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Περίληψη 

Η ξήρανση είναι μία σημαντική και ευρέως διαδεδομένη διεργασία στη βιομηχανία και παίζει 

σημαντικό ρόλο στη βιομηχανία τροφίμων. Κατά την ξήρανση, το περιεχόμενο νερό ενός 

τροφίμου μειώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Πρόκειται για μία διεργασία που τη διέπουν φυσικά 

φαινόμενα, όπως η μεταφορά μάζας και ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο 

ενδιαφέρον για μαθηματική μοντελοποίηση της ξήρανσης, καθώς προσφέρει πολλά 

πλεονεκτήματα που αφορούν κυρίως τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των συστημάτων 

ξήρανσης και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων ξήρανσης. Στην παρούσα 

διπλωματική εργασία, μελετάται η διεργασία της ξήρανσης βιομάζας από μίσχους αμπέλου με 

θερμό αέρα, σε ξηραντήρα θαλάμου με δίσκους. Οι μίσχοι της αμπέλου παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον, καθώς περιέχουν πολυφαινολικές ενώσεις με αντιοξειδωτικό χαρακτήρα, σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις και αποτελούν πηγή λιγνοκυτταρινούχων υλικών.  Αρχικά, πραγματοποιείται 

μοντελοποίηση και προσομοίωση της διεργασίας ξήρανσης μίσχων σε ξηραντήρα πιλοτικής και 

βιομηχανικής κλίμακας με χρήση του εργαλείου δυναμικής προσομοίωσης διεργασιών 

gPROMSTM. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τρία προβλήματα βελτιστοποίησης που επιλύονται με 

το ίδιο εργαλείο και στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του χρόνου ξήρανσης και στην 

ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για την ξήρανση.  

Λέξεις κλειδιά: Ξήρανση, Μίσχοι Αμπέλου, Μαθηματική Μοντελοποίηση, Προσομοίωση, 

Δυναμική Βελτιστοποίηση 
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Abstract  

Drying is an important and widespread process in industry and plays a key role in the food industry. 

During drying, the water content of a food is reduced to a low level. The process is governed by 

natural phenomena, such as mass and energy transport. In recent years, there is a strong interest in 

the mathematical modeling of drying, as it offers several advantages, the most important of which 

is the optimization of the drying process under product quality specifications and other constraints. 

This thesis focuses on the drying of biomass from grape stalks using hot air in a cabinet dryer. The 

grape stalks are of significant interest, as they contain polyphenolic compounds with strong 

antioxidant character in large concentrations and they are a source of lignocellulosic materials. 

The grape stalks drying process is simulated for a pilot and an industrial dryer using the 

gPROMSTM dynamic modeling and simulation tool. Then, three different optimization problems 

are solved using the same tool aiming to minimize the drying time and the cost of electricity 

consumption. 

Keywords: Drying, Grape Stalks, Mathematical Modeling, Simulation, Dynamic Optimization 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή  

 

1.1  Η σημασία της ξήρανσης  

Η ξήρανση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεργασίες σε πολλές βιομηχανίες (βιομηχανίες 

τροφίμων, ξύλου και χαρτιού, κλωστοϋφαντουργίες, φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες 

παραγωγής χημικών προϊόντων). 

Στον τομέα της μηχανικής επεξεργασίας τροφίμων η διεργασία της ξήρανσης κατέχει σημαντικό 

ρόλο καθώς πρόκειται για μία από τις παλαιότερες διεργασίες συντήρησης τροφίμων. Η ξήρανση 

εφαρμόζεται σε διάφορους τύπους τροφίμων που κυμαίνονται από γεωργικές καλλιέργειες 

χαμηλής υγρασίας (ρύζι, καλαμπόκι, σιτάρι), έως τρόφιμα ενδιάμεσης υγρασίας (ζυμαρικά, τσάι, 

καφές) και τρόφιμα υψηλής υγρασίας (γάλα, φρούτα, λαχανικά). 

Κατά την ξήρανση το περιεχόμενο νερό ενός τροφίμου μειώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και 

λαμβάνουν χώρα πολλές φυσικές, χημικές και διατροφικές μετατροπές. 

Μέσω της ξήρανσης επιτυγχάνεται επέκταση της ζωής των τροφίμων, λόγω μείωσης της 

περιεκτικότητάς τους σε νερό, που συνεπάγεται ελαχιστοποίηση της μικροβιακής αλλοίωσης και 

ελαχιστοποίηση των ρυθμών ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Επιπλέον, επιτυγχάνεται μείωση της 

μάζας και του όγκου του τρόφιμου, που συνεπάγεται μείωση του κόστους συσκευασίας, 

αποθήκευσης και μεταφοράς. Τέλος, η ξήρανση βελτιώνει τη σταθερότητα των τροφίμων και 

συχνά οδηγεί σε ένα προϊόν πιο κατάλληλο για χρήση από τον καταναλωτή. 

Η δυναμική της διεργασίας ξήρανσης τροφίμου με αέρα περιλαμβάνει την ταυτόχρονη μεταφορά 

ενέργειας και μάζας (νερού) (Ruiz-López et al., 2008, Malekjani et al., 2018).  

 

1.2  Σημασία της μαθηματικής μοντελοποίησης και της προσομοίωσης  

Η μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση της ξήρανσης παρουσιάζει πολλά οφέλη. 

Προκειμένου να γίνει κλιμάκωση (scale up), δηλαδή, αξιοποίηση των πειραματικών δεδομένων 

από ένα εργαστήριο για εφαρμογές στη βιομηχανία, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός της 

επιρροής των κρίσιμων παραμέτρων, που επιτυγχάνεται μέσω της προσομοίωσης. Επίσης, η 
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μοντελοποίηση και προσομοίωση είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό συστημάτων ξήρανσης, 

την επιλογή των κατάλληλων συνθηκών ξήρανσης και την ακριβή πρόβλεψη της μεταφοράς μάζας 

και ενέργειας κατά τη διεργασία. Τέλος, μέσω της προσομοίωσης και του ακριβή προσδιορισμού 

της δυναμικής μιας διεργασίας, μπορεί να βελτιωθεί η αποδοτικότητά της και τα προϊόντα της  

(Golestani et al., 2013). 

 

1.3  Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των 

τελευταίων 30 χρόνων. 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλά μαθηματικά μοντέλα για την περιγραφή της 

διεργασίας ξήρανσης τροφίμων με αέρα. Οι διαφορές ανάμεσα στα μοντέλα έγκεινται στις 

παραδοχές που γίνονται για την ανάπτυξή τους, στις παραμέτρους που υπεισέρχονται σε αυτά, 

καθώς και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επίλυσή τους. 

Ένα μοντέλο ταυτόχρονης μεταφοράς μάζας και ενέργειας προτάθηκε από τους Wang et al. (1995) 

για τον προσδιορισμό της κατανομής της υγρασίας και της θερμοκρασίας σε στερεό σχήματος 

πλάκας, κατά τη διάρκεια ξήρανσης. Στο μοντέλο λήφθηκε υπόψιν η αλληλεπίδραση υγρασίας- 

στερεού τροφίμου στην επιφάνεια του τροφίμου και χρησιμοποιήθηκαν οι ισόθερμες ρόφησής 

του. Το μοντέλο εφαρμόστηκε σε διεργασία ξήρανσης πατάτας με αέρα, για διάφορους χρόνους 

ξήρανσης και επιλύθηκε με την υπολογιστική μέθοδο Crank-Nicolson. 

Οι Ratti et al. (1995) ασχολήθηκαν με την προσομοίωση ξηραντήρα διαλείπουσας λειτουργίας για 

διάφορα τρόφιμα με χρήση του αδιάστατου αριθμού Biot. Το μαθηματικό τους μοντέλο 

επεκτάθηκε για περιοδική αναστροφή της ροής του αέρα μέσα στον θάλαμο ξήρανσης. Οι Ratti et 

al. (1995) συμπέραναν ότι οι κατανομές υγρασίας και θερμοκρασίες είναι πιο ομοιόμορφες με 

περιοδικές αναστροφές της ροής του αέρα και η παράμετρος αυτή αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος στην ξήρανση.  

Ένα γενικό δυναμικό μαθηματικό μοντέλο για ξήρανση τροφίμων προτάθηκε από τους Palencia 

et al. (2002). Το δυναμικό μοντέλο κατασκευάστηκε με την υπόθεση ότι ο ξηραντήρας αποτελείται 

από μία σειρά ξηραντήρων στους οποίους οι μεταβλητές κατάστασης είναι ίσες με τις μεταβλητές 
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εξόδου κάθε ξηραντήρα λόγω πλήρους ανάμιξης. Το μοντέλο εφαρμόστηκε σε ξήρανση γάλακτος 

χαμηλών λιπαρών με επιτυχία. Οι Palencia et al. (2002), μέσω του μοντέλου αυτού, παρουσίασαν 

μία μέθοδο εκτίμησης της υγρασίας του προϊόντος στην έξοδο, συναρτήσει της θερμοκρασίας 

αέρα στην έξοδο. Το μαθηματικό μοντέλο των Palencia et al. (2002), εξαιτίας του γενικού του 

χαρακτήρα, υιοθετήθηκε αργότερα από πολλούς ερευνητές και χρησιμοποιήθηκε για 

προσομοίωση ξηραντήρα θαλάμου με θερμό αέρα. 

Οι Herman-Lara et al. (2005) πραγματοποίησαν προσομοιώσεις ξήρανσης τροφίμου με σκοπό να 

μελετήσουν τις διαφορές μεταξύ της υπόθεσης εμβολικής ροής του αέρα ξήρανσης και της 

υπόθεσης πλήρους ανάμιξης του αέρα ξήρανσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν η διεργασία 

της ξήρανσης ελέγχεται από την εσωτερική διάχυση, τότε δεν υπάρχει σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στις δύο υποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, εντοπίζονται μικρές διαφορές.  

Oι Rahman et al. (2006) μελέτησαν τον συντελεστή μεταφοράς θερμότητας όταν στο μοντέλο της 

ξήρανσης πατάτας με αέρα συμπεριλαμβάνεται η συρρίκνωσή της.  Συμπέραναν ότι σε αυτήν την 

περίπτωση ο συντελεστής είναι μεγαλύτερος από την περίπτωση που η συρρίκνωση θεωρείται 

αμελητέα. Μάλιστα, ο συντελεστής γίνεται σχεδόν διπλάσιος στο τέλος της χρονικής περιόδου 

ξήρανσης.  

Την επίδραση της συρρίκνωσης του προϊόντος στο πορώδες την κλίνης κατά την ξήρανση με αέρα 

μελέτησαν οι Bennamoun et al. (2008). Για τη ξήρανση χρησιμοποιήθηκε η υπόθεση τοπικής 

θερμικής ισορροπίας (Local Thermal Equilibrium). Oι Bennamoun et al. (2008) κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η συρρίκνωση επιφέρει μεταβολές σε πολλές παραμέτρους του προϊόντος προς 

ξήρανση και του αέρα ξήρανσης, όπως, τη διάμετρο, την ειδική θερμότητα και την αγωγιμότητα 

του προϊόντος και την ταχύτητα του αέρα. 

Ένα μοντέλο μεταφοράς μάζας και ενέργειας σε σύστημα σφαιροειδών συντεταγμένων προτάθηκε 

από τους Hernández-Díaz et al. (2008) για την περιγραφή της διεργασίας ξήρανσης πράσινων 

κόκκων καφέ. Η επίλυση του μοντέλου έδωσε τα τρισδιάστατα προφίλ της υγρασίας και της 

θερμοκρασίας μέσα στον κόκκο του καφέ και μέσω των αποτελεσμάτων  λήφθηκε η κινητική 

εξίσωση της ξήρανσης για τη σφαιροειδή γεωμετρία του κόκκου. 

Οι Curcio et al. (2008) διατύπωσαν ένα θεωρητικό μοντέλο για την περιγραφή της ταυτόχρονης 

μεταφοράς ορμής, ενέργειας και μάζας που πραγματοποιείται σε ένα ξηραντήρα, όπου θερμός 
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αέρας ρέει υπό τυρβώδεις συνθήκες γύρω από το τρόφιμο προς ξήρανση. Το μοντέλο που 

αναπτύχθηκε δεν βασίζεται αποκλειστικά στους συντελεστές μεταφοράς θερμότητας και μάζας 

της επιφάνειας, αλλά αποτελεί ένα γενικό εργαλείο κατάλληλο για να περιγράψει τη συμπεριφορά 

πραγματικών ξηραντήρων σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών διεργασίας και ρευστοδυναμικής. Το 

μοντέλο των Curcio et al. (2008) επιλύθηκε με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων.  

Η επίδραση της περιοδικής αναστροφής του αέρα στον θάλαμο ξήρανσης εξετάστηκε ξανά από 

τους Ruiz-Lopez et al. (2008) και τους Herman-Lara et al. (2010). Οι πρώτοι επισήμαναν την 

επίδραση της περιοδικής αναστροφής του αέρα στην ομοιομορφία της κατανομής της υγρασίας 

στο προϊόν. Οι δεύτεροι προσομοιώνοντας τη διεργασία ξήρανσης καρότων συμπέραναν ότι η 

περιοδική αναστροφή του αέρα επηρεάζει κατά πολύ την σταθερά του ρυθμού ξήρανσης και με 

εφαρμογή της, ο χρόνος ξήρανσης μπορεί να μειωθεί, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας.  

Η επίδραση του αδιάστατου αριθμού Biot και της σχετικής υγρασίας στην ξήρανση φετών 

καρότου μελετήθηκε από τους Barati et al. (2012). Μέσω της προσομοίωσης της διεργασίας 

υπολογίστηκαν οι διαφορές θερμοκρασίας και υγρασίας στην επιφάνεια και στο γεωμετρικό 

κέντρο των δειγμάτων του τροφίμου, καθώς και οι αντίστοιχοι αδιάστατοι αριθμοί Biot. 

Οι Golestani et al. (2013) ανέπτυξαν ένα μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει την κινητική της 

ξήρανσης μήλου σε ξηραντήρα με θερμό αέρα. Το μοντέλο αυτό είναι ικανό να προβλέψει τις 

αλλαγές στην υγρασία και τη θερμοκρασία του μήλου κατά την ξήρανση, συμπεριλαμβανόμενης 

και μη συμπεριλαμβανόμενης της συρρίκνωσής του και την επίδραση της αποτελεσματικής 

διαχυτότητας. 

Τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν μία ετερογενή μικροδομή που κατά την ξήρανση μεταβάλλεται 

σημαντικά. Ως επί το πλείστον τα μοντέλα ξήρανσης τροφίμων προσεγγίζουν τη δομή του 

τροφίμου με τη χρήση ενός στοιχειώδη όγκου μίας μεγάλης σχετικά κλίμακας περιγραφής, 

γεγονός που περιορίζει την ικανότητα των μοντέλων να περιγράψουν αυτήν την ετερογένεια. 

Έτσι, οι Welsh et al. (2021) θέλησαν να αναπτύξουν ένα μοντέλο ομογενοποίησης μικροεπιπέδων 

για την ξήρανση τροφίμων, όπου στο κάθε μικροεπίπεδο περιγράφονται λεπτομερέστερα τα 

φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα. Η ομογενοποίηση πραγματοποιήθηκε στην κυτταρική δομή του 

ιστού μήλου εξετάζοντας το δεσμευμένο και το ελεύθερο νερό ξεχωριστά για τον υπολογισμό της 

αποτελεσματικής διαχυτικότητας. 
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Με το ίδιο σκεπτικό, οι Rahman et al. (2018) ανέπτυξαν ένα μοντέλο ξήρανσης σε μικροκλίμακα 

που βασίζεται στην ετερογενή μικροδομή των υλικών των τροφίμων για την πρόβλεψη του 

μηχανισμού μεταφοράς μάζας σε κυτταρικό επίπεδο κατά την ξήρανση. Η μικροδομή, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε ως ετερογενής υπολογιστική περιοχή για το μοντέλο, αναπτύχθηκε από εικόνες 

δειγμάτων τροφίμων που προέκυψαν με σαρώσεις από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

Οι Yongsheng et al. (2022) με σκοπό να μελετήσουν την τρισδιάστατη κατανομή της 

θερμοκρασίας και της υγρασίας σε φέτες τζίντζερ κατά τη ξήρανση με θερμό αέρα, ανέπτυξαν 

μαθηματικά μοντέλα για να προσομοιώσουν την ταυτόχρονη μεταφοράς μάζας και ενέργειας σε 

σταθερές θερμοκρασιακές συνθήκες για τον αέρα ξήρανσης και σε συνθήκες μεταβαλλόμενης 

θερμοκρασίας για τον αέρα ξήρανσης. 

 

1.4  Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αρχικά, η κατανόηση των φαινομένων που 

διέπουν τη διεργασία ξήρανσης βιομάζας από μίσχους του φυτού της αμπέλου με χρήση θερμού 

αέρα. Κατόπιν, η ανάπτυξη ενός δυναμικού μοντέλου της διεργασίας, το οποίο αποτελεί τη βάση 

για τη μαθηματική μοντελοποίηση, τη δυναμική προσομοίωση και τη βελτιστοποίηση της 

διεργασίας. Το μαθηματικό μοντέλο της διεργασίας εφαρμόζεται στο περιβάλλον του gPROMSTM 

(Process System Enterprise, 2022).  

 

1.5  Συνοπτική περιγραφή της διπλωματικής εργασίας 

Το υπόλοιπο της παρούσας εργασίας περιλαμβάνει τα εξής:  

Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της ξήρανσης τροφίμων και των 

φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά τη ξήρανση. 

Κεφάλαιο 3: Ανάλυση των παραδοχών για τη μοντελοποίηση της διεργασίας και αναλυτική 

παράθεση του μαθηματικού μοντέλου ξήρανσης βιομάζας από μίσχους αμπέλου. 

Κεφάλαιο 4: Δυναμική προσομοίωση της διεργασίας για ξηραντήρα πιλοτικής και βιομηχανικής 

κλίμακας στο περιβάλλον του gPROMSTM και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260877422000632#!
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Κεφάλαιο 5: Βελτιστοποίηση της ξήρανσης βιομάζας από μίσχους αμπέλου στο περιβάλλον του 

gPROMSTM, με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρονικού ορίζοντα ξήρανσης και του κόστους 

ηλεκτρικής ενέργειας. Περιγραφή των μεθόδων βελτιστοποίησης και παράθεση αποτελεσμάτων. 

Κεφάλαιο 6: Σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων της διπλωματικής εργασίας και προτάσεις για 

περαιτέρω μελέτη. 
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Υπόβαθρο  
 

Η απομάκρυνση του νερού μέσω της ξήρανσης από τα τρόφιμα για τη συντήρησή τους 

πραγματοποιούνταν από τα αρχαία κιόλας χρόνια. Η πρώτη καταγραφή ξήρανσης αφορά ξήρανση 

λαχανικών και εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα. Η ξήρανση αποτελεί μία διεργασία κατά την οποία 

νερό απομακρύνεται, έτσι ώστε, να παύσει ή να μειωθεί η ανάπτυξη μικροοργανισμών και να 

περιοριστούν άλλες επιβλαβείς χημικές αντιδράσεις. Εκτός από λόγους διατήρησης, τα τρόφιμα 

ξηραίνονται με σκοπό να αποθηκευτούν, να συσκευαστούν και να μεταφερθούν οικονομικότερα, 

καθώς η ξήρανση μειώνει τη μάζα και τον όγκο τους.  

Η διεργασία της ξήρανσης δεν σχετίζεται μόνο με την περιεχόμενη υγρασία των τροφίμων, αλλά 

και με άλλα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, όπως η ενεργότητα του νερού, η μικροβιακή 

αλλοίωση, τα θρεπτικά συστατικά, το άρωμα και η γεύση. Με ελεγχόμενη μείωση της ενεργότητας 

του νερού σε επιθυμητά κάθε φορά επίπεδα, αναστέλλεται η δραστηριότητα ανεπιθύμητων 

μικροοργανισμών και η ενζυμική δραστηριότητα. 

 

Το βασικότερο φαινόμενο που λαμβάνει χώρα κατά την ξήρανση είναι η εσωτερική μεταφορά-

απομάκρυνση μάζας (νερού). Οι μηχανισμοί με τους οποίους απομακρύνεται το νερό από το 

τρόφιμο ποικίλουν. Το νερό μπορεί να απομακρύνεται με τριχοειδή φαινόμενα, με διάχυση 

εξαιτίας της ύπαρξης βαθμίδας συγκέντρωσης, με επιφανειακή διάχυση, με διάχυση υδρατμών σε 

πόρους γεμάτους με αέρα, ρέοντας λόγω της ύπαρξης βαθμίδας πίεσης και ρέοντας λόγω διαδοχής 

των φαινομένων εξάτμισης-συμπύκνωσης (Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado, 1996). 

 

Οι τύποι ξήρανσης που υπάρχουν σήμερα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

1. Ηλιακή ξήρανση (Sun and solar drying) 

2. Ελεγχόμενη ή βιομηχανική ξήρανση. 

Η ηλιακή ξήρανση (χωρίς χρήση εξοπλισμού) αποτελεί παραδοσιακή μέθοδο, κατά την οποία τα 

τρόφιμα εκτίθενται απευθείας στον ήλιο. Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μέθοδο στον κόσμο 

στον τομέα της Γεωπονίας. Κάθε χρόνο ξηραίνονται πάνω από 250000000 τόνοι φρούτων και 

σιτηρών με ηλιακή ξήρανση. Σε μερικές χώρες, τα τρόφιμα απλώνονται σε χωράφια, σκεπές ή 

άλλες επιφάνειες και αφήνονται εκεί με συχνές ανατοποθετήσεις για ομοιόμορφη ξήρανση, έως 

ότου ξηραθούν (sun drying). Πιο εξελιγμένη μέθοδος χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό που 
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συλλέγει την ηλιακή ενέργεια, η οποία στη συνέχεια θερμαίνει αέρα και αυτός χρησιμοποιείται 

ως μέσο ξήρανσης (solar drying) (Fellows, 2000). 

 

Η ελεγχόμενη ή βιομηχανική ξήρανση επιτυγχάνεται με διάφορες μεθόδους που διαφέρουν στον 

τρόπο με τον οποίο απομακρύνεται το νερό. Οι μέθοδοι αυτές είναι: η θερμική ξήρανση, η 

ωσμωτική ξήρανση και η μηχανική ξήρανση. Στη θερμική ξήρανση το νερό απομακρύνεται με 

χρήση αέρα ή κενού. Στην ωσμωτική ξήρανση για την απομάκρυνση του νερού χρησιμοποιείται 

διάλυμα ή κάποιος διαλύτης. Τέλος, στη μηχανική ξήρανση το νερό απομακρύνεται με την 

εφαρμογή κάποιας δύναμης (Rahman, 2007). Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται και άλλες 

μέθοδοι ξήρανσης όπως η ξήρανση με μικροκύματα (microwave drying) και η ξήρανση με 

υπέρυθρη ακτινοβολία (infrared drying), αλλά  και συνδυασμοί μεθόδων όπως μικροκύματα και 

θερμός αέρας μαζί.  

 

Κατά τη θερμική ξήρανση θερμότητα παρέχεται με αγωγή, συναγωγή ή ακτινοβολία. Η θερμότητα 

παρέχεται έμμεσα ή άμεσα. Στην έμμεση ξήρανση, θερμότητα μεταφέρεται με συναγωγή από τις 

θερμές μεταλλικές επιφάνειες του δοχείου, όπου γίνεται η ξήρανση, στο τρόφιμο, καθώς και 

θερμότητα μεταφέρεται μεταξύ των ψυχρών και θερμών σωματιδίων του τροφίμου λόγω της 

άμεσης επαφής στην οποία βρίσκονται. Στην άμεση ξήρανση, θερμότητα μεταφέρεται στο 

τρόφιμο μέσω θερμού αέρα που περνά ανάμεσά του. Η άμεση ξήρανση επιφέρει πιο ομοιόμορφη 

ξήρανση απ’ ότι η έμμεση.  

 

Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου ξήρανσης σε κάθε περίπτωση γίνεται με βάση πολλούς 

παράγοντες, όπως η φύση του τροφίμου, οι επιθυμητές ιδιότητες του τελικού προϊόντος, το 

μέγεθος των σωματιδίων του τροφίμου, τα επιτρεπτά θερμοκρασιακά όρια, η ευαισθησία του 

τροφίμου στη θερμότητα, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του ξηραντήρα κ.α.  (Barbosa-

Cánovas and Vega-Mercado, 1996).  

Ξηραντήρες που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα για την ξήρανση φρούτων, λαχανικών, 

σιτηρών και άλλων τροφίμων είναι οι:  ξηραντήρες θαλάμου με δίσκους (tray or cabinet dryers), 

ξηραντήρες σήραγγας (tunnel dryers), ξηραντήρες εκτόνωσης (puff dryers), ξηραντήρες 

ρευστοποιημένης κλίνης (fluidized-bed dryers), ξηραντήρες ψεκασμού (spray dryers) και 

ξηραντήρες κατάψυξης (freeze dryers)(Singh and Heldman, 2018). 
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2.1  Ξήρανση και μεταβολές στην ποιότητα 

Κατά τη διεργασία της ξήρανσης, τα τρόφιμα υφίστανται σημαντικές μεταβολές, που τα 

διαφοροποιούν πολύ από τα αρχικά φρέσκα τρόφιμα. Επιθυμητή είναι η συνεχής βελτίωση των 

τεχνολογιών ξήρανσης με σκοπό να ελαττωθούν οι μεταβολές αυτές και παράλληλα να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της διεργασίας (Fellows, 2009). 

Πίνακας 2.1.1: Μεταβολές των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων έπειτα από ξήρανση (Fellows, 

2009)  

Χαρακτηριστικό Ιδιότητες 

Εμφάνισης μορφολογία επιφάνειας, χρώμα, τραχύτητα 

Χημικό/Βιοχημικό οξείδωση, εξισώσεις Maillard, ενζυμικές 

αντιδράσεις 

Μικροβιολογικό αριθμός επιζώντων παθογόνων 

μικροοργανισμών ή οργανισμών που προκαλούν 

αλλοίωση 

Διατροφικό απώλεια βιταμινών, οξείδωση λιπιδίων, 

μετουσίωση πρωτεϊνών 

Φυσικό συρρίκνωση, χαρακτηριστικά διαβροχής και 

επανυδάτωσης, πυκνότητα, σχήμα και μέγεθος, 

διαλυτότητα 

Αισθητικό χρώμα, άρωμα, γεύση 

Δομικό πυκνότητα ρευστής φάσης, πορώδες 

Υφής σκληρότητα, ευκολία μάσησης, κολλητικότητα, 

ιξωδοελαστικότητα, δύναμη συμπίεσης 

Θερμικό θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης, σημείο 

τήξης, θερμομηχανικές ιδιότητες 

 

Στον πίνακα 2.1.1 παρουσιάζονται κάποιες μεταβολές που υφίστανται τα αποξηραμένα τρόφιμα. 

Ιδιαίτερα σημαντικές ιδιότητες που μεταβάλλονται κατά την ξήρανση είναι η υφή, η γεύση, το 

άρωμα και η θρεπτική αξία των τροφίμων. 
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2.1.1  Υφή 

Οι μεταβολές στην υφή των στερεών τροφίμων κατά την ξήρανση είναι ένα σημαντικός 

παράγοντας υποβάθμισης της ποιότητάς τους. Καθώς το τρόφιμο ξηραίνεται, αποκτά μεγαλύτερο 

ιξώδες και περνά από διάφορα στάδια μέχρι να επιτευχθεί στερεή κατάσταση, όταν το μεγαλύτερο 

μέρος του νερού έχει απομακρυνθεί. Σε υψηλότερα ιξώδη τα τρόφιμα μπορεί να αποκτήσουν 

κολλώδη δομή, γεγονός που κάνει τον σχεδιασμό των ξηραντήρων και την επιλογή των 

κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας πιο δύσκολη διαδικασία.  

Επίσης, τοπικές μη ομοιόμορφες κατανομές της περιεχόμενης υγρασίας κατά τη ξήρανση 

δημιουργούν εσωτερικές τάσεις, εξαιτίας των οποίων τα σχετικά άκαμπτα κύτταρα του τρόφιμου 

θραύονται, ραγίζουν, συμπιέζονται και παραμορφώνονται μόνιμα (έτσι προκύπτει η 

συρρικνωμένη εμφάνιση των αποξηραμένων τροφίμων). Κατά την επανυδάτωση των 

αποξηραμένων τροφίμων, τα τρόφιμα απορροφούν το νερό πιο αργά και τελικά, δεν αποκτούν 

ποτέ ξανά την υφή του φρέσκου τρόφιμου.  

Σε περιπτώσεις πλήρως αποξηραμένων κρεάτων και ψαριών, προκαλούνται σημαντικές 

μεταβολές στην υφή. Έπειτά από τη ξήρανση δεν υπάρχει η ικανότητα συγκράτησης του νερού, 

εξαιτίας της συρρίκνωσης και μετουσίωσης των πρωτεϊνών, γεγονός που οδηγεί στη σκλήρυνση 

του μυϊκού ιστού (Fellows, 2009).  

 

2.1.2  Γεύση και άρωμα 

Η οξείδωση των λιπιδίων κατά την αποθήκευση των αποξηραμένων τροφίμων προκαλεί τάγγιση 

και ανάπτυξη δυσάρεστης γεύσης, καθώς και απώλεια βιταμινών και χρωστικών ορισμένων 

τροφίμων. Ο ρυθμός οξείδωσης επηρεάζεται από την περιεκτικότητα υγρασίας, τους τύπους  

λιπαρών οξέων στο τρόφιμο, την περιεκτικότητα σε οξυγόνο, τις θερμοκρασιακές συνθήκες της 

αποθήκευσης, την έκθεση σε υπεριώδες φως και την παρουσία μετάλλων ή φυσικών 

αντιοξειδωτικών. Η θερμότητα που παρέχεται στο τρόφιμο κατά την ξήρανση εξατμίζει το νερό 

και άλλα πτητικά συστατικά. Συνεπώς τα αποξηραμένα τρόφιμα έχουν λιγότερο έντονη γεύση από 

τα φρέσκα τρόφιμα. Το μέγεθος της απώλειας πτητικών συστατικών εξαρτάται από τη 

περιεχόμενη υγρασία και τη θερμοκρασία του τρόφιμου, καθώς και από την τάση ατμών των 

πτητικών συστατικών. Τα πτητικά συστατικά με υψηλή τάση ατμών και διαχυτότητα χάνονται 

στην αρχή της διεργασίας της ξήρανσης. Τα τρόφιμα που έχουν υψηλή οικονομική αξία λόγω των 
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ιδιαίτερων γεύσεων και αρωμάτων τους, όπως τα μπαχαρικά και τα βότανα, ξηραίνονται σε 

χαμηλές θερμοκρασίας.  

Ο ρυθμός απώλειας γεύσης κατά την αποθήκευση εξαρτάται από τις θερμοκρασιακές συνθήκες 

αποθήκευσης, την ενεργότητα του νερού και την παρουσία οξυγόνου. Ο ρυθμός αυτός 

ελαττώνεται με διάφορους τρόπους όπως: 

 Συσκευασία κενού 

 Χαμηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης 

 Αποκλεισμός υπεριώδους ή ορατού φωτός 

 Διατήρηση χαμηλής περιεκτικότητας σε υγρασία 

 Προσθήκη συνθετικών αντιοξειδωτικών παραγόντων ή διατήρηση των φυσικών (Fellows, 

2009). 

 

2.1.3  Χρώμα 

Το χρώμα των τροφίμων μεταβάλλεται κατά την ξήρανση για πολλούς λόγους. Αρχικά, η ξήρανση 

αλλάζει τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας των τροφίμων με αποτέλεσμα να χάνεται η 

ανακλαστική τους ιδιότητα και συνεπώς να μεταβάλλεται το χρώμα. Στα φρούτα και τα λαχανικά, 

η οξείδωση και η θερμότητα κατά την ξήρανση προκαλούν χημικές μεταβολές στα καροτενοειδή 

και τη χλοροφύλλη που είναι υπεύθυνη για το έντονο πράσινο χρώμα. Η καροτίνη καταστρέφεται 

λόγω οξείδωσης και ενζυμικής δραστηριότητας κατά την αποθήκευση. Η χλωροφύλλη 

μετατρέπεται σε φαιοφυτίνη κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, χάνοντας μέρος του μαγνησίου της, 

και το χρώμα του τροφίμου από πράσινο γίνεται χρώμα σαν αυτό της ελιάς. Οι απώλειες 

χρωστικών ουσιών ελλατώνονται με μικρότερους χρόνους και χαμηλότερες θερμοκρασίες 

ξήρανσης, καθώς και με επεξεργασία των τροφίμων με ασκορβικό οξύ ή διοξείδιο του άνθρακα.  

Ενζυμικές αντιδράσεις φαινολασών οδηγούν στο μαύρισμα κάποιων φρούτων και λαχανικών, 

όπως η μπανάνα το μήλο και η πατάτα. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, όταν τα φρούτα 

πριν την ξήρανση ξεφλουδίζονται ή τεμαχίζονται. Το μαύρισμα και οι μεταβολές στη γεύση 

περιορίζονται με χρήση συσκευασιών κενού ή αζώτου. Ο ρυθμός των αντιδράσεων μαυρίσματος 

Maillard αυξάνεται με αύξηση της θερμοκρασίας, με αύξηση του χρόνου ξήρανσης και με αύξηση 

της συγκέντρωσης του στερεού. Οι ίδιες αντιδράσεις απενεργοποιούν τη λειτουργία των 
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αμινοξέων, συνεπώς μειώνουν τη διατροφική αξία των τροφίμων. Στο αποθηκευμένο γάλα και 

στα φρούτα ο ρυθμός μαυρίσματος κατά Maillard εξαρτάται από την ενεργότητα του νερού και 

τις θερμοκρασιακές συνθήκες αποθήκευσης (Fellows, 2009).  

 

2.1.4  Διατροφική αξία 

Η απώλεια υγρασίας, ως αποτέλεσμα της διεργασίας της ξήρανσης, αυξάνει την συγκέντρωση των 

θρεπτικών συστατικών στα αποξηραμένα τρόφιμα, σε σχέση με τα φρέσκα. Στη βιβλιογραφία 

αναφέρονται αρκετά διαφορετικά δεδομένα σχετικά με την διατροφική αξία αποξηραμένων 

τροφίμων. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας διαφορών στις θερμοκρασίες και τους χρόνους ξήρανσης, 

καθώς και εξαιτίας διαφορετικών συνθηκών αποθήκευσης. Από την άλλη πλευρά, χημικές και 

βιολογικές αντιδράσεις κατά την ξήρανση οδηγούν σε απώλεια θρεπτικών συστατικών των 

τροφίμων (Fellows, 2009). 

 

 2.2  Ο ρόλος του νερού 

Το νερό στα τρόφιμα βρίσκεται υπό μορφή δεσμευμένου νερού (bound water) ή ελεύθερου νερού 

(free water). Το ποσό του ελεύθερου νερού διαφέρει από τρόφιμο σε τρόφιμο. Το δεσμευμένο 

νερό συγκρατείται με τέτοιο τρόπο ώστε να ασκεί μικρότερη πίεση ατμών, σε σχέση με την τάση 

ατμών που ασκεί το ελεύθερο νερό, στην ίδια θερμοκρασία. Επιπλέον, έχει σημαντικά μικρότερο 

σημείο τήξης.  

Η διεργασία της ξήρανσης περιλαμβάνει απομάκρυνση ελεύθερου και δεσμευμένου νερού. Η 

αποµάκρυνση του νερού από τα τρόφιµα είναι τόσο δυσκολότερη όσο ισχυρότερα είναι αυτό 

δεσµευµένο. Το ελεύθερο νερό βρίσκεται σε περίσσεια και μπορεί να μεταφέρεται από το 

εσωτερικό του τρόφιμου στην επιφάνειά του με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Το δεσμευμένο 

νερό, αντιθέτως, απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας, διότι απαιτείται διάσπαση των δεσμών 

συγκράτησης (Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado, 1996, Sinha et al., 2012).   
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Τα είδη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του νερού και των χημικών στοιχείων του τρόφιμου είναι: 

 Δυνάμεις London-van der Waals 

 Δεσμοί υδρογόνου 

 Δυνάμεις Coulomb μεταξύ νερού, ιόντων και άλλων χημικών ομάδων 

 Τριχοειδής δυνάμεις κ.α. 

Το νερό κατηγοριοποιείται με κριτήριο τα χαρακτηριστικά δέσμευσής του ως εξής:  

 Νερό ισχυρά δεσμευμένο, Ενεργότητα νερού < 0,3  

 Νερό μέτρια δεσμευμένο, Ενεργότητα νερού = 0,3 – 0,7 

 Νερό χαλαρά δεσμευμένο, Ενεργότητα νερού > 0,7  

 Ελεύθερο νερό, Ενεργότητα νερού = 1 (Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado, 1996). 

 

2.2.1  Ενεργότητα νερού 

Για τη συντήρηση των τροφίμων, μία ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος είναι ο τρόπος που το νερό 

είναι δεσμευμένο στο τρόφιμο, παρά η ποσότητα του περιεχόμενου νερού. Ο όρος ενεργότητα 

νερού (aw) εισήχθη την δεκαετία του 1950 για να περιγράψει την κατάσταση αυτή του νερού στα 

τρόφιμα. Η ενεργότητα του νερού αποτελεί παράγοντα για την ανάπτυξη μικροβίων, για την 

ύπαρξη ενζυμικών και μη αντιδράσεων και για την παραγωγή τοξινών. Οι περισσότεροι 

μικροοργανισμοί δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε περιβάλλον τρόφιμου με ενεργότητα νερού 

μικρότερη από 0,9 (Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado, 1996).  

Η ενεργότητα του νερού ορίζεται ως η τάση υδρατμών στο τρόφιμο προς την τάση υδρατμών του 

καθαρού νερού στην ίδια θερμοκρασία (ή η σχετική υγρασία του τρόφιμου στην ισορροπία προς 

100). 
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Σχήμα 2.2.1: Ισόθερμη καμπύλη υγρασίας για αποξηραμένο τρόφιμο (τετράγωνα: εκρόφηση, κύκλοι: 

προσρόφηση) (Singh and Heldman, 2018) 

 

Για τα περισσότερα τρόφιμα, η σχέση μεταξύ της ενεργότητας νερού και της περιεχόμενης 

υγρασίας του τρόφιμου περιγράφεται από καμπύλες όπως στο σχήμα 2.2.1. Η σιγμοειδής 

ισόθερμος καμπύλη είναι τυπική για τα αποξηραμένα τρόφιμα, όπως και η διαφορά μεταξύ της 

καμπύλης προσρόφησης και εκρόφησης του ίδιου τρόφιμου (Singh and Heldman, 2018).  

Για την απεικόνιση των ισόθερμων καμπύλων υγρασίας έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία πολλά 

μοντέλα. Ανάμεσα στα πιο ευρέως γνωστά μοντέλα είναι το μοντέλο Guggenheim-Anderson-

DeBoer (GAB), το οποίο έχει κυρίως θεωρητική βάση και τα πιο εμπειρικά μοντέλα Oswin, 

Henderson και Halsey (García-Pérez et al., 2007). 
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 2.3  Μηχανισμοί ξήρανσης 

 

Σχήμα 2.3.1: Εσωτερική μεταφορά της υγρασία κατά τη ξήρανση (Fellows, 2000) 

 

Κατά τη άμεση θερμική ξήρανση πραγματοποιείται ταυτόχρονη μεταφορά ενέργειας και μάζας. 

Ενέργεια παρέχεται εξωτερικά του προϊόντος προς ξήρανση, ώστε να εξατμιστεί η υγρασία του 

και έπειτα, αέρας διοχετεύεται μέσα στον θάλαμο ξήρανσης ώστε να απομακρύνει την υγρασία. 

Για μεγιστοποίηση της απόδοσης της διεργασίας, απαιτείται η επιφάνεια του προϊόντος προς 

ξήρανση να είναι όσο το δυνατόν πιο εκτεθειμένη στην θερμότητα. Πιο συγκεκριμένα, κατά την 

ξήρανση συμβαίνουν ταυτόχρονα οι εξής διαδικασίες: 

1. Μεταφορά θερμότητας από το περιβάλλον στην επιφάνεια του προϊόντος και εξάτμιση της 

υγρασίας της επιφάνειας και  

2. Μεταφορά της εσωτερικής υγρασίας στην επιφάνεια και έπειτα εξάτμισή της (Fellows, 

2009). 

Η μεταφορά ενέργειας στο εσωτερικό του πραγματοποιείται λόγω της θερμοκρασιακής διαφοράς 

μεταξύ της επιφάνειας του τρόφιμου και μιας υγρής επιφάνειας σε κάποιο σημείο του τρόφιμου. 

Όσο προστίθεται κατάλληλο ποσό ενέργειας για την εξάτμιση του νερού, νερό από το υγρό σημείο 

του τρόφιμου, μεταφέρεται στην επιφάνειά του. Η κινούσα δύναμη για την διάχυση του νερού 

μέσα στο τρόφιμο είναι η τάση ατμών του νερού στην υγρή επιφάνεια σε σχέση με την τάση ατμών 

του νερού στην εξωτερική επιφάνεια. Η μεταφορά ενέργειας σχετίζεται με τη θερμική 
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αγωγιμότητα του τρόφιμου, ενώ η μεταφορά μάζας είναι ανάλογη του συντελεστή διάχυσης του 

νερού.  

Στην επιφάνεια του τρόφιμου λαμβάνουν επίσης χώρα ταυτόχρονα φαινόμενα μεταφοράς μάζας 

και ενέργειας. Η μεταφορά νερού από την επιφάνεια του τρόφιμου στον αέρα ξήρανσης και η 

μεταφορά ενέργειας από τον αέρα στην επιφάνεια σχετίζονται με τις βαθμίδες της τάσης ατμών 

του νερού και της θερμοκρασίας αντίστοιχα, καθώς και με τους συντελεστές μεταφοράς μάζας και 

ενέργειας στην επιφάνεια (Singh and Heldman, 2018). 

Ο ρυθμός της ξήρανσης έγκειται στο ρυθμό που οι δύο προαναφερθείσες διεργασίες προχωρούν, 

αλλά η μία από τις δύο κυριαρχεί και είναι αυτή που ελέγχει τον ρυθμό της ξήρανσης. Η θερμότητα 

από το περιβάλλον στην επιφάνεια του προϊόντος μεταφέρεται με αγωγή, συναγωγή ή ακτινοβολία 

ή και με συνδυασμό κάποιων από τους τρεις μηχανισμούς. Οι βιομηχανικοί ξηραντήρες 

σχεδιάζονται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το μηχανισμό μεταφοράς της ενέργειας.  

Η απομάκρυνση της υγρασίας που έχει εξατμιστεί από την επιφάνεια του προϊόντος εξαρτάται 

από τη θερμοκρασία του αέρα ξήρανσης, την υγρασία και την ταχύτητά του, την επιφάνεια που 

είναι εκτεθειμένη στον αέρα και την πίεση. Αντίστοιχα, η διάχυση της υγρασίας μέσα στο προϊόν 

εξαρτάται από την φύση του τροφίμου, την υγρασία και τη θερμοκρασία του. Το οικονομικό 

κόστος της ξήρανσης σχετίζεται με πολλούς παράγοντες, όπως τον χρονικό ορίζοντα της 

ξήρανσης, τη θερμοκρασία, την υγρασία, το μέγεθος των τροφίμων προς ξήρανση, αλλά και η 

θέση στην οποία είναι τοποθετημένο το προϊόν μέσα στον ξηραντήρα (Fellows, 2009). 
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2.4  Σταθερός και μειούμενος ρυθμός ξήρανσης 

 

Σχήμα 2.4.1: Απεικόνιση των περιόδων σταθερού και μειούμενου ρυθμού ξήρανσης (Singh and Heldman, 

2018) 

 

Η απομάκρυνση της υγρασίας από ένα τυπικό τρόφιμο ακολουθεί μία σειρά από ρυθμούς 

ξήρανσης, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.4.1. Αρχικά, πραγματοποιείται απομάκρυνση υγρασίας 

(ΑΒ), καθώς το τρόφιμο και η περιεχόμενη υγρασία του υφίστανται μία μικρή αύξηση της 

θερμοκρασίας τους. Στη συνέχεια, σημαντική ποσότητα υγρασίας απομακρύνεται με σταθερό 

ρυθμό ξήρανσης και με τη θερμοκρασία του τρόφιμου μου να παραμένει σταθερή (BC). Αυτή  η 

περίοδος είναι γνωστή ως περίοδος σταθερού ρυθμού ξήρανσης. Την περίοδο του σταθερού 

ρυθμού ξήρανσης, το τρόφιμο έχει θερμοκρασία ίση με τη θερμοκρασία υγρού βολβού του αέρα 

και η επιφάνειά του είναι υγρή. Το νερό μεταφέρεται από το εσωτερικό του τρόφιμου προς την 

επιφάνειά του με τον ίδιο ρυθμό που νερό εξατμίζεται από την επιφάνειά του. Η περίοδος 

σταθερού ρυθμού ξήρανσης συνεχίζεται έως ότου επιτευχθεί μια ορισμένη κρίσιμη 

περιεκτικότητα σε υγρασία. Έπειτα από την κρίσιμη τιμή υγρασίας, ακολουθούν μία ή 

περισσότερες περίοδοι μειούμενου ρυθμού ξήρανσης (CE), δηλαδή, ο ρυθμός ξήρανσης μειώνεται 

με την πάροδο του χρόνου μέχρι να πλησιάσει το μηδέν στην ισορροπία (ισορροπία μεταξύ 
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τρόφιμου και αέρα ξήρανσης). Η κρίσιμη υγρασία προσδιορίζεται από την απότομη μεταβολή της 

περιεχόμενης υγρασίας του τρόφιμου. Αυτή  η περίοδος είναι γνωστή ως περίοδος μειούμενου 

ρυθμού ξήρανσης. Την περίοδο του μειούμενου ρυθμού ξήρανσης, το νερό μεταφέρεται από το 

εσωτερικό του τρόφιμου προς την επιφάνειά του με μικρότερο ρυθμό, από το ρυθμό που το νερό 

εξατμίζεται από την επιφάνειά του. Συνεπώς, η επιφάνεια είναι τώρα στεγνή (υποθέτοντας ότι η 

θερμοκρασία, η υγρασία και η ταχύτητα του αέρα είναι αμετάβλητες). Εάν η παροχή θερμότητας 

από τον αέρα είναι η ίδια, η θερμοκρασία της επιφάνειας αυξάνεται έως ότου να φτάσει τη 

θερμοκρασία υγρού βολβού του αέρα ξήρανσης. Οπότε, στην περίοδο μειούμενου ρυθμού 

ξήρανσης υπάρχουν πιθανότητες καταστροφής του τρόφιμου λόγω θερμότητας, για αυτό είναι 

απαραίτητος ο έλεγχος της θερμοκρασίας του αέρα (Fellows, 2000, Singh and Heldman, 2018). 

 

2.5  Βιομηχανικός ξηραντήρας θαλάμου με δίσκους 

Οι ξηραντήρες θαλάμου με δίσκους χρησιμοποιούνται ευρέως για την ξήρανση μικρών παρτίδων 

φρέσκων προϊόντων (μήλα, καρότα, πατάτες, φασόλια, πράσινα φυλλώδη λαχανικά κ.α.).  

Ένας τυπικός ξηραντήρας με δίσκους για βιομηχανική χρήση παρουσιάζεται στα σχήματα 2.5.1 – 

2.5.3. Ο ξηραντήρας αποτελείται από έναν κλειστό μονωμένο θάλαμο, μέσα στον οποίο 

τοποθετούνται τροχήλατα οχήματα που φέρουν δίσκους. Πάνω στους δίσκους κατανέμεται 

ομοιόμορφα το προϊόν προς ξήρανση. Αέρας θερμαίνεται σε ορισμένη θερμοκρασία με χρήση 

κάποιου θερμαντικού μέσου και με τη βοήθεια ανεμιστήρων κυκλοφορεί γύρω από τους δίσκους 

με ταχύτητα 2–5 m/s. Με στόχο την ομοιόμορφη κατανομή του αέρα γύρω από τους δίσκους, 

χρησιμοποιούνται τεχνολογίες όπως, ανακλαστήρες ή ειδικά πάνελ από τα οποία περνά ο αέρας 

πριν εισέλθει στον θάλαμο. Τα τροχήλατα οχήματα μετά το πέρας του κύκλου ξήρανσης σύρονται 

εκτός του θαλάμου και το ξηρό προϊόν εκφορτώνεται. Η ξήρανση με κυκλοφορία αέρα γύρω από 

το ακίνητο στερεό προς ξήρανση είναι σχετικά αργή διαδικασία και ο κύκλος ξήρανσης 

κυμαίνεται από 3 έως 48 ώρες ανά παρτίδα (Ahmed and Rahman, 2012, McCabe, Smith and 

Harriott, 2017). 

Μία ειδική κατηγορία του ξηραντήρα θαλάμου λειτουργεί με κενό μέσα στο θάλαμο, ώστε να 

διατηρηθεί η χαμηλότερη δυνατή τάση ατμών γύρω από το τρόφιμο. Η ελάττωση της πίεσης 
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οδηγεί σε ελάττωση της θερμοκρασίας εξάτμισης της υγρασίας, γεγονός που βελτιώνει την 

ποιότητα του τρόφιμου (Singh and Heldman, 2018). 

 

 

 

Σχήμα 2.5.1: Σχηματικό διάγραμμα ξηραντήρα θαλάμου με δίσκους (Ahmed and Rahman, 2012) 
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Σχήμα 2.5.2: Βιομηχανικός ξηραντήρας της εταιρίας Commercial Dehydrators UK, μοντέλο IU06 

 

 

 

Σχήμα 2.5.3: Βιομηχανικό τροχήλατο όχημα και δίσκοι της εταιρίας Commercial Dehydrators UK 
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2.6  Βιομάζα από μίσχους αμπέλου 

Οι μίσχοι της αμπέλου είναι παραπροϊόν της διαδικασίας οινοποίησης και αποτελούν το 3-6% της 

μάζας που επεξεργάζεται ένα οινοποιείο. Ως παραπροϊόν της οινοποίησης, συνήθως αποτελεί 

απόβλητο της διεργασίας παραγωγής οίνου, χωρίς καμία εμπορική αξία, επιφέροντας έτσι και ένα 

περιβαλλοντικό κόστος. Τέτοιου είδους απόβλητα γενικά, δεν είναι εγγενώς επικίνδυνα, αλλά η 

υψηλή περιεκτικότητά τους σε οργανική ύλη και το γεγονός ότι η παραγωγή συγκεντρώνεται σε 

μια συγκεκριμένη περίοδο του έτους, δημιουργεί δυνητικά σοβαρά προβλήματα ρύπανσης που 

σχετίζονται με τη ζήτηση οξυγόνου. 

Για τον λόγο αυτό, έχει σημασία, οι μίσχοι της αμπέλου να αξιοποιούνται. Oι μίσχοι περιέχουν 

πολυφαινολικές ενώσεις με αντιοξειδωτικό χαρακτήρα σε μεγάλες συγκεντρώσεις και αποτελούν 

πηγή λιγνοκυτταρινούχων υλικών. Οι ενώσεις αυτές λαμβάνονται με εκχύλιση, της οποίας 

προηγείται η διεργασία της ξήρανσης (García-Pérez et al., 2007, Spigno et al., 2008). 
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Κεφάλαιο 3: Μαθηματική Μοντελοποίηση της Διεργασίας 

Ξήρανσης Βιομάζας από Μίσχους Αμπέλου 

 

3.1  Παραδοχές 

Οι Garcia-Perez et al. (2009b) πρότειναν ένα αρχικό μοντέλο ξήρανσης μίσχων αμπέλου, το οποίο 

και χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία για την προσομοίωση και τη βελτιστοποίηση της 

διεργασίας.   

Το μοντέλο αναπτύχθηκε βάσει κάποιων παραδοχών. 

 Ο μίσχος της αμπέλου είναι μία πολύπλοκη δομή και προκειμένου να μελετηθεί η ξήρανσή 

του, θεωρείται ότι αποτελείται από 4 διαφορετικές δομές: έναν μικρού μεγέθους κύλινδρο, 

έναν ενδιάμεσου μεγέθους κύλινδρο, έναν μεγάλου μεγέθους κύλινδρο και μία σφαίρα  

(Σχήμα 3.1.1). 

 Η αρχική θερμοκρασία και υγρασία των μίσχων αμπέλου θεωρούνται ομοιόμορφες μέσα 

στο στερεό. 

 Η στερεή επιφάνεια του τροφίμου θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισορροπία με το τον αέρα 

ξήρανσης. 

 Η συρρίκνωση του τροφίμου λόγω ξήρανσης θεωρείται αμελητέα.  

 Ο αέρας ξήρανσης θεωρείται ότι προθερμαίνεται σε ορισμένη θερμοκρασία και  αυτή 

παραμένει σταθερή. 

Επιπλέον, στην παρούσα εργασία θεωρείται ότι επικρατούν συνθήκες πλήρους ανάμιξης για τον 

αέρα ξήρανσης μέσα στον θάλαμο ξήρανσης. Τέλος, η πτώση πίεσης θεωρείται αμελητέα, 

συνεπώς η πίεση θεωρείται σταθερή και ίση με την ατμοσφαιρική πίεση καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διεργασίας. 
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Σχήμα 3.1.1: Πολύπλοκη δομή μίσχου και οι τέσσερεις δομές από τις οποίες θεωρείται ότι αποτελείται 

(Garcia-Perez et al., 2006) 

 

3.2  Μαθηματικό μοντέλο ξήρανσης 

3.2.1  Βασικές εξισώσεις μεταφοράς μάζας και ενέργειας 

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες υποθέσεις το μαθηματικό μοντέλο για την ξήρανση των μίσχων 

αμπέλου διαμορφώνεται ως εξής:  

Η διάχυση του νερού μέσα στο προϊόν περιγράφεται μαθηματικά από τον 2ο νόμο του Fick που 

περιέχει το συντελεστή διάχυσης D: 

 

    
𝜕𝜌𝑠𝑝 𝑋𝑗

𝜕𝑡
=  

1

𝑟𝑚
 

𝜕

𝜕𝑟
 (𝑟𝑚 𝐷𝑗  

𝜕𝜌𝑠𝑝 𝑋𝑗

𝜕𝑟
),    ∀𝑗 = 1,2,3,4,    𝛾𝜄𝛼 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅𝑗  𝜅𝛼𝜄  𝑡 > 0       (3.2.1.1) 
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όπου m είναι δείκτης σχήματος: m = 1 για τους κυλίνδρους και  m = 2 για τις σφαίρες.  

 

Η μεταφορά θερμότητας (heat conduction) μέσα στο σωματίδιο περιγράφεται αντίστοιχα, από τον 

νόμο του Fourier που περιέχει το συντελεστή θερμικής διαχυτότητας του στερεού Ks: 

 

   
𝜕𝜌𝑝 𝐶𝑝𝑝𝑇𝑝𝑗

𝜕𝑡
=  

1

𝑟𝑚
 

𝜕

𝜕𝑟
 (𝑟𝑚 𝐾𝑠  

𝜕 𝑇𝑝𝑗

𝜕𝑟
),    ∀𝑗 = 1,2,3,4,    𝛾𝜄𝛼 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅𝑗  𝜅𝛼𝜄  𝑡 > 0    (3.2.1.2) 

 

 

3.2.2  Διαφορικά ισοζύγια μάζας και ενέργειας 

Τα διαφορικά ισοζύγια μάζας και ενέργειας στην θάλαμο ξήρανσης διατυπώνονται ως εξής: 

 

 (1 − ∑ 휀𝑏𝑗

4

𝑗=1

) 𝑉𝜌𝑎

𝑑𝑌

𝑑𝑡
=  ∑ 𝑘𝑐  𝜌𝛼 𝛼𝑏𝑗 (𝑌𝑗𝑖 −  𝑌)𝑉 − 𝑄 𝜌𝑎(𝑌 −  𝑌0)

4

𝑗=1

 

 

                                                                    ∀𝑗 = 1,2,3,4  𝜅𝛼𝜄  𝑡 ≥ 0                                                (3.2.2.1) 

 

Το ισοζύγιο μάζας (νερού) 3.2.2.1 περιλαμβάνει το άθροισμα της μεταφερόμενης υγρασίας μέσω 

συναγωγής προς την επιφάνεια καθεμιάς από τις τέσσερεις δομές και την περιεχόμενη υγρασία 

του αέρα ξήρανσης.  
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(1 − ∑ 휀𝑏𝑗

4

𝑗=1

) 𝑉(𝐶𝑝𝑎 + 𝐶𝑝𝑤𝑣𝑌)𝜌𝑎

𝑑𝑇𝑎

𝑑𝑡
 

=  ∑ ℎ

4

𝑗=1

𝛼𝑏𝑗(𝑇𝑎𝑗𝑖 − 𝑇𝑎)𝑉 + ∑ 𝑘𝑐

4

𝑗=1

𝜌𝑎𝛼𝑏𝑗(𝑌𝑗𝑖 −  𝑌)𝑉ℎ𝑣𝑎𝑝  

− (1 − ∑ 휀𝑏𝑗

4

𝑗=1

) 𝑉(𝐻𝑊𝑉
0 + 𝐶𝑝𝑤𝑣𝑇𝑎)𝜌𝑎

𝑑𝑌

𝑑𝑡
 

−ℎ𝑒𝑛𝑣𝑎𝑒𝑛𝑣(𝑇𝑎 + 𝑇𝑒𝑛𝑣)𝑉 

−𝑄 𝜌𝑎{[𝐶𝑝𝑎 𝑇𝑎 + (𝐻𝑊𝑉
0 + 𝐶𝑝𝑤𝑣𝑇𝑎)𝑌] − [𝐶𝑝𝑎𝑇𝑎0 + (𝐻𝑊𝑉

0 + 𝐶𝑝𝑤𝑣𝑇𝑎0)𝑌0]} 

                                                                ∀𝑗 = 1,2,3,4  𝜅𝛼𝜄  𝑡 ≥ 0                                                (3.2.2.2) 

 

Το ισοζύγιο ενέργειας 3.2.2.2 αντίστοιχα, περιλαμβάνει το άθροισμα των ενεργειακών ροών στην 

επιφάνεια καθεμιάς από τις τέσσερεις δομές, την απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας για την 

εξάτμιση του νερού, την ροή ενέργειας σε ένα ξηρότερο περιβάλλον και την ενέργεια που φέρει ο 

αέρας ξήρανσης.  

 

3.2.3  Μέσες τιμές βασικών μεταβλητών 

Η μέση υγρασία ως προς την ακτινική διεύθυνση για κάθε μία από τις τέσσερεις δομές 

υπολογίζεται σύμφωνα με την Σχέση 3.2.3.1: 

 

                    𝛸𝑎𝑣𝑔,𝑗 =  
∫ 𝑟𝑚 𝑋𝑗  𝑑𝑟 

𝑅𝑗 

0

∫ 𝑟𝑚 𝑑𝑟 
𝑅𝑗 

0

,    𝑚 = 1   ∀𝑗 = 1,2,3  𝜅𝛼𝜄  𝑚 = 2   𝛾𝜄𝛼 𝑗 = 4           (3.2.3.1) 

 

Η μέση υγρασία για τον μίσχο υπολογίζεται σύμφωνα με την Σχέση  3.2.3.2: 
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                                                                   𝛸𝑎𝑣𝑔 =  ∑ 𝛸𝑎𝑣𝑔,𝑗 휀𝑝𝑗

4

𝑗=1

                                                    (3.2.3.2) 

 

Αντίστοιχα, για τη θερμοκρασία των μίσχων αμπέλου: 

 

                     𝑇𝑝,𝑎𝑣𝑔,𝑗 =  
∫ 𝑟𝑚 𝑇𝑝,𝑗 𝑑𝑟 

𝑅𝑗 

0

∫ 𝑟𝑚 𝑑𝑟 
𝑅𝑗 

0

,    𝑚 = 1   ∀𝑗 = 1,2,3  𝜅𝛼𝜄  𝑚 = 2   𝛾𝜄𝛼 𝑗 = 4       (3.2.3.3) 

 

                                                                 𝑇𝑝,𝑎𝑣𝑔 =  ∑ 𝑇𝑝,𝑎𝑣𝑔,𝑗 휀𝑝𝑗

4

𝑗=1

                                                 (3.2.3.4) 

 

3.2.4  Θερμοδυναμική ισορροπία 

Στην επιφάνεια του στερεού θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα θερμοδυναμική ισορροπία. Για τη 

μεταφορά ενέργειας, αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία του τρόφιμου στην επιφάνειά του και η 

θερμοκρασία του αέρα που είναι σε επαφή με το τρόφιμο είναι ίσες.  

 

                                        𝑇𝑝𝑗𝑖 = 𝑇𝑎𝑗𝑖 ,     ∀j = 1,2,3,4,    𝛾𝜄𝛼  𝑟 = 𝑅𝑗  𝜅𝛼𝜄 𝑡 > 0                     (3.2.4.1) 

 

Για την μεταφορά μάζας, η θερμοδυναμική ισορροπία υποδηλώνει ότι το χημικό δυναμικό του 

νερού του τρόφιμου στην επιφάνειά του και το χημικό δυναμικό του νερού του αέρα που είναι σε 

επαφή με το τρόφιμο είναι ίσα. 

 

                        𝑌𝑗𝑖 =
𝑎𝑤𝑗 𝑝𝑤

0  /𝑝𝑎

1 − 𝑎𝑤𝑗 𝑝𝑤
0  /𝑝𝑎

 
𝑀𝑤

𝑀𝑎

,     ∀j = 1,2,3,4,      𝛾𝜄𝛼  𝑟 = 𝑅𝑗  𝜅𝛼𝜄 𝑡 > 0            (3.2.4.2) 
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όπου 𝑝𝑤
0  είναι η τάση ατμών του νερού, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση 3.2.4.3 

(Jianhua, 2018): 

 

                    𝑝𝑤
0 = 610,94 𝑒𝑥𝑝{17,625 (𝑇𝑝𝑗𝑖 − 273)/[243,04 + (𝑇𝑝𝑗𝑖 − 273)]}                (3.2.4.3)  

 

Η ενεργότητα του νερού υπολογίζεται με τη βοήθεια του μοντέλου Oswin, το οποίο είναι 

εμπειρικό μοντέλο για την απεικόνιση των ισόθερμων καμπυλών υγρασίας. Σύμφωνα με 

πειραματική μελέτη των Garcia-Perez et al. (2007) το μοντέλο Oswin με κατάλληλους 

συντελεστές για μίσχους αμπέλου είναι: 

 

     𝑋𝑗𝑖 = (0,1 − 0,0002 𝑇𝑝𝑗𝑖) (
𝛼𝑤𝑗

1 − 𝛼𝑤𝑗
)

0,87

,    ∀j = 1,2,3,4,   𝛾𝜄𝛼  𝑟 = 𝑅𝑗  𝜅𝛼𝜄 𝑡 > 0       (3.2.4.4) 

 

3.2.5  Θερμοφυσικές και γεωμετρικές ιδιότητες 

Στο μαθηματικό μοντέλο υπεισέρχονται και  άλλες εξισώσεις για τις θερμοφυσικές ιδιότητες των 

μίσχων, τη γεωμετρία τους, καθώς και εξισώσεις για τους συντελεστές μεταφοράς μάζας και 

ενέργειας του αέρα ξήρανσης.  

Η διαχυτότητα του νερού μέσα στο τρόφιμο, δίνεται για τις τέσσερεις διαφορετικές δομές από τις 

σχέσεις 3.2.5.1 και 3.2.5.2. 

                                                   𝐷𝑗 =  𝑒−14,709𝑒−3037,3/𝑇𝑝𝑗,       ∀j = 1,2,3                                  (3.2.5.1) 

 

                                                      𝐷𝑗 =  𝑒−7,823𝑒−3062,7/𝑇𝑝𝑗,     𝛾𝜄𝛼  j = 4                                    (3.2.5.2) 

 

Η θερμική αγωγιμότητα και η ειδική θερμότητα του στερεού σωματιδίου τρόφιμου, υπολογίζονται 

από τις σχέσεις 3.2.5.3 και 3.2.5.4 αντίστοιχα: 
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                                                𝐾𝑠 = 0,49 − 0,443𝑒−0,206𝑋𝑗 ,     ∀j = 1,2,3,4                              (3.2.5.3) 

 

                                                𝐶𝑝𝑝 = 1755 + 2345
𝑋𝑗

1+𝑋𝑗
 ,     ∀j = 1,2,3,4                                  (3.2.5.4) 

 

Με τη χρήση εμπειρικών συσχετίσεων υπολογίζονται οι συντελεστές μεταφοράς ενέργειας και 

μάζας στον αέρα ξήρανσης. 

                                                        
ℎ

𝑢 𝐶𝑝𝑎 𝜌𝑎 
𝑃𝑟2/3 =  

0,4548𝑅𝑒−0,4069

1 − ∑ 휀𝑏𝑗
4
𝑗=1

                                    (3.2.5.5) 

 

                                                              
𝑘𝑐

𝑢 
𝑆𝑐2/3 =  

0,4548𝑅𝑒−0,4069

1 − ∑ 휀𝑏𝑗
4
𝑗=1

                                            (3.2.5.6) 

 

Οι αδιάστατοι αριθμοί Reynolds, Schmidt και Prandtl υπολογίζονται σύμφωνα με τις σχέσεις 

3.2.5.7 – 3.2.5.9. 

                                                                      𝑅𝑒 =  
2𝑅𝑎𝑣𝑔𝑢𝜌𝑎

𝜇𝑎 ∑ 휀𝑏𝑗
4
𝑗=1

                                                       (3.2.5.7) 

 

                                                                          𝑆𝑐 =  
𝜇𝑎

𝐷𝑤𝑣𝑎 𝜌𝑎
                                                           (3.2.5.8) 

 

                                                                          𝑃𝑟 =  
𝐶𝑝𝑎 𝜇𝑎 

𝐾𝑎
                                                           (3.2.5.9) 
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Η μέση ακτίνα για τις τέσσερεις διαφορετικές δομές, υπολογίζεται με τη βοήθεια του πορώδους 

του στερεού.  

                                                                         𝑅𝑎𝑣𝑔 =  ∑ 𝑅𝑗휀𝑝𝑗                                                     (3.2.5.10)

4

𝑗=1

 

 

Για τον αέρα επίσης, υπολογίζονται η θερμική του αγωγιμότητα και το ιξώδες σύμφωνα με τις 

σχέσεις:  

                                                  𝐾𝑎 = 4,629375 10−5 +  8,40441 10−5 𝛵𝑎                             (3.2.5.11) 

 

                                                   𝜇𝑎 = 5,8652 10−6 +  4,249136 10−8 𝛵𝑎                               (3.2.5.12) 

 

Τα πορώδη και οι ειδικές επιφάνειες των σωματιδίων και της ρευστής φάσης συνδέονται με τις 

σχέσεις: 

                                                               𝑎𝑝𝑗 =
2

𝑅𝑗

 ,        ∀𝑗 = 1,2,3                                               (3.2.5.13) 

 

                                                                𝑎𝑝𝑗 =
3

𝑅𝑗
 ,        𝛾𝜄𝛼 𝑗 = 4                                                 (3.2.5.14) 

 

                                                                      휀𝑝𝑗 =
휀𝑏𝑗

∑ 휀𝑏𝑗
4
𝑗=1

                                                           (3.2.5.15) 

 

                                                          𝑎𝑏𝑗 = 휀𝑝𝑗  𝑎𝑝𝑗  ,        ∀𝑗 = 1,2,3,4                                        (3.2.5.16) 
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3.2.6  Οριακές και αρχικές συνθήκες 

Για τη μεταφορά μάζας οι οριακές συνθήκες είναι οι παρακάτω: 

Στην επιφάνεια του σωματιδίου (r = Rj), πραγματοποιείται μεταφορά νερού με συναγωγή 

(convection) από την επιφάνεια του σωματιδίου στον αέρα ξήρανσης και ισχύει:  

 

              −𝐷𝑗

𝜕𝜌𝑠𝑝 𝑋𝑗𝑖

𝜕𝑟
= 𝑘𝑐 𝜌𝛼 (𝑌𝑗𝑖 −  𝑌),     ∀𝑗 = 1,2,3,4,    𝛾𝜄𝛼 𝑟 = 𝑅𝑗  𝜅𝛼𝜄  𝑡 > 0             (3.2.6.1) 

 

ενώ στο κέντρο του σωματιδίου (r = 0) ισχύει: 

 

                                     
𝜕𝜌𝑠𝑝 𝑋𝑗

𝜕𝑟
= 0,     ∀𝑗 = 1,2,3,4,    𝛾𝜄𝛼 𝑟 = 0  𝜅𝛼𝜄  𝑡 ≥ 0                          (3.2.6.2) 

 

Για τη μεταφορά ενέργειας αντίστοιχα, στην επιφάνεια του σωματιδίου (r = Rj), η οριακή συνθήκη 

της μεταφοράς ενέργειας αφορά τη ροή θερμότητας που φέρει ο αέρας ξήρανσης και την ενέργεια 

που απαιτείται για να εξατμιστεί το νερό στην επιφάνεια του. 

 

−𝐾𝑠  
𝜕𝑇𝑝𝑗𝑖

𝜕𝑟
= ℎ(𝑇𝑎𝑗𝑖 −  𝑇𝑎) + 𝑘𝑐  𝜌𝛼 (𝑌𝑗𝑖 −  𝑌)ℎ𝑣𝑎𝑝 ,    ∀𝑗 = 1,2,3,4,    𝛾𝜄𝛼 𝑟 = 𝑅𝑗  𝜅𝛼𝜄  𝑡 > 0  

(3.2.6.3) 

 

Στο κέντρο του σωματιδίου (r = 0) ισχύει: 

 

                                          
𝜕𝑇𝑝𝑗

𝜕𝑟
= 0,    ∀𝑗 = 1,2,3,4,    𝛾𝜄𝛼 𝑟 = 0 𝜅𝛼𝜄  𝑡 ≥ 0                              (3.2.6.4) 
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Οι αρχικές συνθήκες του συστήματος εξισώσεων είναι οι εξής: 

                                                            𝑋𝑗(𝑡=0) = 𝑋0,       ∀𝑗 = 1,2,3,4                                             (3.2.6.5) 

                                                         𝑇𝑝,𝑗(𝑡=0) = 𝑇𝑝0,       ∀𝑗 = 1,2,3,4                                            (3.2.6.6) 

                                                                             𝑌(𝑡=0) = 𝑌𝑒𝑛𝑣                                                          (3.2.6.7) 

                                                                            𝑇𝑎(𝑡=0) = 𝑇𝑎0                                                          (3.2.6.8) 

 

3.3 Εξισώσεις ανεμιστήρα και θερμαντήρα 

Ο αέρας ξήρανσης θερμαίνεται με τη χρήση ηλεκτρικού θερμαντήρα (heater) και προωθείται στον 

θάλαμο ξήρανσης με τη βοήθεια ανεμιστήρα (fan). Οι δύο αυτές συσκευές καταναλώνουν για τη 

λειτουργία τους ηλεκτρική ενέργεια.  

Η ισχύς του ανεμιστήρα δίνεται από τη σχέση 3.3.1 που αποτελεί το ενεργειακό ισοζύγιο του 

ανεμιστήρα, υποθέτοντας απόδοση του ανεμιστήρα ίση με 0,5 (Καστρινάκης, 2017): 

 

                                                                        𝑃𝑓𝑎𝑛 =
𝑄 𝜌𝑎 𝑢2

2 . 0,5
                                                             (3.3.1) 

  

Από το ενεργειακό ισοζύγιο για τον θερμαντήρα, υπολογίζεται η ποσότητα θερμότητας ανά 

δευτερόλεπτο που απαιτείται για να θερμανθεί ο αέρας ξήρανσης στην επιθυμητή θερμοκρασία: 

 

                                                          𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 =  𝑄 𝜌𝑎 𝐶𝑝𝑎 (𝑇𝑎0 − 298)                                           (3.3.2)  

 

Η συνολική ενέργεια που απαιτείται από την ξήρανση για τον ανεμιστήρα και τον θερμαντήρα, 

καθ’ όλη τη διάρκειά της υπολογίζεται από τις σχέσεις 3.3.3 και 3.3.4 (Pantelides, 2000): 
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                                                                      𝐸𝑓𝑎𝑛 = ∫ 𝑃𝑓𝑎𝑛 𝑑𝑡                                                            (3.3.3)

𝜏

0

 

 

                                                                𝐸ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 = ∫ 𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑡

𝜏

0

                                                       (3.3.4) 
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Κεφάλαιο 4: Δυναμική προσομοίωση της Διεργασίας 

Ξήρανσης Βιομάζας από Μίσχους Αμπέλου 

 

4.1  Δυναμική προσομοίωση ξηραντήρα πιλοτικής κλίμακας  

Το μαθηματικό μοντέλο της ξήρανσης εφαρμόστηκε για την προσομοίωση της διεργασίας στο 

περιβάλλον του gPROMS™ και συγκεκριμένα στο εργαλείο gPROCESS™. Η υπολογιστική 

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυσή του είναι η Orthogonal Collocation on Finite 

Elements Method (OCFEM), με στοιχεία 3ης τάξης. Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε ως ιδιαίτερα 

ακριβής για κατανεμημένα συστήματα.  

Για την προσομοίωση της διεργασίας χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις της ενότητας 3.2. 

Επιπλέον, για την προσομοίωση είναι απαραίτητες οι τιμές των γνωστών μεταβλητών του 

προβλήματος. Αρχικά, έγινε προσομοίωση της ξήρανσης σε πιλοτικής κλίμακας ξηραντήρα 

μίσχων αμπέλου.  Οι τιμές των  παραμέτρων παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1.1. 
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Πίνακας 4.1.1: Σταθερές παράμετροι του μαθηματικού μοντέλου ξήρανσης για τη δυναμική προσομοίωση 

ξηραντήρα πιλοτικής κλίμακας 

Παράμετρος Τιμή Μονάδες Βιβλιογραφική Πηγή 

Ταχύτητα αέρα, u 1 και 3,4 m s-1 (García-Pérez et al., 

2009b) 

Ογκομετρική παροχή αέρα, Q 0,007736 m3 s-1 (García-Pérez et al., 

2009b) 

Αρχική υγρασία τροφίμου,  X0 2,66 kg νερού (kg 

ξ.σ.)-1 

(García-Pérez et al., 

2009b) 

Αρχική θερμοκρασία τροφίμου,  

Tp0 

295,4 K (García-Pérez et al., 

2009b) 

Αρχική θερμοκρασία αέρα,  Ta0 328 K (García-Pérez et al., 

2009b) 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος, 

Tenv 

298 K (García-Pérez et al., 

2009b) 

Υγρασία περιβάλλοντος, Yenv 0,0161 kg νερού (kg 

ξ.α.)-1 

(García-Pérez et al., 

2009b) 

Συντελεστής μεταφοράς 

θερμότητας περιβάλλοντος, henv 

1,36 W m-2 K-1 (García-Pérez et al., 

2009b) 

Ειδική επιφάνεια, αenv 40 m2 m-3 (García-Pérez et al., 

2009b) 

Όγκος θαλάμου ξήρανσης, V 2,62.10-3 m3 (García-Pérez et al., 

2009b) 

Ακτίνα μικρού κυλίνδρου, R1 5,55.10-4 m (García-Pérez et al., 

2009b) 

Ακτίνα μεσαίου κυλίνδρου, R2 1,05.10-3 m (García-Pérez et al., 

2009b) 

Ακτίνα μεγάλου κυλίνδρου, R3 1,65.10-3 m (García-Pérez et al., 

2009b) 
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Πίνακας 4.1.1: Σταθερές παράμετροι του μαθηματικού μοντέλου ξήρανσης για τη δυναμική προσομοίωση 

ξηραντήρα πιλοτικής κλίμακας (Συνέχεια) 

Παράμετρος Τιμή Μονάδες Βιβλιογραφική Πηγή 

Ακτίνα σφαίρας, R4 2,20.10-3 m (García-Pérez et al., 

2009b) 

Πορώδες μικρού κυλίνδρου, εb1 5,55.10-3 - (García-Pérez et al., 

2009b) 

Πορώδες μεσαίου κυλίνδρου, εb2 1,09.10-2 - (García-Pérez et al., 

2009b) 

Πορώδες μεγάλου κυλίνδρου, εb3 7,55.10-3 - (García-Pérez et al., 

2009b) 

Πορώδες σφαίρας, εb4 1,31.10-2 - (García-Pérez et al., 

2009b) 

Πυκνότητα ξηρού προϊόντος, ρsp 800 kg m-3 (García-Pérez et al., 

2009b) 

Πυκνότητα προϊόντος, ρp 1012 kg m-3 (García-Pérez et al., 

2009b) 

Πυκνότητα αέρα, ρa 1,075 kg m-3 (Καστρινάκης, 2017) 

Μοριακή διαχυτότητα, Dwva 0,316.10-4 m2 s-1 (Geankoplis, 2003) 

Ειδική θερμότητα αέρα, Cpa 1006,2 J kg-1 K-1 (Himmelblau and Riggs, 

2017) 

Ειδική θερμότητα νερού, Cpw 4185 J kg-1 K-1 (Herman-Lara et al., 

2010) 

Ειδική θερμότητα υδρατμών, 

Cpwv 

1608,92 J kg-1 K-1 (Herman-Lara et al., 

2010) 

Ενθαλπία υδρατμών, Hwv 2501000 J kg-1 (Herman-Lara et al., 

2010) 

Λανθάνουσα θερμότητα 

εξάτμισης, hvap 

2258000 J kg-1 (Himmelblau and Riggs, 

2017) 

Πίεση, p 101325 Pa Παρούσα εργασία 
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Η διεργασία προσομοιώνεται για δύο διαφορετικές τιμές της ταχύτητας του αέρα με σταθερές τις 

υπόλοιπες παραμέτρους.  

Προτού γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης, κρίνεται αναγκαίο να γίνει 

επαλήθευση του μοντέλου, συγκρίνοντας τα βιβλιογραφικά δεδομένα για τη μέση υγρασία των 

μίσχων αμπέλου συναρτήσει του χρόνου ξήρανσης με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι García-Pérez et al. (2009b) παρουσιάζουν 

τον θάλαμο ξήρανσης ως μία σειρά από στάδια, στο καθένα από τα οποία επικρατούν συνθήκες 

πλήρους ανάμιξης του αέρα. Αντιθέτως, στην παρούσα εργασία γίνεται η υπόθεση πλήρους 

ανάμιξης του αέρα ξήρανσης στον θάλαμο. Επίσης, οι García-Pérez et al. (2009b) για την επίλυση 

του μαθηματικού μοντέλου χρησιμοποιούν την υπολογιστική μέθοδο Runge-Kutta. 

 

 

Σχήμα 4.1.1: Υγρασία των μίσχων αμπέλου συναρτήσει του χρόνου ξήρανσης 

 

Στο σχήμα 4.1.1 γίνεται σύγκριση των βιβλιογραφικών τιμών των García-Pérez et al. (2009b) με 

τα αντίστοιχα αποτελέσματα της προσομοίωσης για τη μέση (ως προς την ακτίνα της κάθε δομής 

και ως προς τις τέσσερεις δομές) υγρασία Xavg του τρόφιμου, για τιμή της ταχύτητας του αέρα ίση 
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με 1 m/s. Λαμβάνοντας υπόψιν τις διαφορετικές υποθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην 

ανάπτυξη του μοντέλου και σύμφωνα με τη σχετική μελέτη των Herman-Lara et al. (2005), οι 

τιμές της μέσης υγρασίας κατά την ξήρανση συμφωνούν σε βαθμό ικανοποιητικό.  

Επιπλέον, στο σχήμα 4.1.1 παρουσιάζεται η μέση υγρασία Xavg του τρόφιμου για τιμή της 

ταχύτητας του αέρα ίση με 3,4 m/s. Παρατηρείται ότι η καμπύλη ξήρανσης είναι μία τυπική 

καμπύλη ξήρανσης πολλών τρόφιμων. Στην πρώτη χρονική περίοδο της ξήρανσης των μίσχων 

της αμπέλου, παρατηρείται ότι η υγρασία απομακρύνεται με σχετικά σταθερό ρυθμό (από 0 έως 

περίπου 8500 s για την ταχύτητα u = 1 m/s και από 0 έως περίπου 4500 s για την ταχύτητα u = 3,4 

m/s). Έπειτα από αυτήν την χρονική περίοδο ο ρυθμός απομάκρυνσης υγρασίας μειώνεται 

συνεχώς. Σημαντική παρατήρηση είναι ότι η περίοδος σταθερού ρυθμού απομάκρυνσης της 

υγρασίας είναι πιο σύντομη για τη μεγαλύτερη ταχύτητα αέρα ξήρανσης από την αντίστοιχη 

περίοδο για την μικρότερη ταχύτητα. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται και αναλύονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της προσομοίωσης. 
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Σχήμα 4.1.2: Προφίλ υγρασίας στερεού σωματιδίου στο χρόνο και στην ακτινική διεύθυνση της δομής 1 

(κύλινδρος μικρού μεγέθους), για ταχύτητα αέρα u = 1 m/s πάνω και u = 3,4 m/s κάτω 

 

Στο σχήμα 4.1.2 παρουσιάζεται ενδεικτικά για τη δομή του μικρού κυλίνδρου η υγρασία του 

συναρτήσει του χρόνου ξήρανσης και της ακτινικής διεύθυνσης. Παρατηρείται ότι η διαφορετικές 

ταχύτητες του θερμού αέρα ξήρανσης οδηγούν σε διαφορετικές κατανομές υγρασίας στον χρόνο 

και στον χώρο.  
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Σχήμα 4.1.3: Θερμοκρασία των μίσχων αμπέλου συναρτήσει του χρόνου ξήρανσης 

 

Στο σχήμα 4.1.3 παρουσιάζεται η μέση (ως προς την ακτίνα της κάθε δομής και ως προς τις 

τέσσερεις δομές) θερμοκρασία Tp,avg του τρόφιμου. Παρατηρείται ότι με την πάροδο του χρόνου 

ξήρανσης η θερμοκρασία του τρόφιμου γενικά αυξάνεται. Συγκεκριμένα, τη στιγμή που το 

τρόφιμο έρχεται σε επαφή με τον θερμό αέρα ξήρανσης, υπάρχει μία απότομη αύξηση της 

θερμοκρασίας. Στη συνέχεια, στα πρώτα λεπτά της ξήρανσης, η καμπύλη εμφανίζει ένα πλατώ. Ο 

λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι σε αυτήν την περίοδο της ξήρανσης, η θερμότητα που απάγεται 

από το στερεό για την εξάτμιση του νερού και η θερμότητα που λαμβάνει το στερεό τρόφιμο από 

τον θερμό αέρα ξήρανσης εξισορροπούνται. Στη συνέχεια, η θερμοκρασία του τρόφιμου 

αυξάνεται με ρυθμό που σταδιακά μειώνεται. Η αύξηση της θερμοκρασίας τώρα οφείλεται στο 

ότι όλο και λιγότερη ενέργεια απαιτείται για την εξάτμιση του νερού, συνεπώς η ενέργεια 

καταλήγει να χρησιμοποιείται για αύξηση της θερμοκρασίας του τρόφιμου.  

Στις καμπύλες του σχήματος 4.1.3 παρατηρείται και ένα δεύτερο μικρότερο πλατώ και έπειτα πάλι 

αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με την παραπάνω επεξήγηση του 

πρώτου πλατώ, αλλά σχετίζεται με τον συνυπολογισμό των τεσσάρων διαφορετικών δομών που 
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αποτελούν τον μίσχο. Για τη σφαίρα, η χρονική περίοδος κατά την οποία η θερμότητα που 

απάγεται από το στερεό για την εξάτμιση του νερού και η θερμότητα που λαμβάνει το στερεό 

τρόφιμο από τον θερμό αέρα ξήρανσης εξισορροπούνται, είναι πολύ μεγαλύτερη από τις 

αντίστοιχες περιόδους για τους κυλίνδρους. 

Τέλος, παρατηρείται ξανά ότι για μεγαλύτερη ταχύτητα του θερμού αέρα ξήρανσης όλα τα 

παραπάνω φαινόμενα εμφανίζονται πιο σύντομα από την έναρξη της ξήρανσης.  

 

 

Σχήμα 4.1.4: Ενεργότητα νερού των μίσχων αμπέλου συναρτήσει του χρόνου ξήρανσης, για τη δομή 1 

 

Στο σχήμα 4.1.4 παρουσιάζεται ενδεικτικά η μεταβολή την ενεργότητας του νερού της δομής 1 

συναρτήσει του χρόνου ξήρανσης. Οι φρέσκοι μίσχοι έχουν ενεργότητα νερού ίση με 1, ενώ κατά 

τη διάρκεια της ξήρανσης η τιμή της ενεργότητας μειώνεται με το ρυθμό που φαίνεται στο 

γράφημα και πλησιάζει την τιμή 0. Η καμπύλη αυτή αποτελεί μία τυπική καμπύλη ενεργότητας 

τρόφιμου κατά την ξήρανσης και είναι αυτή που αναμένονταν. Για τις δύο διαφορετικές ταχύτητες 

του θερμού αέρα ξήρανσης, ισχύουν τα ίδια με παραπάνω. 
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Σχήμα 4.1.5: Υγρασία του θερμού αέρα ξήρανσης συναρτήσει του χρόνου ξήρανσης 

 

Η υγρασία του θερμού αέρα ξήρανσης κατά τη διάρκεια της ξήρανσης παρουσιάζεται στο σχήμα 

4.1.5. Τη στιγμή που ο αέρας εισάγεται στον ξηραντήρα και έρχεται σε επαφή με το φρέσκο 

τρόφιμο, παρατηρείται μία απότομη αύξηση της υγρασίας του, αλλά στην πορεία με μικρές 

μεταβολές καταλήγει να ισορροπεί σε μία τιμή, καθώς συνεχώς ο ξηραντήρας τροφοδοτείται με 

νέο θερμό αέρα. 
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Σχήμα 4.1.6: Θερμοκρασία του θερμού αέρα ξήρανσης συναρτήσει του χρόνου ξήρανσης 

 

Στο σχήμα 4.1.6 παρουσιάζεται η θερμοκρασία του θερμού αέρα συναρτήσει του χρόνου 

ξήρανσης. Ο αέρας θερμαίνεται προτού εισέλθει στον θάλαμο ξήρανσης (θεωρητικά για τη 

διεργασία της ξήρανσης τη χρονική στιγμή t = 0) και έπειτα, παρουσιάζει τη δυναμική της 

καμπύλης του σχήματος 4.1.6. Παρατηρείται ξανά ότι για μεγαλύτερη ταχύτητα του θερμού αέρα, 

όλες οι μεταβολές που υφίσταται η θερμοκρασία του πραγματοποιούνται πιο σύντομα από την 

έναρξη της ξήρανσης. 

 

4.2  Δυναμική προσομοίωση ξηραντήρα βιομηχανικής κλίμακας 

Η διεργασία της ξήρανσης βιομάζας από μίσχους αμπέλου παρουσιάζει ενδιαφέρον και σε 

βιομηχανική κλίμακα. Στη συνέχεια παρατίθενται δεδομένα για την προσομοίωση βιομηχανικού 

ξηραντήρα θαλάμου με δίσκους, καθώς και αποτελέσματα της προσομοίωσης. 
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Για την μεταφορά της διεργασίας από την πιλοτική στη βιομηχανική κλίμακα, οι παράμετροι που 

μεταβάλλονται  είναι ο όγκος του θαλάμου  ξήρανσης V και η ογκομετρική παροχή και η ταχύτητα 

του αέρα, Q και u αντιστοίχως. 

Όπως προαναφέρθηκε, η ταχύτητα του αέρα σε έναν βιομηχανικό ξηραντήρα θαλάμου με δίσκους 

κυμαίνεται μεταξύ 2 και 5 m/s. Για τον όγκο του θαλάμου ξήρανσης λαμβάνεται η τιμή 22,5 m3 

(βιομηχανικός ξηραντήρας της εταιρίας Commercial Dehydrators UK, μοντέλο IU06). Λόγω 

έλλειψης βιβλιογραφικών δεδομένων για την ογκομετρική παροχή αέρα, λαμβάνεται η τιμή 18 

m3/s, κατάλληλη για να πραγματοποιηθεί η ξήρανση. Επίσης, σύμφωνα με τους Garcia-Perez et 

al. (2009a), η θερμοκρασία του αέρα ξήρανσης κυμαίνεται μεταξύ 313 και 373 Κ, χωρίς να 

καταστρέφει το τελικό προϊόν. Συνεπώς επιλέγεται η θερμοκρασία 338 Κ για τον βιομηχανικό 

ξηραντήρα με στόχο την επιθυμητή απομάκρυνση υγρασίας. Αρχικά, η προσομοίωση γίνεται για 

διάφορες τιμές της ταχύτητας του θερμού αέρα ξήρανσης.  

Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται οι τιμές κάποιων σταθερών παραμέτρων που αλλάζουν από 

τον πιλοτικό στον βιομηχανικό ξηραντήρα. Οι υπόλοιπες παράμετροι παραμένουν ίδιες (Πίνακας 

4.1.1). 

 

Πίνακας 4.2.1: Σταθερές παράμετροι του μαθηματικού μοντέλου ξήρανσης για τη δυναμική προσομοίωση 

ξηραντήρα βιομηχανικής κλίμακας  

Παράμετρος Τιμή Μονάδες Βιβλιογραφική Πηγή 

Ταχύτητα αέρα, u 2, 3, 4 και 5 m s-1 (McCabe, Smith and 

Harriott, 2017) 

Ογκομετρική παροχή αέρα, Q 18 m3 s-1 Παρούσα εργασία 

Αρχική θερμοκρασία αέρα,  Ta0 338 K (García-Pérez et al., 

2009a) 

Όγκος θαλάμου ξήρανσης, V 22,5 m3 Παρούσα εργασία 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της προσομοίωσης ξηραντήρα 

βιομηχανικής κλίμακας.  
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Σχήμα 4.2.1: Υγρασία των μίσχων αμπέλου συναρτήσει του χρόνου ξήρανσης για διάφορες τιμές της 

ταχύτητας του θερμού αέρα ξήρανσης 

 

Στο σχήμα 4.2.1 παρουσιάζεται η μέση υγρασία Xavg του τρόφιμου για διάφορες τιμές της 

ταχύτητας του αέρα. Και σε αυτήν την κλίμακα η ταχύτητα επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο την 

υγρασία του τρόφιμου. 

Πίνακας 4.2.2: Σταθερές παράμετροι του μαθηματικού μοντέλου ξήρανσης για τη δυναμική προσομοίωση 

ξηραντήρα βιομηχανικής κλίμακας  

Παράμετρος Τιμή Μονάδες Βιβλιογραφική Πηγή 

Ταχύτητα αέρα, u 2 m s-1 (McCabe, Smith and 

Harriott, 2017) 

Ογκομετρική παροχή αέρα, Q 18 m3 s-1 Παρούσα εργασία 

Αρχική θερμοκρασία αέρα,  Ta0 338, 348 και 

358 

K (García-Pérez et al., 

2009a) 

Όγκος θαλάμου ξήρανσης, V 22,5 m3 Παρούσα εργασία 
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Στη συνέχεια, με σταθερή ταχύτητα του αέρα ξήρανσης και για διάφορες τιμές της θερμοκρασίας 

του αέρα στην είσοδο του ξηραντήρα, η  υγρασία των μίσχων παρουσιάζεται στο σχήμα 4.2.2. 

 

 

Σχήμα 4.2.2: Υγρασία των μίσχων αμπέλου συναρτήσει του χρόνου ξήρανσης για διάφορες τιμές της 

θερμοκρασίας του θερμού αέρα ξήρανσης στην είσοδό του στον ξηραντήρα 

 

Η θερμοκρασία του αέρα ξήρανσης, όταν εισάγεται στον ξηραντήρα, φαίνεται να επηρεάζει το 

ρυθμό που απομακρύνεται η υγρασία από τους μίσχους. Στο σχήμα 4.2.2 γίνεται φανερό ότι 

μεγαλύτερες αρχικές θερμοκρασίες του αέρα, οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές της περιεχόμενης 

υγρασίας του τρόφιμου. Επίσης, όσο μεγαλύτερη είναι η αρχική θερμοκρασία του αέρα, τόσο πιο 

γρήγορα η διεργασία φτάνει στην περίοδο μειούμενου ρυθμού απομάκρυνσης της υγρασίας.  
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Κεφάλαιο 5: Δυναμική Βελτιστοποίηση της Διεργασίας 

Ξήρανσης Βιομάζας από Μίσχους Αμπέλου 

 

Ο βασικός σκοπός μίας διεργασίας ξήρανσης είναι να παράγει προϊόντα με μία ορισμένη 

επιθυμητή περιεκτικότητα σε υγρασία, με το ελάχιστο κόστος και την μέγιστη απόδοση. Η 

ξήρανση αποτελεί μία ιδιαίτερα ενεργοβόρα διεργασία που απαιτεί έως και 15% της ενέργειας 

που χρησιμοποιεί μία βιομηχανία, συχνά με σχετικά μικρή θερμική απόδοση που κυμαίνεται από 

25% έως 50%. Προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα υγρασίας που 

απομακρύνεται από το προϊόν, είναι απαραίτητο να εξεταστούν τεχνικές δυναμικής 

βελτιστοποίησης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της διεργασίας ξήρανσης στο 

μικρότερο δυνατό κόστος. Μια πιθανή μέθοδος είναι η εφαρμογή χρονικά μεταβαλλόμενης 

παροχής θερμικής ενέργειας κατά τη ξήρανση μιας παρτίδας τροφίμων. Αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί διάφορους τρόπους, όπως: 

1. Διακοπτόμενη ξήρανση, δηλαδή, η θερμότητα να παρέχεται κατά διαστήματα και όχι 

συνεχόμενα, με τη διακοπή της παροχής του αέρα ξήρανσης, με συνεχή παροχή αέρα που 

θερμαίνεται περιοδικά ή με περιοδική μεταβολή της παροχής του αέρα. 

2. Ξήρανση με περιοδική αναστροφή της ροής του θερμού αέρα ξήρανσης.  

3. Κυκλική ξήρανση, η οποία αποτελεί μια διαδικασία ξήρανσης κατά την οποία η 

θερμοκρασία, η υγρασία ή και η ταχύτητα του αέρα ξήρανσης υπόκεινται σε μια 

καθορισμένη κυκλική διακύμανση όπως π.χ. ημιτονοειδής διακύμανση (Chua et al., 2007). 

Στην προηγούμενη ενότητα πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της διεργασίας ξήρανσης μίσχων 

του φυτού της αμπέλου σε χρόνο ξήρανσης σταθερό και ίσο με 4 ώρες. Επίσης, παράμετροι όπως 

η ταχύτητα του αέρα, η ογκομετρική παροχή του αέρα και η θερμοκρασία του αέρα στην είσοδο 

του ξηραντήρα λήφθηκαν σταθερές στο χρονικό διάστημα των τεσσάρων ωρών. Ωστόσο, είναι 

δυνατόν να γίνει συστηματική βελτιστοποίηση της διεργασίας μέσω προηγμένων τεχνικών 

βελτιστοποίησης, όπως διατίθενται στο περιβάλλον του gPROMS™. 

Στην παρούσα εργασία, καταστρώνονται και επιλύονται τρία διαφορετικά προβλήματα 

βελτιστοποίησης για την ξήρανση που βασίζονται στη χρονικά μεταβαλλόμενη παροχή θερμικής 

ενέργειας κατά τη ξήρανση μιας παρτίδας. 
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5.1  Ελαχιστοποίηση του χρόνου ξήρανσης 

Στόχος του προβλήματος αυτού είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου ξήρανσης με μεταβλητές 

βελτιστοποίησης την ταχύτητα του αέρα u και την ογκομετρική του παροχή Q. Η μείωση του 

χρόνου της ξήρανσης έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνεπάγεται αύξηση της παραγωγικότητας 

σε γραμμές παραγωγής που τη συμπεριλαμβάνουν.  Η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος 

είναι: 

                                                                 min ( τ )  [sec]                                                          (5.1.1) 

όπου τ είναι ο συνολικός χρόνος ξήρανσης. 

Για έναν βιομηχανικό ξηραντήρα η τιμή της ταχύτητας του αέρα είναι 2–5 m/s, ενώ ο κύκλος 

ξήρανσης είναι 3-48 h (McCabe, Smith and Harriott, 2017). Για την ογκομετρική παροχή του αέρα 

δεν βρέθηκαν σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα.  

Ο χρονικός ορίζοντας επιλέχθηκε να είναι μεταξύ 10800 και 16200 δευτερολέπτων, δηλαδή, 

μεταξύ 3 και 4,5 ωρών.  

Οι μεταβλητές βελτιστοποίησης ορίζονται ως εξής: 

                                                        𝑄min ≤  𝑄(𝑡) ≤ 𝑄𝑚𝑎𝑥 ,    ∀ 𝑡 ∊ [0, 𝜏]                                         (5.1.2) 

                                                         𝑢𝑚𝑖𝑛 ≤  𝑢(𝑡) ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥,    ∀ 𝑡 ∊ [0, 𝜏]                                          (5.1.3) 

 

Ο βασικός περιορισμός που χαρακτηρίζει την ποιότητα του προϊόντος, είναι περιορισμός τελικού 

σημείου, δηλαδή, επιβάλλεται στο τέλος της ξήρανσης: 

                                                               𝑋𝑎𝑣𝑔  ≤ 𝑋𝑎𝑣𝑔,𝑚𝑎𝑥,   𝛾𝜄𝛼 𝑡 = 𝜏                                               (5.1.4) 

όπου:  𝑋𝑎𝑣𝑔,𝑚𝑎𝑥  = 0,25 . 

Για την πραγματοποίηση της βελτιστοποίησης γίνονται κάποιες αρχικές εκτιμήσεις για τις 

μεταβλητές βελτιστοποίησης και για τον τελικό χρόνο ξήρανσης. Οι εκτιμήσεις γίνονται σύμφωνα 

με την προσομοίωση που παρουσιάστηκε στην ενότητα 4.2. 

Η θερμοκρασία του αέρα είναι σταθερή και ίση με 338 Κ. 
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Το πρόβλημα βελτιστοποίησης συμπεριλαμβάνει επίσης τις εξισώσεις της ενότητας 3.2 και έχει 

την παρακάτω ολοκληρωμένη μορφή: 

Πίνακας 5.1.1: Σύνοψη εξισώσεων βελτιστοποίησης για ελαχιστοποίηση χρόνου ξήρανσης 

 Μαθηματικός τύπος 

1 min ( τ ) 

2 από 3.2.1.1 έως 3.2.6.8 

3 𝑄𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄(𝑡) ≤ 𝑄𝑚𝑎𝑥 , ∀ 𝑡 ∊ [0, 𝜏] 

4 𝑢𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢(𝑡) ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥, ∀ 𝑡 ∊ [0, 𝜏] 

5 𝑋𝑎𝑣𝑔  ≤ 𝑋𝑎𝑣𝑔,𝑚𝑎𝑥,   𝛾𝜄𝛼 𝑡 = 𝜏  

 

Το πρόβλημα επιλύεται ως ένα πρόβλημα δυναμικής βελτιστοποίησης, όπως εφαρμόζεται στο 

περιβάλλον του gPROMS™. Ο ελάχιστος χρόνος ξήρανσης προκύπτει 11965  δευτερόλεπτα ~ 3,8 

ώρες, με τελική τιμή της υγρασίας του τρόφιμου ίση με 0,25 kg νερού (kg ξηρού στερεού)-1 και 

τιμές για τις μεταβλητές βελτιστοποίησης που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 5.1.2: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης για ελαχιστοποίηση χρόνου ξήρανσης 

Μεταβλητή Κατώτερο όριο Ανώτερο όριο Βέλτιστη τιμή 

Q, m3 s-1 12 30 30 

u, m s-1 2 5 5 

 

Παρατηρείται ότι για την ελαχιστοποίηση του χρόνου ξήρανσης επιλέγεται όπως αναμένεται η 

ανώτερη τιμή για την ογκομετρική παροχή και την ταχύτητα του αέρα.  
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Σχήμα 5.1.1: Υγρασία των μίσχων αμπέλου συναρτήσει του χρόνου, πριν και μετά από βελτιστοποίηση για 

την ελαχιστοποίηση του χρόνου ξήρανσης 

 

Πίνακας 5.1.3: Σύγκριση συμβατικής και βέλτιστης λύσης για την ελαχιστοποίηση του χρόνου ξήρανσης 

 Συμβατική λύση Βέλτιστη λύση 

Χρόνος ξήρανσης t, s 14400 11965 

 

Οι παραπάνω τιμές ταχύτητας και ογκομετρικής παροχής είναι οι βέλτιστες για τον ελάχιστο 

χρόνο ξήρανσης, αλλά οι μεγάλες τιμές επιφέρουν μεγάλο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που 

χρησιμοποιείται για την πρόκληση της ταχύτητας και την προώθηση του αέρα στον θάλαμο.  
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5.2  Ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με βελτιστοποίηση της 

ογκομετρικής παροχής του θερμού αέρα 

Για την ελαχιστοποίηση του κόστους, εφαρμόζεται μία μέθοδος επίλυσης για προβλήματα 

δυναμικής βελτιστοποίησης, κατά την οποία γίνεται παραμετροποίηση των μεταβλητών 

βελτιστοποίησης. Ο χρονικός ορίζοντας τ χωρίζεται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Για τη 

διάρκεια δk κάθε διαστήματος k = 1 , … , NI ισχύει η σχέση 5.2.1 (Pantelides, 2000). 

                                                                          𝜏 =  ∑ 𝛿𝑘                                                                      (5.2.1)

𝑁𝐼

𝑘=1

 

Ο χρονικός ορίζοντας επιλέχθηκε να είναι μεταξύ 10800 και 16200 δευτερολέπτων, δηλαδή, 

μεταξύ 3 και 4,5 ωρών.  

Η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος είναι: 

                                         min ( C . ∫ 𝑃𝑓𝑎𝑛 𝑑𝑡 
𝜏

0  +  C . ∫ 𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑡
𝜏

0
)  [€]                                    (5.2.2) 

όπου C είναι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας (€/J). 

 

Ως μεταβλητή βελτιστοποίησης ορίζεται η ογκομετρική παροχή του αέρα Q: 

                                                       𝑄min ≤  𝑄(𝑡) ≤ 𝑄𝑚𝑎𝑥 ,    ∀ 𝑡 ∊ [0, 𝜏]                                          (5.2.3) 

 

Με περιορισμό τελικού σημείου τη μέση υγρασία του προϊόντος: 

                                                               𝑋𝑎𝑣𝑔  ≤ 𝑋𝑎𝑣𝑔,𝑚𝑎𝑥,   𝛾𝜄𝛼 𝑡 = 𝜏                                               (5.2.4) 

όπου 𝑋𝑎𝑣𝑔,𝑚𝑎𝑥  = 0,25. 

 

Το πρόβλημα βελτιστοποίησης συμπεριλαμβάνει και το μαθηματικό μοντέλο των ενοτήτων 3.2 

και 3.3 και έχει την παρακάτω ολοκληρωμένη μορφή: 
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Πίνακας 5.2.1: Σύνοψη εξισώσεων βελτιστοποίησης για ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας 

με βελτιστοποίηση της ογκομετρικής παροχής του θερμού αέρα 

 Μαθηματικός τύπος 

1 min ( C . ∫ 𝑃𝑓𝑎𝑛 𝑑𝑡 
𝜏

0  +  C . ∫ 𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑡
𝜏

0
)   

2 από 3.2.1.1 έως 3.3.4 

3 𝑄min ≤  𝑄(𝑡) ≤ 𝑄𝑚𝑎𝑥 ,    ∀ 𝑡 ∊ [0, 𝜏] 

4 𝑋𝑎𝑣𝑔  ≤ 𝑋𝑎𝑣𝑔,𝑚𝑎𝑥,   𝛾𝜄𝛼 𝑡 = 𝜏  

 

Η επίλυση του προβλήματος αυτού με στόχο το ελάχιστο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που 

απαιτεί η ξήρανση, δίνει τον βέλτιστο χρονικό ορίζοντα και τη βέλτιστη τιμή της μεταβλητής 

βελτιστοποίησης όπως αυτή μεταβάλλεται ανά χρονικά διαστήματα, των οποίων η διάρκειά 

επίσης προκύπτει μέσω της βελτιστοποίησης. Σε κάθε χρονικό διάστημα η μεταβλητή παίρνει μία 

σταθερή τιμή. 

Ο χρονικός ορίζοντας τ προκύπτει ίσος με 16200 δευτερόλεπτα, δηλαδή, 4,5 ώρες, με τελική τιμή 

της υγρασίας του τρόφιμου ίση με 0,25 kg νερού (kg ξηρού στερεού)-1 . Το ολικό ελάχιστο κόστος 

ηλεκτρικής ενέργειας της ξήρανσης μιας παρτίδας προκύπτει ίσο με 337 €. Σε κάθε διάστημα k 

διάρκειας δk η μεταβλητή βελτιστοποίησης παίρνει τη βέλτιστη τιμή που παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 5.2.2: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης για την ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας  

Μεταβλητή Κατώτερο όριο Ανώτερο όριο Βέλτιστη τιμή 

Q, m3 s-1 12 30 Προφίλ σχήματος 

5.2.1 
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Σχήμα 5.2.1: Ογκομετρική παροχή θερμού αέρα ξήρανσης συναρτήσει του χρόνου, πριν και μετά από 

βελτιστοποίηση για την ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας  
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Σχήμα 5.2.2: Υγρασία των μίσχων αμπέλου συναρτήσει του χρόνου, πριν και μετά από βελτιστοποίηση για 

την ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας  

 

Πίνακας 5.2.3: Σύγκριση χρόνου ξήρανσης και κόστους ηλεκτρικής ενέργειας ανά παρτίδα μεταξύ της 

συμβατικής και της βέλτιστης λύσης για ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας  

 Συμβατική λύση Βέλτιστη λύση 

Χρόνος ξήρανσης t, s 14400 16200 

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας/παρτίδα, € 381 337 

 

Στο σχήμα 5.2.1 παρατηρείται ότι η βέλτιστη ογκομετρική παροχή θερμού αέρα σταδιακά 

μειώνεται, δηλαδή, η θερμότητα που παρέχεται στο σύστημα ξήρανσης μειώνεται, όσο προχωράει 

η ξήρανση. Έτσι, εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια για την προώθηση του αέρα στον θάλαμο 

ξήρανσης ανά παρτίδα ξήρανσης, ενώ το προϊόν έχει την επιθυμητή τελική υγρασία, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 5.2.2. Το κόστος σε αυτήν την περίπτωση είναι η μικρή επέκταση του 

χρονικού ορίζοντα της ξήρανσης. 
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5.3  Ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με βελτιστοποίηση της 

ογκομετρικής παροχής, της ταχύτητας και της θερμοκρασίας εισόδου του θερμού αέρα 

Το πρόβλημα της ενότητας 5.2 επεκτείνεται και οι μεταβλητές βελτιστοποίησης, εκτός από την 

ογκομετρική παροχή του αέρα ξήρανσης, είναι και η ταχύτητα και η θερμοκρασία του στην 

είσοδο. Οι μεταβλητές αυτές σχετίζονται άμεσα με την παροχή θερμότητας στο σύστημα 

ξήρανσης αλλά και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός του προβλήματος αυτού, είναι να 

ελαττωθεί το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.  

Ο χρονικός ορίζοντας επιλέχθηκε να είναι μεταξύ 10800 και 16200 δευτερολέπτων, δηλαδή, 

μεταξύ 3 και 4,5 ωρών.  

Η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος είναι ξανά: 

                                         min ( C . ∫ 𝑃𝑓𝑎𝑛 𝑑𝑡 
𝜏

0  +  C . ∫ 𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑡
𝜏

0
)  [€]                                   (5.3.1) 

όπου C είναι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας (€/J). 

Ως μεταβλητές βελτιστοποίησης ορίζονται: 

η ογκομετρική παροχή του αέρα Q: 

                                                      𝑄min ≤  𝑄(𝑡) ≤ 𝑄𝑚𝑎𝑥 ,    ∀ 𝑡 ∊ [0, 𝜏]                                           (5.3.2) 

 

η ταχύτητα του αέρα u: 

                                                       𝑢𝑚𝑖𝑛 ≤  𝑢(𝑡) ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥,    ∀ 𝑡 ∊ [0, 𝜏]                                            (5.3.3) 

 

και η θερμοκρασία του αέρα στην είσοδο του ξηραντήρα Τα0: 

                                                𝛵𝑎0,𝑚𝑖𝑛 ≤  𝛵𝛼0(𝑡) ≤ 𝛵𝛼0,𝑚𝑎𝑥,     ∀ 𝑡 ∊ [0, 𝜏]                                      (5.3.4) 

 

Με περιορισμό τελικού σημείου τη μέση υγρασία του προϊόντος:  

                                                               𝑋𝑎𝑣𝑔  ≤ 𝑋𝑎𝑣𝑔,𝑚𝑎𝑥,   𝛾𝜄𝛼 𝑡 = 𝜏                                               (5.3.5) 
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όπου 𝑋𝑎𝑣𝑔,𝑚𝑎𝑥  = 0,25. 

Το πρόβλημα βελτιστοποίησης συμπεριλαμβάνει και το μαθηματικό μοντέλο των ενοτήτων 3.2 

και 3.3 και έχει την παρακάτω ολοκληρωμένη μορφή: 

Πίνακας 5.3.1: Σύνοψη εξισώσεων βελτιστοποίησης για ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας 

με βελτιστοποίηση της ογκομετρικής παροχής, της ταχύτητας και της θερμοκρασίας εισόδου του θερμού αέρα 

 Μαθηματικός τύπος 

1 min ( C . ∫ 𝑃𝑓𝑎𝑛 𝑑𝑡 
𝜏

0  +  C . ∫ 𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑡
𝜏

0
)   

2 από 3.2.1.1 έως 3.3.4 

3 𝑄min ≤  𝑄(𝑡) ≤ 𝑄𝑚𝑎𝑥 ,    ∀ 𝑡 ∊ [0, 𝜏] 

4  𝑢𝑚𝑖𝑛 ≤  𝑢(𝑡) ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥,    ∀ 𝑡 ∊ [0, 𝜏] 

5  𝛵𝑎0,𝑚𝑖𝑛 ≤  𝛵𝛼0(𝑡) ≤ 𝛵𝛼0,𝑚𝑎𝑥,     ∀ 𝑡 ∊ [0, 𝜏]    

6 𝑋𝑎𝑣𝑔  ≤ 𝑋𝑎𝑣𝑔,𝑚𝑎𝑥,   𝛾𝜄𝛼 𝑡 = 𝜏  

 

Έπειτα από επίλυση του προβλήματος, ο χρονικός ορίζοντας τ προκύπτει ίσος με 16200 

δευτερόλεπτα, δηλαδή, 4,5 ώρες, με τελική τιμή της υγρασίας του τρόφιμου ίση με 0,25 kg νερού 

(kg ξηρού στερεού)-1. Το ολικό ελάχιστο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας της ξήρανσης μιας 

παρτίδας προκύπτει ίσο με 304 €. Σε κάθε διάστημα k διάρκειας δk οι μεταβλητές χειρισμού 

παίρνουν τις βέλτιστες τιμές που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

 

Πίνακας 5.3.2: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης για την ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας  

Μεταβλητή Κατώτερο όριο Ανώτερο όριο Βέλτιστη τιμή 

Q, m3 s-1 12 30 Προφίλ σχήματος 

5.2.1 

u, m s-1 2 5 5 

Τa0, Κ 313 343 Προφίλ σχήματος 

5.2.1 
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Σχήμα 5.3.1: Ογκομετρική παροχή θερμού αέρα ξήρανσης συναρτήσει του χρόνου, πριν και μετά από 

βελτιστοποίηση για την ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας  

 

Στο σχήμα 5.3.1 παρατηρείται ότι η βέλτιστη ογκομετρική παροχή θερμού αέρα σταδιακά 

μειώνεται.  
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Σχήμα 5.3.2: Θερμοκρασία θερμού αέρα ξήρανσης στην είσοδο συναρτήσει του χρόνου, πριν και μετά από 

βελτιστοποίηση για την ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας  

 

Η θερμοκρασία θερμού αέρα ξήρανσης στην είσοδο, σύμφωνα με τη βελτιστοποίηση έχει το  

προφίλ που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.3.2. Αρχικά, παίρνει τη μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει, 

στη συνέχεια, μειώνεται σταδιακά έως την τιμή των 327 Κ, περίπου στη  μέση του χρονικού 

ορίζοντα της ξήρανσης και τέλος αυξάνεται πάλι σταδιακά μέχρι τη μέγιστη  τιμή.  
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Σχήμα 5.3.3: Υγρασία των μίσχων αμπέλου συναρτήσει του χρόνου, πριν και μετά από βελτιστοποίηση για 

την ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας  

 

Πίνακας 5.3.3: Σύγκριση χρόνου ξήρανσης και κόστους ηλεκτρικής ενέργειας ανά παρτίδα μεταξύ της 

συμβατικής και της βέλτιστης λύσης για ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας  

 Συμβατική λύση Βέλτιστη λύση 

Χρόνος ξήρανσης t, s 14400 16200 

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας/παρτίδα , € 381 304 

 

Παρατηρείται ότι και σε αυτό το πρόβλημα βελτιστοποίησης ο χρονικός ορίζοντας της ξήρανσης 

επεκτείνεται, ώστε το προϊόν να φτάσει στην επιθυμητή υγρασία, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.3.3, 

και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας να μειωθεί στο ελάχιστο.  
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω 

μελέτη  

 

6.1  Επιτεύγματα της εργασίας 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε μαθηματική μοντελοποίηση και 

δυναμική προσομοίωση της διεργασίας ξήρανσης βιομάζας από μίσχους αμπέλου με χρήση 

θερμού αέρα. Το μαθηματικό μοντέλο λαμβάνει υπόψιν την περίπλοκη δομή των μίσχων. Στο 

υπάρχων μοντέλο προστέθηκαν εξισώσεις για τη λειτουργία θερμαντήρα και ανεμιστήρα, με 

τελικό στόχο την ανάπτυξη και επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης της διεργασίας.  

Το μαθηματικό μοντέλο συντάχθηκε στο περιβάλλον του gPROMSTM, όπου και επιλύθηκε. 

Πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις για διάφορες τιμές ορισμένων παραμέτρων όπως η ταχύτητα 

και η θερμοκρασία του αέρα ξήρανσης, σε ξηραντήρα πιλοτικής κλίμακας και σε βιομηχανικό 

ξηραντήρα θαλάμου με δίσκους. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ήταν ικανοποιητικά και 

σύμφωνα με τα αναμενόμενα από τη θεωρία (κατανομές υγρασίας και θερμοκρασίας, καμπύλη 

ενεργότητας νερού). Μέσω των αποτελεσμάτων της βελτιστοποίησης διαπιστώθηκε ότι ο 

συνολικός χρόνος ξήρανσης παίζει καθοριστικό ρόλο στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που 

απαιτείται ανά παρτίδα ξήρανσης. Επίσης, οι μεταβολές της παροχής θερμικής ενέργειας στο 

σύστημα ξήρανσης κατά τη διάρκεια της διεργασίας, μπορούν να επιφέρουν σημαντική 

εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που αντικατοπτρίζεται στο κόστος της σε € ανά παρτίδα 

ξήρανσης.  

 

6.2  Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν  

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε κατά την προσομοίωση της ξήρανσης σε βιομηχανικό 

ξηραντήρα ήταν η έλλειψη δεδομένων και βιβλιογραφικών αναφορών στην βιομηχανική 

εφαρμογή της ξήρανσης. Συνεπώς, ορισμένες τιμές παραμέτρων βασίστηκαν σε υποθέσεις που 

έγιναν. 
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6.3  Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη   

Σε συνέχεια της παρούσας εργασίας θα ήταν σημαντικό να γίνουν αναλύσεις ευαισθησίας 

κρίσιμων παραμέτρων, όπως η θερμοκρασία του αέρα ξήρανσης και οι συντελεστές μεταφοράς 

μάζας και ενέργειας. 

Κατά τη διάρκεια της ξήρανσης στην πραγματικότητα τα τρόφιμα συρρικνώνονται. Το μοντέλο 

θα μπορούσε να επεκταθεί περιλαμβάνοντας την δυναμική της συρρίκνωσης των μίσχων λόγω 

της ξήρανσης και να το καταστήσει πιο ακριβές.  

Ακόμη, στη βελτιστοποίηση της διεργασίας θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψιν οι καλύτερες 

συνθήκες ξήρανσης για την αποδοτικότερη λήψη αντιοξειδωτικών ενώσεων με εκχύλιση, έπειτα 

από τη ξήρανση, κάτι που έχει μελετηθεί από τους García-Pérez et al. (2009a). 

Επίσης, θα ήταν σημαντικό τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της ξήρανσης σε βιομηχανικό 

ξηραντήρα να συγκριθούν με δεδομένα υπαρκτών ξηραντήρων σε βιομηχανίες, ώστε το 

μαθηματικό μοντέλο να επικυρωθεί για τη διεργασία ξήρανσης βιομηχανικής κλίμακας .  
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