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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η κρυστάλλωση αποτελεί μια σημαντική διεργασία που χρησιμοποιείται ευρέως στη χημική 

βιομηχανία. Μια ευρεία ποικιλία υλικών είναι διαθέσιμα στην κρυσταλλική μορφή, όπως η 

σουκρόζη, το αλάτι, η παρακεταμόλη αλλά και πολλά λιπάσματα.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων 

για τη περιγραφή διεργασιών κρυστάλλωσης δύο φάσεων (στερεάς / υγρής), μικτού 

αιωρήματος που λειτουργούν σε διαλείπουσα (batch) και σε ημι-διαλείπουσα (semi-batch) 

λειτουργία. Τα μαθηματικά μοντέλα περιγράφονται από ένα μικτό σύνολο ολοκληρωμάτων, 

μερικών και ολικών διαφορικών και αλγεβρικών εξισώσεων. Η εφαρμογή των προτεινόμενων 

μοντέλων επιδεικνύεται στην κρυστάλλωση της λακτόζης σε υδατικό διάλυμα. Η 

συγκεκριμένη ουσία γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη στην βιομηχανία τροφίμων και 

χρησιμοποιείται ευρέως σε αρκετά προϊόντα. 

Πιο συγκεκριμένα, η βάση των προτεινόμενων μοντέλων είναι η εξίσωση 

πληθυσμιακού ισοζυγίου (population balance), το οποίο καθορίζει τη λειτουργία κατανομής 

μεγέθους κρυστάλλων (crystals size distribution). Επίσης, περιγράφονται τα φυσικά φαινόμενα 

που συναντώνται στις διεργασίες κρυστάλλωσης, όπως ο ρυθμός πυρήνωσης (nucleation rate) 

των κρυστάλλων, η ανάπτυξη των κρυστάλλων (crystals growth) και τα φαινόμενα θραύσης 

(breakage phenomena) και συσσωμάτωσης (agglomeration phenomena) και ο τρόπος που 

επηρεάζουν τη λειτουργία της πυκνότητας μέσω του πληθυσμιακού ισοζυγίου. 

Τα μοντέλα εφαρμόζονται στο λογισμικό gPROMS™ και η αξιοπιστία τους ελέγχεται 

με πλήθος προσομοιώσεων. Τεχνικές δυναμικής βελτιστοποίησης που ενσωματώνονται στο 

gPROMS™ χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών λειτουργίας της 

διεργασίας. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την χρησιμότητα των προηγμένων τεχνικών 

βελτιστοποίησης σε διεργασία κρυστάλλωσης με χρήση λεπτομερών μοντέλων για την 

αποδοτική λειτουργία τους. 
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ABSTRACT 

 

Crystallization is a major unit operation, that is widely used in the process industries. A wide 

variety of materials are marketed in the crystalline form, such as sucrose, salt, paracetamol and 

many fertilizers. 

This diploma thesis aims at developing mathematical models for the description of two-

phase crystallization (solid / liquid), mixed suspension in cooling operation, operating in batch 

and semi-batch mode. The proposed models are described by integral, partial and differential 

and algebraic equations. The applicability of the proposed model is illustrated in a process used 

for the crystallization of lactose which is widely used in the food industry. 

The basic of the models is equation of the population balance that determines the 

crystals size distribution function. Other phenomena taking place in the crystallization 

processes are also modeled including crystal nucleation rate, crystals growth and breakage 

phenomena and agglomeration phenomena. 

The models are implemented in gPROMS™ software and their predictive power is 

assessed through a number of simulations. Dynamic optimization techniques in gPROMS™ are 

used to optimize the operation conditions of the process. The results indicate the importance of 

using advanced optimization techniques in complex crystallization processes described by first 

principle models in order to improve their performance.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Σημασία της κρυστάλλωσης  

Η κρυστάλλωση είναι μία από τις παλαιότερες και ευρέως χρησιμοποιούμενες φυσικές 

διεργασίες της χημικής βιομηχανίας. Χρησιμοποιείται συνήθως στα φαρμακευτικά προϊόντα, 

στις χημικές ουσίες και στις βιομηχανίες τροφίμων. Αποτελεί το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε 

διαδικασία διαχωρισμού και παράγει προϊόντα υψηλής καθαρότητας (Nagy, 2009). 

Η κρυστάλλωση διαλείπουσας λειτουργίας (batch crystallization) είναι πιθανότατα η 

πιο απλή και φθηνή διεργασία κρυστάλλωσης, καθώς αποτελείται από μια απλή ανοικτή 

δεξαμενή και έναν αναδευτήρα. Γενικά, χρησιμοποιείται σε μικρής κλίμακας διεργασίες 

(Papamichail, 1999). Η κρυστάλλωση ημι-διαλείπουσας λειτουργίας κρυστάλλωσης (semi-

batch crystallization) υιοθετείται ευρέως σε βιομηχανίες για την παραγωγή εξαιρετικά 

καθαρών προϊόντων σε μικρές ποσότητες. Οι μεθοδολογίες της μοντελοποίησης ημι-

διαλείπουσας λειτουργίας κρυστάλλωσης είναι καλά καθιερωμένες και οι στρατηγικές ελέγχου 

έχουν υποστεί πολλές βελτιώσεις τις τελευταίες δεκαετίες (Jha et al., 2017). 

 

1.2 Σκοπός της διπλωματικής  

Ο κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι η δυναμική μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση μη-

ισοθερμοκρασιακών μονάδων κρυστάλλωσης δύο φάσεων, σε λειτουργία ψύξης. 

Η εφαρμογή των προτεινόμενων μαθηματικών μοντέλων γίνεται με την μελέτη της 

κρυστάλλωσης της λακτόζη, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία τροφίμων. 

Τέλος, για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος εφαρμόζεται δυναμική 

βελτιστοποίηση, όπου ελέγχεται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της κατανομής μεγέθους 

των κρυστάλλων, καθώς και ο ρυθμός παραγωγής του προϊόντος. 

 

 1.3 Συνοπτική περιγραφή της διπλωματικής 

Η δομή της διπλωματικής έχει ως εξής: 

▪ Μια σύντομη επισκόπηση της φυσικής της κρυστάλλωσης παρουσιάζεται στο 

Κεφάλαιο 2. Οι θερμοδυναμικές αρχές της κρυστάλλωσης από το διάλυμα και οι 

κινητικές σχηματισμού των σωματιδίων παρατίθενται. Αναφέρονται, επίσης, οι κύριοι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη κατανομή μεγέθους των σωματιδίων. 
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▪ Η δυναμική μοντελοποίηση των διαδικασιών κρυστάλλωσης διαλείπουσας λειτουργίας 

εξετάζεται στο Κεφάλαιο 3. Μια βασική περίπτωση προσομοιώνεται και 

χρησιμοποιείται δυναμική βελτιστοποίηση για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της 

διεργασίας. 

▪ Το μοντέλο που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3 επεκτείνεται στο κεφάλαιο 4 σε πιο 

περίπλοκες διεργασίες που χρησιμοποιούνται για δυναμική προσομοίωση και 

βελτιστοποίηση. 

▪ Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται ορισμένα γενικά συμπεράσματα και συστάσεις 

για μελλοντικές εργασίες. 

 

Η μοντελοποίηση της κρυστάλλωσης της λακτόζης σε διαλείπουσα (batch) και ημι-

διαλείπουσα λειτουργία (semi-batch) πραγματοποιείται με τη μέθοδο ταυτόχρονης επίλυσης 

εξισώσεων πληθυσμιακού ισοζυγίου (population balance equations, PBE), εξισώσεων 

ισοζυγίου μάζας και ενέργειας, με χρήση του υπολογιστικού εργαλείου gPROMS™. 

Συγκεκριμένα, το ολοκληρωμένο μοντέλο της διεργασίας αποτελείται από το ισοζύγιο μάζας 

για το συστατικό, το πληθυσμιακό ισοζύγιο για τους κρυστάλλους, το ισοζύγιο ενέργειας για 

όλο το σύστημα και ορισμένες επιπρόσθετες εξισώσεις σχετικά με τους ορισμούς των 

χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων, των κινητικών και των φυσικών ιδιοτήτων.  
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2. Βασικές αρχές της κρυστάλλωσης 
 

Το κεφάλαιο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των φυσικών ιδιοτήτων και φαινομένων της 

κρυστάλλωσης. Οι θερμοδυναμικές αρχές της κρυστάλλωσης για το διάλυμα θεωρούνται ως 

κινητικές που σχετίζονται με το ρυθμό των διεργασιών, που περιγράφονται αναλυτικά στα 

επόμενα κεφάλαια. 

 

2.1 Θερμοδυναμικές αρχές 

Η θεμελιώδης κινητήρια δύναμη για την κρυστάλλωση από το διάλυμα είναι η διαφορά στο 

χημικό δυναμικό μεταξύ ενός μορίου σε κατάσταση ισορροπίας και ενός μορίου στην 

υπερκορεσμένη κατάσταση του (Garside, 2000). Ωστόσο, το χημικό δυναμικό δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί εύκολα και είναι πιο βολικό να περιγράφεται η κινητήρια δύναμη από την 

σκοπιά του υπερκορεσμού. Το μέγεθος, το σχήμα και η φάση στερεάς κατάστασης των 

κρυστάλλων του προϊόντος εξαρτώνται από το προφίλ του υπερκορεσμού που επιτυγχάνεται 

κατά τη διάρκεια της διεργασίας κρυστάλλωσης (Nagy et al., 2004). 

Συνεπώς, το S εκφράζεται ως συγκέντρωση διαλύματος. Ο Visser (1982) ανέπτυξε ένα 

μοντέλο για υπερκορεσμό διαλύματος λακτόζης σε ισορροπία μεταλλάξεως κάτω από 93.5°C 

(Wong and Hartel, 2014, Visser, 1982). 

𝑆 =
𝐶

𝐶𝐸𝑄 − 𝐹 𝐾𝑚 (𝐶 − 𝐶𝐸𝑄)
 (2.1) 

Όπου C η συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας στην υγρή φάση, CEQ  η κορεσμένη συγκέντρωση 

της διαλυμένης ουσίας, F ο συντελεστής διόρθωσης της κορεσμένης συγκέντρωσης για τη 

λακτόζη και ο παράγοντας Km αναφέρεται στον σταθερό ρυθμό πολυστροφισμού συναρτήσει 

της θερμοκρασίας. 

Οι κρύσταλλοι στον κρυσταλλωτήρα σχηματίζονται όταν η διαλυτότητα μιας 

διαλυμένης ουσίας σε ένα διάλυμα μειώνεται ως αποτέλεσμα της ψύξης του διαλύματος. 

Μείωση της διαλυτότητας μπορεί επίσης να επιτευχθεί με εξάτμιση του διαλύτη από το 

διάλυμα ή με την προσθήκη άλλου διαλύτη ο οποίος καθιζάνει την διαλυμένη ουσία. Η 

διαδικασία κρυστάλλωσης αποτελείται από δύο σημαντικά γεγονότα, τη πυρήνωση και την 

ανάπτυξη κρυστάλλων που συνεχίζουν να συμβαίνουν ταυτόχρονα και ο ρυθμός τους 

καθοδηγείται από το υπάρχον υπερκορεσμό στο διάλυμα.  
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Ο υπερκορεσμός μπορεί να μεταβληθεί με αλλαγή των συνθηκών λειτουργίας. 

Ανάλογα με τις συνθήκες, η πυρήνωση ή η ανάπτυξη μπορεί να κυριαρχεί πάνω από την άλλη 

και ως αποτέλεσμα, αποκτώνται κρύσταλλοι με διαφορετικά μεγέθη και σχήματα. Καθώς ο 

χρόνος εξελίσσεται, το επίπεδο υπερκορεσμού μειώνεται και επιτυγχάνεται ένα στάδιο 

ισορροπίας όπου η διαδικασία κρυστάλλωσης φτάνει σε σταθερή κατάσταση. Το μέγεθος του 

προϊόντος που σχηματίζεται είναι πολύ σημαντικό, καθώς βοηθά στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας ορισμένων διεργασιών όπως η διήθηση, το πλύσιμο κλπ. που 

συμβαίνουν μετά το τέλος της διεργασίας κρυστάλλωσης (Jha et al., 2017). 

 

2.2 Κινητική σχηματισμός σωματιδίων 

Αυτή η ενότητα περιγράφει ορισμένα σημαντικά φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με την 

κρυστάλλωση. Αυτές περιλαμβάνουν πυρήνωση κρυστάλλων, κρυσταλλική ανάπτυξη, 

συσσωμάτωση κρυστάλλων καθώς και θραύση και φθορά κρυστάλλων. 

 

2.2.1 Πυρήνωση κρυστάλλων (crystal nucleation) 

Η πυρήνωση λαμβάνει χώρα λόγω συσσώρευσης και συσσωμάτωσης μορίων ή ιόντων σε 

διάλυμα, ατμό ή υπερκορεσμένο διάλυμα. Μετά την πυρήνωση, τα συσσωματώματα είναι 

σταθερά και αναπτύσσονται σε ανιχνεύσιμο μέγεθος. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.1, η 

πυρήνωση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δυο μεγάλες κατηγορίες την πρωτογενή και τη 

δευτερογενή πυρήνωση. Πιο συγκεκριμένα:  

 

I. Πρωτογενής πυρήνωση (πυρήνωση χωρίς κρυσταλλική ύλη) 

A. Ομοιογενής πυρήνωση (αυθόρμητη πυρήνωση από καθαρό διάλυμα) 

B. Ετερογενής πυρήνωση (προκαλείται από ξένα σωματίδια) 

II. Δευτερογενής πυρήνωση (προκαλείται από την παρουσία υπαρχόντων κρυστάλλων) 

A. Επαγόμενη (με άλλους κρυστάλλους ή τμήματα κρυστάλλων) 

B. Διάτμηση (λόγω ροής ρευστού) 

C. Κάταγμα (λόγω κρούσης σωματιδίων) 

D. Τριβή (λόγω κρούσης σωματιδίων ή ροής ρευστού) 

E. Βελονοειδής (λόγω διαταραχής των σωματιδίων) (Jones, 2002) 
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Σχήμα 2.1 Κατηγοριοποίηση του μηχανισμού πυρήνωσης (Agrawal, 2012) 

 

 

Πρωτογενής πυρήνωση (primary nucleation) 

Η πρωτογενής πυρήνωση πραγματοποιείται είτε παρουσία (ετερογενούς) είτε απουσίας 

(ομοιογενούς) αιωρούμενων σωματιδίων που καταλύουν σχηματισμό σταθερών 

συσσωματωμάτων (Jones, 2002).  

Αυτός ο τρόπος πυρήνωσης είναι συνέπεια των ταχέων τοπικών διακυμάνσεων σε 

μοριακή κλίμακα σε μία ομοιογενή φάση που είναι σε κατάσταση μετασταθούς ισορροπίας. Το 

βασικό φαινόμενο ονομάζεται ομογενής πυρήνωση (homogeneous nucleation), το οποίο 

περιορίζεται περαιτέρω στον σχηματισμό νέων κρυστάλλων μέσα σε μια φάση που δεν 

επηρεάζεται με κανέναν τρόπο από στερεά οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των 

τοιχωμάτων του δοχείου ή ακόμη και τα πιο λεπτά σωματίδια ξένων ουσιών.  

Μια εναλλακτική λύση συμβαίνει όταν στερεά σωματίδια ξένων ουσιών επηρεάζουν 

τη διαδικασία σχηματισμού πυρήνων καταλύοντας μια αύξηση του ρυθμού πυρήνωσης σε μια 

δεδομένη τιμή υπερκορεσμού ή δίνοντας ένα πεπερασμένο ρυθμό υπερκορεσμού όπου η 

ομοιογενής πυρήνωση θα συνέβαινε μόνο μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό 

ονομάζεται ετερογενής πυρήνωση (Tavare, 1995). Ή διαφορετικά, ομογενής πυρήνωση 

συμβαίνει απευθείας από το διάλυμα, ενώ η ετερογενής πυρήνωση εμφανίζεται σε ξένη 

επιφάνεια όπως τα σωματίδια σκόνης, πράγμα που μειώνει την ενέργεια που απαιτείται για τη 

δημιουργία πυρήνων και συνεπώς συμβαίνει σε σχετικά χαμηλότερη τιμή υπερκορεσμού 

(Jones, 2002, Nagy et al., 2004). 
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Ο ρυθμός πυρήνωσης, J, που προκαλείται από έναν πρωτογενή ομογενή μηχανισμό 

πυρήνωσης, μπορεί να περιγραφεί με μια έκφραση της μορφής (Tavare, 1995): 

𝐽 = 𝛢 𝑒
−𝛥𝐺
𝑘 𝑇𝑘  (2.2) 

Όπου k είναι η σταθερά Boltzmann και η ΔG είναι η ελεύθερης ενέργειας Gibbs, μεταξύ ενός 

μικρού σωματιδίου διαλυμένης ουσίας και διαλύματος σε διάλυμα (Tavare, 1995). 

Σε χαμηλούς υπερκορεσμούς και θερμοκρασίες, η ενέργεια που είναι διαθέσιμη στο 

υπερκορεσμένο διάλυμα είναι ανεπαρκής για να προκαλέσει σχηματισμό πυρήνων με 

ομοιογενή πυρήνωση (McLeod et al., 2010, Shi et al., 1989). Επομένως, η ετερογενής 

πυρήνωση είναι η κύρια πηγή αρχικής δημιουργίας πυρήνων. Μετά από αυτό, κυριαρχεί η 

δευτερογενής πυρήνωση (Shi et al., 1990). 

 

 

Δευτερογενής πυρήνωση (secondary nucleation) 

Ο σχηματισμός πυρήνων που αποδίδεται στην επίδραση των υπαρχόντων μακροσκοπικών 

κρυστάλλων αποκαλείται δευτερογενής πυρήνωση. Οι περισσότερες πειραματικές 

παρατηρήσεις τείνουν να υποδηλώνουν ότι η δευτερογενής πυρήνωση αποτελεί σημαντική 

πηγή για την παραγωγή πυρήνων και ότι στη βιομηχανική πρακτική έχει κυρίαρχη επίδραση 

στη συνολική απόδοση (Papamichail, 1999, Shi et al., 1990). 

Ο ρυθμός δευτερογενούς πυρήνωσης (B0) συσχετίζεται με τις συνθήκες λειτουργίας 

μέσω των εκφράσεων Arrhenius (Shi et al., 1990):   

𝐵0 = 𝑘0,𝑁 𝑒
𝐸𝛼,𝑁
𝑅 𝑇𝑘  (𝑆 − 1)𝑛 (2.3) 

Όπου 𝑘0,𝑁 , 𝑛 θεωρούνται εμπειρικές σταθερές, S είναι ο υπερκορεσμός, 𝐸𝛼,𝑁 είναι η ενέργεια 

ενεργοποίησης για τη πυρήνωση, 𝑇𝑘 είναι η θερμοκρασία σε Kelvin (K). Οι τιμές των 

παραμέτρων αυτών (𝑘0,𝑁 , 𝑛, 𝐸𝛼,𝑁) εξάγονται από πειραματικά δεδομένα για την διεργασία της 

κρυστάλλωσης (Wong and Hartel, 2014). Σε σύγκριση με την πρωτογενή πυρήνωση, η 

δευτερογενής πυρήνωση έχει χαμηλότερη ενεργότητα ενεργοποίησης και μπορεί να 

ενεργοποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα υπερκορεσμού (McLeod et al., 2010). 
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2.2.2 Ανάπτυξη κρυστάλλων (crystal growth) 

Ο ρυθμός ανάπτυξης συσχετίζεται με παρόμοιο τρόπο με τον ρυθμό πυρήνωσης. Συνιστάται 

συνήθως να αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη κρυστάλλων (Wong and Hartel, 2014): 

𝐺 = 𝑘0,𝐺 𝑒
𝐸𝛼,𝐺
𝑅 𝑇𝑘  (𝑆 − 1)𝑚 (2.4) 

Όπου 𝑘0,𝐺 , 𝑚 είναι εμπειρικές σταθερές και η 𝐸𝛼,𝐺 είναι η ενέργεια ενεργοποίησης για την 

ανάπτυξη κρυστάλλων. Οι τιμές των παραμέτρων αυτών (𝑘0,𝐺 , 𝑚, 𝐸𝛼,𝐺) εξάγονται από 

πειραματικά δεδομένα για την διεργασία της κρυστάλλωσης.  

Η εξάρτηση από την θερμοκρασία ενσωματώθηκε με έκφραση τύπου Arrhenius 

(Rawlings et al., 1993). Η τιμή του m αναφέρεται συνήθως στην περιοχή από 2 έως 3, όπου μια 

τιμή m μεγαλύτερη από 2 μπορεί να υποδεικνύει τα αποτελέσματα της ακαθαρσίας β-λακτόζης 

στην ανάπτυξη κρυστάλλων (Shi et al., 1990).  

Στη βιβλιογραφία, η τιμή του 𝐸𝛼,𝐺 για τη λακτόζη βρίσκεται μεταξύ των τιμών 22 −

24 𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙⁄ . Η υψηλή 𝐸𝛼,𝐺 υποδεικνύει ότι η αύξηση των κρυστάλλων λακτόζης είναι 

πιθανότατα ένας μηχανισμός ολοκλήρωσης της επιφάνειας, όπου ο ρυθμός ανάπτυξης 

προσδιορίζεται από το ρυθμό που τα μόρια λακτόζης ενσωματώνονται στο κρυσταλλικό 

πλέγμα (Shi et al., 1990, Wong and Hartel, 2014). 

 

2.2.3 Συσσωμάτωμα κρυστάλλων (crystal agglomeration) 

Η παρουσία συσσωματωμένων σωματιδίων στα συστήματα κρυστάλλωσης είναι αρκετά 

συνηθισμένη. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές μορφές συσσωματωμάτων. Δύο τρόποι 

μπορούν γενικά να διακριθούν, ο πρωταρχικός (ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των 

κρυστάλλων), και ο δευτερογενής (ως συνέπεια της συσσωμάτωσης κρυστάλλων). 

Η συσσωμάτωση δύο σωματιδίων του όγκου 𝑢 και (𝜈 − 𝑢) σε ένα σωματίδιο του όγκου 

𝜈 μπορεί να εκπροσωπείται από τις ακόλουθες λειτουργίες γέννησης (birth) και θανάτου (death 

functions) (Tavare and Patwardhan, 1992): 

𝐵𝑎(𝑣) =
1

2
∫ 𝑘(𝑢, 𝜈 − 𝑢) 𝑛(𝑢) (𝜈 − 𝑢)

𝑣

0

𝑑𝑢 (2.5) 

και:  

𝐷𝑎(𝑣) = 𝑛(𝜈) ∫ 𝑘(𝑢, 𝜈) 𝑛(𝑢)
∞

0

𝑑𝑢 (2.6) 

Όπου ο πυρήνας συσσωμάτωσης, 𝑘(𝑢, 𝜈 − 𝑢), είναι ένα μέτρο της συχνότητας των 

συγκρούσεων μεταξύ των σωματιδίων του όγκου 𝑢 και (𝜈 − 𝑢) που επιτυγχάνουν την 
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παραγωγή ενός σωματιδίου όγκου 𝜈. Ο συντελεστής 1 2⁄  στην Εξίσωση 2.5 εξασφαλίζει ότι οι 

συγκρούσεις δεν υπολογίζονται δύο φορές.  

Ο πυρήνας συσσωμάτωσης, 𝑘(𝑢, 𝜈 − 𝑢), εξαρτάται από το περιβάλλον και τις φυσικές 

δυνάμεις που είναι καθοριστικές στο μηχανισμό της συσσωμάτωσης, η οποία αποφασίζει τη 

λειτουργική του μορφή. Αν και πολλές θεωρητικές και εμπειρικές συνθέσεις του πυρήνα 

συσσωμάτωσης είναι διαθέσιμες για να περιγράψουν διάφορους μηχανισμούς συσσωμάτωσης, 

μπορεί να είναι απαραίτητο να υποθέσουμε ότι ο πυρήνας συσσωμάτωσης είναι ανεξάρτητος 

από τον όγκο του κρυστάλλου, τουλάχιστον σε μια μικρή κλίμακα πειραματικών συνθηκών 

που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση παραμέτρων των δυναμικών διαδικασιών  (Tavare 

and Patwardhan, 1992). 

 

2.2.4 Θραύση και φθορά κρυστάλλων (crystal breakage and attrition) 

Η φθορά σωματιδίων και ο κατακερματισμός (θραύση) συμβαίνουν σε πολλές λειτουργίες 

μονάδων. Η τριβή αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία τα λεπτόκοκκα σωματίδια (fines) 

αφαιρούνται από τις επιφάνειες των γονικών σωματιδίων (parent particles). Ο θρυμματισμός 

είναι η διαδικασία με την οποία τα γονικά σωματίδια διασπώνται σε μικρότερες οντότητες 

σημαντικού μεγέθους, με αποτέλεσμα την ταχεία εξαφάνιση των αρχικών σωματιδίων. 

Υπάρχουν πολλοί δυνητικοί μηχανισμοί για τη διαδικασία τριβής, αλλά οι πιο σημαντικοί από 

αυτούς είναι (Synowiec et al., 1993): 

▪ Τάσεις προκαλούμενες από κρούσεις (συγκρούσεις κρυστάλλων-κρυστάλλων, 

συγκρούσεις κρυστάλλων-τοίχων, συγκρούσεις κρυστάλλων). 

▪ Τάσεις προκαλούμενες από το ρευστό (τάσεις διάτμησης, τάσεις οπισθέλκουσας, 

τάσεις πίεσης). 

Προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν τα φαινόμενα θραύσης, απαιτούνται δύο στοιχεία. 

Αυτά είναι ο ρυθμός με τον οποίο συμβαίνει η θραύση και ο αριθμός και τα μεγέθη των 

παιδικών σωματιδίων (child particles) που προκύπτουν από τη θραύση του γονικού σωματιδίου 

(parent particles). 

Η θραύση ενός σωματιδίου του όγκου u σε ένα σωματίδιο όγκου 𝜈 και (𝜈 − 𝑢) μπορεί να 

εκπροσωπηθεί από τις ακόλουθες λειτουργίες γέννησης (birth) και θανάτου (death functions) 

(Symeonidis, 1997): 

𝐵𝑏(𝑣) = ∫ 𝑘′(𝑢, 𝜈) 𝑛(𝑢)
∞

0

𝑑𝑢 (2.7) 

και:  
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𝐷𝑏(𝑣) = 𝑛(𝜈) ∫ 𝑘′(𝑢, 𝜈)
𝜈

0

𝑑𝑢 (2.8) 

όπου ο πυρήνας 𝑘′(𝑢, 𝜈) είναι ένα μέτρο της συχνότητας με το οποίο ένα σωματίδιο όγκου 𝑢 

σπάει σε δύο σωματίδια όγκου 𝜈 και (𝑢 − 𝜈) αντίστοιχα. 

 

2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή μεγέθους κρυστάλλων (crystals size 

distribution, CSD) 

Η κατανομή μεγέθους κρυστάλλων (crystal size distribution, CSD) αποτελεί βασικό παράγοντα 

στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και καθορίζει την αποτελεσματικότητα πολλών 

διεργασιών. Πολλά προβλήματα στην κρυστάλλωση διαλείπουσας λειτουργίας μπορούν να 

αποδοθούν στα χαρακτηριστικά των κακών σωματιδίων που συμβαίνουν στο στάδιο της 

κρυστάλλωσης. Γενικά, η κύρια δυσκολία στην κρυστάλλωση διαλείπουσας λειτουργίας είναι 

η επίτευξη ομοιόμορφου και αναπαραγώγιμου CSD.  

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος κατά τη διάρκεια της διεργασίας και η βελτιστοποίηση είναι 

μέθοδοι που επιτρέπουν βελτιωμένη ποιότητα κρυσταλλικού προϊόντος και μικρότερους 

χρόνους επεξεργασίας (Nagy et al., 2011). Η μέση και η τυπική απόκλιση του CSD είναι μέτρα 

που καθορίζουν την καταλληλότητα των κρυστάλλων για συγκεκριμένες εφαρμογές 

(Symeonidis, 1997). 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το CSD είναι: 

▪ Η σύνθεση της τροφής, η θερμοκρασία, η παροχή και η ενδεχόμενη μεταφορά 

κρυστάλλων από προηγούμενα στάδια κρυστάλλωσης. 

▪ Ο βαθμός υπερκορεσμού και η πυκνότητα μάγματος, 

▪ Η παρουσία διαλυτών, προσθέτων και γενικά ξένων διεπαφών. 

▪ Η γεωμετρία της μονάδας κρυστάλλωσης, η υδροδυναμική, οι συνθήκες ανάμιξης και 

η κυκλοφορία (Papamichail, 1999). 

 

2.4 Πληθυσμιακό ισοζύγιο (population balance) 

Η δυναμική συμπεριφορά μιας διεργασίας κρυστάλλωσης διαλύματος περιγράφεται 

από το πληθυσμιακό ισοζύγιο. Η βέλτιστη λειτουργία των κρυσταλλωτήρων διαλείπουσας 

λειτουργίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οι δυσκολίες αυτές προέρχονται κυρίως από την 

πολυπλοκότητα των μοντέλων διεργασίας, τις αβεβαιότητες των κινητικών κρυστάλλωσης και 

τις εγγενείς αβεβαιότητες της διαδικασίας που μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα 

του πλαισίου προηγμένων στρατηγικών ελέγχου. Οι πεπερασμένες προσεγγίσεις διαστάσεων 
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της εξισώσεως του πληθυσμιακού ισοζυγίου (population balance) οδηγούν συνήθως σε σύνολα 

υψηλών τάξεων συνήθων διαφορικών εξισώσεων και εκεί έγκειται (Mesbah et al., 2012). 

Ειδικότερα, η εξίσωση του πληθυσμιακού ισοζυγίου (population balance equation, 

PBE) είναι μια μη γραμμική μερική ολοκλήρω-διαφορική εξίσωση που παρέχει μια 

αιτιοκρατική περιγραφή των κατανεμημένων χαρακτηριστικών της διεσπαρμένης φάσης ή 

αλλιώς μια μαθηματική διατύπωση της εξέλιξης της κατανομής μεγέθους κρυστάλλων (CSD) 

στις διεργασίες κρυστάλλωσης (Mesbah et al., 2012, Nagy et al., 2004). Το πληθυσμιακό 

ισοζύγιο περιγράφει την ολοκληρωμένη επίδραση της κινητικής κρυστάλλωσης στη δυναμική 

εξέλιξη της κατανομής μεγέθους κρυστάλλων (Nagy, 2009). 

 

2.5 Περιγραφή της λακτόζης  

Η λακτόζη (4-0-β-γαλακτοπυρανοζυλ-D-γλυκοπυρανόζη, C12H22O11) είναι ένας δισακχαρίτης 

που αποτελείται από ένα μόριο γλυκόζης συνδεδεμένο σε ένα μόριο γαλακτόζης. Ένα 

χαρακτηριστικό της λακτόζης η συμπεριφορά της σε διαφορετικές καταστάσεις και οι 

φυσικοχημικές της αλληλεπιδράσεις που εξαρτώνται από τη θερμοκρασία. Η λακτόζη σε 

υδατικά διαλύματα υπάρχει στις μορφές α και β, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

Κρύσταλλοι α-λακτόζης μπορούν να παρασκευαστούν ως μονοένυδροι με συμπύκνωση ενός 

υδατικού διαλύματος λακτόζη στον υπερκορεσμό επιτρέποντάς έτσι στη λακτόζη να 

κρυσταλλώσει σε ένα μέτριο ποσοστό κάτω από τους 93.5°C (Drapier-Beche et al., 1999). 

 

Σχήμα 2.2 Δομή των μορίων λακτόζης στην διαμόρφωση α και β (Jane Selia dos Reis Coimbra, 

2009) 
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Η κρυστάλλωση στην πιο βασική της έννοια είναι μια διαδικασία δύο σταδίων που 

περιλαμβάνουν πυρήνωση και ανάπτυξη του πυρήνα σε ένα μακρο-μέγεθος. Γενικά, ο ρυθμός 

αύξησης των κρυστάλλων αυξάνεται γρήγορα όσο ο υπερκορεσμός αυξάνεται (Twieg and 

Nickerson, 1968, van Kreveld and Michaels, 1965). Το ποσοστό είναι διαφορετικό για τις 

διαφορετικές φάσεις των κρυστάλλων, αποτέλεσμα που αλλάζει το σχήμα των κρυστάλλων 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Η κάλυψη της επιφάνειας του κρυστάλλου είναι ένας κρίσιμος 

παράγοντας στο σχηματισμό των κρυστάλλων, ενώ ο ρυθμός διάχυσης της α-λακτόζης στην 

επιφάνεια δεν περιορίζει το ρυθμό (Thurlby, 1976). 

 

Σχήματα και κρυστάλλωση 

Τα σχήματα των πυραμίδων, των Τomahawk και των πρισμάτων είναι οι πιο κοινές 

μορφές των κρυστάλλων, αλλά οι κρύσταλλοι λακτόζης μπορούν να παρατηρηθούν σε μια 

ποικιλία από άλλα σχήματα, ανάλογα με τις συνθήκες της κρυστάλλωσης. Ο κύριος 

παράγοντας που διέπει τη μορφή των κρυστάλλων λακτόζης είναι ο υπερκορεσμός του 

διαλύματος. Ο υψηλός υπερκορεσμός επιταχύνει την ταχεία κρυστάλλωση και σχηματίζουν 

μόνο πρίσματα. Όσο ο υπερκορεσμός μειώνεται, η κυρίαρχη μορφή κρυστάλλων αλλάζει από 

πλάκες σε σχήμα διαμαντιού, κατόπιν σε πυραμίδες και Τomahawk, και τελικά σε ένα πλήρως 

αναπτυγμένο κρύσταλλο δείχνοντας ένα πλήθος φάσεων (Nickerson, 1979, Jelen and Coulter, 

1973).  

 

Σχήμα 2.3 Μορφή Tomahawk κρυστάλλου της λακτόζης (Jane Selia dos Reis Coimbra, 2009) 

 

Διάφορες μελέτες καταδεικνύουν τις φυσικοχημικές αλληλεπιδράσεις υδατικών 

διαλυμάτων λακτόζης σε διαφορετικούς βαθμούς υπερκορεσμού, θερμοκρασίες, διαφορετικά 

στάδια κρυστάλλωσης και παρουσία ή απουσία διάφορων υδατοαναμίξιμων οργανικών 
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διαλυτών (Zeng et al., 2000). Όταν η κρυστάλλωση γίνεται σε διαφορετικούς διαλύτες, είναι 

δυνατό να αποκτηθούν διαφορετικές συνήθειες κρυστάλλου που οφείλεται στις διαφορές στην 

ενέργεια πρόσδεσης στις κρυσταλλικές επιφάνειες (Jane Selia dos Reis Coimbra, 2009). 

Οι τυπικοί κρύσταλλοι λακτόζης που παράγονται μέσω βιομηχανικής διεργασίας 

παρουσιάζονται στο σχήμα 2.4 (Α). Αυτοί οι κρύσταλλοι έχουν ευρεία κατανομή μεγέθους 

κρυστάλλων (CSD) με τεράστιο πληθυσμό λεπτών σωματιδίων (κρύσταλλοι λακτόζης 

μεγέθους <100 μm). Η αποτελεσματικότητα της διεργασίας εξευγενισμού λακτόζης μπορεί να 

βελτιωθεί με τον περιορισμό της παραγωγής λεπτόκοκκων σωματιδίων (Wong and Hartel, 

2014). 

 

 

Σχήμα 2.4 Μικροσκοπική εικόνα της λακτόζης που συλλέγεται από τον κρυσταλλωτήρα (Α) 

μιας τρέχουσας εμπορικής διαδικασίας (Β) μια βελτιωμένη διαδικασία κρυστάλλωσης (Wong 

and Hartel, 2014)  

 

Κρυστάλλωση λακτόζης στη βιομηχανία 

Οι αρχές της κρυστάλλωσης και οι παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των 

κρυστάλλων λακτόζης έχουν εφαρμοστεί στα γαλακτοκομικά προϊόντα για να κατανοήσουν 

τις συνέπειες των συνθηκών επεξεργασίας της σύστασης της λακτόζης των γαλακτοκομικών 

προϊόντων σχετικά με την ποιότητά τους. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ταχεία κρυστάλλωση 

παράγει μικρούς κρυστάλλους (Gänzle et al., 2008). Καινοτόμα σχέδια του εξοπλισμού και 

κατάλληλες τεχνικές επεξεργασίας (όπως δημιουργία επαρκούς ποσότητα μικρών 

κρυστάλλων) επιτρέπουν τη διαμόρφωση υψηλών προϊόντων υψηλής ποιότητας ακόμη και υπό 

συνθήκες υψηλής απόδοσης. Ένα από τα πιο δυσάρεστα ελαττώματα υφής στα γαλακτοκομικά 

προϊόντα είναι η άμμος που μπορεί να εμφανιστεί ιδιαίτερα στο παγωτό και το Νορβηγικό τυρί 

τυρογάλακτος. Η αμυγδαλότητα προκαλείται από κρύσταλλους λακτόζης που είναι αρκετά 
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μεγάλοι για να είναι ανιχνεύσιμοι στο στόμα, αλλά δεν διαλύονται εύκολα, δημιουργώντας έτσι 

ακατέργαστη ή κοκκώδη αίσθηση (Haque and Roos, 2005, Paterson et al., 2005). 

Στη φαρμακευτική βιομηχανία, η λακτόζη χρησιμοποιείται συνήθως ως παράγοντας 

διογκώσεως σε φαρμακευτικές συνταγές τόσο για τον άνθρωπο όσο και για κτηνιατρικά 

φαρμακευτικά προϊόντα (Miao and Roos, 2005). Οι ομοιομορφία των κρυστάλλων, η ομαλή 

επιφάνεια καθώς και τα ευνοϊκά σχήματα έχουν κρίσιμη σημασία για τις ιατρικές εφαρμογές. 

Η πηγή και η ποιότητα της λακτόζης μπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση στην παραγωγή του 

φαρμάκου (Larhrib et al., 2003).  

Ως εκ τούτου, η επιθυμία για τη μετατροπή της λακτόζης και των συστατικών που 

περιέχουν λακτόζη σε εμπορικά βιώσιμα προϊόντα αυξάνονται και οι πρόσθετες καινοτόμες 

εφαρμογές στις  φαρμακευτικές και χημικές βιομηχανίες είναι απαραίτητες. Η παραδοσιακή 

άποψη της λακτόζης ως εμπορεύματος, που παράγεται από την παραδοσιακή κρυστάλλωση ή 

πιθανώς άλλες διαδικασίες όπως η ξήρανση με ψεκασμό, δεν ήταν οικονομικά συμφέρουσες 

στο παρελθόν. Παρόλο που υπάρχουν αρκετοί βιομηχανικοί κατασκευαστές λακτόζης 

προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων λακτόζης για ποικίλες χρήσεις (από τα βρεφικά 

τρόφιμα στα είδη ζαχαροπλαστικής έως τη λακτόζη του φαρμάκου), η συνολική αγορά 

παραδοσιακών προϊόντων λακτόζης είναι σχετικά στατική και οι νέες προσεγγίσεις στη χρήση 

της λακτόζης είναι απαραίτητες ώστε να επιτύχει ένα «κβαντικό άλμα» στη μετατροπή αυτού 

του μοναδικού υδατάνθρακα σε νέα βιομηχανικά ελκυστικά προϊόντα. 

Τέλος, η αντιμετώπιση του ευρέως διαδεδομένου προβλήματος της έλλειψη λακτόζης 

σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία σε πολλούς 

ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που έχουν μικρή πρόσβαση στο γάλα και τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα. Αυτό θα ωφελούσε τους βιομηχανικούς γαλακτοκομικούς μεταποιητές στο άνοιγμα 

νέων ελκυστικών αγορών για τον αποξηραμένο ορό γάλακτος και άλλων γαλακτοκομικών 

προϊόντων που περιέχουν λακτόζη (Gänzle et al., 2008). 
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3. Δυναμική μοντελοποίηση, 
προσομοίωση και βελτιστοποίηση 
διεργασιών κρυστάλλωσης διαλείπουσας 
λειτουργίας  

 
Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει τη δυναμική μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση 

ενός κρυσταλλωτήρα διαλείπουσας λειτουργίας, διπλής φάσης (στερεής / υγρής), μη 

ισοθερμοκρασιακού τρόπου ψύξης, ανάμεικτης διαλείπουσας λειτουργίας (Batch Mixed 

Suspension, BMS, crystallizer). Εν συνεχεία, το σχήμα 3.1 απεικονίζει τον κρυσταλλωτήρα. Ο 

κρυσταλλωτήρας περιέχει ένα μίγμα πολλών συστατικών διαλυτών και διαλυμένης ουσίας. 

Επίσης, αρχικά μπορεί να περιέχει μερικούς κρυστάλλους. Στο τέλος της διεργασίας, τα 

περιεχόμενα είναι υπό τη μορφή πολτού που περιέχει κρυστάλλους και διάλυμα (μάγμα). 

Οι διαλείπουσας λειτουργίας κρυσταλλωτήρες σε λειτουργία ψύξης είναι πιθανώς ο 

απλούστερος και ο φθηνότερος τύπος κρυσταλλωτήρων, καθώς μπορούν απλά να 

αποτελούνται από ανοιχτή δεξαμενή και αναδευτήρα. Χρησιμοποιούνται γενικά σε μικρής 

κλίμακας επιχειρήσεις και πιο συχνά στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία. (Papamichail, 

1999) 

 

Σχήμα 3.1 Δύο φάσεων, ψυκτικής λειτουργίας διαλείπουσας λειτουργίας κρυσταλλωτήρας 

(Papamichail, 1999) 
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3.1 Δυναμική μοντελοποίηση 

Το συνολικό μαθηματικό μοντέλο της εξεταζόμενης διαδικασίας συνίσταται από την ισορροπία 

υλικών για κάθε συστατικό, το πληθυσμιακό ισοζύγιο για τους κρυστάλλους, το ενεργειακό 

ισοζύγιο για το σύνολο του συστήματος και ορισμένες συμπληρωματικές σχέσεις που αφορούν 

τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται, την κινητική και τις φυσικές ιδιότητες. Τα σύμβολα των 

μεταβλητών και παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο συνοψίζονται στον Πίνακα 

3.1. 

 

3.1.1 Παραδοχές μοντελοποίησης 

Οι κυριότερες παραδοχές και χαρακτηριστικά του προτεινόμενου μοντέλου είναι τα εξής: 

➢ Στον κρυσταλλωτήρα υπάρχουν δύο φάσεις, δηλαδή η στερεά και η υγρή φάση, που 

αποτελούν τον όγκο του εναιωρήματος. 

➢ Το σύστημα είναι τέλεια αναμεμειγμένο και οι δύο φάσεις βρίσκονται σε θερμική 

ισορροπία. 

➢ Καμία αντίδραση δεν λαμβάνει χώρα σε καμία φάση του κρυσταλλωτήρα. 

➢ Υπάρχουν NoComp συστατικά (αριθμός συστατικών στη μονάδα) στον 

κρυσταλλωτήρα. Το πρώτο στην αρίθμηση συστατικό είναι πάντα η διαλυμένη ουσία. 

➢ Οι σχηματιζόμενοι κρύσταλλοι αποτελούνται μόνο από την καθαρή διαλυμένη ουσία. 

Επίσης, οι κρύσταλλοι μπορούν να περιγραφούν μόνο με βάση το μέγεθος τους, L. 

➢ Τα φαινόμενα συσσωμάτωσης και θραύσης δεν λαμβάνονται υπόψη στην εξίσωση του 

πληθυσμιακού ισοζυγίου. 

➢ Οι κρύσταλλοι κυμαίνονται μεταξύ μεγέθους 𝐿𝑜 και 𝐿𝛭𝛢𝛸. Οι ποσότητες κρυστάλλων 

μικρότερες από 𝐿𝑜 και μεγαλύτερες από 𝐿𝛭𝛢𝛸 είναι αμελητέες. 

➢ Ο κρυσταλλωτήρας είναι εφοδιασμένος με ένα ψυκτικό μανδύα και η δυναμική του 

μανδύα είναι αμελητέα. 

➢ Οι απώλειες θερμότητας στο περιβάλλον είναι αμελητέες. 

➢ Η κινητική και η πιθανή ενεργειακή συνεισφορά της εισόδου και των ρευμάτων εξόδου 

στο ενεργειακό ισοζύγιο δε λαμβάνονται υπόψη. 

➢ Η συνεισφορά ενέργειας από τη διαδικασία της ανάδευσης στο ενεργειακό ισοζύγιο δε 

λαμβάνεται υπόψη. 

➢ Η επίδραση πίεσης στις φυσικές ιδιότητες του υγρού και της στερεάς φάσης είναι 

αμελητέα. Επιπλέον, η πυκνότητα του στερεού θεωρείται ότι είναι σταθερή, 

ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία (Papamichail, 1999). 
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Πίνακας 3.1 Συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση κρυσταλλωτήρα 

διαλείπουσας λειτουργίας 

Σύμβολο Περιγραφή Μονάδες 

𝐴 
Αποτελεσματική περιοχή ανταλλαγής 

θερμότητας στον μανδύα 
𝑚2 

𝐵0 Ρυθμός πυρήνωσης 𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠
𝑚3 ℎ𝑟

⁄  

𝐶 
Συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας στην υγρή 

φάση 

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍 𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜏𝜄𝜅𝜊ύ 𝜇έ𝜎𝜊𝜐
⁄  

𝐶𝐸𝑄 
Κορεσμένη συγκέντρωση της διαλυμένης 

ουσίας 

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍 𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜏𝜄𝜅𝜊ύ 𝜇έ𝜎𝜊𝜐
⁄  

𝐶�̃� 
Συνδυασμένη συγκέντρωση του συστατικού 

i στον πολτό 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝐶𝑝𝐶 Θερμοχωρητικότητα νερού ψύξης 𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔 ℃⁄  

𝑑𝐶𝑅𝑌 Διάμετρος κρυσταλλωτήρα 𝑚 

𝐺 Ρυθμός ανάπτυξης κρυστάλλου 𝑚𝑚
ℎ𝑟⁄  

ℎ̂𝐿 Ειδική ενθαλπία της υγρής φάσης 𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔⁄  

ℎ̂𝑆 Ειδική ενθαλπία της στερεής φάσης 𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔 ⁄  

𝑖 Δείκτης συστατικού − 

𝐾𝑉 
Συντελεστής ογκομετρικού σχήματος 

κρυστάλλου 
− 

𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 Επίπεδο κρυσταλλωτήρα 𝑚 

𝐿 Μέγεθος κρυστάλλου 𝑚𝑚 

�̅� Μέσο μέγεθος σωματιδίων 𝑚𝑚 

𝐿𝑜 Μέγεθος κρυστάλλων στην πυρήνωση 𝑚𝑚 

𝐿𝑀𝐴𝑋 
Μέγιστο μέγεθος κρυστάλλων που 

εξετάζονται 
𝑚𝑚 

𝐿𝑀𝐼𝑁 Κρίσιμο μέγεθος κρυστάλλων 𝑚𝑚 

𝑀𝑖 
Ολική μάζα κατακράτησης του συστατικού 

i 
𝑘𝑔 

𝑀𝐿 Μάζα υγρής φάσης που κατακρατείται 𝑘𝑔 

𝑀𝑆 Μάζα στερεής φάσης που κατακρατείται 𝑘𝑔 

𝑀𝑇 Πυκνότητα μάγματος 𝑘𝑔
𝑚3⁄  

𝑛 Συνάρτηση πυκνότητας μεγέθους 𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠
𝑚 𝑚3⁄  

𝑁 
Συνάρτηση πυκνότητας μεγέθους του 

όγκου εναιωρήματος 
𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑚⁄  

𝑁𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝 Αριθμός συστατικών στη μονάδα − 

𝑞𝐶 Ροή μάζας του νερού ψύξης 𝑘𝑔
ℎ𝑟

⁄  
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𝑄𝐽𝐴𝐶𝐾𝐸𝑇 
Ρυθμός θερμότητας που απομακρύνεται 

από νερό ψύξης 
𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟⁄  

𝑡 Χρόνος ℎ𝑟 

𝛵 Θερμοκρασία κρυστάλλωσης ℃ 

𝑇𝐶,𝐼𝑁 Θερμοκρασία εισαγωγής νερού ψύξης ℃ 

𝑇𝐶,𝑂𝑈𝑇 Θερμοκρασία εξόδου νερού ψύξης ℃ 

𝑇𝐶 Θερμοκρασία αναφοράς ℃ 

�̂�𝐿 
Ειδική εσωτερική ενέργεια της υγρής 

φάσης 
𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔⁄  

�̂�𝑆  
Ειδική εσωτερική ενέργεια της στερεής 

φάσης 
𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔⁄  

𝑈 
Συνολική εσωτερική ενέργεια  που 

κατακρατείται 
𝑐𝑎𝑙 

𝑈𝑇𝑅 
Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του 

ψυκτικού μανδύα 
𝑐𝑎𝑙

𝑚2 ℎ𝑟 ℃⁄  

𝑉𝑆𝐿 Όγκος εναιωρήματος στη μονάδα 𝑚3 

𝑥𝑖 
Μοριακό κλάσμα του συστατικού i στην 

υγρή φάση 

𝑘𝑔𝑖
𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍

⁄  

𝑆 Λόγος υπερκορεσμού του διαλύματος  

𝛥𝛨𝐶 Ενθαλπία κρυστάλλωσης 𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔⁄  

𝜌𝐿 Πυκνότητα μάζας της υγρής φάσης 𝑘𝑔
𝑚3⁄  

𝜌𝑆 Πυκνότητα μάζας της στερεής φάσης 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝜎 
Τυπική απόκλιση του μεγέθους των 

σωματιδίων 
𝑚𝑚 

𝐹 
Συντελεστής διόρθωσης κορεσμένης 

συγκέντρωσης της λακτόζη 
− 

𝐾𝑚 
Σταθερός ρυθμός πολυστροφισμού 

συναρτήσει της θερμοκρασίας 
− 

𝑅 Παγκόσμια Σταθερά των Αερίων 𝑘𝑔
𝑚𝑜𝑙 𝐾

⁄  
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3.1.2 Ισοζύγια Μάζας 

Απουσία χημικής αντίδρασης, ρευμάτων εισόδου και εξόδου, ο ρυθμός συσσώρευσης κάθε 

συστατικού i στο σύστημα είναι μηδέν (Papamichail, 1999): 

ⅆ𝑀𝑖

ⅆ𝑡
= 0             𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝 (3.1) 

 

Συμπληρωματικές σχέσεις για την εξίσωση ισοζυγίου μάζας 

Η συνολική ποσότητα της διαλυμένης ουσίας στον κρυσταλλωτήρα ισούται με την ποσότητα 

στην στερεά φάση συν αυτή στην υγρή φάση. Δεδομένου ότι η στερεή φάση θεωρείται ότι είναι 

καθαρή διαλυμένη ουσία, αυτό οδηγεί στην ακόλουθη σχέση (Papamichail, 1999): 

𝑀1 = 𝑀𝑠 + 𝑀𝐿 𝑥𝑙 
(3.2) 

Τα υπόλοιπα συστατικά στον κρυσταλλωτήρα εμφανίζονται μόνο στην υγρή φάση 

(Papamichail, 1999): 

𝑀𝑖 = 𝑀𝐿 𝑥𝑙      𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝 (3.3) 

Η συνδυασμένη συγκέντρωση της καθαρής διαλυμένης ουσίας ορίζεται από την ακόλουθη 

σχέση (Papamichail, 1999): 

𝐶1̃𝑉𝑆𝐿 = 𝑀𝑆 + 𝑀𝐿  𝑥𝑙 (3.4) 

Ενώ οι συνδυασμένες συγκεντρώσεις των άλλων συστατικών δίδονται από (Papamichail, 

1999): 

𝐶�̃�𝑉𝑆𝐿 = 𝑀𝐿  𝑥𝑙      𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝 (3.5) 

Η συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας στην υγρή φάση δίνεται από (Papamichail, 1999): 

𝐶 =
𝑥1

1 − 𝑥1
 (3.6) 

Τα κλάσματα μάζας στην υγρή φάση πρέπει να ανέρχονται σε ενότητα (Papamichail, 1999): 

∑ 𝑥𝑖

𝑁𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝

𝑖=1

= 1 (3.7) 

Ο όγκος εναιωρήματος ισούται με τον όγκο της στερεάς φάσης συν τον όγκο της υγρής φάσης 

(Papamichail, 1999): 

𝑉𝑆𝐿 =
𝑀𝑠

𝜌𝑆
+

𝑀𝐿

𝜌𝐿
 (3.8) 
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Η συνολική ποσότητα της παραγόμενης στερεάς φάσης είναι (Papamichail, 1999): 

𝑀𝑆 = 10−12𝜌𝑆𝑉𝑆𝐿  ∫ 𝐾𝑉

𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐿0

(𝐿) 𝐿3(𝐿) 𝑑𝐿 (3.9) 

 

Εδώ, ο συντελεστής 10−12 υπολογίζει τη διαφορά στις μονάδες μέτρησης του μήκους που 

χρησιμοποιούνται για το μέγεθος κρυστάλλων L (mm), τη σταθερή πυκνότητα 𝜌𝑆 (
𝑘𝑔

𝑚3) και τη 

συνάρτηση πυκνότητας μεγέθους n (L) (
𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑚 𝑚3
). 

 

Η πυκνότητα μάζας 𝑀𝑇 καθορίζεται από την ακόλουθη σχέση (Papamichail, 1999): 

𝑀𝑆 = 𝑀𝑇 𝑉𝑆𝐿 (3.10) 

Ο κρυσταλλωτήρας θεωρείται κυλινδρικός. Έτσι, το επίπεδο του όγκου της ανάρτησης 

σχετίζεται με τη διάμετρο του κρυσταλλωτήρα μέσω της σχέσης (Papamichail, 1999): 

𝑉𝑆𝐿 = 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙
𝜋 𝑑𝑐𝑟𝑦

2

4
 (3.11) 

 

3.1.3 Πληθυσμιακό ισοζύγιο (Population balance) 

Η βασική μορφή της εξίσωσης πληθυσμιακού ισοζυγίου των κρυστάλλων προκύπτει από την 

εξέταση της συσσώρευσης κρυστάλλων σε ένα διάστημα μεγέθους [𝐿 + 𝛿𝐿]. Ο αριθμός των 

κρυστάλλων σε αυτό το διάστημα ανά μονάδα όγκου του πολτού δίνεται από 𝑛(𝐿) 𝛿𝐿. Οι 

κρύσταλλοι εισέρχονται σε αυτό το διάστημα επειδή αναπτύσσονται από μικρότερα μεγέθη. 

Από την άλλη πλευρά, οι κρύσταλλοι μπορεί να εγκαταλείψουν το διάστημα επειδή 

μεγαλώνουν σε μεγαλύτερα μεγέθη κρυστάλλων. Συνολικά, αυτό οδηγεί σε (Papamichail, 

1999): 

𝜕[𝑛𝛿𝐿 𝑉𝑆𝐿]

𝜕𝑡
= [𝐺𝑛 𝑉𝑆𝐿] − [𝐺𝑛𝑉𝑆𝐿]𝐿 − [𝐺𝑛𝑉𝑆𝐿]𝐿+𝛿𝐿  

Όπου G (L) είναι ο ρυθμός ανάπτυξης κρυστάλλων μεγέθους L. 

 

Ο ορισμός του N ≡ n ∙ VSL μας επιτρέπει να γράψουμε τη παραπάνω σχέση ως 

(Papamichail, 1999): 

∂[NδL]

∂t
+ [GN]L − [GN]L+δL 
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Αν ο ρυθμός ανάπτυξης θεωρηθεί ότι είναι ανεξάρτητος από το μήκος κρυστάλλων και το 

αρχικό ποσοστό γεννήσεων θεωρείται αμελητέο, η απλοποιημένη μορφή του ισοζυγίου 

πλυθυσμού μπορεί να γραφτεί διαιρώντας με το δL και θεωρώντας το όριο ως δL→ 0 (Jha et 

al., 2017), οπότε προκύπτει (Papamichail, 1999):  

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕[𝐺𝑁]

𝜕𝐿
= 0  

Τελικώς, διαιρώντας με το Ν λαμβάνεται η εναλλακτική μορφή της παραπάνω σχέσης. 

(Papamichail, 1999) 

𝜕𝑙𝑛𝑁

𝜕𝑡
+ 𝐺

𝜕𝑙𝑛𝑁

𝜕𝐿
+

𝜕𝐺

𝜕𝐿
= 0 , ∀𝐿 ∈ (𝐿0, 𝐿𝑚𝑎𝑥] (3.12) 

Όπου   

𝑙𝑛𝑁 = 𝑙𝑛𝑛 + 𝑙𝑛𝑉𝑆𝐿  , ∀𝐿 ∈ [𝐿0, 𝐿𝑚𝑎𝑥] (3.13) 

Χρησιμοποιώντας το λογάριθμο του Ν μπορεί να λειτουργήσει ως πλεονέκτημα για την οπτική 

του πολύ μεγάλου μεγέθους της Ν σε τυπικές εφαρμογές. 

 

Οριακές συνθήκες  

Για την εξισορρόπηση του πληθυσμιακού ισοζυγίου απαιτείται μια οριακή συνθήκη. Αυτό 

δηλώνει ότι ο ρυθμός 𝐵0 στον οποίο οι κρύσταλλοι γεννιούνται στο ελάχιστο μέγεθος πυρήνων 

L0 ισούται με τον ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσονται μακριά από αυτό το μέγεθος 

(Papamichail, 1999): 

10−3 𝐺 𝑁|𝐿=𝐿𝑜
= 𝐵0 (3.14) 

 

Μεταβλητές απόδοσης της διεργασίας 

Η ποιότητα του παραγόμενου στερεού υπολογίζεται από το σχήμα του κρυστάλλου της μέσης 

κατανομής μεγέθους. Ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση αυτών υπολογίζονται από τις 

ακόλουθες σχέσεις (Papamichail, 1999): 

�̅� =
∫ 𝑛(𝐿)𝐿𝑑𝐿

𝐿𝑀𝐴𝑋

𝐿0

∫ 𝑛(𝐿)𝑑𝐿
𝐿𝑀𝐴𝑋

𝐿0

 (3.15) 

𝜎2 =
∫ 𝑛(𝐿)

𝐿𝑀𝐴𝑋

𝐿0
(𝐿 − �̅�)2𝑑𝐿

∫ 𝑛(𝐿)
𝐿𝑀𝐴𝑋

𝐿0
𝑑𝐿

 (3.16) 
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3.1.4 Ισοζύγιο Ενέργειας 

Όσον αφορά το ενεργειακό ισοζύγιο, ο ρυθμός συσσώρευσης της εσωτερικής ενέργειας 

καθορίζεται από το ρυθμό ενέργειας που αφαιρείται από το νερό του μανδύα ψύξης 

(Papamichail, 1999): 

𝑑𝑈

𝑑𝑡
= −𝑄𝐽𝐴𝐶𝐾𝐸𝑇 (3.17) 

Καθώς η κινητική ενέργεια αγνοείται, η εσωτερική ενέργεια του μίγματος είναι απλά το 

άθροισμα των εσωτερικών ενεργειών των δύο φάσεων (Papamichail, 1999): 

𝑈 = 𝑀𝑆 �̂�𝑆 + 𝑀𝐿 �̂�𝐿 (3.18) 

 

Συμπληρωματικές σχέσεις για την εξίσωση του ισοζυγίου ενέργειας 

Η συγκεκριμένη εσωτερική ενέργεια θεωρείται ότι είναι ίση με τις συγκεκριμένες εσωτερικές 

ενθαλπίες (Papamichail, 1999): 

�̂�𝑆 =̃ ℎ̂𝑆 (3.19) 

�̂�𝐿 =̃ ℎ̂𝐿 (3.20) 

Ο ρυθμός της θερμότητας που αφαιρείται από τον κρυσταλλωτήρα από το νερό ψύξης 

περιγράφεται από τις ακόλουθες εξισώσεις (Papamichail, 1999): 

𝑄𝐽𝐴𝐶𝐾𝐸𝑇 = 𝑈𝑇𝑅 𝐴 (𝑇 − 𝑇𝐶,𝑂𝑈𝑇) (3.21) 

𝑄𝐽𝐴𝐶𝐾𝐸𝑇 = 𝑞𝐶  𝐶𝑝𝑐 (𝑇 − 𝑇𝐶,𝐼𝑁) (3.22) 

 

3.1.5 Δεδομένα που σχετίζονται με τα φαινόμενα κρυστάλλωσης 

Για τη περιγραφή της κρυστάλλωσης της λακτόζης από υδατικά διαλύματα θεωρούνται ως 

απαραίτητες οι κινητικές του ρυθμού ανάπτυξης των κρυστάλλων (crystal growth rate) και του 

ρυθμού πυρήνωσης (nucleation rate). Οι ακόλουθες σχέσεις ελήφθησαν από τους Shi et al. 

(1990) σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα. 

 

Ο ρυθμός ανάπτυξης κρυστάλλων (crystal growth rate) δίνεται από (Shi et al., 1990):  

𝐺 = 3.66 1014 𝑒
−22.1

𝑅 𝑇  (𝑆 − 1)2.46 (3.23) 
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Και ο ρυθμός πυρήνωσης (nucleation rate) των κρυστάλλων είναι (Shi et al., 1990):  

𝐵0 = 1.194 1020 𝑒
−17.0

𝑅 𝑇  (𝑆 − 1)1.89 (3.24) 

Όπου (S-1) είναι ο σχετικός υπερκορεσμός του διαλύματος που ορίζεται από την σχέση (Shi 

et al., 1990): 

𝑆 =
𝐶

𝐶𝐸𝑄 − 𝐹 𝐾𝑚 (𝐶 − 𝐶𝐸𝑄)
 (3.25) 

Όπου F αφορά τον συντελεστή διόρθωση κορεσμένης συγκέντρωσης για την λακτόζη και ο 

παράγοντας 𝐾𝑚 αναφέρεται στον σταθερό ρυθμό πολυστροφισμού συναρτήσει της 

θερμοκρασίας και περιγράφονται από τις ακόλουθες εξισώσεις (Agrawal, 2012): 

𝐹 = 0.0187 𝑒0.0236 𝑇 

𝐾𝑚 = −0.0024 𝑇 + 1.6353 

Ο συντελεστής ογκομετρικού σχήματος κρυστάλλου ισούται με (Siddique et al., 2015): 

𝐾𝑉 = 0.523598 
(3.26) 

Τέλος, η συγκέντρωση κορεσμού της διαλυμένης ουσίας εξάγεται με τη μέθοδο της γραμμικής 

παλινδρόμησης από διάγραμμα που δημιουργήθηκε σε Microsoft Excel σύμφωνα με  δεδομένα 

που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία (Rachah and Noll, 2013):  

𝐶𝐸𝑄 = 0.006 𝑇 − 0.0735 (3.27) 

 

Δεδομένα φυσικών ιδιοτήτων 

Η πυκνότητα της υγρής φάσης συναρτήσει της θερμοκρασίας και του μοριακού κλάσματος 

προέκυψε από πειραματικά δεδομένα που βρέθηκαν σε βιβλιογραφικές πηγές. Το λογισμικό 

GAMS™ χρησιμοποιήθηκε με σκοπό να εξαχθεί η μη-γραμμική ελαχίστων τετραγώνων 

εξίσωση που περιγράφεται παρακάτω (D A Saldaña et al., 2012): 

𝜌𝐿 = 71.012 𝑇 − 1.536 𝑇2 + 0.01 𝑇3 + 41.881 𝑥𝑖 + 3.541 𝑥𝑖
2 − 0.054  𝑥𝑖

3

+ 3.44 𝑇 𝑥𝑖 + 24.905 
(3.28) 

Επίσης η πυκνότητα της στερεής φάσης, που αποτελείται από λακτόζη βρέθηκε από 

βιβλιογραφικά δεδομένα ίση με (Rachah and Noll, 2013): 

𝜌𝑆 = 1540 (3.29) 
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Οι ειδικές ενθαλπίες των στερεών και υγρών φάσεων δίνονται με τις ακόλουθες σχέσεις και 

τιμές που λαμβάνονται βιβλιογραφικά (Agrawal, 2012, Robert H. Perry, 1997, Rachah and 

Noll, 2013): 

ℎ̂𝐿 = 𝛥𝛨𝐶  𝑥𝑖 + (298.757 𝑥𝑖 + 999.163 (1 − 𝑥𝑖))(𝑇 −  𝑇𝑟𝑒𝑓) (3.30) 

ℎ̂𝑆 = 𝐶𝑝,𝑙𝑎𝑐 (𝑇 −  𝑇𝑟𝑒𝑓) = 298.757 (𝑇 −  𝑇𝑟𝑒𝑓) (3.31) 

Όπου ΔΗC αναφέρεται στην ενθαλπία κρυστάλλωσης της λακτόζης και η τιμή για υδατικό 

διάλυμα της λακτόζης δεν εκφράζεται συναρτήσει της θερμοκρασίας, αλλά πρόκειται για μια 

σταθερή τιμή ίση με 1031.15 cal
kg⁄  (Rachah and Noll, 2013). 

 

3.2 Δυναμική προσομοίωση 

Το μοντέλο που παρουσιάζεται στην ενότητα 3.1 εφαρμόστηκε στο gPROMS™. Η διεργασία 

της διαλείπουσας λειτουργίας του αντιδραστήρα προσομοιώνεται για 10 ώρες. Τα δεδομένα 

προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτό το 

τμήμα θεωρούνται ως η βασική περίπτωση. Τα βέλτιστα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

τη δυναμική βελτιστοποίηση συγκρίνονται με την βασική περίπτωση στην Ενότητα 3.3.3.  

Οι τιμές των διαφόρων παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2. 

 

Πίνακας 3.2: Τιμές παραμέτρων για την προσομοίωση του κρυσταλλωτήρα διαλείπουσας 

λειτουργίας 

 

 

 

Παράμετροι Τιμή Μονάδες 

𝐴 4 𝑚2 

𝐶𝑝𝐶  1000 𝑐𝑎𝑙 (𝑘𝑔 ⁄ ℃) 

𝑑𝐶𝑅𝑌 1 𝑚 

𝐿0 10−4 𝑚𝑚 

𝐿𝑀𝐴𝑋 1.5 𝑚𝑚 

𝐿𝑀𝐼𝑁 0.1 𝑚𝑚 

𝑁𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝 2 − 

𝑇𝐶,𝐼𝑁 15 ℃ 

𝑇𝑅𝐸𝐹 18 ℃ 

𝑈𝑇𝑅 106 𝑐𝑎𝑙 ( 𝑚2 ℎ𝑟⁄ ℃) 

Δ𝐻𝐶  36280 𝑐𝑎𝑙 𝑘𝑔⁄  



Διπλωματική Εργασία Χριστίνας Χατζημιχαήλ  32 
 

Ακολούθως του καθορισμού των τιμών παραμέτρων, υπάρχει μόνο ένας βαθμός 

ελευθερίας που πρέπει να οριστεί για να εκτελεστεί η προσομοίωση. Η μάζα νερού ψύξης, 𝑞𝐶, 

ορίζεται, για τη βασική περίπτωση, σε σταθερό επίπεδο 200 
𝑘𝑔

ℎ𝑟
⁄   καθόλη τη διάρκεια της 

προσομοίωσης. 

 

3.2.1 Αρχικές συνθήκες 

Η θερμοκρασία κρυσταλλωτήρα, Τ, αρχικά ρυθμίζεται στους 30°C και ο όγκος 

εναιωρήματος, 𝑉𝑆𝐿, σε 0.7𝑚3.  

Το διάλυμα θεωρείται ότι βρίσκεται πλησίον του σημείου κορεσμού και το κλάσμα 

μάζας της διαλυμένης ουσίας στην υγρή φάση, 𝑥1, αρχικά τίθεται ίσο με 0.29 
𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍 𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜏𝜄𝜅𝜊ύ 𝜇έ𝜎𝜊𝜐
.  

Υποτίθεται, επίσης, ότι αρχικά δεν υπάρχουν στερεοί κρύσταλλοι στον 

κρυσταλλωτήρα. Η συνάρτηση πυκνότητας μεγέθους, N(L), έχει οριστεί 10−4 𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑚
 ;   ∀ 𝐿 ∈

(𝐿0, 𝐿𝑚𝑎𝑥]; σε μια τιμή ίση με μηδέν θα οδηγούσε σε αριθμητικά προβλήματα λόγω της χρήσης 

του λογαριθμικού μετασχηματισμού στην εξίσωση του πληθυσμιακού ισοζυγίου (Ενότητα 

3.1.3). 

 

3.2.2 Εφαρμογή στο gPROMS 

Το συνολικό μοντέλο είναι ένα σύστημα ολοκληρωτικών, μερικών και συνήθων διαφορικών 

και αλγεβρικών εξισώσεων (IPDAEs) και εφαρμόστηκε στο gPROMS™. 

Οι ενσωματωμένες, μερικές διαφορικές και αλγεβρικές εξισώσεις διακριτοποιούνται σε 

σχέση με το μέγεθος των σωματιδίων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο first-order backward finite 

difference σε ένα διακριτικό πλέγμα 150 στοιχείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο 

σύνολο συνήθων διαφορικών (σε σχέση με το χρόνο) και αλγεβρικών εξισώσεων (differential 

and algebraic equations, DAEs). Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα και ορισμένες 

προσομοιώσεις που διεξάχθηκαν με διάφορους αριθμούς κόμβων εξακριβώθηκε ότι αυτός ο 

συνδυασμός οδηγεί σε επαρκώς ακριβή αποτελέσματα. 

 

3.2.3 Παρουσίαση και σχολιασμός αποτελεσμάτων  

Τα κύρια αποτελέσματα της δυναμικής προσομοίωσης φαίνονται στα Σχήματα 3.2 - 3.9. Λόγω 

της ψύξης, η θερμοκρασία του κρυσταλλωτήρα, που φαίνεται στο Σχήμα 3.2, μειώνεται προς 

την τιμή της θερμοκρασίας εισόδου νερού ψύξης. Η συγκέντρωση και η συγκέντρωση 

κορεσμού της διαλυμένης ουσίας, που παρατίθενται στα σχήματα 3.4(α) και 3.4(β) αντίστοιχα, 
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επηρεάζονται από τη θερμοκρασία και κατά συνέπεια μειώνονται συναρτήσει του χρόνου. Ο 

υπερκορεσμός φτάνει σε μια μέγιστη τιμή μέσα στο διάστημα της πρώτης ώρας (σχήμα 3.4(γ)). 

Στη συνέχεια, μια σημαντική ποσότητα στερεού κρυσταλλώνεται όπως φαίνεται στο Σχήμα 

3.5, και αυτό οδηγεί σε μείωση της συγκέντρωσης διαλυμένης ουσίας στην υγρή φάση και 

αύξηση της πυκνότητας μάγματος όπως φαίνεται στα σχήματα 3.4(α) και 3.3 αντίστοιχα. 

 

 

 

Σχήμα 3.2 Θερμοκρασία κρυσταλλωτήρα διαλείπουσας λειτουργίας 

 

 

 

Σχήμα 3.3 Πυκνότητα μάγματος κρυσταλλωτήρα διαλείπουσας λειτουργίας 
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(α) Συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας (β) Κορεσμένη συγκέντρωση της διαλυμένης 

ουσίας 

 

(γ) Υπερκορεσμός διαλύματος 

 

Σχήμα 3.4 Συγκέντρωση διαλύτη, συγκέντρωση κορεσμού και υπερκορεσμός 

κρυσταλλωτήρα διαλείπουσας λειτουργίας 

 

 

 

Μετά από 10 ώρες προσομοίωσης, έχουν παραχθεί 178 kg κρυστάλλων (σχήμα 3.5). 

Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 45% (επιπλέον) της ποσότητας στερεού στο αρχικό φορτίο προς 

τον κρυσταλλωτήρα. Ο μέσος ρυθμός παραγωγής, ο οποίος ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής 

της στερεάς μάζας, φθάνει μια μέγιστη τιμή αμέσως μετά την πάροδο της πρώτης ώρας, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.6., και στη συνέχεια  η καμπύλη πέφτει προς τα κάτω τείνοντας να 

σταθεροποιηθεί σε μια τιμή, η συμπεριφορά αυτή εξηγείται στη διαλείπουσα λειτουργία του 

κρυσταλλωτήρα, στον οποίο δεν έχουμε είσοδο ή έξοδο προϊόντος κατά τη διεργασία.  
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Σχήμα 3.5 Μάζα στερεής φάσης που κατακρατείται για κρυσταλλωτήρα διαλείπουσας 

λειτουργίας 

 

 

Σχήμα 3.6 Μέσος ρυθμός παραγωγής για κρυσταλλωτήρα διαλείπουσας λειτουργίας 

 

Η μεταβολή της λογαριθμικής συνάρτησης πυκνότητας μεγέθους σε σχέση με το 

μέγεθος και το χρόνο του κρυστάλλου φαίνεται στο σχήμα 3.7 ενώ η μέση και η τυπική 

απόκλιση της κατανομής μεγέθους σωματιδίων παρατίθενται στα σχήματα 3.8 και 3.9 

αντίστοιχα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τις πρότυπες τιμές μέσης και τυπικής απόκλισης, 

μόνο οι τιμές μετά τις δύο πρώτες ώρες λειτουργίας έχουν ουσιαστική σημασία, κατά τη 

διάρκεια των πρώτων 2 ωρών, η ποσότητα κρυστάλλων που παράγεται είναι αμελητέα. 
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Σχήμα 3.7 Λειτουργία λογαριθμικής πυκνότητας μεγέθους για τον κρυσταλλωτήρα 

διαλείπουσας λειτουργίας 

 

 

 

 

Σχήμα 3.8 Μέση κατανομή μεγέθους σωματιδίων λακτόζης για τον κρυσταλλωτήρα 

διαλείπουσας λειτουργίας 
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Σχήμα 3.9 Τυπική απόκλιση μεγέθους σωματιδίων λακτόζης για τον κρυσταλλωτήρα 

διαλείπουσας λειτουργίας 

 

 

 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί οι παρατηρήσεις στα αποτελέσματα από δοκιμές που έγιναν 

κατά την επιλογή των τιμών ορισμένων αρχικών συνθηκών. Κατά την αύξηση τιμής του 

κλάσματος μάζας της διαλυμένης ουσίας στην υγρή φάση παρακολουθήθηκε μια επιρροή στο 

χρόνο της διεργασίας ο οποίος μειωνόταν, επομένως υπήρχε ταχύτερη ανταπόκριση. Αντίθετα 

όταν το κλάσμα μάζας της διαλυμένης ουσίας μειωνόταν, ο χρόνος αύξανε με αποτέλεσμα να 

επιλεχθεί μετά από παρατήρηση της διακύμανσης μια μέση βέλτιστη τιμή ίση με 

0.29 
𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍 𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜏𝜄𝜅𝜊ύ 𝜇έ𝜎𝜊𝜐
όπου υπάρχει παραγωγή κρυστάλλων στο διάστημα των πρώτων δύο 

ωρών.  

 Αντιστρόφως ανάλογη είναι και η σχέση μεταξύ επιλογής αρχικών τιμών θερμοκρασίας 

και χρόνου, με όριο για τη κρυστάλλωση της λακτόζης τους 93.5 ℃. Ως βέλτιστη τιμή, 

σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές επιλέχθηκαν οι 30 ℃. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

η θερμοκρασία του κρυσταλλωτήρα μειώνεται με το χρόνο λόγω εισαγωγής νερού ψύξης. 
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3.3 Δυναμική βελτιστοποίηση 

Η δυναμική βελτιστοποίηση της διεργασίας κρυστάλλωσης διαλείπουσας λειτουργίας που 

πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό gPROMS™ εξετάζεται στις επόμενες ενότητες, όπου 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και εξάγονται τα συμπεράσματα. 

 

3.3.1 Διατύπωση προβλημάτων 

Η διεργασία κρυστάλλωσης διαλείπουσας λειτουργίας περιλαμβάνει πολλές μεταβλητές που 

μπορούν να βελτιστοποιηθούν. Γενικά, η αντικειμενική συνάρτηση μιας τέτοιας 

βελτιστοποίησης θα λαμβάνει υπόψη το κεφάλαιο και το λειτουργικό κόστος της διαδικασίας. 

Ωστόσο, η διατύπωση του προβλήματος που παρουσιάζεται παρακάτω δεν περιλαμβάνει 

λεπτομερή εξέταση αυτού του κόστους, επειδή υποτίθεται πως το προϊόν έχει μια τόσο πολύ 

υψηλή τιμή που ενδιαφέρει κυρίως η βελτιστοποίηση του μέσου ρυθμού παραγωγής.  

Μεταβλητές που μπορούν να βελτιστοποιηθούν είναι οι ποσότητες που σχετίζονται με 

την ποιότητα του προϊόντος, όπως η μέση και η τυπική απόκλιση της κατανομής μεγέθους 

σωματιδίων. Στην πράξη, αυτά τα πολλαπλών στόχων προβλήματα μπορούν να επιλυθούν 

χρησιμοποιώντας μία μεταβλητή ως αντικειμενική συνάρτηση, επιβάλλοντας παράλληλα 

ελάχιστους αποδεκτούς περιορισμούς αποδόσεων σε άλλες μεταβλητές.  

Η διατύπωση του μαθηματικού προβλήματος της δυναμικής βελτιστοποίησης περιέχει 

ένα σύνολο διαφορικών και αλγεβρικών εξισώσεων και μια αρχική συνθήκη. Για όλα τα 

προβλήματα που εξετάζονται σε αυτό το κεφάλαιο, οι διαφορικές και αλγεβρικές εξισώσεις και 

η αρχική συνθήκη είναι όπως ορίζεται στα τμήματα 3.1 και 3.2.3 αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να προσδιοριστεί μια αντικειμενική συνάρτηση και οι περιορισμοί. 

Το πρόβλημα βελτιστοποίησης περιλαμβάνει διάφορες μεταβλητές απόφασης που 

περιλαμβάνουν τον χρονικό ορίζοντα της λειτουργίας, 𝑡𝑓, τις χρονικά αμετάβλητες 

παραμέτρους και την χρονική μεταβολή των μεταβλητών ελέγχου. 

Ο πρώτος τύπος προβλήματος δυναμικής βελτιστοποίησης, που εξετάζεται, στοχεύει 

στη μεγιστοποίηση του μέσου ποσοστού παραγωγής που επιτυγχάνεται σε κρυσταλλωτήρα 

διαλείπουσας λειτουργίας. Οι μεταβλητές της απόφασης βελτιστοποίησης είναι ο χρονικός 

ορίζοντας, 𝑡𝑓, και η χρονική μεταβολή της ροής του νερού ψύξης 𝑞𝐶(𝑡), και οι δύο μπορεί να 

ποικίλουν εντός ορισμένων συγκεκριμένων κατώτερων και ανώτερων ορίων. Επιπρόσθετοι 

περιορισμοί επιβάλλονται στην τιμή του μέσου όρου της κατανομής του μεγέθους των 

σωματιδίων στο τελικό προϊόν.  
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Το πρόβλημα βελτιστοποίησης στη γενική του μορφή συνοψίζεται παρακάτω: 

𝒎𝒂𝒙
𝒕𝒇 ,   𝒒𝑪(𝒕),   𝑳(𝒕𝒇)   𝒕∈[𝟎,𝒕𝒇]

 
𝑴𝑺(𝒕𝒇)

𝒕𝒇
 (3.32) 

Λαμβάνονται υπόψη οι διαφορικές και αλγεβρικές εξισώσεις 3.1 - 3.31 ∀ t ϵ [0, tf], οι 

παράμετροι που ορίζονται στον πίνακα 3.2, οι αρχικές συνθήκες που καθορίζονται στην 

ενότητα 3.2.3 και οι ακόλουθοι πρόσθετοι περιορισμοί: 

𝐿𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐿(𝑡𝑓) ≤ 𝐿𝑚𝑎𝑥 (3.33) 

𝑞𝐶
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑞𝐶(𝑡) ≤ 𝑞𝐶

𝑚𝑎𝑥, ∀ 𝑡 𝜖 [0, 𝑡𝑓] (3.34) 

𝑡𝑓
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑡𝑓 ≤  𝑡𝑓

𝑚𝑎𝑥 (3.35) 

 

Ο δεύτερος τύπος δυναμικού προβλήματος βελτιστοποίησης, που εξετάζεται, στοχεύει 

στην μεγιστοποίηση του μέσου μεγέθους σωματιδίων στο τελικό προϊόν. Οι μεταβλητές 

απόφασης βελτιστοποίησης είναι οι ίδιες με εκείνες του προβλήματος. Στην περίπτωση αυτή, 

επιβάλλονται περιορισμοί στην τιμή του μέσου ρυθμού παραγωγής που επιτυγχάνεται κατά την 

παρτίδα στο τελικό προϊόν. 

Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης αυτής συνοψίζεται παρακάτω: 

𝒎𝒂𝒙
𝒕𝒇,   𝒒𝑪(𝒕),   𝑴𝑺(𝒕𝒇)   𝒕∈[𝟎,𝒕𝒇]

 𝑳(𝒕𝒇) (3.36) 

Λαμβάνονται υπόψη οι διαφορικές και αλγεβρικές εξισώσεις 3.1 - 3.31 ∀ t ϵ [0, tf], οι 

παράμετροι που ορίζονται στον πίνακα 3.2, οι αρχικές συνθήκες που καθορίζονται στην 

ενότητα 3.2.3 και οι ακόλουθοι πρόσθετοι περιορισμοί: 

𝑀𝑃𝑅𝑚𝑖𝑛 ≤
𝑀𝑆(𝑡𝑓)

𝑡𝑓
 ≤ 𝑀𝑃𝑅𝑚𝑎𝑥  (3.37) 

𝑞𝐶
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑞𝐶(𝑡) ≤ 𝑞𝐶

𝑚𝑎𝑥, ∀ 𝑡 𝜖 [0, 𝑡𝑓] (3.38) 

𝑡𝑓
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑡𝑓 ≤  𝑡𝑓

𝑚𝑎𝑥 (3.39) 

 

Τέλος, ο τρίτος τύπος προβλημάτων δυναμικής βελτιστοποίησης θεωρείται ότι στοχεύει 

στην ελαχιστοποίηση της τυπικής απόκλισης του μεγέθους των σωματιδίων στο προϊόν. Οι 

μεταβλητές απόφασης βελτιστοποίησης είναι οι ίδιες με εκείνες του προηγούμενου 
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προβλήματος. Στην περίπτωση αυτή, επιβάλλονται ξανά οι περιορισμοί στις τιμές του μέσου 

ρυθμού παραγωγής που επιτυγχάνεται στην παρτίδα στο τελικό προϊόν.  

Το τρίτο πρόβλημα της βελτιστοποίησης συνοψίζεται παρακάτω: 

𝒎𝒊𝒏
𝒕𝒇,   𝒒𝑪(𝒕),   𝑴𝑺(𝒕𝒇)   𝒕∈[𝟎,𝒕𝒇]

 𝝈(𝒕𝒇) (3.40) 

Λαμβάνονται υπόψη οι διαφορικές και αλγεβρικές εξισώσεις 3.1 - 3.31 ∀ t ϵ [0, tf], οι 

παράμετροι που ορίζονται στον πίνακα 3.2, οι αρχικές συνθήκες που καθορίζονται στην 

ενότητα 3.2.3 και οι ακόλουθοι πρόσθετοι περιορισμοί: 

𝑀𝑃𝑅𝑚𝑖𝑛 ≤
𝑀𝑆(𝑡𝑓)

𝑡𝑓
 ≤ 𝑀𝑃𝑅𝑚𝑎𝑥 (3.41) 

𝑞𝐶
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑞𝐶(𝑡) ≤ 𝑞𝐶

𝑚𝑎𝑥, ∀ 𝑡 𝜖 [0, 𝑡𝑓] (3.42) 

𝑡𝑓
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑡𝑓 ≤  𝑡𝑓

𝑚𝑎𝑥 (3.43) 

 

  

3.3.2 Εφαρμογή στο gPROMS™ 

Η επίλυση του προβλήματος πραγματοποιείται μέσω του gOPT, που είναι το εργαλείο 

δυναμικής βελτιστοποίησης του gPROMS™. Χρησιμοποιείται η τεχνική παραμετροποίησης 

του διανύσματος ελέγχου έτσι ώστε να μετατραπεί το πρόβλημα σε ένα πεπερασμένων 

διαστάσεων μη γραμμικό πρόβλημα (Vassiliadis et al., 1994).  

Ο χρονικός ορίζοντας διαιρείται σε τέσσερα διαστήματα ελέγχου, NI = 4. Οι διάρκειες 

διαστήματος 𝛿𝑘 > 𝜖, 𝑘 = 1, … , 𝑁𝐼 αντιμετωπίζονται ως πρόσθετες μεταβλητές απόφασης που 

καθορίζονται από τη βελτιστοποίηση. Οι τιμές τους ικανοποιούν τη σχέση: 

∑ 𝛿𝑘

𝑁𝐼

𝑘=1

= 𝑡𝑓 (3.44) 

 

Οι μεταβλητές ελέγχου (στην περίπτωση αυτή το 𝑞𝐶(𝑡)) επιτρέπεται να μεταβάλλονται 

τμηματικά κατά σταθερό τρόπο (piecewise constant) επί των ανωτέρω διαστημάτων ελέγχου. 

Η μορφή των μεταβλητών ελέγχου προκύπτει κυρίως από το συγκεκριμένο πρόβλημα που 

επιλύεται και τις απαιτήσεις του. Η βελτιστοποίηση καθορίζει την τιμή κάθε μεταβλητής 

ελέγχου σε κάθε διάστημα.  
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3.3.3 Παρουσίαση αποτελεσμάτων και σχολιασμός 

Για όλους τους τύπους προβλημάτων δυναμικής βελτιστοποίησης που εξετάζονται το 

κατώτερο όριο που σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα του ρυθμού ροής του νερού ψύξης 

𝑞𝐶
𝑚𝑖𝑛 είναι 0 𝑘𝑔 ℎ𝑟⁄  και το άνω όριο, 𝑞𝐶

𝑚𝑎𝑥, είναι 1000 𝑘𝑔 ℎ𝑟⁄ . Τα όρια για τον χρονικό 

ορίζοντα, 𝑡𝑓
𝑚𝑖𝑛 και 𝑡𝑓

𝑚𝑎𝑥, έχουν ρυθμιστεί σε 0.01 και 10 ℎ𝑟 αντίστοιχα. Τα όρια που 

ορίστηκαν στα τρία προβλήματα παρατίθενται στον Πίνακα 3.3.  

  

Πίνακας 3.3  Όρια που θέτονται στη δυναμική βελτιστοποίηση της διαλείπουσας λειτουργίας 

 
𝑴𝑷𝑹𝒎𝒊𝒏 

[𝒌𝒈 𝒉𝒓⁄ ] 

𝑴𝑷𝑹𝒎𝒂𝒙 

[𝒌𝒈 𝒉𝒓⁄ ] 

𝑳𝒎𝒊𝒏  

[𝒎𝒎] 

𝑳𝒎𝒂𝒙 

[mm] 

1η 

βελτιστοποίηση 
- - 0 0.41 

2η 

βελτιστοποίηση 
0 40 - - 

3η 

βελτιστοποίηση 
1 25 - - 

 

 

Συγκεκριμένα, τα βέλτιστα προφίλ που επιτυγχάνονται παρουσιάζονται στα σχήματα 

3.10 – 3.13. Για λόγους σύγκρισης, τα προφίλ που δίδονται με την προσομοίωση του αρχικού 

σεναρίου, όπου έχει τεθεί σταθερός ρυθμός ψύξης 200 𝑘𝑔 ℎ𝑟⁄ , φαίνονται επίσης στα ίδια 

διαγράμματα.  

Αρχικά, στο σχήμα 3.10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης του 

μέσου ρυθμού παραγωγής της διεργασίας και στο οποίο φαίνεται καθαρά η αύξηση της 

παραγωγής, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 54% από το αρχικό σενάριο και στο μέγιστο 

σημείο φθάνει σε ρυθμό παραγωγής έως 85.3 𝑘𝑔 ℎ𝑟⁄ . Η μέγιστη δυνατή παροχή ροής νερού 

ψύξης προτιμάται, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.11, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος 

υπερκορεσμός στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.  
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Σχήμα 3.10 Μέσος ρυθμός παραγωγής: σύγκριση αρχικό με βέλτιστο σενάριο 

 

 

Σχήμα 3.11 Παροχή νερού ψύξης: σύγκριση αρχικό με βέλτιστο σενάριο 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η μεγιστοποίηση του μέσου μεγέθους κρυστάλλου 

επιτυγχάνεται με ελαχιστοποίηση του μέσου ρυθμού παραγωγής. Η βέλτιστη επιτεύξιμη τιμή 

του μέσου μεγέθους βρέθηκε να είναι 0.495 𝑚𝑚 ≅ 0.5𝑚𝑚. Τα αποτελέσματα της 

βελτιστοποίησης παρουσιάζονται στο σχήμα 3.12 όπου παρατηρείται πως το βέλτιστο σενάριο 

επιτυγχάνεται σε  λιγότερο χρόνο από ότι η περίπτωση του αρχικού σεναρίου.  

 -
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Αντίστοιχα, η ελαχιστοποίηση της τυπικής απόκλισης του μεγέθους των σωματιδίων 

στο προϊόν επιτεύχθηκε με μεγαλύτερη ελαχιστοποίηση του μέσου ρυθμού παραγωγής στην 

περίπτωση αυτή. Το αποτέλεσμα που προέκυψε έχει μικρή διαφορά από το αρχικό σενάριο, 

ωστόσο είναι αισθητή η διαφορά, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο σχήμα 3.13.   

 

 

Σχήμα 3.12 Μέση κατανομή μεγέθους σωματιδίων: σύγκριση αρχικό με βέλτιστο σενάριο 

 

 

Σχήμα 3.13 Τυπική απόκλιση της κατανομής μεγέθους σωματιδίων: σύγκριση αρχικό με 

βέλτιστο σενάριο 
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Οι μεταβλητές της τυπικής απόκλισης και του μέσης κατανομής ακολουθούν έχουν 

επίσης την ίδια τάξη μεγέθους. Γεγονός που οφείλεται στο ότι ο υπερκορεσμός επηρεάζει τον 

ρυθμό πυρήνωσης περισσότερο από τον ρυθμό ανάπτυξης των κρυστάλλων. Στον 

κρυσταλλωτήρα διαλείπουσας λειτουργίας ολόκληρη η ποσότητα παραγόμενων κρυστάλλων 

θεωρείται προϊόν, αν οι κρύσταλλοι μεγέθους L είναι πολύ κοντά στο μέγεθος πυρήνων, L0 

τότε βρίσκονται μακριά από τις προδιαγραφές του προϊόντος. Εξαιτίας του ότι είναι επιθυμητό 

ένα υψηλό μέσο μέγεθος σωματιδίων για το προϊόν, πρέπει να εφαρμοστεί ένας τρόπος 

διαχωρισμού των κρυστάλλων.  

Η επιλεκτική απομάκρυνση των κρυστάλλων που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος 

μεγέθους (προδιαγραφή προϊόντος) από το μάγμα θα οδηγήσει σε μια στενή κατανομή 

μεγέθους σωματιδίων για το επιλεγμένο προϊόν. Περαιτέρω, εάν οι κρύσταλλοι με μέγεθος 

πλησίον του μεγέθους πυρήνων (λεπτόκοκκοι) επαναδιαλυθούν, τότε η ανάπτυξη κρυστάλλων 

θα λάβει χώρα κατά προτίμηση κατά την πυρήνωση. Συνολικά, μια τέτοια διαδικασία θα είναι 

πολύ πιο πιθανή να επιτύχει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για τη μέση και την τυπική απόκλιση 

της κατανομής μεγέθους σωματιδίων του προϊόντος. Η δυναμική βελτιστοποίηση μπορεί στη 

συνέχεια να οδηγήσει στη μεγιστοποίηση του μέσου ποσοστού παραγωγής. Όλα αυτά τα 

θέματα εξετάζονται στο επόμενο κεφάλαιο, στην ημι-διαλείπουσα λειτουργία κρυσταλλωτήρα 

με ρεύμα ανακύκλωσης. 

  

Στη συνέχεια, παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τις μέγιστες τιμές των 

μεταβλητών που προέκυψαν από τη βελτιστοποίηση. Οι τιμές αυτές συγκρίθηκαν με τις 

αντίστοιχες μέγιστες τιμές των αρχικών προσομοιώσεων και στη τρίτη στήλη υπολογίστηκε το 

ποσοστό αύξησης ή μείωσης αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, αναφέρεται και ο χρόνος για τις τιμές 

αυτές και όπως είναι φανερό απαιτείται μικρότερο χρονικό διάστημα για την επίτευξη 

καλύτερων αποτελεσμάτων. Συμπερασματικά, η βελτιστοποίηση οδηγεί σε σημαντική 

βελτίωση της απόδοσης της διεργασίας αλλά και της ποιότητας του προϊόντος. 
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Πίνακας 3.4  Παρουσίαση και σύγκριση αποτελεσμάτων δυναμικής προσομοίωσης για 

κρυσταλλωτήρα διαλείπουσας λειτουργίας 

Μεταβλητές 
ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
Αρχικό σενάριο Βελτιστοποίηση 

Μέσος ρυθμός 

παραγωγής 

[kg/hr] 

56 kg/hr  σε  1.6 hr 85.3 kg/hr  σε  1.4 hr 

 

52% 

 

Μέσο μέγεθος 

σωματιδίων  

[mm] 

0.48 mm  σε  2.9 hr  0.495 mm  σε  1.8 hr 3% 

Τυπική απόκλιση 

κατανομής μεγέθους 

[mm] 

0.34 mm  σε  6.1 hr 0.31 mm  σε  4.1 hr 8.8% 
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4. Δυναμική μοντελοποίηση, 
προσομοίωση και βελτιστοποίηση 
διεργασιών κρυστάλλωσης ημι-
διαλείπουσας λειτουργίας με 
ανακύκλωση 
 

Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει τη δυναμική μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση 

διπλής φάσης (στερεά / υγρή), μη ισοθερμοκρασιακού τρόπου ψύξης, ημι-διαλείπουσας 

λειτουργίας μικτού εναιωρήματος, μικτής απομάκρυνσης προϊόντος κρυσταλλωτήρα (Semi-

Batch Mixed Suspension Mixed Product Removal, SBMSMPR, crystallizer) με ρεύμα 

ανακύκλωσης. Ένα σχηματικό διάγραμμα αυτής της διάταξης παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.1. 

Ο κρυσταλλωτήρας περιέχει ένα μίγμα πολλών συστατικών διαλυτών και διαλυμένης ουσίας. 

Αρχικά, μπορεί επίσης να περιέχει μερικούς κρυστάλλους. 

Τα περιεχόμενα του κρυσταλλωτήρα απομακρύνονται συνεχώς με τη μορφή ενός 

πολτού που περιέχει κρυστάλλους και διάλυμα (μάγμα). Οι κρύσταλλοι που ξεπερνούν ένα 

κομμάτι μεγέθους, 𝐿𝐶𝑈𝑇, αφαιρούνται από το ρεύμα μάγματος ως ροή προϊόντος 

χρησιμοποιώντας ένα κόσκινο.  

Οι κρύσταλλοι οι οποίοι είναι μικρότεροι από το 𝐿𝐶𝑈𝑇 αλλά είναι μεγαλύτεροι από ένα 

δεύτερο κομμάτι 𝐿𝐶𝑈𝑇
′  (< 𝐿𝐶𝑈𝑇) διαχωρίζονται επίσης από τον πολτό χρησιμοποιώντας ένα 

κόσκινο και επιστρέφουν στον κρυσταλλωτήρα. Το διάλυμα με τους υπόλοιπους κρυστάλλους 

μετά τη διέλευση των κόσκινων χωρίζεται σε δύο ρεύματα σε κλάσματα 𝛽 ∈ [0,1] και (1 −

𝛽). Ένας εναλλάκτης θερμότητας χρησιμοποιείται για τη διάλυση των λεπτόκοκκων 

σωματιδίων στο δεύτερο από αυτά τα δύο ρεύματα. Και τα δύο ρεύματα επιστρέφουν στον 

κρυσταλλωτήρα (Papamichail, 1999). 
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Σχήμα 4.1 Δύο φάσεων με λειτουργία ψύξης και ρεύμα ανακύκλωσης ημι-διαλείπουσας 

λειτουργίας κρυσταλλωτήρας (Papamichail, 1999) 

 

4.1 Δυναμική μοντελοποίηση 

Το συνολικό μαθηματικό μοντέλο της παραπάνω διαδικασίας αποτελείται από το ισοζύγιο 

μάζας για το συστατικό, το πλυθησμιακό ισοζύγιο για τους κρυστάλλους, το ενεργειακό 

ισοζύγιο για το σύνολο του συστήματος και ορισμένες συμπληρωματικές σχέσεις που αφορούν 

τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται, την κινητική και τις φυσικές ιδιότητες. Ο συμβολισμός 

των μεταβλητών και των παραμέτρων είναι κοινός με αυτόν του μοντέλου της Ενότητας 3.1 

που έχει ήδη συνοψιστεί στον Πίνακα 3.1. Περαιτέρω μεταβλητές και παράμετροι που 

χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 4.1. 

 

4.1.1 Παραδοχές μοντελοποίησης 

Οι παραδοχές που έγιναν περιλαμβάνουν εκείνες που σημειώθηκαν στην Ενότητα 3.1.1. Ενώ 

οι πρόσθετες παραδοχές είναι οι εξής: 

➢ Το ρεύμα προϊόντος με ροή μάζας 𝑤𝐵𝐼𝐺 (σχήμα 4.1) περιέχει μόνο κρυστάλλους που 

κυμαίνονται μεταξύ μεγέθους 𝐿𝐶𝑈𝑇 και 𝐿𝛭𝛢𝛸. Το ανακυκλωμένο στερεό ρεύμα με ροή 

μάζας 𝑤𝑀𝐸𝐷 (σχήμα 4.1) περιέχει μόνο κρυστάλλους που κυμαίνονται μεταξύ 𝐿𝐶𝑈𝑇
′  και  

𝐿𝐶𝑈𝑇 σε μέγεθος. 

➢ Η ροή του ατμού που χρησιμοποιείται για τον εναλλάκτη θερμότητας ελέγχεται έτσι 

ώστε να διαλύει όλους τους κρυστάλλους και να επιφέρει τη θερμοκρασία του 

μάγματος στο σημείο ισορροπίας. 

➢ Η πυρήνωση και η ανάπτυξη του κρυστάλλου εμφανίζονται μόνο στον κρυσταλλωτήρα 

(Papamichail, 1999). 
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Πίνακας 4.1 Συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση του κρυσταλλωτήρα 

ημι-διαλείπουσα λειτουργίας 

Σύμβολο Περιγραφή Μονάδες 

𝐶′ 
Συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας στο 

ρεύμα μετά τον εναλλάκτη θερμότητας 

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍 𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜏𝜄𝜅𝜊ύ 𝜇έ𝜎𝜊𝜐
⁄  

𝐶𝐸𝑄
′  

Κορεσμένη συγκέντρωση στο ρεύμα μετά 

τον εναλλάκτη θερμότητας 

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍 𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜏𝜄𝜅𝜊ύ 𝜇έ𝜎𝜊𝜐
⁄  

�̃�𝑖,𝑅𝐸𝑀 

Συνδυασμένη συγκέντρωση του 

συστατικού i στο ρεύμα μάγματος μετά 

την κοσκίνηση 

𝑘𝑔
𝑚3⁄  

ℎ̂𝐿
′  

Ειδική ενθαλπία στο ρεύμα μετά τον 

εναλλάκτη θερμότητας 
𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔⁄  

𝐿𝐶𝑈𝑇 
Πρώτη περικοπή μεγέθους των 

κρυστάλλων 
𝑚𝑚 

𝐿𝐶𝑈𝑇
′  

Δεύτερη περικοπή μεγέθους των 

κρυστάλλων 
𝑚𝑚 

𝐿𝑃𝑅 
Μέσο μέγεθος σωματιδίων στο 

συσσωρευμένο προϊόν 
𝑚𝑚 

𝑀𝑆
𝑃𝑅 

Μάζα που κατακρατείται στο 

συσσωρευμένο προϊόν 
𝑘𝑔 

𝑁𝐵𝐼𝐺 
Συνάρτηση πυκνότητας μεγέθους στο 

ρεύμα του προϊόντος 
𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑚⁄  

𝑁𝑀𝐸𝐷 
Συνάρτηση πυκνότητας μεγέθους στο 

ρεύμα ανακύκλωσης στερεού 
𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑚3

𝑚 𝑚3⁄  

𝑁𝑃𝑅 
Συνάρτηση πυκνότητας μεγέθους στο 

ρεύμα συσσώρευσης 
𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑚⁄  

𝑁𝑅𝐸𝑀 
Συνάρτηση πυκνότητας μεγέθους στο 

ρεύμα μάγματος 
𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑚3

𝑚 𝑚3⁄  

𝑞𝑂𝑈𝑇 Ογκομετρική παροχή εξόδου 𝑚3

ℎ𝑟⁄  

𝑞𝑅𝐸𝑀 
Ογκομετρική παροχή για το ρεύμα 

μάγματος μετά την κοσκίνιση 
𝑚3

ℎ𝑟⁄  

𝑇′ 
Θερμοκρασία ρεύματος μετά τον 

εναλλάκτη θερμότητας 
℃ 

𝑤𝐵𝐼𝐺 Παροχή μάζας του ρεύματος προϊόντος 𝑘𝑔
ℎ𝑟

⁄  

𝑤𝑀𝐸𝐷 
Παροχή μάζας στο ρεύμα ανακύκλωσης 

στερεού 
𝑘𝑔

ℎ𝑟
⁄  

𝑥𝑖
′ 

Μοριακό κλάσμα του συστατικού i στο 

ρεύμα μετά τον εναλλάκτη θερμότητας 

𝑘𝑔 𝑖
𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆ύ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 ⁄  

𝛽 

Κλάσμα ογκομετρικής παροχής που 

χρησιμοποιείται για τη διάσπαση του 

ρεύματος ανακύκλωσης 

𝑚3

𝑚3⁄  

휀 
Ογκομετρικό κλάσμα της υγρής φάσης 

στην κρυστάλλωση 
𝑚3

𝑚3⁄  

휀′ 

Κλάσμα ογκομετρικής παροχής της 

υγρής φάσης στο ρεύμα μάγματος μετά 

την κοσκίνηση 

𝑚3

𝑚3⁄  

𝜎𝑃𝑅 
Τυπική απόκλιση του μεγέθους των 

σωματιδίων για το προϊόν 
𝑚𝑚 
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4.1.2 Ισοζύγια Μάζας 

Απουσία χημικής αντίδρασης, ο ρυθμός συσσώρευσης κάθε συστατικού i στον 

κρυσταλλωτήρα ισούται με τον ρυθμό ροής στα ανακυκλωμένα ρεύματα εισόδου μείον τον 

ρυθμό ροής στο ρεύμα εξόδου (Papamichail, 1999): 

𝑑𝑀1

𝑑𝑡
= 𝑞𝑅𝐸𝑀 �̃�1,𝑅𝐸𝑀 + 𝑤𝑀𝐸𝐷 − 𝑞𝑂𝑈𝑇 �̃�1 (4.1) 

𝑑𝑀𝜄

𝑑𝑡
= 𝑞𝑅𝐸𝑀 �̃�𝜄,𝑅𝐸𝑀 − 𝑞𝑂𝑈𝑇 �̃�𝜄 ,       𝑖 = 2, … , 𝑁𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝 (4.2) 

 

Συμπληρωματικές σχέσεις για την εξίσωση ισοζυγίου μάζας 

Οι εξισώσεις 3.2 - 3.11 περιλαμβάνονται στη μοντελοποίηση του κρυσταλλωτή SBMSMPR.  

Η παροχή μάζας του προϊόντος είναι (Papamichail, 1999): 

𝑤𝐵𝐼𝐺 = 10−12 𝑞𝑂𝑈𝑇 𝜌𝑆 ∫ 𝐾𝑉(𝐿)
𝐿𝐶𝑈𝑇

𝐿𝐶𝑈𝑇
′

𝐿3 𝑛(𝐿) 𝑑𝐿 (4.3) 

Και η παροχή μάζας του ανακυκλωμένου στερεού ρεύματος είναι (Papamichail, 1999): 

𝑤𝑀𝐸𝐷 = 10−12 𝑞𝑂𝑈𝑇 𝜌𝑆 ∫ 𝐾𝑉(𝐿)
𝐿𝑀𝐴𝑋

𝐿𝐶𝑈𝑇

𝐿3 𝑛(𝐿) 𝑑𝐿 (4.4) 

Εάν δεν θεωρείται ότι υπάρχει συσσώρευση στα κόσκινα, τότε η παροχή μάζας της διαλυμένης 

ουσίας που εισέρχεται στα κόσκινα είναι ίση με την άθροιση των ροών μάζας της διαλυμένης 

ουσίας που αφήνουν τα κόσκινα (Papamichail, 1999): 

𝑞𝑂𝑈𝑇 �̃�1 = 𝑤𝑀𝐸𝐷 + 𝑤𝐵𝐼𝐺 + 𝑞𝑅𝐸𝑀 �̃�1,𝑅𝐸𝑀 (4.5) 

Το υπόλοιπο των συστατικών συμβαίνουν μόνο στις υγρές φάσεις και, ως εκ τούτου 

(Papamichail, 1999): 

𝑞𝑂𝑈𝑇 �̃�𝑖 = 𝑞𝑅𝐸𝑀 �̃�𝑖,𝑅𝐸𝑀,      𝑖 = 2, … , 𝑁𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝 (4.6) 

Η ογκομετρική παροχή εξόδου είναι ίση με την ογκομετρική παροχή του μάγματος μετά τα 

κόσκινα συν την ογκομετρική παροχή των δύο στερεών ρευμάτων (Papamichail, 1999): 

𝑞𝑂𝑈𝑇 = 𝑞𝑅𝐸𝑀 +
𝑤𝐵𝐼𝐺 + 𝑤𝑀𝐸𝐷

𝜌𝑆
 (4.7) 

Ο ρυθμός συσσώρευσης του προϊόντος δίνεται από (Papamichail, 1999): 

𝑑 𝑀𝑆
𝑃𝑅

𝑑𝑡
=  𝑤𝐵𝐼𝐺 (4.8) 
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Η κρυστάλλωση της λακτόζης (C12H22O11) από υδατικά διαλύματα εξετάζεται και πάλι όπως 

στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τα δεδομένα που σχετίζονται με τα φαινόμενα κρυστάλλωσης 

δίδονται από τις Εξισώσεις 3.23-3.27. Το διάλυμα, αφού διέλθει μέσω του εναλλάκτη 

θερμότητας, είναι κορεσμένο και όλα τα λεπτόκοκκα σωματίδια έχουν διαλυθεί. Αυτό σημαίνει 

ότι η συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας είναι ίση με την τιμή κορεσμού (Papamichail, 1999): 

𝐶′ = 𝐶′
𝐸𝑄 (4.9) 

Όπου C′ δίνεται από (Papamichail, 1999): 

𝐶′ =  
�̃�1,𝑅𝐸𝑀

�̃�2,𝑅𝐸𝑀

 (4.10) 

Η θερμοκρασία του διαλύματος μετά τον εναλλάκτη θερμότητας υπολογίζεται από την 

ακόλουθη σχέση, η οποία εξήχθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης από 

διάγραμμα που κατασκευάστηκε σε Microsoft Excel με δεδομένα που βρέθηκαν στη 

βιβλιογραφία (Rachah and Noll, 2013): 

CEQ = 0.006 T − 0.0735 (4.11) 

Τα κλάσματα μάζας στην υγρή φάση μετά τη διέλευση από τον εναλλάκτη θερμότητας 

αθροιζόμενα δίνουν μονάδα (Papamichail, 1999): 

∑ 𝑥𝑖

𝑁𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝

𝑖=1

= 1 (4.12) 

Και το κλάσμα μάζας της διαλυμένης ουσίας υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση 

(Papamichail, 1999): 

𝐶′ =
𝑥1

1 − 𝑥1
 (4.13) 

 

4.1.3 Πληθυσμιακό Ισοζύγιο (Population balance) 

Η εξίσωση του πληθυσμιακού ισοζυγίου κρυστάλλων για τον κρυσταλλωτήρα προέρχεται 

όπως στο Τμήμα 3.1.3 και δίνεται από την ακόλουθη σχέση (Papamichail, 1999): 

𝜕𝑙𝑛𝑁

𝜕𝑡
+ 𝐺

𝜕𝑙𝑛𝑁

𝜕𝐿
+

𝜕𝐺

𝜕𝐿
+

𝑞𝑂𝑈𝑇

𝑉𝑆𝑇
−  

𝛽 𝑞𝑅𝐸𝑀 𝑁𝑅𝐸𝑀 

𝑉𝑆𝑇 𝑁
−

𝑤𝑀𝐸𝐷 𝑁𝑀𝐸𝐷

𝜌𝑆 𝑉𝑆𝐿 𝑁
= 0   ,

∀𝐿 ∈ (𝐿0, 𝐿𝑚𝑎𝑥] 

(4.14) 
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Όπου η λογαριθμική συνάρτηση πυκνότητας μεγέθους, 𝑙𝑛𝑁, ορίζεται από την Εξίσωση 3.13 

και την συνθήκη ορίων από την Εξίσωση 3.14. 

Το πληθυσμιακό ισοζύγιο κρυστάλλου για το προϊόν, που συλλέγεται στη δεξαμενή 

συσσώρευσης δίνεται από (Papamichail, 1999): 

𝑑 ln 𝑁𝑃𝑅

𝑑𝑡
=

𝑤𝐵𝐼𝐺  𝑁𝐵𝐼𝐺

𝑀𝑆
𝑃𝑅 𝑁𝑃𝑅

, ∀𝐿 ∈ (𝐿0, 𝐿𝑚𝑎𝑥] (4.15) 

Οι λειτουργίες πυκνότητας μεγέθους για τα δύο στερεά ρεύματα και το ρεύμα μάγματος μετά 

τα κόσκινα δίνονται από τις ακόλουθες σχέσεις (Papamichail, 1999): 

𝑁𝐵𝐼𝐺 =     
0 , 𝐿0 ≤ 𝐿 ≤ 𝐿𝐶𝑈𝑇 

(4.16) 
𝑁, 𝐿𝐶𝑈𝑇 ≤ 𝐿 ≤ 𝐿𝑀𝐴𝑋 

 

𝑁𝑀𝐸𝐷 =         

0 ,                              𝐿0 ≤ 𝐿 ≤ 𝐿𝐶𝑈𝑇 
′  

(4.17) 𝑁 𝑞𝑂𝑈𝑇 𝜌𝑆 𝑤𝑀𝐸𝐷 ,⁄    𝐿𝐶𝑈𝑇 
′ < 𝐿 ≤ 𝐿𝐶𝑈𝑇 

0 ,                             𝐿𝐶𝑈𝑇 ≤ 𝐿 ≤ 𝐿𝑀𝐴𝑋 

 

𝑁𝑅𝐸𝑀 =      
𝑁 𝑞𝑂𝑈𝑇 𝑞𝑅𝐸𝑀 ,⁄       𝐿0 ≤ 𝐿 ≤ 𝐿𝐶𝑈𝑇 

′  
(4.18) 

0 ,                             𝐿𝐶𝑈𝑇
′  < 𝐿 ≤  𝐿𝑀𝐴𝑋 

 

 

Μεταβλητές απόδοσης της διεργασίας 

Η μέση και η τυπική απόκλιση της κατανομής του μεγέθους κρυστάλλων στον κρυσταλλωτήρα 

καθορίζονται από τις εξισώσεις 3.15 και 3.16. Ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση της 

κατανομής του μεγέθους κρυστάλλων για το συσσωρευμένο προϊόν υπολογίζονται από τις 

ακόλουθες σχέσεις (Papamichail, 1999): 

𝐿𝑃𝑅 =
∫ 𝑁𝑃𝑅

𝐿𝑀𝐴𝑋

𝐿𝐶𝑈𝑇
(𝐿)𝐿𝑑𝐿

∫ 𝑁𝑃𝑅
𝐿𝑀𝐴𝑋

𝐿𝐶𝑈𝑇
(𝐿)𝐿𝑑

 (4.19) 

𝜎𝑃𝑅
2 =

∫ 𝑁𝑃𝑅(𝐿) (𝐿 − �̅�𝑃𝑅)2 𝑑𝐿  
𝐿𝑀𝐴𝑋

𝐿𝐶𝑈𝑇

∫ 𝑁𝑃𝑅(𝐿)
𝐿𝑀𝐴𝑋

𝐿𝐶𝑈𝑇
𝑑𝐿

 (4.20) 
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4.1.4 Ισοζύγιο Ενέργειας 

Ο ρυθμός συσσώρευσης της εσωτερικής ενέργειας στον κρυσταλλωτήρα ισούται με το ρυθμό 

ροής ενθαλπίας στα εισερχόμενα ανακυκλωμένα ρεύματα μείον τη ροή ενθαλπίας στο ρεύμα 

εξόδου, μείον τον ρυθμό ενέργειας που απορροφάται από το νερό στον μανδύα ψύξης 

(Papamichail, 1999): 

𝑑𝑈

𝑑𝑡
= 𝛽𝑞𝑅𝐸𝑀(휀′ 𝑞𝐿 ℎ̂𝐿 + (1 − 휀′) 𝜌𝑆 ℎ̂𝑆) + (1 − 𝛽) 𝑞𝑅𝐸𝑀 ∑ �̃�𝑖,𝑅𝐸𝑀 ℎ̂𝐿

′

𝑁𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝

𝑖=1

+ 𝑤𝑀𝐸𝐷 ℎ̂𝑆 − 𝑞𝑂𝑈𝑇 (휀 𝑞𝐿 ℎ̂𝐿 + (1 − 휀) 𝜌𝑆 ℎ̂𝑆) − 𝑄𝐽𝐴𝐶𝐾𝐸𝑇 

(4.21) 

 

Η εσωτερική ενέργεια και οι συγκεκριμένες εσωτερικές ενέργειες προσδιορίζονται από τις 

Εξισώσεις 3.18, 3.19 και 3.20 αντίστοιχα. Ο ρυθμός θερμότητας που αφαιρείται από τον 

κρυσταλλωτήρα από το νερό ψύξης περιγράφεται από τις εξισώσεις 3.21 και 3.22. Το κλάσμα 

του όγκου εναιωρήματος που καταλαμβάνεται από την υγρή φάση δίνεται από (Papamichail, 

1999): 

휀 𝑉𝑆𝐿 =
𝑀𝐿

𝜌𝐿
 (4.22) 

Και το κλάσμα της ογκομετρικής παροχής του πολτού μετά τα κόσκινα που καταλαμβάνει η 

υγρή φάση δίνεται από (Papamichail, 1999): 

휀′ 𝑞𝑅𝐸𝑀 = 휀 𝑞𝑂𝑈𝑇 (4.23) 

 

4.1.5 Δεδομένα φυσικών ιδιοτήτων 

Οι εξισώσεις που περιγράφουν ορισμένες τις φυσικές ιδιότητες δίνονται στις εξισώσεις 3.28 - 

3.31. Η ειδική ενθαλπία της υγρής φάσης μετά τη διέλευση από τον εναλλάκτη θερμότητας 

περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση (Rachah and Noll, 2013): 

ℎ̂𝐿
′ = 𝛥𝛨𝐶  𝑥𝑖

′ + (298.757 𝑥𝑖
′ + 999.163 (1 − 𝑥𝑖

′))(𝑇′ −  𝑇𝑟𝑒𝑓) (4.24) 

Όπου ΔΗC αναφέρεται στην ενθαλπία κρυστάλλωσης της λακτόζης και η τιμή για υδατικό 

διάλυμα της λακτόζης δεν εκφράζεται συναρτήσει της θερμοκρασίας, αλλά πρόκειται για μια 

σταθερή τιμή ίση με 1031.15 cal
kg⁄  (Rachah and Noll, 2013). 
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4.2 Δυναμική προσομοίωση 

Το μοντέλο που παρουσιάζεται στην Ενότητα 4.1 εφαρμόστηκε στο gPROMS™. Η διεργασία 

ημι-διαλείπουσας λειτουργίας κρυστάλλωσης προσομοιώνεται για 30 ώρες. Τα δεδομένα 

προσομοίωσης και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα αναφέρονται 

στη βασική περίπτωση. Τα βέλτιστα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη δυναμική 

βελτιστοποίηση θα συγκριθούν με τις βασικές περιπτώσεις της ενότητας 4.3.3. 

Οι τιμές των διαφόρων παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2. 

 

Πίνακας 4.2 Τιμές παραμέτρων για την προσομοίωση του κρυσταλλωτήρα ημι-διαλείπουσας 

λειτουργίας 

 

 

 

Υπάρχουν τέσσερις βαθμοί ελευθερίας οι οποίοι πρέπει να οριστούν για να εκτελεστεί η 

προσομοίωση. Αυτοί είναι οι εξής: 

▪ το κομμάτι μεγέθους, 𝑳𝑪𝑼𝑻
′  

▪ το ογκομετρικό κλάσμα ροής, 𝜷 

▪ τη ροή μάζας νερού ψύξης, 𝒒𝑪 

▪ και την ογκομετρική παροχή εξόδου, 𝒒𝑶𝑼𝑻 

Επιλύθηκαν 5 διαφορετικά προβλήματα δυναμικής προσομοίωσης και οι τιμές για κάθε βαθμό 

ελευθερίας σε κάθε πρόβλημα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3. 

 

 

Παράμετροι Τιμή Μονάδες 

𝐴 4 𝑚2 

𝐶𝑝𝐶 1000 𝑐𝑎𝑙 (𝑘𝑔 ⁄ ℃) 

𝑑𝐶𝑅𝑌 1 𝑚 

𝐿0 10−4 𝑚𝑚 

𝐿𝐶𝑈𝑇 0.5 𝑚𝑚 

𝐿𝑀𝐴𝑋 1.5 𝑚𝑚 

𝐿𝑀𝐼𝑁 0.1 𝑚𝑚 

𝑁𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝 2 − 

𝑇𝐶,𝐼𝑁 15 ℃ 

𝑇𝑅𝐸𝐹 18 ℃ 

𝑈𝑇𝑅 106 𝑐𝑎𝑙 ( 𝑚2 ℎ𝑟⁄ ℃) 

Δ𝐻𝐶  36280 𝑐𝑎𝑙 𝑘𝑔⁄  
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4.2.1 Αρχικές συνθήκες 

Η θερμοκρασία του κρυσταλλωτήρα, Τ, αρχικά ρυθμίζεται στους 30°C και ο όγκος 

εναιωρήματος, 𝑉𝑆𝐿, σε 0.7𝑚3.  

Το διάλυμα θεωρείται ότι βρίσκεται πλησίον του σημείου κορεσμού και το κλάσμα 

μάζας της διαλυμένης ουσίας στην υγρή φάση, 𝑥1, αρχικά τίθεται ίσο με 0.29 
𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜇έ𝜈𝜂𝜍 𝜊𝜐𝜎ί𝛼𝜍

𝑘𝑔𝛿𝜄𝛼𝜆𝜐𝜏𝜄𝜅𝜊ύ 𝜇έ𝜎𝜊𝜐
  

Υποτίθεται, επίσης, ότι αρχικά δεν υπάρχουν στερεοί κρύσταλλοι στον 

κρυσταλλωτήρα. Η συνάρτηση πυκνότητας μεγέθους, N(L), έχει οριστεί 10−4 𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑚
 ;   ∀ 𝐿 ∈

(𝐿0, 𝐿𝑚𝑎𝑥]. 

Η μάζα του προϊόντος, 𝑀𝑆
𝑃𝑅, αρχικά τίθεται σε 0 kg και η αντίστοιχη συνάρτηση 

πυκνότητας, 𝑁𝑃𝑅, ορίζεται ίση με 10−4 𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑚
 ;   ∀ 𝐿 ∈ [𝐿0, 𝐿𝑚𝑎𝑥]. 

 

4.2.2 Εφαρμογή στο gPROMS™ 

Το συνολικό μοντέλο είναι ένα σύστημα ολοκληρωματικών, μερικών και συνήθων διαφορικών 

και αλγεβρικών εξισώσεων (IPDAEs) και εφαρμόστηκε στο λογισμικό gPROMS™. 

 

Πίνακας 4.3 Προδιαγραφές βαθμών ελευθερίας για τα προβλήματα δυναμικής προσομοίωσης 

του κρυσταλλωτήρα ημι-διαλείπουσας λειτουργίας 

 

 𝑳𝑪𝑼𝑻
′  𝜷 𝒒𝑪 𝒒𝑶𝑼𝑻 

Μ(1) 0.5 1 500 0.2 

M(2) 0.5 0 500 0.2 

M(3) 0.5 0 500 0.4 

M(4) 0.5 0 800 0.4 

M(5) 0.4 0 500 0.2 

 

4.2.3 Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα των δυναμικών προσομοιώσεων παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.2 - 4.7. Η 

συνολική ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος ανά παρτίδα αυξάνεται περίπου κατά 

συντελεστή τρία, όταν εφαρμόζεται διάλυση λεπτόκοκκων σωματιδίων στο σύνολο του 

ρεύματος ανακύκλωσης (β=0) από ότι στην περίπτωση όπου δεν χρησιμοποιείται διάλυση 

(β=1), όπως φαίνεται στο σχήμα 4.2. Ο μέσος ρυθμός παραγωγής είναι επίσης σημαντικά 

μεγαλύτερος όταν τα λεπτόκοκκα σωματίδια διαλύονται εκ νέου. Η μέση και η τυπική 

απόκλιση της κατανομής μεγέθους σωματιδίων του συσσωρευμένου προϊόντος αυξάνονται 
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επίσης, όπως φαίνεται στα σχήματα 4.4 και 4.5 αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, τόσο με διάλυση 

όσο και χωρίς τη διάλυση των λεπτόκοκκων σωματιδίων, η τυπική απόκλιση είναι πολύ 

μικρότερη από τη μέση τιμή. Αυτό αναμένεται καθώς το προϊόν αποτελείται αποκλειστικά από 

κρυστάλλους που ξεπερνούν το μέγεθος LCUT και έτσι η κατανομή μεγέθους των κρυστάλλων 

για το προϊόν μειώνεται.  

 

 

Σχήμα 4.2 Μάζα που κατακρατείται στο συσσωρευμένο προϊόν: σύγκριση αποτελεσμάτων 

δυναμικών προσομοιώσεων Μ(1) και Μ(2) 

 

 

Σχήμα 4.3 Παροχή μάζας στο ρεύμα ανακύκλωσης στερεού: σύγκριση αποτελεσμάτων 

δυναμικών προσομοιώσεων Μ(1) και Μ(2) 
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Σχήμα 4.4 Μέσο μέγεθος σωματιδίων στο συσσωρευμένο προϊόν: σύγκριση αποτελεσμάτων 

δυναμικών προσομοιώσεων Μ(1) και Μ(2) 

 

 

Σχήμα 4.5 Τυπική απόκλιση του μεγέθους των σωματιδίων: σύγκριση αποτελεσμάτων 

δυναμικών προσομοιώσεων Μ(1) και Μ(2) 
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Το Σχήμα 4.3 δείχνει ότι, όταν αυξάνεται η ογκομετρική παροχή, η μέγιστη τιμή του 

μέσου ρυθμού παραγωγής είναι υψηλότερη. Μία ακόμα υψηλότερη μέγιστη τιμή μπορεί να 

επιτευχθεί αυξάνοντας τη ροή μάζας νερού ψύξης.  

Από τις προσομοιώσεις παρατηρείται ότι οι υψηλότεροι μέσοι ρυθμοί παραγωγής 

μπορούν να επιτευχθούν όταν μια ενδιάμεση περικοπή ανακυκλωθεί αλλά μόνο εάν το κομμένο 

μέγεθος, 𝐿𝐶𝑈𝑇
′ , έχει επιλεγεί ώστε να έχει τιμές ελαφρώς μικρότερες ή ίσες από το μέγεθος 

LCUT. Για τιμές 𝐿𝐶𝑈𝑇
′  μικρότερες από 0.4 mm δεν είναι εφικτές οι προσομοιώσεις, για αυτό και 

δε λαμβάνονται ως περιπτώσεις.  

Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι όταν 𝐿𝐶𝑈𝑇
′ → 𝐿0, τα προφίλ τείνουν να είναι τα ίδια με 

εκείνα που λαμβάνονται χωρίς τη διάλυση των λεπτών σωματιδίων. Αυτό αναμένεται καθώς, 

στη περίπτωση αυτή, το ρεύμα που εξέρχεται από τα κόσκινα είναι ουσιαστικά καθαρό υγρό 

χωρίς κρυστάλλους. Φυσικά, η τιμή του κρίσιμου μεγέθους κοπής, 𝐿𝐶𝑈𝑇
′ , εξαρτάται από τις 

τιμές όλων των άλλων βαθμών ελευθερίας. 

 

 

 

Σχήμα 4.6 Παροχή μάζας στο ρεύμα ανακύκλωσης στερεού: σύγκριση αποτελεσμάτων 

δυναμικών προσομοιώσεων Μ(2), Μ(3), Μ(4) και Μ(5) 
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Σχήμα 4.7 Μάζα προϊόντος: σύγκριση αποτελεσμάτων δυναμικών προσομοιώσεων Μ(2), 

Μ(3), Μ(4) και Μ(5) 

 

 

4.3 Δυναμική βελτιστοποίηση 

Η δυναμική βελτιστοποίηση της διεργασίας κρυστάλλωσης ημι-διαλείπουσας λειτουργίας 

εξετάζεται στις επόμενες ενότητες. Μετά την εφαρμογή των προβλημάτων στο gPROMS™, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και εξάγονται συμπεράσματα. 

Στη μέθοδο κρυστάλλωσης ημι-διαλείπουσας λειτουργίας που εξετάζεται σε αυτό το 

κεφάλαιο, ο μέσος όρος της κατανομής μεγέθους των κρυστάλλων για το προϊόν, �̅�𝑃𝑅, 

επιλέγεται (προδιαγραφή του προϊόντος) να είναι μεγαλύτερη από τη πρώτη περικοπή μεγέθους 

των κρυστάλλων, 𝐿𝐶𝑈𝑇. Αυτό επιτυγχάνεται με διαχωρισμό και επιλογή αυτών των 

κρυστάλλων χρησιμοποιώντας κόσκινα. Όπως αναφέρθηκε ήδη, στην προκειμένη περίπτωση 

η τυπική απόκλιση αυτού της κατανομής μεγέθους των κρυστάλλων είναι πάντα πολύ 

μικρότερη από τη μέση τιμή.  

Επομένως, το πρόβλημα δυναμικής βελτιστοποίησης που εξετάζεται εδώ έχει ως 

αντικειμενική συνάρτηση τη μεγιστοποίηση της παραγωγής προϊόντος που επιτυγχάνεται κατά 

την παρτίδα. Οι μεταβλητές της βελτιστοποίησης είναι ο χρονικός ορίζοντας 𝑡𝑓, η παροχή 

εξόδου, 𝑞𝑂𝑈𝑇 (𝑡) και ο ρυθμός ροής του νερού ψύξης 𝑞𝑐(𝑡). H τιμή του μεγέθους κοπής, 𝐿𝐶𝑈𝑇
′ , 

ορίζεται ίση με 0.4 𝑚𝑚. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης που επιλύθηκε συνοψίζεται, στη 

γενική του μορφή, παρακάτω: 
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𝐦𝐚𝐱
𝒕𝒇,𝒒𝑶𝑼𝑻(𝒕),𝒒𝑪(𝒕),𝒕∈[𝟎,𝒕𝒇]

 
𝑴𝑺

𝑷𝑹(𝒕𝒇)

𝒕𝒇
 (4.25) 

 

Λαμβάνονται υπόψη οι διαφορικές και αλγεβρικές εξισώσεις 4.1-4.24, 3.2-3.11, 3.13-3.16 και 

3.18-3.31, ∀ 𝑡 𝜖 [0, 𝑡𝑓], οι παράμετροι που ορίζονται στον πίνακα 4.2, οι αρχικές συνθήκες που 

καθορίζονται στην ενότητα 4.2.3 και οι ακόλουθοι περιορισμοί: 

0.001 ≤ 𝑞𝑂𝑈𝑇 (𝑡) ≤ 1, ∀ 𝑡 𝜖 [0, 𝑡𝑓] (4.26) 

0 ≤ 𝑞𝑐(𝑡) ≤ 1000, ∀ 𝑡 𝜖 [0, 𝑡𝑓] (4.27) 

0.01 ≤ 𝑡𝑓 ≤ 10 (4.28) 

 

4.3.2 Εφαρμογή στο gPROMS™ 

Η επίλυση του προβλήματος πραγματοποιείται μέσω του gOPT, που αποτελεί εργαλείο 

δυναμικής βελτιστοποίησης του gPROMS™. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 3.3.2, η 

προσέγγιση παραμετροποίησης διάνυσμα ελέγχου χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του 

προβλήματος σε  πεπερασμένων διαστάσεων μη γραμμικού προγραμματισμού πρόβλημα 

(nonlinear problem, NLP). Ο χρονικός ορίζοντας διαιρείται ξανά σε τέσσερα διαστήματα 

ελέγχου, NI = 4. Οι διάρκειες διαστήματος 𝛿𝑘 > 𝜖, 𝑘 = 1, … , 𝑁𝐼 είναι μεταβλητές, 

προσθέτοντας μέχρι το συνολικό χρόνο διαλείπουσας λειτουργίας (Εξίσωση 3.47) που 

καθορίζεται επίσης από τη βελτιστοποίηση.  

 

4.3.3 Αποτελέσματα και συζήτηση 

Η βέλτιστη τιμή της μάζας προϊόντος που καθορίζεται από τη λύση του προβλήματος 

δυναμικής βελτιστοποίησης είναι 190 𝑘𝑔. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση έναντι της μάζας 

προϊόντος που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια του διαλύματος αρχικού σεναρίου Μ(5) που η 

μέγιστη τιμή της είναι 159 𝑘𝑔. Αυτό που βελτιώνεται σημαντικά είναι ο χρόνος παραγωγής 

που φτάνει στη μέγιστη παραγωγή για  𝑡𝑓 = 10 ℎ𝑟, δηλαδή περίπου 10 ώρες νωρίτερα, από ότι 

το αρχικό σενάριο. Τα βέλτιστα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 4.8.  

Η παροχή ροής εξόδου διατηρείται κοντά στη μέγιστη τιμή (σχήμα 4.9) έτσι ώστε να 

απομακρυνθούν οι κρύσταλλοι εντός των προδιαγραφών του προϊόντος και να ανακυκλωθούν 

τα λεπτόκοκκα σωματίδια στο μέγιστο δυνατό ρυθμό. Όπως αναμένεται, μετά από δυναμική 
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προσομοίωση για τη τελική τιμή του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της κατανομής 

μεγέθους σωματιδίων για το προϊόν είναι περίπου η ίδια με εκείνη του σεναρίου Μ(5). 

 

 

Σχήμα 4.8 Μάζα στερεού προϊόντος: σύγκριση αρχικό με βέλτιστο σενάριο 

 

 

Σχήμα 4.9 Παροχή ροής εξόδου: σύγκριση αρχικό με βέλτιστο σενάριο 
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της ημι-διαλείπουσας 

λειτουργίας με ανακύκλωση με αυτή της διαλείπουσας λειτουργίας που μελετήθηκε στο 

προηγούμενο μοντέλο, διαπιστώνεται πως αυξάνεται η παραγωγή μάζας τελικού προϊόντος 

όταν υπάρχει διάλυση των λεπτόκοκκων σωματιδίων, όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.10. 

Ωστόσο, δεν παρατηρείται βελτίωση στο χρόνο παραγωγής αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, 

καθώς η διεργασία ημι-διαλείπουσας λειτουργίας με ανακύκλωση που μελετάται στη 

συγκεκριμένη διπλωματική, χρειάζεται περισσότερο χρόνο ώστε να διαλυθούν τα λεπτόκοκκα 

σωματιδία. Παρόλα αυτά ο χρόνος είναι αρκετά καλός καθώς πλησιάζει σε μέγιστη τιμή μέσα 

στις 8 πρώτες ώρες της διεργασίας. 

Επίσης, διαπιστώνεται ότι ο συνδυασμός ενός μηχανισμού διάλυσης μαζί με την 

ανάπτυξη κρυστάλλων δίνει την ευελιξία να διαμορφωθεί με επιτυχία η κατανομή μεγέθους 

σωματιδίων και να επιτευχθούν βελτιωμένες ιδιότητες κρυστάλλων. Επομένως, είναι μια 

διεργασία η οποία προτιμάται, ιδιαίτερα στη βιομηχανία, εφόσον είναι εφικτό να καλυφθεί το 

υψηλότερο κόστος του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού.   

 

 

Σχήμα 4.10 Μάζα στερεού προϊόντος: σύγκριση αποτελεσμάτων διαλείπουσας με ημι-

διαλείπουσας λειτουργίας κρυσταλλωτήρες 
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5. Συμπεράσματα και συστάσεις για 
περαιτέρω έρευνα  
 

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει μια περίληψη των βασικών αποτελεσμάτων της διπλωματικής  

εργασίας, καθώς ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω εργασίες. 

 

5.1 Επιτεύγματα της παρούσας εργασίας 

Αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο μαθηματικό μοντέλο για δυναμική μοντελοποίηση 

διεργασιών κρυστάλλωσης αιωρήματος δύο φάσεων, κρυσταλλικού αιωρήματος σε υδατικό 

διάλυμα, για βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. Το συνολικό μοντέλο αποτελείται από 

ισοζύγια μάζας, λεπτομερή πληθυσμιακά ισοζύγια και ισοζύγια ενέργειας. Η ποιότητα του 

παραγόμενου στερεού αξιολογείται με τα μεγέθη της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης 

της κατανομής μεγέθους των κρυστάλλων. Το μοντέλο εφαρμόστηκε στο λογισμικό 

gPROMS™ και μελετήθηκε η κρυστάλλωση της λακτόζης (C12H22O11) από υδατικά 

διαλύματα. Τα αποτελέσματα της δυναμικής βελτιστοποίησης δείχνουν ότι η εκθετική μορφή 

της κατανομής του μεγέθους των σωματιδίων οδηγεί σε πολύ μικρή μέση και τυπική απόκλιση 

της ίδιας τάξης. 

Τα μοντέλα είναι διαλείπουσας (batch) και ημι-διαλείπουσας λειτουργίας (semi-batch). 

Στον πρώτο κρυσταλλωτήρα ολόκληρη η ποσότητα των κρυστάλλων που λαμβάνεται αποτελεί 

το τελικό προϊόν. Ενώ στον δεύτερον, χρησιμοποιούνται κόσκινα για να διαχωρίσουν από το 

μάγμα τους κρυστάλλους με μέγεθος μεγαλύτερο από το οριακό μέγεθος 𝐿𝐶𝑈𝑇. Οι υπόλοιποι 

κρύσταλλοι και το μάγμα που περνά μέσα από τα κόσκινα ανακυκλώνονται στον 

κρυσταλλωτήρα ώστε να διαλυθούν ξανά. 

Η δυναμική βελτιστοποίηση έχει εφαρμοστεί στη διεργασία που περιγράφεται 

παραπάνω. Για την ημι-διαλείπουσα λειτουργία τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κατανομή 

μεγέθους των σωματιδίων για το προϊόν είναι περιορισμένη και το μέσο μέγεθος κρυστάλλων 

στο προϊόν είναι μεγαλύτερο από την τυπική απόκλιση. Γενικά, αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι η επαναδιαλυτοποίηση των λεπτόκοκκων σωματιδίων ευνοεί την ανάπτυξη κρυστάλλων 

πάνω από την πυρήνωση.  

Τα αποτελέσματα για ορισμένες κύριες μεταβλητές των δυναμικών προσομοιώσεων 

και βελτιστοποιήσεων έχουν συγκριθεί με βιβλιογραφικά δεδομένα, ώστε να ελεγχθεί το 

ποσοστό ακρίβειας τους με πραγματικά δεδομένα. Από πειραματικά δεδομένα η μέση 
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κατανομή μεγέθους των κρυστάλλων λακτόζης είναι 0.105 mm (Mimouni et. Al., 2005), 

απόκλιση της τάξης 4% από τιμές για διαλείπουσα και 5.5% για την ημι-διαλείπουσα 

λειτουργία. 

Σε όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν, η παροχή ροής νερού ψύξης ρυθμίζεται 

βέλτιστα στη μέγιστη τιμή του, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται υπερκορεσμός στον ελάχιστο 

δυνατό χρόνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του ρυθμού παραγωγής της 

διαδικασίας.  

Συνολικά, αυτή η εργασία έχει δείξει ότι σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση μπορούν 

να επιτευχθούν μέσω της εφαρμογής μιας προσέγγισης συστηματικής βελτιστοποίησης και 

προσεκτικής επιλογής παραμέτρων από βιβλιογραφικές αναφορές.  

 

5.2 Συστάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Tα μοντέλα που παρουσιάζονται στη διπλωματική βασίζονται σε μια σειρά από 

απλουστευμένες υποθέσεις. Ίσως το πιο περιοριστικό από αυτά είναι η παραδοχή μιας ενιαίας 

διαλυμένης ουσίας (και συνεπώς μίας στερεάς φάσης ενός συστατικού). Η βελτιστοποίηση 

τέτοιων διαδικασιών είναι πιο κοντά σε εκείνες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και 

μπορεί να δώσει πιο ρεαλιστικά και χρήσιμα αποτελέσματα. Επομένως, τα μοντέλα θα 

μπορούσαν να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν περιπτώσεις με περισσότερες από μία 

διαλυμένες ουσίες, μια διαδικασία που απαιτεί μια πολύ λεπτομερή περιγραφή τόσο της 

μεταφοράς μάζας όσο και της θερμοδυναμικής ισορροπίας μεταξύ της στερεής και της υγρής 

φάσης. 

Επίσης, μια άλλη υπόθεση που υιοθετήθηκε στο μοντέλο είναι ότι δε λαμβάνει χώρα 

χημική αντίδραση σε καμία από τις δύο φάσεις του συστήματος. Στην πραγματικότητα, αυτό 

μπορεί εύκολα να υπολογιστεί με την προσθήκη κατάλληλων όρων στο ισοζύγιο μάζας και στις 

εξισώσεις ισοζυγίου ενέργειας. Η κύρια πρόκληση είναι ο χαρακτηρισμός των ρυθμών 

αντίδρασης από την άποψη της επικρατούσας θερμοκρασίας και συνθέσεων.  

Τα μοντέλα βασίζονται σε πληθυσμιακά ισοζύγια, τα οποία συνήθως απαιτούν μεγάλο 

υπολογιστικό κόστος. Θα μπορούσαν, επιπρόσθετα, να  αναπτυχθούν μοντέλα μειωμένης 

τάξης (reduced-order models) για τη βελτιστοποίηση και του σχήματος της κατανομής 

μεγέθους κρυστάλλων, ενσωματώνοντας κατάλληλους περιορισμούς (Dan et al., 2005, Shi et 

al., 2006). 

Η μοντελοποίηση της διαδικασίας κρυστάλλωσης σε συστοιχία με ανάμιξη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να βελτιστοποιηθεί η ικανότητα διάλυσης των παραγόμενων κρυστάλλων. 
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Μία σειρά κρυσταλλωτήρων σε συστοιχία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια στενή κατανομή 

μεγέθους σωματιδίων και μια βελτιωμένη συνολική απόδοση. Παράλληλα, μεγαλύτερες 

επιφάνειες ψύξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ευελιξία στη λειτουργία θερμοκρασιακών 

καταστάσεων και οικονομία κατανάλωσης ενέργειας είναι μερικά επιπλέον από τα 

πλεονεκτήματα αυτής της διεργασίας. Ωστόσο, οι κρυσταλλωτήρες πολλαπλών σταδίων 

μπορούν να μειώσουν τον συντελεστή μεταβολής της κατανομής μεγέθους σωματιδίων μόνο 

σε βάρος του μέσου μεγέθους κρυστάλλων, ο οποίος είναι συχνά χαμηλότερος σε σύγκριση με 

μια ισοδύναμη διαδικασία ενός σταδίου (Sheikh and Jones, 1998). 

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί πως η διαδικασία της κρυστάλλωσης περιλαμβάνει 

πολλές μεταβλητές τις οποίες ένας μηχανικός επιθυμεί και μπορεί να βελτιστοποιήσει. Γενικά, 

η αντικειμενική συνάρτηση μιας βελτιστοποίησης θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον να λαμβάνει 

υπόψη το πάγιο κεφάλαιο και το λειτουργικό κόστος της διαδικασίας. Στην πράξη, τέτοια 

σύνθετα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν χρησιμοποιώντας μια αντικειμενική συνάρτηση 

κόστους, ενώ παράλληλα πρέπει να επιβάλλονται αποδεκτοί περιορισμοί στις άλλες 

μεταβλητές ενδιαφέροντος, όπως η κατανομή μεγέθους σωματιδίων και η τυπική απόκλιση. 
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