογραφικές αναφορές. 

Επιπλέον γίνεται η βασική παραδοχή ότι τα ρεύματα εξόδου των δίσκων είναι 

μονοφασικά και δεν υπάρχουν φαινόμενα “δακρυσμού” υγρής φάσης από τα διάκενα 

των δίσκων. Το φαινόμενο του δακρυσμού παρατηρείται όταν στάλες υγρής φάσης 

ρέουν αντίθετα από την ροή του ατμού διαμέσου των διάκενων των δίσκων. Τέλος στην 
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ανάπτυξη αυτού του μαθηματικού μοντέλου αγνοείται η δυναμική του “καναλιού” που 

οδηγεί την υγρή φάση από δίσκο σε δίσκο. (Pantelides, 2000) 

Έχοντας υπ’ όψη το σχήμα 3.1 λοιπόν μπορούμε να γράψουμε τα ισοζύγια μάζας 

για έναν δίσκο ως: 

 𝑑𝑀𝑖𝑝

𝑑𝑡
= 𝐿𝑝−1𝑥𝑖,𝑝−1 + 𝑉𝑝+1𝑦𝑖,𝑝+1 − 𝐿𝑝𝑥𝑖,𝑝 − 𝑉𝑝𝑦𝑖,𝑝    , 𝑖 = 1, … , 𝑐 (3.1) 

όπου Lp και Vp είναι τα ρεύματα εξόδου υγρής και αέριας φάσης για τον δίσκο p, xip και yip 

είναι τα μοριακά κλάσματα ή κλάσματα μάζας της υγρής και αέριας φάσης του 

συστατικού i στον δίσκο p και Mip η ποσότητα του συστατικού i αθροιστικά στην υγρή 

και αέρια φάση στον δίσκο p. 

 

Σχήμα 3.1: Λεπτομερές σχέδιο δίσκων αποστακτικής στήλης 

 Θεωρώντας αδιαβατική την διεργασία, το αντίστοιχο ισοζύγιο ενέργειας για ένα 

δίσκο είναι:  

 𝑑𝑈𝑝

𝑑𝑡
= 𝐿𝑝−1ℎ𝑝−1

𝐿 + 𝑉𝑝+1ℎ𝑝+1
𝑉 − 𝐿𝑝ℎ𝑝

𝐿 − 𝑉𝑝ℎ𝑝
𝑉      (3.2) 

όπου Up είναι η συνολική ενέργεια τόσο της υγρής όσο και της αέριας φάσης στον δίσκο 

p και hL και hV οι μοριακές η μαζικές ενθαλπίες υγρής και αέριας φάσης αντίστοιχα. 

 Η ποσότητα μάζας και ενέργειας απαρτίζονται από τις επιμέρους συνεισφορές 

της υγρής και αέριας φάσης, οπότε προκύπτει:  

 𝑀𝑖𝑝 =  𝑀𝑝
𝐿𝑥𝑖𝑝 + 𝑀𝑝

𝑉𝑦𝑖𝑝  ,   𝑖 = 1, … , 𝑐 (3.3) 

 𝑈𝑝 =  𝑀𝑝
𝐿ℎ𝑝

𝐿 + 𝑀𝑝
𝑉ℎ𝑝

𝑉 − 𝑃𝑝�̅�𝑝 (3.4) 
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όπου 𝑀𝑝
𝐿 και 𝑀𝑝

𝑉  είναι αντίστοιχα οι μαζικές ή γραμμομοριακές ποσότητες της υγρής και 

αέριας φάσης στον δίσκο p και ℎ𝑝
𝐿  και ℎ𝑝

𝑉 οι μαζικές η γραμμομοριακές ενθαλπίες της 

υγρής και αέριας φάσης. Ο όρος 𝑃𝑝 αντιπροσωπεύει την πίεση στον δίσκο p ενώ �̅�𝑝 είναι 

ο ελεύθερος χώρος μεταξύ των δίσκων p και p-1.  

 Η υγρή και η αέρια φάση μαζί καταλαμβάνουν τον όγκο �̅�𝑝. Το γεγονός αυτό μας 

οδηγεί στον παρακάτω περιορισμό για τον όγκο:  

 
�̅�𝑝 =  

𝑀𝑝
𝐿

𝜌𝑝
𝐿 +

𝑀𝑝
𝑉

𝜌𝑝
𝑉  (3.5) 

όπου 𝜌𝑝
𝐿 και 𝜌𝑝

𝑉 είναι οι πυκνότητες της υγρής και αέριας φάσης αντίστοιχα.  

 Η παραδοχή της ισορροπίας μεταξύ των φάσεων του υγρού και του ατμού οδηγεί 

στις σχέσεις:  

 𝑦𝑖𝑝 = 𝐾𝑖𝑝𝑥𝑖𝑝  ,   𝑖 = 1, … , 𝑐  (3.6) 

όπου 𝐾𝑖𝑝 είναι η σταθερά ισορροπίας K του συστατικού i στον δίσκο. Επιπλέον για τα 

κλάσματα της εκάστοτε φάσης στο δίσκο ισχύει:  

 
∑ 𝑥𝑖𝑝

𝑐

𝑖=1

= ∑ 𝑦𝑖𝑝

𝑐

𝑖=1

= 1 (3.7) 

 Στο μοντέλο εισάγονται επιπλέον δεδομένα για τις θερμοδυναμικές ιδιότητες για 

τις ειδικές ενθαλπίες, τις πυκνότητες, τις σταθερές ισορροπίας Κ τις εσωτερικές 

ενέργειες, δεδομένα που δίνονται από το πακέτο θερμοδυναμικών ιδιοτήτων Multiflash 

© ως συναρτήσεις που φαίνονται παρακάτω.  

   ℎ𝑝
𝐿 =  ℎ𝐿(𝑇𝑝, 𝑃𝑝, 𝑥𝑝)  ;    ℎ𝑝

𝑉 = ℎ𝑉 (𝑇𝑝, 𝑃𝑝, 𝑦𝑝)    (3.8) 

 𝜌𝑝
𝐿 =  𝜌𝐿(𝑇𝑝, 𝑃𝑝, 𝑥𝑝)  ;    𝜌𝑝

𝑉 = 𝜌𝑉 (𝑇𝑝, 𝑃𝑝, 𝑦𝑝)    (3.9) 

 𝐾𝑖𝑝 =  𝐾𝑖 (𝑇𝑝, 𝑃𝑝, 𝑥𝑝, 𝑦𝑝)   ,   𝑖 = 1, … , 𝑐 (3.10) 

όπου 𝑇𝑝 η θερμοκρασία στον δίσκο p. Το πακέτο υπολογισμού θερμοδυναμικών 

ιδιοτήτων Multiflash™ χρησιμοποιεί καταστατικές εξισώσεις για τον υπολογισμό των 

παραπάνω θερμοδυναμικών ιδιοτήτων και είναι στην ευχέρεια του χρήστη η επιλογή της 

μεθόδου υπολογισμού. Για την συγκεκριμένη διπλωματική επιλέχθηκε η μέθοδος PSRK 
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(Predictive Soave – Redlich – Kwong) λόγω της απλής σχετικά μορφής των εξισώσεων 

της και της ευκολίας της στην κατανόηση. 

 Το σύστημα των εξισώσεων (3.1) – (3.10) αποτελείται από (4c+9) εξισώσεις και 

(4c+11) μεταβλητές. Αυτό που συμπεραίνουμε λοιπόν είναι ότι λείπουν δύο εξισώσεις 

ώστε να δημιουργηθεί ένα τετραγωνικό σύστημα που μπορεί να επιλυθεί. Οι δύο αυτές 

εξισώσεις καθορίζουν τις παροχές 𝐿𝑝 και 𝑉𝑝 της υγρής και αέριας φάσης αντίστοιχα και 

αναλύονται στην επόμενη ενότητα. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι δύο αυτές 

παροχές δίνονται από σετ εξισώσεων και όχι από αυτόνομες εξισώσεις οπότε η εισαγωγή 

τους στο μαθηματικό μοντέλο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής λόγω του κινδύνου αύξησης 

της τάξης του συστήματος. 

 

3.1.2 Μοντελοποίηση Υδραυλικών Χαρακτηριστικών ενός Δίσκου 

 Για να χαρακτηριστούν μαθηματικά οι παροχές της υγρής και αέριας φάσης, 

πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη οι λεπτομερείς φυσικοί μηχανισμοί που εντάσσονται στην 

δημιουργία αυτών των ροών.  

 Στην περίπτωση του υγρού , η ροή δημιουργείται από την στάθμη του υγρού που 

ξεπερνάει κατά ένα ύψος 𝑧𝑝, το ύψος του χείλους του δίσκου 𝑧𝑝, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 3.2. Η ογκομετρική παροχή 𝑞𝑝 του υγρού που ρέει πάνω από το χείλος του δίσκου 

σχετίζεται με το ύψος 𝑧𝑝 μέσω της τροποποιημένης σχέσης του Francis: 

 
𝑧𝑝 = 0.68175𝐹𝑤 (

𝑞𝑝

𝑙𝑝
)

2/3

 (3.11) 

όπου 𝐹𝑤 είναι μια διορθωτική παράμετρος που αφορά τα τοιχώματα της στήλης 

(συνήθως λαμβάνεται ίση με 1.04), 𝑙𝑝 είναι το μήκος του χείλους (βλ. Σχήμα 3.2(β)). Όλα 

τα μεγέθη της εξίσωσης (3.11) είναι εκφρασμένα σε μονάδες S.I..  
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Σχήμα 3.2: Λεπτομέρειες γεωμετρίας ενός δίσκου 

 Η ογκομετρική παροχή 𝑞𝑝 σχετίζεται με την ροή της υγρής φάσης 𝐿𝑝μέσω της 

σχέσης:  

 𝜌𝑝
𝐿𝑞𝑝 = 𝐿𝑝 (3.12) 

ενώ το ύψος 𝑧𝑝 σχετίζεται με την ποσότητα του υγρού 𝑀𝑝
𝐿 σύμφωνα με τη σχέση:  

 𝑀𝑝
𝐿 = 𝜌𝑝

𝐿𝐴𝑝(𝑧𝑝 + 𝑧𝑝) (3.13) 

όπου 𝐴𝑝 είναι η ενεργή επιφάνεια του δίσκου (όπως αυτή φαίνεται στο Σχήμα 3.2(β) 

στην σκιαγραφημένη επιφάνεια).  

 Η ροή του ατμού που κατευθύνεται από ένα δίσκο στον αμέσως από πάνω του 

έχει ως κινητήρια δύναμη την διαφορά πίεσης μεταξύ των δύο δίσκων. Πρακτικά, η 

διαφορά πίεσης μεταξύ των δίσκων p και p+1 δημιουργείται από την συνεισφορά δύο 

παραμέτρων: πρώτον, της πτώσης πίεσης η οποία δημιουργείται καθώς ο ατμός ρέει 

ενδιαμέσου των ανοιγμάτων των δίσκων, και δεύτερον λόγω της υδροστατικής πίεσης 

του δίσκου p.  

 Η πτώση πίεσης μεταξύ των ανοιγμάτων στην περίπτωση απλών δίσκων με οπές 

δίνεται από τη σχέση: 

 𝑎𝑢𝑝+1
2 𝜌𝑝+1

𝑉   (3.14) 

όπου α είναι μια σταθερά και η ταχύτητα 𝑢𝑝+1 σχετίζεται με τη ροή του ατμού σύμφωνα 

με την εξίσωση: 
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 𝑉𝑝+1 =  𝜌𝑝+1
𝑉 𝐴ℎ𝑢𝑝+1 (3.15) 

όπου 𝐴ℎ είναι η συνολική επιφάνεια των οπών. 

 Ο δεύτερος παράγοντας που συνεισφέρει στην πτώση πίεσης είναι η 

υδροστατική πίεση λόγω της παρουσίας υγρού στον δίσκο. Ως γνωστών η υδροστατική 

πίεση δίνεται από την σχέση:  

 𝛽𝜌𝑝
𝐿𝑔(𝑧𝑝 + 𝑧𝑝) (3.16) 

όπου β είναι μια διορθωτική παράμετρος (“αερισμός”) η οποία συμπεριλαμβάνεται 

δεδομένου ότι στην υγρή φάση ενδέχεται να περιέχονται φυσαλίδες αερίου. Μια τυπική 

για την παράμετρο αυτή είναι β = 0.6. (Pantelides, 2000) 

 Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (3.14 – 3.16) προκύπτει η συνολική σχέση για την 

πτώση πίεσης η οποία είναι: 

 𝑃𝑝+1 − 𝑃𝑝 =  𝑎𝑢𝑝+1
2 𝜌𝑝+1

𝑉 + 𝛽𝜌𝑝
𝐿𝑔(𝑧𝑝 + 𝑧𝑝)  (3.17) 

η οποία σχέση, έμμεσα καθορίζει την ροή του ατμού 𝑉𝑝+1. 

 

 

3.1.3 Επιπλέον Χαρακτηριστικά  

 Στην ενότητα αυτή αναλύονται ορισμένα επιπλέον χαρακτηριστικά που είναι 

δυνατόν να συμπεριληφθούν σε ένα δυναμικό μοντέλο για ένα δίσκο μιας αποστακτικής 

στήλης. Τα επιπλέον αυτά χαρακτηριστικά αναφέρονται μόνο ποιοτικά καθώς δε 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Γενικότερα είναι υποκειμενική η χρήση ή μη 

των επιπλέον αυτών χαρακτηριστικών, διότι ενώ αυξάνουν την λεπτομέρεια με την 

οποία μελετάται το σύστημα, παράλληλα αυξάνουν και το υπολογιστικό κόστος καθώς 

και την πιθανότητα σφάλματος. Για τον λόγο αυτόν αποφεύγεται η χρήση τους στην 

παρούσα διπλωματική, παρ’ όλα αυτά κρίνεται απαραίτητη η αναφορά τους έστω και 

συνοπτικά. Η μόνη περίπτωση που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν κάποια από τα 

επιπλέον χαρακτηριστικά είναι η περίπτωση που σε κάποιον δίσκο εισάγεται το ρεύμα 

τροφοδοσίας της στήλης και για τον λόγο αυτόν η συγκεκριμένη περίπτωση αναλύεται 

και μαθηματικά. 
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3.1.3.1 Εξωτερικά ρεύματα Εισόδου / Εξόδου τροφοδοσίας συστατικών ή 

ενέργειας 

 Όπως έχει ήδη εξηγηθεί τα ρεύματα εισόδου ενός δίσκου προέρχονται από τον 

αμέσως επόμενο και προηγούμενο δίσκο σε μια διάταξη αποστακτικής στήλης. 

Επιπρόσθετα, ένας δίσκος μπορεί να δέχεται ένα ρεύμα τροφοδοσίας από κάποια 

εξωτερική πηγή. Επιπλέον, ρεύματα ατμού ή υγρού μπορούν να ανακτώνται από έναν 

δίσκο. Σε ορισμένες, σπάνιες βέβαια περιπτώσεις ένας δίσκος μπορεί να δέχεται κάποιο 

εξωτερικό θερμαντικό ή ψυκτικό φορτίο. Μια τέτοια σύνθετη κατάσταση φαίνεται στο 

Σχήμα 3.3. Συμπεριλαμβάνοντας όλα τα παραπάνω, οδηγούμαστε στην γενική 

διατύπωση των ισοζυγίων μάζας και ενέργειας για έναν δίσκο τροποποιώντας τις 

εξισώσεις (3.1) και (3.2) ως:  

𝑑𝑀𝑖𝑝

𝑑𝑡
= 𝐹𝑖𝑝𝑧𝑖𝑝 + 𝐿𝑝−1𝑥𝑖,𝑝−1 + 𝑉𝑝+1𝑦𝑖,𝑝+1 − (𝐿𝑝 + 𝑊𝑝

𝐿)𝑥𝑖,𝑝 − (𝑉𝑝 + 𝑊𝑝
𝑉)𝑦𝑖,𝑝 (3.18) 

𝑑𝑈𝑝

𝑑𝑡
= 𝐹𝑝ℎ𝑝

𝐹 + 𝐿𝑝−1ℎ𝑝−1
𝐿 + 𝑉𝑝+1ℎ𝑝+1

𝑉 − (𝐿𝑝 + 𝑊𝑝
𝐿)ℎ𝑝

𝐿 − (𝑉𝑝 + 𝑊𝑝
𝑉)ℎ𝑝

𝑉 + 𝑄𝑝 (3.19) 

όπου 𝐹𝑝, 𝑧𝑖𝑝, ℎ𝑝
𝐹 είναι η παροχή, η σύσταση και η ειδική ενθαλπία του ρεύματος 

τροφοδοσίας, 𝑊𝑝
𝐿, 𝑊𝑝

𝑉 είναι οι ποσότητες ανάκτησης της υγρής και αέριας φάσης από 

τον δίσκο και 𝑄𝑝 το θερμικό φορτίο που εισάγεται στον δίσκο. Όλα τα παραπάνω μεγέθη 

είτε προσδιορίζονται απευθείας είτε μέσω επιπροσθέτων εξισώσεων (π.χ. εξίσωση 

μεταφοράς θερμότητας για το θερμικό φορτίο 𝑄𝑝).  

 

Σχήμα 3.3: Σχεδιάγραμμα δίσκου με εξωτερικές εισόδους / εξόδους συστατικών και θερμικού φορτίου 
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3.1.3.2 Φαινόμενα Συγκράτησης και “Δακρυσμού” 

 Η μοντελοποίηση τέτοιων φαινομένων είναι, στην πράξη, αρκετά απλή καθώς 

στις γενικές εξισώσεις ισοζυγίων μάζας για έναν δίσκο εισάγονται επιμέρους όροι οι 

οποίοι ποσοτικοποιούν τα φαινόμενα αυτά. Πιο συγκεκριμένα, εισάγονται όροι για την 

ποσότητα του υγρού που συγκρατείται και μεταφέρεται από τον ατμό καθώς αυτός ρέει 

προς την κορυφή της στήλης καθώς και για την ποσότητα ατμού που συγκρατείται από 

το υγρό και μεταφέρεται μαζί με την κύρια μάζα του προς τον πυθμένα της στήλης. 

Αντίστοιχα, εισάγονται όροι και για την ποσότητα υγρού που χάνεται υπό μορφή 

σταγόνων διαμέσου τον οπών κάθε δίσκου.  

 Η κύρια πρακτική δυσκολία εμπεριέχει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο θα 

υπολογισθούν με αξιοπιστία αυτές οι ποσότητες ως συναρτήσεις των συνθηκών κάθε 

δίσκου.  

 

3.1.3.3 Χημικές Αντιδράσεις 

 Τα φαινόμενα χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των 

συστατικών της υγρής φάσης ή και της αέριας φάσης μπορούν να μοντελοποιηθούν 

επίσης, η μαθηματική τους ερμηνεία όμως ξεφεύγει από τα πλαίσια της συγκεκριμένης 

διπλωματικής. Μελέτες για την προσομοίωση αποστακτικών στηλών όπου τα συστατικά 

του μίγματος αντιδρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διεργασίας έχουν μελετηθεί από τους 

Rahul et. al, (2009). 

 

3.1.3.3 Αποκλίσεις από τις συνθήκες ισορροπίας  

 Η παραδοχή της ισορροπίας μεταξύ των δύο φάσεων σε κάθε δίσκο δεν είναι 

πάντα, όπως προαναφέρθηκε αξιόπιστη. Παρόλο που η θερμική ισορροπία φάσεων 

(παραδοχή ότι οι θερμοκρασίες μεταξύ των φάσεων είναι ίσες) είναι συνήθως ασφαλής 

παραδοχή, δεν ισχύει το ίδιο και για την ισορροπία μάζας η οποία αντικρούει την 

ορθότητα της εξίσωσης (3.6). 

 Αποκλίσεις από την ισορροπία σε μοντέλα αποστακτικών στηλών μόνιμης 

κατάστασης συνήθως απαλείφονται χρησιμοποιώντας έναν συνολικό δείκτη απόδοσης 
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της στήλης, ο οποίος μεταφράζει το αριθμό Ν των πραγματικών δίσκων της στήλης σε 

έναν (μικρότερο) αριθμό Ne που αντιπροσωπεύει της θεωρητικές βαθμίδες ισορροπίας. 

Παρ’ όλα αυτά, μια τέτοια διαδικασία είναι ακατάλληλη για δυναμικά μοντέλα επειδή ο 

αριθμός οι θεωρητικές βαθμίδες Ne  γενικά έχουν διαφορετική υδροδυναμική 

συμπεριφορά από τους πραγματικούς δίσκους ασχέτως αν πετυχαίνουν τον ίδιο 

διαχωρισμό (Pantelides, 2000). 

 Για τον λόγο αυτό οι εξισώσεις του δυναμικού μοντέλου που έχουν εισαχθεί με 

την παραδοχή της ισορροπίας φάσεων, τροποποιούνται με βάση έναν δείκτη απόδοσης 

για κάθε δίσκο, τον λεγόμενο δείκτη απόδοσης Murphree.  

 Λόγω της πολυπλοκότητας εισαγωγής των επιμέρους συντελεστών απόδοσης 

για κάθε δίσκο και δεδομένου ότι τα δυναμικά μοντέλα που στηρίζονται στην παραδοχή 

της ισορροπίας φάσεων έχουν αποδειχθεί αξιόπιστα, όπως συζητήθηκε σε προηγούμενες 

ενότητες, επιλέγεται στην παρούσα μελέτη να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη παραδοχή 

και το μοντέλο να μη τροποποιηθεί περαιτέρω.  

3.2 Δυναμική Συμπεριφορά του Αναβραστήρα  

 Ως αναβραστήρας για την συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένα απλό 

δοχείο με εισαγωγή θερμικού φορτίου (αναβραστήρα τύπου “Kettle”), ο οποίος φαίνεται 

στο Σχήμα 3.4. Ο αναβραστήρας δέχεται τροφοδοσία υγρής φάσης από τον τελευταίο 

δίσκο στον πυθμένα της στήλης και επιστρέφει ένα ρεύμα αέριας φάσης στον ίδιο δίσκο. 

Δρα ουσιαστικά ως ένας επιπλέον δίσκος στην αποστακτική στήλη. Για το λόγο αυτό, οι 

μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στη μαθηματική ανάλυση του μοντέλου του 

αναβραστήρα, για τα προαναφερθέντα ρεύματα, είναι {𝐿𝑁 , 𝑥𝑖,𝑁 , ℎ𝑁
𝐿 } και 

{𝑉𝑁+1, 𝑦𝑖,𝑁+1, ℎ𝑁+1
𝑉 } (βλ. Σχήμα 3.4).  

 Οι βασικές εξισώσεις που διέπουν το μαθηματικό μοντέλο είναι αρκετά 

παρόμοιες με εκείνες ενός δίσκου, με εξαίρεση την απουσία ρεύματος τροφοδοσίας 

αέριας φάσης. 

𝑑𝑀𝑖𝑅

𝑑𝑡
= 𝐿𝑁𝑥𝑖,𝑁 − 𝐿𝑅𝑥𝑖,𝑅 − 𝑉𝑁+1𝑦𝑖,𝑁+1    , 𝑖 = 1, … , 𝑐  (3.20) 

𝑑𝑈𝑅

𝑑𝑡
= 𝐿𝑁ℎ𝑁

𝐿 − 𝐿𝑅ℎ𝑅
𝐿 − 𝑉𝑁+1ℎ𝑁+1

𝑉 + 𝑄𝑅 (3.21) 

𝑀𝑖𝑅 =  𝑀𝑅
𝐿𝑥𝑖𝑅 + 𝑀𝑅

𝑉𝑦𝑖𝑅  ,   𝑖 = 1, … , 𝑐 (3.22) 

𝑈𝑅 =  𝑀𝑅
𝐿ℎ𝑅

𝐿 + 𝑀𝑅
𝑉ℎ𝑅

𝑉 − 𝑃𝑅𝑉𝑅  (3.23) 
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𝑉𝑅 =  
𝑀𝑅

𝐿

𝜌𝑅
𝐿 +

𝑀𝑅
𝑉

𝜌𝑅
𝑉   (3.24) 

𝑦𝑖𝑁+1 = 𝐾𝑖𝑅𝑥𝑖𝑅  ,   𝑖 = 1, … , 𝑐   (3.25) 

∑ 𝑥𝑖𝑅

𝑐

𝑖=1

= ∑ 𝑦𝑖𝑁+1

𝑐

𝑖=1

= 1  (3.26) 

 

 

Όπως και στο μοντέλο του δίσκου έτσι και στο μοντέλο του αναβραστήρα 

εισάγονται οι κατάλληλες θερμοδυναμικές εκφράσεις για τις ιδιότητες ℎ𝑅
𝐿  , ℎ𝑁+1

𝑉 , 

𝜌𝑅
𝐿 , 𝜌𝑅

𝑉, 𝐾𝑖𝑅 παρόμοιες με εκείνες των εξισώσεων (3.8) – (3.10). 

 

 

 

Σχήμα 3.4: Σχεδιάγραμμα αναβραστήρα αποστακτικής στήλης 

 

 Η ροή εξόδου του υγρού, 𝐿𝑅, μπορεί να προσδιοριστεί επίσης από την 

τροποποιημένη εξίσωση Francis (εξισώσεις (3.11) – (3.13)), η μπορεί να προσδιοριστεί 

απευθείας από κάποιον εξωτερικό παράγοντα (π.χ. την επίδραση μιας αντλίας). 

Επιπλέον, το θερμικό φορτίο 𝑄𝑅 μπορεί επίσης να προσδιοριστεί απευθείας είτε μέσω 

κατάλληλων εξισώσεων μεταφοράς θερμότητας. Στην συγκεκριμένη μελέτη επιλέγεται η 

χρήση εξισώσεων μεταφοράς θερμότητας για καλύτερο χειρισμό των μεταβλητών του 

μοντέλου στα μετέπειτα στάδια εισαγωγής των διαταραχών. Έτσι για το θερμικό φορτίο 

του αναβραστήρα ισχύει 
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𝑄𝑅 =  𝑚𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚𝐶𝑝,𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛) (3.27) 

 𝑄𝑅 = 𝑈𝐴𝛥𝛵𝐿𝑁 (3.28) 

όπου 𝑚𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 η ποσότητα του ατμού που εισάγεται ως θερμαντικό μέσο στον 

αναβραστήρα, 𝐶𝑝,𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 η ειδική θερμοχωρητικότητα του ατμού, και 𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛 η 

θερμοκρασιακή διαφορά εισόδου και εξόδου του ατμού. Στην εξίσωση (3.27) η ποσότητα 

𝑈 αντιπροσωπεύει τον ολικό συντελεστή εναλλαγής θερμότητας, ενώ 𝐴 είναι η επιφάνεια 

εναλλαγής θερμότητας στον αναβραστήρα που καθορίζεται από την επιφάνεια των 

αυλών στο εσωτερικό του. Τέλος, 𝛥𝛵𝐿𝑁 είναι η μέση λογαριθμική θερμοκρασιακή 

διαφορά για τον αναβραστήρα η οποία δίνεται από τη σχέση  

𝛥𝛵𝐿𝑁 =
𝛥𝛵𝛢 − 𝛥𝛵𝛣

ln (
𝛥𝛵𝛢
𝛥𝛵𝛣

)
 (3.29) 

όπου 𝛥𝛵𝛢 είναι η θερμοκρασιακή διαφορά των ρευμάτων στην “θερμή” πλευρά του 

αναβραστήρα (τυπικά εδώ πλευρά “Α”) και αντίστοιχα 𝛥𝛵𝛣 η θερμοκρασιακή διαφορά 

των ρευμάτων στην ψυχρή πλευρά του αναβραστήρα (τυπικά εδώ πλευρά “Β”). 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (3.27) – (3.29) προκύπτει τελικά η αριθμητική τιμή για το 

θερμικό φορτίο, 𝑄𝑅 , του αναβραστήρα. 

3.3 Δυναμική Συμπεριφορά Συστήματος Κορυφής  

 Μια τυπική διάταξη της κορυφής μιας αποστακτικής στήλης φαίνεται στο Σχήμα 

3.5. Παρατηρείται ότι το σύστημα κορυφής αποτελείται από δύο επιμέρους μέρη, τον 

συμπυκνωτή και το δοχείο επαναρροής. Αυτά τα δύο μέρη έχουν διαφορετική δυναμική 

συμπεριφορά που παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

3.3.1 Συμπυκνωτής 

 Τυπικά, ο συμπυκνωτής είναι ένας εναλλάκτης θερμότητας κελύφους – αυλών, 

με το ψυκτικό μέσο να ρέει μέσα από τους αυλούς και τον προς συμπύκνωση ατμό στο 

κέλυφος. Η κατακράτηση μάζας συμπυκνώματος στο κέλυφος είναι συχνά αρκετά μικρή 

συγκρινόμενη με αυτή στο δοχείο επαναρροής. Για τον λόγο αυτόν, θεωρείται 

προσεγγιστικά μηδενική και όλοι οι όροι που περιέχουν ισοζύγια μάζας δεν 

εμπεριέχονται στην περιγραφή της συμπεριφοράς του συμπυκνωτή. Υπό αυτές λοιπόν 
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τις προϋποθέσεις το ισοζύγιο μάζας για τον συμπυκνωτή απλοποιείται αρκετά και 

δίνεται από τις παρακάτω ισότητες  

𝑉1 = 𝐿𝐶      ,     𝑦𝑖,1 = 𝑥𝑖𝐶      ,     𝑖 = , … , 𝑐 (3.30) 

όπου 𝐿𝐶  και 𝑥𝑖𝐶  είναι αντίστοιχα η ροή και η σύσταση του υγρού που φεύγει από τον 

συμπυκνωτή. 

 Το ενεργειακό ισοζύγιο στον συμπυκνωτή είναι:  

𝑉1ℎ1
𝑉 = 𝐿𝐶ℎ𝐶

𝐿 + 𝑄𝐶  (3.31) 

όπου 𝑄𝐶  είναι το θερμικό φορτίο και ℎ𝐶
𝐿  η ειδική ενθαλπία του υγρού που φεύγει από τον 

συμπυκνωτή, η οποία προσδιορίζεται θερμοδυναμικά ώς συνάρτηση των παρακάτω  

 ℎ𝐶
𝐿 = ℎ𝐿(𝛵𝐶 , 𝑃𝐶 , 𝑥𝐶) (3.32) 

όπου 𝛵𝐶 , 𝑃𝐶  η θερμοκρασία και η πίεση αντίστοιχα στην έξοδο του συμπυκνωτή. 

 Μια συχνή παραδοχή, ιδιαίτερα για απόσταξη σε μόνιμες συνθήκες είναι να 

λαμβάνεται ότι το υγρό βγαίνει από τον συμπυκνωτή ως κορεσμένο στο σημείο δρόσου 

του. Αυτό εκφράζεται εύκολα μαθηματικά μέσω των εξισώσεων:  

𝑦𝑖𝐶 = 𝐾𝑖(𝛵𝐶 , 𝑃𝐶 , 𝑥𝐶 , 𝑦𝐶)𝑥𝑖𝐶   ,   𝑖 = 1, … , 𝑐    (3.33α) 

∑ 𝑦𝑖𝐶

𝑐

𝑖=1

= 1  (3.33β) 

όπου 𝑦𝑖𝐶  είναι η σύσταση της εισερχόμενης αέριας φάσης που βρίσκεται σε ισορροπία με 

το υγρό.  

 Οι εξισώσεις (3.31) – (3.33) προσδιορίζουν έμμεσα το απαιτούμενο θερμικό 

φορτίο 𝑄𝐶 . Παρ’ όλα αυτά, η εγκυρότητα της παραδοχής που οδήγησε στις εξισώσεις 

(3.33) πρέπει να διερευνηθεί, καθώς στην πράξη δεν υπάρχει άμεσος τρόπος για να 

διασφαλιστεί ότι κατά την ψύξη του ατμού δεν δύναται να δημιουργηθεί υπόψυκτο υγρό. 

Αντί λοιπόν των εξισώσεων (3.33), είναι πιο ρεαλιστικό να θεωρηθεί ότι είτε το θερμικό 

φορτίο 𝑄𝐶  είναι γνωστό και προσδιορίζεται άμεσα ως σταθερή τιμή ή ακόμα καλύτερα, 

δίνεται ως συνάρτηση του χρόνου μέσω των εξισώσεων μεταφοράς θερμότητας (όμοιες 

εξισώσεις με τις (3.27) – (3.29)). Για την συγκεκριμένη μελέτη, επιλέγονται να 

χρησιμοποιηθούν, όπως και για το μοντέλο του αναβραστήρα, οι εξισώσεις μεταφοράς 
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θερμότητας, για πιο αναλυτικό προσδιορισμό και ευκολότερο χειρισμό των μεταβλητών 

του συστήματος στα μετέπειτα στάδια της μελέτης. 

 Τέλος, η ροή του ατμού που εισέρχεται στον συμπυκνωτή προσδιορίζεται από 

την πτώση πίεσης μεταξύ της κορυφής της στήλης (έστω 𝑃1 ) και της πίεσης στον 

συμπυκνωτή (έστω 𝑃𝐶). Γενικά, προκύπτει μια εξίσωση της μορφής:  

𝑃1 − 𝑃𝐶 = 𝑓(𝑉1, 𝜌1
𝑉 , 𝛾𝜀𝜔𝜇𝜀𝜏𝜌ί𝛼 𝜎𝜔𝜆ή𝜈𝜔𝜎𝜀𝜔𝜈) 

(3.34) 

 

 

Σχήμα 3.5: Σχεδιάγραμμα συστήματος κορυφής αποστακτικής στήλης 

 

3.3.2 Δοχείο Επαναρροής  

 Το δοχείο επαναρροής είναι ένα ακόμα παράδειγμα ενός συστήματος όπου υγρή 

και αέρια φάση καταλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο χώρο και βρίσκονται σε ισορροπία. 

Είναι λοιπόν αναμενόμενο, το μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει τη συμπεριφορά του 

δοχείου να είναι παρόμοιο με εκείνο που περιεγράφηκε προηγουμένως για τους δίσκους. 

Ο δείκτης D δηλώνει το δοχείο, και δε πρέπει να μπερδεύεται με τους συμβολισμούς R και 

D που δηλώνουν την επαναρροή και την ροή του αποστάγματος αντίστοιχα (βλ. Σχήμα 

3.5). Έχοντας αυτό υπ’ όψη οι εξισώσεις για το δοχείο επαναρροής είναι:  

𝑑𝑀𝑖𝐷

𝑑𝑡
= 𝐿𝐶𝑥𝑖,𝐶 − (𝑅 + 𝐷)𝑥𝑖,𝐷    ,     𝑖 = 1, … , 𝑐  (3.35) 
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𝑑𝑈𝐷

𝑑𝑡
= 𝐿𝐶ℎ𝐶

𝐿 − (𝑅 + 𝐷)ℎ𝐷
𝐿  (3.36) 

𝑀𝑖𝐷 =  𝑀𝐷
𝐿 𝑥𝑖𝐷 + 𝑀𝐷

𝑉𝑦𝑖𝐷  ,   𝑖 = 1, … , 𝑐 (3.37) 

𝑈𝐷 =  𝑀𝐷
𝐿 ℎ𝐷

𝐿 + 𝑀𝐷
𝑉ℎ𝐷

𝑉 − 𝑃𝐷𝑉𝐷  (3.38) 

𝑉𝐷 =  
𝑀𝐷

𝐿

𝜌𝐷
𝐿 +

𝑀𝐷
𝑉

𝜌𝐷
𝑉   (3.39) 

𝑦𝑖𝐷 = 𝐾𝑖𝐷𝑥𝑖𝐷  ,   𝑖 = 1, … , 𝑐   (3.40) 

∑ 𝑥𝑖𝐷

𝑐

𝑖=1

= ∑ 𝑦𝑖𝐷

𝑐

𝑖=1

= 1  (3.41) 

  ℎ𝐷
𝐿 =  ℎ𝐿(𝑇𝐷, 𝑃𝐷 , 𝑥𝐷)  ;    ℎ𝐷

𝑉 = ℎ𝑉 (𝑇𝐷 , 𝑃𝐷 , 𝑦𝐷)    (3.42) 

𝜌𝐷
𝐿 =  𝜌𝐿(𝑇𝐷, 𝑃𝐷 , 𝑥𝐷)  ;   𝜌𝐷

𝑉 = 𝜌𝑉 (𝑇𝐷 , 𝑃𝐷 , 𝑦𝐷)    (3.43) 

𝐾𝑖𝐷 =  𝐾𝑖 (𝑇𝐷 , 𝑃𝐷 , 𝑥𝐷 , 𝑦𝐷)   ,   𝑖 = 1, … , 𝑐 (3.44) 

Επίσης είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η πίεση στο δοχείο και στον συμπυκνωτή είναι 

προσεγγιστικά ίσες.  

𝑃𝐷 ≅ 𝑃𝐶   (3.45) 

 

3.3 Συνολικό Μοντέλο Αποστακτικής Στήλης 

 Το συνολικό δυναμικό μοντέλο της στήλης απαρτίζεται από τα παρακάτω 

επιμέρους δυναμικά μοντέλα για  

• τους Ν δίσκους (ενότητα 3.1)  

• τον αναβραστήρα (ενότητα 3.2)  

• τον συμπυκνωτή και το δοχείο επαναρροής (ενότητα 3.3)  

Ως δεδομένα εισόδου στο μοντέλο πρέπει να εισαχθούν οι κατάλληλες 

μεταβλητές για να δημιουργηθεί ένα τετραγωνικό σύστημα 1ης τάξης (βλ. Παράρτημα 1). 

Τυπικά οι μεταβλητές αυτές είναι:  

• Όλα τα ρεύματα τροφοδοσίας, 𝐹𝑝, στους δίσκους (σε περίπτωση ύπαρξης 

περισσοτέρων του ενός), οι συστάσεις τροφοδοσίας, 𝑧𝑖𝑝 και οι ειδικές ενθαλπίες 

ℎ𝑝
𝐹 (βλ. κεφάλαιο 3.1.3). 
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• Όλα τα κλάσματα ανάκτησης υγρών και αέριων προϊόντων, 𝑊𝑝
𝐿και 𝑊𝑝

𝑉, από τους 

δίσκους (εφόσον αυτά υπάρχουν) (βλ. κεφάλαιο 3.1.3). 

• Όλα τα θερμικά φορτία, 𝑄𝑝, των δίσκων (εφόσον αυτά υπάρχουν) (βλ. κεφάλαιο 

3.1.3). 

• Το θερμικό φορτίο του αναβραστήρα, 𝑄𝑅 , είτε ως σταθερή τιμή, είτε ως 

συνάρτηση μεταφοράς θερμότητας (βλ. κεφάλαιο 3.2). 

• Το θερμικό φορτίο του συμπυκνωτή, 𝑄𝐶 , είτε ως σταθερή τιμή, είτε ως 

συνάρτηση μεταφοράς θερμότητας (βλ. κεφάλαιο 3.3.1). 

• Οι τιμές της επαναρροής, R, και της ροής αποστάγματος, D (βλ. κεφάλαιο 3.3.2). 

Στην ειδική περίπτωση που στο σύστημα εισαχθούν ρυθμιστικοί βρόγχοι οι 

μεταβλητές εισόδου τροποποιούνται με βάση την στρατηγική σύνθεσης ρύθμισης. Για 

παράδειγμα η τιμή της ροής του αποστάγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ρύθμιση της στάθμης του δοχείου επαναρροής, ενώ το θερμικό φορτίο του συμπυκνωτή 

μπορεί να χειριστεί ανάλογα για την ρύθμιση της πίεσης στο δοχείο επαναρροής. 

Αναλυτικότερη επεξήγηση για την επιλογή των μεταβλητών στους ρυθμιστικούς 

βρόγχους δίνεται σε ακόλουθα κεφάλαια.  

 

3.4 Μαθηματικό Μοντέλο Ρυθμιστικών Διατάξεων 

 Για την επιτυχημένη ρύθμιση του συστήματος της αποστακτικής στήλης 

χρησιμοποιήθηκαν ρυθμιστικές διατάξεις με ολοκληρωτικούς ρυθμιστές. Η ανάπτυξη 

ενός μαθηματικού μοντέλου για την περιγραφή της συμπεριφοράς ενός τέτοιου τύπου 

ρυθμιστή είναι σχετικά απλή διαδικασία και περιγράφεται από τις εξισώσεις (3.46) και 

(3.47) (Nagasekhar, 2013). 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑃𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝜏

0

  (3.46) 

𝑒(𝜏) = 𝜏𝜄𝜇ή 𝛼𝜈𝛼𝜑𝜊𝜌ά𝜍 − 𝜐𝜋𝜊𝜆𝜊𝛾𝜄𝜁ό𝜇𝜀𝜈𝜂 𝜏𝜄𝜇ή (3.47) 

όπου 𝐾𝑃 και 𝐾𝐼 είναι μη αρνητικές σταθερές που ορίζουν τους αναλογικούς και 

ολοκληρωτικούς όρους του ρυθμιστή αντίστοιχα. Ως 𝑒(𝜏) ορίζεται το υπολογιζόμενο 

σφάλμα του ρυθμιστή που δίνεται από την διαφορά της μετρούμενης μεταβλητής και της 

τιμής αναφοράς (set point).  
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3.5 Συναρτήσεις Κόστους  

 Για την βελτιστοποίηση της διεργασίας ανοιχτού βρόγχου έχοντας ως βάση 

οικονομικά κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν οι εξισώσεις κόστους που περιγράφονται στην 

συνέχεια (Vikrant, 2000) 

 Το συνολικό ετήσιο κόστος κεφαλαίου δίνεται από την εξίσωση:  

𝐶𝑐𝑎𝑝 = 𝐶𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 + 𝐶𝑡𝑟𝑎𝑦𝑠 + 𝐶𝑟𝑒𝑏 + 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑑  (3.47) 

Το κόστος εγκατάστασης του κελύφους μιας αποστακτικής στήλης, υποθέτοντας τριετή 

απόσβεση, είναι  

𝐶𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 1.4 ∙
3,18

3
∙ 101.9 (

𝑀&𝑆

280
) (

100𝐷𝑐𝑜𝑙

12 ∙ 2.54
)

1.066

(𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘 + 15)0.802  (3.48) 

𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘 = 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒(𝑡𝑟𝑎𝑦 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 − 1)  (3.49) 

 

όπου ο όρος 1.4 είναι μια διορθωτική παράμετρος που χρησιμοποιείται ύστερα από 

σύγκριση με δεδομένα κόστους βιομηχανιών (Douglas, 1988). Ο όρος M&S ορίζει τον 

δείκτη Marshal & Swift του τρέχοντος έτους οι τιμές του οποίου δίνονται για κάθε έτος 

διαδικτυακά.  

 Τα συνολικά ετήσια έξοδα λειτουργίας είναι  

𝐶𝑜𝑝 = 𝐶𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 + 𝐶𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟  (3.50) 

ενώ τα επιμέρους κόστη των βοηθητικών παροχών ατμού θέρμανσης και νερού ψύξης 

υπολογίζονται εύκολα από τις εξισώσεις: 

 𝐶𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 = 𝑚𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 ∙ 𝐶𝑠 ∙ 𝑡 (3.51) 

𝐶𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = 𝑚𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐶𝑤 ∙ 𝑡  (3.52) 

όπου 𝑡 είναι ο χρόνος λειτουργίας για τον οποίο υπολογίζεται το κόστος, 𝐶𝑠 και 𝐶𝑤 είναι 

τα μοναδιαία κόστη ατμού και νερού αντίστοιχα ενώ 𝑚𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 και 𝑚𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 οι μαζικές 

παροχές των δύο βοηθητικών ρευμάτων. Τα δεδομένα για τα μοναδιαία κόστη των 

βοηθητικών παροχών βρέθηκαν από την δουλειά του Vikrant (2000). 

 Τέλος, για τον υπολογισμό της ελάχιστης διαμέτρου της στήλης 

χρησιμοποιήθηκαν εξισώσεις που μοντελοποιούν τα φαινόμενα πλυμμήρισης στους 
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δίσκους και υπολογίζουν την ελάχιστη δυνατή διάμετρο της στήλης για την αποφυγή 

τους. Οι εξισώσεις αυτές δίνονται παρακάτω.  

 Για τον υπολογισμό της κατακράτησης αέριας φάσης στου δίσκους 

χρησιμοποιείται η εμπειρική σχέση των Lygeros & Magoulas (1986) που περιγράφεται 

από την εξίσωση  

𝑒𝑛𝑡𝑝 = 0.224𝑒 − 02 + 2.377 ∙ exp (−9.394 ∙ FLV𝑝
0.314)     ,     𝑝 = 1, … , 𝑁  (3.53) 

 

όπου FLV𝑝 η παράμετρος ροής Sherwood:  

FLV𝑝 =  
𝐿𝑝

𝑉𝑝
∙ (

𝜌𝑝
𝑉

𝜌𝑝
𝐿 )

0.5

     ,     𝑝 = 1, … , 𝑁 (3.54) 

Η ταχύτητα πλυμμήρισης δίνεται από τη σχέση (McCabe et. al, 1993):  

𝑣𝑒𝑙𝑝
𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑

= 60 ∙ (
𝜎𝑝

𝐿

20
)

0.2

∙ 𝐾𝑙𝑝 ∙ (
𝜌𝑝

𝐿 − 𝜌𝑝
𝑉

𝜌𝑝
𝑉 )

0.5

     ,     𝑝 = 1, … , 𝑁  (3.55) 

όπου 𝐾𝑙𝑝 είναι μια εμπειρική σταθερά που δίνεται από την εξίσωση (Lygeros & Magoulas, 

1986):  

𝐾𝑙𝑝 = 0.0105 + 0.1496 ∙ 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒0.755 ∙ exp(−1.463 ∙  𝐹𝐿𝑉𝑝
0.842)     ,     𝑝 = 1, … , 𝑁 (3.56) 

Με βάση τις εξισώσεις (3.53) – (3.56) υπολογίζεται η ελάχιστη διάμετρος στήλης από τις 

εξισώσεις:  

𝐷𝑐𝑜𝑙,𝑝
𝑚𝑖𝑛 = (

4 ∙ 𝐴𝑐𝑜𝑙,𝑝
𝑚𝑖𝑛

𝜋
)

0.5

     ,     𝑝 = 1, … , 𝑁  (3.57) 

𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑝
𝑚𝑖𝑛 = 0,9 ∙ 𝐴𝑐𝑜𝑙,𝑝

𝑚𝑖𝑛      ,     𝑝 = 1, … , 𝑁  (3.58) 

𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑝
𝑚𝑖𝑛 =

𝑉𝑝

𝜌𝑝
𝑉 ∙ 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑑𝐹𝑎𝑐 ∙ 𝑣𝑒𝑙𝑝

𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑
     ,     𝑝 = 1, … , 𝑁  (3.59) 
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Κεφάλαιο 4  

Προσομοίωση της Διεργασίας  

 

4.1 Το εργαλείο προσομοίωσης gPROMS™ 

 Για την εφαρμογή του μαθηματικού μοντέλου και για την εξαγωγή 

αποτελεσμάτων μέσω προσομοιώσεων για την λειτουργία της υπό μελέτη αποστακτικής 

στήλης χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πρόγραμμα gPROMS™. Με τη χρήση του 

συγκεκριμένου προγράμματος είναι δυνατή η επίλυση του συστήματος των διαφορικών 

εξισώσεων που περιεγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, η προσομοίωση διαταραχών 

στην ομαλή λειτουργία της αποστακτικής στήλης καθώς και η εφαρμογή ρυθμιστικών 

διατάξεων με σκοπό την αυτόματη επαναφορά της διεργασίας σε ασφαλείς συνθήκες. 

 

4.2 Σύστημα Ανοιχτού Βρόγχου 

 

4.2.1 Συμπεριφορά σε Μόνιμες Συνθήκες 

 Αρχικά το μοντέλο αναπτύχθηκε και προσομοιώθηκε η λειτουργία της 

αποστακτικής στήλης σε μόνιμες συνθήκες. Στον Πίνακα 4.1 δίνονται λεπτομέρειες για 

την γεωμετρία της στήλης που προσομοιώνεται και για τις συνθήκες του ρεύματος 

τροφοδοσίας. Στα Σχήματα 4.1 και 4.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης σε μόνιμες συνθήκες λειτουργίας. 

Με αυτά τα δεδομένα προσομοιώνεται η λειτουργία της στήλης και εξάγονται τα 

αποτελέσματα των Σχημάτων 4.1 και 4.2. Να σημειωθεί ότι ο δίσκος 1 είναι ο πρώτος 

δίσκος από την κορυφή της στήλης και η αρίθμηση προχωράει καθώς προστίθενται 

δίσκοι προς τον πυθμένα. 
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Πίνακας 4.1: Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά Στήλης και Συνθήκες Ρεύματος Τροφοδοσίας 

Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά Στήλης 

Αριθμός Δίσκων  40 

Τύπος Δίσκων  απλά διάκενα 

Διάμετρος  5.6 m 

Ύψος 16 m 

Ύψος χείλους δίσκου 0.04 m 

Συνθήκες Ρεύματος Τροφοδοσίας  

Ποσότητα Τροφοδοσίας  10 kg/s  

Θερμοκρασία Τροφοδοσίας  310 K  

Πίεση Τροφοδοσίας 1 atm  

Σύσταση Τροφοδοσίας  80 % wt MeOH 

 

 

Σχήμα 4.1: Διάγραμμα μεταβολής Θερμοκρασίας και Πίεσης σε μόνιμες συνθήκες καθ’ ύψος της στήλης 

 

 Εφόσον το σύστημα αφέθηκε να λειτουργήσει σε μόνιμες συνθήκες, εισήχθησαν 

στην διεργασία ορισμένες διαταραχές και μελετήθηκε η απόκριση των μεταβλητών της 

στήλης. Οι διαταραχές που εισήχθησαν στο σύστημα επιλέχθηκαν με βάση τη 

βιβλιογραφία προσπαθώντας να προσομοιωθούν όσο το δυνατόν ακριβέστερα οι 

βασικές διαταραχές που δύναται να εμφανιστούν σε ένα πραγματικό σύστημα 

αποστακτικής στήλης. Από τα αποτελέσματα που εξήχθησαν μελετήθηκε η ταχύτητα 

σύγκλισης του συστήματος σε μια νέα μόνιμη κατάσταση, η τήρηση των απαραίτητων 
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προδιαγραφών του συστήματος (π.χ. ποιότητα προϊόντος) και η ασφάλεια των νέων 

συνθηκών για την λειτουργία της στήλης. 

 

Σχήμα 4.2: Διάγραμμα Σύστασης Μεθανόλης – Νερού σε μόνιμες συνθήκες καθ’ ύψος της στήλης 

 

4.2.2 Απόκριση Συστήματος Ανοιχτού Βρόγχου σε Διαταραχές Λειτουργίας 

Έχοντας ως συνθήκες αναφοράς τις παραπάνω συνθήκες μόνιμης κατάστασης 

εισάγονται στο σύστημα διαταραχές με σκοπό τη μελέτη της απόκλισης του συστήματος 

από τις συνθήκες αναφοράς. Οι διαταραχές που επιλέχθηκαν να εισαχθούν στη 

διεργασία είναι:  

• Διαταραχή στην παροχή ψυκτικού στον συμπυκνωτή 

• Διαταραχή των συνθηκών του ρεύματος εισόδου (Θερμοκρασία, Πίεση, Σύσταση) 

• Μεταβολή του σημείου τροφοδοσίας 

• Διαταραχή στον προκαθορισμένο λόγο επαναρροής  

• Διαταραχή στην ποσότητα τροφοδοσίας 

• Διαταραχή στην παροχή ατμού στον αναβραστήρα.  

Όλες οι παραπάνω διαταραχές εισήχθησαν στο υπολογιστικό πρόγραμμα gPROMS™ υπό 

μορφή βηματικής μεταβολής. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν για την απόκριση του 

συστήματος φαίνονται στα Σχήματα 4.3 – 4.8. Στα Σχήματα 4.3 και 4.4 φαίνεται η 

επίδραση μιας διαταραχής στην παροχή ψυκτικού υγρού στον συμπυκνωτή. Πιο 
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συγκεκριμένα η μειώση της παροχής του ψυκτικού κατά 50% επιδράει άμεσα στην πίεση 

και θερμοκρασία του δοχείου επαναρροής.  

 

Σχήμα 4.3: Διάγραμμα παροχής ψυκτικού υγρού συναρτήσει της πίεσης του δοχείου επαναρροής 

 

Σχήμα 4.4: Διάγραμμα παροχής ψυκτικού υγρού συναρτήσει της θερμοκρασίας του δοχείου επαναρροής 
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 Στο Σχήμα 4.5 παρουσιάζεται η απόκριση του συστήματος και πιο συγκεκριμένα 

η απόκριση της ποιότητας της απεσταγμένης μεθανόλης υπό συγκεκριμένες διαταραχές 

στο ρεύμα τροφοδοσίας της στήλης. Αυτές οι διαταραχές είναι αναλυτικά οι ακόλουθες:  

• Διαταραχή στην σύσταση τροφοδοσίας από 80 wt% μεθανόλη σε 50 wt% 

μεθανόλη,  

• Διαταραχή στην θερμοκρασία τροφοδοσίας από 310K σε 330Κ,  

• Διαταραχή στην πίεση τροφοδοσίας από 1atm σε 3atm,  

• Διαταραχή στο σημείο εισόδου της τροφοδοσίας από τον 20ο δίσκο στον 15ο 

δίσκο. 

Παρατηρούμε ότι όλες οι διαταραχές οδηγούν σε μικρότερη καθαρότητα προϊόντος 

κορυφής, μικρότερη ακόμα και από την δεδομένη προδιαγραφή 99 wt% μεθανόλη. Από 

το Σχήμα 4.5 φαίνεται ότι η καθαρότητα του αποστάγματος επηρεάζεται περισσότερο 

από μια διαταραχή στην σύσταση της τροφοδοσίας. 

 

Σχήμα 4.5: Διάγραμμα μεταβολής ποιότητας αποστάγματος συναρτήσει του χρόνου υπό βηματικές 
διαταραχές του ρεύματος τροφοδοσίας 
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Σχήμα 4.6: Διάγραμμα μεταβολής σύστασης αποστάγματος συναρτήσει του χρόνου για βηματική μείωση 
στην ποσότητα τροφοδοσίας 

 

 Ο λόγος επαναρροής είναι μια μεταβλητή ιδιαίτερης σημασίας για την λειτουργία 

μιας αποστακτικής στήλης. Είναι ουσιαστικά η ποσότητα του συμπυκνώματος που 

τροφοδοτείται εκ νέου στη στήλη για περαιτέρω διαχωρισμό. Ο χειρισμός της 

μεταβλητής αυτής καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την καθαρότητα του προϊόντος κορυφής 

και, όπως μελετάται και στην πορεία, χρησιμοποιείται συχνά ως μεταβλητή χειρισμού για 

την επίτευξη του βέλτιστου διαχωρισμού. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη αρχικά 

η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η μεταβλητή αυτή επηρεάζει την λειτουργία μιας 

αποστακτικής στήλης. Για την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης αυτής λοιπόν, 

εισάχθηκε στο σύστημα μια διαταραχή του λόγου επαναρροής και πιο συγκεκριμένα μια 

βηματική μείωσή του. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.6 η μείωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα 

την μείωση της ποιότητας του προϊόντος κορυφής της αποστακτικής στήλης. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι εν μέρη αναμενόμενο, αν σκεφτεί κανείς τον ορισμό του λόγου 

επαναρροής. Ουσιαστικά με μία μείωση στην ποσότητα που επανατροφοδοτείται στη 

στήλη μειώνεται η ποσότητα μίγματος στους δίσκους. Έτσι με λιγότερη ποσότητα υλικού 

ο διαχωρισμός είναι δυσκολότερος και η καθαρότητα του προϊόντος κορυφής μικρότερη. 

Αντίστροφα, αύξηση του λόγου επαναρροής οδηγεί σε αύξηση της διαχωριστικής 

ικανότητας της στήλης. Στο σημείο αυτό αξίζει όμως να αναφερθεί ότι μεγάλη αύξηση 

στον λόγο επαναρροής μπορεί να οδηγήσει την στήλη σε πλημμύριση, φαινόμενο που 
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εξηγείται και μελετάται πιο αναλυτικά στην συνέχεια. Παρόμοια συμπεριφορά 

παρατηρείται επίσης σε αυξομειώσεις της ποσότητας τροφοδοσίας. 

 

Σχήμα 4.7: Διάγραμμα καθαρότητας αποστάγματος συναρτήσει του χρόνου υπό βηματική διαταραχή του 
λόγου επαναρροής 

 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα φαινόμενα πλημμύρισης είναι διαταραχές στις 

κανονικές και ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας μιας αποστακτικής στήλης. Η πλημμυριση 

είναι μια ασταθής κατάσταση κατά την οποία το ύψος του υγρού στους αγωγούς 

καθόδου και στους δίσκους αυξάνεται σημαντικά, έτσι ώστε η στήλη να είναι ουσιαστικά 

γεμάτη με υγρό και η λειτουργία των δίσκων να υποβαθμίζεται. Δύο αιτίες 

ενοχοποιούνται για πλημμύριση: υπερβολική ταχύτητα υγρού και υπερβολική ταχύτητα 

αερίου. Η υπερβολική ταχύτητα υγρού δεν επιτρέπει τον διαχωρισμό της αέριας φάσης 

από την υγρή, στον αγωγό καθόδου. Ως αποτέλεσμα, προκαλείται πλημμύριση των 

δίσκων από την αύξηση του ύψους του υγρού που είναι σε αφρώδη κατάσταση. Η 

υπερβολική ταχύτητα του αερίου προκαλεί τη μεταφορά σταγονιδίων υγρού από τον ένα 

δίσκο στον άλλον (jets). Πλημμύριση σε αυτή την περίπτωση, είναι δυνατόν να συμβεί 

όταν η υγρή φάση συμπαρασύρεται από την αέρια μέχρι την κορυφή της στήλης. Η 

πλημμύριση είναι αποτέλεσμα αυξημένης ροής ατμού, η οποία συμπαρασύρει την υγρή 

φάση καθ’ ύψος της στήλης (Ασσαέλ & Μαγγιλιώτου, 2009). Η αυξημένη πίεση λόγω της 

αυξημένης ροής της αέριας φάσης, αντιτίθεται επίσης της ροής της υγρής φάσης 

διαμέσου των καναλιών, οδηγώντας έτσι σε αύξηση της ποσότητας της υγρής φάσης 
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στους δίσκους. Με βάση λοιπόν τον βαθμό πλημμύρισης η χωρητικότητα των δίσκων σε 

υγρή φάση μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Η πλημμύριση γίνεται αντιληπτή από απότομες 

αυξήσεις στην πίεση μεταξύ των δίσκων, μείωση του βαθμού διαχωρισμού και αύξηση 

της ποσότητας υγρής φάσης στους δίσκους. Στο Σχήμα 4.8 φαίνεται η επίδραση που έχει 

μια αναπάντεχη αύξηση στην παροχή ατμού του αναβραστήρα στην πίεση μεταξύ των 

δίσκων. Αύξηση της παροχής ατμού οδηγεί σε αυξημένη ροή της αέριας φάσης από τον 

πυθμένα της στήλης προς την κορυφή. Η αυξημένη αυτή ροή έχει ως αποτέλεσμα τον 

συμπαρασυρμό της υγρής φάσης προς την κορυφή της στήλης. Το τελικό αποτέλεσμα 

είναι η πλήρωση της στήλης με υγρή φάση. Παρατηρούμε ότι η πίεση των δίσκων μπορεί 

να επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα με την πάροδο του φαινομένου όμως, όπως 

γίνεται κατανοητό μια τέτοια συμπεριφορά σε τόσο μεγάλη έκταση οδηγεί στον 

τερματισμό της λειτουργίας της στήλης, στον καθαρισμό της και στην επανεκκίνηση της, 

διαδικασία χρονοβόρα και κυρίως με μεγάλο οικονομικό κόστος. Η παρακολούθηση 

τέτοιου είδους φαινομένων είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή λειτουργία μιας 

αποστακτικής στήλης. Από όσα έχουν ήδη αναφερθεί γίνεται αντιληπτό ότι τα 

φαινόμενα πλημμύρισης είναι δυνατόν να εντοπιστούν παρακολουθώντας της 

ποσότητες της υγρής φάσης σε κάθε δίσκο ξεχωριστά. Ραγδαία αύξηση της υγρής 

ποσότητας σε κάποιο δίσκο είναι ένδειξη αυτού του φαινομένου. Για την αποφυγή 

πλημμύρισης μόλις αυτή γίνεται αντιληπτή είναι απαραίτητη η μείωση της τροφοδοσίας 

φρέσκου μίγματος στην στήλη και κατ’ επακολούθηση μείωση της παροχής ατμού στον 

αναβραστήρα. Για τον αυτόματο έλεγχο του φαινομένου, εισάγονται στην διεργασία 

ρυθμιστικοί βρόγχοι, που αναλύονται εκτενέστερα σε παρακάτω ενότητα. 

 Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι παρατηρώντας στο Σχήμα 4.8 βλέπουμε 

ότι η διεργασία δύναται να επανέλθει χωρίς πρόβλημα στις μόνιμες συνθήκες της ομαλής 

λειτουργίας έπειτα από τις διαταραχές στην παροχή του ατμού. Αυτό που ίσως όμως να 

μην είναι αρκετά εμφανές είναι ότι κατά την διάρκεια του φαινομένου αυτού η πίεση 

στου δίσκους ανεβαίνει ραγδαία και αγγίζει την τιμή των 6.5atm. Αυτό πέρα από την 

μειωμένη διαχωριστική ικανότητα που μεταφράζεται ως οικονομική ζημία για μια τέτοια 

διεργασία, μπορεί να έχει ως άμεση συνέπεια την μη ασφαλή λειτουργία της 

αποστακτικής στήλης. Μια τόσο απότομη αύξηση στην πίεση σε ένα κλειστό δοχείο είναι 

πάντα ένα μείζον πρόβλημα και οφείλεται να παρακολουθείται όχι μόνο από τους 

χειριστές της διεργασίας αλλά και από ηλεκτρονικά συστήματα ρύθμισης για την 

διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος. 



Κεφάλαιο 4, Εφαρμογή της Προσομοίωσης 

 

 
48 

 

Σχήμα 4.8: Διάγραμμα πίεσης στους δίσκους 1 και 40 υπό διαταραχή παροχής ατμού στον αναβραστήρα 

 

4.2.3 Βελτιστοποίηση Συστήματος Ανοιχτού Βρόγχου 

 Η βελτιστοποίηση της διεργασίας είναι ένα εργαλείο πρώιμου ελέγχου της 

λειτουργίας της υπό βέλτιστες συνθήκες. Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι οι διαταραχές 

που μελετήθηκαν στην προηγούμενη ενότητα δεν έχουν επίδραση στο σύστημα. Τέτοια 

συμπεριφορά επιτυγχάνεται μόνο με την εισαγωγή ρυθμιστικών διατάξεων. Στόχος 

λοιπόν είναι η δημιουργία μιας συγκεκριμένης διαδικασίας για τον σχεδιασμό του 

συστήματος τόσο με βάση κριτήρια ασφαλείας και λειτουργικότητας όσο και 

οικονομικής βιωσιμότητας.  

Οι ολοκληρωμένες στρατηγικές βέλτιστου σχεδιασμού που υπάρχουν στην 

βιβλιογραφία μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες. Αρχικά υπάρχουν οι 

στρατηγικές που στοχεύουν στον σχεδιασμό της διεργασίας με στόχο την επίτευξη της 

επιθυμητής μόνιμης κατάστασης και η λειτουργία της γύρω από την κατάσταση αυτή 

(Vikrant, 2000). 

Εν αντιθέσει υπάρχουν οι στρατηγικές σχεδιασμού βέλτιστης λειτουργίας που 

στοχεύουν στην οικονομική αποδοτικότητα της διεργασίας σεβόμενες πάντα τις 

προδιαγραφές για την ασφαλή λειτουργία και την λειτουργικότητα της διεργασίας. Μια 

τέτοια στρατηγική περιγράφεται στην μελέτη των Walsh & Perkins (1994, 1996). Στην 
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μελέτη αυτή χρησιμοποιούνται εμπειρικοί κανόνες, τα λεγόμενα “Heuristics” για τον 

σχεδιασμό μιας στρατηγικής που στοχεύει σε μια οικονομικά βέλτιστη διεργασία.  

 Στα Σχήματα 4.9 – 4.13 φαίνεται η βελτιστοποίηση που πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση του εργαλείου gOPT™ του υπολογιστικού προγράμματος gPROMS™. Για την 

εξαγωγή της βέλτιστης λύσης θεωρήθηκε ένας συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας 

λειτουργίας της αποστακτικής στήλης, ίσος με 10,000sec, χωρισμένος σε τέσσερα ίσα 

διαστήματα, στον οποίο οι μεταβλητές βελτιστοποίησης χειρίζονται με σκοπό την 

εύρεση του βέλτιστου προφίλ στον χρονικό ορίζοντα αυτόν. Οι μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν ως μεταβλητές βελτιστοποίησης ήταν η παροχή του ψυκτικού υγρού 

στον συμπυκνωτή και του ατμού στον αναβραστήρα καθώς και ο λόγος επαναρροής. Ως 

αντικειμενική συνάρτηση ορίστηκε αρχικά το συνολικό κόστος των βοηθητικών 

παροχών. Το κόστος αυτό υπολογίζεται με βάση τις εξισώσεις (3.47) – (3.52) που 

δόθηκαν στο Κεφάλαιο 3. Αρχικά το πάγιο κόστος της στήλης δεν συνυπολογίστηκε στο 

πρόβλημα βελτιστοποίησης για λόγους υπολογιστικού κόστους. Έχοντας βρει από το 

αρχικό πρόβλημα βελτιστοποίησης τα βέλτιστα προφίλ για την παροχή των βοηθητικών 

ροών, μελετήθηκε εκ νέου το πρόβλημα και βρέθηκε η ελάχιστη διάμετρος λειτουργίας 

της στήλης με βάση τις εξισώσεις (3.53) – (3.59) που δόθηκαν στην περιγραφή του 

μαθηματικού μοντέλου. 

Συμβολίζοντας με 𝐻𝑑(𝑡) όλες τις διαφορικές εξισώσεις που αναλύθηκαν στο 

Κεφάλαιο 3, με 𝐻𝑎(𝑡) τις αντίστοιχες αλγεβρικές και με 𝐺𝑝(𝑡) το σετ των 

περιορισμών (4.1) – (4.3) που πρέπει να ισχύουν καθ’ όλη την διάρκεια του 

χρονικού ορίζοντα το μαθηματικό πρόβλημα βελτιστοποίησης έχει τη μορφή: 

𝑓(𝑡) = 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 = min{𝐶𝑜𝑝} 

s.t. 𝐻𝑑(𝑡) = 0  

 𝐻𝑎(𝑡) = 0  

 𝐺𝑝(𝑡) ≤ 0  

 Εισάγοντας έπειτα στο σύστημα των αλγεβρικών εξισώσεων 𝐻𝑎(𝑡) και τις 

σχεδιαστικές εξισώσεις για τον υπολογισμό της ελάχιστης διαμέτρου της στήλης 

με βάση τον παράγοντα πλημμύρισης το μαθηματικό πρόβλημα τροποποιείται 

και έχει την νέα μορφή: 

𝑓(𝑡) = 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 = min{𝐶𝑐𝑎𝑝+𝐶𝑜𝑝} 
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s.t. 𝐻𝑑(𝑡) = 0  

 𝐻𝑎
́ (𝑡) = 0  

 𝐺𝑝(𝑡) ≤ 0  

 

όπου 𝐻𝑎
́ (𝑡) το νέο σύστημα αλγεβρικών εξισώσεων που περιλαμβάνει τις 

σχεδιαστικές εξισώσεις (3.53) – (3.59). 

Με 𝐺𝑝(𝑡) συμβολίζεται το σετ των παρακάτω περιορισμών:  

0.99 ≤ 𝑥
𝐷

≤ 1.00 (4.1) 

1𝑎𝑡𝑚 ≤  𝑃𝐷  ≤ 10 𝑎𝑡𝑚  (4.2) 

0.1𝑉𝑅  ≤ 𝛴𝜏ά𝜃𝜇𝜂 𝛢𝜈𝛼𝛽𝜌𝛼𝜎𝜏ή𝜌𝛼 ≤ 0.9𝑉𝑅  (4.3) 

Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται συνοπτικά τα σετ εξισώσεων που περιέχονται στο 

μαθηματικό πρόβλημα βελτιστοποίησης. 

Πίνακας 4.2: Συνοπτική περιγραφή προβλήματος βελτιστοποίησης 

Συμβολισμός Ονοματολογία Εξισώσεις 

𝐻𝑑(𝑡) 
Σετ Διαφορικών & 

Αλγεβρικών εξισώσεων 
(3.1) – (3.47) 

𝐻𝑎(𝑡) 

𝐻𝑎
́ (𝑡) 

Σετ αλγεβρικών 

εξισώσεων + σχεδιαστικές 

μεταβλητές υπολογισμού 

ελάχιστης διαμέτρου 

(3.1) – (3.47), (3.53) – 

(3.59) 

𝐺𝑝(𝑡) Σετ περιορισμών (4.1) – (4.3) 

 

 Επιλύοντας το ανωτέρω πρόβλημα στο εργαλείο βελτιστοποίησης gOPT™ 

προκύπτουν τα αποτελέσματα των Σχημάτων (4.9) – (4.13). 

Παρατηρούμε ότι και η πίεση αλλά και η καθαρότητα του προϊόντος κορυφής 

είναι εντός προδιαγραφών. Σημειώνεται ότι τα πρώτα 1,000 δευτερόλεπτα λειτουργίας 

είναι ουσιαστικά τα δευτερόλεπτα που απαιτούνται για την έναρξη της αποστακτικής 
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στήλης, στα οποία λειτουργεί με πλήρη επαναρροή χωρίς ρεύμα τροφοδοσίας. Για το 

λόγο αυτό η καθαρότητα του συμπυκνώματος στα πρώτα αυτά δευτερόλεπτα δεν 

λαμβάνεται υπ’ όψη όντας εκτός προδιαγραφής (99 %wt MeOH). Ο βέλτιστος λόγος 

επαναρροής που βρέθηκε κατά την βελτιστοποίηση είναι ίσος με 1.88. 

  

Σχήμα 4.9: Βέλτιστο προφίλ απαγωγής θερμότητας από τον συμπυκνωτή 

 

Στον Πίνακα 4.3 δίνονται συνοπτικά τα μεγέθη των συσκευών της διάταξης της 

αποστακτικής στήλης που μελετάται. Για την αποστακτική στήλη η διάμετρος που 

δίνεται στον ίδιο πίνακα είναι η ελάχιστη δυνατή που προέρχεται ως αποτέλεσμα του 

προβλήματος βελτιστοποίησης που περιεγράφηκε προηγουμένως. 
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Σχήμα 4.10: Βέλτιστο προφίλ παροχής θερμότητας στον αναβραστήρα 

 

Σχήμα 4.11: Βέλτιστο προφίλ πίεσης 
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Σχήμα 4.12: Καθαρότητα Συμπυκνώματος κατά την βελτιστοποίηση 

 

Σχήμα 4.13: Κόστος Βοηθητικών Παροχών για 10,000sec λειτουργίας πριν και μετά την Βελτιστοποίηση 
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Πίνακας 4.3: Σχεδιαστικές παράμετροι διάταξης αποστακτικής στήλης 

Αποστακτική Στήλη 

Ύψος 15.6 m 

Ελάχιστη Διάμετρος 4.9 m 

Δίσκοι 40 δίσκοι με απλά διάκενα 

Συμπυκνωτής  

Διάμετρος  2 m 

Όγκος 10 m3 

Αναβραστήρας  

Διάμετρος  2 m 

Όγκος 15 m3 

 

4.3 Σύστημα Κλειστού Βρόγχου 

 Όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές σε προηγούμενα κεφάλαια, η εισαγωγή 

ρυθμιστικών διατάξεων στο σύστημα οδηγεί την αποστακτική στήλη σε μια 

συμπεριφορά αυτόματης λειτουργίας σε δυναμικές συνθήκες παρά τις όποιες 

διαταραχές. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ρυθμιστικές διατάξεις που 

εισήχθησαν και μελετήθηκαν στο σύστημα της αποστακτικής στήλης με σκοπό την 

βέλτιστη ρύθμιση της διεργασίας.  

 Συνολικά επιλέχθηκε η εισαγωγή ρυθμιστικών διατάξεων σε τρία σημεία τις 

αποστακτικής στήλης, επικεντρώνοντας κυρίως την προσοχή σε θέματα ασφαλείας και 

τη λειτουργικότητα της στήλης. Τα τρία αυτά σημεία είναι αναφορικά τα εξής:  

• Ρύθμιση παροχής ψυκτικού μέσου στον συμπυκνωτή  

• Ρύθμιση επαναρροής στη στήλη  

• Ρύθμιση της στάθμης του αναβραστήρα  

Παρακάτω συζητιούνται εκτενέστερα οι ρυθμιστικές διατάξεις που επιλέχθηκαν για 

κάθε σημείο  

 Η ρύθμιση της παροχής ψυκτικού μέσου στον συμπυκνωτή είναι απαραίτητη και 

υφίσταται σχεδόν σε όλα τα συστήματα αποστακτικών στηλών. Ρύθμιση της παροχής, 

οδηγεί σε έλεγχο της πίεσης στο δοχείο διαχωρισμού, μεταβλητή κρίσιμη αρχικά για την 

ασφάλεια της διεργασίας και δεύτερον για την λειτουργικότητα του συμπυκνωτή. Για 

την ρύθμιση επιλέγεται ένας ολοκληρωτικός ρυθμιστής PI με μεταβλητή χειρισμού την 
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ροή του ψυκτικού μέσου στον συμπυκνωτή και ρυθμιζόμενη μεταβλητή την πίεση στο 

δοχείο διαχωρισμού. Στόχος είναι η ρύθμιση της διάταξης σε ασφαλή όρια και η επίτευξη 

καθαρότητας προϊόντος κορυφής εντός της προδιαγραφής. Η διάταξη που 

χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο Σχήμα 4.14. 

 

 

Σχήμα 4.14: Ρυθμιστική διάταξη πίεσης του δοχείου επαναρροής 

 

 Επιπλέον, ένα μείζον θέμα κυρίως για την ασφάλεια της διεργασίας είναι η 

στάθμη του υγρού στον αναβραστήρα. Δεδομένου ότι η στάθμη πρέπει να ρυθμίζεται 

σύμφωνα με τον Vikrant, (2000) με την σχέση (4.3) εισάγεται ένας PI ρυθμιστής στον 

αναβραστήρα για την τήρηση της παραπάνω προδιαγραφής. Μεταβλητή χειρισμού στον 

συγκεκριμένο βρόγχο ρύθμισης επιλέγεται η μαζική παροχή υγρής φάσης στην έξοδο του 

αναβραστήρα ελεγχόμενη μέσω μιας πνευματικής βάνας στην έξοδο του. Η διάταξη 

φαίνεται στο Σχήμα 4.15 

 Τέλος, ο λόγος επαναρροής είναι μια μεταβλητή, της οποίας ο κατάλληλος 

χειρισμός μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων κορυφής 

παρά τις όποιες διαταραχές που δύναται να εισαχθούν στο σύστημα. Για την επιτυχημένη 

ρύθμιση επιλέχθηκε ένας PI ρυθμιστής με μεταβλητή χειρισμού την ποσότητα 

επαναρροής στην στήλη η οποία ελέγχεται και σε αυτή την περίπτωση από μια 

πνευματική βάνα. Η διάταξη φαίνεται στο Σχήμα 4.16.  
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Σχήμα 4.15: Ρυθμιστική διάταξης στάθμης του αναβραστήρα 

 

 

Σχήμα 4.16: Ρυθμιστική διάταξη επαναρροής 

 

4.3.1 Απόκριση Συστήματος Κλειστού Βρόγχου σε Διαταραχές Λειτουργίας 

 Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των ρυθμιστικών διατάξεων εισάχθηκε στο 

σύστημα μια βηματική διαταραχή αύξησης του ρεύματος τροφοδοσίας κατά 70%. 

Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη διαταραχή διότι είναι αρχικά αρκετά κοινότυπη και 

απαντάται συχνά σε βιομηχανικό επίπεδο και κατά δεύτερον διότι είναι μια διαταραχή 

που επηρεάζει το σύστημα σε όλο του εύρος. Μπορεί δηλαδή να μεταβάλει τις μεταβλητές 

όλου του συστήματος. Τα αποτελέσματα κάθε ρυθμιστικού βρόγχου φαίνονται στα 

Σχήματα 4.17 – 4.21. Σημειώνεται ότι η βηματική αύξηση εισάχθηκε στο σύστημα στα 

1,000 δευτερόλεπτα λειτουργίας του. Ο χρόνος μέχρι τα 1,000 δευτερόλεπτα είναι ο 

χρόνος που απαιτείται για την εκκίνηση της στήλης και στον οποίο λειτουργεί σε πλήρη 

επαναρροή. 

Στο Σχήμα 4.17 φαίνεται καθαρά η επίδραση της ρυθμιστικής διάταξης ελέγχου 

της πίεσης και η επαναφορά της στην μόνιμη κατάσταση. Στο Σχήμα 4.18 φαίνεται η ίδια 

απόκριση για την βηματική αύξηση της τροφοδοσίας στην παροχή ψυκτικού μέσου στον 

συμπυκνωτή 



Κεφάλαιο 4, Εφαρμογή της Προσομοίωσης 

 

 
57 

 

 

Σχήμα 4.17: Διάγραμμα μεταβολής πίεσης συναρτήσει του χρόνου για βηματική αύξηση της ποσότητας 
τροφοδοσίας 

Παρατηρείται ότι η παροχή του ψυκτικού μέσου μετά την επιτυχημένη ρύθμιση 

της διαταραχής οδηγείται σε μια νέα μόνιμη κατάσταση. Αυτό είναι λογικό εφόσον 

χρειάζεται περισσότερο ποσό ψυκτικού μέσου προκειμένου να διατηρηθεί η πίεση στο 

επιθυμητό όριο έχοντας πλέον μεγαλύτερο φορτίο τροφοδοσίας. 

Όπως και στην περίπτωση ρύθμισης της πίεσης φαίνεται ότι η ροή του 

υπολείμματος οδηγείται σε μια νέα μόνιμη κατάσταση προκειμένου να ρυθμιστεί η 

στάθμη του αναβραστήρα για την νέα αυξημένη ποσότητα τροφοδοσίας. Αυτό που είναι 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αντίθετα με την ρυθμιστική διάταξη για την πίεση, ο 

χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη της νέας μόνιμης κατάστασης είναι αρκετά 

μεγάλος. Σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζουν οι παράμετροι του ρυθμιστή που επιλέγεται 

για την διαχείριση της διαταραχής. Η αναζήτηση των κατάλληλων μεταβλητών των 

ρυθμιστών είναι το επόμενο βήμα στον σχεδιασμό της στρατηγικής ρύθμισης και θα 

εξηγηθεί στην επόμενη ενότητα. 
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Σχήμα 4.18: Διάγραμμα μεταβολής παροχής ψυκτικού μέσου συναρτήσει του χρόνου για βηματική αύξηση 
της ποσότητας τροφοδοσίας 

 

 Παρόμοια απόκριση με τις παραπάνω αναμένουμε και για τον ρυθμιστικό βρόγχο 

του λόγου επαναρροής. Εφόσον τροφοδοτείται πλέον περισσότερη ποσότητα στην 

στήλη είναι λογικό με την εισαγωγή της ρυθμιστικής διάταξης, η ποσότητα επαναρροής 

να μειώνεται. Αυτό συμβαίνει για να διατηρηθεί η ποσότητα υγρής φάσης στους δίσκους 

σταθερή και σε επίπεδα ικανά για την επίτευξη ικανοποιητικού διαχωρισμού. Επιπλέον, 

μείωση της ποσότητας επαναρροής στην προκειμένη περίπτωση προστατεύει την στήλη 

από ενδεχόμενη πλημμύριση. Εάν η ποσότητα υγρής φάσης που επέστρεφε στην στήλη 

διατηρούταν σταθερή μπορεί η αύξηση της τροφοδοσίας να οδηγούσε σε πλήρωση των 

δίσκων με υγρή φάση με αποτέλεσμα την πλημύριση της στήλης. Η νέα μόνιμη 

κατάσταση της ποσότητας επαναρροής φαίνεται στο Σχήμα 4.21.  

 Η σύσταση του προϊόντος κορυφής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαταραχής και 

μέχρι να επανέλθει το σύστημα σε μόνιμη κατάσταση παραμένει σταθερή κοντά στην 

προδιαγραφή 99 wt% MeOH.  
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Σχήμα 4.19: Διάγραμμα μεταβολής στάθμης του αναβραστήρα συναρτήσει του χρόνο για βηματική 
αύξηση της ποσότητας τροφοδοσίας 

 

 

Σχήμα 4.20: Διάγραμμα μεταβολής ροής υπολείμματος συναρτήσει του χρόνου για βηματική αύξηση της 
ποσότητας τροφοδοσίας 
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Σχήμα 4.21: Διάγραμμα μεταβολής ποσότητας επαναρροής συναρτήσει του χρόνου για βηματική αύξηση 
της ποσότητας τροφοδοσίας 

 

4.3.1 Βελτιστοποίηση Ρυθμιστικών Διατάξεων 

 Η τοποθέτηση των ρυθμιστών από μόνη της λύνει εν μέρει το πρόβλημα 

διαχείρισης ενδεχόμενων διαταραχών του συστήματος, παρ’ όλα αυτά οι ρυθμιστικές 

διατάξεις χρήζουν βελτιστοποίησης. Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκε η έννοια της 

επιλογής των παραμέτρων των ρυθμιστών ως στάδιο του σχεδιασμού στρατηγικής 

ρύθμισης. Η σωστή προσαρμογή των παραμέτρων ενός ρυθμιστή μπορεί να οδηγήσει το 

σύστημα σε μια ταχύτερη σύγκλιση στις μόνιμες συνθήκες και να αποφευχθούν 

συμπεριφορές όπως αυτές του Σχήματος 4.19, όπου η νέα μόνιμη κατάσταση 

επιτυγχάνεται μετά από αρκετό χρονικό διάστημα.  

 Για τους παραπάνω λόγους δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης των 

παραμέτρων των ρυθμιστών KC (gain), t (reset time) καθώς και του set point με στόχο 

την ελαχιστοποίηση του κριτηρίου ISE (Integral Squared Error). Για μία δεδομένη 

διαταραχή, αναζητούνται ουσιαστικά τα ζεύγη των παραπάνω παραμέτρων που δίνουν 

την ταχύτερη και ακριβέστερη σύγκλιση στην μόνιμη κατάσταση. Το μαθηματικό 

πρόβλημα βελτιστοποίησης μοιάζει αρκετά με αυτό που πραγματοποιήθηκε στο 

σύστημα ανοικτού βρόγχου. Το μόνο που αλλάζει ουσιαστικά, είναι η προσθήκη των 

διαφορικών και αλγεβρικών εξισώσεων περιγραφής της δυναμικής συμπεριφοράς των 
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ρυθμιστών (3.46) – (3.47) και η αντικειμενική συνάρτηση που πλέον ορίζεται ως το 

σύνολο των σφαλμάτων των ρυθμιστών της διάταξης. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση 

αυτής της αντικειμενικής συνάρτηση με τους περιορισμούς (4.1) – (4.3) που 

περιεγράφηκαν αναλυτικά στην προηγούμενη ενότητα. Πιο αναλυτικά το πρόβλημα 

βελτιστοποίησης έχει την εξής μορφή:  

𝑓(𝑡) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = min {𝑒1(𝑡) + 𝑒2(𝑡) + 𝑒3(𝑡)} 

s.t. �́�𝑑(𝑡) = 0  

 𝐻𝑎
́ (𝑡) = 0  

 𝐺𝑝(𝑡) ≤ 0  

όπου �́�𝑑(𝑡) είναι το σύνολο των διαφορικών και αλγεβρικών εξισώσεων του Πίνακα 4.2, 

στις οποίες προστίθενται και οι εξισώσεις (3.46) – (3.47) που περιγράφουν την δυναμική 

συμπεριφορά των ρυθμιστών. 

Η βελτιστοποίηση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του εργαλείου gOPT™ ενώ 

και πάλι χρησιμοποιήθηκε η βηματική διαταραχή στην ποσότητα τροφοδοσίας για 

λόγους σύγκρισης των βέλτιστων αποκρίσεων με τις αρχικές. Στον Πίνακα 4.2 δίνεται 

μια συνοπτική περιγραφή του προβλήματος βελτιστοποίησης και στα Σχήματα 4.22 – 

4.26 φαίνεται καθαρά η σύγκριση των νέων, βέλτιστων αποκρίσεων με τις αρχικές που 

μελετήθηκαν στην προηγούμενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου. Η βέλτιστη απόκριση σε 

κάθε σχήμα φαίνεται με τη συμπαγή γραμμή. Οι βέλτιστες παράμετροι κάθε ρυθμιστή 

δίνονται στον Πίνακα 4.5. 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.5, οι βέλτιστες τιμές των παραμέτρων των 

ρυθμιστών διαφέρουν για κάθε ρυθμιστική διάταξη. Αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι 

κάθε ζεύγος μεταβλητής χειρισμού και ρυθμιζόμενης μεταβλητής συνδέεται με μια 

συνάρτηση μεταφοράς της οποίας η απόκριση είναι διαφορετική για κάθε ρυθμιστική 

διάταξη. Η ανάλυση σε βάθος των συναρτήσεων μεταφοράς που συνδέουν τα ζεύγη 

μεταβλητών σε κάθε ρυθμιστική διάταξη ξεφεύγει από τον σκοπό της διπλωματικής 

αυτής. 
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Πίνακας 4.4: Μεταβλητές εισόδου προβλήματος βελτιστοποίησης ρυθμιστικών διατάξεων 

Μεταβλητή 
Ανώτατο 

Όριο 

Κατώτατο 

Όριο 

Ρύθμιση Πίεσης Δοχείου Επαναρροής Controller Gain 1 100 

Ρύθμιση Πίεσης Δοχείου Επαναρροής Controller Reset 

Time 

10 500 

Ρύθμιση Στάθμης Αναβραστήρα Controller Gain 1 100 

Ρύθμιση Στάθμης Αναβραστήρα Controller Reset 

Time 

10 500 

Ρύθμιση Επαναρροής Controller Gain 1 100 

Ρύθμιση Επαναρροής Controller Reset 

Time 

10 500 

 

 Παρατηρώντας το Σχήμα 4.22 και το Σχήμα 4.23 βλέπουμε ότι με τις βέλτιστες 

παραμέτρους ο ρυθμιστής ελέγχει απόλυτα την πίεση και την ρυθμίζει με την μέγιστη 

δυνατή ακρίβεια στο προκαθορισμένο set point.  

 

 

Σχήμα 4.22: Βέλτιστη απόκριση πίεσης για βηματική αύξηση της ποσότητας τροφοδοσίας 
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Σχήμα 4.23: Βέλτιστη απόκριση ροής ψυκτικού για βηματική αύξηση της ποσότητας τροφοδοσίας 

 

Σχήμα 4.24: Βέλτιστη απόκριση Στάθμης του αναβραστήρα για βηματική αύξηση της ποσότητας 
τροφοδοσίας 

 Παρατηρούμε και στην περίπτωση της ρυθμιστικής διάταξης ότι οι βέλτιστες 

παράμετροι οδηγούν την διεργασία στην μόνιμη κατάσταση πολύ ταχύτερα από την 

αρχική απόκριση προ βελτιστοποίησης. Φαίνεται λοιπόν, πόσο σημαντική είναι η σωστή 

επιλογή των παραμέτρων αυτών για την επιτυχημένη ρύθμιση μιας διεργασίας. 
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Πίνακας 4.5: Βέλτιστες παράμετροι ρυθμιστικών διατάξεων 

Τύπος Ρυθμιστή 
Βέλτιστη τιμή 

KC (gain) 

Βέλτιστη τιμή 

t (reset time) 

Βέλτιστη τιμή 

set point 

Ρυθμιστής 

Πίεσης 

Συμπυκνωτή 

PI 12.68 125.54 1atm 

Ρυθμιστής 

Στάθμης 

Αναβραστήρα 

PI 15.24 64.21 0.3 

Ρυθμιστής 

Επαναρροής 
PI 63.51 51.20 0.82 

 

 

Σχήμα 4.25: Βέλτιστη απόκριση ροής υπολείμματος για βηματική αύξηση της ποσότητας τροφοδοσίας 
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 Σχήμα 4.26: Βέλτιστη απόκριση ποσότητας επαναρροής σε βηματική αύξηση της ποσότητας τροφοδοσίας 

 

4.3.2 Εισαγωγή Ημιτονοειδών Διαταραχών  

 Μια βηματική μεταβολή όμως δεν είναι αρκετά ρεαλιστική και στην 

πραγματικότητα πολύ σπάνια θα κληθεί μια διεργασία να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους 

μεταβολές στις συνθήκες λειτουργίας της. Για το λόγο αυτό και για να δοθεί μια 

λεπτομερέστερη οπτική στην μελέτη που πραγματοποιείται εισάγονται στο σύστημα 

δύο νέες διαταραχές που ακολουθούν ημιτονοειδή συμπεριφορά. Οι διαταραχές αυτές 

είναι αρκετά συχνές σε βιομηχανικές διεργασίες και κυρίως σε αποστακτικές στήλες. 

Παράδειγμα τέτοιας διαταραχής είναι η θερμοκρασία εισόδου του ψυκτικού μέσου στον 

συμπυκνωτή. Ο συμπυκνωτής είναι μια συσκευή εκτεθειμένη στην ατμόσφαιρα και κατ’ 

επέκταση στις καιρικές συνθήκες. Το ψυκτικό νερό που οδηγείται από το τον πύργο 

ψύξης στις σωληνώσεις του συμπυκνωτή ενδέχεται να μεταβάλει την θερμοκρασία του 

ανάλογα με τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, παρόμοια διαταραχή θα 

μπορούσε να θεωρηθεί για την θερμοκρασία της τροφοδοσίας ή ακόμα και για την 

σύστασή της. Στην πραγματικότητα καμία διαταραχή δεν ακολουθεί πλήρως την 

ημιτονοειδή συμπεριφορά, αλλά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης διπλωματικής 

θεωρούμε ότι είναι μια καλή παραδοχή η ταύτιση των διαταραχών που συζητήθηκαν με 

την σχέση  
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𝑦 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑤𝑡)  (4.5) 

όπου y η μεταβλητή εισόδου της διεργασίας (π.χ. θερμοκρασία ψυκτικού), Α το πλάτος 

της ημιτονοειδούς ταλάντωσης και w η συχνότητά της.  

 Εν συνεχεία παρουσιάζονται οι αποκρίσεις της διεργασίας για δύο ημιτονοειδείς 

διαταραχές στην θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού στον συμπυκνωτή και της σύστασης 

τροφοδοσίας. Οι μεταβλητές των ρυθμιστών όλων των διατάξεων είναι οι βέλτιστες 

δυνατές του Πίνακα 4.5.  

Παρατηρώντας τα Σχήματα 4.27 και 4.28 βλέπουμε ότι η απόκριση της παροχής 

ψυκτικού μέσου έχει σχεδόν παρόμοια συμπεριφορά με τη διαταραχή. Οι δύο μεταβολές 

βρίσκονται σε ασυμφωνία φάσεων, που πρακτικά σημαίνει ότι όταν η θερμοκρασία έχει 

την μέγιστη τιμή της, η παροχή ρυθμίζεται ώστε να αποκτάει την αντίστοιχη ελάχιστη. 

Ανατρέχοντας στην θεωρία που συζητήθηκε στο Κεφάλαιο 2 για την μεταφορά 

θερμότητας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτή η συμπεριφορά είναι απολύτως 

φυσιολογική. Στόχος της συγκεκριμένης ρυθμιστικής διάταξης είναι η προσφορά 

σταθερού θερμικού φορτίου Q για την απαγωγή θερμότητας και συμπύκνωση του 

αποστάγματος. Η θερμότητα αυτή είναι ευθέως ανάλογη της θερμοκρασίας του 

ψυκτικού μέσου και της παροχής του. Αυτό σημαίνει ότι για να διατηρηθεί σταθερή η 

προσφορά θερμότητας σε μία αύξηση της θερμοκρασίας του ψυκτικού μέσου, θα πρέπει 

να μειωθεί η παροχή του. 

 

Σχήμα 4.27: Ημιτονοειδής μεταβολή θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού στον συμπυκνωτή 
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 Αυτό αποδεικνύει ότι η ρύθμιση που έχει επιλεχθεί είναι επιτυχημένη. Ένας 

δεύτερος τρόπος επαλήθευσης της ορθότητας της ρυθμιστικής διάταξης είναι η 

παρακολούθηση της πίεσης στο δοχείο επαναρροής η οποία θα πρέπει να μένει σταθερή 

καθ’ όλη της διάρκεια της διαταραχής, εφόσον η ρύθμιση είναι επιτυχημένη. 

 Τέλος, η ημιτονοειδή διαταραχή της σύστασης του ρεύματος τροφοδοσίας 

αναμένεται να ρυθμιστεί από την ρυθμιστική διάταξη επαναρροής. Όπως και στην 

περίπτωση του ψυκτικού μέσου, έτσι και τώρα αναμένουμε μια παρόμοια ημιτονοειδή 

συμπεριφορά της ποσότητας επαναρροής με απώτερο στόχο την ρύθμιση της σύστασης 

του αποστάγματος εντός της προδιαγραφής 99 wt% MeOH. Πράγματι, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 4.30 η απόκριση ακολουθεί μια ημιτονοειδή καμπύλη. Η ημιτονοειδής 

απόκριση της ποσότητας επαναρροής δεν είναι τόσο έντονη όσο στην περίπτωση του 

ψυκτικού μέσου, διότι ο διαχωρισμός των συστατικών δεν εξαρτάται μόνο από την 

ποσότητα επαναρροής, όπως εξαρτάται το θερμικό φορτίο από την ποσότητα ψυκτικού 

μέσου που τροφοδοτείται στον συμπυκνωτή. Μια σημαντική παρατήρηση προκύπτει 

από το Σχήμα 4.31, όπου φαίνεται η επίδραση της ημιτονοειδούς διαταραχής στη 

σύσταση τεσσάρων δίσκων. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι στους δίσκους 

πλησιέστερα στην κορυφή η ημιτονοειδή συμπεριφορά τείνει να αποσβένει. Με βάση 

αυτό είναι ασφαλές να εξαχθεί ως συμπέρασμα ότι ο αριθμός των δίσκων μιας 

αποστακτικής στήλης εκτός από παράμετρος σχεδιασμού για την ποιότητα του 

διαχωρισμού, μπορεί να λειτουργήσει και ως μέσο ρύθμισης σε ενδεχόμενες διαταραχές 

στη σύσταση του ρεύματος τροφοδοσίας.  

 



Κεφάλαιο 4, Εφαρμογή της Προσομοίωσης 

 

 
68 

 

Σχήμα 4.28: Απόκριση παροχής ψυκτικού υγρού στον συμπυκνωτή για ημιτονοειδή μεταβολή της 
θερμοκρασίας του 

 

Σχήμα 4.29: Ημιτονοειδής διαταραχή της σύστασης του ρεύματος τροφοδοσίας 
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Σχήμα 4.30: Απόκριση ποσότητας επαναρροής για την ημιτονοειδή διαταραχή της σύστασης τροφοδοσίας 

 

Σχήμα 4.31: Απόκριση σύστασης στους δίσκους της αποστακτικής στήλης για ημιτονοειδή διαταραχή της 
σύστασης τροφοδοσίας 
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Κεφάλαιο 5  

Συμπεράσματα & Προτάσεις για 

Μελλοντική Έρευνα 

 

 Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής παρουσιάζονται όλα τα 

συμπεράσματα που εξήχθησαν από την μελέτη που πραγματοποιήθηκε, γίνεται μια 

συνοπτική ανασκόπηση όλων των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν και 

αξιολογούνται τα όποια αποτελέσματα. Επιπλέον, παρουσιάζονται σημεία στα οποία 

προτείνεται η περαιτέρω έρευνα πάνω στο γενικότερο θέμα της προσομοίωσης της 

φυσικής διεργασίας της απόσταξης.  

 

5.1 Συμπεράσματα  

 Η απόσταξη, όπως αναλύθηκε στα πρώτα Κεφάλαια της διπλωματικής, είναι μια 

φυσική διεργασία κύριας σημασίας για την χημική βιομηχανία. Αποτελεί βασικό κομμάτι 

μιας χημικής παραγωγής και η σωστή λειτουργία της είναι αναγκαία για την 

λειτουργικότητα και βιωσιμότητα μιας ολόκληρης βιομηχανικής μονάδας.  

 Κατά την διεργασία της απόσταξης, και πιο συγκεκριμένα για απόσταξη 

βιομηχανικής κλίμακας, σε αποστακτική στήλη, συνήθως στην πράξη υπάρχουν 

διαταραχές που οδηγούν την διεργασία σε αποκλίσεις από τις μόνιμες και ασφαλείς 

συνθήκες λειτουργίας της. Η μελέτη αυτών σε πρωταρχικό επίπεδο είναι απαραίτητη 

ώστε να αναπτυχθεί μια στρατηγική σχεδιασμού της στήλης και εισαγωγής ρυθμιστικών 

διατάξεων για αυτόματο έλεγχο. Οι διαταραχές αυτές όπως παρουσιάστηκε στο 

Κεφάλαιο 4, σε ένα σύστημα ανοιχτού βρόγχου, μπορεί να αποβούν καταστροφικές, τόσο 

για την λειτουργικότητα και την ποιότητα του τελικού διαχωρισμού όσο και για  τις 

συνθήκες ασφαλείας της στήλης. Στο σύστημα ανοιχτού βρόγχου, για μια ενδεχόμενη 

διαταραχή, εφόσον δε παρέμβει εξωτερικά ανθρώπινος παράγοντας η στήλη από μόνη 

της δε μπορεί να αντιμετωπίσει την αλλαγή στις συνθήκες της και οδηγείται σε νέες 

ανεπιθύμητες μόνιμες καταστάσεις. Μέσω της βελτιστοποίησης στο σύστημα του 

ανοιχτού βρόγχου είναι δυνατή η μερική πρόβλεψη και αποφυγή των διαταραχών, η 
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αξιοπιστία όμως της χρήσης μιας αποστακτικής χωρις ρυθμιστικές διατάξεις είναι 

μηδαμινή.  

 Η εισαγωγή κατάλληλων ρυθμιστικών διατάξεων στα κύρια σημεία που η 

αποστακτική χρήζει ρύθμισης, μπορεί να λειτουργήσει κατασταλτικά στην απόκλιση της 

διεργασίας από τις επιθυμητές συνθήκες και να ενισχύσει την αξιοπιστία λειτουργίας 

της. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι η απλή εισαγωγή κλασικών ρυθμιστικών 

διατάξεων που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία μπορεί εν μέρει να αναστέλλει την 

απόκλιση από τις επιθυμητές συνθήκες αλλά ο τρόπος ρύθμισης και πιο συγκεκριμένα η 

απόκριση του συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις παραμέτρους κάθε 

ρυθμιστή. Η βελτιστοποίηση των παραμέτρων αυτών, ως μέρος της στρατηγικής 

σχεδιασμού ρύθμισης, μπορεί να εξασφαλίσει την λειτουργία της στήλης στις επιθυμητές 

συνθήκες και αυξάνει την αξιοπιστία της διεργασίας σε θέματα ασφαλείας και 

αποδοτικότητας. 

 Τέλος, η προσομοίωση μιας τέτοιας διεργασίας, κατά την οποία 

χρησιμοποιούνται λεπτομερή δυναμικά μοντέλα, φαίνεται να είναι ένα πολύ καλό 

εργαλείο πρόβλεψης και μπορεί να λειτουργήσει ως αντικείμενο προκαταρτικών 

μελετών αλλά και μέσο πρόβλεψης και επανασχεδιασμού μιας ήδη υπάρχουσας 

διεργασίας. 

 

5.2 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 Σε μια διεργασία όπως η απόσταξη το περιθώριο για μελέτη είναι αρκετά εκτενές. 

Συνοπτικά αναφέρονται ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω μελέτη.  

 Σύμφωνα με την έρευνα των Horton et. al (1990), η ανάπτυξη του μαθηματικού 

μοντέλου για την προσομοίωση της διεργασίας μιας αποστακτικής στήλης μπορεί να 

γίνει λαμβάνοντας ομάδες δίσκων ως τμήματα της αποστακτικής. Η κύρια παραδοχή 

ενός τέτοιου μοντέλου είναι ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός δίσκων μπορεί να 

ομαδοποιηθεί ως ένα ενιαίο τμήμα και να προσομοιωθεί δυναμικά ως μια βαθμίδα. Στην 

απόσταξη αυτό το ενιαίο τμήμα θεωρείται ότι χειρίζεται ποσότητα μάζας ίση με την 

συνολική ποσότητα που χειρίζονται οι επιμέρους δίσκοι που το απαρτίζουν και σύσταση 

ίση με τη σύσταση ενός από τους δίσκους που το απαρτίζουν. Ο σχεδιασμός λοιπόν 

τέτοιων τμημάτων παρουσιάζει αρκετό ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς η σωστή 

προσομοίωση μιας αποστακτικής στήλης με αυτή τη μέθοδο είναι λιγότερο χρονοβόρα, 

απαιτεί λιγότερη υπολογιστική ισχύ και μειώνει τις πιθανότητες λάθους. Βέβαια, για την 
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χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου θα πρέπει να ελεγχθεί η αξιοπιστία της. Μια τέτοια 

μελέτη έχει πραγματοποιηθεί από τον Benallou (1982). 

 Όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4, επιλέγεται η βελτιστοποίηση των 

παραμέτρων των ρυθμιστών με βάση το κριτήριο ISE. Η βελτιστοποίηση αυτή οδηγεί 

στην εύρεση παραμέτρων τέτοιων ώστε η σύγκλιση στη μόνιμη κατάσταση να είναι η 

ταχύτερη δυνατή. Αλλαγή της αντικειμενικής συνάρτησης όμως και εκ’ νέου 

βελτιστοποίηση έχοντας ως αντικείμενική συνάρτηση μια συνάρτηση κόστους ή κέρδους 

μπορεί να παράγει αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Γενικά ισχύει ότι όσο καλύτερη 

ρύθμιση επιτυγχάνεται σε μια διεργασία τόσο περισσότερο αυξάνεται το κόστος για την 

επίτευξη της ρύθμισης αυτής. Αυτό το κόστος μεταφράζεται κυρίως σε παροχή 

βοηθητικών ρευμάτων. Ελαχιστοποίηση του κόστους αυτού δίνει διαφορετικές 

παραμέτρους για τους ρυθμιστές εισάγοντας έτσι στην στρατηγική σχεδιασμού 

ρύθμισης τον υποκειμενικό παράγοντα της επιλογής. Ενδιαφέρον λοιπόν μπορεί να έχει 

μια έρευνα για την εύρεση της “χρυσής τομής” των δύο παραπάνω στρατηγικών. 

 Έπισης ενδιαφέρουσα θα μπορούσε να αποδειχθεί μια μελέτη του προβλήματος 

επιλογής των κατάλληλων ρυθμιστικών παραμέτρων, ταυτόχρονα με τον βέλτιστο 

σχεδιασμό της αποστακτικής στήλης. Στο γενικότερο πρόβλημα μπορούν να ενταχθούν 

πέραν των όσων συζητήθηκαν, διακριτές αποφάσεις για σχεδιαστικές παραμέτρους 

όπως ο αριθμός των δίσκων της στήλης και το βέλτιστο σημείο τροφοδοσίας και 

επαναρροής. Στην ειδική αυτή περίπτωση, το πρόβλημα βελτιστοποίησης περιγράφεται 

ως πρόβλημα μικτής ακέραιας δυναμικής βελτιστοποίησης που απαιτεί προηγμένες και 

εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές επίλυσης του, όπως για παράδειγμα η εισαγωγή στο 

μοντέλο δυαδικών μεταβλητών απόφασης.  

 Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η απόκριση 

που έχει το σύστημα υπό την επήρεια αναλογικών ρυθμιστών, PD, και αναλογικών 

διαφορικών ρυθμιστών, PID, με τους τελευταίους να παρουσιάζουν ενδεχομένως 

γρηγορότερη σύγκλιση της διεργασίας λόγω της διαφορικής σταθεράς. Βέβαια όπως 

προαναφέρθηκε βέλτιστη ρύθμιση συνεπάγεται και υψηλό κόστος οπότε μια οικονομική 

ανάλυση εφ’ όλης της ύλης και σε αυτήν την περίπτωση θα είχε ενδιαφέρον για την 

τελική επιλογή του τύπου των ρυθμιστών, των μεταβλητών τους και της στρατηγικής 

ρύθμισης.
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