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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετάται η διεργασία της λυοφιλοποιήσης. Η 

διεργασία αυτή εφαρμόζεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στη βιομηχανία 

φαρμακευτικών προϊόντων, στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και γενικότερα σε 

τρόφιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας και βιοχημικά προϊόντα. Είναι μια διεργασία 

αφυδάτωσης που κυριαρχούν φυσικά φαινόμενα και κύριο προτέρημά της είναι η 

διατήρηση των ιδιοτήτων που με άλλη διεργασία αφυδάτωσης (υπό υψηλές 

θερμοκρασίες) θα είχαν υποβαθμιστεί. Μελετάται η μαθηματική μοντελοποίηση, η 

προσομοίωση της διεργασίας in silico και η δυναμική βελτιστοποίηση της τελευταίας. 

Συγκεκριμένα, γίνεται εφαρμογή της λυοφιλοποίησης σε αποβουτυρωμένο γάλα, ένα 

προϊόν του οποίου οι ιδιότητες έχουν μελετηθεί σε βάθος και  έχει μεγάλο εμπορικό 

ενδιαφέρον. Η διεργασία χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο πλήθος ασυνεχειών που 

αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά στο περιβάλλον του gPROMS™ με στόχο την κατά 

δύναμιν σχεδίαση εύρωστων μοντέλων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα πρώτα μοντέλα 

στις συνθήκες που δημιουργηθήκαν παραβίαζαν τον περιορισμό της θερμοκρασίας 

υαλώδους μετάπτωσης, ενώ στη συνέχεια επετεύχθη βελτιστοποίηση κατά την οποία 

ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί.  
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ABSTRACT  

This Diploma Thesis focuses on the study of Freeze-Drying or Lyophilization process. 

The process is used extensively, in Pharmaceutical, food and beverage industry as well 

as in high added value products. It is a dehydration process which is governed by 

physical phenomena and its most salient feature is the preservation of the product 

properties which with another dehydration method (under high temperatures) would be 

lost. This thesis presents, mathematical modelling, in silico process simulation and 

optimization framework. More specifically, the Freeze-Drying method was used in 

skimmed milk, a product with significant commercial interest. The model is typically 

characterized by various discontinuities, which are efficiently addressed in the 

gPROMS™ environment in order to create a robust process model. It’s worth noting, 

that under the simulated conditions, the glass transition temperature is violated. A 

dynamic optimization approach is then used, to optimize the process while satisfying 

all operating constraints. 
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  Εισαγωγή  

 

1.1 Η σημασία της λυοφιλοποίησης  

H λυοφιλοποίηση αποτελεί μία πάρα πολύ σημαντική διεργασία-τεχνική που 

εφαρμόζεται ευρέως στην βιομηχανία ανά τον κόσμο με σκοπό την ξήρανση τροφίμων 

και φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία είναι θερμο-ευαίσθητα. Κύριο πλεονέκτημα 

σε σχέση με άλλες μεθόδους ξήρανσης είναι η διατήρηση των ιδιοτήτων, της 

κρυσταλλικής δομής και του πορώδους, της γεύσης και του αρώματος – εφόσον 

πρόκειται για τρόφιμο – με τελικό αποτέλεσμα των παραπάνω, την επέκταση του 

χρόνου ζωής του προϊόντος (Vilas et al., 2020). Όσον αφορά την εφαρμογή της 

λυοφιλοποιήσης στα φαρμακευτικά, συναντάται συχνά στην ξήρανση βακτηρίων, 

πολυμερικών προϊόντων αλλά και διαλυμάτων που περιέχουν σάκχαρα ή και ανόργανα 

άλατα και τέλος ακόμα και στα εμβόλια. Επομένως, το εύρος των εφαρμογών 

επιβεβαιώνεται από τα παραπάνω. Για να επιτευχθεί όμως η μέθοδος και να 

εφαρμοστεί σε βέλτιστο επίπεδο, πρέπει να γίνει ένας πολύ λεπτομερής σχεδιασμός της 

διεργασίας. 

Με την προσομοίωση της διεργασίας και τη βελτιστοποίηση αυτής, με χρήση 

υπολογιστικών μεθόδων μέσω από κατάλληλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, 

μπορούν επιτευχθούν τα παρακάτω:  

• Μεταφορά της διεργασίας από τον υπολογιστή σε πραγματικές συσκευές 

λυοφιλοποίησης ευκολότερα (scale-up) 

• Αύξηση της απόδοσης της διεργασίας 

• Αύξηση της ποιότητας των προϊόντων  

• Μείωση του χρόνου αλλά και συνεπικουρία στον προγραμματισμό της 

παραγωγής μιας μονάδας που περιέχει λυοφιλοποιητή, λόγω του βέλτιστου 

χρονοπρογραμματισμού της διεργασίας  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βελτιστοποίηση της διεργασίας είναι πολύ σημαντική τόσο 

για την οικονομική βιωσιμότητα όσο και για την ικανοποίηση αυστηρών περιορισμών 

καθ’ όλη τη διάρκειά της.  
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1.2 Η σημασία της αφυδάτωσης των τροφίμων  

Κατά την ξήρανση των τροφίμων επιδιώκεται η απομάκρυνση του νερού από το 

τρόφιμο. Αυτό διευκολύνει κατά κόρον στην μακρόχρονη αποθήκευση των τροφίμων 

και των φαρμακευτικών καθώς με την απομάκρυνση του νερού ελαττώνεται σημαντικά 

η μικροβιακή δράση στο τρόφιμο και αυτό γιατί μειώνεται σημαντικά η ενεργότητα 

του νερού. Μειώνοντας την ενεργότητα με την αφυδάτωση, οι μύκητες και τα βακτήρια 

που αναπτύσσονται σε συνθήκες δωματίου πλέον δεν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. 

Καθώς κατά την λυοφιλοποίηση αφαιρείται όλο το ελεύθερο και το μεγαλύτερο μέρος 

του δεσμευμένου νερού, η ζωή του προϊόντος μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια σε 

συνθήκες είτε συντήρησης (2-4°C) είτε ακόμα και δωματίου με τις ιδιότητες του ίδιου 

το προϊόντος να διατηρούνται, ως επί το πλείστον, στο ακέραιο.   

 

1.3 Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

Προκειμένου να γίνει σωστή ανάπτυξη του μοντέλου, πρέπει αρχικά να γίνει 

ανασκόπηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για την λυοφιλοποίηση.  

Τα τελευταία περίπου πενήντα χρόνια έχουν αναπτυχθεί μοντέλα τα οποία 

περιγράφουν την διεργασία της λυοφιλοποίησης. Οι διαφορές αυτών των μοντέλων 

εντοπίζονται σε παραμέτρους και περιορισμούς του προβλήματος, όπως επίσης και 

στους τρόπους επίλυσης. Τα βασικά ισοζύγια και η θεμελιώδης λογική του 

προβλήματος όμως, παραμένουν ίδια στα περισσότερα μαθηματικά μοντέλα που έχουν 

αναπτυχθεί. 

Οι πρώτες βάσεις για τη μοντελοποίηση της διεργασίας διατυπώθηκαν στην 

ερευνητική εργασία των Bellows και King (1971), οι οποίοι περιγράφουν την 

διεργασία λυοφιλοποίησης υγρών διαλυμάτων σαν μία διαδικασία δύο βημάτων που 

αποτελείται από την κατάψυξη του υγρού διαλύματος και ύστερα την εξάχνωση του 

πάγου.  

Οι Litchfield και Liapis (1979), ήταν από τους πρώτους οι οποίοι μελέτησαν 

αναλυτικότερα την μοντελοποίηση της λυοφιλοποίησης και έφτιαξαν ένα αδιάστατο 

μαθηματικό μοντέλο μελετώντας την ακινητοποίηση του κινητού συνόρου, το οποίο 

προκύπτει από τη σταδιακή εξάχνωση του πάγου. Η εφαρμογή του μοντέλου 

πραγματοποιήθηκε κυρίως σε ξήρανση γαλοπούλας. Χαρακτηριστικό αυτού του 

μοντέλου ήταν, πως οι εξισώσεις που εφάρμοσαν, αντιμετώπιζαν την πρωτογενή και 
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τη δευτερογενή ξήρανση ως δύο ταυτόχρονες διεργασίες και αυτό γιατί όσο ο πάγος 

εξαχνώνεται, δημιουργεί δύο φάσεις, την ξηρή και την παγωμένη, εκ των οποίων στην 

ξηρή διενεργείται δευτερογενής ενώ στην παγωμένη, πρωτογενής ξήρανση.   

Τα ισοζύγια ενέργειας για κινητό σύνορο σε υγρό διάλυμα που εξατμίζεται 

διατυπώνονται πολύ πιο πριν μελετηθεί η λυοφιλοποίηση αυτή καθ’ αυτή (Landau, 

1950).  

Έπειτα οι Millman et al., (1985), δημοσίευσαν ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο το οποίο 

προέβλεπε ορισμένους περιορισμούς στη θερμοκρασία, συγκεκριμένα έθεσαν τον 

περιορισμό της θερμοκρασίας τήξης του στερεού και της θερμοκρασίας καψαλίσματος. 

Παράλληλα, πραγματοποίησαν μετρήσεις για διάφορες πιέσεις και μήκη στερεού 

προϊόντος, ενώ δούλεψαν σε διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας ραφιών και θαλάμου 

αλλά και πίεσης θαλάμου. Το συγκεκριμένο μοντέλο έβρισκε εφαρμογή στο 

αποβουτυρωμένο γάλα, ενώ το μεγαλύτερο πλήθος των θερμό-φυσικών ιδιοτήτων, 

εκφραζόντουσαν από ημι-εμπειρικές εξισώσεις συναρτήσει θερμοκρασίας και πίεσης.  

Ακολούθησαν αρκετά μοντέλα λυοφιλοποίησης με διάφορες παραλλαγές στα ισοζύγια 

και τις εξισώσεις, αλλά με τους ίδιους βασικούς περιορισμούς. Μερικά από αυτά ήταν 

των Mascarenhas et al. (1997) οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι που μελέτησαν την 

διεργασία σε δύο διαστάσεις. 

Σχεδόν σε κανένα μοντέλο μέχρι και το 1990, δεν είχε γίνει αναφορά στην τήρηση του 

περιορισμού της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης, στην λυοφιλοποίηση, δηλαδή 

ότι η θερμοκρασία του προϊόντος δεν πρέπει να ξεπερνάει σε καμία χρονική στιγμή 

στη διεργασία, τη θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης. Σημαντική μετάβαση έγινε 

όταν έγιναν πειραματικές μετρήσεις της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης και το 

πώς αυτή επηρεάζεται από την πρωτογενή ξήρανση (Pikal and Shah, 1990).  

Γίνεται αναφορά στη σημασία του περιορισμού της θερμοκρασίας της υαλώδους 

μετάπτωσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των 

τροφίμων που εφαρμόζεται η διεργασία της λυοφιλοποίησης, όπως για παράδειγμα ο 

όγκος του τροφίμου (Ratti, 2001).  

Η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση 

Gordon – Taylor, αρκεί να εισαχθούν παράμετροι για το εκάστοτε διάλυμα. Ακόμη, η 

θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης υπολογίζεται συναρτήσει του κλάσματος 
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υγρασίας επί υγρής βάσης. Εν κατακλείδι, υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι για το 

κύριο σάκχαρο του αποβουτυρωμένου γάλατος, την λακτόζη, οι οποίες και 

χρησιμοποιούνται για την εύρεση της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης (Jouppila 

and Roos, 1994). 

Οι θερμο-φυσικές ιδιότητες σε συνθήκες πολύ χαμηλής θερμοκρασίας διαφέρουν 

σημαντικά. Για αυτόν τον λόγο χρειάζεται να γίνει πειραματική μέτρηση της 

θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης. Οι Shalaev et al., (2002) πραγματοποίησαν 

πειραματική μελέτη για τη θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης με τη χρήση DSC 

(Differential Scanning Calorimetry) για διάφορα διαλύματα αλάτων. 

Τα περισσότερα κλασσικά μοντέλα που είχαν αναπτυχθεί (Litchfield and Liapis, 1979; 

Millman et al., 1985; Liapis and Bruttini, 1994; Mascarenhas et al., 1997; Boss et al., 

2004) δεν κάλυπταν καθόλου το ενδεχόμενο βελτιστοποίησης της διεργασίας, παρά 

μόνο με χειροκίνητο προγραμματισμό. 

Παρόλο που στα κλασσικά μοντέλα δεν είχε διενεργηθεί δυναμική βελτιστοποίηση 

μέσω βέλτιστου ελέγχου, δεν έλειψαν από τη βιβλιογραφία παραμετρικές μελέτες των 

οποίων τα συμπεράσματα αποφάνθηκαν χρήσιμα στη μετέπειτα δυναμική 

βελτιστοποίηση (Pikal et al., 1990; Chakraborty et al., 2006). Παράλληλα, έγιναν και 

μελέτες οι οποίες απέδωσαν τον αντίκτυπο που έχουν οι συνθήκες της διεργασίας, στην 

ποιότητα του προϊόντος (Nowak and Jakubczyk, 2020). 

Το πειραματικό έργο που έχει εκπονηθεί είχε σημαντικό ρόλο στην βελτιστοποίηση 

της διεργασίας. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν μη επεμβατικές μέθοδοι μέτρησης των 

παραμέτρων και των μεταβλητών κατάστασης του συστήματος (Milton et al., 1997). 

Αυτές οι μέθοδοι, είχαν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των μεθόδων του βέλτιστου 

ελέγχου.  

Οι Sadikoglu et al. (1998) εξέφρασαν την ανάγκη να δημιουργηθεί βέλτιστος έλεγχος 

της διεργασίας, ωστόσο ανέπτυξαν ένα μοντέλο στο οποίο δεν προβλέπεται ο 

περιορισμός της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης. Ένα από τα μοντέλα που 

ανέδειξαν την ανάγκη για αυτόματο έλεγχο μέσω βελτιστοποίησης, ωστόσο τηρώντας 

ταυτόχρονα και τον περιορισμό υαλώδους μετάπτωσης, ήταν αυτό των Trelea et al. 

(2007), οι οποίοι δημιούργησαν ένα προγραμματιστικό περιβάλλον με σκοπό τον 

βέλτιστο έλεγχο της διεργασίας.  
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Οι Velardi και Barresi (2008) είχαν καταφέρει να απλοποιήσουν την διεργασία και να 

φτιάξουν δύο απλοποιημένα μοντέλα που αποτελούνταν από αλγεβρικές εξισώσεις, 

γεγονός που διαφοροποίησε σημαντικά το έργο τους από τα κλασικά μοντέλα, ενώ 

παράλληλα συνέβαλαν σημαντικά στην μείωση του υπολογιστικού κόστους, μέσω 

βέλτιστου ελέγχου.  

Παράλληλα, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι εάν η θερμοκρασία των ραφιών του 

λυοφιλιωτή και η πίεση του θαλάμου αποκτήσουν μεταβαλλόμενες τιμές συναρτήσει 

του χρόνου, τότε η διεργασία έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει βέλτιστο προφίλ 

(ελαχιστοποίηση χρόνου διεργασίας) σε σχέση με το αν οι παραπάνω μεταβλητές 

παρέμεναν σταθερές (Pisano et al., 2010).  Έτσι, τονίζεται και το θετικό αποτέλεσμα 

που μπορεί να επιφέρει ο βέλτιστος έλεγχος. 

Ακόμη οι Vilas et al. (2020) δημοσίευσαν ένα μοντέλο στο οποίο η πίεση στον θάλαμο 

λόγω των υδρατμών θεωρείται μη-σταθερή και μοντελοποιείται η απομάκρυνση του 

νερού μέσω του συμπυκνωτή. Αν και είναι ένα μοντέλο αρκετά πιο απλοποιημένο από 

τα κλασσικά, η διατύπωση εξισώσεων για τον συμπυκνωτή αποτελεί ένα καινοτόμο 

βήμα στην διεργασία της λυοφιλοποίησης, ενώ παράλληλα τηρείται και ο περιορισμός 

της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης. 

Οι Lopez-Quiroga et al. (2012), πραγματοποίησαν βελτιστοποίηση της διεργασίας της 

λυοφιλοποίησης με εφαρμογή στο αποβουτυρωμένο γάλα, έχοντας μία ή δύο 

μεταβλητές απόφασης, συγκεκριμένα την θερμοκρασία του θαλάμου και την πίεση του 

θαλάμου. Η αντικειμενική συνάρτηση της βελτιστοποίησης ήταν η ελαχιστοποίηση του 

χρόνου ολικής ξήρανσης. Τα μειονεκτήματα του μοντέλου τους είναι ότι 

χρησιμοποιούν σταθερές εκφράσεις των θερμοφυσικών ιδιοτήτων του προϊόντος, 

γεγονός που αποφέρει διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που θα απέφερε η χρήση 

των ημι-εμπειρικών εξισώσεων από τα κλασσικά μοντέλα (Millman et al., 1985; Boss 

et al., 2004). Η ειδοποιός διαφορά της παρούσας διπλωματικής εργασίας σε σχέση με 

την εργασία των Lopez-Quiroga et al. (2012), έγκειται στη χρήση των ημι – εμπειρικών 

εξισώσεων για τον υπολογισμό των ιδιοτήτων και στη χρήση διαφορετικών αρχικών 

συνθηκών όπως για παράδειγμα της αρχικής δεσμευμένης υγρασίας (Pyenson and 

Dahle, n.d.; Millman et al., 1985). Τέλος, γίνεται βελτιστοποίηση με τη χρήση δύο 

μεταβλητών απόφασης, την θερμοκρασία των ραφιών και τη θερμοκρασία του 

θαλάμου  και όχι με την πίεση του θαλάμου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην παρούσα 
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διπλωματική εργασία ακόμα και όταν δεν γίνεται βελτιστοποίηση, η πίεση του 

θαλάμου μεταβάλλεται στον χρόνο λόγω των εξισώσεων μεταφοράς μάζας που 

χρησιμοποιήθηκαν (Vilas et al., 2020).   

Ακόμη, οι Klepzig et al. (2020) προσομοίωσαν λυοφιλοποίηση στο Digital Twin της 

PSE™, σε βιο-προϊόντα και κατόπιν διεξήγαγαν πειραματικές μετρήσεις σε 

λυοφιλιωτή για διαφορετικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 

Οι Luo et al. (2020) χρησιμοποιώντας παραλλαγές των κλασσικών μοντέλων (Millman 

et al., 1985), μοντελοποιούν εκ νέου την λυοφιλοποίηση και μελετούν τους χρόνους 

ξήρανσης.  

Ενώ προηγουμένως τονίστηκε η σημασία του περιορισμού της θερμοκρασίας 

υαλώδους μετάπτωσης, οι Depaz et al. (2016) δημοσίευσαν μοντέλο στο οποίο παρόλο 

που παραβιάζεται ο περιορισμός, δεν έχει επίδραση στην ποιότητα του προϊόντος. 

Σημαντικό κομμάτι αυτής της μελέτης είναι το κατά πόσο επιτρέπεται σε ορισμένες 

ουσίες να παραβιαστεί ο περιορισμός της υαλώδους μετάπτωσης. Αυτό θεωρείται ένα 

πολύ σημαντικό επίτευγμα, καθώς έτσι μπορεί να γίνει ακόμα πιο έντονη 

βελτιστοποίηση της διεργασίας.  

Μια καινοτόμος μέθοδος που έχει ακόμη αναπτυχθεί, είναι αυτή της ατμοσφαιρικής 

λυοφιλοποίησης που αναπτύχθηκε από τους Claussen et al. (2007). Καθώς η  

λυοφιλοποίηση διενεργείται σε ατμοσφαιρική πίεση, το κόστος μειώνεται κατά κόρον 

και πρόκειται για μία μέθοδο φιλική προς το περιβάλλον. 

Τέλος, μία από τις πιο σύγχρονες και καινοτόμες εφαρμογές της λυοφιλοποίησης είναι 

στους ορούς εμβολίων. Αυτό διευκολύνει σημαντικά την αποθήκευση και συντήρηση 

εμβολίων που απαιτούν πολύ χαμηλές συνθήκες θερμοκρασίας (Hansen et al., 2015; 

Komissarov et al., 2019). 

 

1.4 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μαθηματική μοντελοποίηση, η 

προσομοίωση και η βελτιστοποίηση της διεργασίας της λυοφιλοποίησης με εφαρμογή 

της τελευταίας σε αποβουτυρωμένο γάλα. Τέλος, πραγματοποιείται δυναμική 

βελτιστοποίηση για τη μείωση του χρόνου της διεργασίας, κάτι που επηρεάζει την 

οικονομική βιωσιμότητα και την απόδοση της διεργασίας. Αξίζει να σημειωθεί πως σε 
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όλη την εργασία, γίνεται συζήτηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τις 

προσομοιώσεις.  

 

1.5 Συνοπτική περιγραφή της διπλωματικής εργασίας  

Κεφάλαιο 2: Ανάλυση θεωρητικού υποβάθρου, μαθηματική μοντελοποίηση και 

περιγραφή των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα αλλά και περιγραφή των μηχανισμών 

που διέπουν την διεργασία. Καθορισμός των συνθηκών της διεργασίας και ακόμη 

ανάλυση των παραδοχών που λήφθηκαν υπ’ όψιν. 

Κεφάλαιο 3: Δυναμική προσομοίωση της διεργασίας και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων και σύγκριση με αυτά της βιβλιογραφίας. 

Κεφάλαιο 4: Δυναμική βελτιστοποίησης της διεργασίας. Περιγραφή της μεθόδου της 

βελτιστοποίησης. Παρουσίαση αποτελεσμάτων, του κέρδους της βελτιστοποίησης και 

σχολιασμός. 

Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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  Θεωρητικό Υπόβαθρο – Μαθηματική 

Μοντελοποίηση 

 

Η λυοφιλοποίηση ή λυοφιλίωση είναι μία διεργασία ξήρανσης η οποία 

πραγματοποιείται σε λυοφιλιωτή (freeze dryer), ο οποίος και απαρτίζεται από τα 

παρακάτω βασικά μέρη (Vilas et al., 2020). 

• Τον κύριο θάλαμο  

• Τα ράφια  

• Τον συμπυκνωτή ο οποίος είναι συνδεδεμένος με αντλία κενού  

• Το ψυκτικό σύστημα το οποίο παρέχει ψυκτικό υγρό στον θάλαμο και στον 

συμπυκνωτή  

• Το θερμαντικό σύστημα το οποίο παρέχει θερμότητα στα ράφια και στον 

θάλαμο  

Μερικές αντιπροσωπευτικές εικόνες της συσκευής, είναι και οι παρακάτω: 

 

Εικόνα 2.1: Σχηματική αναπαράσταση της συσκευής του λυοφιλιωτή(Vilas et al., 2020) 
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Εικόνα 2.2: Εμπορικός Λυοφιλιωτής της εταιρείας Labconco™ μοντέλου FreeZone™ Triad  

 

Η κύρια διεργασία της ξήρανσης εκτυλίσσεται σε φιαλίδια τα οποία τοποθετούνται 

πάνω στα ράφια της συσκευής (Gan et al., 2005). Ωστόσο, όλα τα μέρη της συσκευής 

έχουν αναπόσπαστο και καταλυτικό ρόλο στην διεργασία. Παρόλα αυτά, στη 

διπλωματική εργασία μελετήθηκε επισταμένα η κύρια διεργασία που εκτυλίσσεται 

μέσα στα φιαλίδια που βρίσκονται τοποθετημένα πάνω στα ράφια, ενώ περιγράφεται 

παράλληλα και η συμπεριφορά του συμπυκνωτή, δηλαδή κυρίως ο ρυθμός 

απομάκρυνσης του νερού από τον θάλαμο, που θα αναλυθεί στη συνέχεια αυτής της 

εργασίας.  

 

2.1 Το μοντέλο της λυοφιλοποίησης  

Η διεργασία απαρτίζεται από τα τρία παρακάτω στάδια: 

• Κατάψυξη. Γίνεται βαθιά κατάψυξη του προϊόντος σε ελεγχόμενες συνθήκες 

για την αποφυγή δημιουργίας κρυστάλλου. Στην παρούσα διπλωματική 

εργασία δεν θα μελετηθεί αυτό το στάδιο. Μετά το τέλος του σταδίου αυτού 

γίνεται η παραδοχή ότι η θερμοκρασία είναι παντού ίδια κατά μήκος του 

προϊόντος και είναι η αρχική θερμοκρασία για την εκκίνηση της διεργασίας της 

λυοφιλοποίησης.  
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• Πρωτογενής Ξήρανση. Κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς ξήρανσης γίνεται 

απομάκρυνση του νερού σε μορφή πάγου, δηλαδή γίνεται εξάχνωση του πάγου 

εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες που λαμβάνονται από τα διαγράμματα Clausius 

– Clapeyron. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, το προϊόν δεν πρέπει να 

υπερβεί τη θερμοκρασία τήξης. 

• Δευτερογενής Ξήρανση. Καθώς ο πάγος εξαχνώνεται αφήνει πίσω μία πορώδη 

ξηρή φάση, στην οποία βρίσκεται ροφημένο υγρό νερό το οποίο θα διαφύγει 

από τους πόρους μέσω εκρόφησης. Στη διάρκεια αυτού του σταδίου, το προϊόν 

δεν πρέπει να υπερβεί τη θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης. Καθώς 

ελαττώνεται το κλάσμα νερού στους πόρους, δύναται πλέον να αυξηθεί η 

θερμοκρασία των ραφιών για να επιταχυνθεί η διεργασία. Στόχος είναι το 

προϊόν να φτάσει ένα μικρό ποσοστό νερού το οποίο θα διασφαλίσει και την 

ποιότητα του.  

Καθώς η πρωτογενής ξήρανση προηγείται χρονικά της δευτερογενούς, ο πάγος που 

εξαχνώνεται δημιουργεί ένα κινητό σύνορο το οποίο διαχωρίζει σταδιακά την ξηρή 

από την παγωμένη φάση. Αξίζει να σημειωθεί πως στην συγκεκριμένη μελέτη θα γίνει 

η θεώρηση ότι η πρωτογενής και η δευτερογενής ξήρανση λαμβάνουν χώρα 

ταυτόχρονα καθώς το ξηρό στρώμα προϊόντος που αφήνει το κινητό σύνορο στο 

πέρασμα του, ξεκινάει την δευτερογενή ξήρανσή του (Litchfield and Liapis, 1979; 

Millman et al., 1985). 

Προκειμένου να προχωρήσει κανείς σε μαθηματική μοντελοποίηση γίνονται οι 

παρακάτω παραδοχές και υποθέσεις (Litchfield and Liapis, 1979; Khalloufi, et al., 

2004; Vilas et al., 2020) 

• Η μεταφορά θερμότητας και μάζας είναι μονοδιάστατη ως προς το μήκος του 

προϊόντος (κατεύθυνση κάθετη στη βάση του προϊόντος) 

• Η εξάχνωση λαμβάνει χώρα στο κινητό σύνορο το οποίο θεωρείται ότι 

βρίσκεται παράλληλα της επιφάνειας της βάσης του δείγματος.  

• Το πάχος του συνόρου θεωρείται αμελητέο 

• Δυαδικό μίγμα ατμών νερού και αδρανούς αερίου ρέει μέσα από την ξηρή φάση 

• Ο πάγος βρίσκεται σε ισορροπία με τους ατμούς του στο κινητό σύνορο 

• Καθώς ο πάγος εξαχνώνεται δημιουργεί ένα ξηρό πορώδες στρώμα προϊόντος 

με τιμή υγρασίας μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή της υγρασίας 
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ισορροπίας. Στο πορώδες στρώμα, η στερεά μήτρα και το έγκλειστο αέριο είναι 

σε θερμική ισορροπία. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί η πίεση ατμού του νερού 

δεν είναι απαραίτητα σε ισορροπία με την συγκέντρωση της στερεής φάσης.  

• Τα πλευρά του φιαλιδίου θεωρούνται πλήρως μονωμένα 

• Η θερμότητα μεταδίδεται από τη βάση του προϊόντος με αγωγή, ενώ από την 

κορυφή με ακτινοβολία  

• Θεωρείται ότι το προϊόν δεν υπόκειται σε συρρίκνωση  

 

 

Εικόνα 2.3: Διάγραμμα Clausius – Clapeyron (Barley, n.d) 

 

2.1.1 Πρωτογενής Ξήρανση  

Κατά την πρωτογενή και δευτερογενή ξήρανση ισχύει το ίδιο ισοζύγιο για τη 

θερμοκρασία και έχει ως εξής,  

Για την ξηρή φάση:  

2

, ,2
[ ]dr dr dr t sw

dr p dr dr p g t dr v fr

T T T N C
C k C N T H

t x x x t
 

    
= − + + 

    
 ,0 ( )x X t       (2.1)   
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Όπου drT  η θερμοκρασία της ξηρής φάσης, 
tN  η συνολική ροή μάζας του μίγματος 

αδρανούς αερίου και  υδρατμών και 
swC  το κλάσμα  της δεσμευμένης υγρασίας. Η 

σχέση (2.1)  λαμβάνει υπ’ όψιν τη συναγωγή λόγω του αδρανούς αερίου και λόγω των 

ατμών του νερού, καθώς και την ενέργεια λόγω της δευτερογενούς ξήρανσης. Η ξηρή 

φάση κυμαίνεται από την κορυφή του προϊόντος για x = 0 έως και το κινητό σύνορο.  

Για την παγωμένη φάση:  

2

, 2

fr fr

fr p fr fr

T T
C k

t x


 
=

 
, ( )t x L                                                                                       (2.2) 

Όπου frT  η θερμοκρασία της παγωμένης φάσης. Τ ο ισοζύγιο (2.2) εξασφαλίζει ότι η 

παγωμένη φάση κυμαίνεται από το κινητό σύνορο έως και τον πάτο του φιαλιδίου που 

τοποθετείται το προϊόν.  

Εφόσον το κινητό σύνορο έχει αμελητέο πάχος, τότε θα ισχύει ότι: 

, ( ) , ( )dr x X t fr x X t frontT T T= == =                                                                                                                      (2.3) 

Το ισοζύγιο ενέργειας στο κινητό σύνορο θα έχει ως εξής:  

, , ,( ) ( )
fr dr

s t fr dr fr p fr fr dr p dr dr t p g dr

T T
H N k k C T C T N C T

x x
  

 
− = − + − +

 
, ( )x X t=  (2.4)                                                      

Όπου  
, ( )w x X t

fr dr

Ndx

dt


 
=

= = −
−

                                                                                      (2.5)  

Οι οριακές συνθήκες για τη θερμοκρασία στα άκρα του προϊόντος, είναι συνθήκες 

Robins και ορίζονται παρακάτω:  

,( )
fr

Lfr sh fr x L

x L

T
k h

x
=

=


=  −


, X Lt t =                                                                                       (2.6)  

Πριν εξαχνωθεί ο πάγος η θερμότητα μεταφέρεται με αγωγή στην βάση του προϊόντος, 

το ίδιο και αφού εξαχνωθεί ο πάγος. 

,( )dr
Ldr sh dr x L

x L

T
k h

x
=

=


=  −


, X Lt t =                  (2.7) 
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4 4
, 0

0

( )dr
p pdr ch dr x

x

T
k f

x
 =

=


=  −


                         (2.8)  

Ενώ στην κορυφή του προϊόντος η μεταφορά θερμότητας επιτελείται μέσω 

ακτινοβολίας.  

Όπου σ η σταθερά Stefan – Boltzmann και pf  ο γεωμετρικός συντελεστής διόρθωσης, 

ενώ p  ο συντελεστής εκπομπής. 

2.1.2 Δευτερογενής Ξήρανση  

Κατά τη δευτερογενή ξήρανση το νερό που δεν έχει παγώσει και βρίσκεται ροφημένο 

στην στερεά μήτρα της ξηρής φάσης εκροφάται, ενώ η πίεση λόγω και της 

πρωτογενούς αλλά και της δευτερογενούς ξήρανσης μεταβάλλεται ως εξής.  

w dr w dr dr w

w w

RT RTP N C

t M x M t



 

  
= − −

  
,0 ( )x X t                                                       (2.9) 

Όσο για την πίεση πάνω στο κινητό σύνορο, αποδίδεται από την παρακάτω εξίσωση η 

οποία προκύπτει από την εξίσωση Clausius – Clapeyron. 

, ( ) 133.32exp(23.9936 2.19 )s
w x X t

front

P
T

=


= −                                           (2.9b) 

Όπως φαίνεται και παραπάνω από την εξίσωση (2.9b) δημιουργείται μία σχέση μεταξύ 

της πίεσης του συνόρου και της θερμοκρασίας αυτού.  

 

Αντίστοιχα, για την πίεση του αδρανούς αερίου  

in dr in

in

RTP N

t M x

 
= −

 
,0 ( )x X t                                                                     (2.10) 

Όπου το πορώδες της στερεάς μήτρας του προϊόντος.  

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο εξισώσεις γράφονται απευθείας με την 

θερμοκρασία έξω από το διαφορικό του χρόνου και αυτό γιατί μελέτες έχουν δείξει ότι 

μπορεί να αγνοηθεί (Litchfield & Liapis, 1979). 
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Για να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η δευτερογενής ξήρανση 

πρέπει να υπολογιστεί το κλάσμα νερού ισορροπίας. Το κλάσμα αυτό υπολογίζεται από 

εξισώσεις που εξάγονται από τις ισόθερμες GAB(Gugenheim – Anderson – de Boer).  

Επομένως χρησιμοποιείται η παρακάτω σχέση, 

00.01exp{2.3[1.36 0.036( )]}eq

w drC T T= − − ,0 ( )x X t               (2.11) 

Η παραπάνω εξίσωση λαμβάνεται από τους Millman et al. (1985). 

Και η εκρόφηση περιγράφεται από το παρακάτω ισοζύγιο  

)
1

( eqw
w w

C
C C

t 


= − −


,0 ( )x X t                 (2.12)  

,όπου τ είναι ο χρόνος εκρόφησης. 

Η ρόφηση του νερού πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικά στρώματατα της στερεάς 

μήτρας της ξηρής φάσης, γεγονός που θα διαφοροποιούσε τους χρόνους εκρόφησης 

(Vilas et al., 2020). Ωστόσο, σε αυτή την εργασία θα μελετηθεί σαν ένα στρώμα με 

μοναδικό χρόνο εκρόφησης, ο οποίος όπως θα αναλυθεί και αργότερα, θα θεωρηθεί 

σταθερός (Millman et al., 1985). 

Ακόμη, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η εκρόφηση θα ξεκινήσει μόνο όταν το 

eq
wC  γίνει μικρότερο από το .wC   

Όσον αφορά την μεταφορά μάζας κατά μήκος του προϊόντος, η κινητήρια δύναμη είναι 

η πίεση, όπως αποφαίνεται και από την παρακάτω εξίσωση. 

H ροή για τους υδρατμούς: 

1 2[ ( )]w
w w w in

w

dr

k k P
M P P P

N
RT x x x

+ +
−   

=
  

,0 ( )x X t                  (2.13) 

Για το αδρανές αέριο:  

3 4[ ( )]in
in in w in

in

in

k k P
M P P P

N
RT x x x

+ +
−   

=
  

,0 ( )x X t                 (2.14) 

Οι Litchfield και Liapis (1979) έχουν δείξει ωστόσο, ότι γίνεται να αγνοηθούν οι όροι 

της υδροδυναμικής ροής οπότε οι εξισώσεις (2.13) και (2.14) θα απλοποιηθούν. 
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Οι συντελεστές k1, k2 είναι οι συντελεστές μεταφοράς της κύριας μάζας του ρευστού, 

ενώ οι συντελεστές k3, k4 είναι οι συντελεστές αυτοδιάχυσης.  

2.1.3 Συντελεστές μεταφοράς θερμότητας και μάζας  

Η θερμική αγωγιμότητα του προϊόντος λαμβάνεται από την παρακάτω εξίσωση ως 

συνάρτηση της πίεσης του  

7 60.68(2.596 10 ( 39.806 10 )drk P− −=  +  ,0 ( )x X t                (2.15) 

Η παραπάνω ημι-εμπειρική εξίσωση λαμβάνεται από τους Millman et al. (1985). 

 

Για τον υπολογισμό της μεταφοράς μάζας των υδρατμών και του αδρανούς αερίου 

πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και η διάχυση Knudsen (Litchfield and Liapis, 1979). 

Έτσι,  

Ο συντελεστής μεταφοράς της κύριας μάζας του ρευστού για τους υδρατμούς, 

0

2 ,

1 0

2 ,( )

w in w

w in mx

C D K
k

C D K P
=

+
                   (2.16) 

και ο συντελεστής κύριας μάζας του ρευστού για το αδρανές αέριο 

0

2 ,

3 0

2 ,

w in in

w in mx

C D K
k

C D K P
=

+
                            (2.17) 

Όπου 
w inP P P= +                                (2.18) 

Ενώ ο συντελεστής Knudsen για τους υδρατμούς υπολογίζεται από την εξίσωση, 

0.5

1( )dr
w

w

RT
K C

M
=                                 (2.19) 

Και για το αδρανές αέριο,  

0.5

1( )dr
in

in

RT
K C

M
=                                (2.20) 

Και τέλος για το δυαδικό μίγμα των ρευστών η μέση διαχυτότητα Knudsen,  

mx w in in wK y K y K= +                          (2.21) 
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Ενώ ο συντελεστής, 

0

, ,w in w inD D P=                                       (2.22) 

ο οποίος ισούται με το γινόμενο της ελεύθερης κοινής διαχυτότητας των αερίων σε 

δυαδικό μίγμα υδρατμών και αδρανούς αερίου. 

Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εξισώσεις (2.16) – (2.22) ισχύουν για 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑋(𝑡). 

2.1.4 Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης και θερμοκρασία τήξης   

Οι ξηρές κόνες τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων περιέχουν άμορφους 

υδατάνθρακες, όπως η λακτόζη που περιέχεται στο γάλα, υφίστανται φυσικές 

μεταβολές όπως η συσσωμάτωση (caking), η δημιουργία κολλώδους φάσης (sticking) 

και η κρυστάλλωση. Οι παραπάνω μεταβολές σχετίζονται με φαινόμενα κατάρρευσης 

(collapse). H κατάρρευση συμβαίνει, επειδή η στερεή μήτρα δεν μπορεί να αντέξει το 

ίδιο της το βάρος, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα σε μεταβολές της δομής του προϊόντος 

(Chuy and Labuza, 1994). Η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης είναι ένα χρήσιμο 

μέτρο, το οποίο συνεπικουρεί στην πρόβλεψη φαινομένων όπως αυτό της 

συσσωμάτωσης και της δημιουργίας κολλώδους φάσης (Chuy and Labuza, 1994). 

 

Εικόνα 2.4: Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (○), προχωρημένης 

συσσωμάτωσης(●) και επιφανειακής συσσωμάτωσης(∆) συναρτήσει της υγρασίας του 

προϊόντος επί ξηρής βάσης για διάλυμα Μαλτοδεξτρίνης (Chuy and Labuza, 1994) 
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Σύμφωνα με την Εικόνα 2.4, η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης είναι μικρότερη 

από τη θερμοκρασίας προχωρημένης και επιφανειακής συσσωμάτωσης. 

Κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς ξήρανσης η διεργασία ρυθμίζεται από τη 

θερμοκρασία τήξης του προϊόντος (Millman et al, 1985), καθώς εάν η παγωμένη φάση 

ξεπεράσει αυτή τη θερμοκρασία ο πάγος θα λιώσει, το άμορφο προϊόν θα καταρρεύσει 

και οι ιδιότητες του στερεού θα αλλάξουν.  

Κατά τη διάρκεια της δευτερογενούς ξήρανσης, κυριαρχεί η θερμοκρασία υαλώδους 

μετάπτωσης, η οποία είναι συνάρτηση του περιεχόμενου νερού και σημαντικά 

μικρότερη από αυτήν της τήξης. Έχει την ίδια φυσικό-χημική σημασία, καθώς εάν η 

θερμοκρασία της ξηρής φάσης ξεπεράσει αυτήν της υαλώδους μετάπτωσης η υαλώδης 

μορφή θα καταρρεύσει. Αυτό μεταφράζεται ως αποτυχημένη λυοφιλίωση, καθώς οι 

ιδιότητες του προϊόντος προς ξήρανση, υποβαθμίζονται σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, 

στα τρόφιμα μια αποτυχημένη λυοφιλίωση πιθανόν να έχει αποτέλεσμα στην υφή, την 

γεύση και το άρωμα του προϊόντος, ενώ παράλληλα επηρεάζονται αρνητικά και οι 

ιδιότητες ενυδάτωσης (Rahman, 2009). 
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H παραπάνω εικόνα μπορεί να αποδώσει καλύτερα το γιατί η θερμοκρασία τήξης Tm 

του πάγου είναι μεγαλύτερη από αυτήν της υαλώδους μετάπτωσης και γι’ αυτό δεν θα 

γίνει σημαντική ενασχόληση με αυτήν, γιατί όπως θα δειχθεί και στις προσομοιώσεις 

δεν παραβιάζεται ο περιορισμός σε καμία των περιπτώσεων, όταν τηρείται ο 

περιορισμός της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης. Στην Εικόνα 2.5, Τgw είναι η 

θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης του καθαρού νερού, ενώ Τgs η θερμοκρασία 

υαλώδους μετάπτωσης του καθαρού στερεού, ενώ Xsg είναι το μέγιστο κλάσμα νερού.  

H θερμοκρασία τήξης θα θεωρηθεί σταθερή για όλο το μήκος της παγωμένης φάσης 

και ισούται με Tm = 263.15 Κ (Millman et al., 1985). Ωστόσο ο παραπάνω περιορισμός 

αφορά μόνο το σημείο που βρίσκεται σε επαφή με τους ατμούς, δηλαδή το κινητό 

σύνορο. Ο παραπάνω ισχυρισμός θα ληφθεί υπ’ όψιν μόνο στις προσομοιώσεις κατά 

Millman et al. (1985). 

Όσον αφορά τη θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης θα υπολογιστεί από την εξίσωση 

Gordon – Taylor (Jouppila and Roos, 1994). 

Εικόνα 2.5: Σχηματική αναπαράσταση της κατάστασης ενός στερεού συναρτήσει θερμοκρασίας 

και κλάσματος υγρασίας (Rahman, 2009). 
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1 2(1 )

(1 )

w g g w

g

w w

X T kT X
T

X kX

− +
=

− +
,0 ( )x X t                                                                                  (2.23) 

 

Όπου Xw το ποσοστό νερού επί υγρής βάσης, ενώ k,Tg1,Tg2 σταθερές που θα δοθούν 

από τη βιβλιογραφία (Heldman et al., 2006; McSweeney and Fox, 2009; Roos and 

Drusch, 2016). 

 

2.1.5 Εξισώσεις του συμπυκνωτή  

Στην πραγματικότητα οι εξισώσεις που εισάγονται για τον συμπυκνωτή 

αντικατοπτρίζουν μια οριακή συνθήκη, η οποία είναι μεταβαλλόμενη στο χρόνο. 

Συγκεκριμένα είναι η πίεση στην κορυφή του προϊόντος ή αλλιώς η πίεση του θαλάμου 

όσο λειτουργεί η αντλία του συμπυκνωτή.   

0x ch ch

t ch

P RT m

t M V t

= 
=

 
                                                                             (2.24) 

Όπου
t

M το συνολικό μοριακό βάρος του δυαδικού μίγματος υδρατμών και αδρανούς 

αερίου και 
ch

V  o συνολικός όγκος του λυοφιλιωτή.  Ο ρυθμός μεταβολής της πίεσης 

στην κορυφή του προϊόντος εξαρτάται από τον ρυθμό απομάκρυνσης των αερίων από 

τον θάλαμο. 

Η εξίσωση (2.25) είναι μία παραλλαγή της εξίσωσης των Vilas et al. (2020).  

, 0

0

1
ln( )ch ch c

t x y z

ch ch x

m P P
N L L

t T P P
=

=

 −
= −

 −
               (2.25) 

Όπου Pch η πίεση του θαλάμου εάν δεν λειτουργούσε η αντλία του συμπυκνωτή, Pc η 

πίεση του συμπυκνωτή, Tch η θερμοκρασία του θαλάμου, ενώ   ο συντελεστής 

μεταφοράς μάζας του θαλάμου προς τον συμπυκνωτή, ο οποίος περιλαμβάνει το 

αποτελεσματικό μήκος αγωγού, το οποίο είναι παράμετρος του συμπυκνωτή και είναι 

σταθερό.  
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2.2 Κατασκευή αδιάστατου μαθηματικού μοντέλου – ακινητοποίηση κινητού 

συνόρου  

Για να εισαχθεί το μοντέλο στο περιβάλλον του gPROMS™ πρέπει να 

αδιαστατοποιηθεί ο χωρικός ορίζοντας κι αυτό γιατί δεν γίνεται να κατασκευαστεί 

μεταβαλλόμενος ορίζοντας διακριτοποίησης. Επομένως, ο ένας μεταβαλλόμενος 

ορίζοντας θα μετατραπεί σε δύο σταθερούς ορίζοντες.  

Πιο αναλυτικά,  

Για την ξηρή φάση  

,0 ( )
( )

x
x X t

X t
 =                             (2.26) 

Για την παγωμένη φάση  

( )
, ( )

( )

x X t
X t x L

L X t


−
=  

−
               (2.26b) 

Όπου        
0 1

0 1





 

 
   

 

 

Εικόνα 2.6: Αναπαράσταση προϊόντος και ορίζοντα διακριτοποίησης 

 

Η Εικόνα 2.6 αναπαριστά στο πως διακριτοποιείται το προϊόν κατά τη διεργασία. Η 

εικόνα αποτελεί μια παραλλαγή από την εργασία των Mascarenhas et al. (1997). 
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Οι σχέσεις (2.26-b) αναπόφευκτα οδηγούν στις πλέον μετασχηματισμένες παρακάτω 

σχέσεις (2.27) – (2.32) που θα χρησιμοποιηθούν για την αδιαστατοποίηση του 

μοντέλου. 

Για την ξηρή φάση,  

1

( )

dr drT T

x X t 

 
=

 
                       (2.27) 

2 2

2 2 2

1

( )

dr drT T

x X t 

 
=

 
                   (2.28) 

( )

( )

dr dr dr

x

T T TdX t

t t X t dt





     
= −   

     
              (2.29) 

Για την παγωμένη φάση, 

1

( )

fr frT T

x L X t 

 
=

 − 
                                           (2.30) 

2 2

2 2 2

1

( ( ))

fr frT T

x L X t 

 
=

 − 
                (2.31) 

2

( 1) ( )(1 ) ( )

( ( ))

fr fr fr

x

T T TL t dX t

t t L X t dt


 



      − +  −
= +   

  −    
            (2.32) 

Ο τρόπος με τον οποίο εξήχθησαν οι σχέσεις (2.27) – (2.32) περιγράφονται από τον 

Landau (1950) και χρησιμοποιούνται και από τους Liapis και Litchfield (1979).  

Στον Πίνακα 2.1 θα συνοψιστεί το μαθηματικό μοντέλο κατόπιν μετασχηματισμών 

αδιαστατοποίησης. 

 

Πίνακας 2.1: Σύνοψη αδιάστατου μαθηματικού μοντέλου 

Α/Α Μαθηματικός Τύπος  

1 2
,

, 2 2

1
[ ] [ ]

p gdr dr dr dr t w
dr p dr dr t dr v dr

CT T T N C
C k N T H

t X X t


  

   

     
− = − + + 

      
,0 1   

2 2

, 2 2 2

( 1) (1 ) 1
[ ]

( ) ( )

fr fr fr

fr p fr fr

T T TL X
C k

t L X L X

 
 

 

  − + −
+ =

  − − 
,0 1   
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3 
, 1 , 0dr fr frontT T T = == =  

4 
, 1 , , 0 , , 1 , 1 , , 1

, 0 , 1

1
( ) ( )

( )

fr dr
s t fr dr fr p fr fr dr p dr dr t p g dr

T T
H N k k C T C T N C T

L X t
    

 

  
 

= = = = =

= =

 
− = − + − +

−  
 

5 
, 1w

fr dr

Ndx

dt


 

== = −
−

 

6 

0

, 0

1

( )
( )

fr

Lfr sh fr
L X t

T
k h



 =

=
−


=  −


, X Lt t =  

7 
, 1

1

1

( )
( )dr

Ldr sh dr
X t

T
k h 


=

=


=  −


, X Lt t =  

 

8 4 4
, 0

0

1

( )
( )dr

p pdr ch dr
X t

T
k f 




 =

=


=  −


 

9 

( )

w dr w dr dr w w

w w

P RT N RT C P dX

t M X t M t X dt

 

 

   
= − − +

   
, 0 1   

9b 
, 1 133.32exp(23.9936 2.19 )s

w

front

P
T

 =


= −  

10 

( )

in dr in w

in

P RT N P dX

t M X t X dt



 

  
= − +

  
, 0 1   

11 00.01exp{2.3[1.36 0.036( )]}eq

w drC T T= − − ,0 1   

12 1
( )eqw w

w w

C C dX
C C

t X dt



 

 
= − − +

 
, 0 1    

13 
1

( )

w w
w

dr

k M P
N

RT X t 

− 
=


,0 1   

14 
3

( )

in in
in

dr

k M P
N

RT X t 

− 
=


,0 1   

15 7 60.68(2.596 10 ( 39.806 10 )drk P− −=  +  ,0 1   

16 0

2 ,

1 0

2 ,( )

w in w

w in mx

C D K
k

C D K P
=

+
,0 1   

 

17 0

2 ,

3 0

2 ,

w in in

w in mx

C D K
k

C D K P
=

+
,0 1   

18 
w inP P P= + ,0 1    

 

19 0.5

1( )dr
w

w

RT
K C

M
= ,0 1    
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2.3 Οριακές και αρχικές συνθήκες  

Το πρόβλημα χαρακτηρίζεται από μία πληθώρα αρχικών αλλά και οριακών συνθηκών. 

Μερικές από τις οριακές συνθήκες έχουν ήδη δηλωθεί με τη μορφή εξισώσεων στον 

παραπάνω πίνακα. Ωστόσο, χρειάζεται να δηλωθούν και οι υπόλοιπες οριακές 

συνθήκες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι πολλές από αυτές τις συνθήκες μεταβάλλονται. Η 

μεταβολή αυτή παρατηρείται όταν όλος ο πάγος έχει πλέον εξαχνωθεί και όλο το 

προϊόν αποτελείται πλήρως από μία φάση, την ξηρή. 

2.3.1 Οριακές συνθήκες για τη θερμοκρασία και την πίεση  

Οι εξισώσεις  (2.6), (2.7), (2.8) δημιουργούν οριακές συνθήκες για τη θερμοκρασία 

στα άκρα με το να ρυθμίζουν τη μεταφορά θερμότητας όπως έχει προλεχθεί νωρίτερα 

στην εργασία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μεταφορά θερμότητας, άρα και οι οριακές 

συνθήκες είναι μεταβαλλόμενες. Η (2.6) και η (2.7) καθορίζουν τη θερμοκρασία στη 

βάση του προϊόντος, η (2.7) αντικαθιστά την (2.6) όταν εξαχνωθεί όλος ο πάγος από 

το προϊόν, ενώ παράλληλα η (2.8) είναι η εξίσωση μεταφοράς για την κορυφή λόγω 

ακτινοβολίας.  

Η εξίσωση (2.9b) δημιουργεί οριακή συνθήκη για την πίεση στο κινητό σύνορο και 

εξαρτάται από τη θερμοκρασία του συνόρου. Η θερμοκρασία του συνόρου καθορίζεται 

από την εξίσωση (2.4) που είναι και το ισοζύγιο ενέργειας πάνω στο σύνορο.  

 

20 0.5

1( )dr
in

in

RT
K C

M
= ,0 1    

 

21 
mx w in in wK y K y K= + ,0 1    

 

22 0

, ,w in w inD D P= ,0 1   

 

23 
1 2(1 )

(1 )

w g g w

g

w w

X T kT X
T

X kX

− +
=

− +
,0 1   

24 
0 ch ch

t ch

P RT m

t M V t

 = 
=

 
 

25 
, 0

0

1
ln( )ch ch c

t y z

ch ch

m P P
N L L

t T P P



=

=

 −
= −

 −
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Στην κορυφή του προϊόντος η συνολική πίεση εξαρτάται από την εξίσωση (2.24) και 

κατόπιν από την (2.25), αρά οι επιμέρους των υδρατμών και του αδρανούς αερίου το 

ίδιο.  

Όταν λιώσει ο πάγος και πλέον το προϊόν αποτελείται από μόνο από ξηρή φάση και 

δεν υπάρχει πλέον κινητό σύνορο, η ροή της πίεση των υδρατμών από την βάση του 

προϊόντος θα είναι μηδενική επομένως θα ισχύει η παρακάτω οριακή συνθήκη,  

( )

, 1

0,w
X t L

P
t t


=

=


= 


                                   (2.33)  

Παράλληλα, για την ροή της πίεσης του αδρανούς αερίου στη βάση θα ισχύει η 

παρακάτω οριακή η συνθήκη, στη βάση του προϊόντος (Litchfield και Liapis, 1979), 

( )

, 1

0,0in
X t L

P
t t


=

=


=  


                                     (2.34)  

2.3.2 Οριακή συνθήκη εκρόφησης νερού 

Καθώς το κινητό σύνορο κατεβαίνει αφήνει πίσω την ξηρή φάση, η οποία και έχει ένα 

αρχικό κλάσμα δεσμευμένου νερού στην στερεή της μήτρα.  

Ωστόσο, πρέπει να λάβει κανείς υπ’ όψιν ότι στο κινητό σύνορο πάντα το ποσοστό του 

δεσμευμένου νερού θα είναι σταθερό μέχρι να λιώσει όλος ο πάγος μέχρι και x = L, 

έτσι ώστε να ξεκινήσει η δευτερογενής ξήρανση και στο τελευταίο σημείο. 

Οπότε, 

( )0, 1,0w
X t L

C
t t

t
 =


= =  


                  (2.35)  

 

2.3.3 Αρχικές συνθήκες  

Το ποσοστό δεσμευμένου νερού από το οποίο ξεκινάει την εκρόφηση θα ισούται με 

0 0.228,0 1wC =                                    (2.36)  

 

Οι αρχικές συνθήκες για την πίεση μέσα στο προϊόν θεωρούμε ότι θα έχουν ως εξής,  

Για την πίεση του αδρανούς αερίου, 
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0 13.0,0 1inP =                                                   (2.37) 

Για την πίεση των υδρατμών,  

0 5.07,0 1wP =                                        (2.38) 

H θερμοκρασία του κατεψυγμένου προϊόντος πριν ξεκινήσει η διεργασία της 

λυοφιλίωσης θα οριστεί αρχικά ως 0 241.8,0 1,0 1T  =                  (2.39) 

Ενώ στην πορεία θα γίνουν προσομοιώσεις και για άλλες αρχικές θερμοκρασίες. 

Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί ότι πριν ξεκινήσει η διεργασία της λυοφιλίωσης, θα ισχύει 

ότι 0, 0chm
t

t


= =


                (2.40)   

όσον αφορά το ρυθμό μεταβολής της μάζας του μίγματος τον αερίων. 

Τέλος, καθώς δεν έχει ξεκινήσει να εξαχνώνεται ο πάγος, τότε και ασφαλώς 

συνεπάγεται ότι,  

, 0( ) 0tX t = =                    (2.41) 

2.4 Κατάλογος συμβόλων κεφαλαίου – Τιμές Παραμέτρων  

 

Πίνακας 2.2: Σύνοψη συμβόλων και τιμών των παραμέτρων  

Σύμβολο Περιγραφή  Μονάδα 

μέτρησης  

Τιμή Βιβλιογραφική  

Πηγή  

  Ορίζοντας διακριτοποίησης 

ξηρής φάσης 

- 0-1  (Litchfield and 

Liapis, 1979) 

  Ορίζοντας διακριτοποίησης 

παγωμένης φάσης 

- 0-1 (Litchfield and 

Liapis, 1979) 

dr  Πυκνότητα ξηρής φάσης  kg/m3
 145 (Millman et al., 

1985) 

fr   Πυκνότητα παγωμένης 

φάσης 

kg/m3 1058 (Millman et al., 

1985) 

,p drC  Θερμοχωρητικότητα ξηρής 

φάσης 

kJ/kgK 2.5595 (Millman et al., 

1985) 

,p frC  Θερμοχωρητικότητα 

παγωμένης φάσης 

kJ/kgK 1.9678 (Millman et al., 

1985) 

,p gC  Θερμοχωρητικότητα των 

υδρατμών  

kJ/kgK 1.6747 (Millman et al., 

1985) 

  Σταθερά Stefan – 

Boltzmann  

kW/m2K 5.6704 x 

10-11 

(Vilas et al., 

2020) 



26 
 

p  Συντελεστής εκπομπής  - 0.78 (Vilas et al., 

2020) 

pf  Γεωμετρικός συντελεστής 

διόρθωσης  

- 0.99 (Vilas et al., 

2020) 

L  Μήκος προϊόντος στην 

κατεύθυνση x 

m 0.003-

0.015 

 

  Χρονική σταθερά 

εκρόφησης 

s 1/(11.08 

x 10-5) 

(Millman et al., 

1985) 

Lh  Συντελεστής μεταφοράς 

θερμότητας στη βάση του 

προϊόντος 

kW/m2K 0.09 (Song et al., 

2005) 

  Πορώδες  - 0.785 (Boss et al., 

2004) 

1C  Σταθερά που εξαρτάται από 

την δομή του πορώδους του 

προϊόντος 

- 3.855 x 

10-4 

(Boss et al., 

2004) 

2C  Σταθερά που εξαρτάται από 

την δομή του πορώδους του 

προϊόντος 

- 0.428 (Millman et al., 

1985) 

wM  Μοριακό βάρος υδρατμών  kg/kmol 18  

inM  Μοριακό βάρος αδρανούς 

αερίου  

kg/kmol 28  

R  Σταθερά ιδανικών αερίων  Pa·m3/K·kmol 8314  

1gT  Σταθερά θερμοκρασίας 

υαλώδους μετάπτωσης 1  

°C 101 (McSweeney 

and Fox, 2009) 

2gT  Σταθερά θερμοκρασίας 

υαλώδους μετάπτωσης 2  

°C -135 (Jouppila and 

Roos, 1994) 

k  Σταθερά θερμοκρασία 

υαλώδους μετάπτωσης  

- 6.56 (Heldman et al., 

2006; Roos and 

Drusch, 2016) 

chV  Όγκος θαλάμου λυοφιλιωτή  m3 0.202 (Vilas et al., 

2020) 

chm  Μάζα αερίων στο θάλαμο  kg -  

yL  Μήκος προϊόντος ως προς 

κατεύθυνση y 

m 0.307 (Vilas et al., 

2020) 

zL  Μήκος προϊόντος ως προς 

κατεύθυνση z 

m 0.242 (Vilas et al., 

2020) 
  Συντελεστής μεταφοράς 

μάζας από τον θάλαμο στον 

συμπκυνωτή   

kg/s·K 2.3 x 10-3 (Vilas et al., 

2020) 
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Πίνακας 2.3: Σύνοψη συμβόλων μεταβλητών 

Σύμβολο Περιγραφή Μονάδα 

μέτρησης  

drT  Θερμοκρασία ξηρής 

φάσης 

K 

frT  Θερμοκρασία παγωμένης 

φάσης 

K 

frontT  Θερμοκρασία κινητού 

συνόρου 

K 

drk  Θερμική αγωγιμότητα 

ξηρής φάσης 

kW/mK 

frk  Θερμική αγωγιμότητα 

παγωμένης φάσης 

kW/mK 

  Ταχύτητα κινητού 

συνόρου 

m/s  

X  Θέση Κινητού συνόρου  m 

tN  Συνολική ροή δυαδικού 

μίγματος αερίων  

kg/m2s 

wN  Ροή υδρατμών  kg/m2s 

inN  Ροή αδρανούς αερίου kg/m2s 

wC  Κλάσμα δεσμευμένου 

νερού επί ξηρής βάσης 

kg/kg 

eq

wC  Κλάσμα δεσμευμένου 

νερού ισορροπίας 

kg/kg 

chT  Θερμοκρασία θαλάμου K 

wP  Πίεση υδρατμών  Pa 

inP  Πίεση αδρανούς αερίου  Pa 

1k  Συντελεστής μεταφοράς 

κύριας μάζας των 

υδρατμών  

m2/s 

3k  Συντελεστής μεταφοράς 

κύριας μάζας του 

αδρανούς αερίου 

m2/s 

P  Συνολική πίεση δυαδικού 

μίγματος αερίων 

Pa 

wK  Συντελεστής διάχυσης 

Knudsen των υδρατμών 

m2/s 

inK  Συντελεστής διάχυσης 

Knudsen του αδρανούς 

αερίου 

m2/s 

mxK  Συντελεστής διάχυσης 

Knudsen δυαδικού 

μίγματος αερίων 

m2/s 

wy

  

Μοριακό κλάσμα 

υδρατμών 

kmol/kmol 

iny  Μοριακό κλάσμα 

αδρανούς αερίου 

kmol/kmol 
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,w inD  Ελεύθερη κοινή 

διαχυτότητα του 

δυαδικού μίγματος 

m2/s 

0

,w inD  Γινόμενο ελεύθερης 

κοινής διαχυτότητας με 

την πίεση 

kg·m/s3 

gT  Θερμοκρασία Υαλώδους 

μετάπτωσης 

°C 

wX  Κλάσμα μάζας νερού επί 

υγρής βάσης 

kg/kg 

chm  Μάζα αερίων στο 

θάλαμο 

kg 

chP  Πίεση θαλάμου όταν δεν 

λειτουργεί η αντλία του 

συμπυκνωτή 

Pa 
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  Δυναμική προσομοίωση της λυοφιλοποίησης 

 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.1, τις σχεδιαστικές μεταβλητές του μοντέλου 

αποτελούν η πίεση του συμπυκνωτή, η θερμοκρασία των ραφιών, η θερμοκρασία του 

θαλάμου και η πίεση του θαλάμου όταν δεν λειτουργεί η αντλία του συμπυκνωτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διεργασία της λυοφιλοποίησης είναι μία διεργασία κατ’ εξοχήν δυναμικής 

κατάστασης, διότι σχεδόν πάντα υπάρχει συσσώρευση. Η μέθοδος που χρησιμοποίεται 

για την διακριτοποίηση των οριζόντων, είναι αυτή των Orthogonal Collocations 

(OCFEM), με στοιχεία 3ης ή 4ης τάξης. Η μέθοδος αυτή έχει αποδειχτεί αρκετά 

αξιόπιστη και ακριβής όταν συγκρίθηκε με πειραματικά δεδομένα (Palancz, 1986). 

3.1 Χειροκίνητος Προγραμματισμός  

Χειροκίνητος προγραμματισμός είναι η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να 

προσομοιωθεί η διεργασία, τηρώντας τους περιορισμούς που έχουν τεθεί. Για να 

πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία, μεταβάλλεται χειροκίνητα μία ή και οι δύο 

μεταβλητές απόφασης, είτε η θερμοκρασία του θαλάμου είτε η θερμοκρασία των 

ραφιών. Στην περίπτωση των μοντέλων κατά Millman et al. (1985), μεταβάλλεται από 

τον χρήστη μόνο η θερμοκρασία των ραφιών, ενώ στην περίπτωση της προσομοίωσης 

με τήρηση του περιορισμού της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης, γίνεται 

προγραμματισμός και των δύο μεταβλητών απόφασης. Τα κριτήρια κατά τα οποία 

chP

cP

shT

chT

dryingt

dr productT T=

( )X t

 0xP =

ά

/ά ή   

Εικόνα 3.1: Το μοντέλο της διεργασίας 
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προγραμματίζονται οι μεταβλητές απόφασης είναι τα εξής. Στις προσομοιώσεις κατά 

Millman et al. (1985), στόχος είναι να μην παραβιάζεται η θερμοκρασία τήξης του 

πάγου στο κινητό σύνορο, επομένως ορίζεται μία αρχική τιμή -η μέγιστη δυνατή- για 

την οποία θα τηρείται ο παραπάνω περιορισμός. Στη συνέχεια, η θερμοκρασία της 

ξηρής φάσης δεν θα πρέπει ξεπεράσει τη θερμοκρασία καψαλίσματος. Έτσι σε πρώτη 

φάση, ορίζεται μια θερμοκρασία ραφιών για την οποία μέχρι και το τέλος τη 

πρωτογενούς ξήρανσης, θα τηρείται ο περιορισμός για την τήξη του πάγου, ενώ στη 

συνέχεια η θερμοκρασία των ραφιών λαμβάνει τιμή ίση και μικρότερη από αυτήν της 

θερμοκρασίας καψαλίσματος. 

Στις προσομοιώσεις με τήρηση του περιορισμού της θερμοκρασίας υαλώδους 

μετάπτωσης, η διαδικασία που ακολουθείται είναι πιο σύνθετη. Πιο συγκεκριμένα, 

επιλέγεται από τον χρήστη ένα όριο (threshold), για το οποίο θεωρείται «ασφαλές», να 

γίνει αύξηση της θερμοκρασίας των ραφιών και του θαλάμου. Το όριο αυτό ορίζεται 

ως η διαφορά της θερμοκρασίας του προϊόντος με την υαλώδους μετάπτωσης, σε κάθε 

χρονική στιγμή για κάθε σημείο του ορίζοντα διακριτοποίησης. Η τιμή του ορίου αυτού 

αλλά και οι τιμές που θα παίρνουν κάθε φορά οι μεταβλητές απόφασης, υπολογίζονται 

με εφαρμογή δοκιμής και σφάλματος. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι υπάρχει 

ανάγκη για βελτιστοποίηση της διεργασίας, καθώς η εμπλοκή του ανθρώπινου 

παράγοντα δεν επιτρέπει βέλτιστες προσομοιώσεις της διεργασίας.  

 

3.2 Λυοφιλοποίηση με περιορισμούς τύπου Millman et al (1985). 

Σύμφωνα με τους Millman et al. (1985), κατά την λυοφιλοποίηση πρέπει να τηρούνται 

οι παρακάτω περιορισμοί. 

Η θερμοκρασία στο κινητό σύνορο δεν πρέπει να ξεπερνάει τη θερμοκρασία τήξης του 

πάγου, 263.15.front mT T   

Ενώ δεν πρέπει σε κανένα σημείο της ξηρής φάσης η θερμοκρασία να ξεπερνάει την 

θερμοκρασία καψαλίσματος (scorching),  303.15.dr sT T   

3.2.1 Επαλήθευση μοντέλου με βιβλιογραφικές τιμές κατά Millman et al.(1985) 

Προτού γίνει ανάλυση των προσομοιώσεων, κρίνεται αναγκαίο να γίνει σύγκριση των 

βιβλιογραφικών δεδομένων για τους χρόνους ξήρανσης από τη βιβλιογραφία. Αξίζει 

να σημειωθεί, ότι οι Millman et al. (1985), θεωρούν σταθερή την πίεση του θαλάμου, 
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ενώ στην παρούσα εργασία θεωρείται σταθερή μόνον η πίεση του συμπυκνωτή. 

Ωστόσο, οι τιμές των χρόνων ξήρανσης θεωρούνται συγκρίσιμες, διότι όπως θα 

εντοπιστεί και στη συνέχεια, η πίεση του θαλάμου δεν παρεκκλίνει ιδιαίτερα από τις 

τιμές της πίεσης του συμπυκνωτή. 

 

 

Σχήμα 3.1: Σύγκριση βιβλιογραφικών τιμών χρόνων πρωτογενούς ξήρανσης με τις αντίστοιχες 

της προσομοίωσης της παρούσας εργασίας για πίεση 13 Pa 

 

 

Στο Σχήμα 3.1 γίνεται σύγκριση των βιβλιογραφικών τιμών των Millman et al. (1985) 

με τις τιμές των προσομοιώσεων για τους χρόνους πρωτογενούς ξήρανσης. Το 

σχετικό σφάλμα αποδίδεται στον Πίνακα 3.1.  
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Πίνακας 3.1: Σχετικό σφάλμα βιβλιογραφίας - διπλωματικής εργασίας για την πρωτογενή 

ξήρανση σε 13 Pa 

Μήκος Προϊόντος (mm) Σχετικό σφάλμα (%)  

3 3.72 

4 8.17 

5 17.20 

6 10.73 

9 9.81 

12 7.82 

15 9.04 

 

 

Σχήμα 3.2: Σύγκριση βιβλιογραφικών τιμών χρόνων ολικής ξήρανσης με τις αντίστοιχες της 

προσομοίωσης της παρούσας εργασίας για πίεση 13 Pa 

 

Στο Σχήμα 3.2 γίνεται σύγκριση των βιβλιογραφικών τιμών των Millman et al.(1985) 

με τις τιμές των προσομοιώσεων για τους χρόνους ολικής ξήρανσης. Το σχετικό 

σφάλμα αποδίδεται στον Πίνακα 3.2.  
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Πίνακας 3.2: Σχετικό σφάλμα βιβλιογραφίας - διπλωματικής εργασίας για την ολική ξήρανση 

σε πίεση συμπυκνωτή 13 Pa 

Μήκος Προϊόντος (mm) Σχετικό σφάλμα (%)  

3 0.35 

4 0.89 

5 2.65 

6 2.39 

9 3.65 

12 3.81 

15 5.43 

 

Όπως παρατηρείται, από τον Πίνακα 3.1 και Πίνακα 3.2, το σχετικό σφάλμα είναι 

μεγαλύτερο στην πρωτογενή ξήρανση, σε αντίθεση με το σφάλμα του ολικού χρόνου 

ξήρανσης που παρατηρείται να είναι αμελητέο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως 

ειδικά στην πρωτογενή ξήρανση είναι λογική η παρουσίαση σφάλματος, έστω και 

μικρού, καθώς ο προγραμματισμός της διεργασίας είναι χειροκίνητος και 

πραγματοποιείται κυρίως μέσω δοκιμής και σφάλματος. Παράλληλα, δεν αποδίδονται 

από τη βιβλιογραφία οι τιμές των σχεδιαστικών μεταβλητών για να προσομοιωθεί 

επακριβώς η διεργασία στις βιβλιογραφικές συνθήκες, παρά μόνο το κριτήριο με το 

οποίο γίνεται ο προγραμματισμός, που δεν είναι άλλο από την τήρηση των περιορισμών 

της θερμοκρασίας και του κλάσματος της δεσμευμένης υγρασίας. 
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Σχήμα 3.3: Σύγκριση βιβλιογραφικών τιμών χρόνων πρωτογενούς ξήρανσης με τις αντίστοιχες 

της προσομοίωσης της παρούσας εργασίας για πίεση 130 Pa 

 

Αντίστοιχα γίνεται σύγκριση των βιβλιογραφικών δεδομένων και των δεδομένων από 

τις προσομοιώσεις σε πίεση 130 Pa, τα οποία φαίνονται και στο Σχήμα 3.3.  

Στη συνέχεια καταστρώνεται ο Πίνακας 3.3 με τις τιμές σφάλματος για την πρωτογενή 

ξήρανση.  

 

Πίνακας 3.3: Σχετικό σφάλμα βιβλιογραφίας - διπλωματικής εργασίας για την 

πρωτογενή ξήρανση σε 130 Pa 

Μήκος Προϊόντος (mm) Σχετικό σφάλμα (%)  

3 7.41 

4 22.80 

5 2.46 

6 0.09 

9 4.55 

12 0.83 

15 9.51 
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Σχήμα 3.4: Σύγκριση βιβλιογραφικών τιμών χρόνων ολικής ξήρανσης με τις αντίστοιχες της 

προσομοίωσης της παρούσας εργασίας για πίεση 130 Pa 

 

Καταστρώνεται και το Σχήμα 3.4 με τους αντίστοιχους χρόνους ολικής ξήρανσης για 

πίεση Pc = 130 Pa. Tο σχετικό σφάλμα παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.4 που ακολουθεί. 

  

 

 

Πίνακας 3.4: Σχετικό σφάλμα βιβλιογραφίας - διπλωματικής εργασίας για την ολική ξήρανση 

σε 130 Pa 

Μήκος Προϊόντος (mm) Σχετικό σφάλμα (%)  

3 0.48 

4 0.50 

5 0.39 

6 0.02 

9 1.92 

12 1.67 

15 6.25 
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Συγκρίνοντας τα σφάλματα που προέρχονται από τους χρόνος πρωτογενούς και ολικής 

ξήρανσης, παρατηρείται ότι η πρωτογενής ξήρανση ενέχει αρκετά μεγαλύτερο σφάλμα 

και όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, αυτό συμβαίνει λόγω της ανακρίβειας που 

οφείλεται στον χειροκίνητο προγραμματισμό. 

 

3.2.2 Λυοφιλοποίηση σε πίεση Pc = 13 Pa, για μήκος προϊόντος L = 0.003 m  

Στον Πίνακα 3.5 συνοψίζονται οι αρχικές τιμές των σχεδιαστικών μεταβλητών που 

επιλέχθηκαν.   

  

 

Πίνακας 3.5: Σύνοψη αρχικών τιμών για τις σχεδιαστικές μεταβλητές για πρσομοίωση σε πίεση 

13 Pa και μήκος 3 mm 

Σχεδιαστική 

μεταβλητή 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες  

Θερμοκρασία 

Ραφιών  
shT  331.15 K 

Θερμοκρασία 

Θαλάμου 
chT  303.15 K 

Πίεση συμπυκνωτή  
cP  13  Pa  

 

 

Λόγω χειροκίνητου προγραμματισμού της διεργασίας η τιμή της θερμοκρασίας των 

ραφιών θα μεταβληθεί, έτσι ώστε να τηρούνται οι περιορισμοί  

263.15,0front X LT t t =    και 
0.05303.15,0

wdr CT t t    . 

Ως αρχική θερμοκρασία του προϊόντος -ομοιόμορφα κατανεμημένη όπως ειπώθηκε και 

στις παραδοχές του μοντέλου - θεωρείται η 0 241.8 .dr frT T T K= = =  

Προτού γίνει περαιτέρω ανάλυση της διεργασίας, καταστρώνεται ο παρακάτω πίνακας 

με τους χρόνους περάτωσης της πρωτογενούς και της ολικής ξήρανσης του προϊόντος.  

Σημείο περάτωσης της πρωτογενούς ξήρανσης θεωρείται η χρονική στιγμή για την 

οποία το κινητό σύνορο θα ισούται με το μήκος του προϊόντος στην κατεύθυνση x. Ενώ  

σημείο περάτωσης για την δευτερογενή ξήρανση, δηλαδή εκεί που ουσιαστικά 
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τελειώνει η διεργασία της λυοφιλοποίησης, είναι η χρονική στιγμή για την οποία όλο 

το προϊόν έχει κλάσμα υγρασίας 0.05 /wC kg kg . 

Στην παρούσα προσομοίωση το μήκος του προϊόντος ισούται με 3 mm ή 0.003 m. Οι 

αρχικές συνθήκες της προσομοίωσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.6.  

 

Πίνακας 3.6: Σύνοψη αρχικών συνθηκών για προσομοίωση με μήκος προϊόντος 3 mm και 

πίεση 13 Pa 

Αρχική συνθήκη  Τιμή  
0T  241.8 
0

wC  0.228 

0

wP  5.07 

0

inP  8 

 

 

Ενώ παρατίθενται οι χρόνοι ξήρανσης της διεργασίας στον Πίνακα 3.7.  

 

 

Πίνακας 3.7: Χρόνοι ξήρανσης για προσομοίωση σε μήκος προϊόντος 3 mm και πίεση 13 Pa 

 Πρωτογενής ξήρανση Ολική ξήρανση  

Χρόνος (min) 18.65 250.33 

Χρόνος (sec) 1,119 15,020 
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Το Σχήμα 3.5 αποδίδει την απόσταση του κινητού συνόρου στην κατεύθυνση x 

συναρτήσει του χρόνου. Οι πληροφορίες που αντλούνται από το παραπάνω σχήμα είναι 

ο χρόνος περάτωσης της πρωτογενούς αλλά και της ολικής ξήρανσης. Παράλληλα, η 

κλίση του κινητού συνόρου στο σχήμα, αντικατοπτρίζει την ταχύτητα με την οποία 

κινείται το σύνορο, άρα και την ταχύτητα που εξαχνώνεται ο πάγος.  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.5: Απόσταση κινητού συνόρου συναρτήσει του χρόνου  για προϊόν μήκους 3 mm και πίεση 13 
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Στο Σχήμα 3.6 αναπαρίσταται η θερμοκρασία της ξηρής φάσης στο ξ = 1.0 όπου μέχρι 

και το τέλος της πρωτογενούς ξήρανσης είναι και η θερμοκρασία του κινητού συνόρου, 

ενώ μετά το τέλος της πρωτογενούς ξήρανσης, είναι η θερμοκρασία στη βάση του 

προϊόντος. Όπως αποτυπώνεται και στο σχήμα, στην αρχή της πρωτογενούς ξήρανσης, 

η θερμοκρασία μειώνεται ώσπου αρχίζει και αυξάνεται σταδιακά μέχρι και την 

περάτωση της πρωτογενούς ξήρανσης, ενώ μόλις εξαχνωθεί όλος ο πάγος και το κινητό 

σύνορο φτάσει στην βάση του προϊόντος, τότε σημειώνεται μία πολύ σημαντική και 

απότομη αύξηση της θερμοκρασίας. Η αρχική μείωση της θερμοκρασίας συμβαίνει, 

διότι η θερμοκρασία αρχικά απάγεται γρήγορα λόγω εξάχνωσης, ενώ δεν έχει 

μεταφερθεί ακόμα η θερμότητα από τα ράφια και τον θάλαμο. Τέλος, ο περιορισμός 

της θερμοκρασίας στο σύνορο τηρείται, μιας και δεν ξεπερνά τους 263.15 K. 

 

 

Σχήμα 3.6: Θερμοκρασιακό προφίλ ξηρής φάσης συναρτήσει του χρόνου στο ξ=1 για προϊόν μήκους 3 mm και 

πίεση 13 Pa 
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Στο Σχήμα 3.7 αναπαρίσταται το θερμοκρασιακό προφίλ της ξηρής φάσης. Για μικρά 

μήκη όπως αυτό των 3 mm, η συμπεριφορά της επιφάνειας του προϊόντος (ξ = 0.0) δεν 

απέχει αρκετά από το προφίλ στο κινητό σύνορο (ξ = 1.0).  Η πρωτογενής ξήρανση δεν 

είναι ιδιαίτερα διακριτή, μιας και η δευτερογενής διαρκεί πολύ περισσότερο. 

Σχήμα 3.7: Θερμοκρασιακό προφίλ παγωμένης φάσης συναρτήσει χώρου και χρόνου για προϊόν μήκους 3 mm 

και πίεση 13 Pa 

 

  

Σχήμα 3.8: Θερμοκρασιακό προφίλ παγωμένης φάσης συναρτήσει χώρου και χρόνου για προϊόν μήκους 3 mm 

και πίεση 13 Pa 
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Στο Σχήμα 3.8 γίνεται τρισδιάστατη απεικόνιση του θερμοκρασιακού προφίλ της 

παγωμένης φάσης ως προς τον χώρο και τον χρόνο. Η τάση για θερμοκρασιακή αύξηση 

σε αυτήν τη φάση επαληθεύεται και από την εργασία των Milton et al. (1997). Σε κάθε 

χρονική στιγμή t, κατά μήκος του προϊόντος, δεν παρατηρούνται ειδοποιοί διαφορές 

στη θερμοκρασία παρά μόνο στην αρχή της διεργασίας όπου λόγω της θερμότητας από 

τα ράφια, για θ = 1.0, η θερμοκρασία είναι υψηλότερη σε σχέση με το υπόλοιπο προϊόν. 

Τέλος, η θερμοκρασία στο σύνορο, δηλαδή για θ = 0.0 θα είναι σίγουρα χαμηλότερη 

λόγω της απαγωγής θερμότητας, λόγω εξάχνωσης. 

  

 

 

 

Στο Σχήμα 3.9 απεικονίζεται το προφίλ της υγρασίας σε 3-Δ απεικόνιση στη 

δευτερογενή ξήρανση. Όπως έχει προαναφερθεί, η διεργασία της λυοφιλοποίησης 

θεωρείται περατωμένη μόνο αν το ποσοστό της τελικής δεσμευμένης υγρασίας του 

προϊόντος είναι κάτω από 5% ή 0.05 kg water/kg solids. Επομένως, από το σχήμα 

αντλείται το τελικό ποσοστό υγρασίας και ο χρόνος περάτωσης της ολικής ξήρανσης.   

Σχήμα 3.9: Προφίλ υγρασίας στη δευτερογενή ξήρανση συναρτήσει χώρου και χρόνου για προϊόν μήκους 3 mm 

και πίεση 13 Pa  
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Στο Σχήμα 3.10 παρουσιάζεται το προφίλ της πίεσης των υδρατμών για ξ = 1.0. Όπως 

απεικονίζεται, η πίεση έχει αυξητική τάση στο χρόνο, ώσπου να περατωθεί η 

πρωτογενής ξήρανση. Ύστερα, καθώς δεν εξαχνώνεται άλλος πάγος, οποιαδήποτε 

μεταβολή στην πίεση συμβαίνει, λόγω της εκρόφησης νερού, η οποία όπως φαίνεται 

και στο διάγραμμα είναι αμελητέα. Συγκεκριμένα, η τάση αυτή που έχει η πίεση ήταν 

ήδη αναμενόμενη λόγω της συνθήκης τύπου Neumann που έχει οριστεί για την πίεση 

των υδρατμών μετά την περάτωση της πρωτογενούς ξήρανσης.  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.10: Προφίλ πίεσης υδρατμών συναρτήσει του χρόνου στο ξ=1 για μήκος προϊόντος 3 mm και πίεση 13 

Pa 
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Στο Σχήμα 3.11 γίνεται απεικόνιση του χειροκίνητου προγραμματισμού που 

πραγματοποιείται μέσω της μεταβολής της θερμοκρασίας των ραφιών από την αρχική 

τους τιμή σε μία χαμηλότερη τιμή. Τόσο η αρχική τιμή όσο και η τελική αποσκοπούν 

στην τήρηση των περιορισμών όσο και στον βέλτιστο κατά δύναμιν χρόνο της 

διεργασίας.  

 

3.2.3 Λυοφιλοποίηση σε πίεση Pc = 13 Pa και μήκος προϊόντος L = 0.006 m  

Τα κριτήρια ξήρανσης είναι ίδια με προηγουμένως και παρακάτω καταστρώνεται 

πίνακας με τους χρόνους πρωτογενούς και ολικής ξήρανσης. Όπως και ήταν 

αναμενόμενο, ο χρόνος πρωτογενούς και ολικής ξήρανσης για μεγαλύτερο μήκος 

προϊόντος είναι μεγαλύτερος. Αξίζει να αναφερθεί πως πραγματοποιήθηκε 

χειροκίνητος προγραμματισμούς  (manual scheduling) προκειμένου να μειωθούν οι 

χρόνοι ξήρανσης και να μην παραβιαστούν οι περιορισμοί κατά Millman et al. (1985). 

Σχήμα 3.11: Θερμοκρασία ραφιών συναρτήσει του χρόνου για μήκος προϊόντος 3 mm και πίεση 13 Pa 
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Στον Πίνακα 3.8 που ακολουθεί συνοψίζονται οι αρχικές τιμές των σχεδιαστικών 

μεταβλητών.  

 

Πίνακας 3.8: Σύνοψη αρχικών τιμών σχεδιαστικών μεταβλητών για μήκος προϊόντος 6 mm και 

13 Pa 

Σχεδιαστική 

μεταβλητή 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες  

Θερμοκρασία 

Ραφιών  
shT  303.15 K 

Θερμοκρασία 

Θαλάμου 
chT  303.15 K 

Πίεση συμπυκνωτή  
cP  13  Pa  

 

Ενώ οι αρχικές συνθήκες βρίσκονται στον Πίνακα 3.9.  

 

Πίνακας 3.9: Σύνοψη αρχικών συνθηκών για μήκος προϊόντος 6 mm και πίεση 13 Pa 

Αρχική συνθήκη  Τιμή  
0T  241.8 
0

wC  0.228 

0

wP  5.07 

0

inP  8 

 

Καταστρώνεται ο Πίνακας 3.10 με τα αποτελέσματα των χρόνων ξήρανσης που 

προκύπτουν από τις προσομοιώσεις.  

 

Πίνακας 3.10: Χρόνοι ξήρανσης για μήκος προϊόντος 6 mm και πίεση 13 Pa 

 Πρωτογενής ξήρανση Ολική ξήρανση  

Χρόνος (min) 64.3 296.8 

Χρόνος (sec) 3,862 17,813 
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Σχήμα 3.13: Προφίλ θερμοκρασίας ξηρής φάσης συναρτήσει του χρόνου στο ξ=1 για μήκος προϊόντος 6 mm και 

πίεση 13 Pa 

Σχήμα 3.12: Απόσταση κινητού συνόρου συναρτήσει του χρόνου για μήκος προϊόντος 6 mm και πίεση 13 Pa 
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Από το Σχήμα 3.12 αντλείται ο χρόνος πρωτογενούς ξήρανσης και μέσω της κλίσης 

αποτυπώνεται και η ταχύτητα εξάχνωσης του πάγου, η οποία σε σύγκριση με το 

μικρότερο μήκος των 3 mm είναι μικρότερη (Σχήμα 3.5). 

Στο Σχήμα 3.13 αποτυπώνεται η θερμοκρασία της ξηρής φάση για ξ = 1.0, που 

μεταφράζεται ως η θερμοκρασία στο κινητό σύνορο. Όπως φαίνεται και στο σχήμα, 

δεν παραβιάζεται ούτε ο περιορισμός της θερμοκρασίας τήξης του πάγου, αλλά ούτε 

και η θερμοκρασία καψαλίσματος.  

 

 

Στο Σχήμα 3.14 απεικονίζεται το τρισδιάστατο προφίλ της θερμοκρασίας της ξηρής 

φάσης στον χώρο και στον χρόνο. Γίνεται αντιληπτή η επίδραση των οριακών 

συνθηκών στα άκρα του προϊόντος, καθώς η θερμοκρασία του συνόρου (ξ = 1.0)  είναι 

χαμηλότερη από αυτή του υπόλοιπου προϊόντος λόγω της εξάχνωσης του πάγου. 

 

 

 

Σχήμα 3.14: Θερμοκρασιακό προφίλ ξηρής φάσης συναρτήσει χώρου και χρόνου για μήκος προϊόντος 6 mm και 

πίεση 13 Pa 
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Σχήμα 3.15: Θερμοκρασιακό προφίλ παγωμένης φάσης συναρτήσει χώρου και χρόνου για μήκος προϊόντος 6 mm 

και πίεση 13 Pa 

Σχήμα 3.16: Προφίλ δεσμευμένης υγρασίας στη δευτερογενής ξήρανση συναρτήσει του χώρου και του χρόνου 

για μήκος προϊόντος 6 mm και πίεση 13 Pa 
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Στο Σχήμα 3.15 απεικονίζεται το θερμοκρασιακό προφίλ της παγωμένης φάσης 

τρισδιάστατα ως προς τον χώρο και τον χρόνο, το οποίο δεν διαφέρει ποιοτικά από το  

αντίστοιχο σχήμα της προηγούμενης προσομοίωσης για μήκος προϊόντος 6 mm (Σχήμα 

3.8). Οι σημαντικές πληροφορίες που λαμβάνονται είναι ότι η θερμοκρασία στο 

σύνορο, δηλαδή στο θ = 0.0, είναι χαμηλότερη από αυτήν στην βάση του προϊόντος. 

Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση είναι πιο διακριτή η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ 

βάσης και συνόρου κατά τη διάρκεια της διεργασίας.  

Στο Σχήμα 3.16 αποτυπώνεται το τρισδιάστατο προφίλ της υγρασίας ως προς χώρο και 

χρόνο. Καθώς ο πάγος εξαχνώνεται αφήνει πίσω του στοιβάδες με δεσμευμένη υγρασία 

της τάξεως του 22.8 %. Μέχρι να εξαχνωθεί όλος ο πάγος, τότε η υγρασία παραμένει 

σταθερή στο ξ =1.0 και θεωρείται οριακή συνθήκη.  

 

Η πίεση των υδρατμών στο κινητό σύνορο ή για ξ = 1.0 θα έχει αυξητική τάση μέχρις 

ότου να εξαχνωθεί όλος ο πάγος όπου η μεταβολή της πίεσης στον χρόνο εξαρτάται 

μόνο από την εκρόφηση της δεσμευμένης υγρασίας (Σχήμα 3.17). Αξίζει ακόμα να 

αναφερθεί ότι η πίεση στο ξ = 1.0 μέχρι και το τέλος της πρωτογενούς ξήρανσης, 

εξαρτάται από την εξίσωση Clausius-Clapeyron. 

Σχήμα 3.17: Προφίλ πίεσης υδρατμών στο ξ =1.0  συναρτήσει του χρόνου για μήκος προϊόντος 6 mm και πίεση 

13 Pa 
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Σχήμα 3.19: Θερμοκρασία των ραφιών συναρτήσει του χρόνου για μήκος προϊόντος 6 mm και 

πίεση 13 Pa 

Σχήμα 3.18: Προφίλ πίεσης θαλάμου συναρτήσει του χρόνου για μήκος προϊόντος 6 mm και πίεση 13 Pa 
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Στο Σχήμα 3.18 αποτυπώνεται το προφίλ της πίεσης του θαλάμου συναρτήσει του 

χρόνου, δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο απομακρύνεται το δυαδικό μίγμα αερίων μέσω 

του συμπυκνωτή. Για μηδενικό χρόνο η πίεση του θαλάμου έχει μία μικρή σχετικά 

άνοδο, ενώ όσο διενεργείται η πρωτογενής ξήρανση, η πίεση είναι πιο μεγάλη λόγω 

του μεγάλου όγκου υδρατμών που καλείται -μέσω της αντλίας του συμπυκνωτή- να 

απομακρυνθεί . 

Στο Σχήμα 3.19 απεικονίζεται η θερμοκρασία των ραφιών συναρτήσει του χρόνου. 

Παρόλο που στην πρωτογενή ξήρανση, η θερμοκρασία των ραφιών λαμβάνει άλλες 

τιμές, στην περίπτωση αυτού του μήκους προϊόντος, οι τιμές αυτές συμπίπτουν και έτσι 

η θερμοκρασία παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ξήρανσης. 

 

 

Σχήμα 3.20: Προφίλ πίεσης αζώτου συναρτήσει του χρόνου για μήκος προϊόντος 6 mm και 

πίεση 13 Pa 

 

Το Σχήμα 3.20 αναπαριστά το προφίλ της πίεσης του αδρανούς αερίου στον χώρο και 

στον χρόνο. Όπως και ήταν αναμενόμενο από το μαθηματικό μοντέλο, η πίεση 

παραμένει σταθερή κατά μήκος του προϊόντος για όλα τα χρονικά διαστήματα.  
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3.2.4 Λυοφιλοποίηση σε πίεση Pc  = 13 Pa και μήκος προϊόντος L = 0.012 m  

Πρόκειται να γίνει ανάλυση των προσομοιώσεων σε μήκος προϊόντος 12 mm και πίεση 

Pc = 13 Pa, ένα μήκος διπλάσιο της προηγούμενης ανάλυσης, γεγονός που αλλάζει 

αισθητά τη συμπεριφορά πολλών μεταβλητών του συστήματος. Αυτό ήδη αρχίζει να 

συμβαίνει μετά τα 9 mm. Ωστόσο γίνεται πιο αισθητό σε μήκος 12 mm.  

Οι αρχικές τιμές των σχεδιαστικών μεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.12 

 

Πίνακας 3.11: Σύνοψη αρχικών τιμών των σχεδιαστικών μεταβλητών για μήκος προϊόντος 12 

mm και πίεση 13 Pa 

Σχεδιαστική 

μεταβλητή 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες  

Θερμοκρασία 

Ραφιών  
shT  285.15 K 

Θερμοκρασία 

Θαλάμου 
chT  303.15 K 

Πίεση συμπυκνωτή  
cP  13  Pa  

 

Ενώ οι αρχικές συνθήκες είναι οι παρακάτω (Πίνακας 3.12). 

 

 

Πίνακας 3.12: Σύνοψη αρχικών συνθηκών για μήκος προϊόντος 12 mm και πίεση 13 Pa 

Αρχική συνθήκη  Τιμή  
0T  241.8 
0

wC  0.228 

0

wP  5.07 

0

inP  8 

 

Καταστρώνεται ο Πίνακας 3.13 με τα αποτελέσματα των χρόνων ξήρανσης που 

προκύπτουν από τις προσομοιώσεις.  
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Πίνακας 3.13: Χρόνοι ξήρανσης για μήκος προϊόντος 12 mm και πίεση 13 Pa 

 Πρωτογενής ξήρανση Ολική ξήρανση  

Χρόνος (min) 243.67 475.43 

Χρόνος (sec) 14,620 28,526 

 

 

 

Από το προφίλ της παραπάνω μεταβλητής, δηλαδή της απόστασης του κινητού 

συνόρου συναρτήσει του χρόνου, η οποία και απεικονίζεται στο Σχήμα 3.21, 

λαμβάνονται οι χρόνοι πρωτογενούς και ολικής ξήρανσης. Η κλίση όπως φαίνεται είναι 

πολύ μικρότερη σε σχέση με τις κλίσεις για μήκη 3 και 6 mm, επομένως και η ταχύτητα 

εξάχνωσης του πάγου.  

 

 

Σχήμα 3.21: Απόσταση κινητού συνόρου συναρτήσει του χρόνου για μήκος προϊόντος 12 mm και πίεση 13 Pa 
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Σχήμα 3.23: Θερμοκρασιακό προφίλ της ξηρής φάσης συναρτήσει χώρου και χρόνου για μήκος προϊόντος 12 

mm και πίεση 13 Pa 

Σχήμα 3.22: Θερμοκρασιακό Προφίλ της ξηρής φάσης στο ξ=1 συναρτήσει του χρόνου για μήκος προϊόντος 12 

mm και πίεση 13 Pa 
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Λαμβάνοντας δεδομένα για τη θερμοκρασία στο κινητό σύνορο (Σχήμα 3.22), ο 

περιορισμός της θερμοκρασίας τήξης του πάγου όπως επίσης και ο περιορισμός της 

θερμοκρασίας καψαλίσματος δεν παραβιάζονται. Ωστόσο, για την τήρηση των 

περιορισμών πραγματοποιήθηκε χειροκίνητος προγραμματισμός της διεργασίας. Ενώ 

παράλληλα,  σε κάθε παρόμοιο σχήμα για τη θερμοκρασία σε   ξ = 1.0 (π.χ Σχήμα 3.12), 

για πολύ μικρούς χρόνους, παρατηρείται ελάττωση της θερμοκρασίας που οφείλεται 

στην απαγωγή θερμότητας, η οποία οφείλεται στην εξάχνωση, ενώ στη συνέχεια 

εντοπίζεται άνοδος της θερμοκρασίας, ως αποτέλεσμα της μεταφοράς θερμότητας από 

τα ράφια και τον θάλαμο. 

Το Σχήμα 3.23 απεικονίζει τρισδιάστατα το προφίλ της θερμοκρασίας της ξηρής φάσης 

στο χώρο και στον χρόνο. Η πρωτογενής ξήρανση είναι σχετικά πιο διακριτή από 

προηγούμενα μικρότερα μήκη (3 και 6 mm). Ωστόσο η μορφή των σχημάτων είναι 

ποιοτικά ίδια (Σχήμα 3.7, 3.14, 3.23). Παράλληλα, οι μεταβάσεις που γίνονται σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες είναι αρκετά ομαλές. 

 

Σχήμα 3.24: Θερμοκρασιακό προφίλ της παγωμένης φάσης συναρτήσει χώρου και χρόνου για μήκος προϊόντος 

12 mm και πίεση 13 Pa 
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Στο Σχήμα 3.24 γίνεται απεικόνιση της θερμοκρασίας της παγωμένης φάσης 

συναρτήσει χώρου και χρόνου. Πλέον είναι εντελώς διακριτή η διαφορά θερμοκρασίας 

κατά μήκος της παγωμένης φάσης του προϊόντος.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.25: Προφίλ δεσμευμένης υγρασίας στη δευτερογενή ξήρανση συναρτήσει χώρου και χρόνου για μήκος 

προϊόντος 12 mm και πίεση 13 Pa 

Σχήμα 3.26: Προφίλ πίεσης θαλάμου συναρτήσει του χρόνου για μήκος προϊόντος 12 mm και πίεση 13 Pa 
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 Στο Σχήμα 3.25 διακρίνεται το προφίλ της δεσμευμένης υγρασίας στο χώρο και στον 

χρόνο. Θα διέκρινε κανείς ακόμα και ποιοτικές διαφορές με το αντίστοιχο σχήμα της 

προσομοίωσης για 6 mm και πίεση 13 Pa (Σχήμα 3.16) οι οποίες και οφείλονται στο 

εξής. Καθώς η πρωτογενής ξήρανση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, στο παρασκήνιο θα 

διενεργείται ταυτόχρονα και δευτερογενής ξήρανση για περισσότερη ώρα, στο κομμάτι 

του προϊόντος που έχει εξαχνωθεί ο πάγος (ξηρή φάση).  

Το Σχήμα 3.26 απεικονίζει την μεταβολή της πίεσης  στο θάλαμο. Η συμπεριφορά είναι 

ίδια με αυτή των προηγούμενων μηκών προϊόντος. Η πίεση μετά την πρωτογενή 

ξήρανση, παραμένει σταθερή και περίπου ίση με 13 Pa. Η αυξητική τάση της πίεσης 

κατά την πρωτογενή ξήρανση, επαληθεύεται και από τους Chouvenc et al. (2004). 

 

 

 

 

 

Η πίεση σημειώνει κορυφή στο χρονικό σημείο πριν από την περάτωση της 

πρωτογενούς ξήρανσης και στο ξ = 1.0 (Σχήμα 3.27). Αυτό συμβαίνει διότι στο ξ = 1.0 

Σχήμα 3.27: Προφίλ πίεσης συναρτήσει χώρου και χρόνου για μήκος προϊόντος 12 mm και πίεση 13 Pa 
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βρίσκεται το κινητό σύνορο, όπου και εξαχνώνεται ο πάγος, επομένως περισσότεροι 

υδρατμοί προκαλούν αύξηση της πίεσης σε εκείνο το σημείο. 

 

Στο Σχήμα 3.28 παρουσιάζεται η μεταβολή της θερμοκρασίας των ραφιών συναρτήσει 

του χρόνου. Έτσι, απεικονίζονται και οι τιμές που ορίστηκαν μετά από χειροκίνητο 

προγραμματισμό της διεργασίας. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η θερμοκρασία του θαλάμου 

παραμένει σταθερή. Σε αντίθεση με τα μικρότερα μήκη, σε αυτήν την προσομοίωση, η 

πρωτογενής διενεργείται σε μικρότερη θερμοκρασία από αυτήν της καθολικής 

δευτερογενούς ξήρανσης. Καθολικά δευτερογενής διενεργείται, όταν περατωθεί η 

πρωτογενής. 

 

3.2.5 Λυοφιλοποίηση σε πίεση Pc = 130 Pa για μήκος προϊόντος    L = 0.012 m  

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσομοιώσεις που αναλύθηκαν, οι οποίες έγιναν σε 

πίεση Pc = 13 Pa, γίνεται παρουσίαση των προσομοιώσεων για μήκος προϊόντος 12 

mm. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να επιτευχθεί η πίεση των 130 Pa, διοχετεύεται 

περισσότερο αδρανές αέριο – στην παρούσα μελέτη, άζωτο-.  

Οι αρχικές τιμές των σχεδιαστικών μεταβλητών συγκεντρώνονται στον Πίνακα 3.14. 

Σχήμα 3.28: Θερμοκρασία ραφιών συναρτήσει του χρόνου για μήκος προϊόντος 12 mm και πίεση 13 Pa 
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Πίνακας 3.14:  Σύνοψη αρχικών τιμών σχεδιαστικών μεταβλητών για μήκος προϊόντος 12 mm 

και πίεση 130 Pa 

Σχεδιαστική 

μεταβλητή 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες  

Θερμοκρασία 

Ραφιών  
shT  278.15 K 

Θερμοκρασία 

Θαλάμου 
chT  303.15 K 

Πίεση συμπυκνωτή  
cP  13  Pa  

 

Η προσομοίωση για t=0 έχει τις παρακάτω αρχικές συνθήκες (Πίνακας 3.15). 

 

Πίνακας 3.15:  Σύνοψη αρχικών συνθηκών για μήκος προϊόντος 12 mm και πίεση 130 Pa 

Αρχική συνθήκη  Τιμή  
0T  241.8 
0

wC  0.228 

0

wP  5.07 

0

inP  8 

 

Τα αποτελέσματα των χρόνων ξήρανσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.16.  

 

 

Πίνακας 3.16: Χρόνοι ξήρανσης για μήκος προϊόντος 12 mm και πίεση 130 Pa 

 Πρωτογενής ξήρανση Ολική ξήρανση  

Χρόνος (min) 294 519 

Χρόνος (sec) 17,465 31,151 
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Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 3.29, η πίεση του θαλάμου πλέον κυμαίνεται περίπου 

στα 130 Pa, ωστόσο με το προφίλ της πίεσης ποιοτικά να προσομοιάζει τα προφίλ της 

χαμηλότερης πίεσης των 13 Pa. 

Σχήμα 3.29: Προφίλ πίεση θαλάμου συναρτήσει του χρόνου για μήκος προϊόντος 12 mm και πίεση 

130 Pa 

 

Σχήμα 3.30: Προφίλ θερμοκρασίας ξηρής φάση στο ξ =1 συναρτήσει του χρόνου για μήκος προϊόντος 

12 mm και πίεση 130 Pa 
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Επαναλαμβάνεται η διαδικασία του χειροκίνητου προγραμματισμού της διεργασίας 

έτσι ώστε να μην παραβιάζονται οι δύο βασικοί περιορισμοί που έχουν προαναφερθεί. 

Όπως διαγράφεται και στο Σχήμα 3.30, το οποίο και τροφοδοτεί με δεδομένα περί της 

θερμοκρασίας στο ξ = 1.0, όντως οι περιορισμοί τηρούνται.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον μοιάζουν ποιοτικά τα διαγράμματα των δύο πιέσεων 

για το ίδιο μήκος προϊόντος, αξίζει να γίνει σύγκριση των δεδομένων που λαμβάνονται 

από τις προσομοιώσεις στις δύο διαφορετικές πιέσεις (13 και 130 Pa).  

 

3.2.6 Σύγκριση των προσομοιώσεων σε πιέσεις 13 και 130 Pa για μήκος 

προϊόντος L = 0.012 m   

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.31 που ακολουθεί, συγκρίνεται η απόσταση του 

κινητού συνόρου συναρτήσει του χρόνου, για τιμές πιέσεων Pc =13 Pa και Pc = 130 Pa. 

Το κινητό σύνορο κινείται ταχύτερα για πίεση Pc = 13 Pa , επομένως η πρωτογενής 

ξήρανση πραγματοποιείται ταχύτερα.  

 

Σχήμα 3.31: Σύγκριση απόστασης κινητού συνόρου συναρτήσει του χρόνου για μήκος 

προϊόντος 12 mm και πιέσεις 13 και 130 Pa 
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Παρόλα αυτά αν θεωρήσουμε ως χρόνο καθολικής δευτερογενούς ξήρανσης - δηλαδή 

όταν διενεργούνται μόνο οι μηχανισμοί της δευτερογενούς ξήρανσης - τον χρόνο ο 

οποίος μεσολαβεί από τη στιγμή που τελειώνει η πρωτογενής ξήρανση μέχρι και το 

χρονικό σημείο περάτωσης της διεργασίας, τότε αυτός ο χρόνος για πίεση Pc = 13 Pa 

φαίνεται να είναι μεγαλύτερος (Πίνακας 3.14). 

 

Πίνακας 3.17: Χρόνοι καθολικής δευτερογενούς ξήρανσης για μήκος προϊόντος 12 mm και 

διαφορετικές πιέσεις 

 Χρόνος καθολικής 

δευτερογενούς ξήρανσης 

(min) 

13 Pa 231.77 

130 Pa 225.1 

 

Όπως λαμβάνεται από τον Πίνακα 3.17 ο χρόνος καθολικής δευτερογενούς ξήρανσης 

για πίεση ίση με 130 Pa, είναι μικρότερος απ’ αυτόν της πρωτογενούς. Ωστόσο, δεν 

είναι άμεσα συγκρίσιμοι, γιατί μιας και διενεργείται βραδύτερη πρωτογενής ξήρανση 

σε πίεση 130 Pa, διενεργούνται και οι μηχανισμοί της δευτερογενούς την ίδια στιγμή. 

Επομένως, θα ήταν βεβιασμένο και πιθανώς εσφαλμένο να συναχθεί το συμπέρασμα, 

ότι μεν η πρωτογενής σε πίεση Pc = 13 Pa είναι ταχύτερη, αλλά η δευτερογενής 

βραδύτερη.  
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Σχήμα 3.32: Προφίλ θερμοκρασίας ξηρής φάσης στο ξ=1 για μήκος προϊόντος 12 mm και 

πιέσεις 13 και 130 Pa 

 

Στο Σχήμα 3.32 αποτυπώνεται το προφίλ της θερμοκρασίας συναρτήσει του χρόνου σε 

δύο διαφορετικές πιέσεις στο ξ  = 1.0. Οι περιορισμοί φαίνεται να τηρούνται ωστόσο 

στο χρονικό σημείο που έχει εξαχνωθεί όλος ο πάγος, η θερμοκρασία των δύο 

προσομοιώσεων δε συμπίπτει απόλυτα και αυτό γιατί ένας χειροκίνητος 

προγραμματισμός δεν επιτρέπει τόσο μεγάλη ακρίβεια. 

 

3.2.7 Σύγκριση χρόνων ξήρανσης για διαφορετικά μήκη προϊόντος σε πιέσεις 13 

και 130 Pa  

Πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις για μήκη 3, 4, 5, 6, 12 και 15 mm στις παραπάνω 

αναγραφόμενες πιέσεις (13 και 130 Pa) με σκοπό να γίνει σύγκριση των χρόνων 

ξήρανσης.  

Για επίτευξη των προσομοιώσεων γίνεται χειροκίνητος προγραμματισμός με σκοπό 

την τήρηση των περιορισμών της θερμοκρασίας. Η μόνη σχεδιαστική μεταβλητή είναι 
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αυτή της θερμοκρασίας των ραφιών ενώ η θερμοκρασία του θαλάμου και η πίεση του 

συμπυκνωτή παραμένουν σταθερές σε κάθε προσομοίωση. 

 

 

Σχήμα 3.33: Σύγκριση χρόνων πρωτογενούς ξήρανσης για πιέσεις 13 και 130 Pa σε 

διαφορετικά μήκη προϊόντος 

 

Στο Σχήμα 3.33 απεικονίζονται τα δεδομένα χρόνων πρωτογενούς ξήρανσης για 

πιέσεις 13 και 130 Pa και μήκη προϊόντος 3, 4, 5, 6, 9, 12 και 15 mm. Όπως φαίνεται 

για μικρά μήκη προϊόντος (3, 4, 5, 6 mm), οι χρόνοι σχεδόν συμπίπτουν. Ωστόσο, όσο 

μεγαλώνει το μήκος του προϊόντος (9, 12, 15 mm) τόσο μεγαλύτερος τείνει να γίνεται 

ο χρόνος πρωτογενούς ξήρανσης για την μεγαλύτερη πίεση σε σχέση με τη μικρότερη.  
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Σχήμα 3.34: Σύγκριση χρόνων ολικής ξήρανσης σε πιέσεις 13 και 130 Pa για διαφορετικά 

μήκη προϊόντος 

 

Στο Σχήμα 3.34 διαγράφονται οι χρόνοι ολικής ξήρανσης για πιέσεις 13 και 130 Pa και 

μήκη προϊόντος 3, 4, 5, 6, 9, 12 και 15 mm. Το ίδιο και με το προηγούμενο σχήμα 

(Σχήμα 3.33), ενώ για μήκη μικρότερα των 9 mm, οι χρόνοι είναι περίπου ταυτόσημοι, 

για μήκη ίσα και μεγαλύτερα των 9 mm, παρατηρείται ανοδική απόκλιση των ολικών 

χρόνων ξήρανσης σε πίεση 130 Pa.  

 

3.3 Παραβίαση περιορισμού θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης  

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο σημείο της εργασίας, στο μεγαλύτερο 

πλήθος των κλασικών ερευνητικών εργασιών για την λυοφιλοποίηση (Litchfield and 

Liapis, 1979; Mascarenhas et al., 1997; Millman et al., 1985) δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν 

ο περιορισμόσ της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης, ένας περιορισμός πάρα πολύ 

σημαντικός για την ποιότητα του προϊόντος (Lopez-Quiroga et al., 2012; Vilas et al., 

2020). 

Στα παρακάτω σχήματα (Σχήμα 3.35 – 3.37) γίνεται η παρουσίαση του κατά πόσο 

παραβιάζεται ο περιορισμός της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης. Όπως έχει 

προειπωθεί, η θερμοκρασία του προϊόντος στην ξηρή φάση δεν πρέπει σε κανένα 
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χρονικό και χωρικό διάστημα να ξεπερνάει αυτήν της θερμοκρασίας υαλώδους 

μετάπτωσης (Vilas et al., 2020). 

 

Σχήμα 3.35: Προφίλ παραβίασης περιορισμού Tg για μήκος προϊόντος 6 mm και πίεση 13 Pa 

 

Σχήμα 3.36: Προφίλ παραβίασης περιορισμού Tg για μήκος προϊόντος 9 mm και πίεση 13 Pa 
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Σχήμα 3.37: Προφίλ παραβίασης περιορισμού Tg για μήκος προϊόντος 12 mm και πίεση 13 Pa 

 

Στο Σχήμα 3.35 φαίνεται η παραβίαση του περιορισμού ως προς τον χώρο και τον 

χρόνο για μήκος προϊόντος 6 mm. Η θερμοκρασία του προϊόντος στην ξηρή φάση 

φτάνει να ξεπερνά αυτήν της υαλώδους μετάπτωσης μέχρι και κατά 60 Κ ή °C, κυρίως 

κατά το τέλος της πρωτογενούς ξήρανσης. 

Αντίστοιχα, γίνεται η απεικόνιση της παραβίασης τρισδιάστατα, για μήκος προϊόντος 

9mm (Σχήμα 3.36). Όπως γίνεται αντιληπτό η θερμοκρασία φτάνει να ξεπερνάει την 

Tg ακόμα και για 68 Κ ή °C κυρίως κατά το τέλος της πρωτογενούς ξήρανσης.  

Τέλος, στο σχήμα 3.37 γίνεται απεικόνιση της παραβίασης του περιορισμού της 

θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης. Η παραβίαση φτάνει τους 66 Κ ή  °C, κυρίως 

κατά το τέλος της πρωτογενούς ξήρανσης.  

Η πιο αισθητή παραβίαση του περιορισμού γίνεται κατά το τέλος της πρωτογενούς 

ξήρανσης, γεγονός αναμενόμενο, μιας και η ξηρή φάση έρχεται σε απευθείας επαφή 

με τον πάτο των φιαλιδίων, γεγονός που επιτρέπει πιο έντονη μεταφορά θερμότητας 

του προϊόντος. 
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Έτσι λοιπόν, τηρώντας μεν τους περιορισμούς κατά Millman et al. (1985), δεν 

εξασφαλίζεται ότι τηρείται ο περιορισμός της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης 

3.4 Προσομοίωση με εφαρμογή χειροκίνητου προγραμματισμού με σκοπό την 

τήρηση του περιορισμού της υαλώδους μετάπτωσης σε μήκος προϊόντος L 

= 0.004 m  

Στον Πίνακα 3.18 αναγράφονται οι αρχικές τιμές των σχεδιαστικών μεταβλητών. 

 

Πίνακας 3.18: Σύνοψη αρχικών τιμών των σχεδιαστικών μεταβλητών για εκ νέου 

προσομοίωση σε 4 mm και πίεση 13 Pa 

Σχεδιαστική 

μεταβλητή 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες  

Θερμοκρασία 

Ραφιών  
shT  235 K 

Θερμοκρασία 

Θαλάμου 
chT  235 K 

Πίεση συμπυκνωτή  
cP  13  Pa  

 

 

Η προσομοίωση για t = 0 έχει τις παρακάτω αρχικές συνθήκες (Πίνακας 3.19). 

 

Πίνακας 3.19: Σύνοψη αρχικών συνθηκών για εκ νέου προσομοίωση σε 4 mm και πίεση 13 Pa 

Αρχική συνθήκη  Τιμή  
0T  220 
0

wC  0.228 

0

wP  5.07 

0

inP  8 

 

 

Στον Πίνακα 3.20 παρατίθενται οι χρόνοι πρωτογενούς και ολικής ξήρανσης για προϊόν 

μήκους 4 mm. Μπορεί ήδη κανείς εκ πρώτης όψεως να αντιληφθεί την σημαντική 

αύξηση των χρόνων έναντι των προηγουμένων προσομοιώσεων για το ίδιο μήκος.  
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Πίνακας 3.20: Χρόνοι ξήρανσης για εκ νέου προσομοίωση σε 4 mm και πίεση 13 Pa 

 

 

 

Στο Σχήμα 3.38 απεικονίζεται η απόσταση του κινητού συνόρου συναρτήσει του 

χρόνου. Από εκεί αντλείται και ο χρόνος πρωτογενούς ξήρανσης. Η ταχύτητα του 

συνόρου πλέον δεν μπορεί να ερμηνευθεί με ευθεία, αλλά με καμπύλη. Η καμπύλη 

είναι αρκετά «απλωμένη» στο χρόνο, γεγονός που δηλώνει την πιο αργή εξάχνωση του 

πάγου σε σχέση με τις προσομοιώσεις κατά Millman et al. (1985).  

 Πρωτογενής ξήρανση Ολική ξήρανση  

Χρόνος (min) 1,175 1,462 

Χρόνος (sec) 70,500 87,770 

Σχήμα 3.38: Απόσταση κινητού συνόρου συναρτήσει του χρόνου για εκ νέου προσομοίωση σε 4 mm και πίεση 13 

Pa 
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Σχήμα 3.39: Θερμοκρασία ξηρής φάσης στο ξ = 1.0 συναρτήσει του χρόνου για εκ νέου προσομοίωση σε 4 mm 

και πίεση 13 Pa 

Σχήμα 3.40: Θερμοκρασιακό προφίλ της ξηρής φάσης συναρτήσει του χώρου και του χρόνου για εκ νέου 

προσομοίωση σε 4 mm και πίεση 13 Pa 
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Η θερμοκρασία της ξηρής φάσης για ξ = 1.0 απεικονίζεται στο Σχήμα 3.39, ενώ 

παρατηρείται η συνεχής αλλαγή ανά χρονικά διαστήματα, γεγονός που οφείλεται  στον 

χειροκίνητο προγραμματισμό της θερμοκρασίας των ραφιών. 

Παράλληλα, το θερμοκρασιακό προφίλ της ξηρής φάσης συναρτήσει χώρου και 

χρόνου σε τρισδιάστατη απεικόνιση παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.40. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η θερμοκρασία σε όλο το μήκος του 

προϊόντος μένει σχετικά σταθερή. 

 

 

Στο Σχήμα 3.41 απεικονίζεται το προφίλ της δεσμευμένης υγρασίας στο κομμάτι του 

προϊόντος στο οποίο ο πάγος έχει εξαχνωθεί (ξηρή φάση). Όπως διαφαίνεται, στο ξ = 

1.0 η υγρασία παραμένει σταθερή καθώς σε κάθε χρονική στιγμή μέχρι και το τέλος 

της πρωτογενούς ξήρανσης, εξαχνώνεται ένα dx πάγου το οποίο έχει αρχικό κλάσμα 

δεσμευμένης υγρασίας ίσο με 0.228 kg/kg. 

 

 

Σχήμα 3.41: Προφίλ δεσμευμένης υγρασίας συναρτήσει χώρου και χρόνου για εκ νέου προσομοίωση σε 4 mm και 

πίεση 13 Pa 
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Σχήμα 3.43: Προφίλ θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης συναρτήσει χώρου και χρόνου για εκ νέου 

προσομοίωση σε 4 mm και πίεση 13 Pa 

Σχήμα 3.42: Προφίλ πίεσης συναρτήσει χώρου και χρόνου για εκ νέου προσομοίωση σε 4 mm και πίεση 13 Pa 
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Στο Σχήμα 3.42 στο οποίο σχηματίζεται το προφίλ της πίεσης των υδρατμών 

συναρτήσει χώρου και χρόνου, υπάρχει έντονη διαφοροποίηση από τα προηγούμενα 

των άλλων προσομοιώσεων, μιας και η πίεση στο κινητό σύνορο σε σχέση με την 

κορυφή του προϊόντος δεν αυξάνεται τόσο, όπως άλλοτε γίνεται σε άλλες 

προσομοιώσεις (π.χ Σχήμα 3.27). Αυτό συμβαίνει, διότι η εξάχνωση είναι λιγότερο 

έντονη, λόγω χαμηλότερων θερμοκρασιών.   

Το Σχήμα 3.43 αναπαριστά το προφίλ της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης 

συναρτήσει χώρου και χρόνου. Η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης η οποία και 

εξαρτάται από το ποσοστό δεσμευμένης υγρασίας σε υγρή βάση, ισούται αρχικά με        

-43 °C ή 230 Κ γι’ αυτό και η εκκίνηση της λυοφιλοποίησης επιλέγεται να γίνει 

τουλάχιστον 10 Κ πιο χαμηλά.   

 

 

Η θερμοκρασία του θαλάμου συναρτήσει του χρόνου αναπαρίσταται στο Σχήμα 3.44. 

Όπως φαίνεται, ξεκινάει από πολύ χαμηλές τιμές έτσι ώστε να μην παραβιαστεί ο 

περιορισμός της Tg και στη συνέχεια εφόσον έχει απομακρυνθεί αρκετό νερό και η Tg 

Σχήμα 3.44: Θερμοκρασία θαλάμου συναρτήσει του χρόνου για εκ νέου προσομοίωση σε 4 mm και πίεση 13 

Pa 
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έχει ελαττωθεί, δύναται να γίνει αύξηση της θερμοκρασίας των ραφιών με τον 

κατάλληλο έλεγχο (regulation).  

  

Σχήμα 3.46: Προφίλ πίεσης θαλάμου συναρτήσει χρόνου για εκ νέου προσομοίωση σε 4 mm και πίεση 13 Pa 

Σχήμα 3.45: Θερμοκρασία ραφιών συναρτήσει του χρόνου για εκ νέου προσομοίωση σε 4 mm και πίεση 13 

Pa 
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Αντίστοιχα με τη θερμοκρασία του θαλάμου, γίνεται ανάλογος προγραμματισμός και 

στη θερμοκρασία των ραφιών η οποία και αυτή από χαμηλές τιμές, σταδιακά σε 

διάφορα χρονικά διαστήματα, λαμβάνει υψηλότερες, πάντα με την υποχρέωση να 

τηρείται ο περιορισμός της Tg (Σχήμα 3.45). 

Στο Σχήμα 3.46 αναπαρίσταται το προφίλ της πίεσης του θαλάμου της οποίας οι 

μεταβολές είναι αμελητέες, ενώ σταθεροποιείται περίπου στα 13 Pa.  

 

3.5 Σύγκριση δύο περιπτώσεων με τήρηση του περιορισμού της θερμοκρασίας 

υαλώδους μετάπτωσης και χωρίς τήρηση του περιορισμού της υαλώδους 

μετάπτωσης  

Στο Σχήμα 3.47 γίνεται αναπαράσταση της απόστασης του κινητού συνόρου 

συναρτήσει του χρόνου με και χωρίς την τήρηση του περιορισμού της Tg. Είναι πλέον 

αντιληπτό ότι με τήρηση του περιορισμού της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης, 

οι χρόνοι ξήρανσης αυξάνονται πολύ σημαντικά. Ωστόσο, δεν διακινδυνεύεται η 

ποιότητα του προϊόντος σε καμία των περιπτώσεων, πράγμα που οι Millman et al. 

(1985) δεν προέβλεψαν στην ερευνητική τους εργασία.  
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η Tg και σε προσομοίωση που δεν τηρείται 
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3.6 Συζήτηση αποτελεσμάτων  

Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ έγιναν αρκετές προσομοιώσεις σε διάφορα μήκη, στην 

παρούσα διπλωματική εργασία αναλύθηκαν τα μήκη των 3, 6, 12 mm για το μοντέλο 

με τους περιορισμούς τύπου Millman et al. (1985) και το μήκος των 4 mm για τους 

περιορισμούς της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης. Αποδόθηκαν μόνο τα 

παραπάνω μήκη καθώς εκεί εντοπίζονται ειδοποιοί διαφορές. Παράλληλα, 

πραγματοποιήθηκαν και προσομοιώσεις στα ίδια μήκη αλλά σε διαφορετική πίεση, των 

οποίων προσομοιώσεων τα σχήματα, αποδόθηκαν εξίσου αναλυτικά. Οι αναλυτικοί 

χρόνοι ξήρανσης των υπόλοιπων προσομοιώσεων βρίσκονται στο Παράρτημα Α. 

Όσον αφορά τον περιορισμό για την Tm, όπου στο κινητό σύνορο η θερμοκρασία πρέπει 

να βρίσκεται πάντα κάτω από τους 263.15 Κ, τηρείται σε κάθε προσομοίωση, ωστόσο 

αυτή η πληροφορία λαμβάνεται από τα διαγράμματα της θερμοκρασίας της ξηρής 

φάσης για ξ = 1.0. Συνεπώς, εφόσον στις τρεις πρώτες προσομοιώσεις που 

παρουσιάζονται, αποτυπώνεται και το προφίλ της εκάστοτε παγωμένης φάσης, 

θεωρείται περιττό να παρουσιαστεί περαιτέρω και στις προσομοιώσεις που 

ακολούθησαν για μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς ποιοτικά είναι περίπου ίδιο.  

 Αντίστοιχα, για την πίεση του αδρανούς αερίου, παρουσιάζεται σχηματικά μόνο ένα 

προφίλ για μια προσομοίωση, για να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι παραμένει σταθερή 

κατά μήκος της ξηρής φάσης του προϊόντος, καθώς από τις εξισώσεις και τις αρχικές 

συνθήκες είναι ήδη γνωστό.  

Στην επαλήθευση του μοντέλου χρησιμοποιείται το μοντέλο των Millman et al. (1985), 

καθώς χρησιμοποιείται και από αρκετές ερευνητικές εργασίες για λόγους επαλήθευσης 

(Mascarenhas et al., 1997; Luo et al., 2020).  

Οι προβλέψεις που έγιναν μέσω των προσομοιώσεων του μοντέλου είναι παραπάνω 

από επαρκείς, καθώς τα ποσοστά σφάλματος παρέμειναν μικρά. Παράλληλα, οι τάσεις 

(trends) που έχουν οι μεταβλητές κατά την προσομοίωση επαληθεύουν το μαθηματικό 

μοντέλο. Οι τάσεις αυτές ερμηνεύονται με σχόλια στο εκάστοτε σχήμα της κάθε 

προσομοίωσης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι εφόσον έγινε επαλήθευση του μοντέλου αυτής 

της εργασίας με τα βιβλιογραφικά δεδομένα (Millman et al., 1985),  έγινε δυνατή  η 

προσομοίωση του μοντέλου με τήρηση του περιορισμού της Tg. Ωστόσο, η 

αβεβαιότητα και η ανακρίβεια αλλά και οι μεγάλοι χρόνοι ξήρανσης που προέκυψαν, 
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προγραμματίζοντας χειροκίνητα τη διεργασία, οδηγούν αναπόφευκτα στην εφαρμογή 

δυναμικής βελτιστοποίησης, η οποία και θα παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο.  

Τέλος, συμπεραίνεται από τις προσομοιώσεις και από τις επαληθεύσεις του μοντέλου, 

ότι οι βέλτιστες συνθήκες ευνοούνται από χαμηλότερη πίεση συμπυκνωτή, ειδικότερα 

όταν πρόκειται για μεγαλύτερο μήκος προϊόντος. Γι’ αυτό και στο επόμενο κεφάλαιο, 

θα χρησιμοποιηθεί  η πίεση των 13 Pa.  

3.7 Κατάλογος συμβόλων κεφαλαίου  

 

Πίνακας 3.21: Σύνοψη συμβόλων κεφαλαίου 

Σύμβολο Περιγραφή  Μονάδες 

shT  Θερμοκρασία ραφιών Κ 

chT  Θερμοκρασία θαλάμου Κ 

cP  Πίεση συμπυκνωτή Pa 

0T  Αρχική θερμοκρασία διεργασίας K 
0

wC  Κλάσμα αρχικής δεσμευμένης υγρασία  kg/kg 

0

wP  Αρχική πίεση υδρατμών Pa  

0

inP  Αρχική πίεση αδρανούς αερίου  Pa  

gT  Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης Κ 

  Ορίζοντας διακριτοποίησης ξηρής φάσης - 

  Ορίζοντας διακριτοποίησης παγωμένης φάσης - 

 

Στους τίτλους των αξόνων των τρισδιάστατων σχημάτων εμφανίζονται οι εξής 

αγγλικές ονομασίες* των οποίων η ερμηνεία δίνεται από τον Πίνακα 3.22. 

Πίνακας 3.22: Σύνοψη αγγλικών ονομασιών στους τίτλους των αξόνων των 3-Δ σχημάτων 

*Οι αγγλικές ονομασίες έμειναν στα σχήματα, λόγω του λογισμικού στο οποίο δεν 

δύναται η μετατροπή των τίτλων όλων των αξόνων στα 3-Δ σχήματα  

Ονομασία  Περιγραφή  Μονάδες 

Temperature dr Θερμοκρασία ξηρής φάσης  K 

Temperature fr  Θερμοκρασία παγωμένης φάσης  K 

Water content 

fraction  

Κλάσμα δεσμευμένης υγρασίας  kg/kg 

Product pressure Πίεση υδρατμών του προϊόντος Pa 

Pressure in  Πίεση αδρανούς αερίου  Pa 

Tempconstraint  Μέτρο παραβίασης περιορισμού 

θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης  

K  
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  Δυναμική Βελτιστοποίηση της 

λυοφιλοποίησης  

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, έγινε παρουσίαση των προσομοιώσεων του μοντέλου της 

διεργασίας της λυοφιλοποίησης. Έλαβαν χώρα συγκεκριμένα, δύο τύποι 

προσομοιώσεων, ο πρώτος τύπος προσομοιώσεων ο οποίος δεν λάμβανε υπ’ όψιν του 

περιορισμούς λόγω θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης, πράγμα που γινόταν στον 

δεύτερο τύπο προσομοιώσεων. Όπως και παρατηρήθηκε, ο χρόνος της διεργασίας 

αυξήθηκε κατά κόρον με σκοπό να διατηρηθούν οι ιδιότητες και η ποιότητα του 

προϊόντος, στο ακέραιο.  Όλες οι προσομοιώσεις έγιναν με χειροκίνητο 

προγραμματισμό είτε λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υαλώδη μετάπτωση είτε όχι, γεγονός 

που αφήνει περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. Η βέλτιστη λύση δύναται να βρεθεί μέσω 

της διαδικασίας της βελτιστοποίησης και χρησιμοποιώντας την οντότητα (entity) που 

είναι προ-εγκατεστημένη στο gPROMS™. Η βελτιστοποίηση γίνεται με αντικειμενική 

συνάρτηση τον χρόνο, ο οποίος καλείται και να ελαχιστοποιηθεί. Για λόγους 

σύγκρισης, ως συμβατική λύση, λαμβάνεται η προσομοίωση της διεργασίας σε μήκος 

προϊόντος 4 mm και πίεση 13 Pa με χειροκίνητο προγραμματισμό (3.4). 

Τα πλεονεκτήματα της μείωσης του χρόνου της διεργασίας συντελούν στην αύξηση 

της παραγωγικότητας σε διεργασίες που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.  

Προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, λαμβάνονται ως μεταβλητές 

απόφασης η θερμοκρασία των ραφιών shT  και η θερμοκρασία του θαλάμου .chT Η 

θερμοκρασία της πίεσης του συμπυκνωτή παραμένει σταθερή και ίση με 13 Pa, καθώς 

όπως έγινε αντιληπτό από το προηγούμενο κεφάλαιο, είναι και η πιο ευνοϊκή σε όλα 

τα μήκη.   

Για να γίνει βελτιστοποίηση ως προς τον χρόνο, η διεργασία χωρίζεται σε αρκετά 

χρονικά διαστήματα μεταβλητής διάρκειας με κατώτερα και ανώτερα όρια. Σε κάθε 

χρονικό διάστημα γίνεται εκτίμηση α) του χρόνου που μεσολαβεί σε κάθε διάστημα, 

ενώ β) γίνονται εκτιμήσεις για τις μεταβλητές απόφασης. Aκόμη, γίνεται και εκτίμηση 

για την συνολική διάρκεια της βέλτιστης διεργασίας. 

 Οι παραπάνω εκτιμήσεις λαμβάνονται από την προσομοίωση που έχει 

πραγματοποιηθεί προηγουμένως με χειροκίνητο προγραμματισμό. Έτσι, με αυτόν τον 
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τρόπο ο ανθρώπινος παράγοντας συνεπικουρεί στην περάτωση της δυναμικής 

βελτιστοποίησης.  

 

4.1 Εξισώσεις, περιορισμοί και όρια βελτιστοποίησης 

H αντικειμενική συνάρτηση ισούται με, 

min dryingobj t=                        (4.1) 

Τα χρονικά διαστήματα είναι συνολικά δεκαοχτώ (18) και έχουν διαφορετικά πάνω και 

κάτω όρια μεταξύ τους.  

Σε κάθε χρονικό διάστημα i  πρέπει να τηρούνται τα όρια για τις μεταβλητές απόφασης, 

, , ,

, , ,

ch low ch i ch up

sh low sh i sh up

T T T
i t

T T T

   
  

   

                                 (4.2), (4.3) 

Επίσης, επιβλήθηκε ο παρακάτω περιορισμός με σκοπό η θερμοκρασία της ξηρής 

φάσης να μην ξεπερνάει σε καμία περίπτωση τη θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης.  

Ορίζεται νέα αδιάστατη μεταβλητή Y, η οποία στην αρχή αλλά και στο τέλος του 

χρονικού ορίζοντα λαμβάνει μηδενική τιμή. 

0, 0Y t= =                               (4.4) 

0.050,
wCY t t == =                      (4.5)  

Ενώ στο μοντέλο ισχύει η εξίσωση,  

max(0, ( 273.15) 1)dr g

dY
T T

dt
= − + +                  (4.6)  

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται, ότι όταν η θερμοκρασία της ξηρής φάσης παίρνει 

τιμές που παραβιάζουν τον περιορισμό, η λύση της βελτιστοποίησης θα θεωρείται 

αδύνατη και θα γίνεται επανάληψη για διαφορετικές προβλέψεις στις τιμές των 

μεταβλητών απόφασης.  

Στο τέλος της βελτιστοποίησης πρέπει να τηρούνται και τα παρακάτω κριτήρια.  

0.05,0wC x L                      (4.7) 
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( )X t L=                      (4.8)  

Δηλαδή, σύμφωνα με την (4.7), το ποσοστό της δεσμευμένης υγρασίας (επί ξηρής 

βάσης) δεν πρέπει να ξεπερνάει το 5%, ενώ σύμφωνα με την (4.8) το κινητό σύνορο 

θα πρέπει να έχει διανύσει όλο το μήκος του προϊόντος, δηλαδή να έχει εξαχνωθεί όλος 

ο πάγος.  

Βάσει της βελτιστοποίησης με NLPSQP επιλυτή (solver), έχει βρεθεί τοπικό βέλτιστο 

σημείο αν και μόνο αν πληρούνται τα κριτήρια σύγκλισης, τα οποία ορίζονται από τον 

χρήστη. Στη βελτιστοποίηση της παρούσας εργασίας ορίστηκαν ίσα με 10-3. 

 

4.2 Αποτελέσματα βελτιστοποίησης  

Αρχικά, πρέπει να αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το μήκος των 4 

mm και δεν έγινε βελτιστοποίηση σε κάποιο άλλο μήκος. Όσο μεγαλύτερο το μήκος 

του προϊόντος, τόσο αυξανόταν το υπολογιστικό κόστος, ειδικότερα όταν 

εφαρμόστηκαν οι περιορισμοί της Tg, γεγονός που έκανε τις βελτιστοποιήσεις ιδιαίτερα 

χρονοβόρες διαδικασίες, όχι μόνο κατά την προσομοίωση, αλλά και κατά την σχεδίαση 

αυτών από τον χρήστη. Για τον παραπάνω λόγο, λοιπόν, έπρεπε να επιλεχθεί ένα μικρό 

μήκος, αν όχι το μικρότερο, από αυτά που μελετήθηκαν κατά τις συμβατικές 

προσομοιώσεις. Το μικρότερο μήκος των 3 mm δεν προσέφερε ευρωστία στο μοντέλο, 

σε αντίθεση με το αμέσως μεγαλύτερο, αυτό των 4 mm που στις περισσότερες 

προσομοιώσεις θεμελίωνε ένα εύρωστο μοντέλο. Τέλος, αν και δεν μπορεί να γίνει 

άμεση σύγκριση για τους εξής λόγους, οι Vilas et al. έχουν δημοσιεύσει αντίστοιχο 

μοντέλο για βακτήρια γαλακτικού οξέος σε μήκος 5.25 mm και οι χρόνοι ξήρανσης αν 

και αναμενόμενα μεγαλύτεροι από αυτούς της βελτιστοποίησης της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, είναι σε κοντινό λογικά πλαίσιο.   

Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται οι αρχικές τιμές των μεταβλητών απόφασης – όσων 

εξ αυτών μπορούν να προσδιοριστούν-.  
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Πίνακας 4.1: Σύνοψη αρχικών τιμών των σχεδιαστικών μεταβλητών για την βέλτιστη λύση 

Σχεδιαστική 

μεταβλητή 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες  

Θερμοκρασία 

Ραφιών  
shT  Μεταβλητή 

Απόφασης 

K 

Θερμοκρασία 

Θαλάμου 
chT  Μεταβλητή 

Απόφασης 

K 

Πίεση συμπυκνωτή  
cP  13  Pa  

 

Ενώ στον Πίνακα 4.2 συνοψίζονται και οι αρχικές συνθήκες της προσομοίωσης. 

  

Πίνακας 4.2: Σύνοψη αρχικών συνθηκών για τη βελτιστοποίηση 

Αρχική συνθήκη  Τιμή  
0T  220 Κ  
0

wC  0.228 ή 22.8 % 

0

wP  5.07 Pa 

0

inP  8 Pa  

 

 

Οι χρόνοι ξήρανσης της διεργασίας αναγράφονται στον Πίνακα 4.3.  

Πίνακας 4.3: Χρόνοι ξήρανσης μετά τη βελτιστοποίηση 

 Πρωτογενής ξήρανση Ολική ξήρανση  

Χρόνος (min) 1,136 1,422 

Χρόνος (sec) 68,173 85,328 
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Όπως αναπαρίσταται στο Σχήμα 4.1, η ταχύτητα του συνόρου είναι σχετικά μικρή λόγω 

της χαμηλής θερμοκρασίας που λειτουργεί αρχικά η διεργασία. Από το σχήμα 

λαμβάνονται οι χρόνοι ξήρανσης. 

 

Σχήμα 4.1: Απόσταση κινητού συνόρου συναρτήσει του χρόνου για τη βέλτιστη λύση 

Σχήμα 4.2: Θερμοκρασιακό προφίλ της ξηρής φάσης συναρτήσει του χρόνου στο ξ=1 για την βέλτιστη λύση 
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Στο Σχήμα 4.2 γίνεται απεικόνιση της θερμοκρασίας της ξηρής φάσης για ξ = 1.0 

συναρτήσει του χρόνου. Μέχρι και τον χρόνο για τον οποίο περατώνεται η πρωτογενής 

ξήρανση, η θερμοκρασία σημειώνει μια πολύ μικρή άνοδο, ενώ όταν αρχίζει να 

εκροφάται νερό από τη στερεή μήτρα του πορώδους, τότε η θερμοκρασία υαλώδους 

μετάπτωσης μειώνεται οπότε δύναται και η αύξηση της θερμοκρασίας του προϊόντος. 

 

Στην τρισδιάστατη απεικόνιση του προφίλ της θερμοκρασίας της ξηρής φάσης 

συναρτήσει χώρου και χρόνου (Σχήμα 4.3) δίνεται η πληροφορία ότι μέχρι και το τέλος 

της πρωτογενούς ξήρανσης, τα θερμοκρασιακά προφίλ για όλα τα μήκη είναι 

ταυτόσημα, γεγονός το οποίο συμβαίνει λόγω του ότι δεν προσφέρεται παραπάνω 

θερμότητα μέσω του θαλάμου και των ραφιών. Στη συνέχεια καθώς αυξάνονται Tch και 

Τsh, αυξάνεται και η θερμότητα που προσφέρεται στο σύστημα. 

Σχήμα 4.3: Θερμοκρασιακό προφίλ της ξηρής φάσης συναρτήσει χώρου και χρόνου για τη βέλτιστη λύση 
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Όπως αναπαρίσταται και στο Σχήμα 4.4 που προηγήθηκε, η θερμοκρασία της 

παγωμένης φάσης μετά από ελάχιστο χρόνο διεργασίας σταθεροποιείται περίπου στα 

230 Κ και δεν ξεπερνά την θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης σε κανένα σημείο του 

χώρου, αλλά ούτε και σε κανένα σημείο του χρονικού ορίζοντα της προσομοίωσης, 

επομένως δεν μπορεί να ξεπεράσει και την Tm.  

Σχήμα 4.4: Θερμοκρασιακό προφίλ παγωμένης φάσης συναρτήσει χώρου και χρόνου για την βέλτιστη λύση 

Σχήμα 4.5: Θερμοκρασιακό προφίλ θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης συναρτήσει χώρου και χρόνου για τη 

βέλτιστη λύση 
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Όπως και ήταν αναμενόμενο η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης θα παρέμενε 

σταθερή και αρκετά χαμηλότερη για ξ = 1.0 σε σχέση με τον υπόλοιπο ορίζοντα 

διακριτοποίησης, μέχρι και να εξαχνωθεί όλος ο πάγος (Σχήμα 4.5). Αυτό συμβαίνει 

γιατί όσο εξακολουθεί να εξαχνώνεται ένα dx πάγου, αφήνει πίσω ένα ξηρό dx για το 

οποίο η δεσμευμένη υγρασία ισούται με 0.228 kg/kg, όπως δηλαδή έχει αναφερθεί και 

στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

Γίνεται σχηματική αναπαράσταση του μέτρου της παραβίασης του περιορισμού της 

θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης τρισδιάστατα, συναρτήσει χώρου και χρόνου 

(Σχήμα 4.6). Μέσω της βελτιστοποίησης, έχει επιτευχθεί να γίνει πλήρης 

εκμετάλλευση των ορίων του περιορισμού, με σκοπό να μειωθεί στο ελάχιστο ο 

χρόνος, χωρίς όμως να παραβιαστεί ο περιορισμός σε κανένα σημείο του προϊόντος σε 

κανένα χρονικό σημείο της διεργασίας. 

Σχήμα 4.6: Προφίλ παραβίασης περιορισμού θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης συναρτήσει χώρου και 

χρόνου για τη βέλτιστη λύση 
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Αντίστοιχα, παρουσιάζεται το προφίλ της υγρασίας συναρτήσει χώρου και χρόνου και 

σε τρισδιάστατη απεικόνιση (Σχήμα 4.7). Όπως έχει αναφερθεί, όσο εξαχνώνεται ο 

πάγος, διενεργείται δευτερογενής ξήρανση γι’ αυτό και μειώνεται σταδιακά η υγρασία 

όσο πιο κοντά στο ξ = 0.0. 

 

Σχήμα 4.8: Προφίλ δεσμευμένης υγρασίας συναρτήσει του χρόνου στο ξ=0 για την βέλτιστη λύση 

Σχήμα 4.7: Προφίλ δεσμευμένης υγρασίας συναρτήσει χώρου και χρόνου για την βέλτιστη λύση 
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Το προφίλ της δεσμευμένης υγρασίας στο ξ = 0.0,  απεικονίζεται στο Σχήμα 4.8. Όπως 

φαίνεται, εκροφάται παραπάνω από τη μισή αρχική υγρασία, μέχρι και το τέλος της 

πρωτογενούς ξήρανσης. Το τμήμα της δευτερογενούς ξήρανσης διακρίνεται καθώς 

υπάρχει σημαντική μεταβολή στην κλίση. Όπως φαίνεται, κατά τη δευτερογενή 

ξήρανση, η εκρόφηση διενεργείται με μεγαλύτερη κινούσα δύναμη, λόγω αύξησης της 

θερμοκρασίας της ξηρής φάσης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κλίση. 

 

Ένα σχήμα με ιδιαίτερη σημασία, είναι το Σχήμα 4.9, καθώς εκεί απεικονίζεται η 

συμπεριφορά της θερμοκρασίας του θαλάμου, που μαζί με την αντίστοιχη των ραφιών 

είναι οι μεταβλητές απόφασης του προβλήματος της δυναμικής βελτιστοποίησης. Η 

αρχική τιμή της θερμοκρασίας του θαλάμου είναι ίση με 230 K ενώ στη συνέχεια για 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα λαμβάνει μεγαλύτερες τιμές. 

 

 

Σχήμα 4.9: Θερμοκρασία θαλάμου συναρτήσει του χρόνου για τη βέλτιστη λύση 
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Σχήμα 4.10: Θερμοκρασία ραφιών συναρτήσει του χρόνου για τη βέλτιστη λύση 

Σχήμα 4.11: Προφίλ πίεσης θαλάμου συναρτήσει του χρόνου για τη βέλτιστη λύση 
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Αντίστοιχα, στο Σχήμα 4.10 παρουσιάζεται η θερμοκρασία των ραφιών συναρτήσει 

του χρόνου. Η συμπεριφορά της είναι παρόμοια με την αντίστοιχη του θαλάμου 

ποιοτικά -όχι όμως ποσοτικά-. Η ποιοτική αλληλοεξάρτηση των δύο αυτών 

μεταβλητών απόφασης του προβλήματος προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν 

συγκεκριμένα χρονικά σημεία στα οποία μπορεί να γίνει άνοδος της θερμοκρασίας, 

χωρίς να παραβιαστεί ο περιορισμός της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης. Εάν 

όμως εφαρμοζόταν η διεργασία σε προϊόν μεγαλύτερου μήκους, τότε θα ήταν λογικό 

να υπάρχει διαφορετική τάση στις μεταβλητές απόφασης. Αυτό θα συνέβαινε λόγω του 

σχηματισμού μεγαλύτερης ξηρής φάσης κατά την πρωτογενή ξήρανση, επομένως θα 

είχε μειωθεί το κλάσμα δεσμευμένης υγρασίας, πριν τελειώσει η πρωτογενής ξήρανση, 

άρα θα μπορούσε να αυξηθεί ενδεχομένως η θερμοκρασία του θαλάμου νωρίτερα 

χρονικά από την θερμοκρασία των ραφιών.   

Τέλος, στο Σχήμα 4.11 απεικονίζεται το προφίλ της πίεσης του θαλάμου συναρτήσει 

του χρόνου. Ένα σχήμα το οποίο δεν διαφέρει πολύ ποιοτικά με το αντίστοιχο της 

προσομοίωσης με χειροκίνητο προγραμματισμό με περιορισμό στην θερμοκρασία 

υαλώδους μετάπτωσης (Σχήμα 3.46). 

4.3 Σύγκριση Βέλτιστης λύσης σε σχέση με την συμβατική  

Στον Πίνακα 4.4 παρουσιάζονται οι χρόνοι ξήρανσης για την βέλτιστη και την 

συμβατική λύση η οποία πραγματοποιήθηκε με χειροκίνητο προγραμματισμό. 

 

Πίνακας 4.4: Σύγκριση χρόνων ξήρανσης μεταξύ συμβατικής και βέλτιστης λύσης 

 

 

 

 

 

Βέλτιστη Λύση με αντικειμενική 

συνάρτηση τον χρόνο 

Συμβατική Λύση βασισμένη σε χειροκίνητο 

προγραμματισμό  

 Πρωτογενής ξήρανση Ολική ξήρανση  Πρωτογενής ξήρανση Ολική ξήρανση  

Χρόνος (min) 1,136 1,422 1,175 1,462 

Χρόνος (sec) 68,173 85,328 70,500 87,770 
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Στον Πίνακα 4.5 που ακολουθεί, αναγράφεται το ποσοστό κέρδους σε χρόνο που 

εξοικονομεί η βέλτιστη λύση. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκε το κέρδος και για την 

πρωτογενή αλλά και για την ολική ξήρανση. 

 

Πίνακας 4.5: Σύνοψη εξοικονόμησης χρόνου μέσω βελτιστοποίησης 

 Πρωτογενής ξήρανση Ολική ξήρανση 

Κέρδος (%) 3.3 2.78 

Κέρδος (min) 38.78  40.7 

 

 

Στο Σχήμα 4.12 γίνεται απεικόνιση της απόστασης του κινητού συνόρου συναρτήσει 

του χρόνου για τις διαφορετικά χρονοπρογραμματισμένες διεργασίες. Όπως φαίνεται 

και στο σχήμα, στην βέλτιστη λύση, η πρωτογενής καθώς και η δευτερογενής ξήρανση 

πραγματοποιούνται ταχύτερα σε σχέση με τη συμβατική. 
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Σχήμα 4.12: Απόσταση κινητού συνόρου συναρτήσει του χρόνου για τη βέλτιστη και τη συμβατική λύση 
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Σχήμα 4.13: Προφίλ θερμοκρασίας ραφιών συναρτήσει χρόνου για τη βέλτιστη και τη 

συμβατική λύση  

 

      Σχήμα 4.14: Θερμοκρασιακό προφίλ θαλάμου συναρτήσει του χρόνου για τη βέλτιστη και 

τη συμβατική λύση 
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Στο Σχήμα 4.13, απεικονίζονται τα θερμοκρασιακά προφίλ των ραφιών συναρτήσει 

του χρόνου για τις δύο διαφορετικές προσομοιώσεις (βέλτιστη και συμβατική). Όπως 

παρατηρεί κανείς, στη βέλτιστη λύση, όχι μόνο πραγματοποιείται ταχύτερα η 

διεργασία, αλλά διενεργείται και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από αυτές της 

συμβατικής λύσης. 

Αντίστοιχα στο Σχήμα 4.14, γίνεται σύγκριση των προφίλ των θερμοκρασιών θαλάμου 

συναρτήσει του χρόνου για την βέλτιστη και την συμβατική λύση. Όπως συνέβη και 

στο Σχήμα 4.13, η θερμοκρασία θαλάμου της βέλτιστης λύσης παραμένει χαμηλότερη 

από αυτήν της συμβατικής λύσης.  

 

Σχήμα 4.15: Θερμοκρασία κινητού συνόρου συναρτήσει του χρόνου για τη βέλτιστη και τη 

συμβατική λύση 

 

Στο Σχήμα 4.15 απεικονίζεται το προφίλ της θερμοκρασίας του κινητού συνόρου 

συναρτήσει του χρόνου για τις δύο διαφορετικές προσομοιώσεις. Μέχρι και το τέλος 

περίπου της πρωτογενούς ξήρανσης, οι θερμοκρασίες και για τις δύο προσομοιώσεις 

είναι περίπου ταυτόσημες. Ωστόσο στην βέλτιστη λύση, όταν διενεργείται 
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δευτερογενής ξήρανση και μόνο, η θερμοκρασία παραμένει σχετικά χαμηλότερη από 

την αντίστοιχη της συμβατικής λύσης.   

 

 

4.4 Κατάλογος συμβόλων κεφαλαίου  

Πίνακας 4.6: Σύνοψη συμβόλων κεφαλαίου 

Σύμβολο Περιγραφή  Μονάδες 

chT  Θερμοκρασία θαλάμου K 

shT  Θερμοκρασία Ραφιών  K 

cP  Πίεση συμπυκνωτή  Pa 

0T  Αρχική θερμοκρασία 

διεργασίας  

K 

0

wC  Αρχικό κλάσμα 

δεσμευμένης υγρασίας  

kg/kg 

0

wP  Αρχική πίεση υδρατμών  Pa 

0

inP  Αρχική πίεση αδρανούς 

αερίου  

Pa 

gT  Θερμοκρασία υαλώδους 

μετάπτωσης  

K  

,ch upT  Ανώτερο όριο 

θερμοκρασίας θαλάμου 

K 

,ch lowT  Κατώτερο όριο 

θερμοκρασίας θαλάμου 

K 

,sh upT  Ανώτερο όριο 

θερμοκρασίας ραφιών  

K 

,sh lowT  Κατώτερο όριο 

θερμοκρασίας ραφιών  

K 

obj  Αντικειμενική 

Συνάρτηση  

- 

t  Χρόνος  s 

i  Επιμέρους χρονικά 

διαστήματα 

s 

dryingt  Ολικός χρόνος ξήρανσης  s 

Y  Αδιάστατη Μεταβλητή   - 

max  Μέγιστο   - 

L  Μήκος Προϊόντος  m  
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Πίνακας 4.7: Σύνοψη αγγλικών ονομασιών στους τίτλους των αξόνων των 3-Δ σχημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ονομασία  Περιγραφή  Μονάδες 

Temperature dr Θερμοκρασία ξηρής φάσης  K 

Temperature fr  Θερμοκρασία παγωμένης φάσης  K 

Water content 

fraction  

Κλάσμα δεσμευμένης υγρασίας  kg/kg 

Product pressure Πίεση υδρατμών του προϊόντος Pa 

Pressure in  Πίεση αδρανούς αερίου  Pa 

Tempconstraint  Μέτρο παραβίασης περιορισμού 

θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης  

K  
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  Συμπεράσματα και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα 

 

5.1 Επιτεύγματα εργασίας  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε μαθηματική μοντελοποίηση 

και προσομοίωση της διεργασίας της λυοφιλοποίησης στα πρότυπα των ερευνητικών 

εργασιών των Millman et al. (1985) και των Litchfield & Liapis (1979) ενώ έγιναν 

αλλαγές, προσθήκες και διορθώσεις προσθέτοντας μοντέλο για τον συμπυκνωτή κατά 

τα πρότυπα των Vilas et al. (2020).  

Έγιναν προσομοιώσεις σε δύο διαφορετικές πιέσεις αυτή των 13 και των 130 Pa και 

έγινε επαλήθευση των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων, συγκρίνοντάς τα με τα 

αποτελέσματα των Millman et al. (1985). Οι προβλέψεις του μοντέλου είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητικές, γεγονός που επέτρεψε τη μετέπειτα εφαρμογή του περιορισμού της 

θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης, αλλά και τη βελτιστοποίηση της διεργασίας. Η 

θερμοκρασία τήξης του προϊόντος δεν υπολογίστηκε καθώς, εφόσον τηρείται, ο 

περιορισμός της Tg, τότε κατά συνεπαγωγή τηρείται και η Tm. Προσομοιώνεται λοιπόν 

εκ νέου η διεργασία, με σκοπό να τηρούνται οι προαναφερόμενοι περιορισμοί, 

δημιουργώντας έναν χειροκίνητο προγραμματισμό. 

Με χρήση δυναμικής βελτιστοποίησης, εξασφαλίστηκε η τήρηση των περιορισμών με 

στόχο τη μείωση του χρόνου της διεργασίας. Η βελτιστοποίηση έγινε χωρίζοντας την 

διεργασία σε πολλαπλά χρονικά διαστήματα μεταβλητής διάρκειας και μεταβλητών 

συνθηκών λειτουργίας. Σε κάθε χρονικό διάστημα, ορίζονται τιμές στις οποίες πρέπει 

να κυμαίνονται οι θερμοκρασίες θαλάμου και ραφιών.   

5.2 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν  

Από τα σημαντικότερα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν αυτά των 

ασυνεχειών της διεργασίας, οι οποίες εμφανίζονται χρονικά όταν εξαχνώνεται όλος ο 

πάγος. Οι περισσότερες από αυτές δεν διατυπώνονται επαρκώς στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει το gPROMS™ έγινε δυνατή η 

αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων. Ακόμη, αξίζει να γίνει αντιληπτό, πως καθώς η 

διεργασία πρόκειται για με ενδογενώς δυναμική διεργασία, ο μηχανικός καλείται να 
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αντιμετωπίσει πλήθος αρχικών συνθηκών οι οποίες δεν θα υπήρχαν, αν η διεργασία 

ήταν δυνατό να λειτουργεί σε μόνιμη κατάσταση.  

Επιπρόσθετα, για να κατασκευαστεί ένα εύρωστο μοντέλο, καλείται να εφαρμοστεί η 

μέθοδος της δοκιμής και του σφάλματος εισάγοντας κάθε φορά διαφορετικές αρχικές 

προβλέψεις για τις άγνωστες μεταβλητές, παρατηρώντας κάθε φορά την συμπεριφορά 

των επιλυτών (solvers) του gPROMS™.  

Ακόμη, αναφορικά με τους επιλυτές, τα όρια σύγκλισης που χρησιμοποιούνται κάθε 

φορά σε κάθε προσομοίωση, βρέθηκαν με την εφαρμογή της δοκιμής και του 

σφάλματος, ενώ παράλληλα το εκάστοτε διάνυσμα τιμών για τα όρια σύγκλισης των 

επιλυτών αλληλεπιδρά διαφορετικά με τον τρόπο διακριτοποίησης. 

Τέλος, κατά τη βελτιστοποίηση, η εύρεση του κατάλληλου επιλυτή, είναι μια ιδιαίτερα 

επίπονη διαδικασία, ενώ παράλληλα και η εύρεση των ορίων των μεταβλητών 

απόφασης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εύρεση της βέλτιστης λύσης.  

5.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  

Είναι αρκετά χρήσιμο να γίνουν αναλύσεις ευαισθησίας σε πολλές παραμέτρους του 

συστήματος για να γίνει αντιληπτή η επίδραση τους στο μοντέλο και στην διεργασία 

και κατά πόσο μία μεταβολή στις παραμέτρους είναι «ανεκτή» από το μοντέλο. 

Συγκεκριμένα, τέτοιες παράμετροι που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης, αποτελούν ο 

συντελεστής μεταφοράς μάζας από τον θάλαμο στον συμπυκνωτή αλλά και η σταθερά 

του χρόνου εκρόφησης.   

Ακόμη, καθώς το δεσμευμένο νερό βρίσκεται σε δύο ή τρία στρώματα ροφημένο, θα 

ήταν αρκετά καινοτόμο σε επόμενη μελέτη να μελετηθεί το φαινόμενο, 

χρησιμοποιώντας δύο ή τρεις  διαφορετικές σταθερές εκρόφησης ανάλογα με το πόσα 

στρώματα ρόφησης έχουν θεωρηθεί στο προϊόν. 

Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να διεξαχθούν πειράματα πάνω από την Tg τα οποία να 

επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό ή όχι, ότι δηλαδή πάνω από τη θερμοκρασία υαλώδους 

μετάπτωσης η ποιότητα του προϊόντος υποβαθμίζεται. Παρόμοια ερευνητική εργασία 

έχει διεξαχθεί από τους Depaz et al. (2016). 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζει ενδιαφέρον η εφαρμογή της διεργασίας σε φαρμακευτικά 

προϊόντα, όπως τον ορό εμβολίου του ιού SARS – COV2, ο οποίος διατηρείται σε πολύ 
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χαμηλές θερμοκρασίες, αυξάνοντας έτσι κατά κόρον το κόστος μεταφοράς και 

αποθήκευσης. Λυοφιλοποίωντας τον ορό του εμβολίου, καθίσταται πολύ πιο 

οικονομική η μεταφορά του και η αποθήκευση του για πολύ μεγαλύτερα χρονικά 

διαστήματα, ενώ παράλληλα δύναται και ο εμβολιασμός μέσω ρινικής κοιλότητας.  

Τέλος, αναφορικά με την αποθήκευση των λυοφιλοποιημένων προϊόντων, δύναται η 

μελέτη της αποθήκευσης αλλά και της ενυδάτωσης αυτών. 

Παράλληλα, η εισαγωγή δεδομένων από λυοφιλιωτές και συμπυκνωτές του εμπορίου 

θα μπορούσε να επιτρέψει την εκπόνηση μίας τεχνο-οικονομικής μελέτης της 

διεργασίας σε μεγάλη κλίμακα.  
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Παράρτημα Α 

 

Πίνακας Α.1: Χρόνοι ξήρανσης για όλα τα μήκη προϊόντος σε πίεση Pc = 13 Pa  

Μήκος 

Προϊόντος 

(mm)   

Millman et al. 

1985 – 

Πρωτο-γενής 

Ξήρανση 

(min) 

Millman et al. 

1985 – Ολική 

Ξήρανση  

(min) 

Αυτή η εργασία 

– Πρωτογενής 

Ξήρανση  

(min) 

Αυτή η εργασία – 

Ολική Ξήρανση 

 

(min) 

3 19.37 251.2 18.65 250.33 

4 30.40 262.23 32.88 264.57 

5 43.26 275.09 50.70 282.38 

6 58.13 289.96 64.36 296.88 

9 125.90 357.32 138.25 370.01 

12 226.12 458.21 243.66 475.44 

15 355.20 587.1 387.10 618.85 

 

 

Πίνακας Α.2: Χρόνοι ξήρανσης για όλα τα μήκη προϊόντος σε πίεση Pc = 130 Pa 

Μήκος 

Προϊόντος 

(mm)   

Millman et al. 

(1985) – 

Πρωτο-γενής 

Ξήρανση 

(min) 

Millman et al. 

(1985) – Ολική 

Ξήρανση  

(min) 

Αυτή η εργασία 

– Πρωτογενής 

Ξήρανση  

(min) 

Αυτή η εργασία – 

Ολική Ξήρανση 

 

(min) 

3 17.55 249.38 18.85 250.56 

4 31.54 263.36 38.73 264.66 

5 49.81 281.64 51.03 282.75 

6 72.40 304.23 72.46 304.16 

9 165.3 397.12 157.78 389.50 

12 296.55 528.00 294.08 519.18 

15 466.08 697.02 421.66 653.41 

 

 

 

 

 

 


