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I 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Ar αποτελεί το τρίτο σε ποσότητα συστατικό στον αέρα (0.93%) και έτσι, βρίσκεται σε 

αφθονία στην ατμόσφαιρα. Τα τελευταία χρόνια, η ζήτησή του έχει αρχίσει να αυξάνεται με 

ραγδαίους ρυθμούς και θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς συναντάται σε πολλές εφαρμογές, 

από την μεταλλουργία μέχρι την οινοποιία, εξαιτίας της αδρανής του συμπεριφοράς. Η κύρια 

διεργασία ανάκτησης του από τον αέρα είναι η κρυογονική απόσταξη που αποτελεί μια ώριμη 

και εδραιωμένη τεχνολογία που μπορεί να διαχειριστεί μεγάλες δυναμικότητες αποτελώντας 

την πρώτη επιλογή για βιομηχανική παραγωγή του  αργού. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, 

έχουν αρχίσει να αναδύονται και άλλες τεχνολογίες διαχωρισμού που υπόσχονται μικρότερα 

κόστη παραγωγής από την απόσταξη, χωρίς να υπάρχει υποβάθμιση της ποιότητας του τελικού 

προϊόντος. Μία από αυτές τις διεργασίες είναι και ο διαχωρισμός με χρήση μεμβρανών. 

Ο πυρήνας της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά τη μαθηματική μοντελοποίηση 

και προσομοίωση ενός συστήματος μεμβράνης τύπου κοίλων ινών για τον διαχωρισμό ενός 

μίγματος οξυγόνου-αργού. Η παραμετρική ανάλυση που εφαρμόστηκε στο σύστημα έδειξε 

συμφωνία της συμπεριφοράς του με αντίστοιχες θεωρητικές προβλέψεις. Στη συνέχεια, 

καταστρώθηκε και προσομοιώθηκε ένα σύστημα κρυογονικής απόσταξης αργού με σκοπό να 

αποτελέσει το βασικό σενάριο που θα συγκριθεί με τη διεργασία της μεμβράνης σε 

τεχνικοοικονομικό επίπεδο. Η μοντελοποίηση και η προσομοίωση των δύο διεργασιών έγινε 

στο περιβάλλον του gPROMS™ με χρήση του εργαλείου gPROCESS™. Επιπλέον, μέσω 

παραμετρικής ανάλυσης αποδείχτηκε ότι οι συμβατικές πολυμερικές μεμβράνες που 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη βιομηχανία, δεν είναι ικανές για την παραγωγή προϊόντος 

αργού με μικρά ποσοστά προσμίξεων. Αντιθέτως, καινοτόμα υλικά, όπως οι ανθρακικές 

μεμβράνες, έδειξαν ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση του αργού με υψηλά 

ποσοστά καθαρότητας με τίμημα το υψηλό κόστος κατασκευής τους. 

Τέλος, έγινε βελτιστοποίηση και τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των δύο διεργασιών και 

αποδείχθηκε στο περιβάλλον του gPROMS™ ότι η διεργασία της απόσταξης έχει χαμηλότερο 

κόστος από τη διεργασία της μεμβράνης για καθαρότητα τελικού προϊόντος 99.9 mol%. Πιο 

συγκεκριμένα, η διεργασία της απόσταξης έχει κόστος παραγωγής ίσο με 1.5 €/kg αργού που 

ανακτάται, ενώ η διεργασία της μεμβράνης, ανάλογα αν λειτουργεί με μερική ανακύκλωση του 

προϊόντος ή όχι, έχει κόστος 8.1 €/kg και 9.3 €/kg, αντίστοιχα. Από την άλλη, η ανάκτηση του 

αργού είναι πάνω από 45% στη διεργασία διαχωρισμού με μεμβράνες, ενώ η απόσταξη οδηγεί 

σε μέγιστη ανάκτηση περίπου 32%.    



 

II 

ABSTRACT 

Argon is the third main component of air (0.93%) and thus, it is in abundance in the 

atmosphere. Over the last few years, its demand has started to rise rapidly and will continue to 

rise, since its being utilized in many applications, from metallurgy to wine making, due to its 

inert behavior. The principal process of argon recovery from air is cryogenic distillation, which 

is a mature and established technology that can manage large capacities, making it the first 

option when it comes to the industrial production of argon. However, in recent years, new 

separation technologies are starting to emerge that claim to have lower production costs than 

distillation without compromising the quality of the final product. One of these processes is 

separation through membranes. 

The core of this diploma thesis is the mathematic modelling and simulation of a hollow 

fiber membrane system for the separation of an oxygen-argon mixture. The predictive power 

of the model is in good agreement with theoretical background and expectations for a wide 

range of operating conditions. Furthermore, a flowsheet of an argon cryogenic distillation 

system was built and simulated in the gPROMS™ modelling environment to serve as an 

alternative process to be compared with membrane process at a techno-economical level. A 

parametric analysis revealed that standard polymeric membrane materials, mainly utilized in 

the industry, are not capable of producing an argon product with specific product quality 

requirements. On the contrary, innovative materials, such as carbon membranes, turned out to 

be efficient for the production of a high-purity argon product but come at a price, mainly due 

to their high production costs. 

Finally, the results of the optimization and the techno-economical evaluation of the two 

systems showed that the distillation process has a lower operational cost compared to membrane 

process for a final product purity of 99.9 mol %. In particular, the distillation process leads to 

a production cost of 1.5 €/kg of recovered argon, whereas the membrane process, depending on 

whether it utilizes a part of the product as a recycle stream or not, has a production cost of 8.1 

€/kg and 9.3 €/kg respectively. On the other hand, argon recovery is above 45% in the 

membrane separation process, while the maximum recovery in distillation is approximately 

32%.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 

1.1. Το αργό: πληροφορίες, χρήσεις και εμπορικό ενδιαφέρον 

To αργό (Ar) αποτελεί το 3ο στοιχείο της 18ης ομάδας του περιοδικού πίνακα με ατομικό 

αριθμό 18. Ανήκει στην ομάδα των ευγενών αερίων, δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες δεν 

αντιδράει με άλλα χημικά στοιχεία, και είναι άοσμο, άχρωμο και μη τοξικό (Universal Industrial 

Gases, 2016).  Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.1, στον αέρα βρίσκεται σε ποσοστό 0.93 mol%, 

τρίτο σε ποσότητα αέριο μετά το οξυγόνο (Ο2) σε 20.95 mol% και το άζωτο (Ν2) σε 78.08 mol% 

(Ebbing και Gammon, 2011), ενώ ταυτόχρονα είναι το περισσότερο σε ποσότητα ευγενές αέριο 

στην ατμόσφαιρα της γης. 

 

Σχήμα 1.1: Σύσταση mol% του ξηρού αέρα στην ατμόσφαιρα (Ebbing και Gammon, 2011) 

 

Η εγγενής του ιδιότητα να μην συμμετέχει σε χημικές αντιδράσεις το καθιστά χρήσιμο για 

διεργασίες όπου χρειάζεται αδρανής ατμόσφαιρα, όπως συγκόλληση μετάλλων και κατασκευή 

ανοξείδωτων χαλύβων, ενώ χρησιμοποιείται και για την κατασκευή λαμπτήρων φθορισμού και 

πυρακτώσεως (Universal Industrial Gases, 2016). Στον τομέα της ηλεκτρονικής, υψηλής 

καθαρότητας Ar χρησιμοποιείται για την κατασκευή κρυστάλλων από σιλικόνη και γερμάνιο που 

χρησιμοποιούνται στους ημιαγωγούς, ενώ στη οινοποιία, εισάγεται στο εσωτερικό των βαρελιών 

για να εκτοπίσει το οξυγόνο και να αποφευχθεί η μετατροπή του κρασιού σε ξύδι (Universal 

Industrial Gases, 2016). Τέλος,  εξαιτίας της μικρότερης θερμικής αγωγιμότητας από τον αέρα, 

μπορεί να λειτουργήσει ως καλή μόνωση όταν χρησιμοποιείται ως αέριο πλήρωσης (filler gas) σε 

παράθυρα που έχουν διπλό τζάμι (Grand View Research, 2018). 

Λοιπά αέρια 0.04%Αργό 0.93%

Οξυγόνο 20.95%

Άζωτο 78.08%
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Οι χρήσεις του Ar είναι πολλές και για το λόγο αυτό, η ζήτησή του αναμένεται να αυξηθεί τα 

επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2019 – 2025, η Βόρεια Αμερική προβλέπεται να 

είναι η μεγαλύτερη αγορά Ar παγκοσμίως εξαιτίας της αύξησης των αγορών αυτοκίνησης και 

ενέργειας, ενώ η ζήτηση του για χρήση φωτισμού πιθανολογείται να αυξηθεί εξαιτίας της ραγδαίας 

βιομηχανοποίησης και αστικοποίησης σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως Κίνα και Ινδία (Grand 

View Research, 2018). Μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες που συμμετέχουν στην αγορά του 

Ar είναι η Linde Group, η Praxair, η Air Liquide και η Messer Group (Grand View Research, 

2018). 

 

1.2. Τεχνολογίες παραγωγής αργού 

Από τη στιγμή που το Ar είναι ένα αδρανές αέριο και δεν συμμετέχει σε χημικές αντιδράσεις, 

δεν υφίσταται τόσο ο όρος της «παραγωγής» του, αλλά της «ανάκτησης» του από την κύρια πηγή,  

που είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας, μέσω διεργασιών διαχωρισμού. Εξαιτίας του ότι είναι το τρίτο 

σε ποσότητα αέριο και μάλιστα σε πολύ μικρή συγκέντρωση μέσα στον αέρα, γίνεται αντιληπτό 

ότι προέχει ο διαχωρισμός των δύο βασικών αερίων που είναι το O2 και το N2 και μετά να 

ακολουθήσει ο διαχωρισμός του Ar. Οπότε, η βασική διεργασία διαχωρισμού σχεδιάζεται με 

γνώμονα την ανάκτηση ως προϊόν το O2 ή/και το N2 και είναι στη κρίση του κάθε μηχανικού ή 

εταιρείας αν θα εισάγει μια επιπλέον διεργασία για να ανακτηθεί και το Ar, αν και συνήθως είναι 

οικονομικά αποδοτική η ανάκτηση του ως «παραπροϊόν». 

Οι διεργασίες διαχωρισμού του αέρα μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: μη-

κρυογονικές και κρυογονικές. Οι μη-κρυογονικές διεργασίες περιλαμβάνουν προσρόφηση, χημικό 

διαχωρισμό και διαχωρισμός μέσω μεμβρανών, ενώ κρυογονικές διεργασίες περιλαμβάνουν τον 

διαχωρισμό του αέρα στα συστατικά που τον αποτελούν μέσω κρυογονικής απόσταξης (Smith και 

Klosek, 2001). Οι μη–κρυογονικές διεργασίες ενδείκνυνται για μονάδες μικρής και μεσαίας 

δυναμικότητας για παραγωγή υψηλής καθαρότητας Ο2 (με εξαίρεση τον διαχωρισμό με 

μεμβράνη), ενώ δεν μπορούν να συναγωνιστούν την κρυογονική απόσταξη για μεγαλύτερες 

δυναμικότητες. Οι Smith και Klosek (2001) αναφέρουν ότι από τις παραπάνω διεργασίες, μόνο η 

κρυογονική απόσταξη μπορεί να επιτύχει ικανοποιητική ποσότητα παραγωγής Ar με υψηλή 

καθαρότητα αξιοποιώντας ένα ρεύμα μίγματος Ο2 και Ar που προέρχεται από την αποστακτική 

στήλη. Πιο σύγχρονοι αυτών, όπως οι Luberti και Ahn  (2021), ισχυρίζονται ότι η διεργασία της 

προσρόφησης υπερέχει της κρυογονικής απόσταξης για παραγωγή Ar με ικανοποιητική 

καθαρότητα και ανάκτηση του σε μικρές και μεσαίες δυναμικότητες και την καθιστά πιο 

συμφέρουσα από την απόσταξη από οικονομικής σκοπιάς, καθώς βασικό μειονέκτημα της 
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δεύτερης είναι οι μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις για την διατήρηση πολύ χαμηλών 

θερμοκρασιών. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη κρυογονική απόσταξη 

αέρα ως προκαταρκτικό στάδιο του διαχωρισμού του Ar, καθώς πρόκειται για μια εδραιωμένη 

τεχνολογία στη βιομηχανία των αερίων. Αν και δεν θα μελετηθεί σε επίπεδο προσομοίωσης, οι 

διεργασίες διαχωρισμού που θα συγκριθούν στο Κεφάλαιο 4, θεωρείται ότι συνδέονται άμεσα με 

αυτή. Ο διαχωρισμός με μεμβράνες είναι σχετικά μια πρώιμη τεχνολογία για το διαχωρισμό του 

Ar που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για αυτό θα αναλυθεί εκτενέστερα στην ενότητα 

1.3.5. 

 

1.2.1. Προκαταρκτικό στάδιο: Κρυογονική απόσταξη αέρα 

Απόσταξη ονομάζεται η διεργασία διαχωρισμού ενός μίγματος τροφοδοσίας στα συστατικά 

του με βάση το σημείο βρασμού τους. Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται μέσω επαφής ατμών-

υγρού σε διάφορες βαθμίδες εσωτερικά μιας στήλης, όπου τα ρεύματα των ατμών και του υγρού 

κινούνται κατ’ αντιρροή. Σε αυτές τις βαθμίδες επιτυγχάνεται μια ικανοποιητική προσέγγιση 

ισορροπίας μεταξύ των δύο φάσεων. Για την περίπτωση διαχωρισμού του αέρα, η στήλη 

χρειάζεται να λειτουργεί σε πάρα πολύ χαμηλές ή αλλιώς κρυογενείς θερμοκρασίες ώστε να μπορεί 

να υπάρξει κατερχόμενο ρεύμα υγρού αέρα. Ο όρος «κρυογενείς» χρησιμοποιείται για να δηλώσει 

θερμοκρασίες λειτουργίας κάτω από 120 Κ  (Radebaugh, 2007).  

Κύριος σκοπός της κρυογονικής απόσταξης είναι η παραγωγή Ο2 ή ταυτόχρονη παραγωγή Ο2 

και N2. Η διεργασία αυτή είναι αρκετά ώριμη και αποτελεί πρώτη επιλογή για τη παραγωγή 

μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων υψηλής καθαρότητας ενώ η συμπαραγωγή του αργού είναι 

οικονομικά εφικτή  (Smith και Klosek, 2001; Ye, Zheng και Li, 2019). Η κρυογονική απόσταξη 

είναι υπεύθυνη τουλάχιστον για το 90% παραγωγής σε Ο2 και N2 παγκοσμίως (Moll, 2014). 

Σε μια τυπική μονάδα διαχωρισμού αέρα, ο  υγροποιημένος αέρας αρχικά διαχωρίζεται μέσω 

της απόσταξης στα δύο βασικά του συστατικά: σε Ο2, που συγκεντρώνεται στον πυθμένα της 

στήλης και σε N2, που λαμβάνεται από το πάνω μέρος της. Τα σημεία βρασμού του Ο2, Ar και N2 

σε ατμοσφαιρική πίεση είναι αντίστοιχα 90 Κ, 87 Κ και 77 Κ, οπότε το Ar τείνει να βρίσκεται σε 

μεγαλύτερη ποσότητα στο ρεύμα του Ο2, καθώς η διαφορά των σημείων ζέσεων τους είναι μόλις 

3 Κ. Η συγκέντρωση Ar φτάνει ένα μέγιστο περίπου 10 mol% μέσα στη στήλη και από εκείνο το 

σημείο γίνεται απόσπαση ενός ρεύματος O2 - Ar που οδηγείται σε επιπλέον διαχωρισμό. Η 

διαδικασία ανάκτησης του Ar μέσω απόσταξης είναι προαιρετική, αλλά όπως αναφέρει και η 
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Ceylan (2019, σελ. 34): ‘‘Αν το αργό δεν ανακτηθεί, όχι μόνο χάνεται ένα πολύτιμο προϊόν, αλλά 

επίσης η καθαρότητα του παραγόμενου οξυγόνου μειώνεται’’. 

Στο Σχήμα 1.2, παρουσιάζονται τα βασικά στάδια μιας συμβατικής μονάδας κρυογονικού 

διαχωρισμού αέρα (Smith και Klosek, 2001; Castle, 2002): 

1. Συμπίεση και ψύξη του αέρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

2. Καθαρισμός του αέρα από ανεπιθύμητες ενώσεις. 

3. Ψύξη του αέρα προς υγροποίησή του και θέρμανση των αέριων προϊόντων που 

εξέρχονται από τις αποστακτικές στήλες μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας πολλαπλών 

ρευμάτων (Multistream Heat Exchanger) και χρήση εκτόνωσης ή εξωτερικής παροχής 

υγρού N2 για παροχή επιπλέον ψύξης στο σύστημα. 

4. Απόσταξη για διαχωρισμό του αέρα και ανάκτηση των συστατικών του.  

5. Αποθήκευση, συμπίεση και διανομή προϊόντων. 

 

Σχήμα 1.2: Βασικά στάδια μια συμβατικής μονάδας κρυογονικού διαχωρισμού αέρα (βασισμένο 

στους Smith και Klosek, 2001; Castle, 2002) 

 

Σε μια τυπική μονάδα διαχωρισμού αέρα, όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 1.3, βασικές συσκευές 

αποτελούν ο κεντρικός αεροσυμπιεστής, ο εναλλάκτης θερμότητας πολλαπλών ρευμάτων, ο 

εκτονωτής και η διπλή αποστακτική στήλη. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα ροής, δεν 

περιλαμβάνεται κάποια συμπληρωματική διεργασία ανάκτησης Ar, παρά μόνο το ρεύμα που 

αξιοποιείται για αυτή. Η διπλή αποστακτική στήλη είναι ένα σύστημα δύο στηλών που 

περιλαμβάνει τη στήλη χαμηλής πίεσης (ΣΧΠ) και τη στήλη υψηλής πίεσης (ΣΥΠ). Η ΣΧΠ 
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λειτουργεί σε πίεση περίπου 1.5 bar και  είναι τοποθετημένη πάνω από τη ΣΥΠ που λειτουργεί στη 

περιοχή των 6 bar (Linde Group, 2018) ενώ οι δύο στήλες μοιράζονται την ίδια μονάδα εναλλαγής 

θερμότητας που λειτουργεί ως αναβραστήρας για τη πρώτη και ως συμπυκνωτής για τη δεύτερη 

στήλη, η σημασία του οποίου θα τονισθεί στη συνέχεια. Ο εναλλάκτης, ο εκτονωτής και το 

σύστημα των δύο στηλών περικλείονται σε μια καλά μονωμένη κατασκευή που ονομάζεται «cold 

box» (Moll, 2014).  

Ατμοσφαιρικός αέρας εισέρχεται στο σύστημα (ρεύμα 1), συμπιέζεται στον κεντρικό 

συμπιεστή και ψύχεται σε δοχεία ψύξης άμεσης επαφής (Direct Contact Coolers) με νερό ψύξης 

ώσπου να επανέλθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (Linde Group, 2018). Στη συνέχεια, περνάει 

από το στάδιο του καθαρισμού με σκοπό να αφαιρεθούν ανεπιθύμητοι παράγοντες όπως νερό, 

διοξείδιο του άνθρακα και κάποιοι ελαφριοί και βαριοί υδρογονάνθρακες (Ceylan, 2019). Η 

μονάδα καθαρισμού δεν εμφανίζεται στο διάγραμμα ροής. Το ρεύμα αέρα (ρεύμα 2) ψύχεται μέχρι 

θερμοκρασία δρόσου μέσω του εναλλάκτη θερμότητας πολλαπλών ρευμάτων και ένα μέρος του 

(ρεύμα 3) εκτονώνεται (και ταυτόχρονα ψύχεται) και οδηγείται στη ΣΧΠ (ρεύμα 4) για να 

αντισταθμίσει τυχόν θερμικές απώλειες στο σύστημα. Η υπόλοιπη ποσότητα αέρα (ρεύμα 5) 

οδηγείται στη ΣΥΠ, όπου εισάγεται στον πυθμένα αυτής και διαχωρίζεται σε Ο2 και N2. Το υψηλής 

καθαρότητα ρεύμα N2 από την κορυφή της στήλης (ρεύμα 6) συμπυκνώνεται στον 

συμπυκνωτή/αναβραστήρα, ενώ παράλληλα ρεύμα υγρού Ο2 από τη ΣΧΠ βράζει.  Ο 

συγκεκριμένος εναλλάκτης θερμότητας εκμεταλλεύεται τη λανθάνουσα θερμότητα που 

προέρχεται από τη συμπύκνωση του αερίου N2 για το βρασμό του Ο2 και λειτουργεί με την 

ελάχιστη δυνατή διαφορά θερμοκρασίας (περίπου 1–2 K ) για να μεγιστοποιήσει την ανάκτηση 

θερμότητας (Moll, 2014). Η ανάκτηση θερμότητας με αυτό το τρόπο μειώνει τη συνολική 

απαίτηση της μονάδας σε βοηθητικές παροχές για ψύξη και θέρμανση, ενώ οι πιέσεις λειτουργίας 

στις δύο στήλες είναι κατάλληλα ρυθμισμένες ώστε να μπορεί να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση της 

λανθάνουσας θερμότητας συμπύκνωσης του ενός συστατικού για το βρασμό του άλλου (Ceylan, 

2019). 

 Ένα κλάσμα του ρεύματος N2 επιστρέφει στη ΣΥΠ ως υγρή αναρροή (ρεύμα 7) ενώ το 

υπόλοιπο (ρεύμα 8) εκτονώνεται και οδηγείται στην κορυφή της ΣΧΠ. Το προϊόν του πυθμένα 

(ρεύμα 9), όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό του Ar της αρχικής τροφοδοσίας, εκτονώνεται 

μέσω βαλβίδας και οδηγείται σε μια ενδιάμεση θέση της ΣΧΠ.  

Οι υδρογονάνθρακες που δεν απομακρύνθηκαν από το στάδιο καθαρισμού, εισάγονται στο 

σύστημα των αποστακτικών στηλών και όντας λιγότερο πτητικοί από το Ο2, συσσωρεύονται στον 

πυθμένα της ΣΧΠ. Για λόγους ασφαλείας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η συνεχής 
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απομάκρυνση ενός μέρους του υγρού (ρεύμα ΥΟΞ) από τον πυθμένα με σκοπό να κρατηθεί η 

συγκέντρωσή τους σε χαμηλά επιθυμητά επίπεδα στο καθαρό ρεύμα Ο2 και έτσι να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της ανάφλεξης (Schmidt et al., 2000). 

Τέλος, τα ρεύματα Ο2 (ρεύμα 10) και N2 (ρεύμα 11) που εξέρχονται από τον πυθμένα και την 

κορυφή της ΣΧΠ αντίστοιχα, θερμαίνονται στον εναλλάκτη θερμότητας πολλαπλών ρευμάτων 

ώστε να εξέλθουν σε αέρια μορφή. Εξαιτίας της μικρής σχετικής πτητικότητας του Ar και του Ο2, 

περίπου ο μισός αριθμός των θεωρητικών βαθμίδων της ΣΧΠ χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό 

αυτών των δύο συστατικών (Häring, 2008; Moll, 2014). Ένα αέριο ρεύμα (ρεύμα ΟΞΑΡ) με 

μέγιστη συγκέντρωση Ar περίπου στα 7 – 12 mol%  και συγκέντρωση N2 κάτω από 100 ppm, 

αποσπάται από μια θέση κοντά στο πυθμένα της στήλης και οδηγείται προς τη διεργασία 

ανάκτησης του Ar. 

 

Σχήμα 1.3: Απλοποιημένο διάγραμμα ροής μιας μονάδας διαχωρισμού αέρα χωρίς ανάκτηση 

αργού (βασισμένο στους Smith και Klosek, 2001; Linde Group, 2018; Ye, Zheng και 

Li, 2019) 

 

Βασικό πλεονέκτημα της κρυογονικής απόσταξης είναι η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων 

προϊόντων με τις συγκεντρώσεις των ανεπιθύμητων προσμίξεων να κυμαίνονται σε επίπεδα ppm. 

Από την άλλη, το πάγιο και λειτουργικό κόστος της συνολικής διεργασίας είναι αυξημένο σε σχέση 

με τις υπόλοιπες διεργασίες.  Το πάγιο κόστος καθορίζεται από τις αποστακτικές στήλες, ενώ το 

Αέρας

ΑΑΖ

ΑΟΞ

Κεντρικός

συμπιεστής αέρα

Εναλλάκτης 

θερμότητας 

πολλαπλών 

ρευμάτων

Εκτονωτής

ΥΑΖ

ΥΟΞ

Στήλη 

υψηλής 

πίεσης

Στήλη 

χαμηλής 

πίεσης

ΟΞΑΡ
Συμπυκνωτής/

Αναβραστήρας

ΑΑΖ

ΑΟΞ

ΥΟΞ

ΟΞΑΡ

αέριο άζωτο

αέριο οξυγόνο

υγρό οξυγόνο

αέριο μίγμα

οξυγόνου - αργού

10

9

8

7 6

5

4
3

2

1

11



 

7 

αυξημένο λειτουργικό κόστος οφείλεται κυρίως στη λειτουργία του κεντρικού συμπιεστή αέρα 

που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (Ceylan, 2019). Η ανάκτηση θερμότητας που 

πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας της κοινής μονάδας εναλλαγής θερμότητας των δύο 

στηλών (συμπυκνωτής/αναβραστήρας) μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και το 50% των 

βοηθητικών παροχών για τις θερμικές απαιτήσεις της μονάδας σε αντίθεση με την παραδοσιακή 

απόσταξη, αυξάνοντας όμως παράλληλα τον δείκτη δυσκολίας στη ρύθμιση και έλεγχο του 

συστήματος (Pribic, Roza και Zuber, 2006).  Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μιας μονάδας 

κρυγονικής απόσταξης αέρα είναι αντικείμενο έρευνας, όπως η εργασία των Aneke και Wang 

(2015), που παρουσιάζει πως μέσω αξιοποίησης της θερμοκρασίας του αέρα που εξέρχεται από 

τον κεντρικό αεροσυμπιεστή μέσω οργανικού κύκλου Rankine, μπορεί να επιτευχθεί μείωση στην 

ειδική κατανάλωση ενέργειας κατά 11%. 

 

1.2.2. Κρυογονική απόσταξη αργού 

Η κρυογονική απόσταξη Ar αποτελεί τη συνήθη επέκταση μιας μονάδας κρυογονικού 

διαχωρισμού αέρα. Πραγματοποιείται συνήθως σε δύο στάδια μέσω απόσταξης όπου αρχικά, 

γίνεται διαχωρισμός του Ar και O2 και στη συνέχεια, πραγματοποιείται διαχωρισμός Ar και N2.  

Στο Σχήμα 1.4, παρουσιάζεται μια τυπική διεργασία απόσταξης Ar σε κρυογενείς συνθήκες και η 

σύνδεση της με τη μονάδα διαχωρισμού αέρα. Για χάρη απλότητας, γίνεται αναπαράσταση μόνο 

των ρευμάτων που αφορούν τη διεργασία του Ar ή και συνδέονται με τη διπλή αποστακτική στήλη. 

 Ρεύμα O2 – Ar (ρεύμα ΟΞΑΡ) που προέρχεται από τη ΣΧΠ  και είναι σε αέρια μορφή οδηγείται 

στη στήλη ακατέργαστου αργού (Crude Argon Column - CAC), όπου το Ar διαχωρίζεται από το 

O2 και ανέρχεται στη κορυφή της στήλης προς συμπύκνωση (Moll, 2014; Linde Group, 2018; Ye, 

Zheng και Li, 2019). Ένα μέρος του συμπυκνωμένου ρεύματος επιστρέφει στη στήλη ως αναρροή 

(ρεύμα 1), ενώ το υπόλοιπο (ρεύμα 2) οδηγείται στη στήλη καθαρού αργού (Pure Argon Column)  

προς απομάκρυνση του N2 (Moll, 2014; Linde Group, 2018; Ye, Zheng και Li, 2019). Το ρεύμα 

O2 που βρίσκεται στο πυθμένα της στήλης επιστρέφει στη ΣΧΠ με τη βοήθεια αντλίας (ρεύμα 3). 

Στη στήλη καθαρού αργού, ένα μέρος του Ar που συγκεντρώνεται στο πυθμένα της μετατρέπεται 

σε αέριο ρεύμα μέσω του αναβραστήρα, ενώ το υπόλοιπο αποτελεί το προϊόν της διεργασίας 

(ρεύμα 4) που βρίσκεται σε υγρή μορφή και διανέμεται σε πίεση πάνω από την ατμοσφαιρική, 

(Agrawal et al., 1993, όπως αναφέρεται στη Ceylan, 2019, σελ. 40). Παράλληλα, το N2 

συγκεντρώνεται στη κορυφή της στήλης, όπου ένα μέρος συμπυκνώνεται και επιστρέφει ως 

αναρροή, ενώ το υπόλοιπο (ρεύμα 5) αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα. 
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Σχήμα 1.4: Απλοποιημένο διάγραμμα ροής κρυογονικής απόσταξης Ar (επέκταση της μονάδας 

διαχωρισμού αέρα) (βασισμένο στους Smith και Klosek, 2001; Linde Group, 2018; Ye, 

Zheng και Li, 2019) 

 

Σε αυτό το σημείο θα χρειαστεί να γίνει μια αναφορά για το εσωτερικό των στηλών και πως 

επηρεάζει το διαχωρισμό του Ar. Παραδοσιακά, μια αποστακτική στήλη περιλαμβάνει δίσκους 

που προτιμώνται όταν η πίεση λειτουργίας είναι υψηλή, καθώς η πτώση πίεσης ανά δίσκο είναι 

συνήθως 5–10 mbar (McCabe, Smith και Harriott, 2005). Εξαιτίας του στενού εύρους 

θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων ζέσεως του O2 και του Ar, ο διαχωρισμός απαιτεί μεγάλο λόγο 

αναρροής, ενώ ο αριθμός των θεωρητικών βαθμίδων που χρειάζονται για την μείωση της 

συγκέντρωσης του O2 σε τιμές κάτω από 1 ppm, μπορεί να φτάσει μέχρι τις 200 (Moll, 2014). 

Προκύπτει το συμπέρασμα ότι η λειτουργία μιας στήλης με δίσκους για αυτό το διαχωρισμό είναι 

οικονομικά απαγορευτική έως και ανέφικτη από τη στιγμή που λειτουργεί σε χαμηλή πίεση και η 

πτώση πίεσης μπορεί να φτάσει μέγιστο τα 2 bar. Η μέγιστη καθαρότητα που μπορεί να φτάσει το 

προϊόν του Ar με χρήση των δίσκων και μέσα σε οικονομικά επιτρεπτά όρια είναι περίπου 97.5 – 

99 mol% (Bernstein, 1999, όπως αναφέρεται στη Ceylan, 2019, σελ. 40), ενώ το υπόλοιπο O2 

μπορεί να αφαιρεθεί με άλλους τρόπους, όπως με καταλυτική υδρογόνωση. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, τα διατεταγμένα πληρωτικά υλικά αποτελούσαν την 

πρώτη επιλογή για το εσωτερικό των στηλών απόσταξης. Έχουν γεωμετρική δομή αυλακωτών 
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φύλλων σε παράλληλη διάσταση (Peters, Timmerhaus και West, 2002) και εξαιτίας της μικρότερης 

πτώσης πίεσης, περίπου το ένα πέμπτο της αντίστοιχης των δίσκων (Häring, 2008, όπως 

αναφέρεται στη Ceylan, 2019, σελ. 41),  πλέον καθίσταται εφικτός ο διαχωρισμός του Ar από το 

O2 μόνο μέσω απόσταξης. Κύριο μειονέκτημα των πληρωτικών υλικών είναι το αυξημένο κόστος 

του ίδιου του υλικού σε σχέση με τους δίσκους και το επιπλέον πάγιο κόστος της στήλης που 

οφείλεται στη τοποθέτηση συλλεκτών και κατανομέων στο εσωτερικό της στήλης για τη καλή 

διατήρηση της κατανομής υγρού και ατμού (Peters, Timmerhaus και West, 2002). 

Σύμφωνα με τη  Linde Group (2018), για μονάδες μικρής και μεσαίας δυναμικότητας και 

κάνοντας χρήση βέλτιστων τύπων διατεταγμένου πληρωτικού υλικού για τις στήλες απόσταξης, οι 

συγκεντρώσεις του N2 στο ρεύμα Ar γίνονται αρκετά χαμηλές ώστε να μην χρειάζεται η στήλη 

καθαρού αργού, μειώνοντας έτσι το συνολικό πάγιο και λειτουργικό κόστος της μονάδας. Εκτός 

από τα διατεταγμένα , υπάρχουν και τα πληρωτικά υλικά τυχαίας τοποθέτησης.  Στην εργασία των 

Brunazzi, Nardini και Paglianti, (2002), που ασχολείται με το σχεδιασμό στήλης απορρόφησης, 

που είναι παρόμοια της απόσταξης, αναφέρεται: “τα διατεταγμένα υλικά προτιμώνται έναντι των 

υλικών τυχαίας τοποθέτησης επειδή επιτρέπουν μια πιο προβλέψιμη κλιμάκωση μιας στήλης”. 

Οπότε, δεν θα γίνει παραπάνω επέκταση πάνω σε αυτά. 

 

1.2.3. Προσρόφηση  

Η προσρόφηση είναι μια διεργασία διαχωρισμού που βασίζεται στην επαφή ρευστού – 

στερεού, όπου ένα ή περισσότερα συστατικά του ρευστού προσροφόνται εκλεκτικά στην 

επιφάνεια ενός πορώδους υλικού με διαφορετικό ρυθμό ανάλογα τις συνθήκες πίεσης και 

θερμοκρασίας που επικρατούν 

Μία από τις πιο γνωστές διεργασίες που βασίζονται στο φαινόμενο της προσρόφησης για το 

διαχωρισμό του αέρα είναι η προσρόφηση με βαθμιδωτή μεταβολή πίεσης (Pressure Swing 

Adsorption - PSA).  Η βασική ιδέα του συστήματος προσρόφησης είναι η παροχή ενός αερίου 

μίγματος υπό σχετικά υψηλή πίεση μέσα από μια στήλη, όπου πραγματοποιείται η προσρόφηση 

σε ένα πορώδες προσροφητικό πληρωτικό υλικό με σκοπό την παραγωγή ενός ρεύματος 

εμπλουτισμένο με τα λιγότερο ισχυρά προσροφητικά συστατικά της αρχικής τροφοδοσίας. Η 

διαδικασία αυτή συμβαίνει μέχρι το υλικό να γίνει πλήρως κορεσμένο από τα προσροφημένα 

στοιχεία, όπου στη συνέχεια πρέπει να γίνει αναγέννηση του με την μείωση της πίεσης στο 

εσωτερικό της στήλης, εκρόφησης των συστατικών αυτών και τελικής τους απομάκρυνση. 

Η διεργασία PSA βασίζεται στη φυσιορόφηση, όπου οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

προσροφημένου συστατικού και προσροφητικού υλικού είναι ασθενείς (τύπου van der Waals) και 
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εξαρτάται από τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας (Webb, 2003). Η άλλη μορφή προσρόφησης 

είναι η χημειορόφηση που βασίζεται στο σχηματισμό χημικών δεσμών μεταξύ προσροφημένου 

και προσροφητικού (Webb, 2003).  

Από τη περιγραφή του συστήματος προσρόφησης, γίνεται αντιληπτό ότι αν η διεργασία 

γινόταν σε μία κλίνη, θα αποτελούσε μια ασυνεχής διεργασία, όπου η παροχή του προϊόντος 

περιοδικά θα διακόπτονταν εξαιτίας της διαδικασίας της αναγέννησης. Για να αντιμετωπιστεί αυτό 

το πρόβλημα, εισάγεται μια δεύτερη παράλληλη κλίνη παρόμοια με την πρώτη και με την 

κατάλληλη συνδεσμολογία βανών, η διαδικασία μετατρέπεται σε συνεχής και αυτό αποτελεί το 

πιο απλό σύστημα PSA, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.5.  Για την περίπτωση διαχωρισμού του αέρα 

και ανάκτησης Ο2, το αέριο μίγμα  εισάγεται αρχικά σε μια από τις δύο στήλες με σταθερή παροχή 

και σε υψηλή πίεση. Όσο το ρεύμα περνάει διαμέσου της στήλης, το N2 προσροφάται και 

συγκρατείται από το πληρωτικό υλικό, ενώ το Ο2 διαχωρίζεται από το μίγμα και εξέρχεται από το 

σύστημα. Η παροχή συνεχίζεται μέχρι το προσροφητικό υλικό να φτάσει σε επίπεδο κορεσμού. 

Στη συνέχεια, η στήλη αποσυμπιέζεται και ξεκινάει η εκρόφηση και η απομάκρυνση του 

προσροφημένου N2  από την αντίθετη πλευρά της στήλης. Η δεύτερη στήλη δουλεύει παράλληλα 

με τη πρώτη. Όταν στη πρώτη πραγματοποιείται η προσρόφηση του N2, η δεύτερη είναι σε 

διαδικασία εκρόφησης/εκκαθάρισης και το αντίστροφο. Η τροφοδοσία του αερίου περιοδικά 

αλλάζει κατεύθυνση και εναλλάσσεται μεταξύ των δύο στηλών με αποτέλεσμα να υπάρχει μια 

συνεχή παραγωγή προϊόντος Ο2 καθιστώντας τη διαδικασία συνεχής.  

Σε διεργασίες PSA για παραγωγή Ο2, χρησιμοποιούνται ζεόλιθοι που προσροφούν το N2, ενώ 

όταν είναι επιθυμητή η παραγωγή του N2, για την προσρόφηση του Ο2 μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

μοριακά κόσκινα άνθρακα (Carbon Molecular Sieves - CMS) ή ζεόλιθοι τύπου Α (Smith και 

Klosek, 2001; Ceylan, 2019). Μια παραλλαγή της PSA είναι η VPSA δηλαδή προσρόφηση με 

βαθμιδωτή μεταβολή πίεσης/κενού, με τη διαφορά να έγκειται στη εφαρμοζόμενη πίεση κατά την 

εκρόφηση. Στη PSA, η κλίνη αποσυμπιέζεται σε ατμοσφαιρική πίεση, ενώ στη VPSA, 

εφαρμόζεται κενό μέσω βοηθητικής αντλίας κενού με σκοπό την αύξηση της ποσότητας του 

προσροφηθέντος συστατικού που εκροφάται και απομακρύνεται με επιπλέον κόστος τα πάγια και 

λειτουργικά έξοδα της αντλίας (Castle, 2002). 
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Σχήμα 1.5: Απεικόνιση προσρόφησης βαθμιδωτής μεταβολής πίεσης σε δύο παράλληλες στήλες 

 

Για την ανάκτηση του Ar μέσω προσρόφησης υπάρχουν δύο εναλλακτικές όπως φάνηκε από 

την αναζήτηση στην ανοικτή βιβλιογραφία. Η πρώτη είναι μέσω προσρόφησης σε όλα τα στάδια 

διαχωρισμού των συστατικών σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος  (Hayashi, Tsuchiya και Haruna, 

1984; Jin, Malek και Farooq, 2006; Luberti και Ahn, 2021). Αρχικά, γίνεται διαχωρισμός του O2 

και του Ν2 σε μια μονάδα PSA με σκοπό την ανάκτηση O2, όπως γίνεται στην περίπτωση της 

Linde, όπου το παραγόμενο ρεύμα έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε O2 ίση με 95 mol%  (Linde 

Group, 2017). Το υπόλοιπο 5 mol% είναι σχεδόν Ar, οπότε το συγκεκριμένο ρεύμα πάει για 

επιπλέον διαχωρισμό, αυτή τη φορά μεταξύ Ar και O2. Στη δεύτερη περίπτωση, η διεργασία της 

προσρόφησης ακολουθεί αυτή της κρυογονικής απόσταξης. Ρεύμα Ar από τη κορυφή της στήλης 

ακατέργαστου αργού (όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.4) με περιεκτικότητα σε O2 της τάξης του 1 

mol%, οδηγείται σε μια μονάδα PSA που λειτουργεί σε κρυογενείς θερμοκρασίες (Bligh και 

Godber, 1980; Kovak και Agrawal, 1992) και λειτουργεί με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, ενώ 

χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα υλικά για τη κάθε περίπτωσης προσρόφησης συγκεκριμένου 

συστατικού.  

Οι διεργασίες της προσρόφησης δεν έχουν μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας, οι χρόνοι έναρξης  

είναι μικροί (της τάξης των μερικών λεπτών) και το κόστος επένδυσης είναι χαμηλό (Smith and 

Klosek, 2001).  Παρόλα αυτά, η χρήση τους περιορίζεται σε μικρές και μεσαίες δυναμικότητες και 

δεν φαίνεται να διαχειρίζονται τροφοδοσία, όπου το Ar είναι σε μικρότερη συγκέντρωση από το 
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O2 (όπως το ρεύμα ΟΞΑΡ), παρά μόνο αποτελούν συμπληρωματική διεργασία μετά την 

κρυογονική απόσταξη Ar. 

 

1.2.4. Καταλυτική υδρογόνωση 

Η καταλυτική υδρογόνωση ήταν μια διεργασία που χρησιμοποιούνταν κατά κόρον για τον 

καθαρισμό ρεύματος Ar με συγκέντρωση 1 mol% σε O2 που εξέρχεται από την κρυογονική 

απόσταξη Ar, όταν ακόμα τα πληρωτικά υλικά δεν είχαν εισχωρήσει στην αγορά (Moll, 2014).  

Το ρεύμα αναμιγνύεται με περίσσεια υδρογόνου (H2), συμπιέζεται και θερμαίνεται μέχρι τους 

400 °C (Bernstein, 1999, όπως αναφέρεται στη Ceylan, 2019, σελ.41). Στη συνέχεια, εισάγεται σε 

μια κλίνη που περιέχει μεταλλικό καταλύτη, συνήθως πλατίνα (Pt), όπου γίνεται η αντίδραση του 

O2 και H2 προς παραγωγή νερού (Chen και Cook, 1991). Στη συνέχεια, το νερό αφαιρείται μέσω 

απορρόφησης (Moll, 2014) ή ξήρανσης (Chen και Cook, 1991) και το ρεύμα ψύχεται ώστε να 

εισαχθεί σε αποστακτική στήλη για την αφαίρεση του υπολειπόμενου H2 και N2 για να παραληφθεί 

το καθαρό προϊόν Ar (Chen και Cook, 1991). 

Παρόλο που η καταλυτική υδρογόνωση μπορεί να ρίξει τα επίπεδα συγκέντρωσης του O2 σε 

λίγα ppm, παρουσιάζει κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Αρχικά, το H2 που χρησιμοποιείται για 

την διεργασία είναι αρκετό ακριβό ως πρώτη ύλη και δεν είναι εύκολα διαθέσιμο σε όλες τις 

περιοχές του πλανήτη (Chen και Cook, 1991). Επίσης, εξαιτίας της αντίδρασης που 

πραγματοποιείται, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση του O2, ενώ η επιπλέον θέρμανση και επανάψυξη 

του ρεύματος για την είσοδό του στην στήλη αυξάνει το ενεργειακό κόστος της διαδικασίας. 

Οπότε, η διεργασία βρίσκει εφαρμογή μόνο όταν πρόκειται για απομάκρυνση πολύ μικρών 

συγκεντρώσεων Ο2. 

 

1.3. Τεχνολογία διαχωρισμού μέσω μεμβρανών  

1.3.1. Εισαγωγή 

Η μεμβράνη μπορεί να οριστεί ως ένα εκλεκτικό φράγμα μεταξύ δύο φάσεων που έχει την 

ικανότητα να προκαλεί διαχωρισμό με τη βοήθεια μιας κινούσας δύναμης. Η κινούσα δύναμη 

μπορεί να δημιουργηθεί από τη διαφορά μερική πίεσης, συγκέντρωσης ή ηλεκτρικού δυναμικού 

μεταξύ των δύο πλευρών της μεμβράνης (Meis, 2017) . 

Οι διαχωρισμοί με μεμβράνες μπορούν να χωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: α) 

διαχωρισμός στερεού – υγρού, β) διαχωρισμός υγρού – υγρού και γ) διαχωρισμός αερίων. Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκουν οι τεχνολογίες της (ηλεκτρο)διάλυσης, αντίστροφης ώσμωσης και 
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υπερδιήθησης, όπου είναι εδραιωμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό 

σωματιδίων από τα υγρά μέσα. Ο διαχωρισμός υγρού – υγρού είναι συνώνυμη με την διεξάτμιση 

(pervaporation) που κινούσα δύναμη αποτελεί η διαφορά συγκέντρωσης μεταξύ των δύο τμημάτων 

εκατέρωθεν του τοιχώματος της μεμβράνης (Marriott, 2001). Στη παρούσα διπλωματική εργασία, 

θα μελετηθεί η τρίτη κατηγορία που είναι ο διαχωρισμός των αερίων, όπου η διαφορά μερικής 

πίεσης είναι η κινούσα δύναμη που προωθεί το διαχωρισμό.  

   Το υλικό των μεμβρανών μπορεί να είναι βιολογικής ή τεχνητής φύσεως (Meis, 2017). Ένα 

παράδειγμα βιολογικών μεμβρανών συναντάται στα κύτταρα, όπου η κυτταρική μεμβράνη που 

περιβάλει το κύτταρο είναι υπεύθυνη για την ανταλλαγή ουσιών μεταξύ του εσωτερικού του 

κυττάρου με το εξωτερικό του περιβάλλον του. Από την άλλη, οι μεμβράνες τεχνητής φύσεως 

μπορούν επιπλέον να χωριστούν σε οργανικές και ανόργανες. Ένα μεγάλο μέρος των τεχνητών 

μεμβρανών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία είναι πολυμερικής φύσεως, που κατατάσσονται 

στην κατηγορία των οργανικών,  ενώ  ανόργανοι τύποι αποτελούν τα μικροπορώδη κεραμικά, ο 

άνθρακας ή πυκνά μέταλλα (Peters, Timmerhaus και West, 2002). Περισσότερες πληροφορίες για 

το υλικό των μεμβρανών και πως επηρεάζουν τον διαχωρισμό O2-Ar θα παρουσιαστούν στην 

Ενότητα 1.3.5. 

Οι συνθετικές μεμβράνες μπορούν επιπλέον να κατηγοριοποιηθούν με βάση τη μορφολογία 

τους. Οι συμμετρικές μεμβράνες έχουν μια ομοιόμορφη δομή κατά μήκος της διατομής τους που 

μπορεί να είναι πορώδης ή όχι. Από την άλλη μεριά, οι ασύμμετρες μεμβράνες αποτελούνται από 

δύο στρώματα. Ένα πολύ λεπτό εκλεκτικό στρώμα (με πορώδη ή πυκνή δομή) που αναφέρεται 

αλλιώς ως “επιδερμικό” στρώμα με πάχος 0.1–5 μm και ένα πορώδες υπόστρωμα πάχους συνήθως 

50–200 μm (Gohil και Choudhury, 2018) που προσφέρει μηχανική στήριξη στο επιδερμικό 

στρώμα. Για τους διαχωρισμούς αερίων, χρησιμοποιούνται συνήθως οι ασύμμετρες μεμβράνες 

επειδή έχουν καλύτερες μηχανικές ιδιότητες (Ceylan, 2019). Η κατηγοριοποίηση των μεμβρανών 

βάσει της μορφολογίας του παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.6: 

 

Σχήμα 1.6: Κατηγοριοποίηση μεμβρανών με βάση τη μορφολογία (βασισμένο στους Gohil και 

Choudhury, 2018) 

Μορφολογία μεμβράνης

Συμμετρική Ασύμμετρη

Πυκνή 

δομή
Κυλινδρικοί 

πόροι 

Πορώδης 

(σπογγώδη τύπου)

Πορώδες 

υπόστρωμα

Πορώδες 

επιδερμικό στρώμα

Πυκνό 

επιδερμικό στρώμα
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1.3.2. Ορισμός διεργασίας και βασικά μεγέθη 

Σε ένα τυπικό διαχωρισμό, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.7, η τροφοδοσία χωρίζεται σε δύο 

ρεύματα από τη μεμβράνη: το διήθημα (permeate) και το υπόλειμμα (retentate). Το διήθημα είναι 

το κλάσμα της τροφοδοσίας που διαπερνάει το τοίχωμα από μια περιοχή υψηλής πίεσης σε μια 

περιοχή χαμηλής πίεσης, ενώ το υπόλειμμα είναι το κλάσμα της τροφοδοσίας που συγκρατείται 

από τη μεμβράνη. Οπότε, η συσκευή διαχωρισμού με μεμβράνη χωρίζεται σε δύο βασικές 

περιοχές: το τμήμα της τροφοδοσίας που επικρατεί υψηλή πίεση και το τμήμα του διηθήματος που 

επικρατεί χαμηλή πίεση. Στις ασύμμετρες μεμβράνες, το επιδερμικό στρώμα είναι υπεύθυνο για 

το εκλεκτικό διαχωρισμό των αερίων συστατικών της τροφοδοσίας, ενώ το υπόστρωμα παρέχει 

την απαραίτητη στήριξη και συνήθως δεν επηρεάζει τον διαχωρισμό. 

 

Σχήμα 1.7: Σχηματική αναπαράσταση διαχωρισμού μεμβράνης (Meis, 2017) 

 

Η πυκνότητα ροής του συστατικού i που διαπερνάει τη μεμβράνη (𝐽𝑚𝑒𝑚𝑖
) μπορεί να βρεθεί 

από την Εξίσωση (1.1): 

𝐽𝑚𝑒𝑚𝑖
= (

𝑃𝑀𝑖

𝑙𝑚
) ⋅ 𝛥𝑝𝑖 (1.1) 

όπου 𝑃𝑀𝑖
 είναι ο συντελεστής διαπερατότητας (permeability) του συστατικού i, 𝑙𝑚 είναι το 

πάχος της μεμβράνης και 𝑝𝑖 είναι η μερική πίεση του συστατικού i. Ο συντελεστής διαπερατότητας 

εκφράζεται συχνά σε Barrer, όπου 1 Βarrer = 10-10 cm3(STP)⋅cm⋅s-1⋅cm-2⋅cm(Hg)-1 (McCabe, 

Smith και Harriott, 2005) και η αντιστοιχία με το σύστημα μονάδων S.I είναι 1 Barrer = 3.35⋅            
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10-16⋅mol⋅m⋅m-2⋅s-1⋅Pa-1. Ο λόγος του συντελεστή διαπερατότητας προς το πάχος της μεμβράνης 

ονομάζεται διαπερατότητα (permeance) (�̅�𝑀𝑖
) και εκφράζεται συνήθως σε μονάδες GPU. Στη 

βιβλιογραφία, ισχύει η αντιστοίχιση 1 GPU = 10-6 cm3(STP)⋅s-1⋅cm-2⋅cm(Hg)-1 (McCabe, Smith 

και Harriott, 2005) που σημαίνει ότι το πάχος της μεμβράνης τυπικά θεωρείται ίσο με 10-4 cm =  1 

μm. Προσοχή λοιπόν πρέπει να ληφθεί όταν είναι επιθυμητός ο υπολογισμός του συντελεστή 

διαπερατότητας ενός συστατικού σε μια μεμβράνη από δημοσιευμένες τιμές διαπερατότητας στη 

διεθνή βιβλιογραφία γιατί μπορεί το πάχος του τοιχώματος που ορίζεται σε κάθε εργασία να είναι 

διαφορετικό από 1 μm.  Τυπικά αναφέρεται ότι στο παρόν κείμενο, οι όροι της διαπερατότητας και 

του συντελεστή διαπερατότητας πολλές φορές να εναλλάσσονται μεταξύ τους, αλλά αυτό δεν 

πρέπει να συγχέει τον αναγνώστη, καθώς και οι δύο αποτελούν μέτρο της ικανότητας ενός αερίου 

να διαπερνάει το τοίχωμα μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης.  

Ο λόγος των συντελεστών διαπερατότητας ενός μίγματος ονομάζεται εκλεκτικότητα 

(selectivity) της μεμβράνης ή αλλιώς ιδανικός συντελεστής διαχωρισμού (McCabe, Smith και 

Harriott, 2005) : 

𝛼 =
𝑃𝑀𝛢

𝑃𝑀𝐵

 (1.2) 

όπου το συστατικό Α έχει μεγαλύτερη τιμή συντελεστή διαπερατότητας από την αντίστοιχη 

του συστατικού Β.  

 

1.3.3. Μηχανισμοί μεταφοράς αερίων διαμέσου της μεμβράνης 

Οι μηχανισμοί που εξηγούν τη μεταφορά των αερίων διαμέσου μιας μεμβράνης εξαρτώνται 

από τη δομή της (πορώδης ή μη) και από το μέγεθος των αερίων που την διαπερνούν σε σχέση με 

το μέγεθος των πόρων. Επομένως, με βάση την ύπαρξη ή απουσία πορώδους υπάρχουν οι εξής δύο 

κατηγορίες: 

Πορώδης μεμβράνη: Η μέση ελεύθερη διαδρομή του αερίου (mean free path) επηρεάζει τον 

τύπο της διάχυσης διαμέσου των πόρων. Όταν η μέση ελεύθερη διαδρομή είναι κατά πολύ 

μικρότερη από τη διάμετρο των πόρων, η μεταφορά των αερίων μπορεί να παρομοιαστεί με 

στρωτή ροή και ο ρυθμός ροής εκφράζεται από την εξίσωση Hagen – Poiseuille (Marriott, 2001). 

Σε αντίθετη περίπτωση, η διάχυση Knudsen εφαρμόζεται σε μεταφορά αερίων, όταν η μέση 

ελεύθερη διαδρομή είναι πολύ μεγαλύτερη από τους πόρους και ο συντελεστής διάχυσης Knudsen 

υπολογίζεται διαφορετικά αν υπάρχουν κυλινδρικοί πόροι ή η μεμβράνη έχει πιο σπογγώδη δομή 

(Lakshmi, Francis και Anil Kumar, 2018). Σε περίπτωση που οι διάμετροι των πόρων είναι 
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ανάμεσα στις τιμές των διαμέτρων των μορίων των αερίων προς διαχωρισμό, τότε η μεμβράνη 

λειτουργεί ως μοριακό κόσκινο (molecular sieve). Η μεταφορά των αερίων μέσα από μια μεμβράνη 

που εξηγείται με το μοντέλο του μοριακού κόσκινου  επηρεάζεται από το μέγεθος των μορίων τους 

και τις επιφανειακές ιδιότητες των πόρων (Ceylan, 2019). Η γενική περιγραφή είναι ότι τα 

μικρότερα μόρια είναι πιο ευκίνητα από τα μεγαλύτερα μόρια, δηλαδή διαχέονται πιο εύκολα και 

γρήγορα χωρίς να συναντούν ιδιαίτερες αντιστάσεις από την πορώδη μεμβράνη. 

Μη πορώδης/πυκνή μεμβράνη: Οι μεμβράνες πολυμερών αποτελούν παράδειγμα πυκνής 

δομής, όπου ο μηχανισμός μεταφοράς εξηγείται στις περισσότερες περιπτώσεις με το μοντέλο 

διάλυσης–διάχυσης. Υπάρχουν τρία στάδια: α) στο τμήμα τροφοδοσίας που επικρατεί υψηλή 

πίεση, το αέριο διαλύεται στη μεμβράνη, β) τα μόρια του αερίου διαχέονται δια μέσω της 

μεμβράνης και γ) το αέριο εκροφάται ή εξατμίζεται στη πλευρά χαμηλής πίεσης (τμήμα 

διηθήματος) (McCabe, Smith και Harriott, 2005).  

Όπως θα φανεί και στο μαθηματικό μοντέλο του διαχωρισμού με μεμβράνη στο Κεφάλαιο 2, 

σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας δεν αποτελεί η αναλυτική περιγραφή του 

μηχανισμού μεταφοράς των αερίων διαμέσου της μεμβράνης, παρά η ευρύτερη μοντελοποίηση 

μιας συσκευής διαχωρισμού αερίων με μεμβράνη.  

Στην περίπτωση των ασύμμετρων μεμβρανών που εξετάζονται, οι παραπάνω μηχανισμοί 

αφορούν μόνο το επιδερμικό στρώμα που κάνει το διαχωρισμό. Δημιουργείται η απορία τι 

συμβαίνει με το πορώδες υπόστρωμα. Σύμφωνα με τον Pan (1986), η συγκέντρωση του 

διηθήματος μετά το επιδερμικό στρώμα είναι γενικά διαφορετική από ότι η συγκέντρωσή του στο 

κύριο όγκο του διηθήματος, καθώς παρεμβάλλεται το πορώδες υπόστρωμα. Πάντως για μεμβράνες 

με πολύ λεπτό επιδερμικό στρώμα και υπόστρωμα με υψηλό πορώδες, η διαφορά στη 

συγκεντρώσεις είναι αμελητέα (Pan, 1986) και κατ’ επέκταση το πορώδες υπόστρωμα δεν έχει 

καμιά επίδραση στη ροή των αερίων (Kaldis, Kapantaidakis και Sakellaropoulos, 2000). Αυτή 

αποτελεί μια βασική παραδοχή για το μαθηματικό μοντέλο του διαχωριστή μεμβράνης που θα 

παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 2. 

 

1.3.4. Υποδείγματα ροής και είδη διατάξεων μεμβράνης 

Στους διαχωρισμούς αερίων με μεμβράνες υπάρχουν τέσσερα εξιδανικευμένα πρότυπα ροής: 

α) τέλεια ανάμιξη, β) ομορροή, γ) αντιρροή και δ) εγκάρσια ροή (Σχήμα 1.8). Στην τέλεια ανάμιξη, 

υπάρχει πλήρης ανάμιξη των συστατικών στις δύο πλευρές της μεμβράνης, δηλαδή οι 

συγκεντρώσεις κατά μήκους της διάταξης είναι σταθερές. Στην εγκάρσια ροή, στο τμήμα 

τροφοδοσίας, το αέριο ρέει παράλληλα κατά μήκους της μεμβράνης, ενώ το διήθημα ρέει κάθετα 
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ως προς την μεμβράνη και δεν υπάρχει ανάμιξη κατά μήκος. Στην ομορροή, τα δύο ρεύματα ρέουν 

παράλληλα με τη μεμβράνη και προς την ίδια κατεύθυνση. Αντίθετα, στην αντιρροή, η τροφοδοσία 

ρέει στην αντίθετη κατεύθυνση από ότι το διήθημα.  

 

Σχήμα 1.8: Εξιδανικευμένα πρότυπα ροής σε μεμβράνες (πάρθηκε από Ceylan, 2019) 

 

Η απόδοση ενός διαχωριστή μεμβράνης είναι πρακτικά ανεξάρτητη από το πρότυπο ροής όταν 

αυτός περιέχει μεμβράνη με ασύμμετρη μορφολογία. Αυτό συμβαίνει διότι το πορώδες υπόστρωμα 

αποτρέπει την τοπική ανάμιξη των πυκνοτήτων ροής του διηθήματος, οπότε η μόνη ροή που 

εφαρμόζεται σε σχέση με το επιδερμικό στρώμα είναι η εγκάρσια ροή και δεν εξαρτάται από τη 

κατεύθυνση ροής του κύριου όγκου του αερίου στο τμήμα του διηθήματος (Pan, 1986).  

Μια βασική διάκριση των διαχωριστών μεμβράνης είναι ανάλογα τη γεωμετρία της μεμβράνης 

που χρησιμοποιούν και μπορεί να είναι πεπλατισμένη ή κυλινδρική.  Από την πρώτη κατηγορία, ο 

πιο γνωστός τύπος είναι η σπειροειδή μεμβράνη (spiral wound membrane). Σύμφωνα με το  Σχήμα 

1.9, δύο φύλλα πεπλατισμένης μεμβράνης είναι συγκολλημένα μεταξύ τους στις τρεις εξωτερικές 

ακμές τους σχηματίζοντας ένα «φάκελο»  που αποτελεί και το κανάλι μέσα στο οποίο ρέει το 

διήθημα. Μεταξύ πολλαπλών «φακέλων», παρεμβάλλονται πλέγματα που δημιουργούν τα 

κανάλια κυκλοφορίας της τροφοδοσίας. Όλα αυτά τα στρώματα τυλίγονται γύρω από ένα κεντρικό 

σωλήνα και σχηματίζουν τη διάταξη της σπειροειδούς μεμβράνης. Η τροφοδοσία εισέρχεται στη 

διάταξη, ρέει παράλληλα στον οριζόντιο άξονά της ενώ το διήθημα ρέει κάθετα σε αυτόν και 

διαγράφει σπειροειδή πορεία μέχρι να εισέλθει στο σωλήνα συλλογής και να εξέλθει από τη 

συσκευή. Λόγω της δομής της, το μόνο πρότυπο ροής που εφαρμόζεται είναι η εγκάρσια. 

Τέλεια ανάμιξη

Ομορροή

Εγκάρσια ροή

Αντιρροή
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Σχήμα 1.9: Σχηματική αναπαράσταση μιας σπειροειδούς μεμβράνης (Scholz, Wessling και 

Balster, 2011) 

 

Οι μεμβράνες κοίλων ινών (Hollow Fiber Membrane Module - HFMM) αποτελούν το πιο 

γνωστό τύπο συσκευής που αξιοποιεί κυλινδρικές μεμβράνες. Μέχρι το 80% των εμπορικών 

διαχωριστών μεμβράνης είναι τύπου κοίλων ινών (Scholz, Wessling και Balster, 2011). Η 

κατασκευή τους παρομοιάζεται με αυτή ενός εναλλάκτη κελύφους αυλών (Σχήμα 1.10) και έχει 

παρόμοιες λειτουργίες. Χωρίζεται σε δύο τμήματα: το κέλυφος και τις ίνες. Η εσωτερική διάμετρος 

των ινών κυμαίνεται μεταξύ 0.2 με 2 mm  και το ελάχιστο πάχος του τοιχώματός τους είναι ίσο με 

0.1 mm (Doran, 2013).  Η τροφοδοσία μπορεί να εισέλθει στο διαχωριστή από τη μεριά του 

κελύφους ή των ινών και η ροή των ρευμάτων της τροφοδοσίας και του διηθήματος μπορεί να 

είναι σε ομορροή ή σε αντιρροή. Η επιλογή του τμήματος τροφοδοσίας εξαρτάται από την πίεση 

που θα υποβληθεί το σύστημα. Για τροφοδοσία στο εσωτερικό των ινών, η μέγιστη πίεση είναι τα 

15 bar, ενώ για το κέλυφος μπορεί να φτάσει μέχρι και 100 bar (Scholz, Wessling και Balster, 

2011). Αν και στο κέλυφος μπορούν να εφαρμοστούν μεγάλες πιέσεις, το μειονέκτημα είναι ότι 

μπορεί να εμφανιστούν φαινόμενα παράκαμψης (bypass) και σε αυτή τη περίπτωση, εισέρχεται η 

τροφοδοσία στις κοίλες ίνες όπου η ροή γίνεται πιο ομοιόμορφη (Scholz, Wessling και Balster, 

2011). Στις περισσότερες εφαρμογές, ιδιαίτερα στην περίπτωση που το προϊόν της διεργασίας είναι 

το υπόλειμμα, η αντιρροή είναι το προτιμότερο πρότυπο ροής διότι η κινούσα δύναμη, που στην 

περίπτωση των αερίων είναι η διαφορά της μερικής πίεσης, είναι μικρότερη από ότι στην 

περίπτωση της ομορροής για την ίδια επιφάνεια μεμβράνης (Scholz, Wessling και Balster, 2011).  
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Σχήμα 1.10: Σχηματική αναπαράσταση διαχωριστή μεμβράνης κοίλων ινών σε λειτουργία 

αντιρροής και είσοδο τροφοδοσίας από τη μεριά του κελύφους 

 

Συνήθως, οι διαχωριστές κοίλων ινών για διαχωρισμό αερίων δουλεύουν σε λειτουργία 3-

πυλών (3-end mode) με είσοδο της τροφοδοσίας σε ίνες ή κέλυφος και διαχωρισμός της σε 

υπόλειμμα και  διήθημα (Σχήμα 1.11). Ως «πύλη» νοείται η είσοδος και έξοδος των ινών και 

κελύφους. Στη λειτουργία 3-πυλών, η είσοδος του τμήματος του διηθήματος είναι κλειστή, ενώ 

στη λειτουργία 4-πυλών (4-end mode) εισέρχεται από αυτή ένα «αέριο σάρωσης» (sweep gas) 

(Scholz, Wessling και Balster, 2011). Σκοπός του αερίου σάρωσης είναι η μείωση της μερικής 

πίεσης του διηθημένου συστατικού με τη μεγαλύτερη διαπερατότητα με αποτέλεσμα την αύξηση 

της κινούσας δύναμης του διαχωρισμού. Ως ρεύμα σάρωσης, μπορεί να είναι ένα ξεχωριστό αέριο, 

που δεν αποτελεί μέρος της διεργασίας ή ένα κλάσμα του υπολείμματος που ανακυκλώνεται στην 

είσοδο του τμήματος του διηθήματος. Η λειτουργία 4-πυλών δεν συνίσταται στην περίπτωση που 

το διήθημα προορίζεται για τελικό προϊόν, καθώς δεν θα είναι εφικτή η επίτευξη υψηλής 

καθαρότητας (Scholz, Wessling και Balster, 2011). 

 

Σχήμα 1.11: Λειτουργίες 3-πυλών και 4-πυλών ενός διαχωριστή μεμβράνης 

Λειτουργία 3 πυλών Λειτουργία 4 πυλών



 

20 

Βασικό πλεονέκτημα της διάταξης μεμβράνης κοίλων ινών είναι ο μεγάλος λόγος επιφάνειας 

προς όγκο ( < 10 000 m2/m3) που είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από την αντίστοιχη τιμή για τις 

σπειροειδής μεμβράνες ( < 1000 m2/m3) . Επιπλέον, οι μεμβράνες κοίλων ινών είναι πιο εύκολες 

στη χρήση τους, προσφέρουν καλύτερη μηχανική στήριξη και είναι πιο εύκολη η 

κλιμακωσιμότητά τους (scalability) με τη προσθήκη νέων συσκευών για διαχείριση μεγαλύτερων 

παροχών (Chen, Kaliaguine και Rodrigue, 2017).  

Τέλος, η  μεριά του τοιχώματος όπου θα βρίσκεται το επιδερμικό στρώμα της μεμβράνης παίζει 

σημαντικό ρολό στο διαχωρισμό. Στους περισσότερους διαχωριστές κοίλων ινών, προτιμάται να 

είναι τοποθετημένο στην εξωτερική πλευρά του τοιχώματος, καθώς η τιμή της επιφάνειας  είναι 

μεγαλύτερη, οπότε και προκύπτει μεγαλύτερος διαχωρισμός. Μόνη εξαίρεση αποτελεί όταν 

εμφανίζεται το φαινόμενο της πόλωσης συγκέντρωσης (concentration polarization), όπου και το 

επιδερμικό στρώμα τοποθετείται εσωτερικά του τοιχώματος της ίνας (Scholz, Wessling και 

Balster, 2011). Η πόλωση συγκέντρωσης είναι το φαινόμενο όπου η μεταφορά της περισσότερο 

διαπερατής ουσίας διαμέσου της μεμβράνης οδηγεί στη δημιουργία ενός οριακού στρώματος 

κοντά στο τοίχωμα που προκαλείται από τη συσσώρευση των λιγότερων διαπερατών συστατικών 

σε αυτό και δημιουργεί επιπλέον αντίσταση στη μεταφορά μάζας (Marriott, 2001). Σύμφωνα με 

την έρευνα των Mourgues και Sanchez (2005), η πόλωση συγκέντρωσης σε διαχωρισμούς αερίων 

μιγμάτων δύο συστατικών έχει αμελητέα επίπτωση στη διεργασία, εκτός από τα υλικά μεμβρανών 

που παρουσιάζουν εκλεκτικότητα περίπου 100 και διαπερατότητα συστατικών που ξεπερνούν τα 

1000 GPU. 

 

1.3.5. Διαχωρισμός O2 – Ar με μεμβράνες  

Η τεχνολογία διαχωρισμού με μεμβράνες έχει εδραιωμένη βιομηχανική παρουσία όπου 

απαιτείται διαχωρισμός αερίων, όπως (Koros και Mahajan, 2000): 

• Διαχωρισμός O2 και N2 από τον αέρα 

• Διαχωρισμός H2 από αέριο σύνθεσης 

• Αφαίρεση όξινων αερίων (H2S, CO2) από το φυσικό αέριο 

• Αφαίρεση νερού από το φυσικό αέριο και άλλα αέρια 

• Ανάκτηση υδρογόνου στις διεργασίας κατεργασίας πετρελαίου 

Για το διαχωρισμό O2–Ar με μεμβράνες, υπάρχει έλλειψη εμπορικών εφαρμογών με 

αποτέλεσμα τη μειωμένη έρευνα και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος (Ceylan, 2019). Κύριος λόγος 
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αποτελεί ότι οι διαθέσιμες στην αγορά μεμβράνες, που ως επί το πλείστον είναι πολυμερικής 

φύσεως που δείχνουν χαμηλή εκλεκτικότητα για το ζεύγος O2 και Ar εξαιτίας παρόμοιων 

ιδιοτήτων (π.χ. μοριακό μέγεθος, διαλυτότητα) των μορίων των δύο αερίων  (Haraya και Hwang, 

1992). Σε ένα τυπικό διαχωρισμό O2–Ar, το O2 έχει μεγαλύτερη διαπερατότητα από το Ar, οπότε 

σε ένα διαχωριστή μεμβράνης, η τροφοδοσία θα χωριστεί σε ένα διήθημα εμπλουτισμένο με O2 

και το υπόλειμμα θα είναι εμπλουτισμένο με Ar (Haraya και Hwang, 1992). Για την επιλογή του 

υλικού των μεμβρανών, υπενθυμίζεται ότι η συσκευή της μεμβράνης θα είναι συνδεδεμένη με τη 

διεργασία της κρυογονικής απόσταξης αέρα, οπότε η θερμοκρασία λειτουργίας της είναι 

σημαντικό κριτήριο επιλογής. 

Όταν εξετάζεται η καταλληλόλητα μιας μεμβράνης για ένα διαχωρισμό δύο αερίων, το πρώτο 

πράγμα που πρέπει να κοιτάξει κάποιος είναι η εκλεκτικότητα και η διαπερατότητα των αερίων 

στο συγκεκριμένο υλικό. Εκτός αυτού, η μακροχρόνια θερμική και χημική σταθερότητα, μηχανική 

αντοχή και υψηλή ανθεκτικότητα στις μολύνσεις είναι επιπλέον παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη (Koros και Mahajan, 2000). Η Ceylan (2019) στη διδακτορική της διατριβή 

πραγματοποίησε μια αξιόλογη εκτενή συλλογή δεδομένων εκλεκτικότητας και διαπερατότητας για 

όλες τις διαθέσιμες μεμβράνες που υπάρχουν στη ανοικτή βιβλιογραφία και κατάλογο 

ευρεσιτεχνιών που αφορούν το διαχωρισμό O2–Ar. Οι μεμβράνες αυτές είναι κατασκευασμένες 

από υλικά όπως πολυμερή, άνθρακα και ζεόλιθους και τις χωρίζει σε τρεις κατηγορίες ανάλογα τη 

θερμοκρασία λειτουργίας: α) θερμοκρασίας περιβάλλοντος, β) χαμηλής θερμοκρασίας και γ) 

υψηλής θερμοκρασίας.  

Οι περισσότερες μεμβράνες που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία είναι πολυμερικής φύσεως 

και λειτουργούν σε θερμοκρασία 298–308 Κ και περιλαμβάνουν πολυμερή, όπως 

πολυβινιλοχλωρίδιο, πολυστυρένιο, πολύ(α-αμινοξέα) και πολλά άλλα. Η δουλειά των Haraya και 

Hwang (1992) έδειξε ότι τα δύο καλύτερα πολυμερή σε αυτή τη κατηγορία από άποψη 

εκλεκτικότητας και διαπερατότητας είναι το PPO (πολύ(p-φενυλενο οξείδιο)) και το TMPC 

(tetramethyl bisphenol-A polycarbonate). Η εκλεκτικότητα είναι περίπου στο 2.5 που είναι σχετικά 

χαμηλή, αλλά είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτά τα υλικά έχουν πιο σταθερές φυσικές ιδιότητες 

που τους προσδίδουν μια μηχανική υπεροχή έναντι των άλλων πολυμερών (Haraya και Hwang, 

1992). 

 Οι πολυμερικές μεμβράνες είναι η κυρίαρχη κατηγορία μεμβρανών για διαχωρισμό αερίων 

στη βιομηχανία εξαιτίας ενός πλήθους πλεονεκτημάτων όπως χαμηλό κόστος, ευέλικτη σχεδίαση 

και εύκολη κατασκευή, αλλά ο μόνος περιορισμός τους είναι ότι δεν μπορούν να έχουν ταυτόχρονα 

υψηλή εκλεκτικότητα και υψηλή διαπερατότητα. Υπάρχει μια «αντικρουόμενη συμπεριφορά» 
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(trade-off) ανάμεσα στα δύο αυτά μεγέθη, δηλαδή μια πολυμερική μεμβράνη με υψηλή 

εκλεκτικτότητα παρουσιάζει χαμηλή διαπερατότητα και το ανάποδο. Αυτή η σχέση στη 

βιβλιογραφία μπορεί να αναπαρασταθεί με το “άνω όριο Robeson” και υπάρχουν διαγράμματα, 

ονόματι Robeson plots, για διάφορα ζεύγη αερίων σημαντικά στη βιομηχανία που περιλαμβάνουν 

βιβλιογραφικές τιμές εκλεκτικότητας και διαπερατότητας πολυμερικών μεμβρανών και δείχνουν 

τον «έμφυτο» περιορισμό τους. Για το ζεύγος Ο2/Αr, δεν υπάρχει αντίστοιχο διάγραμμα στη 

βιβλιογραφία, αλλά η Ceylan (2019) κατασκεύασε ένα με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα που 

συνέλεξε και φαίνεται στο Σχήμα 1.12. Στο Σχήμα 1.12(α), γίνεται αναπαράσταση ενός βασικού 

διαγράμματος και δείχνει πως οι συμβατικές πολυμερικές μεμβράνες βρίσκονται κάτω από όριο 

(κόκκινη γραμμή), ενώ η επιθυμητή περιοχή της υψηλής εκλεκτικότητας και διαπερατότητας είναι 

πάνω και δεξιά από αυτό. Στο Σχήμα 1.12(β), το πιο αναλυτικό διάγραμμα παρουσιάζεται όπου 

έχουν εισαχθεί τα δεδομένα των περισσότερων μεμβρανών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για το 

διαχωρισμό Ο2/Αr. Επιβεβαιώνεται και εδώ πως οι απλές πολυμερικές μεμβράνες (μπλε ρόμβοι) 

στην πλειοψηφία τους είναι κάτω από το όριο. 

 

Σχήμα 1.12: Διαγράμματα Robeson για διαχωρισμό O2-Ar : (a) βασικό διάγραμμα με τις περιοχές 

άνω και κάτω από το όριο, (β) λεπτομερές διάγραμμα με δεδομένα των περισσότερων 

μεμβρανών της βιβλιογραφίας (Ceylan, 2019) 

 

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα στο Σχήμα 1.12(β), πλέον έχουν αναπτυχθεί υλικά που 

ξεπερνούν το όριο Robeson. Μια κατηγορία υλικών είναι πολυμερικής φύσεως, αλλά με 

διαφορετική μορφολογία: οι μεμβράνες μικτής μήτρας (mixed matrix membranes) και τα πολυμερή 

εγγενούς μικροπορώδους (polymer of intristric microporosity). Αν και παρουσιάζουν καλύτερες 

ιδιότητες διαχωρισμού από τα συμβατικά πολυμερή, εμφανίζουν και  μειονεκτήματα. Οι πολυμερικές 

μεμβράνες μικτής μήτρας δεν μπορούν εύκολα να διαμορφωθούν σε λεπτές ίνες εξαιτίας της άκαμπτης 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ

(α) Πολυμερικές μεμβράνες

Μεμβράνες άνθρακα

Ζεολιθικές μεμβράνες

CMSM-1

PIMs

MMMs

(β)
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δομής τους (Mahajan et al., 1999, όπως αναφέρεται στη Ceylan, 2019, p. 59) και τα πολυμερή 

εγγενούς μικροπορώδους υποκύπτουν εύκολα σε φυσική φθορά που μειώνει τη διαπερατότητα των 

συστατικών με τη πάροδο του χρόνου (Swaidan et al., 2015). 

Οι μεμβράνες από άνθρακα ή μοριακά κόσκινα άνθρακα (CMS) είναι μια κατηγορία 

μεμβρανών που έχουν προοπτική να ενσωματωθούν στη βιομηχανία των διαχωρισμών αερίου και 

να αντικαταστήσουν τις πολυμερικές μεμβράνες (Koros και Mahajan, 2000). Το βασικό υλικό είναι 

ο ενεργός άνθρακας που έχει ήδη αναφερθεί πως χρησιμοποιείται σε διεργασίες προσρόφησης ως 

προσροφητικό υλικό για το Ο2 (Hayashi, Tsuchiya και Haruna, 1984; Jin, Malek και Farooq, 2006).  

Στο Σχήμα 1.12(β), οι CMS μεμβράνες (κίτρινοι αστερίσκοι) αναφέρονται σε μια κατηγορία 

μεμβρανών CMS με πόρους διαμέτρου της τάξης των nm και εμφανίζουν εκλεκτικότητα 

μεγαλύτερη από τις περισσότερες πολυμερικές μεμβράνες, περίπου 3 – 6.5.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μεμβράνη τύπου CMS που έχει αναπτυχθεί από τους 

Soffer et al. (1997) και μπορεί να λειτουργήσει σε κρυογενείς θερμοκρασίες. Οι πολυμερικές 

μεμβράνες αδυνατούν να λειτουργήσουν σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες καθώς παγώνουν, η 

διάχυση των αερίων εμποδίζεται σημαντικά και επομένως μειώνεται η διαπερατότητα τους 

(Ceylan, 2019). Στο Σχήμα 1.12(β), η μεμβράνη είναι η CMSM-1 και εμφανίζει σημαντική αύξηση 

στην εκλεκτικότητα με μείωση της θερμοκρασίας και παράλληλα επιτυγχάνεται μια ικανοποιητική 

διαπερατότητα. Με μείωση της θερμοκρασίας από τους 300 K στους 100 Κ περίπου, η 

εκλεκτικότητα Ο2/Αr αυξάνεται από 5 σε 50 και ο συντελεστής διαπερατότητας του Ο2 μειώνεται 

από περίπου 182 Barrer στα 64 Barrer. Από όλα τα υλικά που υπάρχουν στη βιβλιογραφία και 

έχουν γίνει δοκιμές για το διαχωρισμό Ο2/Αr, η μεμβράνη CMSM-1 έχει τις καλύτερες ιδιότητες 

διαχωρισμού (Ceylan, 2019). Μειονεκτήματα, σε σχέση με τις εμπορικές πολυμερικές μεμβράνες 

είναι το υψηλό κόστος κατασκευής κάτι που δυσχεραίνει την εφαρμογή τους σε εφαρμογές 

βιομηχανικής κλίμακας καθώς αυξάνεται αρκετά το πάγιο κόστος εξαιτίας των πολλών διατάξεων 

που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση μεγάλων παροχών τροφοδοσίας (Koros και 

Mahajan, 2000). 

Στην τελευταία κατηγορία, περιλαμβάνονται ιοντο-αγώγιμα κεραμικά που είναι μόνο 

διαπερατά σε ιόντα O2 και λειτουργούν σε θερμοκρασίες πάνω από 1000 K (Ceylan, 2019). 

Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, δεν λαμβάνονται υπόψη στη παρούσα εργασία για το 

διαχωρισμό Ο2/Αr από τη στιγμή που η μεμβράνη συνδέεται με το σύστημα κρυογονικής 

απόσταξης αέρα, οπότε για πρακτικούς και ενεργειακούς λόγους παραλείπονται.  

Τα υλικά που θα προχωρήσουν σε επίπεδο σύγκρισης και με βάση τις αποδόσεις τους θα γίνει 

η τελική τους επιλογή για το σύστημα της μεμβράνης, εμφανίζονται στον Πίνακας 1.1 με τις τιμές 
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εκλεκτικότητας Ο2-Αr και συντελεστή διαπερατότητας  Ο2. Για την εκπροσώπηση των 

συμβατικών πολυμερικών μεμβρανών επιλέγεται η TMPC, ενώ για τις ανθρακικές επιλέγεται η 

CMSM-1 που αποτελεί την καλύτερη μεμβράνη για διαχωρισμό O2-Ar.  Για την CMSM-1, 

εισάγονται 5 τιμές θερμοκρασίας με τις αντίστοιχες τιμές των μεγεθών διαχωρισμού, καθώς η 

διαπερατότητα μεταβάλλεται συναρτήσει της θερμοκρασίας. 

Πίνακας 1.1: Δεδομένα ιδιοτήτων εξεταζόμενων μεμβρανών για διαχωρισμού Ο2/Αr 

Μεμβράνη 
Θερμοκρασία 

λειτουργίας (Κ) 

Εκλεκτικότητα 

Ο2-Αr 

Συντελεστής 

διαπερατότητας Ο2 

(Barrer) 

Πηγή: 

Πολυμερική 

TMPC 298 2.43 3.98 

(Haraya και 

Hwang, 

1992) 

Ανθρακική 

CMSM-1 

104 50.3 64.2 

(Soffer et 

al., 1997) 

152 22.8 119 

177 16.4 133 

207 13.5 144 

301 5.50 182 

 

 

1.4. Στόχοι παρούσας διπλωματικής εργασίας 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αρχικό σκοπό την ανάπτυξη ενός μαθηματικού 

μοντέλου μεμβράνης τύπου κοίλων ινών και στη συνέχεια, την προσομοίωση του μοντέλου για να 

εξεταστεί η συμπεριφορά του και να διαπιστωθεί αν είναι ικανό το να πραγματοποιήσει 

διαχωρισμό O2-Ar με κάποιες βασικές απαιτήσεις σε καθαρότητα και ανάκτηση σε δύο 

εξεταζόμενα υλικά. Έπειτα, θα γίνει μοντελοποίηση και προσομοίωση του συστήματος της 

κρυογονικής απόσταξης που θα αποτελέσει το βασικό σενάριο διαχωρισμού για σύγκριση με το 

εναλλακτικό σενάριο της μεμβράνης. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μια τεχνικοοικονομική σύγκριση 

μεταξύ των δύο διεργασιών με βάση τη βελτιστοποίηση μιας αντικειμενικής οικονομικής 

συνάρτησης που λαμβάνει υπόψη τα πάγια και λειτουργικά κόστη της εκάστοτε διεργασίας, 

κάνοντας χρήση διαφόρων συσχετίσεων και δεδομένων κόστους από τη βιβλιογραφία. Η  

μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση των διεργασιών που θα ακολουθήσουν 
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πραγματοποιήθηκαν στο υπολογιστικό περιβάλλον του gPROMS™  με χρήση του εργαλείου 

gPROCESS™ (Siemens Process Systems Engineering Ltd, 2021α). 

 

1.5. Συνοπτική περιγραφή των κεφαλαίων 

Παρακάτω, παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή των κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν 

• Στο Κεφάλαιο 2,  αναπτύσσεται το μαθηματικό μοντέλο της μεμβράνης τύπου κοίλων ινών 

για τον διαχωρισμό του αερίου μίγματος O2-Ar και πραγματοποιείται προσομοίωση αυτού 

με στόχο να διευρυνθεί η συμπεριφορά του μοντέλου σε μεταβολές διαφόρων παραμέτρων 

και να ελεγχθεί αν συμφωνεί με τη θεωρία. 

• Στο Κεφάλαιο 3, κατασκευάζεται το διάγραμμα ροής της κρυογονικής απόσταξης Ar και 

εξετάζεται η συμπεριφορά της διεργασίας μέσω προσομοίωσης. 

• Στο Κεφάλαιο 4, πραγματοποιείται η βελτιστοποίηση, τεχνικοοικονομική αξιολόγηση και 

η σύγκριση των διεργασιών της απόσταξης και διαχωρισμού μεμβράνης. Αρχικά, γίνεται 

περιγραφή  του προβλήματος και εισάγονται η αντικειμενική συνάρτηση κόστους και οι 

οικονομικές συναρτήσεις που την συνοδεύουν. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η 

βελτιστοποίηση των δύο διεργασιών βάση κάποιων περιορισμών και τέλος, γίνεται 

σύγκριση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Για την βελτιστοποίηση του συστήματος 

των μεμβρανών, προηγείται η επιλογή του κατάλληλου υλικού προς χρήση. 

• Στο Κεφάλαιο 5, συνοψίζονται τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας και 

παρουσιάζονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στο μέλλον. 

  



 

26 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Διεργασίας 

Διαχωρισμού Αργού με μεμβράνες 

Η τεχνολογία των μεμβρανών αρχίζει να εισχωρεί στο πεδίο του διαχωρισμού O2-Ar και 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για αυτό και επιλέχθηκε να μοντελοποιηθεί και να συγκριθεί 

με το βασικό σενάριο της κρυογονικής απόσταξης. Η διάταξη που θα μοντελοποιηθεί είναι o 

διαχωριστής μεμβράνης τύπου κοίλων ινών, καθώς πρόκειται για τη πιο διαδεδομένη συσκευή 

διαχωρισμού μεμβρανών και η εύκολη γεωμετρία της συσκευής σε σχέση με τη σπειροειδή 

μεμβράνη ευνοεί τη μοντελοποίηση. 

 

2.1. Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου 

Η μοντελοποίηση του συστήματος διαχωρισμού μεμβράνης κοίλων ινών χωρίζεται σε τρία 

υπoμοντέλα που περιγράφουν ξεχωριστά τη δέσμη των κοίλων ινών, το κέλυφος του διαχωριστή 

και το τοίχωμα των ινών που αποτελεί τη μεμβράνη. Αυτά τα υπομοντέλα συνδέονται μεταξύ τους 

μέσω κατάλληλων σχέσεων ώστε να επιτρέπεται η ροή πληροφορίας από το ένα στο άλλο, όπως 

παροχή συστατικών και πίεση,  δημιουργώντας έτσι το συνολικό μοντέλο του διαχωριστή.  

Βασικές παραδοχές που εκφράζουν το συνολικό μοντέλο είναι: 

• Τα συστατικά εντός της διάταξης βρίσκονται σε αέρια φάση, οπότε και ο διαχωρισμός 

που γίνεται αναφέρεται μόνο σε αέρια. Αυτή η παραδοχή είναι απαραίτητη ώστε οι 

φυσικές ιδιότητες που θα υπολογιστούν να αναφέρονται σε αέρια φάση. 

• Η διάταξη λειτουργεί σε μόνιμη κατάσταση, οπότε δεν υπάρχουν χρονικές μεταβολές 

σε μεταβλητές, όπως πίεση και συγκέντρωση. 

• Η διάταξη λειτουργεί σε συνθήκες σταθερής και ίσης θερμοκρασίας τόσο στις κοίλες 

ίνες, όσο και στο κέλυφος. Επεκτείνεται η παραδοχή στο ότι το σύστημα θεωρείται 

καλά μονωμένο, οπότε δεν υπάρχει θερμική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. 

Σύμφωνα με την υπολογιστική μελέτη του Gorissen (1987), μπορεί να επέλθει εκ των 

έσω αλλαγή στη θερμοκρασία του συστήματος, εξαιτίας του φαινομένου Joule-

Thompson που προκαλείται από την εκτόνωση των αερίων που διαπερνούν τη 

μεμβράνη από την περιοχή υψηλής πίεσης στη περιοχή χαμηλής πίεσης. Όμως, για την 

περίπτωση διαχωρισμού O2/Ν2, η θερμοκρασιακή αλλαγή είναι περίπου 3 Κ, οπότε 

μπορεί να θεωρηθεί λογική η ισοθερμοκρασιακή παραδοχή για το ζεύγος Ο2-Ar. 
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• Στο εσωτερικό των ινών και του κελύφους, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν ακτινικές 

μεταβολές στη συγκέντρωση, παρά μόνο αξονικές (Shindo et al., 1985). Αυτομάτως 

γίνεται κατάργηση των οριακών στρωμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του τοιχώματος 

των ινών και η συγκέντρωση ενός συστατικού κοντά στα τοιχώματα θα είναι ίδια με 

αυτή στον κύριο όγκο του ρευστού. 

• Ο όρος της διάχυσης έχει αμελητέα επίδραση εντός των κοίλων ινών και του κελύφους 

κατά την αξονική διεύθυνση, επομένως παραλείπεται από τις εξισώσεις. 

• Η ροή εντός των κοίλων ινών και του κελύφους θεωρείται εμβολική, δηλαδή η 

ταχύτητα είναι ακτινικά σταθερή. 

• Δεν λαμβάνει χώρα καμία αντίδραση εντός της διάταξης. 

• Η διάταξη λειτουργεί αποκλειστικά σε συνθήκες αντιρροής. 

• Το μήκος της συνολικής διάταξης ισούται με το μήκος των αυλών και του κελύφους. 

• Η αλλαγή πίεση στις εισόδους/εξόδους του κελύφους και των ινών (από απότομη 

συστολή/διαστολή) θεωρείται αμελητέα.  

Το μοντέλο στο σύνολο του αποτελεί ένα σύστημα μερικών διαφορικών και αλγεβρικών 

εξισώσεων (Partial Derivative Algebraic Equation system - PDAEs), όπου τα κύρια ισοζύγια 

μάζας, ενέργειας και ορμής είναι σε διαφορική μορφή. Ο μονοδιάστατος χώρος του μοντέλου 

καθίσταται αδιάστατος με τη χρήση της μεταβλητής z που παίρνει τιμές από 0 έως 1 και εκφράζει 

το αδιάστατο μήκος της συσκευής. 

 

2.1.1. Υπομοντέλο δέσμης κοίλων ινών  

Οι επιπλέον παραδοχές που ισχύουν συγκεκριμένα για το μοντέλο των κοίλων ινών είναι: 

• Η παραμόρφωση των κοίλων ινών κάτω από συνθήκες πίεσης είναι αμελητέα (Pan, 

1986; Mourgues και Sanchez, 2005), ανεξαρτήτως αν η πίεση εφαρμόζεται 

εσωτερικά ή εξωτερικά αυτών. 

• Κάθε ίνα θεωρείται ένας κυλινδρικός σωλήνας σταθερής διαμέτρου. 

• Η ροή εντός των ινών θεωρείται στρωτή και έτσι η πτώση πίεσης υπολογίζεται από 

την εξίσωση Hagen–Poiseuille. 
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Το ολικό διαφορικό ισοζύγιο ορμής του ρεύματος διατυπώνεται ως εξής:  

0 =  − 
𝜕(𝑃𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 · 105)

𝜕𝑧
⋅

1

𝐿
−

𝜕(𝜌𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 · 𝑢𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟
2 )

𝜕𝑧
·

1

𝐿
−

32 · 𝜇𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 · 𝑢𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟  

(𝐷𝑖𝑛 · 10−3)2
, ∀ 𝑧 ∈ (0,1] 

 

(2.1) 

όπου στα αριστερά ο όρος της συσσώρευσης είναι ίσος με μηδέν (μόνιμη κατάσταση), ενώ στα 

δεξιά συμπεριλαμβάνονται με τη σειρά: ο όρος της δύναμης που ασκείται από τη πίεση του 

ρευστού, ο όρος της συναγωγής και ο όρος της πτώσης πίεσης που προκαλείται από τη τριβή του 

ρευστού με τα εσωτερικά τοιχώματα των κοίλων ινών και εκφράζεται με τη εξίσωση Hagen–

Poiseuille. 

Η μορφή του διαφορικού ισοζυγίου μάζας για το συστατικό i  για το εσωτερικό μιας ίνας είναι: 

0 =  − 
𝜕𝐽𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟

𝜕𝑧
·

1

𝐿
−

𝐽𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖
· 𝜋 · 𝐷𝑖𝑛

𝐴𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 · 10−3
, ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ (0,1]  (2.2) 

όπου στα αριστερά ο όρος της συσσώρευσης είναι ίσος με μηδέν (μόνιμη κατάσταση), ενώ στα 

δεξιά συμπεριλαμβάνονται με τη σειρά: ο όρος της συναγωγής και ο όρος της μεταφοράς του 

συστατικού i διαμέσου των τοιχωμάτων των ινών που είναι η μεμβράνη. 

Η επιφάνεια διατομής μιας κοίλης ίνας υπολογίζεται από την εσωτερική της διάμετρο: 

𝐴𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = 𝜋
𝐷𝑖𝑛

2

4
 (2.3) 

 

Η τοπική μαζική πυκνότητα ροής και μαζική παροχή του συστατικού i, καθώς και η τοπική 

παροχή μάζας του μίγματος στο εσωτερικό των ινών υπολογίζονται αντίστοιχα: 

𝐽𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = 𝑥𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 ·  𝜌𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 · 𝑢𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟, ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1] (2.4) 

𝐹𝑖,𝑡𝑢𝑏𝑒 = 𝑥𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 ·  𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 , ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1] (2.5) 

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = 𝑁𝑡 · (𝐴𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 · 10−6) ∑ 𝐽𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 

𝑖

, ∀  𝑧 ∈ (0,1] (2.6) 

 

Επίσης, εισάγεται ο φυσικός περιορισμός που εκφράζει ότι το άθροισμα των κλασμάτων 

μάζας όλων των συστατικών του μίγματος ισούται με τη μονάδα: 

∑ 𝑥𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 

𝑖

= 1, ∀  𝑧 ∈ (0,1]  (2.7) 



 

29 

Με την παραδοχή της ισοθερμοκρασιακής λειτουργίας, το ολικό διαφορικό ισοζύγιο 

ενέργειας παίρνει τη μορφή: 

𝜕𝑇𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟

𝜕𝑧
=  0, ∀  𝑧 ∈ (0,1]  (2.8) 

Μετατροπή των μεταβλητών μάζας σε γραμμομοριακές μεταβλητές για το συστατικό i με 

τη προσθήκη νέων συμβόλων και χρήση του μοριακού βάρους για τον υπολογισμό τους: 

𝐽𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟
=

𝐽𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 

𝑀𝑊𝑖
, ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1] (2.9) 

𝑁𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 =
𝐹𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 

𝑀𝑊𝑖
, ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1] (2.10) 

𝑁𝑡𝑜𝑡,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = ∑ 𝑁𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 

𝑖

, ∀  𝑧 ∈ (0,1] (2.11) 

𝑤𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 =
𝑁𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟

𝑁𝑡𝑜𝑡,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 
, ∀  𝑖, 𝑧 ∈ (0,1] (2.12) 

 

Τέλος, τα μεγέθη της πυκνότητας και του δυναμικού ιξώδους είναι συναρτήσεις της πίεσης, 

θερμοκρασίας και κλάσματος μάζας: 

𝜌𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = 𝜌(𝛵𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 , 𝑃𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟, 𝑥𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟), ∀ 𝑧 ∈ [0,1] (2.13α) 

𝜇𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = 𝜇(𝛵𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 , 𝑃𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟, 𝑥𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟), ∀ 𝑧 ∈ [0,1] (2.13β) 

 

 

2.1.2. Υπομοντέλο κελύφους 

Οι επιπλέον παραδοχές που ισχύουν συγκεκριμένα για το μοντέλο του κελύφους είναι: 

• Η δέσμη των αυλών θεωρείται ως ένα συνεχές ακτινικά συμμετρικό πορώδες μέσο 

εσωτερικά του κελύφους.  

• Η πτώση πίεσης περιγράφεται από την ολοκληρωμένη εξίσωση Ergun που καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις ροής (στρωτή, μεταβατική και τυρβώδης) 
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Το ολικό διαφορικό ισοζύγιο ορμής για το ρεύμα διατυπώνεται ως εξής:  

0 =  − 
𝜕(−𝑃𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 · 105)

𝜕𝑧
⋅

1

𝐿
−

𝜕(−𝜌𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 · 𝑢𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙
2 )

𝜕𝑧
·

1

𝐿
  

−
150 · (𝑢𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 · 𝜀) · 𝜇𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 · (1 − 𝜀)2 

(𝐷𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙 · 10−3)
2

· 𝜀3
−

1.75 · 𝜌𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 · (𝑢𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 · 𝜀)2 · (1 − 𝜀)

(𝐷𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙 · 10−3) · 𝜀3
,    

∀ 𝑧 ∈ [0,1) 
 

(2.14) 

όπου στα αριστερά ο όρος της συσσώρευσης είναι ίσος με μηδέν (μόνιμη κατάσταση), ενώ στα 

δεξιά συμπεριλαμβάνονται με τη σειρά: ο όρος της δύναμης που ασκείται από τη πίεση του 

ρευστού, ο όρος της συναγωγής, ο όρος της πτώσης πίεσης που εκφράζει τη στρωτή ροή και ο 

όρος της πτώσης πίεσης που εκφράζει τη τυρβώδης ροή. Το σύμβολο του «μείον» στους δύο 

πρώτους όρους δηλώνει τη φορά του ρευστού  προς την αρνητική κατεύθυνση σε σχέση με το 

ρευστό στις κοίλες ίνες που ρέει προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτό οφείλεται στη παραδοχή της 

λειτουργίας αντιρροής της διάταξης. 

Η ισοδύναμη σφαιρική διάμετρος που εισάγεται στην εξίσωση Ergun υπολογίζεται από την 

παρακάτω σχέση  με τη βοήθεια του πορώδους της διάταξης: 

𝑁𝑡 · 𝜋 · 𝐷𝑜𝑢𝑡 = 𝐴𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 · (1 − 𝜀) ·
6

𝐷𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙
 (2.15) 

όπου o συντελεστής σφαιρικότητας ενσωματώνεται στη μεταβλητή της ισοδύναμης διαμέτρου 

και η επιφάνεια διατομής του κελύφους υπολογίζεται:  

𝐴𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 𝜋
𝐷𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙

2

4
 (2.16) 

Το πορώδες και η εσωτερική διάμετρος του κελύφους υπολογίζονται από την πυκνότητα 

πλήρωσης (packing density): 

𝑝𝑑 = 𝑁𝑡 · (
𝐷𝑜𝑢𝑡

𝐷𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙
)

2

 (2.17) 

𝜀 = 1 − 𝑝𝑑 (2.18) 

 

Η μορφή του διαφορικού ισοζυγίου μάζας για το συστατικό i είναι: 

0 =  − 
𝜕(−𝐽𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙)

𝜕𝑧
·

1

𝐿
+

𝐽𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙𝑖
· 𝑁𝑡 · 𝜋 · 𝐷𝑜𝑢𝑡

𝐴𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙  · 10−3
, ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1) (2.19) 
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όπου στα αριστερά, ο όρος της συσσώρευσης είναι ίσος με μηδέν (μόνιμη κατάσταση), ενώ 

στα δεξιά συμπεριλαμβάνονται με τη σειρά: ο όρος της συναγωγής και ο όρος της μεταφοράς του 

συστατικού i διαμέσου των τοιχωμάτων των ινών που είναι η μεμβράνη. Επίσης εδώ, το μείον 

ορίζει την αντίθετη ροή του ρευστού στο κέλυφος σε σχέση με το ρευστό στις ίνες. 

Η τοπική μαζική πυκνότητα ροής και παροχή του συστατικού i καθώς και η τοπική παροχή 

μάζας του μίγματος στο εσωτερικό του κελύφους υπολογίζονται αντίστοιχα: 

𝐽𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 𝑥𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 ·  𝜌𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 · 𝑢𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 , ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1] (2.20) 

𝐹𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 𝑥𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 ·  𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 , ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1] (2.21) 

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑒𝑠 · (𝐴𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 · 10−6) ∑ 𝐽𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 

𝑖

, ∀  𝑧 ∈ [0,1) (2.22) 

 

Επίσης, εισάγεται ο φυσικός περιορισμός που εκφράζει ότι το άθροισμα των κλασμάτων 

μάζας όλων των συστατικών του μίγματος ισούται με τη μονάδα: 

∑ 𝑥𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 

𝑖

= 1, ∀  𝑧 ∈ [0,1)  (2.23) 

Με την παραδοχή της ισοθερμοκρασιακής λειτουργίας, το ολικό διαφορικό ισοζύγιο 

ενέργειας παίρνει τη μορφή: 

𝜕𝑇𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙

𝜕𝑧
=  0, ∀  𝑧 ∈ [0,1)  (2.24) 

Μετατροπή των μεταβλητών μάζας σε γραμμομοριακές μεταβλητές με τη προσθήκη νέων 

συμβόλων και χρήση του μοριακού βάρους για τον υπολογισμό τους: 

𝐽𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙
=

𝐽𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 

𝑀𝑊𝑖
, ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1] (2.25) 

𝑁𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 =
𝐹𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 

𝑀𝑊𝑖
, ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1] (2.26) 

𝑁𝑡𝑜𝑡,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = ∑ 𝑁𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 

𝑖

, ∀  𝑧 ∈ [0,1) (2.27) 

𝑤𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 =
𝑁𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 

𝑁𝑡𝑜𝑡,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 
, ∀  𝑖, 𝑧 ∈ [0,1) (2.28) 
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Τέλος, τα μεγέθη της πυκνότητας και δυναμικού ιξώδους είναι συναρτήσεις της πίεσης, 

θερμοκρασίας και κλάσματος μάζας: 

𝜌𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 𝜌(𝛵𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙, 𝑃𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 , 𝑥𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙), ∀ 𝑧 ∈ [0,1] (2.29α) 

𝜇𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 𝜇(𝛵𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙, 𝑃𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 , 𝑥𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙), ∀ 𝑧 ∈ [0,1] (2.29β) 

 

2.1.3. Υπομοντέλο μεμβράνης 

Οι επιπλέον παραδοχές που ισχύουν συγκεκριμένα για το μοντέλο της μεμβράνης είναι: 

• Η μεμβράνη που αξιοποιεί το σύστημα έχει ασύμμετρη μορφολογία και το 

επιδερμικό στρώμα βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του τοιχώματος 

• Οι διαπερατότητες των αερίων συστατικών στο μίγμα είναι ίδιες με αυτές των 

καθαρών αερίων, δηλαδή δεν επηρεάζονται από την παρουσία των άλλων 

συστατικών του μίγματος (Shindo et al., 1985; Mourgues και Sanchez, 2005). 

Σύμφωνα με τη Ceylan (2019), στη βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν έρευνες που να 

υπολογίζουν τις διαπερατότητες των αερίων όταν βρίσκονται σε μίγματα, καθώς τα 

πειράματα που πραγματοποιήθηκαν έγιναν με καθαρά αέρια.  

• Οι διαπερατότητες είναι σταθερές και ανεξάρτητες της πίεσης και συγκέντρωσης 

(Pan, 1986). 

• Το πάχος της μεμβράνης είναι σταθερό σε όλο το μήκος των ινών (Shindo et al., 

1985; Mourgues και Sanchez, 2005). 

• Το πορώδες υπόστρωμα έχει αμελητέα αντίσταση στη διαπέραση των αερίων 

(Kaldis, Kapantaidakis και Sakellaropoulos, 2000).  

• Δεν υπάρχουν φαινόμενα διάχυσης στο υπόστρωμα (back-diffusion), εφόσον το 

επιδερμικό στρώμα είναι πολύ λεπτό και το υπόστρωμα έχει υψηλό πορώδες, οπότε 

οι συγκεντρώσεις των συστατικών μετά το επιδερμικό στρώμα θα είναι ίδιες με 

αυτές στον κύριο όγκο του διηθήματος (Pan, 1986).  

• Το προφίλ της συγκέντρωσης εντός της μεμβράνης θεωρείται γραμμικό. 

Η πιο σημαντική εξίσωση της διάταξης είναι η εξίσωση που εκφράζει τη μεταφορά των 

συστατικών διαμέσου της μεμβράνης. Θεωρώντας την περιοχή τροφοδοσίας/υψηλής πίεσης από 

τη μεριά των κοίλων ινών, η Εξίσωση (1.1) επεκτείνεται στη μορφή (με σωστές μονάδες) : 
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𝐽𝑚𝑒𝑚𝑖
= (

𝑃𝑀𝑖

𝑙𝑚
) ⋅ (𝑝𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 − 𝑝𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙) · 3.35 ·  10−8, ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1] (2.30) 

 

όπου 𝑙𝑚 στην περίπτωση των ασύμμετρων μεμβρανών αναφέρεται στο πάχος του επιδερμικού 

στρώματος .  

Οι μερικές πιέσεις για το συστατικό i εκατέρωθεν του τοιχώματος υπολογίζονται ως εξής: 

𝑝𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = 𝑤𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 · 𝑃𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 , ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1] (2.31) 

𝑝𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 𝑤𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 · 𝑃𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 ,           ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1] (2.32) 

 

Η διαπερατότητα των συστατικών, όπως έχει αναφερθεί, ορίζεται ως ο λόγος του συντελεστή 

διαπερατότητας προς το πάχος της μεμβράνης: 

�̅�𝑀𝑖
= (

𝑃𝑀𝑖

𝑙𝑚 · 10−3
) , ∀ 𝑖 (2.33) 

 

Επιπλέον, ορίζεται η μέση διάμετρος, η μέση ολική επιφάνεια της μεμβράνης και το πάχος του 

τοιχώματος των κοίλων ινών: 

 

Η παροχή έχει μονάδα 
𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼

𝜒𝜌ό𝜈𝜊
 , ενώ η πυκνότητα ροής 

𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼

𝜀𝜋𝜄𝜑ά𝜈𝜀𝜄𝛼·𝜒𝜌ό𝜈𝜊
 . Από τη στιγμή που το 

πάχος του τοιχώματος των ινών είναι υπολογίσιμο (της τάξης των mm), δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι η πυκνότητα ροής διαμέσου αυτού είναι σταθερή, επειδή η ολική εξωτερική επιφάνεια των 

ινών είναι μεγαλύτερη από την ολική εσωτερική επιφάνεια. Θεωρώντας σταθερή την πυκνότητα 

ροής δημιουργείται το παράδοξο ότι η εξερχόμενη παροχή του συστατικού από το τοίχωμα είναι 

μεγαλύτερη από την εισερχόμενη σε αυτό, κάτι που αντιβαίνει στην αρχή διατήρηση της μάζας.  

Σύμφωνα με το Σχήμα 2.1, γίνεται μεταφορά του συστατικού i από την ίνα (τμήμα τροφοδοσίας) 

στο κέλυφος (τμήμα διηθήματος) και το επιδερμικό στρώμα (μπλε καμπύλη) βρίσκεται στην 

πλευρά του κελύφους επειδή έχει μεγαλύτερη επιφάνεια, άρα και επιτυγχάνεται περισσότερος 

διαχωρισμός. Για  το συστατικό i περιμετρικά μιας ίνας για ένα απειροελάχιστο μήκος dz ισχύει: 

𝐷𝑎𝑣𝑔 =
(𝐷𝑖𝑛 + 𝐷𝑜𝑢𝑡)

2
 (2.34) 

𝐴𝑚𝑒𝑚 = 𝑁𝑡 · 𝐿 · 𝜋 · 𝐷𝑎𝑣𝑔 · 10−3 (2.35) 

𝑡𝑤 =
𝐷𝑜𝑢𝑡 − 𝐷𝑖𝑛

2
 (2.36) 
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𝛮𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖
= 𝛮𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙𝑖

 (2.37) 

𝐽𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖
· 𝑑𝐴𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒,𝑖𝑛 =  𝐽𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙𝑖

· 𝑑𝐴𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒,𝑜𝑢𝑡 (2.38) 

𝐽𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖
· (𝜋 · 𝐷𝑖𝑛 · 𝑑𝑧) =  𝐽𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙𝑖

· (𝜋 · 𝐷𝑜𝑢𝑡 · 𝑑𝑧) (2.39) 

𝐽𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖
= 𝐽𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙𝑖

·
𝐷𝑜𝑢𝑡

𝐷𝑖𝑛
  

(2.40) 

 

Σχήμα 2.1: Σχηματική αναπαράσταση της ροής του συστατικού i διαμέσου του τοιχώματος της ίνας 

με το επιδερμικό στρώμα στην εξωτερική πλευρά 

 

Σύμφωνα με την Εξίσωση (2.40), η ροή του συστατικού είναι πιο πυκνή εσωτερικά της ίνας 

και όταν το συστατικό εξέρχεται στο κέλυφος, η ροή γίνεται πιο αραιή. Αν θεωρηθεί ότι το πάχος 

του επιδερμικού στρώματος είναι αμελητέο, τότε η πυκνότητα ροής διαμέσου αυτού είναι ίδια και 

έτσι προκύπτουν οι Εξισώσεις (2.41) και (2.42),  όπου χρησιμοποιείται το μοριακό βάρος για τη 

μετατροπή από mol σε kg: 

𝐽𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙𝑖
= 𝐽𝑚𝑒𝑚𝑖

· 𝑀𝑊𝑖 , ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1]  (2.41) 

𝐽𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖
= 𝐽𝑚𝑒𝑚𝑖

· 𝑀𝑊𝑖 ·
𝐷𝑜𝑢𝑡

𝐷𝑖𝑛
 , ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1]  

(2.42) 

 

2.1.4. Οριακές συνθήκες και μέθοδος διακριτοποίησης  

 Για να οριστεί πλήρως το σύστημα, θα πρέπει να οριστούν οι οριακές συνθήκες στις εισόδους 

των κοίλων ινών και του κελύφους αντίστοιχα. Σε όλες τις περιπτώσεις που θα αναλυθούν, η 

τροφοδοσία εισέρχεται από τη μεριά των κοίλων ινών, οπότε οι οριακές συνθήκες για z = 0 είναι 

οι συνθήκες του ρεύματος τροφοδοσίας που είναι η ολική γραμμομοριακή/μαζική παροχή, τα 

κλάσματα γραμμομορίων/μάζας των συστατικών, η θερμοκρασία και η πίεση του ρεύματος.  
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H ταχύτητα εισόδου του ρεύματος σε ίνες και κέλυφος υπολογίζεται μέσω των εξισώσεων: 

𝑢𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟|𝑧=0 =
𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟

𝜌𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 · 𝑁𝑡 · (𝐴𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 · 10−6)
 (2.43) 

𝑢𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙|𝑧=1  =
𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙

𝜌𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 · (𝐴𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 · 10−6)
 (2.44) 

 

Στη πλευρά του κελύφους, οι οριακές συνθήκες αλλάζουν ανάλογα την λειτουργία του 

συστήματος. Στη λειτουργία 4-πυλών, είναι ευνόητο ότι οι οριακές συνθήκες εισόδου ισούνται με 

τις συνθήκες του ρεύματος που εισέρχεται στο κέλυφος. Στη λειτουργία 3-πυλών, ισχύει: 

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙|𝑧=1 = 0 (2.45α) 

𝜕𝑥𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙

𝜕𝑧
|𝑧=1 = 0 

(2.45β) 

 

Τέλος, χρειάζεται να οριστεί η πίεση σε οποιοδήποτε σημείο του κελύφους για να επιλυθεί το 

σύστημα. Συνήθως, ορίζεται η πίεση στην έξοδο του κελύφους (𝑃𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙|𝑧=0). 

Οι παραπάνω περιορισμοί βασίστηκαν σε αντίστοιχα μοντέλα από τη βιβλιογραφία (Kaldis, 

Kapantaidakis και Sakellaropoulos, 2000; Chu et al., 2019). Η ολική παροχή στο κλειστό άκρο του 

κελύφους είναι μηδενική και για τις συστάσεις των συστατικών εισάγεται μια συνθήκη Neumann. 

Με μηδενική παροχή, η ταχύτητα (από την Εξίσωση (2.44)) μηδενίζεται και το διαφορικό ισοζύγιο 

ορμής του κελύφους (Εξίσωση (2.14)), μετατρέπεται σε μια συνθήκη Neumann για την πίεση (στο 

σημείο z = 1), οπότε για να οριστεί πλήρως το μοντέλο, ορίζεται μια τυπική πίεση στην έξοδο του 

κελύφους ίση με την ατμοσφαιρική. Για τις μεταβλητές των γραμμομορίων, ισχύει ό,τι ισχύει και 

για τις μεταβλητές μάζας και η θερμοκρασία του κελύφους ισούται με τη θερμοκρασία που 

επικρατεί στην περιοχή των κοίλων ινών. 

Εκτός των παραπάνω, θα πρέπει να είναι γνωστά κάποια επιπλέον μεγέθη που αφορούν την 

συσκευή. Επιλέγονται: η εσωτερική διάμετρος των ινών (𝐷𝑖𝑛), το πάχος του επιδερμικού 

στρώματος της μεμβράνης (𝑙𝑚), το πάχος του τοιχώματος των ινών (𝑡𝑤), το μήκος των 

ινών/κελύφους (𝐿), η πυκνότητα πλήρωσης (𝑝𝑑), η μέση ολική επιφάνεια της μεμβράνης (𝐴𝑚𝑒𝑚) 

και οι συντελεστές διαπερατότητας των συστατικών προς διαχωρισμό (𝑃𝑀𝑖
). 

Για την επίλυση του συστήματος των εξισώσεων του μοντέλου, επιλέχθηκε η μέθοδος των 

πεπερασμένων διαφορών που διακριτοποιεί το χώρο σε 70 διαστήματα με βήμα h. Συγκεκριμένα: 
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• Για το υπομοντέλο των κοίλων ινών, εφαρμόζεται η μέθοδος των «προς τα πίσω»  

πεπερασμένων διαφορών (Backward Finite Differences), διότι για το διάστημα (0,1] 

είναι γνωστή η προγενέστερη τιμή της εκάστοτε μεταβλητής για z = 0 και έτσι μπορούν 

να υπολογιστούν οι υπόλοιπες μεταγενέστερες τιμές, καθώς η ροή είναι προς τη θετική 

κατεύθυνση. 

• Για το υπομοντέλο του κελύφους, εφαρμόζεται η μέθοδος των «προς τα εμπρός»  

πεπερασμένων διαφορών (Forward Finite Differences), διότι για το διάστημα [0,1) 

είναι γνωστή η μεταγενέστερη τιμή της εκάστοτε μεταβλητής για z = 1 και έτσι 

μπορούν να υπολογιστούν οι υπόλοιπες προγενέστερες τιμές, καθώς η ροή είναι προς 

την αρνητική κατεύθυνση 

Το μαθηματικό μοντέλο εφαρμόστηκε και προσομοιώθηκε στο περιβάλλον του gPROMS™ 

με χρήση του εργαλείου gPROCESS™ (Siemens Process Systems Engineering Ltd, 2021α). Η 

ανάπτυξη του μοντέλου και η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου διακριτοποίησης βασίστηκε στο 

εκπαιδευτικό υλικό του gPROMS™ που περιλαμβάνει μοντελοποίηση και προσομοίωση 

κατανεμημένων συστημάτων (distributed systems), όπου οι μεταβλητές είναι συναρτήσεις του 

χρόνου και του χώρου (Siemens Process Systems Engineering Ltd, 2021β). 

 

2.2.Προσομοίωση και παραμετρική ανάλυση ευαισθησίας μοντέλου 

Για τη μελέτη της επίδρασης διαφόρων μεταβλητών μεγεθών στο διαχωρισμό O2-Ar σε επίπεδο 

καθαρότητας και ανάκτησης, καθώς και της συμφωνίας της συμπεριφοράς του συστήματος με τη 

θεωρία, πραγματοποιήθηκε μια παραμετρική ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου σε μεταβλητές 

όπως η επιφάνεια της μεμβράνης, ο λόγος πίεσης και ο λόγος ανακύκλωσης. 

 

2.2.1. Περιγραφή του συστήματος και συνθηκών λειτουργίας 

Το σύστημα προς ανάλυση αποτελείται από βασικά δομικά στοιχεία (building blocks) για τη 

παραμετρική ανάλυση που θα ακολουθήσει και παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.2. Τροφοδοσία 

μίγματος Ο2-Αr (FEED) συμπιέζεται ισόθερμα στη διάταξη PC_1 και θερμαίνεται ως θερμοκρασία 

λειτουργίας του συστήματος στη διάταξη HEAT. Στη συνέχεια, το ρεύμα εισάγεται στο 

διαχωριστή μεμβράνης κοίλων ινών (HFMM), όπου εσωτερικά διαχωρίζεται στο διήθημα 

(PERMEATE) και στο υπόλειμμα (RETENTATE). Ένα κλάσμα του υπολείμματος δύναται να 

πάει για εκτόνωση στο PC_2 και να οδηγηθεί ως ανακύκλωση στο κέλυφος της HFFM, όταν αυτή 

βρίσκεται σε λειτουργία 4-πυλών. Σε λειτουργία 3-πυλών, το στοιχείο SPLIT δεν διαχωρίζει το 
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ρεύμα και οι οποιαδήποτε συνθήκες του ρεύματος RECYCLE καθίστανται «ανενεργές» και δεν 

επηρεάζουν τον διαχωρισμό.  

 

Σχήμα 2.2: Διάγραμμα ροής συστήματος διαχωρισμού με μεμβράνη με δυνατότητα ανακύκλωσης 

του υπολείμματος στο κέλυφος της συσκευής 

 

Η τροφοδοσία του υπό εξέταση συστήματος είναι το ρεύμα ΟΞΑΡ που προέρχεται από τη 

κρυογονική απόσταξη αέρα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.3, και οι συνθήκες του παρουσιάζονται 

στον Πίνακας 2.1. Η τροφοδοσία ισούται με 5000 Nm3/h ( ~ 62 mol/s) και η σύσταση σε Ar έχει 

μια τυπική τιμή 10 mol%. Η συγκέντρωση N2 θεωρείται μηδενική και παραλείπεται ως επιπλέον 

συστατικό στο μίγμα προς διαχωρισμό. Η πίεση τροφοδοσίας είναι μια τυπική πίεση που επικρατεί 

εσωτερικά της στήλης χαμηλής πίεσης (Linde Group, 2018) και επειδή λαμβάνεται ένα κορεσμένο 

αέριο ρεύμα από αυτή, η θερμοκρασία είναι περίπου στο σημείο κορεσμένου ατμού. 

Πίνακας 2.1: Συνθήκες εισόδου ρεύματος τροφοδοσίας στη διεργασία διαχωρισμού O2-Ar 

Μέγεθος Τιμή 

Ολική γραμμομοριακή παροχή (mol/s) 62 

Γραμμομοριακό κλάσμα Ο2 (mol/mol) 0.9 

Γραμμομοριακό κλάσμα Αr (mol/mol) 0.1 

Πίεση (bar) 1.5 

Θερμοκρασία (Κ) 94 

 

Οι συνθήκες και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του διαχωριστή μεμβράνης που παραμένουν 

αμετάβλητα κατά την παραμετρική ανάλυση δίνονται στον Πίνακας 2.2. Οι διαπερατότητες των 

συστατικών αναφέρονται στη μεμβράνη TMPC (Πίνακας 1.1), οπότε και η θερμοκρασία στις ίνες 

και στο κέλυφος είναι ίση με τη θερμοκρασία λειτουργίας της μεμβράνης. Η εσωτερική διάμετρος 

και το πάχος του τοιχώματος των ινών είναι τιμές που αναφέρθηκαν και στην Ενότητα 1.3.4, ενώ 
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το πάχος του επιδερμικού στρώματος λαμβάνει μια τυπική τιμή του 1 μm ( = 0.001 mm). Η 

πυκνότητα πλήρωσης λαμβάνεται ίση με την ελάχιστη τιμή του εύρους 45 – 60% που 

παρουσιάζουν οι εμπορικές μεμβράνες (Li, Wang και Chung, 2004). Τέλος, το μήκος της διάταξης 

επιλέχθηκε ίσο με 5 m. 

Στη βιβλιογραφία, το μήκος και ο αριθμός των αυλών της συσκευής δεν έχουν συγκεκριμένο 

εύρος τιμών, καθώς αυτό εξαρτάται από την κατασκευαστική εταιρεία, την εφαρμογή για την 

οποία προορίζεται και τη δυναμικότητα λειτουργίας.  Ο αριθμός των ινών μπορεί να ξεκινάει από 

50 – 5000 (Doran, 2013), να ανεβαίνει στα 20 000 (Li, Wang και Chung, 2004) μέχρι και να 

ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο (McCabe, Smith και Harriott, 2005). Αντίστοιχα, το μήκος μπορεί 

να είναι κάτω από 0.5 m μέχρι 3 m (Li, Wang και Chung, 2004), μεταξύ 3 – 5 m (McCabe, Smith 

και Harriott, 2005), ενώ σε βιομηχανικές εφαρμογές μεγάλη δυναμικότητας, μπορεί να ξεπερνάει 

τα 5 m. 

Πίνακας 2.2: Σταθερές συνθήκες και γεωμετρικά χαρακτηριστικά διαχωριστή μεμβράνης TMPC 

κατά την παραμετρική ανάλυση 

Μέγεθος Τιμή 

Κοίλες ίνες 

Εσωτερική διάμετρος (mm) 0.2 

Πάχος τοιχώματος (mm) 0.1 

Μήκος (m) 5 

Θερμοκρασία (Κ) 298 

Κέλυφος 

Πυκνότητα πλήρωσης 0.45 

Θερμοκρασία (Κ) 298 

Πίεση |z = 0 (bar) 1.013 

Μεμβράνη (TMPC) 

Πάχος επιδερμικού στρώματος (mm) 0.001 

Συντελεστής διαπερατότητας O2 (Barrer) 3.98 

Συντελεστής διαπερατότητας Ar (Barrer) 1.64 

 

Το παρόν μοντέλο αποτελεί μια θεωρητική απεικόνιση μιας συσκευής διαχωρισμού και μπορεί 

να παρομοιαστεί με μια διάταξη μίας ή περισσότερων συσκευών. Σε περίπτωση που το μήκος είναι 

κατασκευαστικά ανέφικτο, η διάταξη μπορεί να θεωρηθεί ως μια συστοιχία μικρότερων σε μήκος 

συσκευών ίδιας διαμέτρου που συνδέονται σε σειρά θεωρώντας αμελητέα τη μεταβολή της  πίεσης 



 

39 

στην είσοδο/έξοδο των ινών και του κελύφους. Όταν η δέσμη περιέχει έναν υπερβολικά μεγάλο 

αριθμό ινών, τότε η διάταξη μπορεί να θεωρηθεί ως μια συστοιχία μικρότερων σε διάμετρο 

συσκευών ίδιου μήκους που συνδέονται παράλληλα και η κάθε μία λειτουργεί ξεχωριστά με 

μικρότερη δυναμικότητα υπό τις ίδιες συνθήκες.  

Προτού παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της παραμετρικής ανάλυσης ευαισθησίας, θα 

χρειαστεί να οριστούν οι μεταβλητές που σχετίζονται με το διαχωρισμό του παρόντος συστήματος: 

• Η καθαρότητα (purity) ενός ρεύματος j ως προς το συστατικό i ορίζεται ως η επί τις 

εκατό περιεκτικότητα του συστατικού i στο ρεύμα j σε mol/mol%. 

• Η ανάκτηση (recovery) του συστατικού i που βρίσκεται στο ρεύμα j ορίζεται ως ο επί 

τις εκατό λόγος της γραμμομοριακής παροχής του συστατικού i στο ρεύμα j προς την 

γραμμομοριακή παροχή του συστατικού i στο ρεύμα τροφοδοσίας σε mol/mol%. 

• Το κλάσμα διαπέρασης (stage cut) ορίζεται ως ο λόγος της διαφοράς της ολικής μαζικής 

παροχής του διηθήματος μείον της ολικής μαζικής παροχής του ρεύματος 

ανακύκλωσης (αν υπάρχει) προς την ολική μαζική παροχή της τροφοδοσίας. 

• Ο λόγος πίεσης (pressure ratio) ορίζεται ως ο λόγος της πίεσης στο τμήμα 

τροφοδοσίας/υψηλής πίεσης προς την πίεση στο τμήμα διηθήματος/χαμηλής πίεσης. 

Επειδή οι πιέσεις μεταβάλλονται κατά μήκος της διάστασης z τόσο στις ίνες, όσο και 

στο κέλυφος, ο λόγος πίεσης αντιπροσωπεύεται από τη μέση τιμή του. 

• Ο λόγος ανακύκλωσης (recycle ratio) ορίζεται ως ο λόγος της ολικής γραμμομοριακής 

παροχής του ρεύματος ανακύκλωσης προς την ολική γραμμομοριακή παροχή του 

ρεύματος του υπολείμματος που φεύγει από τη μονάδα. 

H μαθηματική υπόσταση των παραπάνω ορισμών φαίνεται στις Εξισώσεις (2.46 – 2.50): 

𝑃𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑗 =  100 · 𝑤𝑖,𝑗 (2.46) 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦𝑖,𝑗 =  100 ·
𝑁𝑖,𝑗

𝑁𝑖,𝐹𝐸𝐸𝐷
  (2.47) 

𝜃 =
𝐹𝑃𝐸𝑅𝑀𝐸𝐴𝑇𝐸 − 𝐹𝑅𝐸𝐶𝑌𝐶𝐿𝐸

𝐹𝐹𝐸𝐸𝐷
 (2.48) 

𝑝𝑟𝑎𝑣𝑔 = ∫
𝑃𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟

𝑃𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙

1

0

𝑑𝑧 (2.49) 

𝑟𝑟𝑀𝐸𝑀𝑆𝑌𝑆 =
𝑁𝑅𝐸𝐶𝑌𝐶𝐿𝐸

𝑁𝑅𝐸𝑇𝐸𝑁𝑇𝐴𝑇𝐸
=

𝑓𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇

1 − 𝑓𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇
 (2.50) 
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όπου το ρεύμα j μπορεί να είναι το διήθημα ή το υπόλειμμα και το 𝑓𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇 ορίζεται το κλάσμα 

του ρεύματος που διαχωρίζεται από τη βασική ροή (μέσω του στοιχείου SPLIT) για τους σκοπούς 

της ανακύκλωσης. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονιστεί ότι για λειτουργία 3-πυλών, το 𝑓𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇 

είναι ίσο με 0, ενώ για λειτουργία 4-πυλών ορίζεται μια ελάχιστη επιτρεπτή τιμή ίση με 0.01 για 

να υπάρξει πρακτικά ανακύκλωση.  

 

2.2.2. Αντικρουόμενη συμπεριφορά Καθαρότητας - Ανάκτησης 

Το Σχήμα 2.3 παρουσιάζει τη μεταβολή της συγκέντρωσης των συστατικών συναρτήσει της 

τιμής της ολικής μέσης επιφάνειας της μεμβράνης σε πίεση τροφοδοσίας ίση με 15 bar (μέγιστη 

πίεση λειτουργίας για κοίλες ίνες) και απουσίας ανακύκλωσης. Στο υπόλειμμα (Σχήμα 2.3(α)), η 

συγκέντρωση του Ar αυξάνεται για αύξηση της επιφάνειας της μεμβράνης, ενώ ταυτόχρονα 

μειώνεται η συγκέντρωση του οξυγόνου. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και στο διήθημα  

(Σχήμα 2.3(β)) αλλά συμβαίνει για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικούς ρυθμούς.  

 

Σχήμα 2.3: Διαγράμματα γραμμομοριακών κλασμάτων O2 και Ar συναρτήσει της ολικής 

επιφάνειας μεμβράνης σε α) υπόλειμμα και β) διήθημα για πίεση τροφοδοσίας 15 bar 

 

Στη πρώτη περίπτωση, όσο μεγαλώνει η επιφάνεια διαχωρισμού, τόσο περισσότερη ποσότητα 

Ο2 διαπερνάει τα τοιχώματα των κοίλων ινών και καταλήγει στο κέλυφος, αφήνοντας πίσω του το 

εμπλουτισμένο σε Ar υπόλειμμα. Στην δεύτερη περίπτωση, η συγκέντρωση του O2 σε χαμηλές 

τιμές επιφάνειας μεμβράνης είναι αρχικά παραπάνω από τη συγκέντρωσή του στο ρεύμα 

τροφοδοσίας ( > 90 mol%) καθώς είναι πιο διαπερατό στη μεμβράνη από ότι το Ar οπότε είναι και 

σε μεγαλύτερη ποσότητα στο διήθημα. Όσο μεγαλώνει η διαθέσιμη επιφάνεια του διαχωρισμού, 

όλο και περισσότερο Ar εισέρχεται στο διήθημα με αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης του 

O2.  Το κλάσμα διαπέρασης έχει αναλογική συσχέτιση με την επιφάνεια, επομένως για υψηλές 
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τιμές θ, ευνοείται ο εμπλουτισμός του υπολείμματος σε Ar και για χαμηλές τιμές θ, ευνοείται ο 

εμπλουτισμός του διηθήματος σε O2. 

Στο Σχήμα 2.4, παρουσιάζεται καλύτερα το αντικρουόμενο προφίλ μεταξύ της καθαρότητας 

και ανάκτησης για καθένα από τα δύο συστατικά στο ρεύμα που είναι περισσότερο συγκεντρωμένο 

συναρτήσει του κλάσματος διαπέρασης. Στο Σχήμα 2.4(α), όσο αυξάνεται το κλάσμα διαπέρασης, 

αυξάνεται μεν η καθαρότητα του υπολείμματος σε Ar, αλλά επέρχεται μείωση της ανάκτηση αυτού 

από την αρχική τροφοδοσία, καθώς το υπόλοιπο διαπερνάει τα τοιχώματα των ινών και 

συγκεντρώνεται στο διήθημα. Όσο το θ  πλησιάζει την μονάδα, η καθαρότητα αυξάνεται με 

μεγαλύτερο ρυθμό και η ανάκτηση τείνει στο μηδέν. 

 

Σχήμα 2.4: Διαγράμματα καθαρότητας και ανάκτησης α) του Ar στο υπόλειμμα και β) του O2 στο 

διήθημα συναρτήσει του κλάσματος διαπέρασης για πίεση τροφοδοσίας 15 bar 

 

Αντίθετη συμπεριφορά παρουσιάζει το Ο2 (Σχήμα 2.4(β)) όπου μειώνεται η καθαρότητά του, 

ενώ αυξάνεται η ανάκτηση του με αύξηση της τιμής θ. Αυτό είναι λογικό διότι, όπως αναφέρθηκε, 

με αύξηση της επιφάνειας της μεμβράνης, όλο και περισσότερη ποσότητα αερίου περνάει από τις 

ίνες στο κέλυφος με αποτέλεσμα για τιμή θ κοντά στο 1, να υπάρχει σχεδόν ολική διαπέραση της 

τροφοδοσίας από το τμήμα υψηλής πίεσης στο τμήμα χαμηλής πίεσης, όπως φαίνονται από τις 

συμπεριφορές των καμπύλων ανάκτησης του Ar και O2 στα δύο διαγράμματα του Σχήμα 2.4. Αυτό 

μπορεί να επιβεβαιωθεί και από το Σχήμα 2.3(β), όπου οι συγκεντρώσεις των συστατικών 

προσεγγίζουν την αρχική σύσταση (90-10 mol%) του μίγματος τροφοδοσίας για θ κοντά στη 

μονάδα. 

Εκ πρώτης όψεως, από τα παραπάνω γίνεται φανερή η αντικρουόμενη συμπεριφορά (trade-

off) μεταξύ καθαρότητας και ανάκτησης και ο «εγγενής» περιορισμός που κυριαρχεί στα 
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συστήματα διαχωρισμού με πολυμερικές μεμβράνες: είτε υψηλή καθαρότητα, είτε υψηλή 

ανάκτηση μπορεί να επιτευχθεί για ένα προϊόν, όχι και τα δύο ταυτόχρονα. 

 

2.2.3. Λόγος πίεσης 

Οι πιέσεις στα τμήματα τροφοδοσίας και διηθήματος είναι μεταβλητές που επηρεάζουν άμεσα 

τη διεργασία, καθώς αποτελούν μέρος της κινούσας δύναμης που προκαλεί το διαχωρισμό. Η 

διαφορά της ολικής πίεσης μεταξύ του τμήματος υψηλής και χαμηλής πίεσης μπορεί να γίνει με 

τρεις τρόπους: α) με συμπίεση του ρεύματος τροφοδοσίας, β) με εφαρμογή κενού στο τμήμα 

διηθήματος και γ) με συνδυασμό των (α) και (β). 

Αρχικά, εξετάζεται η επίδραση της συμπίεσης στο ρεύμα τροφοδοσίας μέσα στις κοίλες ίνες 

με σταθερή πίεση εξόδου κελύφους ίση με 1.013 bar. Η επίδραση της πίεσης εισόδου της 

τροφοδοσίας για τρεις διαφορετικές τιμές (5, 10 και 15 bar) στην καθαρότητα και ανάκτηση του 

Ar φαίνεται στο Σχήμα 2.5. Αναφέρεται επίσης ότι στο εξεταζόμενο σύστημα απουσιάζει η 

ανακύκλωση. 

 

Σχήμα 2.5: Διαγράμματα α) καθαρότητας και β) ανάκτησης Ar στο υπόλειμμα συναρτήσει της 

επιφάνειας της μεμβράνης για τρεις διαφορετικές πιέσεις εισόδου και πίεση εξόδου 

διηθήματος ίση με 1.013 bar 

 

Για συγκεκριμένη τιμή της επιφάνειας μεμβράνης, αύξηση στη πίεση τροφοδοσίας επιφέρει 

αύξηση στην καθαρότητα του προϊόντος Ar, αλλά και ταυτόχρονη μείωση στην ανάκτηση του. 

Όσο αυξάνεται η πίεση του συστήματος, αυξάνεται και η κινούσα δύναμη του διαχωρισμού οπότε 

μεγαλύτερη ποσότητα Ο2 μεταφέρεται στο τμήμα του διηθήματος και εμπλουτίζεται ακόμα 

περισσότερο το υπόλειμμα με Ar. Εκτός από αύξηση της καθαρότητας, η αυξημένη πίεση του 
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συστήματος μεταφράζεται και σε αυξημένα λειτουργικά έξοδα εξαιτίας της λειτουργίας του 

συμπιεστή.  

Ο λόγος πίεσης υπεισέρχεται στη βασική εξίσωση μεταφοράς μάζας του συστατικού διαμέσου 

της μεμβράνης τροποποιώντας την Εξίσωση(2.30): 

𝐽𝑚𝑒𝑚𝑖
= �̅�𝑀𝑖

⋅ (𝑃𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 · 𝑤𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 − 𝑃𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 · 𝑤𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙) · 3.35 ·  10−8, ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1] (2.51) 

𝐽𝑚𝑒𝑚𝑖
= �̅�𝑀𝑖

· 𝑃𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 · (𝑝𝑟 · 𝑤𝑖,𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 − 𝑤𝑖,𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙) · 3.35 ·  10−8, ∀ 𝑖, 𝑧 ∈ [0,1] (2.52) 

 

Όπως φαίνεται από την Εξίσωση(2.52), μεταβάλλοντας την πίεση τροφοδοσίας με σταθερή 

πίεση εξόδου του κελύφους, ο λόγος πίεσης αυξάνεται, οπότε αυξάνεται και η ποσότητα του 

συστατικού που μεταφέρεται διαμέσου της μεμβράνης. Στην περίπτωση σταθερής πίεσης 

τροφοδοσίας και μείωση της πίεσης στο τμήμα του διηθήματος, τα πράγματα διαφοροποιούνται. 

Ο όρος του 𝑃𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 στην Εξίσωση(2.52) οδηγεί σε αυξημένο μεν ρυθμό διαπερατότητας, αλλά με 

πολύ μικρότερη αύξηση από ότι στην περίπτωση συμπίεσης της τροφοδοσίας που έχει ως 

αποτέλεσμα πολύ μικρή βελτίωση στον διαχωρισμό για τον ίδιο λόγο πίεσης και την ίδια επιφάνεια 

μεμβράνης. Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό μέσω του Σχήμα 2.6. που παρουσιάζεται το 

προφίλ της διαμεμβρανικής γραμμομοριακής πυκνότητας ροής του περισσότερο διαπερατού Ο2 σε 

διαφορετικό συνδυασμό πιέσεων για μέση ολική επιφάνεια μεμβράνης ίση με 20 000 m2. 

 

Σχήμα 2.6: Προφίλ διαμεμβρανικής γραμμομοριακής πυκνότητας ροής Ο2 α) για τρεις 

διαφορετικές πιέσεις τροφοδοσίας με σταθερή πίεση κελύφους και β) για τρεις 

διαφορετικές πιέσεις κελύφους με σταθερή πίεση τροφοδοσίας για επιφάνεια 20 000 m2 

Παρατηρώντας τα Σχήμα 2.6(α)-(β), επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η διαμεμβρανική 

πυκνότητα ροής αυξάνεται με αυξημένο λόγος πίεσης. Η διαφορά βρίσκεται στο ρυθμό με τον 

οποίο αυξάνεται η συγκεκριμένη μεταβλητή. Με σημείο αναφοράς τον μέσο λόγο πίεσης ίσο με 
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3.84, για αύξηση σε λόγο περίπου 9, η συμπίεση τροφοδοσίας αυξάνει την πυκνότητα ροής κατά 

190% και σε λόγο περίπου 13, κατά 355%. Από την άλλη πλευρά, για εφαρμογή κενού στο 

κέλυφος, η αύξηση είναι μόλις 21% και 27% για τους αντίστοιχους λόγους πίεσης. 

Αυτό σημαίνει ότι για να υπάρξει η ίδια καθαρότητα στο τελικό προϊόν με εφαρμογή κενού 

στο κέλυφος, θα πρέπει να αυξηθεί η επιφάνεια της μεμβράνης. Αν και η χρήση αντλίας κενού στα 

συστήματα διαχωρισμού μεμβρανών μειώνει τα λειτουργικά κόστη σε σχέση με τη χρήση 

συμπιεστή στην τροφοδοσία, η εφαρμογή κενού είναι αρκετά περιορισμένη εξαιτίας του μεγάλου 

αυξημένου πάγιου κόστους που προέρχεται από την αυξημένη απαιτούμενη επιφάνεια της 

μεμβράνης και άλλων πρακτικών περιορισμών, όπως η δυσκολία στο να διατηρηθούν σταθερές οι 

συνθήκες κενού (Drioli et al., 2017, όπως αναφέρεται στη Ceylan, 2019, σελ. 134). Στη παρούσα 

διπλωματική εργασία, δεν θα μελετηθεί η περίπτωση εφαρμογής κενού για την επίτευξη του 

κατάλληλου διαχωρισμού. 

 

2.2.4. Λόγος ανακύκλωσης 

Στις διεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνες, η ανακύκλωση είναι μια τεχνική που μπορεί να 

επηρεάσει τη καθαρότητα ενός προϊόντος, αλλά και το κόστος της συνολικής διεργασίας. Για μια 

διάταξη διαχωριστή μεμβράνης που έχει στόχο τον εμπλουτισμό του συστατικού με τη μεγαλύτερη 

διαπερατότητα, η πιο γνωστή τακτική είναι η ανακύκλωση ενός μέρους του διηθήματος στην 

είσοδο της τροφοδοσίας (Tsuru και Hwang, 1994). Με αυτό τον τρόπο η συγκέντρωση του πιο 

διαπερατού συστατικού αυξάνεται, δηλαδή η μερική πίεση του συστατικού αυξάνεται με 

αποτέλεσμα την αύξηση της κινούσας δύναμης, 

Όταν είναι επιθυμητή η ανάκτηση του υπολείμματος ως προϊόν της διεργασίας, η ανακύκλωση 

ενός μέρους του υπολείμματος στην είσοδο του κελύφους (όπως παρουσιάστηκε στο Σχήμα 2.2) 

είναι αποτελεσματική για παραγωγή υψηλής καθαρότητας του λιγότερου διαπερατού συστατικού 

(Ar) (Tsuru και Hwang, 1994). Με την εισαγωγή του υπολείμματος στο τμήμα του διηθήματος, η 

συγκέντρωση του πιο διαπερατού συστατικού (Ο2) μειώνεται, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

κινούσας δύναμης του διαχωρισμού, την μεταφορά περισσότερης ποσότητας Ο2 στο διήθημα και 

μεγαλύτερου εμπλουτισμού του υπολείμματος σε Ar. Στο Σχήμα 2.7, φαίνεται η επίδραση του 

λόγου ανακύκλωσης στην καθαρότητα και ανάκτηση του Ar για πίεση εισόδου ίση με 10 bar  και 

επιφάνεια μεμβράνης ίση με 25 000 m2. Η πίεση του ρεύματος ανακύκλωσης στην είσοδο του 

κελύφους είναι ίση με 1.013 bar. 
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Σχήμα 2.7: Διάγραμμα καθαρότητας/ανάκτησης Ar συναρτήσει λόγου ανακύκλωσης για πίεση 

τροφοδοσίας 10 bar, πίεση εισόδου κελύφους 1.013 bar και επιφάνεια μεμβράνης ίση 

με 25 000 m2 

 

Από Σχήμα 2.7, παρατηρείται ότι η αύξηση που επιφέρει στην καθαρότητα η ανακύκλωση του 

υπολείμματος είναι μικρή. Η τακτική της ανακύκλωσης για τις συγκεκριμένες συνθήκες γίνεται 

αρκετά μη αποδοτική, αν αναλογιστεί κάποιος ότι για πολύ μικρή αύξηση της καθαρότητας, πέφτει 

κατά πολύ η ανάκτηση του προϊόντος. Αυτό το φαινόμενο είναι λογικό και οφείλεται κυρίως στη 

μικρή εκλεκτικότητα της μεμβράνης (~2.5). Σύμφωνα με τους Tsuru και Hwang (1994), η απόδοση 

της ανακύκλωσης στην αύξηση της καθαρότητας αυξάνεται με την αύξηση της εκλεκτικότητας 

της μεμβράνης και του αυξημένου λόγου πίεσης του συστήματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Διεργασίας 

Διαχωρισμού Αργού με Κρυογονική Απόσταξη 

Από τις διεργασίες που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 1.2, η απόσταξη αποτελεί τις 

περισσότερες φορές την πρώτη επιλογή για επίτευξη υψηλής καθαρότητας και ανάκτησης Ar και 

αποτελεί «φυσική» επέκταση μιας μονάδας κρυογονικής απόσταξης αέρα. Για αυτό το λόγο, 

επιλέχθηκε ως το βασικό σενάριο παραγωγής Ar που θα συγκριθεί με το διαχωρισμό μέσω 

μεμβρανών σε οικονομική βάση στο Κεφάλαιο 4.  

 

3.1. Επιλογή θερμοδυναμικού μοντέλου 

Πριν παρουσιαστεί η διεργασία της απόσταξης, θα πρέπει να γίνει αναφορά για το 

θερμοδυναμικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε. Όταν σχεδιάζεται μια διεργασία σε ένα πρόγραμμα 

προσομοίωσης διεργασιών, η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για τον υπολογισμό των φυσικών 

και χημικών ιδιοτήτων των μιγμάτων και καθαρών συστατικών είναι σημαντική για την ακρίβεια 

των προσομοιώσεων. Ειδικότερα όταν συμπεριλαμβάνεται μια διεργασία απόσταξης, οι  τιμές των 

συστάσεων των συστατικών που βρίσκονται σε ισορροπία ατμού-υγρού και της τάσης ατμών, θα 

πρέπει να προσεγγίζουν όσο γίνεται τη πραγματικότητα.  

Για την περίπτωση του διατομικού O2 και  μονοατομικού Ar, τα μόρια τους είναι μη πολικά, 

με παρόμοια μεγέθη και φυσικές ιδιότητες (Haraya και Hwang, 1992) οπότε παρουσιάζουν μια 

σχεδόν ιδανική συμπεριφορά. Οι καταστατικές εξισώσεις (Equations of State – EOS), είναι εδώ 

και χρόνια γνωστές, καθώς χάρη στην απλότητα της χρήσης τους και στην καλή τους ακρίβεια, 

χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά σε διάφορους υπολογισμούς και εφαρμογές (Ghanbari, Ahmadi 

και Lashanizadegan, 2017) και είναι ιδανικές για τα προαναφερόμενα αέρια. Οι δύο πιο γνωστές 

είναι η Peng-Robinson (PR) και η Soave-Redlich-Kwong (SRK). Η Ceylan (2019) έδειξε ότι για 

κρυογενείς συνθήκες, η SRK κρίνεται ακατάλληλη γιατί παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από 

αντίστοιχες πειραματικές τιμές για την ισορροπία ατμού-υγρού του μίγματος O2–Ar, ενώ από την 

άλλη, η PR δείχνει ικανοποιητική σύγκλιση. Εκτός από τις κλασσικές καταστατικές εξισώσεις, η 

GERG-2008 είναι μια σχετικά καινούργια αλλά υποσχόμενη εναλλακτική που προσφέρει υψηλή 

ακρίβεια στους υπολογισμούς των ιδιοτήτων των αερίων όπως μεθάνιο, οξυγόνο, άζωτο και αργό 

αλλά με τίμημα το υψηλό υπολογιστικό κόστος. Έτσι, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν 

συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο των μοντέλων του gPROMS™, επιλέγεται τελικά το μοντέλο PR 

για τον υπολογισμό των ιδιοτήτων των ρευμάτων (Siemens Process Systems Engineering Ltd, 

2021α). 
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3.2. Περιγραφή διεργασίας 

Η αποστακτική στήλη στην οποία θα γίνει η προσομοίωση της κρυγονονικής απόσταξης και 

διαχωρισμού του O2 και Ar παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.1. Το σύστημα βασίστηκε στο σύστημα 

της στήλης ακατέργαστου αργού (CAC), που παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.4, και γίνεται χρήση του 

ήδη υπάρχοντος μοντέλου αποστακτικής στήλης που περιέχει το gPROCESS™ (Siemens Process 

Systems Engineering Ltd, 2021α). Δεν περιλαμβάνεται η στήλη καθαρού αργού, καθώς έχει 

θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει N2 στο μίγμα προς διαχωρισμό οπότε και παραλείπεται η χρήση της. 

Οι βασικές παραδοχές του μοντέλου της απόσταξης είναι: 

• Η απόδοση της στήλης είναι 100%, δηλαδή τα ρεύματα εξέρχονται από τις βαθμίδες σε 

κατάσταση ισορροπίας 

• Δεν πραγματοποιείται καμία χημική αντίδραση στο εσωτερικό της στήλης 

• Το προφίλ της πίεσης εσωτερικά της στήλης είναι γραμμικό 

Κορεσμένο αέριο ρεύμα (ρεύμα ΟΞΑΡ) εισέρχεται ως τροφοδοσία (FEED) στον πυθμένα της 

στήλης (CAC), οι ατμοί ανέρχονται μέχρι την κορυφή και συμπυκνώνονται ολικώς. Ένα μέρος 

επιστρέφει στη στήλη ως αναρροή, ενώ το υπόλοιπο ρεύμα αποτελεί το απόσταγμα 

(DISTILLATE) που αποτελεί και το προϊόν της διεργασίας εμπλουτισμένο με Ar. Το υγρό που 

κατέρχεται στη στήλη, έρχεται σε επαφή με τους ατμούς που κινούνται κατ’ αντιρροή και γίνεται 

μεταφορά μάζας των συστατικών μεταξύ των δύο ρευμάτων στις διάφορες βαθμίδες εσωτερικά 

της στήλης. Τέλος, το υγρό ρεύμα (BOTTOM) που είναι πλούσιο σε O2 απομακρύνεται από τον 

πυθμένα της στήλης και επιστρέφει στη ΣΧΠ με τη βοήθεια μιας αντλίας (δεν εμφανίζεται στο 

Σχήμα 3.1).  

Εκ πρώτης όψεως, είναι φανερή η απουσία του αναβραστήρα που αποτελεί σημαντικό κομμάτι 

μιας συμβατικής αποστακτικής στήλης. Σε μια κλασσική απόσταξη, το τμήμα της στήλης που 

βρίσκεται πάνω από το σημείο εισόδου της τροφοδοσίας ονομάζεται τμήμα εμπλουτισμού, ενώ το 

τμήμα που βρίσκεται κάτω από το σημείο αυτό ονομάζεται τμήμα εξάντλησης. Η χρήση του 

αναβραστήρα στο τμήμα της εξάντλησης στη βάση της στήλης είναι η προσφορά της απαραίτητης 

ενέργειας για τη μεταβολή φάσης του υγρού ρεύματος σε ατμό ώστε να επιτυγχάνεται ο 

κατάλληλος διαχωρισμός. Ο αναβραστήρας τις περισσότερες φορές λειτουργεί μερικώς, δηλαδή 

ένα μέρος του υγρού ρεύματος μετατρέπεται σε αέριο, ενώ το υπόλοιπο φεύγει από τη στήλη ως 

προϊόν ή απόρριψη. Η παρούσα στήλη με την τροφοδοσία να εισέρχεται στο πυθμένα της 

μετατρέπεται σε μια στήλη εμπλουτισμού (rectifier), καθώς στόχος είναι η παραγωγή ρεύματος Ar 

υψηλής καθαρότητας από την κορυφή της στήλης, ενώ το ρεύμα O2 του πυθμένα επιστρέφει ως 
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ανακύκλωση στο σύστημα διπλής-στήλης διαχωρισμού του αέρα. Η παρουσία του αναβραστήρα 

δεν είναι απαραίτητη, καθώς την απαιτούμενη ενέργεια για μετατροπή του υγρού σε ατμό τη 

προσδίδει ο εναλλάκτης θερμότητας στον πυθμένα της ΣΧΠ από την οποία αποσύρεται το ρεύμα 

ΟΞΑΡ. 

 

Σχήμα 3.1: Διάγραμμα κρυογονικής αποστακτικής στήλης διαχωρισμού Ο2-Ar  

 

Επιπλέον, το σημείο της ΣΧΠ από το οποίο αποσύρεται το ρεύμα τροφοδοσίας για τη στήλη 

CAC δεν είναι τυχαία επιλεγμένο. Για τις δύο διεργασίες διαχωρισμού υπό εξέταση στη παρούσα 

διπλωματική εργασία, θεωρείται ότι το ρεύμα τροφοδοσίας από την προγενέστερη διεργασία 

διαχωρισμού αέρα περιέχει μόνο O2 και Ar. Σε πραγματικές συνθήκες όμως, το N2 που υπάρχει σε 

ποσοστά ppm μέσα στο ρεύμα μπορεί να επηρεάσει τη διεργασία της απόσταξης του Ar. Η 

αποστακτική στήλη που μελετάται είναι «αποκομμένη» ενεργειακά από τη μονάδα διαχωρισμού, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.4. Κατά το στάδιο του σχεδιασμού και της βελτιστοποίησης μιας 

μονάδας, σημαντικό στάδιο αποτελεί η ενεργειακή ολοκλήρωση που έχει στόχο τη μέγιστη 

αξιοποίηση της θερμότητας των υπαρχόντων ρευμάτων και συσκευών για ελαχιστοποίηση του 

λειτουργικού κόστους που προκύπτει από τη χρήση βοηθητικών παροχών. Η ενεργειακή 
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ολοκλήρωση κρίνεται απαραίτητη ιδιαίτερα στο σχεδιασμό μιας μονάδας διαχωρισμού αέρα, που 

οι θερμοκρασίες λειτουργίας κυμαίνονται κάτω από τους 120 K.  

Στην αποστακτική στήλη του Ar, ο συμπυκνωτής είναι μια συσκευή εναλλαγής θερμότητας 

που απαιτεί ένα ψυχρό ρεύμα για τη συμπύκνωση του αερίου ρεύματος που προέρχεται από τη 

στήλη. Μια τακτική ενεργειακής εξοικονόμησης είναι η αξιοποίηση του υγρού ρεύματος O2 που 

εξέρχεται από τον πυθμένα της ΣΥΠ (Σχήμα 1.3). Ένα μέρος ή ολόκληρο το ρεύμα οδηγείται στο 

συμπυκνωτή, όπου μετατρέπεται σε αέρια φάση και η απαιτούμενη θερμότητα εξάτμισης 

καλύπτεται από την συμπύκνωση του ρεύματος Ar (Bernstein, 1999; Linde Group, 2018; Ye, 

Zheng και Li, 2019). Με τη συσσώρευση του N2 στον συμπυκνωτή, η θερμοκρασιακή διαφορά 

μεταξύ των δύο ρευμάτων πέφτει αρκετά με αποτέλεσμα τη μειωμένη μεταφορά θερμότητας και 

μείωση της ποσότητας υγρής αναρροής. Η σημαντική μείωση της θερμοκρασιακής διαφοράς 

μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του συμπυκνωτή, καθώς δεν θα μπορεί να απάγεται 

θερμότητα προς συμπύκνωση του ρεύματος Ar. Επομένως, για ελάχιστη συγκέντρωση N2 στο 

ρεύμα ΟΞΑΡ, επιλέγεται το σημείο συλλογής του να είναι κοντά στη βάση της ΣΧΠ (Ye, Zheng 

και Li, 2019). 

Εσωτερικά της στήλης χρησιμοποιείται διατεταγμένο πληρωτικό υλικό, το πλεονέκτημα του 

οποίου έναντι των παραδοσιακών δίσκων είναι η μειωμένη πτώση πίεσης ανά βαθμίδα με αντίτιμο 

το υψηλότερο πάγιο κόστος της στήλης. Σύμφωνα με τον Moll (2014), περίπου το 80% των 

μονάδων κρυογονικής απόσταξης αέρα χρησιμοποιούν υλικό με λόγο επιφάνειας ανά μονάδας 

όγκου 750 m2/m3, αλλά επίσης χρησιμοποιούνται και άλλες τιμές επιφανειών όπως 500, 350 και 

250 m2/m3. Η λίστα των διατεταγμένων υλικών στην αγορά είναι ατελείωτη, καθώς η κάθε εταιρεία 

έχει τη δική της ευρεσιτεχνία για το υλικό που παράγει, ώστε να του προσδώσει τη μέγιστη 

επιφάνεια για την διεπαφή ατμών–υγρού, διατηρώντας ταυτόχρονα μια καλή κατανομή των 

ρευμάτων εσωτερικά της στήλης και μειώνοντας τη πτώση πίεσης ανά βαθμίδα και το συνολικό 

ύψος της στήλης. 

Το gPROCESS™ παρέχει μια μεγάλη λίστα διατεταγμένων πληρωτικών υλικών με δεδομένα 

τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτών (Siemens Process Systems Engineering Ltd, 2021α). Ο 

σημαντικός περιορισμός της λίστας έγκειται στο ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι σταθερές Schultes 

– Billet για κανένα από τα υλικά, εκτός του Mellapak 250Y. Οι συντελεστές αυτοί είναι 

απαραίτητοι για την σωστή εκτίμηση των φαινομένων μεταφοράς μάζας του αερίου και υγρού που 

συμβαίνουν εσωτερικά του υλικού και είναι διαφορετικοί για κάθε υλικό. Από την αναζήτηση που 

πραγματοποιήθηκε στην ανοιχτή βιβλιογραφία, μόνο η εργασία των Billet και Schultes (1999) 

περιέχει δεδομένα για ένα μικρό αριθμό πληρωτικών υλικών με τιμές επιφάνειας ανά μονάδα 
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όγκου που δεν ξεπερνούν τα 300 m2/m3. Με βάση τα παραπάνω, επιλέχθηκε το Mellapak 250Y ως 

το πληρωτικό υλικό της στήλης. To Mellapak είναι μια κατηγορία πληρωτικών υλικών που 

κατασκευάζονται από την εταιρεία Sulzer (Sulzer, 2020) και ο συγκεκριμένος τύπος έχει τιμή 

επιφάνειας ανά μονάδα όγκου ίση με 250 m2/m3, όπως υποδηλώνεται και από όνομά του. 

 

3.3. Προσομοίωση απόσταξης και αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

Οι συνθήκες τροφοδοσίας είναι ίδιες όπως παρουσιάστηκαν στην παραμετρική ανάλυση της 

διάταξης της μεμβράνης (Πίνακας 2.1). Το προφίλ της πίεσης εσωτερικά της στήλης θεωρείται 

γραμμικό με μια αρχική πίεση στη βάση της στήλης ίση με 1.5 bar, που είναι και η πίεση του 

ρεύματος τροφοδοσίας. Η πτώση πίεση ανά βαθμίδα υπολογίζεται ίση με 0.0015 bar που είναι το 

ένα πέμπτο μιας τυπικής πτώσης πίεσης ανά δίσκο (7.5 mbar) (McCabe, Smith και Harriott, 2005). 

Για την διευκόλυνση του επιλυτή (solver) στη διαδικασία αρχικοποίησης (initialization procedure), 

έγιναν αρχικές εκτιμήσεις (initial guesses) για το μοντέλο, όπως σταθερές γραμμομοριακές ροές 

στις βαθμίδες (constant molar overflow), θερμοκρασία λειτουργίας σταθερή και ίση σε όλο το 

ύψος της στήλης με 94 K (θερμοκρασία εισόδου τροφοδοσίας) και μια εκτίμηση του λόγου 

αναρροής ίση με 24 mol/mol. Η μαθηματική διατύπωση του λόγου αναρροής (reflux ratio) 

ταυτίζεται με αυτή του λόγου ανακύκλωσης (Εξίσωση(2.50)), όπως παρουσιάζεται παρακάτω: 

𝑟𝑟𝐷𝐼𝑆𝑇 =
𝑓𝐷𝐼𝑆𝑇

1 − 𝑓𝑓𝐷𝐼𝑆𝑇

 (3.1) 

 

όπου 𝑓𝐷𝐼𝑆𝑇 ορίζεται το κλάσμα των γραμμομοριακών παροχών της αναρροής προς την αρχική 

ροή υγρού που προέρχεται από τον συμπυκνωτή. Σύμφωνα με τον Moll (2014), περίπου το 96% 

του συμπυκνώματος επιστρέφει στη στήλη και από την Εξίσωση(3.1), προκύπτει η αρχική 

εκτίμηση των 24 mol/mol. 

Έτσι όπως έχει περιγραφτεί το σύστημα, χρειάζεται πλέον να οριστεί ο συνολικός αριθμός των 

σταδίων της διεργασίας και μιας μεταβλητής-στόχου (π.χ. καθαρότητα, ανάκτηση ή λόγος 

αναρροής) που καλείται το πρόγραμμα να επιτύχει. Επιλέγεται να οριστεί η καθαρότητα του 

προϊόντος κορυφής της στήλης (απόσταγμα) που στόχος είναι η επίτευξη 99.9 mol% σε Ar. Τα 

αποτελέσματα προσομοιώσεων που δείχνουν την επίδραση του αριθμού των θεωρητική βαθμίδων 

στην απαιτούμενη αναρροή (βάσει της επίτευξης της καθαρότητας-στόχου) και της ανάκτησης του 

Ar παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.2. 
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Σχήμα 3.2: Διάγραμμα λόγου αναρροής και ανάκτησης Ar συναρτήσει αριθμού θεωρητικών 

βαθμίδων απόσταξης για επίτευξη καθαρότητας αποστάγματος 99.9 mol% 

 

Από το Σχήμα 3.2,  παρατηρώντας τη καμπύλη του λόγου αναρροής προκύπτει ότι για άπειρο 

λόγο αναρροής ή αλλιώς σημείο ολικής αναρροής (total reflux), ο ελάχιστος αριθμός θεωρητικών 

βαθμίδων για να επιτευχθεί ο απαιτούμενος διαχωρισμός O2-Ar είναι περίπου 45. Από την άλλη, 

για αριθμό θεωρητικών βαθμίδων πάνω από 80, η τιμή του λόγου αναρροής μένει πρακτικά 

αμετάβλητη και προσεγγίζει την τιμή 26.5 mol/mol που θεωρείται ο ελάχιστος λόγος επαναρροής. 

Η ανάκτηση του Ar ακολουθεί αντίστροφη πορεία, κάτι που είναι λογικό, καθώς για ολική 

αναρροή δεν μπορεί να υπάρξει προϊόν κορυφής από τη στήλη, ενώ για πάνω από 80 στάδια, η 

μέγιστη ανάκτηση αγγίζει περίπου τα 32 mol%.  

Ο μεγάλος αριθμός θεωρητικών βαθμίδων που απαιτείται είναι δικαιολογημένος από την 

άποψη ότι η σχετική πτητικότητα μεταξύ O2 και Ar είναι αρκετά μικρή. Συγκεκριμένα, για στήλη 

70 θεωρητικών βαθμίδων στην απαιτούμενη αναρροή για επίτευξη καθαρότητας 99.9 mol% Ar, η 

πτητικότητα από τη τιμή 1.47 στη βάση της στήλης μειώνεται στο 1.19 στην κορυφή της. Οι τιμές 

της πτητικότητας υπολογίστηκαν από τα αποτελέσματα των γραμμομοριακών κλασμάτων υγρής 

και αέριας φάσης του Ar της προσομοίωσης για τον συγκεκριμένο αριθμό σταδίων. 

Στο Σχήμα 3.3, παρουσιάζεται η μεταβολή του γραμμμομοριακού κλάσματος της αέριας φάσης 

των συστατικών ανάλογα με τη θέση της θεωρητικής βαθμίδας στην οποία βρίσκονται. 
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Υπενθυμίζεται ότι η αρίθμηση των βαθμίδων γίνεται από πάνω προς τα κάτω και ο οριζόντιος 

άξονας του διαγράμματος ξεκινάει από την δεύτερη βαθμίδα, διότι η πρώτη είναι ο ολικός 

συμπυκνωτής. Στη θεωρία το στάδιο του ολικού συμπυκνωτή θεωρείται ως η βαθμίδα 0, αλλά στο 

gPROCESS™ ορίζεται ως η πρώτη βαθμίδα και ξεκινάει από εκεί η αρίθμηση. 

 

Σχήμα 3.3: Διάγραμμα γραμμομοριακού κλάσματος αέριας φάσης συστατικών συναρτήσει της 

θεωρητικής βαθμίδας 

 

Από το Σχήμα 3.3, παρατηρείται ότι από τη βάση (βαθμίδα 70) μέχρι τη μέση περίπου της 

στήλης (βαθμίδα 34), η σύσταση του αέριου μίγματος έχει αντιστραφεί σε σχέση με την 

τροφοδοσία και πλέον το Ar βρίσκεται σε πλεόνασμα 90 mol% έναντι του O2 που είναι σε 10 

mol%. Οι υπόλοιπες βαθμίδες προς την κορυφή χρησιμοποιούνται για την αύξηση της 

συγκέντρωσης του Ar από 90 στο 99.9 mol%, δηλαδή το υπόλοιπο μισό της στήλης. Όσο 

μεγαλώνει η απαιτούμενη συγκέντρωση Ar στο προϊόν κορυφής, όλο και περισσότερες βαθμίδες 

«συνωστίζονται» πάνω από το σημείο του 90 mol% Ar, καθώς η σχετική πτητικότητα χαμηλώνει 

ακόμα περισσότερο και ο διαχωρισμός γίνεται ολοένα και πιο δύσκολος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  Βελτιστοποίηση και Τεχνικοοικονομική 

Αξιολόγηση Διεργασιών Διαχωρισμού Αργού με Μεμβράνες και 

Κρυογονική Απόσταξη 

 

4.1. Περιγραφή προβλήματος και αντικειμενικής συνάρτησης 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα πραγματοποιηθεί η σύγκριση των διεργασιών διαχωρισμού της 

απόσταξης και της μεμβράνης για την παραγωγή Ar μέσα από μια προκαταρκτική 

τεχνικοοικονομική αξιολόγηση όπου: 

  Ο σκοπός της οικονομικής ανάλυσης που θα ακολουθήσει είναι ο βέλτιστος σχεδιασμός των 

δύο συστημάτων με στόχο την ελαχιστοποίηση του ετήσιου κόστους παραγωγής ρεύματος Ar με 

καθαρότητα 99.9 mol%, ικανοποιώντας παράλληλα κάποιους σχεδιαστικούς και λειτουργικούς 

περιορισμούς. 

Ως βασικό σενάριο θεωρείται η κρυογονική απόσταξη, ενώ το εναλλακτικό σενάριο είναι ο 

διαχωρισμός με μεμβράνες, όπου θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο του διαχωριστή μεμβράνης 

κοίλων ινών που αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2. Πρέπει να τονιστεί ότι και οι 

δύο διεργασίες εξετάζονται σε μόνιμη κατάσταση. 

Οι δύο διεργασίες θεωρείται ότι συνδέονται σε σειρά με μια μονάδα κρυογονικής απόσταξης 

αέρα, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.3, οπότε η τροφοδοσία θα είναι κοινή. Η τροφοδοσία 

αποτελεί ένα αέριο ρεύμα που περιέχει 10 mol% Ar και 90 mol% O2, βρίσκεται στο σημείο 

κορεσμού (περίπου 94 Κ), πίεση 1.5 bar και η γραμμομοριακή της παροχή ισούται με 62 mol/s ( ~ 

5000 Nm3/h). Η κάθε διεργασία παράγει δύο ρεύματα που είναι το ρεύμα προϊόντος που περιέχει 

Ar και το ρεύμα επιστροφής που περιέχει Ο2, για τα οποία ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί: 

• Για το ρεύμα προϊόντος εμπλουτισμένο σε Ar που παράγεται από την κάθε διεργασία, 

θα πρέπει να έχει ελάχιστη καθαρότητα ίση με 99.9 mol% , να είναι σε υγρή φάση και 

σε πίεση πάνω από την ατμοσφαιρική ( ≥ 1.1 bar) (Agrawal, et al., 1993, όπως 

αναφέρεται στη Ceylan, 2019) για την τελική του μεταφορά. 

• Για το ρεύμα εμπλουτισμένο σε Ο2 που επιστρέφει στη ΣΧΠ, θα πρέπει να έχει πίεση 

περίπου 1.5 bar και θερμοκρασία κοντά στα 94 Κ, ανεξάρτητα της φάσης του ρεύματος, 

ώστε να μην αυξήσει τις ενεργειακές απαιτήσεις της ΣΧΠ.  

Η εξίσωση της αντικειμενικής συνάρτησης εκφράζει το κόστος παραγωγής Ar (Argon 

Production Cost – APC) (€/kgAr) σε ετήσια βάση και διατυπώνεται μαθηματικά ως εξής: 
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𝐴𝑃𝐶𝑘(
€

𝑘𝑔𝐴𝑟
) =

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑘 ∗ 𝑂𝑇 + 𝐶𝑅𝐹 · 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑘

𝛭𝐴𝑟,𝑘 ∗ 𝑂𝑇
   (4.1) 

όπου k συμβολίζει τη διεργασία/μονάδα στην οποία αναφέρεται η αντικειμενική συνάρτηση. 

Ο αριθμητής του κλάσματος της Εξίσωσης (4.1) συνδέεται με το ετήσιο συνολικό κόστος της 

μονάδας. Ο πρώτος όρος αφορά τα λειτουργικά έξοδα της μονάδας (Operating Expenses – OPEX) 

που περιλαμβάνει μόνο τα άμεσα κόστη (από βοηθητικές παροχές) και πολλαπλασιάζεται με το 

συντελεστή του χρόνου λειτουργίας της μονάδας (Operating Time - OT) που εκφράζει το συνολικό 

χρόνο λειτουργίας της μονάδας μέσα σε ένα έτος. Ο δεύτερος όρος αναφέρεται στο πάγιο κόστος 

της μονάδας (Capital Expenditure – CAPEX) που αποτελείται από τα πάγια κόστη των βασικών 

συσκευών της κάθε διεργασίας που είναι η αποστακτική στήλη και η συσκευή κοίλων ινών 

αντίστοιχα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή κρίνεται απαραίτητη για το εκάστοτε σύστημα. 

Τονίζεται ότι το πάγιο κόστος μιας συσκευής αναφέρεται στο κόστος αγοράς του εξοπλισμού 

χρησιμοποιώντας παράλληλα συντελεστές διόρθωσης κόστους (π.χ. για το υλικό κατασκευής ή τη 

πίεση λειτουργίας), όπου χρειάζεται. Για να συμπεριληφθεί ο όρος του CAPEX στο ετήσιο κόστος 

παραγωγή του Ar, πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή ανάκτησης κεφαλαίου (Capital Recovery 

Factor – CRF) ώστε να γίνει ετησιοποίηση του πάγιου κόστους και ορίζεται μια τυπική τιμή ίση 

με 0.33 (Demirel, Li και Hasan, 2019). Στον παρανομαστή του κλάσματος υπολογίζεται η 

ποσότητα μάζας του Ar που παράγεται ετησίως από τη μονάδα. Ο συντελεστής του χρόνου 

λειτουργίας της μονάδας ορίζεται στην Εξίσωση (4.2) και χρησιμεύει για τη μετατροπή από 

δευτερόλεπτα σε έτος για τα μεγέθη OPEX και 𝛭𝐴𝑟,𝑘: 

𝑂𝑇 = 3600 · 24 · 365 · 𝐶𝐹  (4.2) 

Ο όρος του συντελεστή παραγωγής (Capacity Factor – CF) δηλώνει σε τι ποσοστό μέσα στο 

έτος η μονάδα είναι λειτουργική. Στη παρούσα διπλωματική εργασία, ο συντελεστής ορίστηκε ίσος 

με 0.9.  

Προτού παρουσιαστούν τα δύο σενάρια με τις αντίστοιχες εξισώσεις για OPEX και CAPEX, 

θα πρέπει να τονιστεί ότι σε όλες τις εξισώσεις πάγιου κόστους εισάγεται ένας συντελεστής 

αναγωγής με χρήση του δείκτη Chemical Engineering Plant Cost Index (CEPCI). Συγκεκριμένα, η 

κάθε εξίσωση πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή που είναι ο λόγος της τιμής CEPCI  για τον 

Μάιο του 2021  προς την τιμή CEPCI για τη χρονική στιγμή αναφοράς που έχει οριστεί η εκάστοτε 

βιβλιογραφική εξίσωση: 
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𝜆𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼,𝑡 =
𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2021

𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼𝑡
  (4.3) 

όπου t αναφέρεται στο χρόνο αναφοράς. Στον Πίνακας 4.1 φαίνονται οι τιμές CEPCI για τις 

χρονιές αναφοράς των βιβλιογραφικών εξισώσεων που θα παρουσιαστούν και ο συντελεστής 

αναγωγής που προκύπτει. Επίσης, όπου είναι απαραίτητο, γίνεται και η μετατροπή από δολάρια 

σε ευρώ με την ισοτιμία 0.85 €/$ (όπως καθορίστηκε στις 11/9/2021).  

Πίνακας 4.1: Δεδομένα CEPCI για εξεταζόμενες χρονιές και υπολογισμός του συντελεστή 

αναγωγής (Maxwell, 2020) 

Έτος αναφοράς CEPCI λCEPCI 

2021 (Μάϊος) 686.7 1 

2017 567.5 1.21 

2002 395.6 1.74 

1968 113.6 6.04 

 

Οι δύο διεργασίες μελετώνται ξεχωριστά  από τη μονάδα της κρυογονικής απόσταξης αέρα  

και έτσι είναι «αποκομμένες» ενεργειακά. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να έχουν μια κοινή βάση, 

όσον αφορά την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στους εναλλάκτες θερμότητας, όπου θα 

χρησιμοποιηθεί υγρό Ν2 από το εμπόριο το οποίο είναι ιδανικό ως ψυχρή βοηθητική παροχή, 

καθώς έχει θερμοκρασία χαμηλότερη από Ο2 και Ar. Παρόλο που η τελική τιμή του κόστους 

παραγωγής του Ar για τη κάθε διεργασία δεν θα είναι αντιπροσωπευτική με το αν η διεργασία 

ήταν σε άμεση σύνδεση με τη κύρια μονάδα διαχωρισμού αέρα και γινόταν θερμική αξιοποίηση 

των υπαρχόντων ρευμάτων, αποτελεί ένα μέτρο σύγκρισης των ενεργειακών απαιτήσεων μεταξύ 

των δύο. 

Τέλος, όσον αφορά το υλικό κατασκευής των συσκευών και εξαρτημάτων, προτείνεται ο 

ανοξείδωτος χάλυβας. Συγκεκριμένα, οι ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες, όπως ο τύπος 304 και 

316, είναι κατάλληλοι για κρυογονικές συνθήκες, καθώς μπορούν να διατηρούν τις μηχανικές τους 

ιδιότητες, έχουν μεγάλη αντοχή και μπορούν να λειτουργήσουν μέχρι και την ελάχιστη 

προτεινόμενη θερμοκρασία των 20 Κ (Peters, Timmerhaus και West, 2002). 
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4.2. Βασικό σενάριο: Κρυογονική απόσταξη 

4.2.1. Περιγραφή συστήματος και παρουσίαση οικονομικών εξισώσεων 

Το διάγραμμα της απόσταξης δεν αλλάζει και παραμένει ίδιο, όπως παρουσιάστηκε στο Σχήμα 

3.1. Η αντλία παραλείπεται καθώς δεν είναι γνωστό σε τι ύψος εισέρχεται το ρεύμα επιστροφής 

του υγρού Ο2 στη ΣΧΠ ώστε να υπολογιστεί η ισχύς της. Τα πάγια κόστη της συγκεκριμένης 

διεργασίας υπολογίζονται ως εξής: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐷𝐼𝑆𝑇 = 𝐶𝐶𝐶𝐴𝐶 + 𝐶𝐶𝛨𝛦  (4.4) 

Στο δεξί σκέλος της Εξίσωσης (4.4), ο πρώτος όρος αναφέρεται στο πάγιο κόστος της 

αποστακτικής στήλης, ενώ ο δεύτερος στο κόστος του συμπυκνωτή (που είναι εναλλάκτης 

θερμότητας) στη κορυφή της στήλης. Το πάγιο κόστος της στήλης περιγράφεται από την Εξίσωση 

(4.5): 

𝐶𝐶𝐶𝐴𝐶 =  𝐶𝐶𝑐𝑜𝑙 + 𝐶𝐶𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 (4.5) 

όπου o πρώτος όρος αναφέρεται στο πάγιο κόστος του δοχείου της στήλης και περιγράφεται 

από την Εξίσωση (4.6), βασισμένη από αντίστοιχη εξίσωση υπολογισμού πάγιου κόστους δοχείου 

πληρωτικής στήλης (Brunazzi, Nardini και Paglianti, 2002): 

𝐶𝐶𝑐𝑜𝑙(€@2021) = 𝜆𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼,2002 · [ 583.6 ·  𝐷𝑐𝑜𝑙
0.675 · 𝐻𝑐𝑜𝑙 · 𝐹𝑚𝑎𝑡 · (29 · 𝑃𝑐𝑜𝑙)

0.44] (4.6) 

Η διάμετρος (𝐷𝑐𝑜𝑙) και το ύψος (𝐻𝑐𝑜𝑙) υπολογίζονται σε m, η πίεση λειτουργίας (𝑃𝑐𝑜𝑙)  σε bar 

και ο 𝐹𝑚𝑎𝑡 είναι ο συντελεστής διόρθωσης για το υλικό της στήλης. Για την περίπτωση της 

αποστακτικής στήλης με πτώση πίεσης στο εσωτερικό, η πίεση λειτουργίας λαμβάνεται ίση  με 

την μέγιστη πίεση που βρίσκεται στο σημείο τροφοδοσίας για λόγους ασφάλειας. Για τον 

υπολογισμό της διαμέτρου της στήλης, απαιτείται η τιμή του συντελεστή υπερχείλισης που 

ορίζεται ίση με 0.8 και η διάμετρος θεωρείται σταθερή σε όλο το ύψος της στήλης. Τέλος, για το 

υλικό του δοχείου, ο συντελεστής 𝐹𝑚𝑎𝑡 παίρνει την τιμή 1.7 για ανοξείδωτο χάλυβα 304 (Brunazzi, 

Nardini και Paglianti, 2002). Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο πάγιο κόστος της στήλης, 

δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη κατασκευής για τις πλατφόρμες και σκάλες που την στηρίζουν 

ή και της κατασκευής του «cold box» που διατηρεί θερμικά μονωμένο το όλο σύστημα. 

Ο δεύτερος όρος της Εξίσωσης (4.5) αναφέρεται στο κόστος των εσωτερικών στοιχείων της 

στήλης που περιλαμβάνεται μόνο το κόστος του διατεταγμένου πληρωτικού υλικού αγνοώντας 
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τους συλλέκτες και ανακατανεμητές υγρού. Το κόστος υπολογίζεται από τον συνολικό όγκο που 

καταλαμβάνει το υλικό εντός της στήλης επί το κόστος ανά μονάδα όγκου του υλικού (€/m3): 

𝐶𝐶𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =  (𝜋 ·
𝐷𝑐𝑜𝑙

2

4
) · 𝐻𝑐𝑜𝑙 · 𝐶𝑝𝑎𝑐𝑘 (4.7) 

Δεν ήταν εφικτό να βρεθεί τιμή συγκεκριμένα για το Mellapack 250Y για τη παρούσα εργασία 

από την ιστοσελίδα της Sulzer ή από κάποια άλλη έμπιστη πηγή στην ανοικτή βιβλιογραφία, κάτι 

που πιθανόν οφείλεται στο ότι η τιμή του υλικού μπορεί να καθορίζεται με βάση τη συμφωνία που 

συνάπτει ο προμηθευτής με τον πελάτη και δεν είναι σταθερή. Παρόλα αυτά, για ένα παρόμοιο 

υλικό άλλης εταιρείας (Montz) με ίδια τιμή επιφάνειας ανά όγκο και ανοξείδωτη κατασκευή, η 

τιμή ήταν κοντά στα 1500 €//m3 (2000 $//m3) με την ισοτιμία του 2010 (Dejanović et al., 2011). Η 

τιμή του 𝐶𝑝𝑎𝑐𝑘 θα θεωρηθεί ίση με αυτή, χωρίς να είναι γνωστό αν έχει μεταβληθεί την 

προηγούμενη δεκαετία μέχρι το 2021. Επίσης, γίνεται η παραδοχή ότι το ύψος του πληρωτικού 

υλικού ισούται με το ύψος της στήλης. Με βάση όλα τα παραπάνω, η Εξίσωση (4.5) 

μετασχηματίζεται ως εξής: 

𝐶𝐶𝐶𝐴𝐶(€@2021) = 1726 ·  𝐷𝑐𝑜𝑙
0.675 · 𝐻𝑐𝑜𝑙 · (29 · 𝑃𝑐𝑜𝑙)

0.44 + 1500 · (𝜋 ·
𝐷𝑐𝑜𝑙

2

4
) · 𝐻𝑐𝑜𝑙  (4.8) 

Τέλος, η εξίσωση υπολογισμού του πάγιου κόστους του συμπυκνωτή βασίστηκε σε αντίστοιχη 

εξίσωση υπολογισμού για εναλλάκτες θερμότητας (Guthrie, 1969, όπως αναφέρεται στον Κούκο, 

2019): 

𝐶𝐶𝛨𝛦(€@2021) = 0.85 · 𝜆𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼,1968 · [𝐹𝑚𝑎𝑡 · (𝐹𝑑 + 𝐹𝑝) · 477 · 𝐴𝛨𝛦
0.65] (4.9) 

όπου 𝐹𝑑 είναι ο συντελεστής διόρθωσης για το τύπο του εναλλάκτη και 𝐹𝑝 ο συντελεστής 

διόρθωσης της πίεσης. Για την περίπτωση της απόσταξης, ο συμπυκνωτής θεωρείται απλός 

εναλλάκτης κελύφους-αυλών (𝐹𝑑=0.8), η πίεση λειτουργίας είναι κάτω από 10 bar (𝐹𝑝 = 0) και το 

υλικό κατασκευής στο κέλυφος και στους αυλούς είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (𝐹𝑚𝑎𝑡= 3.10) 

(Guthrie, 1969, όπως αναφέρεται στον Κούκο, 2019). Επομένως, προκύπτει:  

𝐶𝐶𝐻𝐸(€@2021) = 6073 · 𝐴𝛨𝛦
0.65 (4.10) 
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Η επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας υπολογίζεται από τη γνωστή εξίσωση: 

𝑄𝐻𝐸  = 𝑈 · 𝐴𝐻𝐸 · 𝛥𝛵 (4.11) 

Η διαφορά θερμοκρασίας χρησιμοποιείται έναντι της μέσης λογαριθμικής διαφοράς 

θερμοκρασίας, διότι αξιοποιείται η θερμότητα που προκύπτει από τον ολικό βρασμό του υγρού N2 

για την ολική συμπύκνωση του αέριου ρεύματος στην κορυφή της στήλης, οπότε η διαφορά 

θερμοκρασίας σε όλο το μήκος του εναλλάκτη παραμένει σταθερή. 

Ο ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (𝑈) προκύπτει από τους μερικούς συντελεστές 

μεταφοράς θερμότητας των ρευμάτων που εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους, όπως η ταχύτητα 

ρεύματος, η ύπαρξη ή απουσία τυρβώδους και το ιξώδες (που εξαρτάται από θερμοκρασία). Για 

αυτό το λόγο, σε προκαταρκτικές τεχνικοοικονομικές αξιολογήσεις, επιλέγεται ένας τυπικός 

ολικός συντελεστής για τον υπολογισμό της επιφάνειας του εναλλάκτη, εφόσον είναι γνωστά τα 

υπόλοιπα μεγέθη από την Εξίσωση (4.11). Στην περίπτωση των κρυογονικών συνθηκών, δεν 

βρέθηκαν τυπικές τιμές του συντελεστή θερμότητας στη βιβλιογραφία (Peters, Timmerhaus και 

West, 2002) για την περίπτωση συμπύκνωσης ρεύματος O2 -Ar σε θερμοκρασία 90 Κ από υγρό 

Ν2, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της διεργασίας. Σε αυτή τη περίπτωση, θα θεωρηθεί ένας τυπικός 

συντελεστής ίσος με 1 kW/m2K με το δεδομένο ότι σε διεργασίες αλλαγής φάσης, ο συντελεστής 

μεταφοράς θερμότητας αυξάνεται σημαντικά. 

Τα λειτουργικά έξοδα της στήλης αφορούν μόνο την αγορά και χρήση του υγρού N2 για την 

συμπύκνωση σύμφωνα με την Εξίσωση (4.12): 

𝛰𝑃𝐸𝑋𝐷𝐼𝑆𝑇  = 𝐶𝑁2
·

𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷

𝜆𝛮2

 (4.12) 

όπου το κόστος (𝐶𝑁2
) του υγρού N2 ανέρχεται περίπου στα 1.7 €/kg (Maqsood, Nasir και Ali, 

2017) και η ποσότητα του N2 υπολογίζεται από το λόγο της απαιτούμενης θερμότητας 

συμπύκνωσης (𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷) προς την λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης του N2. Θεωρείται ότι το υγρό 

Ν2 βρίσκεται στο σημείο κορεσμού στην είσοδο του συμπυκνωτή της στήλης και όλη η ποσότητα  

μετατρέπεται σε αέρια φάση, απορροφώντας θερμότητα από την συμπύκνωση του ρεύματος Ο2 - 

Ar. Η θερμοκρασία βρασμού για πίεση 1 bar είναι 77 Κ και η λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης 

είναι περίπου ίση με 200 kJ/kg. 
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4.2.2. Βελτιστοποίηση διεργασίας απόσταξης και αξιολόγηση αποτελεσμάτων  

Όπως έχει περιγραφτεί η διεργασία της απόσταξης στο Κεφάλαιο 3 και στην Ενότητα 4.2.1, 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι αποτελεί ένα απλό διάγραμμα ροής με δύο βασικές συσκευές, την 

αποστακτική στήλη και τον συμπυκνωτή, οπότε και η βελτιστοποίηση αυτού δεν αποτελεί σύνθετο 

πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, η βέλτιστη λύση μπορεί να βρεθεί και χειροκίνητα, αφού η μόνη 

μεταβλητή απόφασης που καθορίζει την τιμή του APC είναι ο αριθμός των βαθμίδων (που είναι 

ακέραιος αριθμός), ενώ ήδη ικανοποιείται ο βασικός περιορισμός της καθαρότητας για όλο το 

εύρος των βαθμίδων της στήλης. Στο Σχήμα 4.1, παρουσιάζεται η μεταβολή του APC συναρτήσει 

του αριθμού των θεωρητικών βαθμίδων της στήλης. 

 

Σχήμα 4.1: Διάγραμμα κόστους παραγωγής Ar συναρτήσει του αριθμού των βαθμίδων α) σε όλο το 

εύρος της ανάλυσης, β) στην περιοχή τιμών κοντά στη βέλτιστη λύση 

 

Όπως είναι αναμενόμενο στη περιοχή κοντά στο ελάχιστο ύψος της στήλης στο Σχήμα 4.1(α), 

η τιμή του κόστους παραγωγής ανεβαίνει κατακόρυφα διότι η ανάκτηση του Ar τείνει προς το 0 

(μηδενίζεται ο παρανομαστής της αντικειμενικής συνάρτησης). Το APC αγγίζει την ελάχιστη τιμή 

κοντά στις 70 θεωρητικές βαθμίδες. Μεγεθύνοντας σε αυτή τη περιοχή (Σχήμα 4.1(β)), η καμπύλη 

του APC αποκτάει μια ελάχιστη τιμή κόστους για 73 θεωρητικές βαθμίδες,  περίπου ίση με 1.5 

€/kg ( ή 1.50067 €/kg με ακρίβεια πέντε δεκαδικών) με ανάκτηση Ar 32%. Από εκείνο το σημείο 

και μετά, η τιμή του APC αυξάνεται με πολύ μικρό ρυθμό, επειδή η ανάκτηση έχει φτάσει στη 

μέγιστη τιμή της, αλλά συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμητής της αντικειμενικής συνάρτησης που 

οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πάγιου κόστους της στήλης που καθορίζεται από το ύψος της. 

Το λειτουργικό κόστος που οφείλεται στη λειτουργία του συμπυκνωτή και προκύπτει από τα έξοδα 
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χρήσης υγρού N2 παραμένει σταθερό, διότι η παροχή της τροφοδοσίας είναι σταθερή και γίνεται 

ολική συμπύκνωση των ατμών, οπότε η θερμότητα που απάγεται για την συμπύκνωση δεν αλλάζει.  

Στο Σχήμα 4.2, παρουσιάζεται το σύστημα της αποστακτικής στήλης στις  βέλτιστες συνθήκες. 

Η αποστακτική στήλη έχει συνολικό ύψος 36 m με 72 βαθμίδες στο εσωτερικό της, ενώ η τιμή 73 

στην παρένθεση αντιστοιχεί στον αριθμό των θεωρητικών βαθμίδων που συμπεριλαμβάνουν και 

τον συμπυκνωτή. Η διάμετρος της στήλης είναι μικρότερη από 1 m (0.81 m) που μπορεί 

κατασκευαστικά να είναι ανέφικτο, αλλά οφείλεται στη σχετικά μικρή δυναμικότητα της μονάδας. 

Ο λόγος αναρροής είναι 26.73, δηλαδή περίπου το 96.4% του συμπυκνωμένου ρεύματος 

επιστρέφει στη στήλη. Η πτώση πίεσης είναι μόλις 0.11 bar χάρη στη χρήση του διατεταγμένου 

πληρωτικού υλικού, ενώ η πτώση θερμοκρασίας από την βάση στην κορυφή της στήλης είναι 

περίπου 4 Κ. Από το συνολικό ρεύμα τροφοδοσίας με γραμμομοριακή παροχή 62 mol/s, το 96.8% 

(60.02 mol/s) επιστρέφει στη στήλη χαμηλής πίεσης ως ρεύμα πυθμένα και το υπόλοιπο 3.2% 

(1.98 mol/s) αντιστοιχεί στο προϊόν κορυφής που είναι εμπλουτισμένο με Ar. Τέλος, ο 

συμπυκνωτής είναι αρκετά μικρός με επιφάνεια μόλις 1.03 m2 και η θερμότητα που ανταλλάσσεται 

αντιστοιχεί σε 13.56 kW. Το «μείον» υποδηλώνει έξοδο θερμότητας από τον εναλλάκτη.  

 

Σχήμα 4.2: Βέλτιστη διαμόρφωση του συστήματος της κρυογονικής αποστακτικής στήλης 

62 mol/s

10 mol% Ar

1.5 bar

94 K

1.98 mol/s

99.9 mol% Ar

1.39 bar

90.2 K

60.02 mol/s

7 mol% Ar

1.5 bar

93.78 K

-13.56 kW

1.03 m2

Nstages = 72 (73)

H = 36 m

D = 0.81 m

RRDIST = 26.73
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Η συνολική πάγια επένδυση της μονάδας της απόσταξης ανέρχεται στα 317 797 € εκ των 

οποίων, το 89.3% αντιστοιχεί στο κόστος του δοχείου της στήλης (283 864 €), το 8.7% στο κόστος 

του πληρωτικού υλικού (27 752 €) και το υπόλοιπο συνδέεται με το πάγιο κόστος του συμπυκνωτή 

(6181 €). Από την άλλη, το λειτουργικό κόστος που σχετίζεται καθαρά με τη παροχή του Ν2 φτάνει 

τα 3.27 Μ€/yr που είναι η σημαντικότερη δαπάνη του συστήματος και αποτελεί το 97% του 

ετήσιου κόστους λειτουργίας της μονάδας. Ο μικρός ρυθμός αύξησης στο Σχήμα 4.1(β) 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι το ετησιοποιημένο πάγιο κόστος συνεισφέρει μόλις 3% στο 

ετήσιο λειτουργικό κόστος της μονάδας, ενώ το λειτουργικό κόστος παραμένει πρακτικά 

αμετάβλητο. 

 

4.3. Εναλλακτικό σενάριο: Σύστημα διαχωρισμού με μεμβράνη 

4.3.1. Επιλογή υλικού μεμβράνης προς τελική αξιολόγηση  

Στη παρούσα ενότητα, θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση διατάξεων μεμβράνης των δύο 

υλικών προς εξέταση (TMPC και CMSM-1) που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 1.3.5. Στόχος 

είναι να ελεγχθεί αν μπορεί να επιτευχθεί η απαιτούμενη καθαρότητα του ρεύματος Ar (99.9 

mol%) με μια ελάχιστη απαίτηση σε ανάκτηση ίση με 30%, όσο δηλαδή παράγει η αποστακτική 

στήλη. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι στην παρούσα ανάλυση, για να έχουν κοινή βάση 

σύγκρισης οι λειτουργίες 3- και 4-πυλών, ορίζεται η πίεση του κελύφους στην είσοδο του ίση με 

την ατμοσφαιρική (𝑃𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙|𝑧=1 = 1.013 𝑏𝑎𝑟). 

 

Πολυμερική μεμβράνη – TMPC: 

Εκτός από τη διάταξη μιας βαθμίδας/διαχωριστή μεμβράνης που παρουσιάστηκε στην ενότητα 

της παραμετρικής ανάλυσης στο Κεφάλαιο 2, προσομοιάστηκαν ενδεικτικά άλλες τρεις διατάξεις 

που αποτελούνται από δύο βαθμίδες. Στη βιβλιογραφία, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός διατάξεων 

με διαφορετική διαμόρφωση ή που αξιοποιεί διαφορετικό υλικό μεμβράνης σε διαφορετική 

βαθμίδα, αλλά η εξέταση τους δεν αποτελεί σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η 

ιδιαιτερότητα της περίπτωσης έγκειται στο γεγονός ότι προϊόν της διεργασίας αποτελεί το 

υπόλειμμα που περιέχει το Ar, οπότε η διαμόρφωση είναι αρκετά διαφορετική συγκριτικά με την 

περίπτωση που το υπόλειμμα είναι το προϊόν της διεργασίας. 

Στο Σχήμα 4.3, παρουσιάζονται οι διαφορετικές διατάξεις που εξετάστηκαν. Παραλείποντας 

την πρώτη διάταξη (Σχήμα 4.3(α)) που έχει ήδη παρουσιαστεί (Ενότητα 2.2.1), οι υπόλοιπες τρεις 

περιλαμβάνουν δύο βαθμίδες. Η διάταξη στο Σχήμα 4.3(β) αποτελείται από διαχωριστές 
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συνδεδεμένοι σε σειρά με ενδιάμεση συμπίεση (PC_2) του υπολείμματος που εξέρχεται από τον 

πρώτο και εισέρχεται στον δεύτερο διαχωριστή. Στην έξοδο της δεύτερης βαθμίδας, υπάρχει η 

δυνατότητα ανακύκλωσης ενός μέρους του προϊόντος που εκτονώνεται σε ατμοσφαιρική πίεση 

(ATM_PRESSURE) και εισέρχεται στο κέλυφος του πρώτου διαχωριστή. Παρόμοια διάταξη 

εμφανίζεται και στο Σχήμα 4.3(γ) με ειδοποιό διαφορά ότι χρησιμοποιείται ένα μέρος του  

υπολείμματος που εξέρχεται από τον πρώτο διαχωριστή και εισέρχεται στο κέλυφος του δευτέρου. 

Τέλος, στο Σχήμα 4.3(δ), το διήθημα του πρώτου διαχωριστή οδηγείται για επιπλέον διαχωρισμό 

στον δεύτερο περνώντας από ένα στάδιο συμπίεσης (PC_2) και τα υπολείμματα των δύο βαθμίδων 

ενώνονται για να προκύψει το τελικό προϊόν. 

 

Σχήμα 4.3: Εξεταζόμενες διατάξεις μιας και δύο συσκευών διαχωρισμού με πολυμερική μεμβράνη 

(α)

(β)

(γ)

(δ)
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Σε καθένα από τα παραπάνω συστήματα, σκοπός αποτελεί να βρεθεί η μέγιστη καθαρότητα 

του τελικού ρεύματος Ar (RΕΤΕΝΤΑΤΕ) που επιτυγχάνουν με την ελάχιστη απαιτούμενη 

ανάκτηση και αν αυτή ξεπερνάει το στόχο που είναι 99.9 mol%. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια του 

εργαλείου της βελτιστοποίησης που διαθέτει το gPROCESS™, όπου οι ισοτικοί περιορισμοί του 

κάθε συστήματος περιλαμβάνουν το μοντέλο των μεμβρανών (Εξισώσεις (2.1)-(2.45)), τις 

εξισώσεις των μοντέλων των υπολοίπων «συσκευών» και τα ισοζύγια των μεταξύ τους συνδέσεων. 

Οι μεταβλητές απόφασης είναι η επιφάνεια της κάθε μεμβράνης, η πίεση εξόδου του κάθε 

«συμπιεστή» (PC) και το κλάσμα διαχωρισμού (𝑓𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇)  του ρεύματος που διαχωρίζεται από το 

κύριο ρεύμα (περιπτώσεις (α),(β) και (γ)) και υπόκεινται σε ελάχιστα και μέγιστα όρια για 

διευκόλυνση του επιλυτή και μείωση του υπολογιστικού κόστους, Η επιλογή των ορίων έγινε με 

γνώμονα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διεργασίας (για την πίεση), το εύρος επίλυσης του 

μοντέλου στις παρούσες συνθήκες (για την επιφάνεια) και την εξασφάλιση ενός ποσού ανάκτησης 

(για το κλάσμα διαχωρισμού). Τα αποτελέσματα της «βελτιστοποίησης» παρουσιάζονται στον 

Πίνακας 4.2: 

Πίνακας 4.2: Αποτελέσματα «βελτιστοποίησης» διατάξεων μεμβράνης TMPC 

Σύστημα (Σχήμα 4.3) Καθαρότητα(%) Ανάκτηση(%) 

Διάταξη μιας βαθμίδας 

(α) 36.1 30 

Διάταξη δύο βαθμίδων 

(β) 35.9 30 

(γ) 36.0 30 

(δ) 54.3 30 

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν μια μη ικανοποιητική εικόνα, καθώς σε καμία από τις εξεταζόμενες 

διατάξεις, δεν επιτεύχθηκε η καθαρότητα-στόχος κάτι που ήταν αναμενόμενο, όπως έχει φανεί και 

από τα διαγράμματα της παραμετρική ανάλυσης ευαισθησίας του μοντέλου της μεμβράνης με 

υλικό TMPC (Ενότητα 2.2). Σε όλες τις περιπτώσεις, η ανάκτηση αγγίζει το ελάχιστο όριο, ενώ η 

καθαρότητα στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) φτάνει μέγιστη τιμή κοντά στο 36%. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το σύστημα (δ) που καταφέρνει μια μεγαλύτερη καθαρότητα, κάτι που οφείλεται στην 

εκμετάλλευση του διηθήματος που περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα Ar και διαχωρίζεται εκ νέου 

από το Ο2 στην δεύτερη συσκευή. Παρόλα αυτά, το υλικό TMPC έδειξε μια αδυναμία στον 

απαιτούμενο διαχωρισμό O2-Ar, οπότε και αυτομάτως απορρίπτεται. Για διαφορετικές διατάξεις 

πέρα αυτών που εξετάζονται, το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν διαφορετικό. 
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Ανθρακική μεμβράνη –  CMSM-1: 

Το υλικό CMSM-1 αποτελεί μια ευρεσιτεχνία των Soffer et al. (1997) και χαρακτηρίζεται από 

υψηλές τιμές διαπερατότητας και εκλεκτικότητας για το μίγμα Ο2-Ar που μεταβάλλονται σε ένα 

μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. Για λόγους διευκόλυνσης της μοντελοποίησης, η θερμοκρασία 

λειτουργίας του συστήματος αποκτά σταθερή τιμή ώστε οι τιμές των συντελεστών διαπερατότητας 

των συστατικών να μην επηρεαστούν λόγω θερμοκρασίας. 

Στο μοντέλο, έγινε η παραδοχή πως γίνεται διαχωρισμός αερίων και όλα τα συστατικά 

βρίσκονται σε αέρια φάση. Για να εξασφαλιστεί αυτό, θα πρέπει να βρεθεί μια ελάχιστη 

θερμοκρασία λειτουργίας, μέσω παραμετρικής ανάλυσης, που για όλες τις πιθανές συστάσεις του 

Ar (0 – 1 mol/mol) μέσα στο μίγμα και για όλο το πιθανό εύρος πιέσεων (0.5 – 15 bar) εντός της 

συσκευής, το κλάσμα ατμών του μίγματος να ισούται με 1. Επιλέγεται η ελάχιστη διότι δίνεται 

έμφαση στην εκλεκτικότητα της μεμβράνης και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων ώστε το 

σύστημα να βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται στη θερμοκρασία λειτουργίας της ΣΧΠ (~94 Κ). Από 

την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, η ελάχιστη θερμοκρασία βρέθηκε περίπου ίση με 130 Κ. Με 

κατάλληλη εισαγωγή των δεδομένων του CMSM-1 (Πίνακας 1.1) σε διαγράμματα (Σχήμα 4.4), 

υπολογίζονται οι συντελεστές διαπερατότητας των δύο συστατικών για να εισαχθούν στο μοντέλο 

της μεμβράνης. 

 

Σχήμα 4.4: Διαγράμματα: α) εκλεκτικότητας Ο2/Ar συναρτήσει θερμοκρασίας και β) συντελεστή 

διαπερατότητας Ο2 συναρτήσει εκλεκτικότητας Ο2/Ar (δεδομένα από Soffer et al., 

1997) 

 

Οι γραμμές τάσης που επιλέχθηκαν παρουσιάζουν ικανοποιητική σύγκλιση με βάση τον όρο 

R2 στα διαγράμματα. Στο  Σχήμα 4.4(α), για θερμοκρασία 130 Κ, προκύπτει εκλεκτικότητα ίση 
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με 32. Εισάγοντας την τιμή της εκλεκτικότητας στην εξίσωση του πολυωνύμου στο Σχήμα 4.4(β), 

προκύπτει ο συντελεστής διαπερατότητας Ο2 (90.9 Barrer). Με διαίρεση του πρώτου όρου από 

τον δεύτερο, υπολογίζεται  και ο συντελεστής διαπερατότητας Ar (2.8 Barrer). Παρατηρείται, 

εκ πρώτης όψεως, η ανωτερότητα του CMSM-1 έναντι του TMPC, καθώς η εκλεκτικότητα είναι 

κατά 13 φορές μεγαλύτερη από την εκλεκτικότητα του TMPC και ο συντελεστής διαπερατότητας 

Ο2 είναι περίπου 23 φορές μεγαλύτερος από την αντίστοιχη τιμή για την πολυμερική μεμβράνη. 

Το σύστημα της μεμβράνης που εξετάζεται για το υλικό CMSM-1 είναι παρόμοιο με αυτό που 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.3(α), όπου στο μοντέλο εισάγονται τα καινούργια δεδομένα 

συντελεστών διαπερατότητας και το μήκος μειώνεται στα 2.5 m. Η αιτιολόγηση της μείωσης του 

μήκους βρίσκεται στην αποφυγή ύπαρξης μεγάλης πτώσης πίεσης εντός των ινών και κατ’ 

επέκταση αδυναμίας προσομοίωσης του μοντέλου επειδή η απαραίτητη επιφάνεια μεμβράνης που 

απαιτείται για το διαχωρισμό μειώνεται αρκετά. Για αυτό το σύστημα, πραγματοποιήθηκε μια 

παραμετρική ανάλυση ευαισθησίας, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.5. 

 

Σχήμα 4.5: Διαγράμματα καθαρότητας Ar στο υπόλειμμα συναρτήσει της επιφάνειας της 

μεμβράνης απουσίας ανακύκλωσης α) για όλο το εύρος της ανάλυσης και β)στη 

περιοχή τιμών κοντά στην καθαρότητα 99.9% 

 

Από το Σχήμα 4.5, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το σύστημα διαχωρισμού με την ανθρακική 

μεμβράνη επιτυγχάνει καθαρότητες πάνω από την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή των 99.9%. Όχι 

μόνο αυτό γίνεται σε πίεση κάτω από 10 bar, αλλά και η απαιτούμενη επιφάνεια (όπως φαίνεται 

από τις τιμές του οριζόντιου άξονα) είναι μειωμένη κατά 75% σε σχέση με το σύστημα της 

πολυμερικής μεμβράνης. Για το εύρος των επιφανειών και πιέσεων που μελετήθηκε, η ελάχιστη 

ανάκτηση είναι 50%, που είναι αρκετά ικανοποιητική ποσότητα δεδομένου ότι η ελάχιστη 

απαιτούμενη ανάκτηση ορίστηκε ίση με 30%. Αν και η καθαρότητα-στόχος μπορεί να επιτευχθεί 
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χωρίς ανακύκλωση, η είσοδος ενός ρεύματος ανακύκλωσης στο κέλυφος για τον ίδιο βαθμό 

διαχωρισμού θα μειώσει τις απαιτήσεις σε συμπίεση ή σε επιφάνεια μεμβράνης. 

Από τα παραπάνω, φαίνονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μεμβράνη CMSM-1 έναντι 

της TMPC για υψηλή καθαρότητα και ανάκτηση. Για αυτό το λόγο, επιλέγεται και προχωράει στο 

στάδιο της βελτιστοποίησης της διάταξης μιας βαθμίδας με δυνατότητα ανακύκλωσης που 

αναλύεται στη συνέχεια. 

 

4.3.2. Περιγραφή συστήματος και παρουσίαση οικονομικών εξισώσεων 

Το τελικό διάγραμμα ροής του συστήματος διαχωρισμού με μεμβράνη διαφέρει από το 

θεωρητικό διάγραμμα που έχει παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 2, καθώς εισάγονται πλέον μοντέλα 

πραγματικών συσκευών και πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο οικονομικός παράγοντας της 

διεργασίας. Έτσι παρουσιάζει δύο διαφορετικές διαμορφώσεις που εξαρτώνται από την παρουσία 

ή απουσία ανακύκλωσης και εμφανίζονται στο Σχήμα 4.6. Κοινό σημείο των δύο εκδοχών του 

συστήματος είναι ότι η τροφοδοσία (ρεύμα ΟΞΑΡ) συμπιέζεται (COMP_1) και ψύχεται 

(COOL_1) μέχρι τη θερμοκρασία λειτουργίας του συστήματος που έχει οριστεί ίση με 130 Κ. 

Έπειτα, το ρεύμα εισέρχεται στον διαχωριστή μεμβράνης (HFMM) μέσω των κοίλων ινών και από 

την έξοδο αυτών, εκτονώνεται σε έναν στροβιλοεκτονωτή (EXPA). Στη συνέχεια: 

• Για την περίπτωση με εσωτερική ανακύκλωση (Σχήμα 4.6(α)), το ρεύμα εκτονώνεται 

μέχρι πίεση 1.5 bar και τουλάχιστον το 1% του υπολείμματος επιστρέφει ως 

ανακύκλωση στο κέλυφος, αφού έχει επανέλθει σε θερμοκρασία συστήματος μέσω του 

εναλλάκτη θερμότητας HEAT. Το διήθημα στην έξοδο του κελύφους παρουσιάζει μια 

ικανοποιητική πίεση κοντά στο 1.5 bar και ψύχεται (COOL_2) μέχρι θερμοκρασία 94 

Κ. Το υπόλοιπο κλάσμα του υπολείμματος ψύχεται και υγροποιείται πλήρως στον 

συμπυκνωτή (COND) και εξέρχεται από τη μονάδα ως τελικό προϊόν. Το στοιχείο 

SPLIT μπορεί να παρομοιαστεί με μια βάνα, η οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στις 

οικονομικές εξισώσεις.  

• Για την περίπτωση χωρίς ανακύκλωση (Σχήμα 4.6(β)), το ρεύμα του υπολείμματος 

συμπιέζεται μέχρι ελάχιστη πίεση μεταφοράς του τελικού προϊόντος Ar (1.1 bar) και 

αλλάζει πλήρως από αέρια σε υγρή φάση. Στην έξοδο του κελύφους προστίθεται ένας 

συμπιεστής (COMP_2) ώστε να ρυθμίσει την πίεση του διηθήματος από 1.013 bar στα 

1.5 bar για να εισέλθει στη ΣΧΠ. 
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Η χρήση του στροβιλοεκτονωτή (turboexpander) είναι απαραίτητη όχι μόνο για την μερική 

ανάκτηση ενέργειας, αλλά και για τη περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας για την τελική 

υγροποίηση του ρεύματος προϊόντος Ar.  

Ο χωρισμός του διαγράμματος ροής σε δύο παράλληλες εκδοχές προκύπτει από την παρουσία 

του συμπιεστή COMP_2. Με παρουσία ανακύκλωσης, η εκτόνωση στον EXPA γίνεται σε 1.5 bar 

με τελικό στόχο να μην χρησιμοποιηθεί ο COMP_2 που αυξάνει τα λειτουργικά και πάγια έξοδα 

της μονάδας.  Όταν δεν υπάρχει ανακύκλωση, η έξοδος του κελύφους θεωρείται ίση με 1.013 bar, 

για αυτό και επιτάσσεται η ανάγκη της χρήσης του συμπιεστή για να συμπιέσει το ρεύμα στα 1.5 

bar και να οδηγηθεί στη ΣΧΠ.   

 

 

Σχήμα 4.6: Διάγραμμα ροής συστήματος διαχωρισμού μεμβράνης α) παρουσίας και β) απουσίας 

ανακύκλωσης στο κέλυφος 

 

 

 

(β)

(α)
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Με αναφορά στο διάγραμμα ροής με ανακύκλωση (Σχήμα 4.6(α)), τα πάγια κόστη της 

διεργασίας είναι:  

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑀𝐸𝑀𝑆𝑌𝑆 = 𝐶𝐶𝐻𝐹𝐹𝑀 + 𝐶𝐶𝐶𝑂𝑀𝑃 + 𝐶𝐶𝐸𝑋𝑃𝐴 +  𝐶𝐶𝐻𝐸  (4.13) 

Στο δεξί σκέλος της Εξίσωσης (4.13), ο πρώτος όρος αναφέρεται στο πάγιο κόστος της 

συσκευής διαχωρισμού κοίλων ινών, ο δεύτερος και τρίτος στο κόστος του συμπιεστή και 

εκτονωτή αντίστοιχα και ο τελευταίος στο σύνολο των εναλλακτών θερμότητας. Το πάγιο κόστος 

της βασικής συσκευής διαχωρισμού μεμβράνης χωρίζεται στο κόστος του κελύφους (𝐶𝑀𝐹) και στο 

κόστος του υλικού της μεμβράνης (𝐶𝑀𝑀): 

𝐶𝐶𝐻𝐹𝐹𝑀(€@2021) = 𝐶𝐶𝑀𝐹 + 𝐶𝑀𝑀 · 𝐴𝑚𝑒𝑚 (4.14) 

𝐶𝐶𝑀𝐹(€@2021) = 0.85 · 𝜆𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼,1968 · [𝐹𝑚 · 𝐹𝑝 · 645.4 · 𝐿0.78 · 𝐷𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙
0.98 ] (4.15) 

Η Εξίσωση (4.15) βασίστηκε στην παραδοχή ότι το κέλυφος του διαχωριστή κοίλων ινών 

παρομοιάζεται με ένα οριζόντιο δοχείο πίεσης (Guthrie, 1969, όπως αναφέρεται στον Κούκο, 

2019). Για τον συντελεστή διόρθωσης 𝐹𝑚, λαμβάνεται η τιμή 3.67 για κατασκευή από ανοξείδωτο 

χάλυβα τύπου 316 (εξαιτίας κρυογονικών συνθηκών) και για τον συντελεστή διόρθωσης πίεσης, 

λαμβάνεται η τιμή 1.15 (για πίεση μέχρι 13.8 bar). Ο δεύτερος όρος της Εξίσωσης (4.14) 

αναφέρεται στο κόστος του υλικού της μεμβράνης ανά επιφάνεια και ορίζεται τιμή ίση με 85 €/m2 

που αποτελεί μια λογική τιμή για μεμβράνες CMS που έχουν μεγαλύτερο κόστος κατασκευής από 

τις συμβατικές πολυμερικές (Lei et al., 2020). Με βάση τα παραπάνω, η Εξίσωση (4.14) 

διαμορφώνεται ως εξής: 

𝐶𝐶𝐻𝐹𝐹𝑀(€@2021) = 13 985 · 𝐿0.78 · 𝐷𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙
0.98 + 85 · 𝐴𝑚𝑒𝑚  (4.16) 

Η εξίσωση υπολογισμού του πάγιου κόστους του συμπιεστή είναι: 

𝐶𝐶𝐶𝑂𝑀𝑃(€@2021) = 0.85 · 𝜆𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼,1968 · [𝐹𝑑 · 515 · (
𝑊𝐶𝑂𝑀𝑃

1.341
)

0.82

]  (4.17) 

Βασισμένη στην αντίστοιχη του Guthrie (1969) (όπως αναφέρεται στον Κούκο, 2019), όπου 

𝑊𝐶𝑂𝑀𝑃 είναι η πραγματική ισχύς του συμπιεστή σε kW και η τιμή του συντελεστή 𝐹𝑑  ίση με 1.00 

(για φυγόκεντρο συμπιεστή). Επομένως, προκύπτει: 
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𝐶𝐶𝐶𝑂𝑀𝑃(€@2021) = 2644 · (
𝑊𝐶𝑂𝑀

1.341
)

0.82

  (4.18) 

Για το πάγιο κόστος της συσκευής εκτόνωσης ισχύει η Εξίσωση (4.19), όπου το κόστος ανά 

μονάδα ενέργειας (€/kW) έχει αναχθεί σε σημερινή αξία μέσω του λόγου CEPCI από την 

αντίστοιχη βιβλιογραφία (Ren et al., 2020): 

𝐶𝐶𝐸𝑋𝑃𝐴(€@2021) = 638 ·  𝑊𝐸𝑋𝑃𝐴  (4.19) 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο για τον συμπιεστή, όσο και για τον εκτονωτή, η ισεντροπική 

και μηχανική απόδοση είναι αντίστοιχα 80% και 90% (Aneke και Wang, 2015). Επίσης, σε καμία 

από τις Εξισώσεις (4.18) και (4.19), δεν λαμβάνεται υπόψη κάποιος συντελεστής διόρθωσης για 

το υλικό, επειδή οι βιβλιογραφικές εξισώσεις δεν δείχνουν να τον συμπεριλαμβάνουν, κάτι που 

μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη εκτίμηση του πάγιου κόστους των δύο συσκευών. 

Τέλος, οι εξισώσεις πάγιου κόστους για τους εναλλάκτες υπολογίζονται σύμφωνα με την 

Εξίσωση (4.10), ενώ η επιφάνεια τους από την Εξίσωση (4.11), λαμβάνοντας υπόψη την μέση 

λογαριθμική θερμοκρασιακή διαφορά, όπου είναι απαραίτητη. Ο ολικός συντελεστής μεταφοράς 

θερμότητας U για τους COOL_1 και COOL_2 ορίζεται ίσος με 0.5
kW

m2·𝐾
 (πλήρης βρασμός υγρού 

N2 προς ψύξη θερμών αέριων ρευμάτων), στον COND ίσος με 1
kW

m2·𝐾
 (πλήρης εξάτμιση υγρού N2 

προς πλήρης συμπύκνωση αέριου προϊόντος Ar) και στον HEAT ίσος με 0.25
kW

m2·𝐾
 (ψύξη θερμού 

αερίου Ν2 προς θέρμανση ψυχρού αερίου ρεύματος). 

Για τα λειτουργικά έξοδα της μονάδας, ισχύει η Εξίσωση (4.20): 

𝛰𝑃𝐸𝑋𝑀𝐸𝑀𝑆𝑌𝑆  =
𝑊𝐶𝑂𝑀𝑃 − 𝑊𝐸𝑋𝑃𝐴

3600
· 𝐶𝐸𝐿𝐸𝐶 + 1.7 · (∑

𝑄𝐶𝑂𝑂𝐿/𝐶𝑂𝑁𝐷

𝜆𝑁2

+
𝑄𝐻𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑝𝑁2 · 𝛥𝛵
) (4.20) 

 

Ο πρώτο όρος αναφέρεται στο έργο του συμπιεστή μείον του εκτονωτή πολλαπλασιασμένο επί 

την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος (𝐶𝐸𝐿𝐸𝐶) σε €/kWh και ο δεύτερος αναφέρεται στην ποσότητα 

του N2 που χρησιμοποιείται για τις θερμικές ανάγκες του συστήματος. Η τιμή του ρεύματος 

ορίζεται ίση με 0.0818 €/kWh, που είναι η μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση για μονάδες δυναμικότητας 500 – 2000 MWh, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της 

Eurostat (2021) για το 2020. Στην περίπτωση του εναλλάκτη HEAT, θεωρείται αέριο ρεύμα Ν2 

(τιμή αγοράς ίδιας με του υγρού) που ψύχεται με θερμοκρασιακή διαφορά 10 Κ με μια μέση ειδική 
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θερμοχωρητικότητα ίση με 1.04
𝑘𝐽

kg·𝐾
 για θέρμανση του αερίου ρεύματος ανακύκλωσης. 

Υπενθυμίζεται ότι η θέρμανση είναι απαραίτητη για να επανέλθει το ρεύμα στη θερμοκρασία 

λειτουργίας της μεμβράνης (130 Κ) αφού προηγουμένως έχει ψυχθεί λόγω εκτόνωσης. Η ελάχιστη 

θερμοκρασιακή προσέγγιση μεταξύ των δύο ρευμάτων εντός του εναλλάκτη είναι 5 Κ. 

Με παρόμοιο τρόπο, καταστρώνονται και οι οικονομικές εξισώσεις για την περίπτωση 

απουσίας ανακύκλωση, με τις μόνες διαφορές την απουσία του εναλλάκτη HEAT από το πάγιο 

και λειτουργικό κόστος της μονάδας, αλλά και την προσθήκη COMP_2 σε αυτά. Στη συνέχεια, θα 

παρουσιαστεί η διαδικασία της βελτιστοποίηση που έλαβε χώρα στο σύστημα. 

 

4.3.3. Βελτιστοποίηση διεργασίας διαχωρισμού με μεμβράνη και αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων  

Η βελτιστοποίηση που πραγματοποιήθηκε στο σύστημα διαχωρισμού με μεμβράνη είχε σκοπό 

την ελαχιστοποίηση του APC (Εξίσωση (4.1)) ικανοποιώντας κάποιους περιορισμούς. Εκτός από 

τους ισοτικούς περιορισμούς που καθορίζονται από τις εξισώσεις των μοντέλων των συσκευών 

και της μεταξύ τους σύνδεση των ρευμάτων, υπάρχουν και οι ανισοτικοί περιορισμοί: 

• Η ελάχιστη καθαρότητα και ανάκτηση του Ar στην έξοδο είναι δύο σημαντικοί 

παράμετροι που αποτελούν τον βασικό σκοπό του προβλήματος υπό εξέταση. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί προηγουμένως, η απαιτούμενη καθαρότητα-στόχος ορίζεται ίση με 

99.9% και η ελάχιστη ανάκτηση ίση με 30%. 

• Για την περίπτωση που υπάρχει ανακύκλωση, η πτώση πίεσης εντός του κελύφους, δεν 

πρέπει να ξεπερνάει τα 10 mbar ώστε να αποφευχθεί η χρήση συμπιεστή στην έξοδο. 

Οι μεταβλητές απόφασης της βελτιστοποίησης ή αλλιώς οι βαθμοί ελευθερίας του συστήματος 

είναι η μέση ολική επιφάνεια της μεμβράνης (𝐴𝐻𝐹𝑀𝑀), η πίεση εισόδου του ρεύματος τροφοδοσίας 

στις κοίλες ίνες (𝑃𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟,𝑖𝑛) και, όταν υπάρχει ανακύκλωση, το κλάσμα διαχωρισμού του στοιχείου 

SPLIT ή αλλιώς κλάσμα ανακύκλωσης (𝑓𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇). Στην πίεση εισόδου, ορίζεται κατώτατο και 

ανώτατο όριο, τα 5 και 15 bar αντίστοιχα και στο 𝑓𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇 ορίζεται ελάχιστο όριο ίσο με 0.01 

(ελάχιστη επιτρεπτή ανακύκλωση). Η τιμή της επιφάνειας έχει συγκεκριμένα όρια που δεν είναι 

γνωστά εξαρχής επειδή επηρεάζονται από διαφορετικές παραμέτρους, όπως το μήκος της 

συσκευής (ή την πυκνότητα πλήρωσης), την παροχή τροφοδοσίας και την διαχωριστική ικανότητα 

της μεμβράνης. Για την εύρεση των ορίων του εφικτού διαχωρισμού με μεταβλητή την επιφάνεια 

της μεμβράνης και γνωστές τις παραμέτρους του συστήματος, η εκτέλεση παραμετρικής ανάλυσης 

ευαισθησίας καθίσταται απαραίτητη με σκοπό να καθοριστούν τα όρια αυτά. Το πρόβλημα 
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αποτελεί ένα πρόβλημα μη γραμμικού προγραμματισμού και επιλύεται στο gPROCESS™ με την 

χρήση του επιλυτή NLPSQP (Siemens Process Systems Engineering Ltd, 2021β). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω σε μια γενική μαθηματική αναπαράσταση για τις δύο παραλλαγές 

του συστήματος, το πρόβλημα της βελτιστοποίησης διατυπώνεται ως εξής: 

𝑚𝑖𝑛 (𝐴𝑃𝐶𝑀𝐸𝑀𝑆𝑌𝑆)
𝐴𝐻𝐹𝑀𝑀, 𝑃𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟,𝑖𝑛, 𝑓

𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇

= 𝑚𝑖𝑛 (
28 382 400 · 𝑂𝑃𝐸𝑋𝛭𝛦𝛭 + 0.33 · 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝛭𝛦𝛭

28 382 400 · 𝛭𝐴𝑟,𝛭𝛦𝛭
) 

Υπόκειται σε: 

5 ≤ 𝑃𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟,𝑖𝑛 ≤ 15 

𝑓𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇 {
= 0, 𝛼𝜋𝜊𝜐𝜎ί𝛼 𝛼𝜈𝛼𝜅ύ𝜅𝜆𝜔𝜎𝜂𝜍 

≥ 0.01, 𝜋𝛼𝜌𝜊𝜐𝜎ί𝛼 𝛼𝜈𝛼𝜅ύ𝜅𝜆𝜔𝜎𝜂𝜍
 

Εξισώσεις μοντέλου μεμβράνης 

(Εξισώσεις (2.1) – (2.47)) 

Εξισώσεις μοντέλων συμπιεστή(-ών), εκτονωτή  

και εναλλακτών θερμότητας 

Ισοτικές σχέσεις σύνδεσης των συνθηκών  

των ρευμάτων μεταξύ των συσκευών 

Οικονομικές συναρτήσεις πάγιου  

και λειτουργικού κόστους συσκευών 

𝑃𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦𝐴𝑟,𝑅𝐸𝑇𝐸𝑁𝑇𝐴𝑇𝐸 ≥ 99.9% 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦𝐴𝑟,𝑅𝐸𝑇𝐸𝑁𝑇𝐴𝑇𝐸 ≥ 30% 

𝛥𝑃𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 ≤ 0.01 𝑏𝑎𝑟 (για Σχήμα 4.6(α))  

 

 

Βελτιστοποίηση συστήματος διαχωρισμού μεμβράνης παρουσίας ανακύκλωσης: 

Αρχικά, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης του διαγράμματος ροής με 

την ελάχιστη ανακύκλωση που φαίνονται στον Πίνακας 4.3. Από τη βελτιστοποίηση, προκύπτει 

το τελικό κόστος παραγωγής που είναι 8.1 €/kgAr  σε ετήσια βάση. Εξετάζοντας τις μεταβλητές 

απόφασης, παρατηρείται ότι τόσο η πίεση εισόδου στις ίνες, όσο και το κλάσμα διαχωρισμού  του 

ρεύματος ανακύκλωσης είναι ίσα με τα κατώτατα όρια που τους έχουν τεθεί. Αναμενόμενο 

αποτέλεσμα καθώς, το κόστος του Ν2 για τις θερμικές απαιτήσεις έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα 

στην αντικειμενική συνάρτηση από τους υπόλοιπους όρους και προτιμάται να αυξηθεί η επιφάνεια 

της μεμβράνης και να κρατηθούν χαμηλά οι άλλες δύο μεταβλητές απόφασης. Εξάλλου, η 

αυξημένη συμπίεση θα οδηγήσει σε αυξημένη απαίτηση για ψύξη του ρεύματος στη συνέχεια. 

Ισοτικοί περιορισμοί 

Ανισοτικοί περιορισμοί 

Περιορισμοί μεταβλητών απόφασης 
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Τέλος, στις μεταβλητές περιορισμού, το σύστημα έχει επιτύχει την ελάχιστη απαιτούμενη 

καθαρότητα και με αρκετά ικανοποιητική ανάκτηση, ενώ η πτώση πίεσης εντός του κελύφους είναι 

αρκετά χαμηλή ώστε να μην χρειαστεί συμπιεστής στην έξοδο αυτού. 

Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης συστήματος μεμβράνης CMS παρουσίας 

ανακύκλωσης 

Μεταβλητή Τιμή 

Αντικειμενική συνάρτηση 

Κόστος παραγωγής Ar (
€

𝑘𝑔𝐴𝑟
) 8.1 

Μεταβλητές απόφασης 

Μέση ολική επιφάνεια μεμβράνης (𝑚2) 11 956 

Πίεση εισόδου στις κοίλες ίνες (bar) 5.0 

Κλάσμα ανακύκλωσης (−) 0.01 

Μεταβλητές περιορισμού 

Καθαρότητα (
𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙
%) 99.9 

Ανάκτηση (
𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙
%) 45 

Πτώση πίεσης κελύφους (𝑏𝑎𝑟) 0.008 

 

Το Σχήμα 4.7 που παρουσιάζεται στην συνέχεια παρουσιάζει το διάγραμμα ροής με τις 

βέλτιστες συνθήκες: 

 

Σχήμα 4.7: Βελτιστοποιημένο διάγραμμα ροής συστήματος μεμβράνης CMS παρουσίας 

ανακύκλωσης 

 

62 mol/s

10 mol% Ar

1.5 bar

94 K

59.2 mol/s

5.7 mol% Ar

1.49 bar

94 K

-62.8 kW

4 m2

-26.2 kW

0.88 m2

93 kW

5 bar

144 K

A = 11 956 m2

L = 2.5 m

D = 1.3 m

Ntubes = 5 074 328

2.8 mol/s

99.9 mol% Ar

1.5 bar

91 K

-17.4 kW

1.28 m2

0.03 kW

0.004 m2

2 kW

1.5 bar

91 K

130 K

130 K
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Η συνολική πάγια επένδυση της μονάδας διαχωρισμού με μεμβράνη παρουσίας ανακύκλωσης 

ανέρχεται στα 1.18 Μ€ εκ των οποίων, το 89.2% αντιστοιχεί στο πάγιο κόστος της συσκευής της 

μεμβράνης (1.05 Μ€), το 8.4% στο κόστος των συσκευών συμπίεσης και εκτόνωσης (99 336 €) 

και το υπόλοιπο 2.4% συνδέεται με το πάγιο κόστος των εναλλακτών θερμότητας (27 859 €). Από 

την άλλη, το λειτουργικό κόστος φτάνει τα 25.82 Μ€/yr με τη σημαντικότερη δαπάνη του 

συστήματος να αποτελεί το κόστος του N2 που κατέχει το 99.7% του ετήσιου λειτουργικού 

κόστους λειτουργίας της μονάδας (25.76 M€/yr). Το υπόλοιπο 0.3% αντιστοιχεί στο κόστος της 

συμπίεσης (58 637 €/yr). 

 

Βελτιστοποίηση συστήματος διαχωρισμού μεμβράνης απουσίας ανακύκλωσης: 

Για την περίπτωση του διαχωρισμού του αερίου μίγματος χωρίς ανακύκλωση, τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακας 4.4: 

Πίνακας 4.4: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης συστήματος μεμβράνης CMS απουσίας ανακύκλωσης 

Μεταβλητή Τιμή 

Αντικειμενική συνάρτηση 

Κόστος παραγωγής Ar (
€

𝑘𝑔𝐴𝑟
) 9.3 

Μεταβλητές απόφασης 

Μέση ολική επιφάνεια μεμβράνης (𝑚2) 9669 

Πίεση εισόδου στις κοίλες ίνες (bar) 5.0 

Μεταβλητές περιορισμού 

Καθαρότητα (
𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙
%) 99.9 

Ανάκτηση  (
m𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙
%) 53 

 

Από την βελτιστοποίηση, προκύπτει το τελικό κόστος παραγωγής που είναι 9.3 €/kgAr  σε 

ετήσια βάση. Εξετάζοντας τις μεταβλητές απόφασης, παρατηρείται ότι η πίεση εισόδου στις ίνες 

παραμένει ίση με το ελάχιστο όριο, ενώ η επιφάνεια είναι ελαφρώς μειωμένη. Σε σχέση με την 

προηγούμενη περίπτωση, η πίεση εντός του κελύφους είναι μικρότερη, επομένως ο λόγος πίεσης 

είναι μεγαλύτερος και έτσι απαιτείται λιγότερη επιφάνεια για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός. Τέλος, 

στις μεταβλητές περιορισμού, το σύστημα έχει επιτύχει την ελάχιστη απαιτούμενη καθαρότητα 

και με αρκετά ικανοποιητική ανάκτηση που είναι μεγαλύτερη από πριν. Το διάγραμμα ροής με τις 

βέλτιστες συνθήκες παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.8: 
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Σχήμα 4.8:  Βελτιστοποιημένο διάγραμμα ροής συστήματος μεμβράνης CMS απουσίας 

ανακύκλωσης 

 

Η συνολική πάγια επένδυση της μονάδας διαχωρισμού με μεμβράνη παρουσίας ανακύκλωσης 

ανέρχεται στα 1.03 M€ εκ των οποίων, το 82.8% αντιστοιχεί στο πάγιο κόστος της συσκευής της 

μεμβράνης (856 220 €), το 14% στο κόστος των συσκευών συμπίεσης και εκτόνωσης (145 064 €) 

και το υπόλοιπο 3.2% συνδέεται με το πάγιο κόστος των εναλλακτών θερμότητας (32 261 €). Από 

την άλλη, το λειτουργικό κόστος φτάνει τα 34.35 Μ€/yr με τη σημαντικότερη δαπάνη του 

συστήματος να αποτελεί το κόστος του N2 που κατέχει το 99.8% του ετήσιου λειτουργικού 

κόστους λειτουργίας της μονάδας (34.23 M€/yr). Το υπόλοιπο 0.2% αντιστοιχεί στο κόστος της 

συμπίεσης (81 461 €/yr). 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι εξαιτίας της σχετικά μικρής δυναμικότητας που εξετάζεται, 

επόμενο είναι  τα μεγέθη των συμπιεστών και των εναλλακτών θερμότητας που προκύπτουν να 

είναι μικρής κλίμακας. Συγκεκριμένα, η μικρή επιφάνεια των εναλλακτών μπορεί να επιφέρει 

σφάλμα στην κοστολόγησή τους, καθώς η εξίσωση του υπολογισμού του πάγιου κόστους των 

εναλλακτών (Εξίσωση (4.9)) εφαρμόζεται για επιφάνειες εναλλακτών πάνω από 10 m2. 

 

4.4. Τελική αξιολόγηση και σύγκριση μεταξύ των δύο σεναρίων 

Ο Πίνακας 4.5 συνοψίζει τα οικονομικά αποτελέσματα των διεργασιών διαχωρισμού του 

ρεύματος Ο2–Αr μέσω απόσταξης και χρήση μεμβράνης με και χωρίς ανακύκλωση που προέκυψαν 

από τη βελτιστοποίηση του καθενός συστήματος. Συγκεκριμένα, το κόστος παραγωγής της 

απόσταξης είναι 5-6 φορές μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος του συστήματος των μεμβρανών. 

62 mol/s

10 mol% Ar

1.5 bar

94 K

58.7 mol/s

5 mol% Ar

1.5 bar

94 K

-95.9 kW

5.06 m2

-26.2 kW

0.88 m2

93 kW

5 bar

144 K
A = 9 669 m2

L = 2.5 m

D = 1.2 m

Ntubes = 4 103 474

3.3 mol/s

99.9 mol% Ar

1.1 bar

88 K

-17.4 kW

1.91 m2

2.8 kW

1.1 bar

88 K

130 K

36 kW

1.5 bar

150 K
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Παρόλα αυτά, ο διαχωρισμός με μεμβράνη οδηγεί σε ανάκτηση 41% (με ανακύκλωση) και 66% 

(χωρίς ανακύκλωση) παραπάνω από τη διεργασία της απόσταξης. 

Πίνακας 4.5: Οικονομικά αποτελέσματα εξεταζόμενων διεργασιών διαχωρισμού Ο2 - Αr 

Μεταβλητή Τιμή 

 

Διεργασία 

Απόσταξη 
Μεμβράνη με 

ανακύκλωση 

Μεμβράνη χωρίς 

ανακύκλωση 

Κόστος παραγωγής Ar (
€

𝑘𝑔𝐴𝑟
) 1.5 8.1 9.3 

Καθαρότητα προϊόντος Ar (
𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙
%) 99.9 99.9 99.9 

Ανάκτηση Ar  (
m𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙
%) 32 45 53 

Πάγιο κόστος (€) 

Αποστακτική στήλη 311 616 - - 

Διαχωριστής μεμβράνης - 1 054 431 856 220 

Συσκευές συμπίεσης/εκτόνωσης - 99 336 145 064 

Συσκευές εναλλαγής θερμότητας 6181 27 859 32 261 

Συνολικό πάγιο κόστος 317 797 1 181 626 1 033 546 

Λειτουργικό κόστος (€/yr) 

Κόστος αγοράς Ν2  3 271 357 25 762 733 34 267 684 

Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος - 58 637 81 461 

Συνολικό λειτουργικό κόστος 3 271 357 25 821 370 34 349 145 

 

Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα είναι ότι η διεργασία της 

απόσταξης είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα από την διεργασία διαχωρισμού με μεμβράνες για 

την παραγωγή υγρού προϊόντος Ar. Αυτό οφείλεται τόσο στην «λιτότητα» της μονάδας από άποψη 

εξοπλισμού, όσο και στα μειωμένα λειτουργικά έξοδα, όπως υποδεικνύεται από το μέγεθος του 

πάγιου και λειτουργικού κόστους αντίστοιχα έναντι των άλλων δύο εναλλακτικών. Εξάλλου, η 

διεργασία του βασικού σεναρίου περιλαμβάνει μόνο μια αποστακτική στήλη και έναν συμπυκνωτή 

για να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος διαχωρισμός. 

Από την άλλη, το σύστημα του διαχωρισμού μέσω μεμβράνης περιλαμβάνει εκτός από τον 

βασικό διαχωριστή της μεμβράνης, τον κεντρικό συμπιεστή που συμπιέζει τη τροφοδοσία, τους 

εναλλάκτες θερμότητας που ρυθμίζουν την θερμοκρασία των ρευμάτων για την αντίστοιχη χρήση 

τους και τον επιπλέον συμπιεστή, στην περίπτωση χωρίς ανακύκλωση.  
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Το βασικό κόστος της διεργασίας που επηρεάζει σε ετήσια βάση το κόστος παραγωγής είναι 

οι αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις που προέρχονται από την αγορά του υγρού N2 για τη χρήση 

του στους εναλλάκτες θερμότητας. Όπως έχει αναφερθεί, σε μια πραγματική μονάδα κρυογονικής 

απόσταξης αέρα, η συμπληρωματική μονάδα ανάκτησης του Ar θα είναι ενεργειακά 

«συνδεδεμένη» με τη βασική μονάδα, αξιοποιώντας μέσω ενεργειακής ολοκλήρωσης τις 

θερμοκρασίες των ρευμάτων, οπότε το πραγματικό κόστος θα είναι μειωμένο, καθώς δεν θα 

χρειάζεται εξωτερική βοηθητική παροχή υγρού N2. Παρόλα αυτά, στη παρούσα εξέταση, αποτελεί 

έναν καλό δείκτη της ενεργειακής απαίτησης του κάθε σεναρίου. 

Υπενθυμίζεται ότι δυναμικότητα που εξετάστηκε είναι σχετικά μικρή, οπότε οι διαστάσεις των 

συσκευών που προκύπτουν, όπως της αποστακτικής στήλης και των εναλλακτών θερμότητας, 

πιθανόν να μην ανταποκρίνονται σε πραγματικά δεδομένα ή η κοστολόγησή τους να διαφέρει 

σημαντικά, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη σύγκριση. Τέλος, αν και το υλικό της 

μεμβράνης που επιλέχθηκε (CMSM-1) έδειξε ότι μπορεί να πετύχει υψηλό διαχωρισμό, δεν είναι 

γνωστό από τη βιβλιογραφία κατά πόσο αυτό το υλικό έχει δοκιμαστεί σε βιομηχανικό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα 

5.1. Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα της παρούσας εργασίας 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε η μαθηματική 

μοντελοποίηση της διεργασίας διαχωρισμού ενός αερίου μίγματος Ο2-Ar με τη τεχνολογία 

μεμβρανών τύπου κοίλων ινών. Στη συνέχεια, έγινε σύγκριση του σεναρίου του διαχωρισμού με 

μεμβράνη με τη διεργασία της απόσταξης με σκοπό την ανάκτηση του Ar από τον αέρα και 

διερευνήθηκε ποια από τις δύο διεργασίες είναι πιο οικονομικά συμφέρουσα για παραγωγή 

προϊόντος με τελική καθαρότητα ίση με 99.9 mol%. Η μοντελοποίηση, προσομοίωση και 

βελτιστοποίηση των παραπάνω συστημάτων έγιναν στο περιβάλλον του gPROMS™ με χρήση του 

εργαλείου gPROCESS™. 

Το μοντέλο του διαχωριστή μεμβράνης κοίλων ινών αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να 

λαμβάνει υπόψη του τη γεωμετρία της συσκευής που μπορεί να επηρεάσει με διαφορετικό τρόπο 

τον διαχωρισμό, ενώ πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της συμπεριφοράς του μοντέλου σε 

μεταβολές βασικών παραμέτρων, όπως η πίεση λειτουργίας και η επιφάνεια της μεμβράνης. Η 

παραμετρική ανάλυση έδειξε ότι η απόκριση και η συμπεριφορά του μοντέλου συμφωνεί με τη 

θεωρία.  

Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε το διάγραμμα ροής της διεργασίας της κρυογονικής απόσταξης Ar, 

που θεωρείται η πρώτη επιλογή παγκοσμίως για την ανάκτησή του από τον αέρα. Αρχικά, η 

καταστατική εξίσωση Peng-Robinson επιλέχθηκε ως το κατάλληλο θερμοδυναμικό μοντέλο για 

τη σωστή εκτίμηση των θερμοδυναμικών συνθηκών κατά τη διεργασία της απόσταξης. Έπειτα, η 

παραμετρική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για το σύστημα με μεταβλητή τον αριθμό των 

θεωρητικών βαθμίδων έδειξε ότι η μέγιστη ανάκτηση αγγίζει περίπου το 32% από 70 θεωρητικές 

βαθμίδες και άνω με έναν ελάχιστο λόγο αναρροής ίσο με 26.5 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε η οικονομική σύγκριση του βασικού σεναρίου της απόσταξης με το 

εναλλακτικό σενάριο της μεμβράνης. Η αντικειμενική συνάρτηση και οι αντίστοιχες οικονομικές 

συναρτήσεις που την συνοδεύουν παρουσιάστηκαν και στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η 

βελτιστοποίηση των δύο σεναρίων στο gPROCESS™ για την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών 

που ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής του Ar σε ετήσια βάση με βασικό κριτήριο την επίτευξη 

καθαρότητας 99.9 mol%. Πρώτο βήμα αποτέλεσε η βελτιστοποίηση του συστήματος της 

απόσταξης που έδειξε ότι το Ar μπορεί να ανακτηθεί με κόστος 1.5 €/kg και με ανάκτηση περίπου 

στο 32% της αρχικής τροφοδοσίας του.  
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Σε δεύτερο στάδιο, έγινε η επιλογή του υλικού της μεμβράνης που θα χρησιμοποιηθεί στην 

τελική αξιολόγηση. Η ανθρακική μεμβράνη (CMSM-1) έδειξε μια υπεροχή έναντι της 

πολυμερικής μεμβράνης (TMPC) για αυτό και εξετάστηκε περεταίρω σε επίπεδο βελτιστοποίησης. 

Το σύστημα μεμβράνης μιας βαθμίδας με ή χωρίς εσωτερική ανακύκλωση στο κέλυφος στις 

βέλτιστες συνθήκες έχει κόστος παραγωγής 8.1 €/kg και 9.3 €/kg αντίστοιχα, ενώ η ανάκτηση του 

Ar ισούται με 45% και 53% για τις δύο περιπτώσεις. 

Το γενικό αποτέλεσμα της προκαταρκτικής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης έδειξε ότι για 

τελική καθαρότητα προϊόντος 99.9mol%, η διεργασία διαχωρισμού μέσω της απόσταξης είναι 

κατά 80% φθηνότερη σε σχέση με τη διεργασία διαχωρισμού με μεμβράνη, αλλά η ανάκτηση του 

Ar είναι 1.5 φορές μεγαλύτερη μέσω χρήσης μεμβρανών. Ωστόσο, το αποτέλεσμα μπορεί να 

διαφέρει από την πραγματικότητα. Η μεμονωμένη εξέταση των διεργασιών ανάκτησης Ar και η 

χρήση εμπειρικών εξισώσεων για την κοστολόγηση των διεργασιών μπορεί να οδηγήσουν σε 

εσφαλμένα συμπεράσματα.  

 

5.2. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Το μαθηματικό μοντέλο της μεμβράνης που αναπτύχθηκε στη παρούσα διπλωματική εργασία 

βασίστηκε σε μια σειρά από παραδοχές, όπως κατάργηση των οριακών στρωμάτων στα τοιχώματα 

της μεμβράνης, με σκοπό να ευνοηθεί η επίλυσή του για την συγκεκριμένη περίπτωση που 

εξετάστηκε. Οπότε, επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξή του με σταδιακή κατάργηση 

των παραδοχών, όπως της ισοθερμοκρασιακής παραδοχής, την ενσωμάτωση των φαινομένων 

μεταφοράς μάζας στην διεργασία και την λειτουργία του σε δυναμική κατάσταση για τον έλεγχο 

της επίδρασης εξωτερικών παραγόντων στην συμπεριφορά του συστήματος. Επίσης, το μοντέλο 

μπορεί να επεκταθεί και σε διαχωρισμούς υγρών με τα αντίστοιχα φαινόμενα μεταφοράς που τους 

διέπουν. 

Η επέκταση του μοντέλου θα πρέπει να συνοδεύεται και να αξιολογείται από κατάλληλα 

πειραματικά δεδομένα που λαμβάνονται από πραγματικές συσκευές μεμβράνης τύπου κοίλων ινών 

που λειτουργούν σε πιλοτική και βιομηχανική κλίμακα με σκοπό τα αποτελέσματα του μοντέλου 

να προσεγγίζουν, όσο γίνεται, την πραγματικότητα. 

Σημαντικό βήμα αποτελεί η ενσωμάτωση των διεργασιών της απόσταξης και μεμβράνης στο 

συνολικό σύστημα της μονάδας κρυογονικής απόσταξης αέρα και η σύγκριση των δύο 

εναλλακτικών σε συνολικό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο, καθίσταται σημαντική και η ενεργειακή 

ολοκλήρωση του ολικού συστήματος και γίνεται πιο αντιληπτή η επιρροή των διαφορετικών 

βαθμών ελευθερίας στο σύστημα. Σε μεταγενέστερο επίπεδο, η τεχνικοοικονομική αξιολόγηση της 
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μονάδας θα πρέπει να συνοδεύεται από πραγματικά δεδομένα κοστολόγησης για την κάθε συσκευή 

ώστε να γίνει πιο σωστή σύγκριση. 

Ως μια επιπλέον περίπτωση προς περαιτέρω μελέτη είναι η εξέταση μιας υβριδικής διεργασίας 

που προκύπτει από τη σύζευξη των δύο διεργασιών που μελετήθηκαν προς επίτευξη ενός κοινού 

στόχου. Το υβριδικό αυτό σύστημα θα αποτελείται από την αποστακτική στήλη που υποστηρίζεται 

από τη συσκευή της μεμβράνης με στόχο την μείωση των συνολικών λειτουργικών εξόδων της 

μονάδας (Ceylan, 2019).   
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