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ΜΕΡΟΣ Α: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 
Α1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ημερομηνία γέννησης:  20 Μαρτίου 1967 
Υπηκοότητα:  Ελληνική 
Οικογενειακή κατάσταση:  Έγγαμος με ένα παιδί 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις:  Έχουν εκπληρωθεί (21-11-94 έως 21-6-96) 
 
Α2. ΣΠΟΥΔΕΣ  

Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού: Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Οκτώβριος 1989.  
Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς (8.04) 

            Εισήρθε 8ος (Υποτροφία ΙΚΥ 1ου έτους) και τερμάτισε 6ος στο έτος του.  

Διπλωματική εργασία: "Μελέτη συσσωμάτωσης σε τυρβώδες πεδίο ροής", Τομέας Ανάλυσης 
Σχεδιασμού και Ρύθμισης Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων, Καθηγητής Α.Ι. 
Καράμπελας, Οκτώβριος 1989. 

Διδακτορική Διατριβή: "Μελέτη συσσωμάτωσης κολλοειδών σωματιδίων σε πολικούς διαλύτες", 
Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού 
και Ρύθμισης Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων, Καθηγητής Α.Ι. Καράμπελας, 
Μάιος 1995.  

 
Α3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
10/89 - 11/94  Μεταπτυχιακός Υπότροφος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών 

Διεργασιών (Ε.Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) 
10/95-7/96      Υποτροφία επιμόρφωσης από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών   
                            Διεργασιών (Ε.Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) 
8/96- 7/98            Μεταδιδακτορικός Υπότροφος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών         
                            Διεργασιών (Ε.Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) 
8/98- 4/2000        Ερευνητής με σύμβαση εργασίας στη Εταιρεία Στήριξης Έρευνας   
                            και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.Ε-Ε.Ι.Τ.ΧΗ.Δ.)  
5/2000-12/2001   Ερευνητής Δ στο Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) του    
                            Εθνικού κέντρου τεχνολογικής ανάπτυξης. 
1/2002-11/ 2004  Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ελέγχου Μηχανικών Ιδιοτήτων Αλεύρων, 884-   

ΠΑΒΕΤ,  Υπουργείο Εθνικής Αμύνης. 
                            Συνεργαζόμενος Ερευνητής Ι.Τ.Χ.Η.Δ. 
                            Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων Α.Τ.Ε.Ι  
                            Θεσσαλονίκης.  
11/2004-9/2009    Λέκτορας Τμήματος Χημείας ΑΠΘ. 
9/2009-6/2014        Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας ΑΠΘ 
7/2014-τώρα          Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας ΑΠΘ 
 
  
Α4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

Ερμηνεία, ανάλυση, ποσοτική περιγραφή, σχεδιασμός και βελτιστοποίηση φυσικών και χημικών 
διεργασιών της Χημικής Τεχνολογίας.  
 
Α5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

2. Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών 
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3. Hellenic Association of Aerosol Research: Ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένο μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 2006-2008. 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
Β1. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ 
 
Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Εργαστήρια Χημικής Μηχανικής ΙΙ του τμήματος 
Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1990-1991 και 1991-1992. Υπεύθυνος Καθ. 
Κ. Κυπαρισσίδης. 

Διδασκαλία της ενότητας ‘Αριθμητική ολοκλήρωση συναρτήσεων και κανονικών διαφορικών 
εξισώσεων’ (17% του μαθήματος) στο μάθημα ‘Αριθμητική Ανάλυση’ στα πλαίσια του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ‘Διεργασίες και Τεχνολογία 
Προηγμένων Υλικών’. Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ. Υπεύθυνος Καθ. Κ. Κυπαρισσίδης. (1999). 
Σημειώσεις 20 σελίδων. 
 
Αυτοδύναμη Διδασκαλία του μαθήματος Φυσικοχημεία Τροφίμων (σαν Έκτακτος Καθηγητής 
με πλήρη προσόντα) στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. (2000-2004) 
 
Αυτοδύναμη Διδασκαλία του μαθήματος Φαινόμενα Μεταφοράς στο Μεταπτυχιακό «Επιστήμη 
Τροφίμων και Διατροφή» συνδιοργάνωσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(2003-2005)  
 
Επίβλεψη των παρακάτω διπλωματικών εργασιών του τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ 
με υπεύθυνο τον Καθ. Α.Ι. Καράμπελα:  
 
1) "Στοχαστική προσομοίωση της δομής των επικαθήσεων και των συσσωματωμάτων" Ε. 

Κοκκόλη, 1992. 
 
2) "Επικάλυψη μεταλλικών ελασμάτων με εμβάπτιση. Ευστάθεια λεπτού στρώματος επικάλυψης",  

Κ. Παγούνη, 1995. 
 
3) "Διασπορά υγρού-υγρού σε αγωγό. Νέα μέθοδος υπολογισμού της μόνιμης κατάστασης",  Σ. 

Ντόβας, 1995. Βραβείο καλύτερης διπλωματικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το 
1995. 

 
4)"Μελέτη της δυναμικής αραιών αιωρημάτων υγρού σε υγρό κατά την ροή σε αγωγό", Α. Φίλη, 

1998. 
 
5) “Θεωρητική μελέτη της εξέλιξης λόγω διάσπασης αραιών αιωρημάτων σε τυρβώδη πεδία  
     ροής” E. Μεγαλιός, 2004. 
 
 
Β2. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ 
 
Ι. Μαθήματα 
2005-  Συνδιδασκαλία του μαθήματος Φυσικές Διεργασίες (Εργαστήριο) 
2005-  Συνδιδασκαλία του μαθήματος Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας 
2005-  Συνδιδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στην Χημική Τεχνολογία (Εργαστήριο) 
2005-  Συνδιδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος Φαινόμενα Μεταφοράς. 
2006-  Συνδιδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος Φαινόμενα Μεταφοράς. 
 
ΙΙ. Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες 
 
Τοσίδης Θεμιστοκλής, Μελέτη ξήρανσης με αέρα προτύπων υλικών κάτω από ελεγχόμενες 
συνθήκες, Ιούνιος 2007. 
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Χατζημιχάλης Λάζαρος, Μελέτη ξήρανσης προτύπων υλικών με υπέρυθρη ακτινοβολία κάτω 
από ελεγχόμενες συνθήκες, Οκτώβριος 2007. 
 
 
ΙΙΙ. Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες 
Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή  Τσογιάννη 
Αθανάσιου, Ρευστομηχανική προσομοίωση διεργασίας καθίζησης στην παραγωγή πόσιμου 
νερού (επιβλέπων Α. Ζουμπούλης). 
 
 
IV. Συγγραφή Σημειώσεων 
 
Ενότητα ασκήσεων ρευστών (40 σελίδες) των σημειώσεων Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημικής 
Τεχνολογίας, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ 2007. 
 
Ενότητα μεταφοράς θερμότητας (70 σελίδες) των σημειώσεων Φαινόμενα Μεταφοράς, 
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ 2007. 
 

B3. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 
 
Ι. Μαθήματα 
2005-  Συνδιδασκαλία του μαθήματος Φυσικές Διεργασίες (Εργαστήριο) 
2005-  Συνδιδασκαλία του μαθήματος Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας 
2005-  Συνδιδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στην Χημική Τεχνολογία (Εργαστήριο) 
2005-   Συνδιδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος Φαινόμενα Μεταφοράς. 
2006-   Συνδιδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος Φαινόμενα Μεταφοράς. 
 
ΙΙ. Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες 
 
Τοροφίας Στυλιανός, Μελέτη επιφανειακών χαρακτηριστικών ρεόντων υμενίων σε κυλινδρικούς 
σωλήνες, Ιούλιος 2012. 
 
Benrejdal Mehdi, Computational simulation of the potential of ring electrodes to characterize 
multiphase systems,Practical Training (Erasmus), August 2008  
 
Antoine Bocquet, A computational assessment of interaction between bubbles and surface 
mounted electrodes in 2-dimensions, Practical Training (Erasmus), August 2011  
 
 
 
ΙΙΙ. Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες 
 

 

Επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Τοσίδη Θεμιστοκλή, 
Κατανομές μεγέθους διασποράς υγρού σε υγρό σε αναδευόμενο δοχείο, Σεπτέμβριος 2010. 

 

Επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Κύζα Γεώργιου, 
Πολυπαραμετρική μελέτη απομάκρυνσης περιβαλλοντικών ρύπων σε ροφητικές κλίνες , Ιούνιος 
2012. 
 
 
Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας  Ντόλιας 
Αναστασίας, Επεξεργασία συνθετικών και πραγματικών απόβλητων των βυρσοδεψείων με τη 
χρήση δονούμενων μεμβρανών Ιούνιος 2008 (επιβλέπων Α. Ζουμπούλης). 
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Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας  Κούτρας 
Παρασκευής, Σύνθεση υδροταλκίτη και εφαρμογή στην ρόφηση των χρωμάτων blue reactive, 
black direct και blue basic. Οκτώβριος 2009 (επιβλέπων Κ. Μάτης). 
 

Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τoυ μεταπτυχιακού φοιτητή Σαρασίδη 
Βασίλειου, Απομάκρυνση χαλκού από σύνθετα απόβλητα με συνδυασμό κροκίδωσης-
μικροδιήθησης. Μάρτιος 2010 (επιβλέπων Δ. Ζαμπούλης).  
 

Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Χατζηδάφνη 
Αριάδνης, Μελέτη διφασικής ροής υγρού με φυσαλίδες με τεχνική τομογραφίας ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας. Οκτώβριος 2010 (επιβλέπων Θ. Καραπάντσιος).  

 

Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Γεωργίου 
Ευανθίας, Ανάπτυξη πρωτότυπης τεχνικής για την παρακολούθηση μεμονωμένων υγρών 
υμενίων κατά την αποστράγγιση αφρών. Οκτώβριος 2010 (επιβλέπων Θ. Καραπάντσιος).  

 

Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Μιχαλεντζάκης 
Δήμητρας, Δυναμική επιφανειακή τάση και διασταλτική επιφανειακή ιξωδοελαστικότητα 
υδατικών διαλυμάτων SDS. Δεκέμβριος 2012 (επιβλέπων Θ. Καραπάντσιος).  

 
 
ΙV. Διδακτορικές Διατριβές 
 
Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα Τζούπανου Νικόλαου, 
Παρασκευή, μελέτη ιδιοτήτων και εφαρμογές καινοτόμων αντιδραστηρίων κροκίδωσης, για την 
διεργασία καθαρισμού του νερού και των υγρών αποβλήτων. Δεκέμβριος 2009 (επιβλέπων Α. 
Ζουμπούλης). 

 

Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορος Αλεξάνδρας 
Παπαγεωργίου, Μέθοδοι βελτιστοποίησης και εφαρμογές στην υγρή χρωματογραφία υψηλής 
πίεσης. Μάρτιος 2010 (επιβλέπων Π. Νικήτας). 

 

Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής τoυ υποψήφιου διδάκτορος Κύζα Γεώργιου, 
Απομάκρυνση χρωστικών από υδατικά συστήματα με την τεχνική της ρόφησης, Ιούνιος 2010 
(επιβλέπων Ν. Λαζαρίδης). 

 

Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής τoυ υποψήφιου διδάκτορος Νίκολιτς Ντράγκαν, 
Modeling simulation and optimization of innovative hybrid separation processes for energy 
savings, Ιούλιος 2010 (επιβλέπων E. Κικκινίδης). Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής τoυ υποψήφιου διδάκτορος Σαμαρά 
Κωνσταντίνου, Μελέτη διφασικών ροών σε αναδευόμενα δοχεία, Οκτώβριος 2010 (επιβλέπων 
Π. Μαύρος). 

 

Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορος Λορέντζου 
Σουζάννας, Aerosol nanoparticles synthesis and their application on monolithic reactors for 
catalytic soot oxidation and solar hydrogen production from water splitting. Δεκέμβριος 2010 
(επιβλέπων Α. Λεμονίδου). Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ 
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Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής τoυ υποψήφιου διδάκτορος Ευγενίδη Σωτήριου, 
Ανάπτυξη ηλεκτρικής τεχνικής για την ανίχνευση και χαρακτηρισμό φυσαλίδων στη ροή υγρών, 
Απρίλιος 2011 (επιβλέπων Θ. Καραπάντσιος). 

 

Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορος Καστρινάκη 
Γεωργίας, Synthesis and characterization of nanostructured porous material for environmental 
and energy applications, Απρίλιος 2013 (επιβλέπων E. Κικκινίδης). Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

B4. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 
 
Ι. Μαθήματα 
2005-τώρα  Συνδιδασκαλία του μαθήματος Φυσικές Διεργασίες (Εργαστήριο) 
2005-τώρα  Συνδιδασκαλία του μαθήματος Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας 
2005-τώρα  Συνδιδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στην Χημική Τεχνολογία (Εργαστήριο) 
2013-τώρα   Συνδιδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος Αρχές Χημικής Τεχνολογίας. 
2006-τώρα   Συνδιδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος Φαινόμενα Μεταφοράς. 
2016- τώρα  Συνδιδασκαλία του μαθήματος Χημικές Διεργασίες. 
2017-τώρα   Συνδιδασκαλία του μαθήματος Σχεδιασμός στη Χημική Βιομηχανία.        
 
ΙΙ. Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες 
 
Λαμπρινός Γεώργιος, Μελέτη βελτιστοποίησης αφρισμού υγρού καθαριστικού πιάτων, 
Φεβρουάριος 2015. 
 
 
ΙΙΙ. Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες 

 

Επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Καρανάσιου Ανθούλας, 

Πειραματική μελέτη διαχωρισμών με τη διεργασία της απόσταξης. Οκτώβριος 2017. 

 

Επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Ευγενίδη Σωτήρη, 
Προσομοίωση σημάτων ηλεκτρικής αγωγιμότητας κατά την διφασική ροή υγρού με φυσαλίδες, 
Απρίλιος 2015. 

 

Επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Πλωμαρίτη Αθανάσιου, 
Πρωτότυπη συσκευή ψυχρής/θερμής δεξαμενής για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας 
πολυμερικών υλικών, Οκτώβριος 2014. 

 

Επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Πεύκου Τηλέμαχου, 
Υπολογισμός συντελεστών μεταφοράς μάζας κατά την ρύπανση μεμβρανών αντίστροφης 
ώσμωσης, Ιούλιος 2013. 

 
Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας  Δούτση 
Μαίρης, Μελέτη Σταθερότητας Γαλακτωμάτων που παρασκευάζονται με Καταστροφική 
Αναστροφή Φάσης και χρήση Μη Ιονικών Τασιενεργών, Ιούλιος 2017 (επιβλέπων Θ. 
Καραπάντσιος). 
 
Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας  Μπούγαλη 
Αικατερίνης, Αποχρωματισμός συνθετικής μελανοϊδίνης με ηλεκτροχημική οξείδωση,  Ιούλιος 
2016 (επιβλέπων Ν. Λαζαρίδης). 
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Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή  Μεσημέρη 
Αντώνιου, Κλινική μελέτη ανίχνευσης φυσαλίδων με την εφαρμογή πρωτότυπης 
φασματοσκοπικής τεχνικής εμπέδησης,  Δεκέμβριος 2015 (επιβλέπων Θ. Καραπάντσιος). 
 

Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τoυ μεταπτυχιακού φοιτητή Λιάκου 
Θεόδωρου, Απομάκρυνση μελανοιδίνης από προσομοιωμένα και πραγματικά απόβλητα 
βιομηχανίας ζύμης. Μάιος 2013 (επιβλέπων Ν. Λαζαρίδης).  

 

Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τoυ μεταπτυχιακού φοιτητή Ζαμάνη Άγγελου, 
Ανάπτυξη ταχείας μεθόδου προσδιορισμού ποιότητας τηγανισμένου ελαίου. Ιούλιος 2013 
(επιβλέπων Θ. Καραπάντσιος).  

 

Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τoυ μεταπτυχιακού φοιτητή Γκότση Πέτρου, 
Μελέτη κατακόρυφης ανοδικής ομορροής με φυσαλίδες μη νευτωνικού υγρού που 
προσομοιάζει το ανθρώπινο αίμα. Ιούλιος 2013 (επιβλέπων Θ. Καραπάντσιος).  

 

Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αμουντζίας 
Ιουλίας, Απομάκρυνση χρωστικών από υδατικά συστήματα με τη τεχνική της βιορρόφησης με 
χρήση του Ζυμομύκητα Saccharomyces Cerevisiae. Οκτώβριος 2013 (επιβλέπων N. 
Λαζαρίδης).  

 

Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τoυ μεταπτυχιακού φοιτητή Αργυρόπουλου 
Χρήστου, Προσομοίωση μεταφοράς θερμότητας σε θερμαινόμενο κανάλι με χρήση λογισμικού 
υπολογιστικής ρευστομηχανικής. Δεκέμβριος 2014 (επιβλέπων Θ. Καραπάντσιος). 
 
ΙV. Διδακτορικές Διατριβές 
 
Επιβλέπων καθηγητής της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος Σουλτάνας 
Μητρούλη, Μελέτη έναρξης και εξέλιξης κρυστάλλωσης του ανθρακικού ασβεστίου σε 
ημιπερατές μεμβράνες αφαλάτωσης, Μάιος 2016.   

 
Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του υποψήφιου 
διδάκτορος Δημητράκη Δημήτριου. Thermochemical Water and Carbon Dioxide Redox Splitting 
for Zero or Neutral Carbon Footprint Solar Fuels: From Material to Reactor. Νοέμβριος 2017 
(επιβλέπων Α. Κωνσταντόπουλος). 

 

Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της υποψήφιας 
διδάκτορος Βλάχου Μαρίας. Μελέτη βρασμού με ροή μέσα σε δομημένα μακρο-κανάλια. 
Ιούνιος 2017 (επιβλέπων Θ. Καραπάντσιος). 

 

Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής τoυ υποψήφιου 
διδάκτορος Νικολαίδη Γεωργίου. Μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση διεργσιών 
διαχωρισμού αερίων με μεθόδους προσρόφησης για τη μέγιστη δέσμευση διοξειδίου του 
άνθρακα. Ιούνιος 2017 (επιβλέπων Μ. Γεωργιάδης). Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ. 

 

Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής τoυ υποψήφιου 
διδάκτορος Μελά Αναστάσιου. Experimental and numerical studies of soot aggregate dynamics 
and structure.  Ιούνιος 2015 (επιβλέπων Α. Κωνσταντόπουλος). Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
ΑΠΘ. 
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Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής τoυ υποψήφιου 
διδάκτορος Αμπατζίδη Χρήστου, Ρεολογικός χαρακτηρισμός διεπιφανειών για τη μελέτη 
σταθερότητας γαλακτωμάτων με χρήση μη συμβατικών τασιενεργών, Μάρτιος 2014 
(επιβλέπων Θ. Καραπάντσιος). 
 

Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της υποψήφιας 
διδάκτορος Τρεσίντση Σοφίας, Παρασκευή, χαρακτηρισμός και εφαρμογές μικτών υδροξυ-
οξειδίων Fe-Mn στην απομάκρυνση Αρσενικού από το νερό.  Ιούλιος 2014 (επιβλέπων Μ. 
Μήτρακας) Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ 
 
Εξωτερικός Κριτής στο διδακτορικό «Concentration polarization minimization in membrane 
channels through electroosmotic mixing» του Yong Liang για το University of New South Wales 
στο Συδνευ της Αυστραλίας.Noέμβριος 2015.  
 

Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορος Szymanska 
Katarzyna, Κατεργασία επιρυπασμένων επιφανειακων νερών με τη χρήση υβριδικών 
διεργασιών οξείδωσης (οζονισμός) και με κεραμικές μεμβράνες, Ιούνιος 2014 (επιβλέπων Α. 
Ζουμπούλης). 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Γ1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ 
 
1. CORROSION AND SCALING IN GEOTHERMAL SYSTEMS (JOUG - 0005 – C, E.E)       
    Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Α.Ι. Καράμπελας 
     
2. CONTROL OF CORROSION AND SCALING IN GEOTHERMAL SYSTEMS  
    (JOU2 - CT92 – 01080, E.E). Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Α.Ι. Καράμπελας 
 
3. NEW APPROACHES FOR MATERIALS AND PROCESSES WITH LOW ENVIROMENTAL 

IMPACT ON MANUFACTURING OFPOLYCRYSTALLINE THIN-FILM SOLAR CELLS 
(JOR3-CT-97-0124, E.E.) Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Α.Ι. Καράμπελας. 

 
4. IMPROVEMENT OF THE AVAILABILITY AND REDUCTION OF THE OPERATING COSTS 

OF COAL COMBUSTION PLANTS (ECSC COAL TECH 7220-ED/753, E.E.) Επιστημονικός 
Υπεύθυνος: Δρ. Α.Γ. Κωνσταντόπουλος. 

 
5. COMPACT HOT CLEANUP SYSTEM FOR PARTICULATE REMOVAL-PHASE I 

(HOTGASYS-I, JOULE THERMIE JOF3-CT97-00047, E.E.)  
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Α.Γ. Κωνσταντόπουλος  

 
6. FUNCTIONALIZED CERAMIC MEMBRANE FILTER FOR HIGHLY EFFICIENT SOOT 

PARTICLE REMOVAL (BRITE -EURAM III BE97-5088, E.E.)  
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Α.Γ. Κωνσταντόπουλος  

 
7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, 

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ’ ΕΚΒΑΝ 98, έργο 127, 
Γ.Γ.Ε.Τ. 

     Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Α.Γ. Κωνσταντόπουλος  
  
8. DEVELOMPENT OF FOULING MITIGATION METHOLOGY AT THE HEAT EXCHANGER 

DESIGN STATE (JOULE- JOE3-CT97-0058, Ε.Ε.) 
     Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Α.Ι. Καράμπελας  
 
9. SYSTEM LEVEL OPTIMIZATION AND CONTROL TOOLS FOR DIESEL EXHAUST 

AFTERTREATMENT (GROWTH3-CT99-00014, Ε.Ε.) Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Α.Γ. 
Κωνσταντόπουλος  

 

10. CYCLE OPERATION OF TRICKLE BED REACTORS (GROWTH3– CT2000 – 00225,  
Ε.Ε.)  Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Α.Ι. Καράμπελας 

 
11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΜΕΝΙΩΝ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ    
      ΑΤΜΩΝ (ΠΕΝΕΔ1999-2001, Γ.Γ.Ε.Τ.) Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Α.Γ.Κωνσταντόπουλος 
 

 
Επίσης συμμετοχή σε προγράμματα παροχής υπηρεσιών για τις εταιρίες Corning, Dow, Daimler 
και Johnson Matthey. 
. 
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Γ2. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΠΘ 
 
12. MASS DIFFUSION-INDUCED BUBBLE GROWTH IN SUPRSATURATED SOLUTIONS AT 

TEMPERATURES BELOW BOILING (ESA European Space Agency, MSM/GA/2003-51/JV) 
Eπιστ. Υπεύθυνος: Δρ. Θ. Καραπάντσιος. 

 
13. IN-VIVO EMBOLIC DETECTOR-PHASE I (ESA European Space Agency, GSTP RFQ/3-

10938/04/NL/PA, 2004) Eπιστ. Υπεύθυνος: Δρ. Θ. Καραπάντσιος. 
 
14. COST ACTION IN THE DOMAIN OF PHYSICS: PHYSICS OF DROPLETS, (European 

Cooperation in the Field of Scientific & Technical Research 2004), Eπιστ. Υπεύθυνος: Δρ. Θ. 
Καραπάντσιος.  

 
15. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ-ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΥΛIΣΤΗΡΙΟ 

ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Eπιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Α. Ζουμπούλης. 
 

16. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. 
Eπιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητης Α. Ζουμπούλης. 

 
17. IN-VIVO EMBOLIC DETECTOR-PHASE II (ESA GSTP CCN/3-18354/05/NL/PA, 2006, 

Eπιστ. Υπεύθυνος Θ. Καραπάντσιος. 
 
18. CONVECTIVE BOILING AND CONDENSATION: LOCAL ANALYSIS AND MODELING OF 

DYNAMICS AND TRANSFERS. (ESA-AO-2004-PCP-111/ELIPS-2), Eπιστ. Υπεύθυνος: Δρ. 
Θ. Καραπάντσιος.  

 
19. FUNDAMENAL AND APPLIED STUDIES OF EMULSION STABILITY (ESA-AO-2004-PCP-

109/ELIPS-2), Eπιστ. Υπεύθυνος: Δρ. Θ. Καραπάντσιος. 
 
20. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ 

ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΣΕ ΡΟΗ ΥΓΡΩΝ, ΠΕΝΕΔ 2003), Eπιστ. Υπεύθυνος: Δρ. Θ. Καραπάντσιος.  
 
21. SOLAR HYDROGEN VIA WATER SPLITTING IN ADVANCED MONOLITHIC REACTORS 

FOR FUTURE SOLAR POWER PLANTS (HYDROSOL-II) (SES6-2004-020030) , Eπιστ. 
Υπεύθυνος: Δρ. Α. Κωνσταντόπουλος  

 
22. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF FLOW THROUGH NARROW 

CHANNELS WITH INSERTS TOWARDS MEMBRANE MODULE PERFORMANCE 
OPTIMIZATION  (MEDRC–  Middle East Desalination Research Center  Project No 04-AS-
002,2004-2007) Eπιστ. Υπεύθυνος A.I. Καράμπελας. 

 
23. ENHANCED GEOTHERMAL INNOVATIVE NETWORK FOR EUROPE (FP6-CA-Contr.No 

01976011, 2005 – 2008), Eπιστ. Υπεύθυνος A.I. Καράμπελας. 

 
24. HYDROGEN FROM SOLAR THERMAL ENERGY: HIGH TEMPERATURE SOLAR 

CHEMICAL REACTOR FOR CO-PRODUCTION OF HYDROGEN AND CARBON BLACK 
FROM NATURAL GAS CRACKING (SOLHYCARB) (FP6-SUSTDEV-2006-019770) , Eπιστ. 
Υπεύθυνος: Δρ. Α. Κωνσταντόπουλος  

 
25. POST TREATMENT FOR THE NEXT GENERATION OF DIESEL ENGINES (PAGODE) 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Διδακτορική Διατριβή: "Μελέτη συσσωμάτωσης κολλοειδών σωματιδίων σε πολικούς διαλύτες", 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού και 
Ρύθμισης Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων, Καθηγητής Α.Ι. Καράμπελας, Μάιος 1995.  

 

Βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για την προσομοίωση 

σύνθετων διεργασιών (πυρηνογένηση, ανάπτυξη σωματιδίων, συσσωμάτωση, δημιουργία επικαθήσεων) 

που λαμβάνουν χώρα κατά τη ροή υπερκορεσμένων διαλυμάτων. Το φαινόμενο της συσσωμάτωσης 

κολλοειδών σωματιδίων παίζει κεντρικό ρόλο στις σύνθετες αυτές διεργασίας. Δεδομένου ότι η 

συσσωμάτωση εξαρτάται έντονα από τις δυνάμεις μεταξύ των σωματιδίων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

μελέτη των δυνάμεων της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας. Το σύνολο των αποτελεσμάτων της διατριβής έχει 

δημοσιευτεί στις εργασίες A2, A3, A5, A6, A7.     

 
 
ΣΤ1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 
 
 
A1. Kostoglou, M. and Karabelas, A.J. "Procedures for Rapid Calculation of the  Stability Ratio of Colloidal 

Dispersions" Journal of Colloid and Interface Science Vol. 142, pp.297-301, 1991.  
  

Στην εργασία αυτή προτείνονται απλοποιημένες αλγεβρικές μέθοδοι για τον υπολογισμό του λόγου 

ευστάθειας W λυόφοβων κολλοειδών. Εξετάζεται η γενική περίπτωση της συσσωμάτωσης λόγω κίνησης 

Brown, για οποιαδήποτε μεγέθη σωματιδίων και πάχη ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας. Επίσης συνιστάται μια 

διαδικασία για την εκτίμηση της επίδρασης των ρευστομηχανικών δυνάμεων μεταξύ των σωματιδίων, 

στον λόγο ευστάθειας. Η απλοποιημένη μέθοδος δίνει ακριβή αποτελέσματα ιδιαίτερα στην περίπτωση 

της αργής συσσωμάτωσης και μπορεί να φανεί χρήσιμη για την προσομοίωση φαινομένων 

συσσωμάτωσης με την βοήθεια των πληθυσμιακών ισοζυγίων.  
               
A2. Kostoglou, M. and Karabelas, A.J. "The Effect of Discrete Surface Charge on Potential Energy of 

Repulsion between Colloidal Surfaces" Journal of Colloid and Interface Science Vol. 151, pp.534-
545, 1992. 

 

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η επίδραση της διακριτότητας των επιφανειακών φορτίων στην 

αλληλεπίδραση κολλοειδών επιφανειών. Η γραμμικοποιημένη εξίσωση Poisson-Boltzmann επεκτείνεται 

στις τρεις διαστάσεις ώστε να ληφθεί υπόψη η διακριτότητα των επιφανειακών ιόντων σε σύστημα δύο 

παράλληλων κολλοειδών επιφανειών. Η εξίσωση λύνεται με χρήση διπλών σειρών Fourier και το 

αποτέλεσμα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενέργειας άπωσης μεταξύ των επιφανειών. 

Παρουσιάζονται αποτελέσματα για τις δύο ακραίες περιπτώσεις του σταθερού μέσου φορτίου και του 

σταθερού μέσου δυναμικού της επιφάνειας. Και στις δύο περιπτώσεις η διακριτότητα των φορτίων οδηγεί 

σε μεγαλύτερες ενέργειες άπωσης σε σχέση με τις ομοιόμορφα φορτισμένες επιφάνειες. Στην περίπτωση 

του σταθερού μέσου επιφανειακού φορτίου η ενέργεια άπωσης προσεγγίζει την αντίστοιχη για 

ομοιόμορφα φορτισμένες επιφάνειες, όσο η απόσταση μεταξύ των επιφανειών μεγαλώνει. Αυτό δεν 

ισχύει για την περίπτωση του σταθερού μέσου επιφανειακού δυναμικού. 
 
 
A3. Kostoglou, M. and Karabelas, A.J. "Evaluation of Zero Order Methods for Simulating Particle 

Coagulation" Journal of Colloid and Interface Science Vol. 163, pp.420-431, 1994. 
 

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η επιλογή του βέλτιστου τρόπου για την αριθμητική επίλυση της 

εξίσωσης συσσωμάτωσης. Οι αριθμητικές μέθοδοι μηδενικής τάξης προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα 

συνδυάζοντας ικανοποιητική ακρίβεια, απλότητα και σχετικά μικρό υπολογιστικό όγκο. Τέσσερις 

διαφορετικές μέθοδοι μηδενικής τάξης αξιολογούνται με συστηματική σύγκριση μεταξύ τους και με 

αναλυτικές λύσεις της εξίσωσης συσσωμάτωσης. Η σύγκριση γίνεται για δύο χαρακτηριστικούς πυρήνες 

συσσωμάτωσης (σταθερό και αθροιστικό), δύο αρχικές κατανομές μεγέθους σωματιδίων 

(μονοδιεσπαρμένη και κατανομή Γάμμα) και διάφορους χρόνους συσσωμάτωσης. Τα χαρακτηριστικά των 
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μεθόδων κάτω από διάφορες συνθήκες επισημαίνονται. Προτείνεται η καλύτερη μέθοδος και αναλύονται 

οι λόγοι μειωμένης απόδοσης των υπολοίπων τριών.   
 
 
A4. Tsochatzidis, N., Karapantsios, T., Kostoglou, M. and Karabelas A.J. "A Conductance Probe for 

Measuring Liquid Fraction in Pipes and Packed Beds" International Journal of Multiphase Flow Vol. 
18, pp.653-667, 1992.  

 

Στην εργασία αυτή η λειτουργία ζεύγους δακτυλιοειδών ηλεκτροδίων ως μετρητικών της αγωγιμότητας 

μιγμάτων υγρού-αερίου σε αγωγούς και κλίνες πληρωτικού υλικού εξετάζεται πειραματικά και 

θεωρητικά. Οι μετρήσεις σε αγωγούς και κλίνες δίνουν ποιοτικά παρόμοια αποτελέσματα. Υπάρχουσες 

θεωρητικές εκφράσεις χρησιμοποιούνται για την αξιοποίηση των πειραματικών αποτελεσμάτων σε 

κλίνες. Μια νέα αναλυτική λύση για δακτυλιοειδή κατανομή του υγρού παρουσιάζεται και 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας των ηλεκτροδίων σε αλλαγές στάθμης του υγρού 

στην ακτινική κατεύθυνση. Γενικά η συμφωνία μεταξύ πειραματικών και θεωρητικών αποτελεσμάτων 

είναι πολύ καλή και επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της πειραματικής τεχνικής. Τέλος παρουσιάζονται δύο 

εφαρμογές της τεχνικής σε στήλες πληρωτικού υλικού  
 
 
A5. Kostoglou, M., Andritsos, N. and  Karabelas, A.J., "Flow of Supersaturated Solutions in Pipes. 

Modeling Bulk Precipitation and Scale Formation." Chemical Engineering Communications Vol. 133, 
pp.107-131, 1995. 

 

Σε αυτή την εργασία προσομοιώνονται το φαινόμενα κατά τη ροή υπέρκορων διαλυμάτων σε αγωγούς. 

Χρησιμοποιούνται αποδεκτά επιμέρους πρότυπα για τα διάφορα φαινόμενα που συμβαίνουν ταυτόχρονα 

όπως η πυρηνογένεση, η αύξηση μεγέθους, η συσσωμάτωση και οι ιοντικές και σωματιδιακές επικαθήσεις 

στα τοιχώματα του αγωγού. Η προσομοίωση βασίζεται στον συνδυασμό ενός πληθυσμιακού ισοζυγίου 

για την στερεά φάση με τα ισοζύγια μάζας για τα ιοντικά συστατικά. Οι μόνες αυθαίρετες παράμετροι που 

χρησιμοποιούνται είναι αυτές της επιφανειακής αντίδρασης οι οποίες πρέπει να προσδιοριστούν από 

πειραματικά δεδομένα. Το σύστημα PbS-νερό που έχει μελετηθεί πειραματικά στο εργαστήριο 

χρησιμοποιείται σαν παράδειγμα χρήσης του προτύπου. Η φαινόμενη επιφανειακή ενέργεια του 

συστήματος εκτιμάται από πειράματα απορρόφησης φωτός. Τα αποτελέσματα που δίνει το πρότυπο είναι 

πολύ ενθαρρυντικά και αναπαράγουν ικανοποιητικά τις πειραματικές καμπύλες ρυθμού επικαθήσεων-pH 

που είναι σχήματος “καμπάνας”.   
 
A6. Kostoglou, M. and Karabelas A.J.,  "Effect of Roughness on Energy of Repulsion between Colloidal 

Surfaces" Journal of Colloid and Interface Science  Vol. 171, pp.187-199, 1995.   
 

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η επίδραση της επιφανειακής τραχύτητας στην αλληλεπίδραση 

κολλοειδών επιφανειών. Η επιφανειακή μικροτραχύτητα παίζει σημαντικό ρόλο σε διεργασίες που 

περιλαμβάνουν επικάθηση και συσσωμάτωση κολλοειδών σωματιδίων, ειδικά στην περίπτωση ύπαρξης 

απωστικών δυνάμεων. Ένα απλό γεωμετρικό πρότυπο προτείνεται για την αναπαράσταση της τραχύτητας 

των επιφανειών. Το πρότυπο επιτρέπει τον υπολογισμό των εφαπτομενικών δυνάμεων μεταξύ των 

επιφανειών. Το μαθηματικό πρόβλημα λύνεται με μια σειρά αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων 

(μέθοδοι διαταραχών, επιφανειακών ζυγισμένων υπολοίπων και επιφανειακών ολοκληρωμάτων). Οι 

δυνατότητες τής κάθε μεθόδου εξετάζονται διεξοδικά για μια ευρεία περιοχή των παραμέτρων του 

προβλήματος. Η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων στην ενέργεια άπωσης εξετάζεται για την 

περίπτωση του σταθερού μέσου επιφανειακού δυναμικού και επιφανειακές ανωμαλίες μικρότερες από το 

πάχος της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας. Τα αποτελέσματα από το απλό πρότυπο μπορούν να γενικευτούν 

τουλάχιστον ποιοτικά για οποιοδήποτε πρότυπο επιφανειακής τραχύτητας.      
 
 
A7. Kostoglou, M. and Karabelas A.J., "Evaluation of Numerical Methods for Simulating an Evolving 

Particle Size Distribution in Growth Processes" Chemical Engineering Communications Vol. 136, 
pp.177-199, 1995. 

Στην εργασία αυτή αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της διακριτοποίησης των όρων αύξησης μεγέθους στο 

πληθυσμιακό ισοζύγιο. Αυτοί οι όροι δίνουν στην εξίσωση του πληθυσμιακού ισοζυγίου υπερβολικό 
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χαρακτήρα. Αν και οι μέθοδοι με κινούμενο πλέγμα είναι ο βέλτιστος τρόπος επίλυσης της εξίσωσης 

αύξησης μεγέθους, το ολοκλήρωμα συνέλιξης που περιλαμβάνουν οι όροι της συσσωμάτωσης, τις 

καθιστά υπολογιστικά μη ελκυστικές για την επίλυση του γενικού πληθυσμιακού ισοζυγίου. Στην εργασία 

αυτή επικεντρωνόμαστε σε αριθμητικές μεθόδους μικρού υπολογιστικού όγκου και μέτριας ακρίβειας, 

συγκρίσιμης με την ακρίβεια των αντίστοιχων πειραματικών αποτελεσμάτων. Διάφορες μέθοδοι 

διακριτοποίησης εξετάζονται συστηματικά και τροποποιούνται με σκοπό την βελτίωση τους. Γίνονται 

συγκεκριμένες προτάσεις για την μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τη φύση του 

προβλήματος και το μέγεθος που ενδιαφέρει κυρίως σαν αποτέλεσμα π.χ. κάποια ροπή της κατανομής 

μεγέθους σωματιδίων ή η πλήρης μορφή της.   
 
A8. Karapantsios, T.,  Kostoglou, M. and Karabelas, A.J. "Local Condensation Rates of Steam/Air 

Mixtures in Direct Contact with a Falling Liquid Film", International Journal of Heat and Mass 
Transfer, Vol. 38, No 5, pp.779-794, 1995.  

 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται μετρήσεις τοπικών ρυθμών συμπύκνωσης από μίγματα αέρα-ατμού 

σε άμεση επαφή με ρέουσες στοιβάδες νερού σε κατακόρυφο σωλήνα για μια ευρεία περιοχή παροχών 

του υγρού. Ένα νέο μοντέλο αναπτύσσεται για την υγρή φάση χωρίζοντας την υγρή στοιβάδα σε δύο 

περιοχές: την περιοχή των κυμάτων όπου η αντίσταση στην μεταφορά θερμότητας είναι αμελητέα και την 

υποκείμενη της περιοχή όπου μπορούν να εμφανιστούν διαφορικές κλίσεις της θερμοκρασίας. Οι 

συντελεστές μεταφοράς θερμότητας δείχνουν να εξαρτώνται όχι μόνο από την συγκέντρωση του ατμού 

αλλά και από την παροχή του υγρού. Αυτή η εξάρτηση αποδίδεται στην δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ 

των επιφανειακών κυμάτων και της αέριας φάσης.    
 
 
A9. Karapantsios, T., Kostoglou, M. and Karabelas, A.J. "Direct-Contact Condensation of Dilute Steam/Air 

Mixtures on Wavy Falling Films" Chemical Engineering Communications Vol. 141-142, pp.261-285, 
1996. 

 

Σε αυτή την εργασία η συμπύκνωση από μίγμα αέρα-ατμού σε κατακόρυφες στοιβάδες νερού εξετάζεται 

θεωρητικά και πειραματικά. Η ροή είναι τυρβώδης με κύματα ενώ η αέρια φάση είναι κορεσμένη σε 

ατμό. Γίνονται αριθμητικοί υπολογισμοί για πλήρως ανεπτυγμένη τυρβώδη ροή στην υγρή στοιβάδα 

χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο τυρβώδους διάχυσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για συστήματα με 

μεγάλο ποσοστό μη συμπυκνώσιμων (όπως στην παρούσα περίπτωση) η κατανομή της θερμοκρασίας 

στην υγρή στοιβάδα είναι σχεδόν ομοιόμορφη και η κύρια αντίσταση στην συμπύκνωση βρίσκεται στην 

αέρια φάση. Συγκρίσεις των θεωρητικών με τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η βασική 

παράμετρος είναι το πάχος του οριακού στρώματος της διάχυσης στην αέρια φάση το οποίο φαίνεται να 

είναι συγκρίσιμο με το πάχος της υγρής στοιβάδας. Τέλος διερευνάται η δυνατότητα συσχέτισης 

συντελεστών μεταφοράς θερμότητας κατά την συμπύκνωση με τα στατιστικά χαρακτηριστικά της 

μορφολογίας της επιφάνειας της υγρής στοιβάδας.   
 
 
A10. Kostoglou, M., Dovas, S. and Karabelas, A.J.  "On the steady state size distribution of dispersions in 

breakage processes" Chemical Engineering Science, Vol. 52, pp.1285-1299, 1997.  
 

Σε αυτή την εργασία γίνεται μια εκτεταμένη μελέτη της κατανομής μόνιμης κατάστασης που προκύπτει 

από την διάσπαση σωματιδίων, με τον περιορισμό ενός μέγιστου ευσταθούς μεγέθους σωματιδίου. Ο 

συμβατικός τρόπος υπολογισμού της μόνιμης κατάστασης είναι η ολοκλήρωση στον χρόνο της εξίσωσης 

διάσπασης μέχρις ότου όλα τα σωματίδια να γίνουν μικρότερα από το μέγιστο ευσταθές μέγεθος. Στην 

παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένας μετασχηματισμός ο οποίος απαλείφει την συχνότητα διάσπασης και 

επιτρέπει τον υπολογισμό της μόνιμης κατάστασης από την επίλυση μιας ολοκληρωτικής εξίσωσης. Η 

κατανομή μόνιμης κατάστασης εξαρτάται από το μέγιστο ευσταθές μέγεθος, τον πυρήνα διάσπασης και 

την αρχική κατανομή μεγέθους. Η ολοκληρωτική εξίσωση λύνεται αναλυτικά για απλούς πυρήνες 

διάσπασης. Προτείνονται δύο μορφές του πυρήνα διάσπασης οι οποίες (με κατάλληλη επιλογή των 

παραμέτρων τους) μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές για διάφορους μηχανισμούς διάσπασης. 

Τέλος προτείνεται εξειδικευμένη αριθμητική μέθοδος επίλυσης της ολοκληρωτικής εξίσωσης και 
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χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό κατανομών μόνιμης κατάστασης για τους προτεινόμενους πυρήνες 

διάσπασης.     
 
A11. Kostoglou, M., and Karabelas, A.J. "An explicit relationship between steady state size distribution 

and breakage kernel for limited breakage processes" Journal of Physics A: Math. Gen. Vol. 30, 
pp.L685-L691, 1997.  

 

Σε αυτή την εργασία γίνεται προσπάθεια για εμβάθυνση και αξιοποίηση κάποιων ενδείξεων που φάνηκαν 

στους αριθμητικούς υπολογισμούς της προηγούμενης εργασίας (Α10). Τελικά αποδεικνύεται ότι για 

μέγιστο ευσταθές μέγεθος πολύ μικρότερο από το χαρακτηριστικό μέγεθος της αρχικής κατανομής και για 

συνεχή πυρήνα διάσπασης, η κατανομή μόνιμης κατάστασης είναι ανεξάρτητη από την αρχική κατανομή 

και είναι μια απλή συνάρτηση (η οποία δίνεται αναλυτικά) του πυρήνα διάσπασης. Για ασυνεχείς πυρήνες 

διάσπασης, η κατανομή μόνιμης κατάστασης εξαρτάται πάντα από τις αρχικές συνθήκες. 
 
A12. Kostoglou, M., and Karabelas, A.J. "On the attainment of steady state in turbulent pipe flow of dilute 

dispersions" Chemical Engineering Science, Vol. 53, pp.505-513, 1998. 
 

Στην εργασία αυτή γίνονται συγκρίσεις μεταξύ πειραματικά προσδιορισμένων κατανομών (από τη 

βιβλιογραφία) μόνιμης κατάστασης κατά την ροή διαλυμάτων υγρού-υγρού σε αγωγούς και των 

αντίστοιχων θεωρητικών. Τα αποτελέσματα διαφέρουν όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. 

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της κατανομής μεγέθους των σωματιδίων όπως προκύπτει από τη λύση 

της εξίσωσης διάσπασης προτείνεται ότι ουσιαστικά όλες οι κατανομές που παρουσιάζονται στην 

βιβλιογραφία δεν είναι σε μόνιμη κατάσταση αλλά σε μεταβατική. Θεωρητικά απαιτείται πολύ μεγάλος 

χρόνος για την επίτευξη της μόνιμης κατάστασης πράγμα που καθιστά αδύνατη την ακριβή εκτίμηση του 

μέγιστου ευσταθούς μεγέθους από τα πειραματικά δεδομένα. Τέλος προκύπτει ότι το μέγιστο ευσταθές 

μέγεθος σαν χαρακτηριστικό μέγεθος των σωματιδίων είναι περιορισμένης σημασίας γιατί αφενός ο 

χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη του είναι υπερβολικά μεγάλος και αφετέρου η επίδραση στην 

μεταβατική κατανομή μεγέθους αμελητέα. 
 
 
A13. Kostoglou, M., and Karabelas, A.J. "Comprehensive modeling of precipitation and fouling in turbulent  
        pipe flow" Industrial Engineering Chemistry Research Vol. 37, pp. 1536-1550, 1998. 
 

Το πρότυπο της εργασίας A5 επεκτείνεται ώστε να περιλάβει τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης σωματιδίου-

τοιχώματος και σωματιδίου-σωματιδίου καθώς και την ανομοιομορφία στους συντελεστές διάχυσης των 

διαφόρων ιόντων. Τα επιμέρους πρότυπα βελτιώνονται και γενικεύονται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

ελαχιστοποίηση των υπολογιστικών απαιτήσεων του προτύπου. Ο αλγόριθμος επίλυσης είναι αποδοτικός 

και ευέλικτος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με περιπλοκότερα μοντέλα ανάμιξης 

από αυτό της εμβολικής ροής που χρησιμοποιείται εδώ. Το πρότυπο χρησιμοποιείται για την μελέτη της 

καταβύθισης ενός δυσδιάλυτου άλατος σε συνθήκες τυπικές για γεωθερμικές εγκαταστάσεις. Εξετάζονται 

εκτεταμένα η επίδραση του αρχικού υπερκορεσμού και της έκτασης της συσσωμάτωσης στους ρυθμούς 

επικάθησης και στην κατανομή μεγέθους των σωματιδίων κατά μήκος του αγωγού. 
 
 
A14. Kostoglou, M., and Karabelas, A.J. "On the self-similarity of the coagulation-fragmentation 

equilibrium particle-size distribution" Journal of Aerosol Science 30, pp. 157-162, 1999.   

 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια γενικευμένη θεωρητική ανάλυση για την κατανομή μεγέθους 

σωματιδίων στην μόνιμη κατάσταση που προκύπτει σε διεργασίες συσσωμάτωσης-διάσπασης. Η αυτο-

oμοιότητα (self-similarity) που έχει παρατηρηθεί τόσο πειραματικά όσο και με αριθμητική λύση του 

προβλήματος αποδεικνύεται κατά γενικευμένο τρόπο και δίνονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

ισχύει. Η γενικευμένη ανάλυση εφαρμόζεται στην περίπτωση τυρβώδους συσσωμάτωσης- διάσπασης 

σωματιδίων κλασματικής διάστασης. Επίσης δείχνεται ότι τα πειραματικά αποτελέσματα από την 

παραπάνω διεργασία μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς να χρειαστεί αριθμητική επίλυση του 

πληθυσμιακού ισοζυγίου.    
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A15. Kostoglou, M., and Karabelas, A.J. "Theoretical analysis of the steady state particle size distribution 
in limited breakage processes" Journal of Physics A: Math. Gen. 31, pp. 8905-8921, 1998. 

 

Σε αυτή την εργασία γίνεται μια γενικευμένη μαθηματική μελέτη της κατανομής μεγέθους στην μόνιμη 

κατάσταση για οποιοδήποτε λόγο μέγιστου ευσταθούς μεγέθους προς χαρακτηριστικό μέγεθος αρχικής 

κατανομής. Πρώτα δίνονται ασυμπτωτικές λύσεις στα διάφορα όρια. Έπειτα παρουσιάζεται μια 

εκτεταμένη ανάλυση με την μέθοδο των διαταραχών για την περίπτωση του σχεδόν ομοιόμορφου πυρήνα 

διάσπασης. Δείχνεται ότι για οποιοδήποτε συνεχή πυρήνα διάσπασης το πρόβλημα μπορεί να 

μετασχηματιστεί σε ένα σύστημα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων και αυτό με την σειρά του σε ένα 

πρόβλημα ιδιοτιμών. Τέλος, συγκρίσεις των νέων αποτελεσμάτων με υπάρχοντες αναλυτικές λύσεις του 

δυναμικού προβλήματος επιβεβαιώνουν την ορθότητα τους.    
 
 
A16. Karapantsios, T.D., and Kostoglou, M. "Investigation of the oscillating bubble technique for the 

determination of interfacial dilatational properties" Colloids and Surfaces A: Physicochemical 
Engineering 156, pp.49-64, 1999. 

 
Σε αυτή την εργασία αναπτύσσεται ένα μαθηματικό πλαίσιο για την μέτρηση των διασταλτικών 

ρεολογικών ιδιοτήτων της διεπιφάνειας υγρού-αερίου αναλύοντας τις ακτινικές ταλαντώσεις φυσαλίδας 

αέρα μέσα σε υγρό. Αντίθετα με τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους που απαιτούν οπτική καταγραφή της 

ταλάντωσης της φυσαλίδας, η νέα μέθοδος βασίζεται σε εύκολα μετρήσιμα μεγέθη όπως η μεταβολή της 

πίεσης της φυσαλίδας κατά την ταλάντωση και την διαφορά φάσης μεταξύ της πίεσης της φυσαλίδας και 

της κίνησης της διάταξης που δημιουργεί τις ταλαντώσεις. Θεωρείται γραμμική ιξωδοελαστική 

συμπεριφορά της επιφάνειας και λαμβάνονται υπόψη και οι εγγενείς επιφανειακές ιδιότητες. Νέα 

αποτελέσματα εξάγονται από παλαιότερες μετρήσεις για τις επιφανειακές ιδιότητες μονομοριακών 

στρωμάτων στεαρικού οξέος το οποίο έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πρακτικά αδιάλυτο στο νερό   
 
 
A17. Kostoglou, M. "Theoretical analysis of the warm up of monolithic reactors under non-reacting 

conditions" Chemical Engineering Science 54, pp.3943-3953, 1999. 
 
 

Το απλοποιημένο πρότυπο για την άνοδο της θερμοκρασίας σε μονολιθικούς  αντιδραστήρες, το οποίο 

προτάθηκε και λύθηκε αριθμητικά από άλλους ερευνητές, αναλύεται από μαθηματική άποψη. 

Παρουσιάζεται μια πρωτότυπη αναλυτική λύση του προβλήματος, η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη σε 

σειρά μη ορθοκανονικών ιδιοσυναρτήσεων. Επιπλέον εξάγονται οι συναρτήσεις Green και παρουσιάζεται 

η χρήση τους για την επίλυση του προβλήματος επαυξημένου με πρόσθετους όρους. Τέλος προτείνεται η 

βέλτιστη μέθοδος επίλυσης για κάθε περιοχή των παραμέτρων.    
 
 
A18. Kostoglou, M. and Konstandopoulos, A.G. "Particulate deposit shape evolution on cylinders in cross-

flow at high Stokes numbers" Journal of Aerosol Science 31, pp.427-436, 2000. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια ασυμπτωτική ανάλυση (στο όριο των μεγάλων αριθμών Stokes) 

του προβλήματος της ανάπτυξης στρώματος επικάθησης κατά την εγκάρσια ροή ώς προς κύλινδρο, 

αερίου που περιέχει στερεά σωματίδια. Το πρόβλημα περιγράφεται από την εξίσωση εξέλιξης της 

επικάθησης η οποία σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αποσυζευχθεί από τα πεδία ροής. Τα κύρια 

φαινόμενα που συμβαίνουν είναι η επικάθηση των σωματιδίων και η διάβρωση λόγω της κρούσης 

σωματιδίων υψηλής ταχύτητας. Ο συνδυασμός των δύο φαινομένων μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη 

κατάσταση όπου το στρώμα επικάθησης δεν μεταβάλλεται με τον χρόνο. Παρουσιάζονται οι συνθήκες για 

την ύπαρξη μόνιμης κατάστασης και εξετάζεται η επίδραση της μικροδομής της επικάθησης, των 

φαινομένων διάβρωσης και της αναπήδησης των σωματιδίων στην μακροσκοπική δυναμική της 

επικάθησης.   
 
A19. Kostoglou, M. "Mathematical analysis of polymer degradation with chain-end scission" Chemical 

Engineering Science 55, pp.2507-2513, 2000. 
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Η μεθοδολογία των πληθυσμιακών ισοζυγίων αποτελεί ένα απλό αλλά αποτελεσματικό μέσο για την 

μελέτη της κατανομής μοριακών βαρών κατά την διεργασία διάσπασης πολυμερούς. Η περίπτωση της 

διάσπασης στο άκρο της πολυμερικής αλυσίδας έχει μελετηθεί πολύ λίγο σε σχέση με την τυχαία 

διάσπαση. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η γενικευμένη μαθηματική ανάλυση αυτού του 

προβλήματος η οποία περιλαμβάνει την αναλυτική λύση για το διακριτό πρόβλημα, τη διατύπωση και 

επίλυση του συνεχούς, του διακριτού-συνεχούς και του τροποποιημένου συνεχούς προβληματος. 

Περαιτέρω μια αξιολόγηση της μεθόδου των ροπών για την επίλυση του εξεταζόμενου προβλήματος 

παρουσιάζεται. Τέλος γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την επιλογή της πιο αποτελεσματικής 

μεθόδου επίλυσης ανάλογα με τις παραμέτρους του προβλήματος.  
 

 

A20. Konstandopoulos, A.G. and Kostoglou, M. "Reciprocating flow regeneration of soot filters" 
Combustion and Flame 121, pp.488-500, 2000. 

 
Η αναγέννηση φίλτρων αιθάλης σε πετρελαιοκινητήρες δεν είναι δυνατή κάτω από οποιεσδήποτε 

συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα χωρίς την εξωτερική παροχή ενέργειας. Οι ιδιότητες συσσώρευσης 

θερμότητας του αντιδραστήρα περιοδικά αναστρεφόμενης ροής δίνουν την ιδέα για την μελέτη μιας 

διεργασίας αναγέννησης με περιοδικά αναστρεφόμενη ροή. Η μελέτη γίνεται με την βοήθεια του 

αντίστοιχου μαθηματικού προτύπου (μοναδιαίας διάστασης). Τα αριθμητικά αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν την ικανότητα της νέας τεχνικής να επιτύχει εκεί που η συμβατική αναγέννηση 

αποτυγχάνει (μερική καύση της αιθάλης) επεκτείνοντας την περιοχή συνθηκών λειτουργίας του κινητήρα 

στην οποία η αναγέννηση γίνεται ικανοποιητικά.  
 

A21. Kostoglou, M. and Karabelas, A.J. "A study of the nonlinear breakage equation: Asymptotic and  
analytical solutions" Journal of Physics A: Math. Gen. 33, pp.1221-1232, 2000. 

 
Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται νέες λύσεις για τη μη γραμμική εξίσωση διάσπασης (διάσπαση 

λόγω συγκρούσεων μεταξύ των σωματιδίων) με την χρήση αναλυτικών και ασυμπτωτικών μεθόδων. Η μη 

γραμμική εξίσωση διάσπασης μετασχηματίζεται σε γραμμική για κάποιες απλές μορφές της συνάρτησης 

συσσωμάτωσης και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι της γραμμικής θεωρίας. Επιπλέον 

δείχνεται ότι κάτω από ορισμένες προυποθέσεις η κατανομή μεγέθους των σωματιδίων μπορεί να γίνει 

αυτοόμοια δηλαδή το σχήμα της να μην μεταβάλλεται με το χρόνο. Η αυτοόμοια κατανομή μπορεί να 

βρεθεί από την επίλυση μιας μη γραμμικής διπλής ολοκληρωτικής εξίσωσης. Η τελευταία επιλύεται είτε 

αναλυτικά είτε αριθμητικά (μετά την μετατροπή της σε πρόβλημα συνοριακών τιμών) για απλές μορφές 

των συναρτήσεων διάσπασης και συσσωμάτωσης. Η αυτοόμοια κατανομή μεγέθους σωματιδίων 

παρουσιάζεται και σχολιάζεται για διάφορες περιπτώσεις. 
 
 
A22. Kostoglou, M. and Karapantsios, T.D. "A new method for the characterization of electrically 

conducting liquid bridges" Journal of Colloid and Interface Science 227, 282-290, 2000. 
 

Μια νέα τεχνική βασισμένη στη μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης αναπτύσσεται για την μελέτη μιας 

υγρής γέφυρας σταθερού όγκου και μεταβαλλόμενου μήκους. Η υγρή γέφυρα βρίσκεται μεταξύ δυο 

όμοιων κυλινδρικών ράβδων που οι άκρες τους έχουν μεταβλητή απόσταση μεταξύ τους. Η κύριες 

παράμετροι που καθορίζουν την ηλεκτρική αντίσταση είναι ο όγκος της υγρής γέφυρας και το μήκος της. 

Ένα μαθηματικό πλαίσιο αναπτύσσεται για την ταυτοποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της 

γέφυρας απευθείας από μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης. Ο ρόλος της βαρύτητας συζητάται σε σχέση 

τόσο με τα πειραματικά δεδομένα όσο και με την θεωρητική ανάλυση. Οι θεωρητικοί υπολογισμοί 

δείχνουν μια καλή συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα. 
 
A23. Kostoglou, M., Andritsos, N. and Karabelas, AJ. “Modeling thin film CdS development in a chemical 

bath deposition process”  Industrial Engineering Chemistry Research 39, 3272-3283, 2000. 
 

Η μέθοδος της χημικής εναπόθεσης σε λουτρό (Chemical Bath Deposition, CBD) θεωρείται σήμερα η 

καταλληλότερη μέθοδος για τη παρασκευή λεπτών στιβάδων CdS, οι οποίες μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν για μια σειρά οπτοηλεκτρονικών εφαρμογών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και 

τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Η προσομοίωση της διαδικασίας  CBD που συνοψίζεται στην παρούσα 

εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός χρηστικού μοντέλου, το οποίο θα επιτρέπει βελτιστοποίηση 

(αύξηση της απόδοσης του λουτρού, μείωση των χρησιμοποιούμενων τοξικών υλικών). Το μοντέλο 

περιλαμβάνει όλα τα φυσικά και χημικά φαινόμενα και παραμέτρους, μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση 

έχει ο διπλός ρόλος (θετικός και αρνητικός) της συγκέντρωσης της αμμωνίας. Συγκεκριμένα, η αμμωνία 

αφενός αποτρέπει την ανεπιθύμητη ομογενή πυρηνογένεση (μέσω της συμπλοκοποίησης με το κάδμιο), 

και αφετέρου ελαττώνει το ρυθμό της επιθυμητής επιφανειακής αντίδρασης. Συγκρίσεις με πειραματικά 

δεδομένα δείχνουν την ορθότητα της προσομοίωσης. 
 
A24. Kostoglou, M. and Karabelas, A.J. “On the breakage problem with a homogeneous erosion type 

kernel” Journal of Physics A: Math. Gen. 34, 1-16, 2001. 
 

Στη παρούσα εργασία μελετάται η εξίσωση διάσπασης με μια ομογενή συνάρτηση διάσπασης (πυρήνα) 

τύπου διάβρωσης. Αυτός ο τύπος πυρήνα διάσπασης καθιστά την επίλυση της εξίσωσης διάσπασης με 

συμβατικές μεθόδους εξαιρετικά δύσκολη. Με την κατάλληλη εκμετάλλευση των ιδιοτήτων του πυρήνα 

τύπου διάβρωσης μια νέα εξίσωσης διάβρωσης αναπτύσσεται σαν ένας πρώτης τάξης όρος σε μια σειρά 

διαταραχών ως προς τις παραμέτρους του πυρήνα. Αλλά ακόμα και η νέα εξίσωση δεν μπορεί να λυθεί με 

συμβατικές μεθόδους μιας και έχει πολύκορφες κατανομές σαν λύσεις. Για να ξεπεραστεί αυτή η 

δυσκολία το πρόβλημα αποσυντίθεται σε μια σειρά προβλημάτων για τις γενιές των θραυσμάτων, τα 

οποία δέχονται μονόκορφες κατανομές σαν λύσεις. Παρουσιάζονται διάφορες μέθοδοι επίλυσης των 

τελικών απλοποιημένων προβλημάτων και οι κατανομές που δέχονται σαν λύσεις μελετώνται εκτεταμένα.  
 
A25. Kostoglou, M. and Karabelas, A.J. “A contribution towards predicting the evolution of droplet size 

distribution in flowing dilute liquid/liquid dispersions” Chemical Engineering Science 56, 4283-4292, 
2001.  
 

Τα τελευταία χρόνια άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι σε συνήθη πεδία ροής όπως αυτά που σχηματίζονται 

σε αναδευόμενα δοχεία και αγωγούς η μόνιμη κατάσταση στην κατανομή μεγέθους μιας διεσπαρμένης 

(ρευστής) φάσης, δεν μπορεί να επιτευχθεί σε χρονικές περιόδους πρακτικού ενδιαφέροντος. Έτσι ο 

υπολογισμός της χρονικής εξέλιξης της διασποράς μέσα από την λύση του πληθυσμιακού ισοζυγίου είναι 

αναπόφευκτος. Οι απαιτούμενες συναρτήσεις διάσπασης μπορούν να βρεθούν από πειραματικές 

μετρήσεις κατανομών μεγέθους, επιλύωντας το λεγόμενο αντίστροφο πρόβλημα. Μια νέα βελτιωμένη σε 

σχέση με τη βιβλιογραφία, μέθοδος επίλυσης του αντίστροφου προβλήματος προτείνεται στην παρούσα 

εργασία. Η μέθοδος βασίζεται στη έννοια της αυτοομοιότητας την κατανομής μεγέθους, η οποία φαίνεται 

ότι υπάρχει ακόμα και όταν τα μεγέθη των σωματιδίων βρίσκονται στην περιοχή του μέγιστου ευσταθούς 

μεγέθους. Η προτεινόμενη μέθοδο αντιστροφής βασίζεται στη σύνδεση του σχήματος της κατανομής 

σωματιδίων με αυτή των συναρτήσεων διάσπασης και είναι ευσταθής σε σχέση με την ύπαρξη θορύβου 

στα πειραματικά αποτελέσματα.   
 
A26. Kostoglou, M. and Konstandopoulos, A.G.”Evolution of aggregate size and fractal dimension during    

Brownian coagulation” Journal of Aerosol Science 32, 1399-1420, 2001.  

 

Η συσσωμάτωση μεταξύ σωματιδίων κλασματικής διάστασης (fractal dimension) περιγράφεται 

χρησιμοποιώντας το γενικό πλαίσιο του πληθυσμιακού ισοζυγίου σε πολλές διαστάσεις. Η επίδραση της 

μορφολογίας των συσσωματωμάτων στο ρυθμό συσσωμάτωσης λαμβάνεται υπόψη με την εισαγωγή της 

κλασματικής διάστασης σαν μια δεύτερη ανεξάρτητη μεταβλητή που περιγράφει τον πληθυσμό των 

συσσωματωμάτων διατηρώντας σαν πρώτη μεταβλητή των αριθμό των μονομερών (αρχικών σωματιδίων) 

από τα οποία αποτελούνται. Ένας απλός καταστατικός νόμος ο οποίος δίνει την κλασματική διάσταση του 

συσσωματώματος που προκύπτει από την ένωση δύο συσσωματωμάτων γνωστής κλασματικής 

διάστασης, προτείνεται. Το δισδιάστατο πληθυσμιακό ισοζύγιο για συσσωμάτωση λόγω κίνησης Brown 

επιλύεται στα όρια του συνεχούς μέσου και της ελεύθερης μοριακής ροής χρησιμοποιώντας έναν ειδικά 

σχεδιασμένο πολύ αποδοτικό αλγόριθμο Monte Carlo. Διάφορα ενδιαφέροντα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται με βασικό συμπέρασμα το ότι ενώ η μέση κλασματική διάσταση των συσσωματωμάτων 

κινείται από μια αρχική προς μια ασυμπτωτική τιμή η οποία καθορίζεται από τον μηχανισμό 

συσσωμάτωσης, η κατανομή της παραμένει πολύ στενή.  
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A27. Vallous, N.A., Gavrielidou, M.A., Karapantsios, T.D. and Kostoglou, M. “Performance of a double 

drum dryer for producing pregelatinized maize starches” Journal of Food Engineering 51, 171-183, 
2002. 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η απόκριση ενός ξηραντήρα διπλού τυμπάνου βιομηχανικής κλίμακας 

στις μεταβολές της πίεσης του ατμού, της ταχύτητας περιστροφής των τυμπάνων και της στάθμης της 

τροφοδοσίας μεταξύ των τυμπάνων. Αυτή η στάθμη χρησιμοποιείται σαν παράμετρος εισόδου για πρώτη 

φορά. Οι μεταβλητές εξόδου είναι η περιεκτικότητα σε υγρασία και η παροχή του προϊόντος καθώς και το 

φορτίο των τυμπάνων σε μάζα προϊόντος ανά μονάδα επιφανείας. Η επίδραση της επιφανειακής 

θερμοκρασίας των τυμπάνων και του πάχους του διάκενου μεταξύ των τυμπάνων στις μεταβλητές εξόδου, 

αναλύεται. Μια θεωρητική προσέγγιση παρουσιάζεται για την ποιοτική αξιολόγηση των παραμέτρων που 

καθορίζουν το πάχος του υμένα του προϊόντος. Ο ρόλος της θερμικής αδράνειας του τοιχώματος των 

τυμπάνων στην απόκριση του ξηραντήρα συζητάται. Οι μεταβολές στη θερμική απόδοση του ξηραντήρα 

εκτιμώνται από τον ολικό συντελεστή μεταφοράς θερμότητας. 
 

A28. Georgiadis M.C. and Kostoglou M, “On the Optimization of Drug Release from Multi-Laminated       
        Polymer Matrix Devices” Journal of Controlled Release 77, 273-285, 2002. 

 

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα πλαίσιο βελτιστοποίησης της πολυστρωματικής δομής 

φαρμακευτικών σκευασμάτων ώστε να επιτευγχθεί η ελεγχόμενη απόδοση τους στον οργανισμό. Αρχικά 

αναπτύσσεται ένα απλό μαθηματικό μοντέλο για την μεταφορά μάζας του φαρμάκου μεταξύ διαδοχικών 

στρωμάτων με διαφορετικά πάχη, συντελεστές διάχυσης και αρχικές συγκεντρώσεις φαρμάκου. 

Χρησιμοποιώντας αναλυτικές τεχνικές λύσης και βελτιστοποίησης βρίσκεται η βέλτιστη αρχική 

κατανομή του φαρμάκου για την περίπτωση του ομοιόμορφου συντελεστή διάχυσης. Το αποτέλεσμα 

βρίσκεται σε συμφωνία με αποτελέσματα από τη βιβλιογραφία τα οποία έχουν ληφθεί με περίπλοκες 

αριθμητικές τεχνικές βέλτιστου ελέγχου. Στη συνέχεια μια τυπική προσέγγιση δυναμικής 

βελτιστοποίησης χρησιμοποιείται για τη ταυτόχρονη επιλογή όλων των παραμέτρων που μπορούν να 

ρυθμιστούν (συντελεστές διάχυσης, αριθμός και πάχος στρωμάτων) ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό 

χρονικό προφίλ απόδοσης του φαρμάκου. Το τελικό αποτέλεσμα δείχνει ρυθμούς απόδοσης πολύ πιο 

κοντά στους επιθυμητούς σε σχέση με προηγούμενες προσπάθειες βελτιστοποίησης. 
 
 
A29. Di Stasio, S., Konstandopoulos, A.G. and Kostoglou, M. “Cluster-Cluster aggregation kinetics and 

primary particle growth of soot nanoparticles in flame by light scattering and numerical simulations”  
Journal of Colloid and Interface Science 247, 33-46, 2002. 

 

Η κινητική της συσσωμάτωσης της αιθάλης που παράγεται από φλόγες διάχυσης σε ατμοσφαιρική πίεση 

μελετάται χρησιμοποιώντας τεχνικές σκέδασης του φωτός για την εύρεση της μορφολογίας και του 

μεγέθους των συσσωματωμάτων. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM) χρησιμοποιείται σαν πρωτογενής 

πηγή για την εύρεση της διαμέτρου των μονομερών σωματιδίων για διαφορετικούς χρόνους παραμονής. 

Ο αριθμός των μονομερών ανά συσσωμάτωμα και η συγκέντρωση των συσσωματωμάτων υπολογίζονται 

από την γωνιακή εξάρτηση της πυκνότητας της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. Το βασικό εύρημα είναι ότι 

η κινητική της συσσωμάτωσης που οδηγεί στην δημιουργία γραμμικών συσσωματωμάτων μπορεί να 

περιγραφεί με ένα σταθερό συντελεστή συσσωμάτωσης. Ένα θεωρητικό μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει 

την δημιουργία των μονομερών σωματιδίων αιθάλης, την συσσωμάτωση τους και την εσωτερική 

αναδιαμόρφωση των συσσωματωμάτων αναπτύσσεται και επιλύεται με τεχνική Monte Carlo. Δείχνεται 

ότι με κατάλληλη επιλογή των κινητικών του παραμέτρων το μοντέλο μπορεί να περιγράψει 

ικανοποιητικά την παρατηρούμενη εξέλιξη των σωματιδίων της αιθάλης.  
 
A30. Kostoglou, M. and Konstandopoulos, A.G. “On the transient heat transfer through the solid   
         phase in aggregates and deposit“ Industrial Engineering Chemistry Research 41, 3317-3325, 2002. 

 

Στην παρούσα εργασία διατυπώνονται κριτήρια για την δυνατοτήτα της εφαρμογής της προσέγγισης 

ομοιόμορφης θερμοκρασίας (ΠΟΘ) κατά τη μη μόνιμη μετάδοση θερμότητας μέσα από τη στερεά φάση 

σε συναθροίσεις σφαιρών. Η αιτία για την ύπαρξη της μη μόνιμης κατάστασης είναι η μεταβολή της 

επιβαλλόμενης θερμοκρασίας και η μεταβολή στην επιφάνεια επαφής μεταξύ των σφαιρών. Δείχνεται ότι 
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για την περίπτωση της μεταβολής της θερμοκρασίας η ΠΟΘ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια 

συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων της επιβαλλόμενης διέγερσης. Για τη περίπτωση μεταβολής της 

επιφάνειας επαφής η ΠΟΘ είναι πάντα εφαρμόσιμη αρκεί η ακτίνα επαφής να είναι μικρότερη από το 

10% της ακτίνας της σφαίρας. Έχοντας εξασφαλίσει τη δυνατότητα εφαρμογής της, η ΠΟΘ 

χρησιμοποιείται για τη μελέτη της επίδρασης της μορφολογίας συσσωματωμάτων και σωματιδιακών 

επικαθήσεων στη θερμική τους συμπεριφορά αναλύοντας τις οριακές περιπτώσεις των γραμμικών 

συσσωματωμάτων και των διδιάστατων επικαθήσεων σε πλέγμα. 
 
 
A31. Kostoglou, M. and Karabelas, A.J. “An assessment of low order methods for solving the breakage       
          equation“ Powder Technology 127, 116-127, 2002. 

 

Το πληθυσμιακό ισοζύγιο είναι το ένα απαραίτητο μέσο για την προσομοίωση διεργασιών οι οποίες 

περιλαμβάνουν μείωση μεγέθους στερεών σωματιδίων μέσω θραύσης. Για τη ρύθμιση και τη 

βελτιστοποίηση τέτοιων διεργασιών απαιτούνται αποδοτικοί αλγόριθμοι αριθμητικής επίλυσης της 

εξίσωσης διάσπασης. Όμως οι περισσότερες διαθέσιμες μέθοδοι βασίζονται στη διακριτοποίηση της 

ολοκληρωτικο-διαφορικής εξίσωσης διάσπασης και δεν είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων που περιλαμβάνουν χωρική ανομοιομορφία. Για αυτά τα προβλήματα, η μέθοδος των 

ροπών η οποία μετατρέπει τη συνεχή εξίσωση διάσπασης σε ένα σύστημα λίγων βαθμών ελευθερίας, 

φαίνεται να πλεονεκτεί. Η ακρίβεια διαφόρων εκδοχών της μεθόδου των ροπών εξετάζεται στην παρούσα 

εργασία με σύγκριση των αριθμητικών με τις αναλυτικές λύσεις της εξίσωσης διάσπασης για διάφορες 

τυπικές περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας επιτρέπουν την επιλογή της βέλτιστης 

μεθόδου για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και την εκτίμηση του αναμενόμενου σφάλματος. Περαιτέρω, 

αναλύοντας τα αδύνατα σημεία των προτεινόμενων μεθόδων, θέτονται οι βάσεις για μελλοντικές 

βελτιώσεις.  
 

 

A32. Karapantsios, T.D. and Kostoglou, M. “A conductance study of reducing volume liquid bridges“  
Journal of Colloid and Interface Science 255, 177-188, 2002. 

 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την μελέτη υγρής γέφυρας σταθερού μήκους και μεταβαλλόμενου όγκου. Οι 

υγρές γέφυρες σχηματίζονται μεταξύ δύο όμοιων ράβδων κυλινδρικής διατομής για διάφορες μεταξύ τους 

αποστάσεις. Η εξάτμιση του υγρού χρησιμοποιείται για τη μείωση του όγκου της γέφυρας με ένα συνεχή 

ομαλό τρόπο. Μια ακολουθία συνέχισης (continuation) μηδενικής τάξης ως προς τον αριθμό Bond και τον 

όγκο της γέφυρας συνδυάζεται με την τηλεσκοπική (shooting) μέθοδο για την επίλυση της εξίσωσης 

Young Laplace ώστε να δώσει το σχήμα της υγρής γέφυρας σαν συνάρτηση του στιγμιαίου όγκου της. 

Ένα νέο πολύ αποδοτικό υπολογιστικό σχήμα το οποίο βασίζεται στην μέθοδο των μη ομαλών 

διαταραχών και είναι τάξεις μεγέθους γρηγορότερο από τα εναλλακτικά σχήματα αναπτύσσεται για την 

επίλυση της εξίσωσης του Laplace στη γεωμετρία της υγρής γέφυρας. Η δυνατότητα της εκτίμησης των 

χαρακτηριστικών της υγρής γέφυρας ή του ρυθμού εξάτμισης με σύγκριση θεωρητικών υπολογισμών και 

πειραματικών μετρήσεων αγωγιμότητας συζητάτε εκτεταμένα.  
 
A33. Kalogiani, E.P., Xynogalos, V.A., Karapantsios, T.D. and M. Kostoglou “Effect of feed concentration 

on the production of pregelatinized starch in a double drum dryer” Lebensmittel-Wissenschaft und-
Technologie 35, 703-714, 2002. 

 

Ένας ξηραντήρας διπλού τυμπάνου βιομηχανικής κλίμακας χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

προζελατινοποιημένου αμύλου καλαμποκιού από διαλύματα αμύλου με διάφορες περιεκτικότητες σε 

στερεό. Η πίεση του ατμού, η στάθμη του υγρού μεταξύ των τυμπάνων, η ταχύτητα περιστροφής των 

τυμπάνων και η περιεκτικότητα της τροφοδοσίας σε άμυλο μεταβάλλονται μέσα σε μια περιοχή τιμών οι 

οποίες συναντώνται στην πράξη. Η απόκριση του ξηραντήρα καταγράφεται μέσω της μέτρησης 

ενδεικτικών μεταβλητών όπως η εξωτερική θερμοκρασία τω τυμπάνων, η περιεχόμενη υγρασία στο 

προϊόν, η μαζική παροχή του προϊόντος και το πάχος του. Επίσης παρουσιάζονται πειράματα με 

διαφορετική πίεση ατμού στο κάθε τύμπανο και με προθερμασμένη τροφοδοσία. Οι μετρήσεις της 

παρούσας εργασίας δείχνουν για πρώτη φορά ότι οι εξαρτώμενες από την συγκέντρωση φυσικές ιδιότητες 
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της τροφοδοσίας είναι καθοριστικές για την διεργασία της ξήρανσης μέσω της επίδρασης τους στη 

θερμοκρασιακή κατάσταση των κυλίνδρων.  
 

 

A34. Kostoglou, M. “Exact self-similar solutions to the fragmentation equation with homogeneous discrete   
        kernel” Physica A: Statistical Physics 320, 34-47, 2003.  

 

Νέες ασυμτωτικές στο όριο των μεγάλων χρόνων (αυτοόμοιες) λύσεις του πληθυσμιακού ισοζυγίου 

διάσπασης εξάγονται σε αναλυτική μορφή για την περίπτωση ομογενών διακριτών πυρήνων διάσπασης 

(πυκνότητα πιθανότητας όγκου θυγατρικών σωματιδίων κατά τη διάσπαση). Ο ομογενής διακριτός 

πυρήνας διάσπασης επιτρέπει μόνο συγκεκριμένες τιμές του λόγου μέγεθος θυγατρικού προς μέγεθος 

μητρικού σωματιδίου και δεν αποτελεί συνεχή συνάρτηση όπως οι περισσότεροι πυρήνες. Οι παρούσες 

λύσεις δίνουν τις πρώτες αναλυτικές αυτοόμοιες κατανομές μεγέθους σωματιδίων για ασυνεχείς 

συναρτήσεις διάσπασης 
 
 
Α35. Kostoglou, M. and Karabelas, A.J. “The influence of surface dynamics on electric double layer  
        forces between colloidal surfaces approaching at constant speed” In press, Colloids and Surfaces    
        A: Physicochemical Engineering 216, 229-241. 

 

Σε αυτή την εργασία εξετάζεται η απωστική δύναμη ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας για την περίπτωση δύο 

επίπεδων κολλοειδών επιφανειών οι οποίες πλησιάζουν η μία την άλλη με σταθερή ταχύτητα και 

ταυτόχρονη χαλάρωση των επιφανειακών φορτίων τους. Αναλυτικές λύσεις του προβλήματος 

λαμβάνονται για χαμηλά επιφανειακά δυναμικά και μηχανισμό χαλάρωσης που βασίζεται στην εναλλαγή 

ιόντων μεταξύ επιφανείας και στοιβάδας Stern. Μια προσεγγιστική λύση (ανάπτυγμα σε σειρά 

διαταραχών) λαμβάνεται για την περίπτωση που η χαλάρωση οφείλεται σε πεπερασμένου ρυθμού 

διάσταση των επιφανειακών ιόντων. Για τον πρώτο από τους παραπάνω μηχανισμούς χαλάρωσης η 

δύναμη μεταξύ των επιφανειών όταν βρίσκονται σε επαφή εξαρτάται από την ταχύτητα προσέγγισης 

μέσω μίας σχέσης που δίνεται στην παρούσα εργασία. Για το δεύτερο μηχανισμό η δύναμη καθώς 

πλησιάζουν οι επιφάνειες πάντα αποκλίνει στο άπειρο. Ένας βελτιστοποιημένος αριθμητικός αλγόριθμος 

αναπτύσσεται για την γενική μη γραμμική περίπτωση (μεγάλα επιφανειακά δυναμικά). Τα διαγράμματα 

δύναμης-απόστασης υπολογίζονται για διάφορες συνθήκες και τα αποτελέσματα συζητώνται σε σχέση με 

τη σημασία τους για τη ευστάθεια κολλοειδών διασπορών.  
 
A36. Kostoglou, M., Andritsos, N. and Karabelas, A.J. “Incipient CdS thin film formation” Journal   
       of Colloid and Interface Science 263, 177-189, 2003. 

 
Η ποιότητα του τελικού λεπτού υμένα CdS που αναπτύσσεται με τεχνικές υγρής χημείας καθορίζεται από 

τις διεργασίες που συμβαίνουν κατά τα πρώτα στάδια της επικάθησης οι οποίες με την σειρά τους 

εξαρτώνται από τις φυσικοχημικές ιδιότητες του υποστρώματος και του μέσου διασποράς. Εικόνες SEM 

των επικαθήσεων που σχηματίστηκαν κατά την ροή υδατικού διαλύματος υπερκορεσμένου σε CdS πάνω 

από το υπόστρωμα, δείχνουν ότι οι πυρήνες του CdS σχηματίζονται με συνεχή ρυθμό στο υπόστρωμα και 

μεγαλώνουν ως διακριτά σωματίδια. Με την πάροδο του χρόνου αυτά τα σωματίδια ενώνονται μεταξύ 

τους οδηγώντας στη δημιουργία ενός συμπαγούς υμένα. Με βάση τις πειραματικές παρατηρήσεις, ένα νέο 

μοντέλο αναπτύσσεται το οποίο προβλέπει μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του αναπτυσσόμενου υμένα 

όπως η χρονική εξέλιξη του πάχους του η υμένα και η περίοδος επαγωγής. Δύο τύποι ανάπτυξης 

αναλύονται θεωρητικά. Ο πρώτος που είναι ο απλούστερος βασίζεται στην στιγμιαία δημιουργία των 

πυρήνων στο υπόστρωμα, ενώ ο δεύτερος που είναι πιο κοντά στις πειραματικές παρατηρήσεις θεωρεί 

ένα σταθερό ρυθμό πυρηνογένεσης. 

 

 
A37. Kostoglou, M., Housiada P. and Konstandopoulos A.G. “ Multi-channel simulation of regeneration  
        in honeycomb monolithic diesel particulate filters” Chemical Engineering Science 58, 3273-3283,  
        2003 
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Στην παρούσα εργασία ένα προσομοιωτής φίλτρων αιθάλης χρησιμοποιείται για την μελέτη της 

διεργασίας της αναγέννησης με έμφαση σε εντοπισμένα στο χώρο φαινόμενα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται 

στη επίδραση του κώνου εισόδου των αερίων στο φίλτρο, της μόνωσης του φίλτρου και της δυναμικής 

των θερμών σημείων τα οποία προέρχονται από τη τοπική εναπόθεση ενέργειας. Οι πλευρικές απώλειες 

θερμότητας μέσα από την μόνωση και την περιφέρεια του δοχείου που περιέχει το φίλτρο όπως 

περιγράφονται από το μέγεθος του αριθμού Nusselt (Nu) είναι καθοριστικές για την αποδοτικότητα της 

διεργασίας της αναγέννησης. Ένας αριθμός Nu μικρότερος από 10 είναι ένας καλός σχεδιαστικός στόχος 

για αναγέννηση  με υψηλή απόδοση. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται εδώ, η μόνωση του κώνου 

εισόδου των καυσαερίων μπορεί να οδηγήσει σε 30% αύξηση της απόδοσης της αναγέννησης μέσω της 

εξαφάνισης των ακτινικών κλίσεων της θερμοκρασίας των καυσαερίων στην είσοδο του φίλτρου. 
 
 
A38. Kostoglou, M. and Karapantsios T.D. “On the thermal inertia of the wall of a drum dryer under a  
        cyclic steady state operation” Journal of Food Engineering 60, 453-462, 2003. 
 

Ένα μαθηματικό πλαίσιο αναπτύσσεται για τη μελέτη της μεταφοράς θερμότητας μέσα από τα μεταλλικά 

τοιχώματα περιστρεφόμενων κυλίνδρων που θερμαίνονται εσωτερικά με σκοπό την εφαρμογή του σε 

ξηραντήρες τυμπάνου. Αντίθετα με τις προηγούμενες εργασίες όπου η μερική διαφορική εξίσωση της 

μεταφοράς θερμότητας με αγωγή λύνεται αριθμητικά μέχρι την επίτευξη μιας περιοδικής μόνιμης 

κατάστασης, στην παρούσα εργασία η προαναφερομένη εξίσωση μετασχηματίζεται σε μια ολοκληρωτική 

εξίσωση μικρότερου αριθμού διαστάσεων, η οποία μπορεί να λυθεί  απευθείας για την περιοδική μόνιμη 

κατάσταση. Η ολοκληρωτική εξίσωση επιλύεται χρησιμοποιώντας μια βέλτιστα σχεδιασμένη αριθμητική 

μέθοδο. Επίσης προτείνονται προσεγγιστικές λύσεις του προβλήματος βασισμένες στην αναπαράσταση 

του θερμοκρασιακού προφίλ με πολυώνυμο τρίτου βαθμού. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται όσον 

αφορά τη σημασία της θερμικής αδράνειας στην λειτουργία του ξηραντήρα χρησιμοποιώντας διάφορες 

τεχνικές επίλυσης συγκρίνονται και συζητώνται.  
 
 

A39. Divinis, N., Karapantsios, T.D., Kostoglou, M., Panoutsos, C. S., Bontozoglou, V., Michels,  A. C., 
Sneep, M. C., de Bruijn, R., and Lotz, H. “Bubbles growing in supersaturated solutions at reduced 
gravity” AIChE Journal 50, 2369-2382, 2004. 

 

Στην παρούσα εργασία μελετάται η ανάπτυξη φυσαλίδων σε υγρό κορεσμένο ως προς ένα διαλυμένο 

αέριο όταν η θερμοκρασία τοπικά αυξάνεται καθιστώντας το υπέρκορο. Ο τοπικός υπερκορεσμός 

επιτυγχάνεται με θερμικούς παλμούς διαφορετικής έντασης και διάρκειας που προκαλούνται από έναν 

θερμαντήρα πολύ μικρού μεγέθους. Τα πειράματα πραγματοποιούνται σε περιβάλλον μικροβαρύτητας 

ώστε να μην επηρεάζεται η ανάπτυξη της φυσαλίδας από την άνωση. Αναπτύσσεται ένα μαθηματικό 

μοντέλο της διεργασίας το οποίο βασίζεται στην σφαιρική ανάπτυξη μιας εσωτερικά θερμαινόμενης 

φυσαλίδας μέσα σε ένα υγρό ομοιόμορφης θερμοκρασίας. Η απλή περίπτωση της ανάπτυξης μιας 

ισόθερμης φυσαλίδας επιλύεται αναλυτικά και συγκρίνεται με τις πειραματικές μετρήσεις ώστε να γίνει 

καλύτερα κατανοητή η διεργασία. Δύο διακριτά στάδια μπορούν να παρατηρηθούν στις πειραματικές 

καμπύλες ανάπτυξης της φυσαλίδας: Το αρχικό στάδιο περιγράφεται ικανοποιητικά με ένα παραβολικό 

νόμο τυπικό για την διάχυση ενώ το δεύτερο στάδιο αντιστοιχεί σε γραμμική με τον χρόνο ανάπτυξη. 
 

 A40. Kostoglou* M. and Karabelas A.J. "Optimal low order methods of moments for solving the 
fragmentation equation". Powder Technology 143-144, 280-290, 2004.  
 

Η μέθοδος των ροπών είναι μια εναλλακτική προσέγγιση για την λύση της εξίσωσης διάσπασης σε σχέση 

με τις μεθόδους διακριτοποίησης. Λόγω των μικρών υπολογιστικών της απαιτήσεων είναι ιδανικά 

σχεδιασμένη για την προσομοίωση διεργασιών διάσπασης με χωρική εξάρτηση. Στην πρόσφατη 

βιβλιογραφία υπάρχει μια επισκόπηση της εφαρμογής διαφόρων μεθόδων ροπών στην εξίσωση 

διάσπασης. Αυτή η επισκόπηση περιορίζεται όμως στην ομογενή εξίσωση διάσπασης για την οποία 

διάφορες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για διάφορες μορφές των παραμέτρων της. Στην παρούσα εργασία 

εξετάζονται μέθοδοι οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν για οποιαδήποτε μορφή των συναρτήσεως 

διάσπασης (και μη ομογενή) και μπορούν να επιλεγούν και να ρυθμιστούν για βέλτιστη απόδοση σε 

σχέση με την εφαρμογή για την οποία θα χρησιμοποιηθούν. Με εκτεταμένη σύγκριση μεταξύ των 
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προσεγγιστικών και ακριβών λύσεων συγκεκριμένες μέθοδοι προτείνονται για χρήση κατά την 

προσομοίωση πραγματικών διεργασιών. 

 
 

A41. Kostoglou M., Karabelas A.J. “Analytical treatment of fragmentation-diffusion population balance” 
AIChE Journal 50, 1746-1759, 2004. 

 

Η αναζήτηση ρεαλιστικών λεπτομερών μοντέλων για την προσομοίωση διαφόρων διεργασιών που 

περιλαμβάνουν πληθυσμούς σωματιδίων (αερολύματα, συστήματα διασποράς, μεταλλεύματα, 

μικροοργανισμούς) καθιστά αναγκαία την επέκταση του κλασσικού πληθυσμιακού ισοζυγίου το οποίο 

είναι μηδενικής διάστασης ως προς τις εξωτερικές και μίας διάστασης ως προς τις εσωτερικές 

συντεταγμένες σε περισσότερες διαστάσεις τόσο στις εξωτερικές όσο και στις εσωτερικές συντεταγμένες. 

Συνεισφέροντας σε αυτή τη κατεύθυνση, η παρούσα εργασία εξετάζει μία χωρικά ανομοιογενής διεργασία 

διάσπασης όπου η ανομοιογένεια προέρχεται από επικάθηση στα τοιχώματα και διάχυση. Το ζητούμενο 

είναι η συνδυασμένη επίδραση διάχυσης και διάσπασης στην κατανομή μεγέθους σωματιδίων. Η 

γραμμικότητα της εξίσωσης διάσπασης-διάχυσης επιτρέπει μια σημαντική μαθηματική εμβάθυνση με την 

ανάλυση των λύσεων της σε χωρικές και χρονικές συνιστώσες. Γενικευμένες λύσεις εξάγονται για την 

παραπάνω εξίσωση για αυθαίρετη γεωμετρία, συναρτήσεις διάσπασης, ρυθμούς επικάθησης και πηγές 

σωματιδίων. Η προτεινόμενη προσέγγιση μπορεί να συνδυαστεί με τις γνωστές προσεγγίσεις για την 

αριθμητική επίλυσης της συνήθους εξίσωσης διάσπασης ώστε να ληφθούν λύσεις της εξίσωσης 

διάσπασης-διάχυσης για όλες τις περιπτώσεις. Η παρούσα εργασία σαν πρώτο βήμα περιορίζεται στην 

εύρεση αναλυτικών λύσεων για απλές περιπτώσεις όσον αφορά τις συναρτήσεις διάσπασης, τους ρυθμούς 

επικάθησης και την γεωμετρία.  
 

A42. Kostoglou M. "On the analytical separation of variables solution for a class of integrodifferential 
equations" Applied Mathematics Letters 18, 707-712 JUN 2005 

  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην εύρεση αναλυτικών λύσεων για μια ιδιαίτερη τάξη μερικών 

ολοκληρωτικο-διαφορικών εξισώσεων, με χρήση της μεθόδου χωρισμού των μεταβλητών. Αυτού του 

είδους οι εξισώσεις εμφανίζονται σε ετερογενή προβλήματα μεταφοράς θερμότητας. Οι εξισώσεις που 

μελετώνται αποτελούνται από παραβολικούς και υπερβολικούς όρους οπότε ο κυρίαρχος χαρακτήρας της 

εξίσωσης καθορίζεται από τα σχετικά του βάρη. Το κύριο χαρακτηριστικό της ανάλυσης που 

παρουσιάζεται εδώ είναι ότι οι ιδιοσυναρτήσεις του προβλήματος οι οποίες βρίσκονται σε αναλυτική 

μορφή, δεν σχηματίζουν μια ορθογώνια βάση. Η σύγκλιση της προτεινόμενης λύσης σε μορφή σειράς 

επιταχύνεται όσο ο παραβολικός όρος της εξίσωσης υπερισχύει του υπερβολικού όρου. 
 

A43. Kostoglou* M., Karabelas A.J. "On the-self similar solution of fragmentation equation: Numerical 
evaluation with implication for the inverse problem" Journal of Colloid and Interface Science 284, 
571-581, 2005. 

 

Είναι γνωστό ότι η εξίσωση διάσπασης επιδέχεται λύσεις ομοιότητας για την εξελισσόμενη κατανομή 

μεγέθους σωματιδίων δηλαδή το σχήμα της κατανομής σε κατάλληλο σύστημα συντεταγμένων 

σταθεροποιείται μετά από κάποιο αρχικό χρόνο. Παρά το ότι οι υπάρχουσες λύσεις ομοιότητας σε 

αναλυτική μορφή έχουν μελετηθεί εκτεταμένα, τα αριθμητικά αποτελέσματα είναι πολύ περιορισμένα. Ο 

σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καλύψει το υπάρχον κενό για την περίπτωση των ομογενών 

συναρτήσεων διάσπασης. Γίνεται ανασκόπηση των ήδη γνωστών λύσεων ομοιότητας της εξίσωσης 

διάσπασης και ένας γενικός αλγόριθμος για αριθμητική επίλυση προτείνεται. Παρουσιάζονται 

αποτελέσματα για μία ευρεία περιοχή συναρτήσεων διάσπασης. Περαιτέρω, η εργασία επικεντρώνεται 

στην ανάλυση ευαισθησίας της συσχέτισης μεταξύ της λύσης ομοιότητας και του πυρήνα διάσπασης και 

την σημασία της για το αντίστροφο πρόβλημα διάσπασης δηλαδή την εύρεση του πυρήνα διάσπασης από 

πειραματικές κατανομές μεγέθους σωματιδίων. Δίνονται χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση του 

αντίστροφου προβλήματος.     
 

A44. Divinis, N., Kostoglou*, M.,  Karapantsios T.D.  and Bontozoglou V. "Self-similar growth of a gas 
bubble induced by localized heating: the effect of temperature-dependent transport properties"  Chemical 
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Engineering Science 60, 1673-1683, 2005.  
 

Μια φυσαλίδα η οποία αναπτύσσεται σε ένα υγρό κορεσμένο ως προς το αέριο της φυσαλίδας κάτω από 

την επίδραση μιας εσωτερικής πηγής θερμότητας εξετάζεται σαν απλοποιημένο πρότυπο πρόβλημα για 

την ανάπτυξη μιας φυσαλίδας γύρω από έναν θερμίστορα βυθισμένο σε κορεσμένο υγρό. Γενικά το 

πρότυπο πρόβλημα δεν επιδέχεται λύσεις ομοιότητας αλλά αποδεικνύεται ότι για μια πηγή με ένταση 

αυξανόμενη ανάλογα με την τετραγωνική ρίζα του χρόνου μπορούν να βρεθούν λύσεις ομοιότητας ακόμα 

και στην περίπτωση των εξαρτωμένων από την θερμοκρασία ιδιοτήτων μεταφοράς. Σε αυτή την 

περίπτωση και η ακτίνα της φυσαλίδας αυξάνεται με την τετραγωνική ρίζα του χρόνου με σταθερά 

αναλογίας η οποία πρέπει να βρεθεί από την λύσης ενός προβλήματος συνοριακών τιμών. Η επίδραση της 

θερμοκρασιακής εξάρτησης της διαχυτότητας του αερίου στο υγρό και των αγωγιμοτήτων υγρού και 

αερίου στην ανάπτυξη της φυσαλίδας μελετάται λεπτομερώς. Προσεγγιστικές αναλυτικές τεχνικές 

προτείνονται για τον υπολογισμό ρυθμού ανάπτυξης της φυσαλίδας παρακάμπτοντας την αριθμητική 

επίλυση του προβλήματος συνοριακών τιμών.  
 

 

A45. Giakoumakis D, Kostoglou, M. and Karabelas, A.J. “Induced pulsing in trickle beds-characterestics 
and attenuation of pulses” Chemical Engineering Science 60, 5183-5197, 2005 

  

Η κατακόρυφη ροή υγρού αερίου σε στήλες με πληρωτικό υλικό και περιοδική τροφοδοσία του υγρού (σε 

αρκετά μεγάλες συχνότητες ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως γρήγορη δημιουργία παλμών) σε μια 

περιοχή μέσων ρυθμών τροφοδοσίας που παραπέμπουν στη διαστάζουσα ροή μελετώνται στην παρούσα 

εργασία. Ο σκοπός είναι να βρεθούν οι συνθήκες περιοδικής τροφοδοσίας που οδηγούν σε βελτιωμένα 

υδροδυναμικά χαρακτηριστικά  της στήλης (π.χ. ομοιόμορφη κατανομή φάσεων στην διατομή) και 

αυξημένους ρυθμούς μεταφοράς για την διαστάζουσα  ροή η οποία είναι η πλέον συνηθισμένη σε 

βιομηχανικές εφαρμογές. Μετρώντας το μέσο ως προς την διατομή στιγμιαίο κλάσμα όγκου του υγρού 

ποσοτικές πληροφορίες αποκτώνται για την αξονική μετάδοση και απόσβεση των παλμών πλούσιων σε 

υγρό που σχηματίζονται. Μια φαινομενολογική αντιμετώπιση της διεργασίας απόσβεσης των παλμών 

οδηγεί στην εύρεση ενός συντελεστή απόσβεσης συναρτήσει των διαφόρων παραμέτρων της λειτουργίας 

της στήλης. Οι βασικοί παράμετροι της διεργασίας εκτός από το στιγμιαίο κλάσμα όγκου του ρευστού 

είναι η πτώση πίεσης στην στήλη, η ταχύτητα και το μέγεθος των παλμών τα οποία εξαρτούνται από την 

μέση τροφοδοσίας του υγρού και του αερίου και από την συχνότητα ταλάντωση της περιοδικής 

τροφοδοσίας υγρού. Ο ρυθμός απόσβεσης που υπολογίζεται δείχνει ότι υπάρχει μια μικρή περιοχή 

ρυθμού τροφοδοσίας υγρού και αερίου στην οποία η απόσβεση των παλμών είναι ελάχιστη. Με βάση 

αυτά τα αποτελέσματα γίνονται υποδείξεις για την βέλτιστη περιοχή λειτουργίας μιας στήλης στην οποία 

προκαλούνται τεχνητά παλμοί με περιοδικοί τροφοδοσία ρευστού. 
 

A46. Kostoglou M. and Konstandopoulos A.G. “Effect of soot layer microstructure on Diesel Particulate 
Filter Regeneration” AIChE Journal, 51, 2534-2546, 2005. 

  

Η συμπεριφορά των λεγόμενων φίλτρων αιθάλης εξαρτάται από την δομή των επικαθούμενων 

συσσωματωμάτων αιθάλης. Στο παρελθόν το πρόβλημα της ανάπτυξης επικαθήσεων αιθάλης σε 

κεραμικά φίλτρα εξετάστηκε απουσία αντιδράσεως και η επίδραση των συνθηκών λειτουργίας του 

φίλτρου στην δομή της επικάθησης γίνεται μέσω ενός αριθμού Peclet. Στην παρούσα εργασία μελετάται η 

εξέλιξη διαφόρων χαρακτηριστικών της δομής του στρώματος αιθάλης κατά την οξείδωσης της 

(αναγέννηση φίλτρου). Η επίδραση της δομής της αιθάλης στην κινητική της οξείδωσης επίσης 

αναλύεται. Διάφορα δομικά μοντέλα για το στρώμα της αιθάλης εξετάζονται με έναν ενοποιημένο τρόπο 

και καταστατικές εξισώσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε διάφορους δρόμους εξέλιξης της δομής της 

αιθάλης, καταστρώνονται. Η κατανόηση της εξέλιξης της δομής επικαθήσεων αιθάλης κατά την οξείδωση 

τους είναι μεγάλης σημασίας για τον έξυπνο σχεδιασμό και την προσομοίωση των φίλτρων αιθάλης, 

καθώς και την εκτίμηση της συνολικής μάζας αιθάλης στο εσωτερικό τους. 
 

A47. Kostoglou* M. and Karabelas A.J. “Towards a unified framework for the derivation of breakage 
functions based on the statistical theory of turbulence” Chemical Engineering Science, 60, 6584-
6595, 2005. 
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 Η εξέλιξη της κατανομής μεγέθους ρευστών σωματιδίων (σταγόνες ή φυσαλίδες)  σε τυρβώδη ροή υγρού 

είναι μεγάλης σημασίας για διάφορους τεχνολογικού τομείς. Η μοντελοποίηση αυτής της εξέλιξης με 

χρήση της προσέγγισης των πληθυσμιακών ισοζυγίων απαιτεί την γνώση των λεγόμενων συναρτήσεων 

διάσπασης (συχνότητα και πυρήνας). Με την πάροδο των χρόνων ένας μεγάλος αριθμός συναρτήσεων 

διάσπασης διαφόρων βαθμών πολυπλοκότητας, έχει προταθεί στην βιβλιογραφία. Ανάμεσα σε αυτές 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζονται όσες στηρίζονται στην στατιστική θεωρία του τυρβώδους, γιατί 

προσπαθούν να λάβουν υπόψη την τοπική δομή του πεδίου ροής στο οποίο οφείλεται η διάσπαση. Ο 

σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός γενικευμένου πλαισίου για την δημιουργία 

συναρτήσεων διάσπασης αυτής της κατηγορίας με έναν συστηματικό και συνεπή τρόπο. Οι κύριες 

παράμετροι σε αυτή την προσέγγιση πρέπει να βρεθούν προσαρμόζοντας τα αποτελέσματα της 

μοντελοποίησης σε πειραματικά δεδομένα. Δείχνεται ότι οι συναρτήσεις διάσπασης που εξάγονται με 

βάση το παρόν πλαίσιο οδηγούν σε προβλέψεις για την εξέλιξη του μεγέθους των σωματιδίων οι οποίες 

είναι συνεπείς με τις πειραματικές παρατηρήσεις. Το γενικευμένο πλαίσιο που προτείνεται στην παρούσα 

εργασία είναι ένα σημαντικό βήμα προς το σχεδιασμό μιας κοινά αποδεκτής μεθοδολογίας για την 

μοντελοποίηση της εξέλιξης του μεγέθους ρευστών σωματιδίων σε τυρβώδες πεδίο ροής.    
 

A48. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M. and Vlachos N. “The multiscale nature of Diesel Particulate 
Filter simulation” International Journal of Vehicle Design, 41, 256-284, 2006. 

Η επέκταση των πρακτικών εφαρμογών οι οποίες απαιτούν την χρήση φίλτρων αιθάλης συνοδεύεται από 

την εισαγωγή νέων υλικών για την κατασκευή τους και νέων σχεδίων όσον αφορά τον αριθμό των 

καναλιών, το πάχος των τοιχωμάτων, το μέγεθος των πόρων, το πορώδες, την καταλυτική επικάλυψη κτλ. 

Δεδομένης της εμφάνισης των νέων υλικών ο σχεδιασμός του φίλτρου, η ενσωμάτωση του στο σύστημα 

της εξάτμισης, η βελτιστοποίηση της στρατηγικής αναγέννησης και η αξιολόγηση της επίδρασης της 

συσσώρευσης της στάχτης χρησιμοποιώντας τον παραδοσιακό πειραματικό σχεδιασμό γίνονται πολύ 

επίπονες και δαπανηρές διαδικασίες λόγω του μεγάλου αριθμού των δοκιμών που απαιτούνται. Αυτό το 

γεγονός δίνει τη δυνατότητα της χρησιμοποίησης υπολογιστικών εργαλείων ώστε να μειωθεί ο αριθμός 

των απαιτούμενων πειραμάτων. Η λειτουργία των φίλτρων αιθάλης στηρίζεται σε συνδυασμό φαινομένων 

τα οποία συμβαίνουν ταυτόχρονα σε διάφορες χωρικές και χρονικές κλίμακες και αυτή η ιδιαιτερότητα 

πρέπει να αναγνωριστεί και να ληφθεί υπόψη από τα εργαλεία προσομοίωσης.  
 

A49. Kostoglou* M. and Karapantsios T.D. “Approximate computation of heat sources in axisymmetric  
        microwave heating” AIChE Journal 52, 408-413, 2006. 
 

Η κατανομή της θερμότητας που ελευθερώνεται σε ένα δείγμα θερμαινόμενο με μικροκύματα όπως 

προκύπτει από την επίλυση των εξισώσεων του Maxwell δεν είναι απλή, ειδικά στην περίπτωση 

διηλεκτρικών σταθερών που εξαρτώνται από την θερμοκρασία οπότε απαιτείται αριθμητική επίλυση. Για 

τον παραπάνω λόγο διάφορες απλοποιημένες εκφράσεις για την κατανομή της θερμότητας βασιζόμενες 

στο νόμο του Lambert έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία. Τα όρια της εφαρμογής των απλοποιημένων 

εκφράσεων για την περίπτωση της μονοδιάστατης καρτεσιανής γεωμετρίας έχουν μελετηθεί καιρό πριν, 

αλλά μόλις πρόσφατα έγινε η αντίστοιχη ανάλυση για την κυλινδρική γεωμετρία. Στην παρούσα εργασία 

διάφορες εκφράσεις για την κατανομή της παραγόμενης θερμότητας σε κύλινδρο που ακτινοβολείται 

ακτινικά εξετάζονται και τα όρια εφαρμογής της καλύτερης από αυτές (πιο εκτεταμένα από τα όρια της 

εκφράσεως που προτείνεται στην βιβλιογραφία) παρουσιάζονται.   
 

A50. Kostoglou M. “On the constant kernel Smoluchowski equation: Fast algorithm for solution with   
        arbitrary initial condition” Computer Physics Communications 173, 34-40, 2005. 
 

Παρά την πρόοδο στη επίλυση και κατανόηση της εξίσωσης συσσωμάτωσης του Smoluchowski, ακόμα 

και η πιο απλή της μορφή (σταθερός πυρήνας συσσωμάτωσης) δεν έχει πλήρως εξερευνηθεί. Όλες οι 

υπάρχουσες τεχνικές επίλυσης για το συγκεκριμένο πρόβλημα παρουσιάζονται και δείχνεται ότι δεν είναι 

δυνατό να δώσουν άμεσες και ακριβείς λύσεις για όλη την περιοχή των παραμέτρων του προβλήματος. 

Ένας νέος πολύ γρήγορος αλγόριθμος (ο οποίος βασίζεται στον λεγόμενο διακριτό μετασχηματισμό z) 

προτείνεται για την λύση της εξίσωσης συσσωμάτωσης με σταθερό πυρήνα συσσωμάτωσης. Ο νέος 

αλγόριθμος δεν έχει περιορισμό ως προς την απαιτούμενη ακρίβεια και την περιοχή των παραμέτρων του 

προβλήματος που πρέπει να λυθεί.     
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A51. Kostoglou* M. and Karapantsios T.D. “Approximate solution for a nonisothermal gas bubble growth 
over a spherical heating element” Industrial Engineering Chemistry Research  44, 8127-8135, 2005. 

 

Η πρόσφατη πειραματική εμπειρία έδειξε ότι η παραγωγή μονής φυσαλίδας σε μικρά θερμαντικά στοιχεία 

είναι μία σοβαρή εναλλακτική πρόταση σε σχέση με τη μαζική παραγωγή φυσαλίδων για την μελέτη της 

δυναμικής ανάπτυξης φυσαλίδων αερίου. Η δισδιάστατη δομή της νέας τεχνικής οδηγεί σε σημαντικές 

αποκλίσεις της δυναμικής της ανάπτυξης σε σχέση με την περίπτωση της μαζικής ανάπτυξης η οποία 

μπορεί να περιγραφεί με την κλασική μονοδιάστατη (σφαιρική συμμετρία) θεωρία. Στην παρούσα 

εργασία παρουσιάζεται μια προσεγγιστική θεωρία η οποία επιτρέπει (τουλάχιστον για κάποια περιοχή των 

παραμέτρων του προβλήματος) τον υπολογισμό των καμπυλών εξέλιξης της ακτίνας της φυσαλίδας. Με 

βάση αυτά τα αποτελέσματα η επίδραση της δεύτερης διάστασης του προβλήματος στα χαρακτηριστικά 

ανάπτυξης της φυσαλίδας μπορούν να προσδιοριστούν. Η προσεγγιστική λύση που παρουσιάζεται έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η πλήρης λύση χρησιμοποιώντας υπολογιστική ρευστομηχανική είναι 

πρακτικά αδύνατη για τα σημερινά δεδομένα λόγω των κλιμάκων χρόνου και χώρου που εμπλέκονται στο 

πρόβλημα. 
 
A52. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. and Friedlander S.K. “Bivariate population dynamics simulation 

of fractal aerosol aggregate coagulation and restructuring” Journal of Aerosol Science 37, 1102-
1115, 2006. 

 

Στην παρούσα εργασία το υπάρχον μοντέλο για την εξέλιξη fractal συσσωματωμάτων από μια αρχική 

μορφολογία (όπως αυτή καθορίζεται από την fractal διάσταση τους) στην μορφολογία που καθορίζεται 

από τον μηχανισμό συσσωμάτωσης, επεκτείνεται σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα γενικεύεται η καταστατική 

εξίσωση για την fractal διάσταση του συσσωματώματος που προκύπτει από την συσσωμάτωση δύο 

μικροτέρων, και δεύτερο ένας όρος για την αναδόμηση των συσσωματωμάτων προστίθεται στο 

πληθυσμιακό ισοζύγιο. Διάφορες τεχνικές επίλυσης από λεπτομερής προσομοιώσεις Monte Carlo μέχρι 

απλές προσεγγίσεις της κατανομής ως μονοδιεσπαρμένη (ως προς μέγεθος και fractal διάσταση) 

χρησιμοποιούνται για την επίλυση της δισδιάστατης εξίσωσης συσσωμάτωσης. Η εξέλιξη της fractal 

διάστασης των συσσωματωμάτων για της περίπτωση της συσσωμάτωσης λόγω κίνησης Brown μελετάται 

και δείχνεται ότι η προσθήκη της αναδόμησης καθιστά την δυναμική της εξέλιξης της μορφολογίας πιο 

πλούσια σε συμπεριφορές σε σχέση με την απλή συσσωμάτωση. Ως εφαρμογή της προτεινόμενης 

προσέγγισης, μορφολογικά δεδομένα για ατμοσφαιρικά αεροζόλ από την βιβλιογραφία αναλύονται και 

δείχνονται ότι είναι συμβατά με την συνδυασμένη διεργασία συσσωμάτωσης-αναδόμησης. 
 

A53. Kostoglou* M. and Karabelas A.J. “On the inadequacy of two fluid formulation to model forced 
periodic   flow in trickle beds” Chemical Engineering and Technology 29, 303-307, 2006. 

 

Δείχνεται ότι το γνωστό μοντέλο των δύο ρευστών για την προσομοίωση διφασικών ροών παρά την 

σχετική του επιτυχία στην προσομοίωση κάποιων διφασικών ροών σε μόνιμη ή δυναμική κατάσταση 

είναι θεμελιωδώς ακατάλληλο για την προσομοίωση την διασταλάζουσας ροής σε στήλη πληρωτικού 

υλικού με επιβαλλόμενη περιοδικότητα υψηλής συχνότητας. Αυτού του είδους η περιοδικότητα έχει 

πρακτική αξία γιατί οδηγεί σε αυξημένους συντελεστές μεταφοράς μάζας. Το κύριο συμπέρασμα αυτής 

της εργασίας βασίζεται σε φυσικά επιχειρήματα και σε αποτελέσματα της θεωρητικής ανάλυσης που 

ελήφθησαν με χρήση διαφόρων υπολογιστικών εργαλείων. Η εναλλακτική προσέγγιση της 

χρησιμοποίησης καθαρά φαινομενολογικών μοντέλων για την ανάλυση των  πειραματικών δεδομένων 

συζητάτε. 
 

A54. Kostoglou M. “On the evolution of particle size distribution in pipe flow of dispersions undergoing   
        breakage” Industrial Engineering Chemistry Research 45, 2143-2145, 2006. 
 

Το πρόβλημα της ροής αιωρημάτων μέσα σε σωλήνες για την περίπτωση που τα σωματίδια του 

αιωρήματος υφίστανται διάσπαση και ακτινική διάχυση εξετάζεται σε αυτή την εργασία. Το 

συγκεκριμένο πρόβλημα τέθηκε για πρώτη φορά σε μια προηγούμενη εργασία στην οποία αναλυτικές 

λύσεις παρουσιάστηκαν για την περίπτωση των ομοιόμορφων ακτινικά παραμέτρων του προβλήματος. Ο 

θεμελιωτής των πληθυσμιακών ισοζυγίων καθηγητής Ramkrishna βασιζόμενος στην προηγούμενη μας 

εργασία έλυσε το πρόβλημα για παραμέτρους που αντιστοιχούν σε τυρβώδη ροή. Η αναλυτική λύση που 
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βρήκε του επέτρεψε να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό μας ότι έχουμε βρει τις πιο γενικές αναλυτικές 

λύσεις που μπορούν να υπάρξουν για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην παρούσα εργασία δείχνω ότι η 

λύση του Ramkrishna είναι τελείως λάθος και ο ισχυρισμός μας εξακολουθεί να ισχύει. Σημειώνεται ότι ο 

Ramkrishna αναγκάστηκε να ανασκευάσει την εργασία του αποδεχόμενος πλήρως τις θέσεις μου. 
 

 
A55. Kostoglou M. “The equal size binary breakage problem: evolution towards a steady shape or periodic  
         behaviour?” Journal of Colloid and Interface Science 299, 703-712, 2006.  

 

Κατά τα τελευταία χρόνια η λύση ομοιότητας για την κατανομή μεγέθους σωματιδίων τα οποία υφίσταται 

διάσπαση σε δύο ίσα κομμάτια έχει βρεθεί χρησιμοποιώντας προσεγγιστικές, αριθμητικές και αναλυτικές 

τεχνικές. Όπως πρόσφατα βρέθηκε στην βιβλιογραφία με χρήση δυναμικών προσομοιώσεων η κατανομή 

μεγέθους σωματιδίων για το συγκεκριμένο πρόβλημα που εξετάζουμε δεν προσεγγίζει ποτέ ένα σταθερό 

σχήμα (δηλαδή μια λύση ομοιότητας). Στο φως των νέων αποτελεσμάτων γεννώνται ερωτήματα για το 

πραγματικό νόημα των λύσεων ομοιότητας που υπάρχουν για το εξεταζόμενο πρόβλημα. Ο σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα με την χρήση μόνο αναλυτικών λύσεων για 

την δυναμική εξίσωση της διάσπασης σωματιδίων. Παρεπιπτόντως, η πολύ ενδιαφέρουσα και πλούσια 

δομή και οι ιδιότητες των λύσεων της εξίσωσης διάσπασης σε δύο ίσα τμήματα, αποκαλύπτονται σε όλη 

τους την έκταση. Όπως δείχνεται η έννοια της λύσης ομοιότητας για το συγκεκριμένο πρόβλημα πρέπει 

να επανακαθοριστεί αλλά όχι και να εγκαταληφθεί οριστικά.   
 

A56. Divinis N., Karapantsios T., de Briyin R., Kostoglou M., Bontozoglou, V. and Legros J. “Lateral  
        motion and interaction of gas bubbles growing over spherical and plate heaters” Microgravity Science 

and Technology 18, 204-209, 2006.  
 

Στην παρούσα εργασία μελετάται η κίνηση φυσαλίδων διοξειδίου του άνθρακα οι οποίες αναπτύσσονται 

μέσα σε κανονικό επτάνιο όταν ένας θερμικός παλμός δημιουργεί τοπικό υπερκορεσμό. Η αργή ανάπτυξη 

της φυσαλίδας η οποία ελέγχεται από την διάχυση επιτρέπει την εύκολη παρατήρηση της κίνησης της. Το 

περιβάλλον χαμηλής βαρύτητας μιας παραβολικής πτήσης επιτρέπει τις φυσαλίδες να φτάσουν σε μεγάλα 

μεγέθη και να διατηρήσουν το σφαιρικό σχήμα προτού αποκολληθούν από την θερμαινόμενη επιφάνεια. 

Μια ταχεία κίνηση των φυσαλίδων πάνω στην στερεά επιφάνεια καταγράφηκε για δύο τύπους 

θερμαινόμενης επιφάνειας. Στην περίπτωση που πολλές φυσαλίδες αναπτύσσονται ταυτόχρονα, σύντομα 

αρχίζουν να αλληλεπιδρούν. Φαινόμενα όπως η συσσωμάτωση φυσαλίδων, η συνένωση τους και η 

απομάκρυνση από την επιφάνεια των μεγάλων φυσαλίδων παρατηρούνται. Μια θερμο-τριχοειδή έλξη 

παρατηρείται να ασκείται στις φυσαλίδες που κινούνται ελέυθερα στο ρευστό.    
 

A57. Kostoglou* M., Karapantsios T. and Matis K. “Modeling local flotation frequency in a turbulent flow  
        field” Advances in Colloid and Interface Science 122, 79-91, 2007. 
 

Παρά τη σημασία της τυρβώδους ροής για την αύξηση της κινητικής της επίπλευσης σε βιομηχανικές 

διεργασίες, δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εύρεση αυτής της κινητικής σε ένα 

τυρβώδες πεδίο ροής. Η σωστή εύρεση του τοπικού ρυθμού επίπλευσης αποτελεί το βασικό συστατικό για 

την προσομοίωση και την πρόβλεψη της απόδοσης εξοπλισμού επίπλευσης. Οι υπάρχουσες προσεγγίσεις 

για τον τοπικό ρυθμό επίπλευσης περιορίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές συνθηκών όπως χαμηλό ή 

υψηλό τυρβώδες. Επιπροσθέτως οι συνεισφορές στην επίπλευση της κίνησης της φυσαλίδας λόγω άνωσης 

και της κίνησης των σωματιδίων λόγω βαρύτητας συνήθως αγνοούνται. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο 

ασαφής όσο αφορά τον υπολογισμό των αποδόσεων σύγκρουσης και προσκόλλησης οι οποίες συνήθως 

υπολογίζονται με βάση τις ταχύτητες λόγω βαρύτητας ακόμα και όταν ο κυρίαρχος μηχανισμός της 

επίπλευσης οφείλεται στη τυρβώδη ροή. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ξεκάθαρος: η εύρεση 

μιας γενικής έκφρασης για την κινητική της επίπλευσης σε τυρβώδη ροή η οποία μπορεί και ενοποιεί 

όλους του επιμέρους μηχανισμούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περιοχή των 

παραμέτρων. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας αρχές από την στατιστική θεώρηση του ομογενούς 

τυρβώδους και την κινητική θεωρία των αερίων. 
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A58. Van Vaerenbergh S., Legros J.C., Daridon J.L, Karapantsios T., Kostoglou M. and Saghir  Z.M.     
“Multicomponent transport studies of crude oils and asphaltenes in DSC program” Microgravity 
Science and Technology 18,150-154, 2006. 

 

Το αργό πετρέλαιο έχει ωριμάσει με τους αιώνες στις φυσικές δεξαμενές κάτω από συνθήκες μη 

ισορροπίας. Η προκύπτουσα διαστρωμάτωση των φάσεων μπορεί να προβλεφθεί μόνο με χρήση 

θερμοδυναμικών θεωριών μη ισορροπίας. Είναι πιθανό ότι η συναγωγή η οποία προκαλείται από το 

φαινόμενο Soret παίζει μεγάλο ρόλο. Η εύρεση των παραμέτρων του προβλήματος είναι ο στόχος των 

προγραμμάτων MAP και DSC (συντελεστές διάχυσης και φαινομένου Soret). Οι θεωρητικές μελέτες και 

τα επίγεια πειράματα ολοκληρώνονται με μετρήσεις στα πλαίσια του πειράματος SCCO (συντελεστές 

φαινομένου Soret αργού πετρελαίου) του προγράμματος DSC στην εγκατάσταση SODI (αρχές 2008). Το 

θεωρητικό πρόβλημα παρουσιάζεται εδώ σε μια απλοποιημένη μορφή χρησιμοποιώντας την προσέγγιση 

των Stefan-Maxwell και εφαρμόζεται για κάποιες συνθήκες που συναντώνται στου φυσικούς ταμιευτήρες 

αργού και στο πείραμα GATE το οποίο προτάθηκε για την μελέτη των συνθηκών ανάπτυξης των 

ασφαλτενίων. 
 

A59. Divinis N., Karapantsios T., de Briyin R., Kostoglou M., Bontozoglou, V. and Legros J.  “Bubble 
dynamics during degassing of dissolved gas saturated solutions at microgravity conditions” AIChE 
Journal 52, 3029-3040, 2006.    

 

Στην παρούσα εργασία μελετάται η ανάπτυξη φυσαλίδων σε υγρό κορεσμένο σε διοξείδιο του άνθρακα 

όταν η θερμοκρασία όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει τοπικά καθιστώντας το διάλυμα υπέρκορο σε 

διοξείδιο του άνθρακα. Τρία διαφορετικά υγρά με διαφορετικές φυσικές ιδιότητες μελετώνται: νερό, 

μίγμα γλυκερίνης νερού αναλογίας 42/58 κατά βάρος και κανονικό επτάνιο. Οι φυσαλίδες αναπτύσσονται  

στην άκρη ενός σχεδόν σφαιρικού μικρού θερμαντικού στοιχείου του οποίου η θερμοκρασία 

μεταβάλλεται γραμμικά με την ισχύ του επιβαλλόμενου θερμικού παλμού. Η δημιουργία και η ανάπτυξη 

φυσαλίδων που προκαλούνται από συνεχείς ή διακριτούς θερμικούς παλμούς παρατηρείται. Ένα 

μονοδιάστατο, σφαιρικά συμμετρικό μοντέλο ανάπτυξης φυσαλίδας το οποίο βασίζεται στην μεταφορά 

θερμότητας και μάζας στην πλευρά του υγρού, χρησιμοποιείται για να μετατρέψει της καμπύλες 

ανάπτυξης της φυσαλίδας σε καμπύλες εξέλιξης της μέσης θερμοκρασίας της. Η σύγκριση μεταξύ των 

θερμοκρασιών που εκτιμήθηκαν με τον παραπάνω τρόπο και των άμεσα μετρημένων θερμοκρασιών του 

θερμαντικού στοιχείου αποκαλύπτει τον μηχανισμό της ανάπτυξης της φυσαλίδας.  
 

 

A60. Evgenidis S., Kostoglou M., Karapantsios D. “Electrical conductance study of θ-liquid bridges”    
       Journal of Colloid and Interface Science 302, 597-604, 2006. 
 

Σε αυτή την εργασία μελετάται η συμπεριφορά μικρών υγρών γεφυρών οι οποίες αναπτύσσονται ανάμεσα 

σε δύο οριζόντιες επίπεδες επιφάνειες. Οι γραμμές επαφής των γεφυρών δεν είναι σταθερές αλλά μπορούν 

να κινηθούν ελεύθερα πάνω στις επιφάνειες έχοντας την γωνία επαφής ως παράμετρο. Μια τεχνική 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας εναλλασσόμενου ρεύματος συνδυασμένη με ανάλυση φωτογραφιών υψηλής 

ακρίβειας χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της γέφυρας 

σταθερού όγκου καθώς το μήκος της αυξάνεται σταδιακά μέχρι αυτή να σπάσει. Ένα μαθηματικό πλαίσιο 

αναπτύσσεται για την εύρεση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των γεφυρών κατευθείαν από τα 

αγωγιμομετρικά δεδομένα. Οι θεωρητικοί υπολογισμοί δείχνουν καλή συμφωνία με τα πειραματικά 

δεδομένα για τα περισσότερα μήκη της γέφυρας (αποστάσεις μεταξύ των επιφανειών) εκτός από αυτά που 

βρίσκονται κοντά στο σημείο που σπάει η γέφυρα, γιατί το σχήμα της έχει παραμορφωθεί πολύ. Δείχνεται 

ότι για όχι πολύ μεγάλα μήκη της γέφυρας το χρησιμοποιούμενο μαθηματικό μοντέλο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την εύρεση με ακρίβεια του όγκου του υγρού της γέφυρας και το ελάχιστο πάχος της 

εκμεταλλευόμενο της ηλεκτρικές μετρήσεις.   
 

A61. Kostoglou* M. and Karabelas T.D. “A study of the collisional fragmentation problem using the  
        Gamma distribution approximation” Journal of Colloid and Interface Science, 303, 419-429, 2006. 
 

Το πληθυσμιακό ισοζύγιο που αναφέρεται στην διεργασία της μη γραμμικής διάσπασης έχει αναβαθμιστεί 

τα τελευταία χρόνια από ένα πρωτότυπο για την μελέτη μη γραμμικών ολοκληρωτικοδιαφορικών 
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εξισώσεων σε ένα όχημα για την ανάλυση και την κατανόηση διαφόρων φυσικοχημικών διεργασιών 

τεχνικού ενδιαφέροντος. Η διεργασία της διάσπασης λόγω των συγκρούσεων μεταξύ των σωματιδίων, η 

οποία είναι μία ειδική περίπτωση της μη γραμμικής διάσπασης, μελετάται στην παρούσα εργασία. 

Δείχνεται ότι το πληθυσμιακό ισοζύγιο για την περίπτωση των ομογενών συναρτήσεων διάσπασης 

δέχεται ασυμπτωτικές λύσεις για μεγάλους χρόνους των οποίων το σχήμα δεν εξαρτάται από τον χρόνο 

(λύσεις ομοιότητας). Οι λύσεις ομοιότητας δίνονται αναλυτικά για απλές συναρτήσεις διάσπασης. Με 

βάση το σχήμα των λύσεων ομοιότητας, η μέθοδος των ροπών με χρήση της κατανομής Γάμμα 

χρησιμοποιείται για την εύρεση χρονικά εξαρτημένων λύσεων της μη γραμμικής εξίσωσης διάσπασης 

(από την αρχική κατάσταση ως την σύγκλιση σε λύση ομοιότητας). Οι παραπάνω λύσεις παρουσιάζονται 

για διάφορες τιμές των παραμέτρων και συζητώνται εκτεταμμένα.   
 

A62. Kostoglou M. “Extended cell average technique for the solution of coagulation equation” Journal of    
       Colloid and Interface Science 306,72-81, 2007. 
 

Η μέθοδος των κλάσεων αποτελεί μια πολύ σημαντική κατηγορία τεχνικών για την αριθμητική επίλυση 

του πληθυσμιακού ισοζυγίου προσφέροντας ξεκάθαρα πλεονεκτήματα εναντίον των ανταγωνιστών της 

δηλαδή τις μεθόδους ανώτερης τάξης και τις μεθόδους των ροπών. Κατά τα τελευταία 10 χρόνια μία 

συγκεκριμένη μέθοδος των κλάσεων, η επικαλούμενη μέθοδος σταθερού οδηγού έχει επικρατήσει στην 

επιστημονική βιβλιογραφία για την επίλυση της εξίσωσης συσσωμάτωσης γιατί επιτρέπει την χρήση 

αυθαίρετου πλέγματος και διατηρεί δύο ροπές της κατανομής μεγέθους των σωματιδίων. Πολύ πρόσφατα 

μια νέα μέθοδος (με το όνομα μέθοδος μέσου κελλιού) η οποία δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τη 

μέθοδο σταθερού οδηγού σχεδιάστηκε. Στην παρούσα εργασία η νέα μέθοδος επεκτείνεται ώστε να 

επιτραπεί η διατήρηση τριών ροπών της κατανομής μεγέθους των σωματιδίων. Ένας ευσταθής 

αλγόριθμος για την επίλυση της εξίσωσης συσσωμάτωσης σχεδιάζεται. Αν και η νέα μέθοδος επιτρέπει 

τον βελτιωμένο υπολογισμό ροπών της κατανομής με πρακτικό ενδιαφέρον, ο υπολογισμός της πλήρους 

κατανομής μεγέθους δεν είναι πάντα βελτιωμένος.  
 

A63. Kostoglou M. and Karapantsios T.D. “Bubble dynamics during the non-isothermal degassing of   
         liquids. Exploiting microgravity conditions” Advances in Colloid and Interface Science 134-135, 125-  
         137, 2007. 

Αυτή η εργασία αποτελεί μια ανασκόπηση της μέχρι τώρα προόδου στην κατανόηση των δυναμικών 

φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά την ανάπτυξη φυσαλίδων σε βυθισμένες θερμαινόμενες 

επιφάνειες. Οι φυσαλίδες αερίου δημιουργούνται στις θερμές επιφάνειες επειδή τα παρακείμενα σε αυτές 

στρώματα υγρού θερμαίνονται οδηγώντας σε τοπική εκρόφηση των διαλυμένων αερίων ενώ το υπόλοιπο 

ρευστό παραμένει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η μη ισοθερμοκρασιακή απαέρωση είναι μια πολύ 

περίπλοκη διεργασία η οποία συνδυάζει μεταφορά θερμότητας και μάζας με εναλλαγή ορμής μεταξύ των 

δύο φάσεων. Η άνωση των φυσαλίδων και η φυσική συναγωγή στο ρευστό δίπλα στην θερμή επιφάνεια 

καθιστούν δύσκολη την παρατήρηση της ανάπτυξης των φυσαλίδων στην γη. Πρόσφατα, πειράματα 

ανάπτυξης φυσαλίδων σε συνθήκες μικροβαρύτητας επέτρεψαν σημαντική πρόοδο ως προς την 

κατανόηση του αντικειμένου. Η κινητική της ανάπτυξης της φυσαλίδας εξετάζεται χωριστά από την 

κίνηση της και από την συνένωση μεταξύ των φυσαλίδων. Το πλήρες μαθηματικό πλαίσιο του 

φαινομένου παρουσιάζεται και δεδομένης της αδυναμίας της αριθμητικής επίλυσης του προβλήματος με 

τα τρέχοντα υπολογιστικά μέσα επιχειρείται η εύρεση μιας σειράς προσεγγιστικών λύσεων. Η σύγκριση 

μεταξύ πειραματικών παρατηρήσεων και θεωρητικών προβλέψεων οδηγεί σε χρήσιμες πληροφορίες για 

τους κυρίαρχους μηχανισμούς της ανάπτυξης της φυσαλίδας.   
 

A64. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. and Burtscher H. “Size distribution dynamics of fuel-borne 
catalytic ceria nanoparticles” Journal of Aerosol Science 38, 604-611, 2007. 

Έχει βρεθεί ότι η χρήση προσθέτων καυσίμου τα οποία βασίζονται στο Δημήτριο, σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις στους κινητήρες Diesel οδηγεί σε δίκορφη κατανομή μεγέθους σωματιδίων στην 

εξάτμιση. Για την προσομοίωση αυτού του προβλήματος θεωρείται ότι η κατανομή μεγέθους των 

σωματιδίων της αιθάλης εξελίσσεται γρήγορα προς μια κατάσταση σταθερής συνολικής επιφανείας η 

οποία δρα σαν συλλέκτης των νανοσωματιδίων του προσθέτου. Αυτά τα νανοσωματίδια 

συσσωματώνονται μεταξύ τους αλλά και με τα σωματίδια της αιθάλης. Το μαθηματικό μοντέλο βασίζεται 

σε ένα πληθυσμιακό ισοζύγιο για τα σωματίδια του προσθέτου. Η κύρια παράμετρος στο προκύπτον 

αδιάστατο πληθυσμιακό ισοζύγιο είναι ο λόγος της συνολικής επιφάνειας της αιθάλης προς την αρχική 
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συνολική επιφάνεια του προσθέτου. Αυτή είναι ανάλογη με την συνολική μάζα του προσθέτου. Τα 

πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η κρίσιμη συγκέντρωση προσθέτου για την εμφάνιση της 

δίκορφης κατανομής μεγέθους σωματιδίων στην εξάτμιση, συσχετίζεται γραμμικά με το κλάσμα μάζας 

της αιθάλης στα καυσαέρια. Η παραπάνω ανάλυση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η δομή των σωματιδίων 

της αιθάλης είναι πολύ «ανοικτή» ώστε η επιφάνεια τους να είναι ανάλογη με την μάζα τους.  
 

A65. Agrafiotis, C., Pagkoura, C., Lorenzou, S., Kostoglou, M., and Konstandopoulos  A.G. “Hydrogen 
Production in Solar Reactors” Catalysis Today 127, 265-277, 2007. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση των προσφάτων δραστηριοτήτων της ερευνητικής ομάδας 

στο πεδίο της παραγωγής υδρογόνου σε μονολιθικούς αντιδραστήρες με χρήσης ηλιακής ενέργειας. Η 

ιδέα του μονολιθικού αντιδραστήρα που μεταφέρθηκε από τα συστήματα καθαρισμού των εκπομπών των 

αυτοκινήτων βασίζεται σε κεραμικά υποστρώματα τα οποία είναι βελτιστοποιημένα για την μέγιστη 

απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας και την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών. Τα υποστρώματα αυτά 

επικαλύπτονται με ενεργά υλικά τα οποία μπορούν να δράσουν ως καταλύτες σε αντιδράσεις που οδηγούν 

στη παραγωγή του υδρογόνου. Η δουλειά της ομάδας βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που 

ξεκινάει από την σύνθεση της εξειδικευμένης για παραγωγή υδρογόνου καταλυτικής σκόνης, την 

εναπόθεση της σε πορώδη υποστρώματα, τον έλεγχο των ιδιοτήτων της όπως η θερμοχημική ευστάθεια 

και η απόδοση σε υδρογόνο και τέλος ο σχεδιασμός, η προσομοίωση της λειτουργίας και η 

βελτιστοποίηση των ηλιακών μονολιθικών αντιδραστήρων παραγωγής υδρογόνου. Η παραπάνω 

προσέγγιση έχει οδηγήσει στον πρώτο παγκοσμίως κλειστό θερμοχημικό κύκλο σε λειτουργία ο οποίος 

μπορεί να παράγει υδρογόνο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  (ηλιακή 

ενέργεια και νερό) χωρίς  εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.  
 

A66. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Vlachos N. and Kladopoulou, E. “Advances in the Science  
and Technology of Diesel Particulate Filter Simulation” Advances in Chemical Engineering 33: 
Special Issue on Automotive Emission Control, 213-275, 2007. 

 

Καθώς οι κανονισμοί για τις εκπομπές από κινητήρες Diesel γίνονται όλο και πιο αυστηροί, τα φίλτρα 

αιθάλης έχουν γίνει η πιο σημαντική και η πιο περίπλοκη συσκευή ελέγχου εκπομπών από κινητήρες 

Diesel. Οι παραδοσιακές μέθοδοι σχεδιασμού για τόσο περίπλοκες διατάξεις είναι χρονοβόρες και 

δαπανηρές αν κάποιος θέλει να λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους, λόγω του μεγάλου αριθμού δοκιμών 

που απαιτούνται. Η χρησιμοποίηση εργαλείων προσομοίωσης αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη 

εναλλακτική λύση και έτσι η προσομοίωση όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό 

συστημάτων ελέγχου εκπομπών από αυτοκίνητα. Στα φίλτρα αιθάλης πολλές φυσικές και χημικές 

διεργασίες λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα σε διάφορες χρονικές και χωρικές κλίμακες. Η προσομοίωση 

τους γίνεται εφικτή με την εισαγωγή αποδεκτών παραδοχών ώστε η προσομοίωση να γίνει υπολογιστικά 

ελκυστική για τις ανάγκες των βιομηχανικών χρηστών. Το παρόν κεφάλαιο ανακεφαλαιώνει την παρούσα 

κατάσταση όσον αφορά την επιστήμη της προσομοίωσης των φίλτρων αιθάλης στο Εργαστήριο 

Τεχνολογίας Αερολυμάτων και Σωματιδίων. Ιδιαίτερα τονίζονται πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις σε 

συγκεκριμένους τομείς όπως η αεροδυναμική της εισόδου του φίλτρου, η ροή, επικάθηση και αντίδραση 

των σωματιδίων στην κλίμακα της μικροδομής του υλικού του φίλτρου και η σύνδεση των αλγόριθμων 

προσομοίωσης με κώδικες υπολογιστικής ρευστομηχανικής. Αναφορά σε πειραματικά αποτελέσματα 

γίνεται όπου κρίνεται απαραίτητο για την επιβεβαίωση των παραδοχών πάνω στις οποίες βασίζεται η 

προσομοίωση.   
 

A67.  Kostoglou M., Matis K. and Karapantsios T "A CFD Model for the Design of Large Scale Flotation 
Tanks for Water and Wastewater Treatment" Industrial Engineering Chemistry Research 46, 6590-
6599, 2007. 

 

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα μοντέλο υπολογιστικής ρευστομηχανικής στο οποίο 

ενσωματώνονται συσχετίσεις για την κινητική της επίπλευσης και το οποίο χρησιμοποιείται για την 

προσομοίωση δεξαμενών επίπλευσης που χρησιμοποιούνται σε μονάδες καθαρισμού ύδατος. Ο στόχος 

είναι κυρίως δεξαμενές οι οποίες δεν απαιτούν εξωτερική παροχή ενέργειας για ανάμιξη π.χ. δεξαμενές 

επίπλευσης με διαλυμένο αέρα στις οποίες η άνωση των φυσαλίδων, το βάρος των σωματιδίων και το 

τυρβώδες είναι μηχανισμοί οι οποίοι συμμετέχουν παράλληλα στο φαινόμενο της επίπλευσης. Οι 

παραπάνω μηχανισμοί επίπλευσης αναλύονται και εξετάζεται η σχετική συνεισφορά τους σε όλο το εύρος 



 

Υπόμνημα Μ. Κώστογλου, 2013  65 

των παραμέτρων της διεργασίας της επίπλευσης. Με στόχο την ελάττωση του υπολογιστικού φορτίου 

γίνεται μια σειρά ρεαλιστικών παραδοχών/προσεγγίσεων όσον αφορά την ρευστομηχανική και την 

εξίσωση διατήρησης της μάζας των σωματιδίων. Τα αποτελέσματα των δισδιάστατων προσομοιώσεων 

αποκαλύπτουν μια πολύ περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της ρευστομηχανικής της δεξαμενής και των 

τοπικών ρυθμών επίπλευσης που οδηγεί σε συνολικές αποδόσεις επίπλευσης οι οποίες θα ήταν αδύνατο 

να προβλεφθούν από την θεωρία της επίπλευσης    
 

A68. Kostoglou* M. and Karabelas A.J. “On the breakage of liquid-liquid dispersions in turbulent pipe flow: 
Spatial patterns of breakage intensity” Industrial Engineering Chemistry Research 46, 8220-8228, 
2007. 

 

Η διάσπαση σταγονιδίων κατά την τυρβώδη ροή σε αγωγό διασποράς  υγρού-υγρού έχει μεγάλο 

τεχνολογικό ενδιαφέρoν. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να χρησιμοποιηθούν οι πιο πρόσφατες 

και εξελιγμένες θεωρίες για το συγκεκριμένο πρόβλημα και να ληφθούν ποσοτικές προβλέψεις που θα 

βελτιώσουν την κατανόηση του προβλήματος. Το απλούστερο δυνατό μαθηματικό μοντέλο της 

διεργασίας το οποίο όμως διατηρεί την πλήρη παραμετρική εξάρτηση παρουσιάζεται. Μια νέα αλγεβρική 

προσέγγιση για την ακτινική κατανομή των βασικών παραμέτρων του τυρβώδους προτείνεται. Το 

ολοκληρωμένο μαθηματικό μοντέλο συνδέει την κατανομή του ρυθμού διάσπασης στον αγωγό με τις 

λειτουργικές παραμέτρους της διεργασίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η διάσπαση των σταγονιδίων 

συμβαίνει αποκλειστικά σε μια στενή περιοχή στην περιφέρεια του αγωγού. Σταγονίδια μεγαλύτερα από 

ένα κρίσιμο μέγεθος σπάνε πολύ γρήγορα σε αυτή την περιοχή όπου η τυρβώδης διασπορά είναι αργή και 

δεν προλαβαίνει να διασπείρει τα θραύσματα. Η αλληλεπίδραση διάσπασης και διασποράς φαίνεται ότι 

οδηγεί σε σωματίδια τα οποία αρχικά δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στην διατομή του αγωγού και 

εμφανίζουν επίσης μεγάλες ανομοιομορφίες κατά μήκος του αγωγού. Τα αποτελέσματα της παρούσας 

εργασίας δείχνουν ότι η συνήθης παραδοχή των ομοιόμορφων συνθηκών διάσπασης στην διατομή ενός 

αγωγού με τυρβώδη ροή πρέπει να αναθεωρηθεί.   

 

A69. Goula, A., Kostoglou, M., Karapantsios, T. and Zouboulis, A. “A CFD methodology for the design 

of sedimentation tanks in potable water treatment. Case study: The influence of a feed flow control 

baffle” Chemical Engineering Journal 140, 110-121, 2008. 

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μίας νέας μεθόδου για τη ρευστομηχανική 

προσομοίωση της διεργασίας καθίζησης στην παραγωγή πόσιμου νερού. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται 

για την εξέταση της επίδρασης της εγκατάστασης ενός ανακλαστήρα στην απόδοση καθίζησης. 

 

A70. Karapantsios T., Kostoglou, M. Divinis, N. and Bontozoglou V. “Nucleation, growth and detachment 
of neighboring bubbles over miniature heaters” Chemical Engineering Science, 63, 3438-3448, 2008. 

Η εργασία αυτή μελετά πως ταυτόχρονες φυσαλίδες διοξειδίου του άνθρακα εκροφούνται από το νερό και 

το κανονικό επτάνιο όταν τα υγρά αυτά γίνονται υπέρκορα σε διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα. Ο 

υπερκορεσμός επιτυγχάνεται τοπικά με τη χρήση ενός μικροσκοπικού θερμαντήρα έτσι που οι φυσαλίδες 

μεγαλώνουν σε γειτονικές θέσεις πάνω στον θερμαντήρα. Για να εξουδετερωθεί η άνωση τα πειράματα 

έγιναν σε συνθήκες χαμηλής βαρύτητας.  Ο αριθμός των θέσεων πυρηνογέννεσης και ο χρόνος υστέρησης 

στην πυρηνογέννεση εξαρτώνται από τις ιδιότητες του υγρού και την ισχύ της θέρμανσης. Ταυτόχρονες 

φυσαλίδες δεν μεγαλώνουν ακριβώς με τον ίδιο ρυθμό και υπολογισμοί δείχνουν ότι αυτό αντιστοιχεί σε 

ελαφρώς διαφορετικές θερμοκρασίες των φυσαλίδων. Επιπλέον, οι φυσαλίδες εμφανίζουν μικρότερο 

ρυθμό ανάπτυξης από ότι οι μεμονωμένες φυσαλίδες σε παρόμοιες συνθήκες, μια ένδειξη ότι 

συναγωνίζονται για το διαλυμένο αέριο. Καθώς οι φυσαλίδες μεγαλώνουν εντός του περιβάλλοντος 

κρύου υγρού, η θερμοκρασία του θερμαντήρα μειώνεται με ένα τρόπο που υποδηλώνει την έναρξη 

συναγωγής Marangoni.  Ταυτόχρονες φυσαλίδες αποκολλώνται από τον θερμαντήρα λόγω διαταραχών 

στην υπολειπόμενη επιτάχυνση της βαρύτητας αλλά ακολουθούν διαφορετικό τρόπο στα δύο υγρά. 

Πάντως, αποκολλώνται πάντα την ίδια στιγμή και σε μεγέθη μικρότερα από ότι οι μεμονωμένες 
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φυσαλίδες. Πιστεύεται ότι αυτό οφείλεται στην αποσταθεροποίηση των γραμμών επαφής που προκαλει η 

αύξηση της θερμοκρασίας. 

 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου 
 
Α71. Kostoglou* M. and Karabelas A.J. “On the structure of the single-phase flow field in hollow fiber 

membrane modules during filtration” Journal of Membrane Science 322, 128-138, 2008.  
 

Η δομή του πεδίου ροής στην περίπτωση των μεμβρανών με hollow fibers οι οποίες χρησιμοποιούνται για 

να επαυξάνουν την επιφάνεια επαφής μεταξύ δύο υγρών η ενός υγρού και ενός αερίου έχει μελετηθεί 

εκτεταμένα θεωρητικά. Αντίθετα το πιο περίπλοκο πεδίο ροής το οποίο εμφανίζεται όταν οι μεμβράνες 

αυτές χρησιμοποιούνται για φιλτράρισμα έχει μελετηθεί λιγότερο. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να 

αναλύσει και να επεξηγήσει το συγκεκριμένο πεδίο ροής. Το μαθηματικό πρόβλημα καταστρώνεται και 

κατόπιν γεωμετρικές και φυσικές απλοποιήσεις ενσωματώνονται ώστε το πλήρες πρόβλημα να 

αποσυντεθεί σε μια σειρά από απλούστερα υποπροβλήματα. Επιπρόσθετα με την ανάλυση της δομής και 

των χαρακτηριστικών του προβλήματος, ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξάγει όλες τις δυνατές 

αναλυτικές λύσεις των υποπροβλημάτων. Τέλος παρουσιάζονται αποτελέσματα που βασίζονται σε 

αναλυτικές ή απλές αριθμητικές λύσεις. 
 
Α72. Goula A.M, Kostoglou M, Karapantsios T.D. and Zouboulis A. “The effect of influent temperature 

variations in a sedimentation tank for potable water treatment - A computational fluid dynamics 
study” Water Research 42, 3405-3414, 2008.  

 

Στην εργασία αυτή μελετάται, μέσω προγράμματος υπολογιστικής ρευστομηχανικής, η επίδραση της 

θερμοκρασίας τροφοδοσίας στην απόδοση καθίζησης κατά την παραγωγή πόσιμου νερού,. Συγκεκριμένα, 

εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τυχόν διαφορές μεταξύ αυτής και της θερμοκρασίας του εσωτερικού της 

δεξαμενής, φαινόμενο σύνηθες λόγω διακυμάνσεων της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά την ημερήσια 

λειτουργία, μπορούν να επηρεάσουν το βαθμό καθίζησης των αιωρούμενων στερεών. 
 

A73. Karapantsios T.D., Kostoglou M. and Evgenidis S. “From the growth and detachment of single    

         bubbles to massive bubbly flows” European Low Gravity Research Association NewsLetter 6, 4-6, 
2008. 

 

Φυσαλίδες αερίων μπορούν να δημιουργηθούν σε στερεές επιφάνειες σαν αποτέλεσμα της εκρόφησης 

διαλυμένων αερίων όταν το υγρό καθίσταται υπερκορεσμένο σε σχέση με τα διαλυμένα αέρια. Η 

παρούσα εργασία αποτελεί μία σύνοψη της δουλειάς που γίνεται στο Εργαστήριο ξεκινώντας από βασικά 

φαινόμενα που διέπουν την ανάπτυξη μεμονωμένης φυσαλίδας, ανάπτυξη ομάδας φυσαλίδων, 

αποκόλληση από το τοίχωμα και μεταφορά στο ρευστό και τέλος διάγνωση και χαρακτηρισμό ροής 

φυσαλίδων με εφαρμογή στην πρόληψη της ασθένειας των δυτών που προκαλείται από ανάπτυξη 

φυσαλίδων στις φλέβες και τις αρτηρίες.  
 
Α74. Kostoglou*, M. and Karabelas, A.J. “On sectional techniques for the solution of the breakage 

equation” Computers and Chemical Engineering 33, 112-121, 2009. 

 

Η εξίσωση διάσπασης έχει μεγάλη σημασία για την μοντελοποίηση πολλών φυσικοχημικών διεργασιών. 

Η ανάγκη για επέκταση της σε περισσότερες από μία εσωτερικές συντεταγμένες και σε μη χωρικά-

ομοιόμορφα περιβάλλοντα καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη αποδοτικών αριθμητικών μεθόδων για την 

επίλυση της. Στην παρούσα εργασία δύο νέες μέθοδοι κλάσεων (Τεχνική μέσου κελιού και επεκτεινόμενη 

Τεχνική μέσου κελιού) οι οποίες έχουν πρόσφατα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση της εξίσωσης 

συσσωμάτωσης, εφαρμόζονται στην επίλυση της εξίσωσης διάσπασης και υπόκεινται σε εκτεταμένες 

συγκρίσεις με την καθιερωμένη Τεχνική σταθερού οδηγού. Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων δείχνουν 

ότι αν και οι νέες μέθοδοι δεν μπορούν να προβλέψουν την πλήρη κατανομή μεγέθους των σωματιδίων 

καλύτερα από την Τεχνική σταθερού οδηγού, είναι πολύ ακριβείς στην πρόβλεψη των ροπών της 

κατανομής ακόμα και για μικρή πυκνότητα διακριτοποίησης. Ειδικά η επεκτεινόμενη Τεχνική μέσου 

κελιού μπορεί να θεωρηθεί σαν μια εκδοχή της μεθόδου των ροπών με αύξηση των βαθμών ελευθερίας 

και αυξημένη ακρίβεια. 



 

Υπόμνημα Μ. Κώστογλου, 2013  67 

 
Α75. Damartzis T., Kostoglou M. and Zabaniotou, A. "Simulation of the Agro-Biomass(Olive Kernel) Fast 

Pyrolysis in a Wire Mesh Reactor Considering Intra-Particle Radial and Temporal Distribution of 
Products," International Journal of Chemical Reactor Engineering 7, A1, 2009.  

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα μοντέλο για την γρήγορη πυρόλυση ενός σφαιρικού σωματιδίου 

βιομάζας. Το μοντέλο επιτρέπει την παραγωγή δεδομένων τα οποία δεν είναι πειραματικά προσπελάσιμα 

π.χ. χωρική κατανομή θερμοκρασίας και συγκέντρωσης μέσα στο σωματίδιο. Το μοντέλο 

χρησιμοποιήθηκε για προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον πειραματικό αντιδραστήρα και 

από την βιβλιογραφία. Ειδικότερα μελετήθηκε η επίδραση του ρυθμού θέρμανσης και του μεγέθους του 

σωματιδίου. Το κινητικό μοντέλο συνδυάστηκε με ένα μοντέλο για την μεταφορά θερμότητας. Οι 

σταθερές της κινητικής της αντίδρασης επιλέχθησαν ώστε τα αποτελέσματα να ταιριάζουν με αυτά που 

ελήφθησαν σε έναν εργαστηριακό αντιδραστήρα σε διάφορες θερμοκρασίες. Η αύξηση του ρυθμού 

θέρμανσης φαίνεται να οδηγεί σε αύξηση της μετατροπής της βιομάζας σε υγρά και αέρια προιόντα. 

Αντίθετα η αύξηση του μεγέθους του σωματιδίου φαίνεται να οδηγεί σε μικρότερους βαθμούς 

μετατροπής. Για το συγκεκριμένο σύστημα που μελετήθηκε φαίνεται ότι η ακτινική κατανομή της 

θερμοκρασίας δεν είναι πολύ ανομοιόμορφη οπότε αποδεκτά αποτελέσματα θα μπορούσαν να ληφθούν 

και με ένα απλούστερο μοντέλο. Η σύγκριση με τα πειραματικά δεδομένα δείχνει ότι το μοντέλο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη βαθμού μετατροπής και θερμοκρασίας της διεργασίας της 

πυρόλυσης. 

Α76. Kostoglou* M. and Karabelas, A.J. “Mathematical  analysis of fluid flow and mass transfer in a cross 
flow tubular membrane” Industrial Engineering Chemistry Research 48, 5885-5893, 2009.  

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα απλοποιημένο μοντέλο για την ροή σε σωληνοειδείς 

μεμβράνες. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει πρόσφατα δημοσιευτεί μια μελέτη βασισμένη σε 

αριθμητική επίλυση. Δείχνεται βήμα προς βήμα ότι χρησιμοποιώντας ασυμπτωτικές και αναλυτικές 

τεχνικές ο αριθμός των αδιάστατων αριθμών που διέπουν το πρόβλημα, μπορεί να μειωθεί. Το 

αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι ένα σύστημα αλγεβρικών και ολοκληρωτικών εξισώσεων το οποίο 

παρουσιάζει συγκρίσιμη ακρίβεια με τα πολύ πιο περίπλοκα συστήματα μερικών διαφορικών εξισώσεων 

πού επιλύονται στην βιβλιογραφία. Η παρούσα προσέγγιση επιτρέπει μια πιο διεισδυτική ματιά στην 

δομή του προβλήματος σε σχέση με τη αριθμητική επίλυση, επιτρέπει την επεξήγηση των 

αποτελεσμάτων της αριθμητικής επίλυσης και τέλος μπορεί να εφαρμοστεί σε πιο περίπλοκα μοντέλα 

της υπό μελέτης τεχνολογικής διεργασίας.    
 

A77. Kostoglou M. and Karabelas A.J. “On the fluid mechanics of spiral wound membrane modules” 
Industrial Engineering Chemistry Research 48, 10025-10036, 2009. 

Τα στοιχεία σπειροειδών μεμβρανών αποτελούνται από πολλά μεγάλα φύλλα μεμβράνης με ένα 

υποστήριγμα τύπου δικτυού για το υψηλής πίεσης κανάλι τροφοδοσίας και ένα γέμισμα τύπου υφάσματος 

για το χαμηλής πίεσης κανάλι προιόντος. Έτσι δύο αλληλεπιδρώντα πεδία ροής με ιδιότητες που 

μεταβάλλονται χωρικά συνυπάρχουν. Τα μαθηματικά μοντέλα της λειτουργίας των σπειροειδών 

μεμβρανών τα οποία βασίζονται σε λεπτομερή καταγραφή των φαινομένων μεταφοράς στα στενά 

κανάλια, είναι απαραίτητα εργαλεία για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τόσο των στοιχείων όσο και 

ολόκληρης της μονάδας που τα περιλαμβάνει. Τέτοιου επιπέδου ολοκληρωμένα μαθηματικά μοντέλα δεν 

είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Η συνύπαρξη πολλών κλιμάκων μεγέθους από του πόρους του 

υφάσματος στο κανάλι προιόντος μέχρι το στοιχείο της μεμβράνης καθιστούν την διαδικασία 

μοντελοποίησης πολύ περίπλοκη. Τυπικές προσπάθειες μοντελοποίησης ποικίλουν από λεπτομερή 

καταγραφή των φαινομένων στην μικρότερη κλίμακα μέχρι φαινομενολογική αντιμετώπιση σε επίπεδο 

παραγωγικής μονάδας. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει την ρευστομηχανική των 

σπειροειδών μεμβρανών ξεκινώντας από βασικές αρχές, να προτείνει και να αξιολογήσει κάποιες 

ρεαλιστικές απλοποιήσεις και τέλος να καταλήξει σε ένα μοντέλο το οποίο να ενσωματώνει τα φαινόμενα 
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που συμβαίνουν στις διάφορες κλίμακες μεγέθους και να είναι επιλύσιμο. Η προσπάθεια οδήγησε σε έναν 

αποδοτικό αριθμητικό αλγόριθμο για την εύρεση των ροών και των πιέσεων στα δύο τύπου κανάλια της 

μεμβράνης. Διάφορα τυπικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στην εργασία.     
 

A78. Kyzas G., Kostoglou M. and Lazaridis N. “Copper and chromium(VI) removal by chitosan 
derivatives—Equilibrium and kinetic studies” Chemical Engineering Journal 152, 440-448, 2009. 

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η απομάκρυνση ιόντων χαλκού και χρωμίου από υδατικά συστήματα με 

προσρόφηση σε χιτοζάνη εμβολιασμένη με  αμιδικές και καρβοξυλικές ομάδες. Η πρώτη εμφάνισε τη 

μέγιστη χωρητικότητα για ιόντα χαλκού ίση με 318 mg/g, ενώ η δεύτερη για ιόντα χρωμίου ίση με 935 

mg/g. Πραγματοποιήθηκε θερμοδυναμική ανάλυση της διεργασίας. Επίσης αναπτύχθηκε και κατάλληλο 

μοντέλο για την περιγραφή των κινητικών αποτελεσμάτων. 
 

A79. Kostoglou M., Samaras K. and Karapantsios T.D. “Large wave characteristics and their downstream 
evolution at high Reynolds number falling films” AIChE 56, 11-23, 2010. 

Παρά τις πολλές μελέτες πάνω στην υδροδυναμική κατακόρυφα ρεουσών στοιβάδων υγρού, υπάρχουν 

ακόμα πολλές αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την χρονική και χωρική εξέλιξη των κυμάτων. Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα για τυρβώδεις στοιβάδες σε υψηλούς αριθμούς Reynolds αφού για στρωτές στοιβάδες 

υπάρχουν διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις με σχετική επιτυχία. Για να απλουστευτεί η πολυπλοκότητα 

στις τυρβώδεις στοιβάδες απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες από πειράματα. Σε αυτό το πνεύμα, 

προτείνεται μια καινούργια μέθοδος ανάλυσης πειραματικών χρονοσειρών πάχους υγρής στοιβάδας για 

υψηλούς αριθμούς Reynolds που διαφέρει από την κλασσική ολοκληρωτική στατιστική ανάλυση. 

Καταρχήν τα μεγάλα κύματα εντοπίζονται στις χρονοσειρές και το σχήμα τους περιγράφεται 

προσεγγιστικά από μια καμπύλη με λίγες παραμέτρους. Στατιστική ανάλυση των παραμέτρων αυτών 

δείχνει οικονομία μεγέθους σε μεγάλη βαθμό μέσο της ανεξαρτησίας τους από τις κύριες παραμέτρους 

του προβλήματος. Η όλη διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως μια μέθοδος συμπίεσης της πληροφορίας που 

φέρουν οι πειραματικές χρονοσειρές. Συγκρίνοντας αποτελέσματα σε διάφορες θέσεις κατά μήκος της 

ροής, προκύπτει πληροφορία για την χωρική εξέλιξη των κυμάτων. Η πληροφορία που προέκυψε υπονοεί 

ένα τριδιάστατο χαρακτήρα της ροής της στοιβάδας που κατά παρα΄δοση αγνοείται από όλα τα θεωρητικά 

μοντέλα. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αριθμητική 

ανακατασκευή των πειραματικών χρονοσειρών. 
 

A80. Kalogianni E.P., Varka E.M., Karapantsios T.D., Kostoglou M., Santini E., Liggieri L. and Ravera F. 
“A multi-probe non-intrusive electrical technique for monitoring  emulsification of hexane-in-water 
with the emulsifier C10E5 soluble in  both phases” Colloids and Surfaces A 354, 353-363, 2010. 

Η εργασία αυτή μετράει την μεταβολή του τοπικού κλάσματος νερού κατά τη διάρκεια της 

γαλακτωματοποίησης εξανίου σε νερό με τεχνική ηλεκτρικής αγωγιμομετρίας με τη χρήση πολλαπλών 

μη-παρεμβατικών δακτυλιοειδών ηλεκτροδίων. Ο γαλακτωματοποιητής, C10E5, ήταν αρχικά διαλυμένος 

μόνο στο νερό αν και είναι ιδιαίτερα διαλυτός και στις δύο φάσεις. Αυτό δημιουργεί ενδιαφέρουσα 

κινητική κατά την γαλακτωματοποίηση. Έγιναν πειράματα σε τέσσερεις συγκεντρώσεις 

γαλακτωματοποιητή και τρεις ογκομετρικούς λόγους εξανίου/νερού. Η γαλακτωματοποίηση 

πραγματοποιήθηκε κατά την έντονη ανάμιξη των φάσεων με τουρμπίνα Rushton. Προσομοιώσεις 

υπολογιστικής ρευστομηχανικής χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της κατανομής του ρυθμού 

διασποράς της τυρβώδους ενέργειας μέσα στο δοχείο ανάμιξης. Επιπλέον, έγιναν μετρήσεις 

διεπιφανειακής τάσης (στατικής και δυναμικής) καθώς και μετρήσεις διεπιφαενιακής διασταλτικής 

ελαστικότητας και ιξώδους. Έγινε προσπάθεια να εξηγηθούν οι μετρηθέντες κατανομές φάσεων κατά τη 

γαλακτωματοποίηση με επιχειρήματα σχετικά με τις διεπιφανειακές ιδιότητες και τη διασπορά του 

τυρβώδους. 

 
A81. Kostoglou M., Samaras K. and Karapantsios TD. “Reconstruction of film thickness time traces for 
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wavy turbulent free falling films” International Journal of Multiphase Flow 36, 184-192, 2010. 

Η απευθείας προσομοίωση της υδροδυναμικής κατακόρυφα ρέουσας στοιβάδας υγρού είναι ένας 

δύσκολος υπολογιστικά στόχος. Ειδικά στην περίπτωση τυρβωδών στοιβάδων με κυματισμούς, η 

απαιτούμενη προσπάθεια είναι πέραν των παρόντων υπολογιστικών δυνατοτήτων. Μια εναλλακτική 

προσέγγιση είναι να μειωθεί η πολυπλοκότητα χρησιμοποιώντας πειραματική πληροφορία. Σε αυτό το 

πνεύμα, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανακατασκευή χρονοσειρών πάχους στοιβάδας 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες από πειραματικά δεδομένα. Η διαδικασία ανακατασκευής για τα μεγάλα 

κύματα είναι άμεση και βασίζεται στην απευθείας χρήση κατανομών χαρακτηριστικών παραμέτρων του 

προβλήματος που προσδιορίζονται από την ανάλυση πειραματικών δεδομένων. Τα υπόλοιπα κύματα 

ανακατασκευάζονται με βάση τρία κριτήρια: τα ύψη τους να ακολουθούν μια «γενικευμένη κατανομή», οι 

συχνότητες τους να ταιριάζουν με αυτές που μετρώνται πειραματικά και οι χρονοσειρές πάχους στοιβάδας 

να υπακούν την κατανομή Weibull.  Ο τελικός αλγόριθμος ανακατασκευής δοκιμάστηκε για τυρβώδεις 

στοιβάδες με κυματισμούς σε μεγάλο εύρος αριθμών Reynolds με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Εκτός 

από αποτελεσματικός ο κώδικας είναι στιβαρός και γρήγορος. 
 

A82. Kostoglou* M. “Periodic Thermal Behavior of Porous Media under Oscillating Flow Conditions” 
Industrial Engineering Chemistry Research 49, 5006-5011, 2010. 

Στην παρούσα εργασία μια θεωρητική ανάλυση της μεταφοράς θερμότητας κατά την ροή 

εναλλασσόμενης κατεύθυνσης μέσα από ένα πορώδες μέσο, βασισμένη σε ένα ετερογενές μοντέλο δύο 

εξισώσεων, παρουσιάζεται. Η προηγούμενη ανάλυση η οποία υπάρχει στην βιβλιογραφία γενικεύεται για 

αυθαίρετο μέγεθος της ταχύτητας και αυθαίρετο πρότυπο εναλλαγής της ροής. Χρησιμοποιώντας 

ασυμπτωτική ανάλυση σε σχέση με διάφορες αδιάστατες παραμέτρους, τα όρια αξιοπιστίας της 

αναλυτικής λύσης που υπάρχει στην βιβλιογραφία επαναπροσδιορίζονται. Μια νέα αναλυτική λύση 

αναπτύσσεται για την περίπτωση της θερμικής ισορροπίας μεταξύ στερεού και ρευστού. Ασυμπτωτικά 

αποτελέσματα από την βιβλιογραφία συγκρίνονται με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας η οποία 

συμπληρώνει, δορθώνει και γενικεύει την προηγούμενη μελέτη για το συγκεκριμμένο πρόβλημα που 

υπάρχει στη βιβλιογραφία.   

 
A83. Kyzas G.Z., Kostoglou M. and Lazaridis N.K.  “Relating Interactions of Dye Molecules with Chitosan 

to Adsorption Kinetic Data”  Langmuir 26, 9617-9626, 2010. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της προσρόφησης δύο χρωμάτων σε διαφορετικά 

παράγωγα χιτοζάνης. Τα παράγωγα εμπλουτίζονται με διάφορες λειτουργικές ομάδες για την αύξηση της 

προσροφητικής ικανότητας και διακλαδώνονται για την βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων τους. 

Πειράματα κινητικής εκτελούνται σε τρεις θερμοκρασίες ώστε να βρεθεί η επίδραση της θερμοκρασίας 

στη δυναμικής της προσρόφησης για κάθε συνδυασμό προσροφητικού –χρώματος. Ο ενεργός άνθρακας 

χρησιμοποιείται επίσης σαν προσροφητικό για σύγκριση. Ένα λεπτομερές μοντέλο διάχυσης σε πόρους με 

τοπική ισορροπία προσρόφησης /εκρόφησης αναπτύσσεται για να περιγράψει την κινητική της 

προσρόφησης. Η ύπαρξη κινητικών δεδομένων σε διάφορες θερμοκρασίες βοηθάει στην αναγνώριση του 

μηχανισμού της διάχυσης στα διάφορα προσροφητικά. Οι συντελεστές διάχυσης που εξάγονται είναι 

συμβατοί με τις αναμενόμενες αλληλεπιδράσεις προσροφητικού-χρώματος με βάση την χημική του δομή. 
 

A84. Kostoglou M., Varka E.M., Kalogianni E.P. and Karapantsios T.D. “Evolution of volume fractions and 
droplet sizes by analysis of electrical conductance curves during destabilization of oil-in-water 
emulsions” Journal of Colloid and Interface Science 349, 408-416, 2010. 

Στην παρούσα εργασία μελετάται η αποσταθεροποίηση γαλακτωμάτων εξανίου σε νερό με την χρήση μια 

αγωγιμομετρικής τεχνικής συνεχούς καταγραφής. Τα γαλακτώματα παρασκευάζονται με διαφορετικές 

αναλογίες λαδιού-νερού και διαφορετικές συγκεντρώσεις τασιενεργού (C10E5) σε ένα αναδευόμενο 
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δοχείο. Κατά τον διαχωρισμό των φάσεων στο τέλος της ανάδευσης, καταγράφεται το ηλεκτρικό σήμα 

από δακτυλιοειδή ηλεκτρόδια που βρίσκονται σε διάφορα ύψη στα τοιχώματα του δοχείου. Η χρονική 

εξέλιξη του κλάσματος όγκου του νερού στην περιοχή των ηλεκτροδίων εκτιμάται από τα ηλεκτρικά 

σήματα. Βρίσκεται ότι απουσία συσσωμάτωσης η καμπύλη εξέλιξης του κλάσματος όγκου του από το 

χαμηλότερο ζευγάρι ηλεκτροδίων είναι συμβατό με μια δισδιεσπαρμένη κατανομή μεγέθους σταγόνων. 

Τα μεγέθη και τα κλάσματα όγκου των δύο τύπων σταγόνων εκτιμώνται με χρήση θεωρητικών 

εργαλείων. Τα αποτελέσματα συκρίνωνται με τα μεγέθη που βρίσκονται από οπτικές μετρήσεις και οι 

διαφορές τους συζητώνται λεπτομερώς 

Α85. Bondelind Μ., Sasic S., Pettersson T.J.R., Karapantsios, T.D., Kostoglou M. and Bergdahl L. “Setting 
up a Numerical Model of a DAF Tank: Aspects on Turbulence, Geometry and Bubble Size” Journal 
of Environmental Engineering 136, 1424-1434, 2010. 

Στην παρούσα εργασία συζητάται το πλαίσιο μοντελοποίησης δεξαμενών επίπλευσης διαλυμένου αέρα με 

χρήση κώδικα υπολογιστικής ρευστομηχανικής. Η επιλογή μοντέλου τυρβώδους, η επιλογή ανάμεσα σε 

δύο ή τρεις διαστάσεις, ο σχεδιασμός της γεωμετρίας ροής και η επίδραση του μεγέθους των φυσαλίδων 

εξετάζονται. Η διφασική ροή αέρα νερού προσομοιώνεται με προσέγγιση Euler-Lagrange. Οι συνθήκες 

κάτω από τις οποίες ισχύει η παραδοχή της μόνιμης κατάστασης αναλύονται. Μοντελοποίηση δύο 

διαστάσεων σε μόνιμη κατάσταση είναι κατάλληλη για προσομοίωση διαστρωματωμένου πεδίου ροής. 

Τα μοντέλα δύο διαστάσεων απαιτούν προσαρμογές στην γεωμετρία (π.χ. σωλήνες εισόδου τροφοδοσίας 

και αερίου) ώστε να αναπαραστήσουν κατάλληλα την πραγματική γεωμετρία τριών διαστάσεων. Βρέθηκε 

ότι το μέγεθος των φυσαλίδων έχει μεγαλύτερη επίδραση στην ροή στην ζώνη διαχωρισμού από ότι στην 

ζώνη επαφής.    

 
A86. Samaras K., Zouboulis A., Karapantsios T. and Kostoglou* M.  “A CFD-based simulation study of a 

large scale flocculation tank for potable water treatment” Chemical Engineering Journal 162, 208-
216, 2010. 

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται μια μεθοδολογία προσομοίωσης δεξαμενών κροκίδωσης πόσιμο 

νερού στις οποίες τα στερεά στην τροφοδοσία βρίσκονται σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις. Ο κύριος 

στόχος είναι η λεπτομερής περιγραφή της γεωμετρίας της δεξαμενής ενώ τα φυσικοχημικά φαινόμενα που 

διέπουν την διεργασία αντιμετωπίζονται με έναν απλοποιημένο τρόπο ώστε να μειώνεται ο υπολογιστικός 

φόρτος του μοντέλου χωρίς να περιορίζεται η παραμετρική εξάρτηση του. Σαν παράδειγμα μελετάται μια 

από τις δεξαμενές κροκίδωσης του διυλιστηρίου νερού της Θεσσαλονίκης. Για μικρές συγκεντρώσεις 

στερεών στη τροφοδοσία, η έκταση της κροκίδωσης είναι πολύ μικρή ώστε να οδηγήσει σε μεγέθη 

σωματιδίων ικανών για κατακάθιση. Σε αυτή την περίπτωση η κροκίδωση πρέπει να ενισχυθεί 

αυξάνωντας την συγκέντρωση στερεών στην δεξαμενή ανακυκλώνοντας υπόλειμμα από την δεξαμενή 

κατακάθισης. Το υπολογιστικό εργαλείο που αναπτύχθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό 

και την βελτιστοποίηση δεξαμενών κροκίδωσης που τροφοδοτούνται με σχετικά καθαρό νερό.    

A87. Varka E.M., Ampatzidis C., Kostoglou M., Karapantsios T. and Dutschk V. “On the use of electrical 
conductance measurements for the stability of oil-in-water Pickering emulsions” Colloids and 

Surfaces A 365, 181-188, 2010.  

Οι μη-παρεμβατικές και συνεχούς καταγραφής τεχνικές για τον προσδιορισμό της ευστάθειας των 

γαλακτωμάτων εμφανίζουν όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρων. Η παρούσα εργασία εξετάζει την 

δυνατότητα μιας νέας ηλεκτρικής τεχνικής έναντι δύο κλασσικών τεχνικών (οπτικής και ογκομετρικής) 

ως προς τον προσδιορισμό της ευστάθειας γαλακτωμάτων τύπου Pickering. Υδρόφιλα σωματίδια 

χρησιμοποιούνται για την δημιουργία γαλακτωμάτων Pickering λαδιού σε νερό. Πραγματοποιούνται 

πειράματα για διάφορες αναλογίες λαδιού νερού και διάφορες συγκεντρώσεις σωματιδίων. Η ευστάθεια 

των σωματιδίων καταγράφεται με (i) συνεχή σήματα ηλεκτρικής αγωγιμότητας που αφορούν ένα 

συγκεκριμένο ύψος στο δοχείο και επιτρέπουν τον υπολογισμό του τοπικού κλάσματος όγκου του νερού. 

(ii) Φωτογραφίες από μικροσκόπιο δειγμάτων που λαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 
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επιτρέπουν την εύρεση της κατανομής μεγέθους των σταγονιδίων. (iii) Ογκομετρικές μετρήσεις των 

φάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα οι οποίες επιτρέπουν την εύρεση της θέσης της επιφάνειας που 

χωρίζει τις φάσεις. Παρουσιάζεται ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων των τριών τεχνικών.      
 

A88. Kostoglou* M. “Behavior of solutions of the coagulation equation for the limited uniform coagulation 
kernel” Physics Letters A 374, 4818-4824, 2010.   

Θέτοντας περιορισμό στον ρυθμό συσσωμάτωσης χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση του λόγου μεγέθους 

των δύο σωματιδίων πού συγκρούονται προκύπτει μια νέα οικογένεια συναρτήσεων ρυθμού 

συσσωμάτωσης. Η συμπεριφορά των λύσεων της εξίσωσης συσσωμάτωσης για το απλούστερο μέλος 

αυτής της οικογένειας (ο λεγόμενος Π-ρυθμός) εξετάζεται στην παρούσα εργασία χρησιμοποιώντας 

διάφορα μαθηματικά εργαλεία. Δείχνεται ότι παρόλο που ο ρυθμός εμφανίζει ομογένεια μηδενικής τάξης, 

η εξίσωση συσσωμάτωσης δεν δέχεται αυτοόμοιες λύσεις. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται μια περίπτωση 

όπου ελάχιστη μεταβολή στον ρυθμό συσσωμάτωσης οδηγεί σε μια θεμελιώδη μεταβολή του χαρακτήρα 

της εξίσωσης συσσωμάτωσης. 
 

A89. Bondelind M., Sasic S., Kostoglou M., Bergdahl L. and Pettersson T.J.R. “Single- and two-phase 
numerical models of Dissolved Air Flotation: Comparison of 2D and 3D simulations” Colloids and 
Surfaces A 365, 137-144, 2010. 

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσονται μαθηματικά μοντέλα για την μονοφασική και την διφασική ροή σε 

δεξαμενές επίπλευσης διαλυμένου αέρα. Στην δεύτερη περίπτωση το μίγμα στην δεξαμενή αποτελείται 

από φυσαλίδες αέρα και νερό. Η κίνηση των φυσαλίδων επιλύεται σε ένα Lagrangian πλαίσιο αναφοράς 

και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους δεν λαμβάνεται υπόψη. Ένα μοντέλο τυρβώδους ροής επιλέγεται ώστε 

η προσομοίωση να είναι ρεαλιστική και με το μικρότερο δυνατό υπολογιστικό όγκο. Ο αριθμητικός 

κώδικας αξιολογείται με συγκρίσεις των αποτελεσμάτων του με πειραματικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα 

των συγκρίσεων δείχνουν ότι οι τρισδιάστατες προσομοιώσεις μπορούν να περιγράψουν την μονοφασική 

ροή στην δεξαμενή. Τρισδιάστατες προσομοιώσεις δεν είναι υπολογιστικά εφικτές για την διφασική ροή 

και οι δισδιάστατες μπορούν να περιγράψουν τα κύρια χαρακτηριστικά της ροής στην ζώνη διαχωρισμού 

αλλά όχι στην ζώνη επαφής. 
 

A90. Kyzas G.Z.,  Kostoglou M., Vassiliou A.A. and Lazaridis N. “Treatment of real effluents from dyeing 
reactor: Experimental and modeling approach by adsorption onto chitosan” Chemical Engineering 
Journal 168, 577-585, 2011.  

Στην παρούσα εργασία μελετάται η επεξεργασία (αποχρωματισμός) πραγματικών Βιομηχανικών 

αποβλήτων βαφείου που λαμβάνονται απευθείας από την δεξαμενή χρώματος προτού εισαχθούν στην 

δεξαμενή εξισορρόπησης. Σφαιρίδια χιτοζάνης χρησιμοποιούνται σαν προσροφητικό. Η προσθήκη 

αμιδικών και ιμινικών ομάδων στο σκελετό της χιτοζάνης μέσω αντιδράσεων grafting αυξάνει την 

χωρητικότητα του προσροφητικού ενώ η δικτύωση την καθιστά ικανή για χρησιμοποίηση τουλάχιστον 

για δέκα κύκλους προσρόφησης-εκρόφησης χωρίς σημαντική μείωση χωρητικότητας. Το ιμινο-παράγωγο 

της χιτοζάνηςμε μια δοσολογία 5 g/L οδηγεί σε υπολειματική συγκέντρωση χρώματος μικρότερη από 

1mg/L σε συμφωνία με τα όρια που θέτει η νομοθεσία. Πειράματα διόγκωσης δείχνουν χαμηλή διόγκωση 

(35%) του προσροφητικού. Τα δεδομένα ισσοροπίας προσαρμόζονται επιτυχώς στην ισόθερμη  

Langmuir-Freundlich. Τα πειραματικά κινητικά δεδομένα περιγράφονται από ένα λεπτομερές μαθηματικό 

μοντέλοτο οποίο βασίζεται στην χημική δομή και στην προσέγγιση του προβλήματος ως προσρόφηση 

ενός ψευδοσυστατικού (τόσο για την περίπτωση του πραγματικού όσο και του προσομοιωμένου 

αποβλήτου). Μια εμπορική μορφή ενεργού άνθρακα χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης και 

επιβεβαιώνει την υψηλή χωρητικότητα και την δυνατότητα ανάκτησης των προτεινόμενων παραγώγων 

της χιτοζάνης. 
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A91. Kostoglou M., Georgiou E. and Karapantsios T.D. “A new device for assessing film stability in foams: 
Experiment and theory” Colloids and Surfaces A 382, 64-73, 2011. 

Μια καινοτόμος συσκευή για την καταγραφή της δυναμικής της αποστράγγισης λεπτών υγρών υμενίων τα 

οποία σχηματίζονται γύρω από μια απομονωμένη φυσαλίδα παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία. Η 

τεχνική καταγραφής βασίζεται στην μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης του υμενίου. Αρχικά μια μικρή 

φυσαλίδα αναπτύσσεται μέσα σε μια ηλεκτρικά αγώγιμη υγρή γέφυρα η οποία σχηματίζεται ανάμεσα σε 

δύο κάθετα κεντραρισμένα μεταλλικά  ηλεκτρόδια. Έπειτα το υγρό της γέφυρας αποστραγγίζεται με 

προκαθορισμένη παροχή και με ταυτόχρονη καταγραφή της ηλεκτρικής αντίστασης, μέχρι την 

καταστροφή του συστήματος γέφυρα-φυσαλίδα. Παρουσιάζονται αποτελέσματα για ρυθμούς 

αποστράγγισης μεταξύ 20 και 200 μl/hr οι οποίοι αντιστοιχούν σε συνολικούς χρόνους αποστράγγισης 

μεταξύ 3 και 25 λεπτών. Τα πειράματα πραγματοποιούνται με υδατικά διαλύματα SDS και συγκεντρώσεις 

μεταξύ 50 και 2000 ppm. Ένα απλό θεωρητικό μοντέλο αναπτύσσεται για να περιγράψει την εξέλιξη της 

ηλεκτρικής αντίστασης του συστήματος γέφυρας φυσαλίδας. Το μοντέλο θεωρεί μια σφαιρικού σχήματος 

φυσαλίδα η οποία επηρεάζει το σχήμα της υγρής γέφυρας μόνο σαν ένας πρόσθετος όγκος. Μια απλή 

μαθηματική προσέγγιση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αντίστασης του συστήματος κατά τα 

τελευταία στάδια της αποστράγγισης όταν το πάχος του υμενίου γίνεται πολύ μικρό. Παρουσιάζεται μια 

παραμετρική μελέτη του μοντέλου. Η σύγκριση των πειραματικών με τα θεωρητικά αποτελέσματα δείχνει 

την δυνατότητα της νέας συσκευής να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ευστάθειας αφρών σε 

σχέση με την συνένωση των φυσαλίδων τους.   
 

A92. Kostoglou* M, Karabelas AJ, “Mathematical Analysis of the Meso-Scale Flow Field in Spiral-Wound 
Membrane Modules” Industrial Engineering Chemistry Research 50, 4653-4666, 2011. 

Η χρήση στοιχείων σπειροειδών μεμβρανών με επίπεδα φύλλα για εφαρμογές αντίστροφης ώσμωσης και 

νανοφιλτραρίσματος είναι πολύ εκτεταμένη. Ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας αυτών 

των στοιχείων απαιτεί την μαθηματική μοντελοποίηση τους. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην 

μαθηματική ανάλυση των ρευστομηχανικών εξισώσεων μεσοκλίμακας για ολόκληρο το φύλο της 

μεμβράνης. Οι εξισώσεις αυτές έχουν εξαγχθεί σε προηγούμενη εργασία χρησιμοποιώντας τους νόμους 

διατήρησης της ορμή στην μικροκλίμακα. Το μαθηματικό πρόβλημα επεκτείνεται θεωρώντας χωρική 

κατανομή της υδραυλικής διαπερατότητας τόσο του καναλιού όσο και της μεμβράνης, η οποία μπορεί να 

προέρχεται από επικαθήσεις στην επιφάνεια της μεμβράνης. Η μαθηματική ανάλυση του ολοκληρωμένου 

προβλήματος οδηγεί σε διάφορα επίπεδα προσέγγισης (ανάλογα με τις τιμές των παραμέτρων του 

προβλήματος) τα οποία επιτρέπουν αναλυτικές λύσεις, αριθμητικές λύσεις με μειωμένη διαστατικότητα ή 

αριθμητικές λύσει με βελτιωμένες δυνατότητες σύγκλισης. Προς επιβεβαίωση των προτεινόμενων 

προσεγγίσεων τα αποτελέσματα από τις απλοποιημένες λύσεις συγκρίνονται με τα αποτελέσματα της 

αριθμητικής επίλυσης του πλήρους προβλήματος. Περαιτέρω όλες οι δυνατές αναλυτικές λύσεις καθώς 

και κριτήρια εφαρμογής τους παρουσιάζονται συγκεντρωμένα για πρώτη φορά. Αυτές οι λύσεις μπορούν 

χρησιμοποιηθούν σαν βάση για τον σχεδιασμό προσομοιωτών της δυναμικής λειτουργίας της μεμβράνης.   
 

A93. Karabelas A.J., Kostoglou M. and Mitrouli S.T. “Incipient crystallization of sparingly soluble salts on 
membrane surfaces: The case of dead-end filtration with no agitation” Desalination 273, 105-117, 
2011.  

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συνεισφέρει στον καθορισμό αξιόπιστων κριτηρίων για την 

έναρξη των επικαθήσεων σε μεμβράνες αφαλάτωσης. Μια νέα προσέγγιση προτείνεται για την μελέτη της 

έναρξης της κρυστάλλωσης σε μεμβράνες κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Η προσέγγιση περιλαμβάνει 

μοντελοποίηση και πειράματα αντίστροφης ώσμωσης παρουσία ανθρακικού αβεστίου. Η εξέλιξη της 

συγκέντωσης του ανθρακικού ασβεστίου στην επιφάνεια της μεμβράνης βρίσκεται θεωρητικά από την 

επίλυση της εξίσωσης συναγωγής-διάχυσης. Επιπροσθέτως ένα λεπτομερές κινητικό μοντέλο για την 

πυρηνογένεση και την αύξηση μεγέθους των επιφανειακών σωματιδίων αναπτύσσεται και συνδυάζεται με 

την πεδίο συγκέντρωσης. Τα αποτελέσματα του μοντέλου είναι σε συμφωνία με τα πειραματικά 

αποτελέσματα για υψηλούς υπερκορεσμούς και για μεγάλους χρόνους αλλά  εμφανίζουν αποκλίσεις για 
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μικρότερους χρόνους υποδεικνύοντας την ανα΄γκη για κάποιες βελτιώσεις του μοντέλου. Τα πειραματικά 

δεδομένα σε συμφωνία με το μοντέλο δείχνουν ότι η έναρξη της κρυστάλλωσης στην επιφάνεια της 

μεμβράνης καθορίζεται από την ταχύτητα ροής μέσα από την μεμβράνη και ότι ο λεγόμενος χρόνος 

επώασης είναι ασήμαντος για τυπικές συνθήκες αντίστροφης ώσμωσης. Η ικανότητα ανίχνευσης της 

έναρξης της κρυστάλλωσης καθορίζεται από την ευαισθησία και την χωρική διακριτική ικανότητα της 

μετρητικής τεχνικής που χρησιμοποιείται. Οι περιορισμένων ικανοτήτων χρησιμοποιούμενες τεχνικές 

εξηγούν την ευρεία κλίμακα χρόνων επώασης που εμφανίζεται στην βιβλιογραφία. 
 

A94. Kostoglou M. and  Bikiaris D. “Kinetic Analysis of Nanocomposites Prepared in situ Consisting of an 
Aliphatic Biodegradable Polyester and Fumed Silica Nanoparticles” Macromolecular Reaction 
Engineering 5, 178-189, 2011.  

Στην παρούσα εργασία poly(propylene succinate) (PPSu)/fumed silica (SiO2) νανοσύνθετα υλικά 

παρασκευάζονται με πολυμερισμό συμπύκνωσης και χρήση 0.25, 0.5, 1 and 2.5 wt% SiO2 αντίστοιχα. 

Βρέθηκε ότι η αναλογία του SiO2 επηρεάζει τόσο την αντίδραση εστεροποίησης όσο και την αντίδραση 

πολυσυμπύκνωσης. Αυξάνοντας την αναλογία του SiO2 κατά την εστεροποίηση, ο ρυθμός παραγωγής 

απεσταγμένου νερού ελαττώνεται. Περαιτέρω για χαμηλές συγκεντρώσεις των νανοσωματιδίων SiO2, 

αυτά εκτείνουν τις αλυσίδες του πολυμερούς οδηγώντας σε αύξηση του μοριακού βάρους του PPSu κατά 

την πολυσυμπύκνωση. Σε υψηλές συγκεντρώσεις οδηγούν σε εκτεταμένες αντιδράσεις διακλάδωσης 

μειώνοντας βαθμιαία το μοριακό βάρος του πολυμερούς. Γίνεται εδώ μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός 

ποσοτικού μοντέλου για την επίδραση των σωματιδίων SiO2 στην παραγωγή απεσταγμένου νερού κατά 

την αντίδραση της εστεροποίησης. Βρέθηκε ότι ο κύριος μηχανισμός επίδρασης είναι η προσρόφηση του 

παραγόμενου νερού στα σωματίδια. Ο ρυθμός των φαινομένων προσρόφησης/εκρόφησης πρέπει να 

θεωρηθεί συγκρίσιμος με τον ρυθμό εξάτμισης του νερού ώστε να εξηγηθούν οι πειραματικές καμπύλες 

παραγωγής νερού. 
 

A95. Patrianakos G., Kostoglou, M. and Konstandopoulos, A. “One-dimensional model of solar thermal 
reactors for the co-production of hydrogen and carbon black from methane decomposition” 
International Journal of Hydrogen Energy 36, 189-202, 2011. 

Η θερμική διάσπαση του μεθανίου με χρήση ηλιακής ενέργειας είναι ένας πολλά υποσχόμενος δρόμος για 

συμπαραγωγή υδρογόνου και σωματιδίων άνθρακα (carbon black) με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα. Η παραγωγή σωματιδίων άνθρακα προκαθορισμένου μεγέθους απαιτεί προσεχτικό σχεδιασμό 

και έλεγχο του αντιδραστήρα.. Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα μονοδιάστατο μοντέλο για την 

εξέλιξη των κατανομών μεγέθους των παραγόμενων (fresh) σωματιδίων καθώς και των σωματιδίων που 

υπάρχουν στην τροφοδοσία του αντιδραστήρα (seed) ο οποίος θερμαίνεται έμμεσα από τον ήλιο. Το 

μοντέλο λαμβάνει υπόψη την ομογενή πυρηνογένεση των νέων σωματιδίων, την ετερογενή ανάπτυξη 

τόσο των νέων όσο και των σωματιδίων τροφοδοσίας, την συσσωμάτωση και την δημιουργία στρωμάτων 

άνθρακα στα τοιχώματα του αντιδραστήρα λόγω ετερογενούς αντίδρασης και επικάθησης σωματιδίων. Οι 

μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας που περιλαμβάνονται στο μοντέλο είναι συναγωγή μεταξύ αερίου και 

τοιχωμάτων αντιδραστήρα, συναγωγή μεταξύ αερίου και σωματιδίων, ακτινοβολία μεταξυ τοιχωμάτων 

και σωματιδίων και απελευθέρωση θερμότητας από την χημική αντίδραση. Τα αποτελέσματα του 

μοντέλου για τον βαθμό μετατροπής του μεθανίου συγκρίνονται με αυτά από έναν πειραματικό ηλιακό 

αντιδραστήρα 10 kW και εξάγονται οι κινητικές σταθερές για την ομογενή και την ετερογενή αντίδραση. 

Το μοντέλο που αναπτύχθηκε αποτελεί ένα γρήγορο και απλό εργαλείο για το σχεδιασμό και τον έλεγχο 

βιομηχανικής κλίμακας ηλιακών αντιδραστήρων.  
 

A96. Evgenidis S.P., Zacharias K.A., Karapantsios T.D.and Kostoglou M. “Effect of liquid properties on 
heat transfer from miniature heaters at different gravity conditions” Microgravity Science and 
Technology 23, 123-128, 2011. 
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται πειράματα για την εκτίμηση της μεταφοράς θερμότητας από 

μικρού μεγέθους σφαιροειδή θερμαντικά σώματα σε διαφορετικές συνθήκες βαρύτητας. Τα πειράματα 

έγιναν κατά την διάρκεια της πεντηκοστής αποστολής παραβολικών πτήσεων της Ευρωπαικής Υπηρεσίας 

Διαστήματος τον Μαιο του 2009. Παλμοί θερμότητας δίνονται σε ένα θερμαντικό σώμα βυθισμένο σε ένα 

υγρό και η θερμική του απόκριση καταγράφεται. Τα πειράματα γίνονται με νερό και FC72, δύο υγρά με 

πολύ διαφορετικέ μεταξύ τους φυσικές ιδιότητες. Πειράματα γίνονται όχι μόνο σε καθαρό νερό αλλά και 

σε διασπορές σωματιδίων πολυστυρενίου δύο διαφορετικών μεγεθών. Η συνεισφορά της φυσικής 

συναγωγής στην μεταφορά θερμότητας εκτιμάται από την μεταβολή στις πειραματικές καμπύλες όταν η 

επιτάχυνση της βαρύτητας πηγαίνει από το 0 στο 1.8 g. Η επίδραση της φυσικής συναγωγής είναι 

ξεκάθαρα μεγαλύτερη για το FC72. Η φυσική συναγωγή παρεμποδίζεται στις πυκνές διασπορές 

σωματιδίων αλλά όχι στις αραιές.   
 

A97. Kostoglou M., Evgenidis S.P., Zacharias K.A. and Karapantsios T.D. “Heat transfer from small 
objects in microgravity: Experiments and analysis” International Journal of Heat and Mass Transfer 
54, 3323-3333, 2011. 

Η μεταφορά θερμότητας μεταξύ ενός ρευστού και ενός σώματος σφαιροειδούς σχήματος με μέγεθος κάτω 

του χιλιοστομέτρου αφορά διάφορες διεργασίες. Ένας σημαντικός μηχανισμός μεταφοράς για το 

παραπάνω πρόβλημα είναι η φυσική  συναγωγή η οποία οδηγεί σε ρυθμούς μεταφοράς πολύ 

μεγαλύτερους από την απλή αγωγή. Παρά την εκτεταμένη βιβλιογραφία για ρυθμούς μεταφοράς 

θερμότητας με φυσική συναγωγή προς σφαιρικού σχήματος σώματα, δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση 

γενικής αποδοχής ειδικά για μικρούς αριθμούς Rayleigh. Οι υπάρχουσες συσχετίσεις προβλέπουν μια 

βαθμιαία αύξηση της φυσικής συναγωγής με την ισχύ του βαρυτικού πεδίου. Για να ελεγχθούν αυτές οι 

συσχετίσεις εκτελούνται πειράματα μεταφοράς  θερμότητας σε μικροβαρύτητα. Παλμοί θερμότητας 

παράγονται σε ένα μικρό θερμαντικό στοιχείο σφαιροειδούς σχήματος βυθισμένο σε υγρό και η θερμική 

του απόκριση κατά τη διάρκεια παραβολικών πτήσεων καταγράφεται. Η συνεισφορά της φυσικής 

συναγωγής στην μεταφορά θερμότητας προσδιορίζεται από πειράματα με μεταβαλλόμενη επιτάχυνση από 

0g σε 1.8g. Τα πειράματα έδειξαν τελείως απρόσμενα ότι ο αριθμός Rayleigh πρέπει να λάβει μια 

ελάχιστη τιμή πρίν καταγραφέι οποιαδήποτε ένδειξη ύπαρξης φυσικής συναγωγής. Τα περιαμτικά 

αποτελέσματα απουσία φυσικής συναγωγής περιγράφονται επιτυχώς από προσεγγιστικές λύσει του 

προβλήματος αγωγής σε μη μόνιμη κατάσταση και σφαιροειδή γεωμετρία. 
 

A98. Kostoglou* M. and Karabelas A.J. “On population balance modeling of membrane bioreactor 
operation with periodic back-washing” AIChE Journal 57, 2274-2281, 2011. 

Στην παρούσα εργασία  παρουσιάζεται ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων της 

λειτουργίας ενός τύπου βιοαντιδραστήρα μεμβρανών με περιοδική αντίστροφη πλύση και βιοαντιδράσεις 

οι οποίες λαμβάνου χώρα κυρίως στην διεσπαρμένη φάση και όχι στα βιο-υμένια. Η ανάλυση των 

διαφόρων χρονοκλιμάκων του προβλήματος οδηγεί σε απλοποιημένες εξισώσεις που περιγράφουν το 

πρόβλημα βασιζόμενες σε πληθυσμιακά ισοζύγια. Η κατανομή μεγέθους σωματιδίων βρίσκεται από την 

λύση του αντίστοιχου πληθυσμιακού ισοζυγίου. Ως παράδειγμα για την επιβεβαίωση της ανάγκης χρήσης 

του προτεινόμενου τύπου μοντέλου για τους βιοαντιδραστήρες μεμβρανών, η πλέον απλή περίπτωση της 

μόνιμης κατάστασης λειτουργίας με αμελητέο ρυθμό βιοαντιδράσεων εξετάζεται λεπτομερώς. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα, ο βαθμός απόδοσης της βιοαντίδρασης εξαρτάται από την κατανομή μεγέθους των 

σωματιδίων η οποία είναι το αποτέλεσμα της ισορροπίας μεταξύ της συσσωμάτωσης, της διάσπασης των 

σωματιδίων και της αντίστροφης πλύσης η οποία οδηγεί σε διάρρηξη του βιο-υμενίου. Η παρούσα 

ανάλυση αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην μοντελοποίηση βιοαντιδραστήρων μεμβράνης.    
 

A99. Kostoglou M., Lekkos C.P. and Konstandopoulos A.G. “On mathematical modeling of solar hydrogen 
production in monolithic reactors” Computers and Chemical Engineering 351, 915-1922, 2011. 
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Η παραγωγή υδρογόνου που βασίζεται στην εκμετάλλευσης της αντίδρασης διάσπασης νερού και της 

ηλιακής ενέργειας, σε έναν μονολιθικό αντιδραστήρα είναι μια καινοτόμος και πολλά υποσχόμενη 

διεργασία. Η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της απόδοσης της αντίδρασης και της ευστάθειας των υλικών 

κατά την διάρκεια της λειτουργίας του αντιδραστήρα καθιστούν αναγκαία την βελτιστοποίηση και τον 

έλεγχο της διεργασίας με την χρήση προχωρημένων μαθηματικών μοντέλων. Η πολυπλοκότητα των 

γεωμετρικών και των λειτουργικών χαρακτηριστικών της διεργασίας αποκλείουν την χρήση ενός 

γενικευμένου μοντέλου για βελτιστοποίηση έτσι η διάσπαση του μοντέλου σε διαφορετικές χωρικές 

κλίμακες προτείνεται. Διαφορετικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για την μελέτη διαφορετικών πλευρών της 

διεργασίας. Τα μοντέλα επικοινωνούν μεταξύ τους μεταφέροντας πληροφορίες από κλίμακα σε κλίμακα. 

Δείχνεται ότι όταν το υλικό του μονολίθου είναι το καρβίδιο του πυριτίου το μονοδιάστατο μοντέλο του 

απλού καναλιού είναι το πλέον κατάλληλο για χρήση σε μελέτες βελτιστοποίησης. Οι παραπάνω γενικές 

αρχές περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα εργασία για να διαφωτίσουν το πρόβλημα 

μοντελοποίησης της συγκεκριμένης διεργασίας.     
  

A100. Kostoglou* M. and Karabelas A.J. “On modeling incipient crystallization of sparingly soluble salts in     
frontal membrane filtration” Journal of Colloid and Interface Science 362, 202-214, 2011. 

Η μοντελοποίηση των αρχικών σταδίων της κρυστάλλωσης επάνω σε στοιχεία μεμβρανών αφαλάτωσης 

είναι ένα πολύ δύσκολο έργο λόγω των περιπλοκών που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των 

φυσικοχημικών συνθηκών (που οδηγούν σε υπερκορεσμό) με το πεδίο ροής και τα αντίστοιχα φαινόμενα 

μεταφοράς. Η δημιουργία στερεάς φάσης και η μεταβολή της γεωμετρίας που προκαλεί στην μεμβράνη 

πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αν και όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά πρέπει εν τέλει να περιληφθούν 

στο μαθηματικό μοντέλο, είναι πολύ σημαντικό να τα απομονώσουμε και να εξετάσουμε το καθένα 

ξεχωριστά βελτιώνοντας την κατανόηση τους και αναπτύσσοντας επιμέρους τεχνικές οι οποίες θα 

βοηθήσουν την σύνθεση του πλήρους μοντέλου. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα φαινόμενα 

παραγωγής στερεάς φάσης λαμβάνοντας υπόψη τις προκαλούμενες μεταβολές στην επιφάνεια της 

μεμβράνης. Μια θεωρία μέσου πεδίου που περιλαμβάνει πυρηνογένεση και αύξηση μεγέθους τόσο των 

επιφανειακών όσο και των διεσπαρμένων σωματιδίων αναπτύσσεται. Η σχετική σημασία των δύο τύπων 

σωματιδίων εξετάζεται. Η θεωρία μέσου πεδίου μπορεί προσεγγιστικά να χρησιμοποιηθεί για την 

εκτίμηση των συντελεστών μεταφοράς προς τα επιφανειακά σωματίδια μέσω ενός αντιπροσωπευτικού 

προβλήματος μοναδιαίου κελλιού. Το πρόβλημα του μοναδιαίου κελλιού περιγράφεται και επιλύεται και 

αποτελέσματα για τα πεδία ταχυτήτων και συγκέντρωσης γύρω από τα επιφανειακά σωματίδια καθώς και 

για του συντελεστές μεταφοράς παρουσιάζονται.  
 

A101. Kostoglou* M. “The equimaterial approach for the numerical solution of the one dimensional 
transient diffusion equation with zero flux boundary conditions” Applied Mathematics and 
Computation 218, 1353-1359, 2011. 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται μια νέα προσέγγιση για την κίνηση του πλέγματος διακριτοποίησης 

κατά την αριθμητική επίλυση της μεταβατικής εξίσωσης διάχυσης σε μια χωρική διάσταση με οριακές 

συνθήκες μηδενικής ροής. Το νέο κριτήριο για την κίνηση του πλέγματος είναι ότι το ποσό της 

διαλυμένης ουσίας σε κάθε διάστημα διακριτοποίησης πρέπει να είναι ένα προκαθορισμένο ποσοστό του 

συνολικού ποσού. Αυτό πρέπει να ισχύει σε κάθε χρονική στιγμή. Η παραπάνω απαίτηση δεν 

υπαγορεύεται ρητά κατά την επίλυση, αλλά ενσωματώνεται έμμεσα στην εξίσωση με τον κατάλληλο 

μετασχηματισμό μεταβλητών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι παρόλο που η τεχνική οδηγεί στην 

κατάλληλη κίνηση του πλέγματος, η λύση δεν είναι ακριβής λόγω της εμφάνισης ανωμαλιών στις οριακές 

συνθήκες κατά τον μετασχηματισμό μεταβλητών. Δείχνεται ότι με τον κατάλληλο χειρισμό της λύσης 

στην περιοχή των ανωμαλιών ακριβή αποτελέσματα μπορούν ληφθούν και η νέα μέθοδος να 

αντικαταστήσει τους υπάρχοντες αλγόριθμους κινούμενου πλέγματος.  

 
A102. Lioumbas J.S., Kostoglou M. and Karapantsios T.D. “On the capacity of a crust-core model to 

describe potato deep-fat frying” Food Research International 46, 185-193, 2012. 
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Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα σχετικά απλό μοντέλο κρούστας-ψίχας για την μεταφορά 

θερμότητας και μάζας σε μια οικιακή φριτέζα. Το μοντέλο συνδυάζει χαρακτηριστικά υπαρχόντων 

μοντέλων κρούστας ψίχας με σκοπό να μειώσει τον αριθμό των εξωτερικών παραμέτρων, να μειώσει το 

υπολογιστικό φορτίο και να περιορίσει τις μεταβλητές εξόδου σε αυτές που μπορούν να μετρηθούν 

πειραματικά. Τα παραπάνω πρέπει να γίνουν χωρίς να θυσιαστεί ο ρεαλισμός του μοντέλου. Η εξέλιξη 

της θερμοκρασίας του λαδιού στην φριτέζα μοντελοποιείται ανεξάρτητα. Συγκρίσεις μεταξύ των 

θεωρητικών και πειραματικών καμπυλών εξέλιξης των θερμοκρασιών πατάτας και λαδιού δείχνουν καλή 

συμφωνία. Ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ θεωρητικών και πειραματικών καμπυλών παραγωγής ατμού 

εξαρτάται από τις συνθήκες τηγανίσματος δείχνοντας την οριακή δυνατότητα του μοντέλου κρούστας-

ψίχας να περιγράψει το τηγάνισμα της πατάτας. Η απόκλιση μεταξύ θεωρητικών και πειραματικών 

καμπυλών υποδεικνύει τον τρόπο βελτίωσης του μοντέλου το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει την ύπαρξη 

επιφανειακού νερού και την ύπαρξη μια ζώνης διάχυσης πεπερασμένου πάχους η οποία χωρίζει την 

κρούστα από την ψίχα.     

A103. Kostoglou M. and Karabelas A.J. “A mathematical study of the evolution of fouling and operating 
parameters throughout membrane sheets comprising spiral wound modules ” Chemical Engineering 
Journal 187, 222-231, 2012. 

Τοπικά πειραματικά δεδομένα για θεμελιώδεις μεταβλητές στα φύλλα στοιχείων σπειροειδών μεμβρανών 

δεν μπορούν να βρεθούν στην βιβλιογραφία και είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν πειραματικά. Για αυτό 

τον λόγο τα θεωρητικά μοντέλα είναι ουσιαστικά για την κατανόηση της εξέλιξης των επικαθήσεων στις 

μεμβράνες και για την βελτίωση του σχεδιασμού και της λειτουργίας των αντίστοιχων στοιχείων. Το 

μαθηματικό μοντέλο το οποίο αναπτύσσεται με έναν θεμελιώδη τρόπο εδώ, λαμβάνει υπόψη την χωρική 

κατανομή του πεδίου ταχυτήτων μέσα στα κανάλια με τους ινώδεις αναμικτήρες και την άλληλεπίδραση 

αυτής της κατανομής με την αναπτυσσόμενη επικάθηση. Ένα ρεαλιστικό δυναμικό μοντέλο 

μεσοκλίμακας, τυπικό για τα πρώτα στάδια οργανικής ρύπανσης των μεμβρανών καταστρώνεται. Η 

κατάλληλη αδιαστατοποίηση των εξισώσεων επιτρέπει την ξεχωριστή αντιμετώπιση των δύο 

περιπτώσεων πρακτικού ενδιαφέροντος: Λειτουργία υπό σταθερή πίεση και λειτουργία υπό σταθερή ροή 

προιόντος. Απλοποιημένες περιπτώσεις που αναφέρονται σε ειδικές τιμές των αδιάστατων παραμέτρων 

εξετάζονται και ασυμπτωτικές λύσεις δίνονται. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής οδηγούν στην 

ανάπτυξη πολύ αποδοτικών αριθμητικών τεχνικών για την προσομοίωση της δυναμικής λειτουργίας των 

στοιχείων των σπειροειδών μεμβρανών. 
 

A104. Kostoglou* M. “On the effect of flowing circular entities swarms on strip electrodes conductance” 
Industrial and Engineering Chemistry Research 51, 5615-5625, 2012. 

Η χρήση ηλεκτροδίων τύπου ζώνης (πεπερασμένου πλάτους) για την διάγνωση διεσπαρμένης ρέουσας 

φάσης οδηγεί σε δυσκολίες σχετιζόμενες με την αποτυχία των ομογενών θεωριών για την φαινόμενη 

ηλεκτρική αγωγιμότητα των διασπορών στην παρούσα γεωμετρία. Με βάση αυτό το γεγονός ένα ιδεατό 

πρόβλημα παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία. Μια διασπορά η οποία αποτελείται από ένα αγώγιμο 

υγρό και από μη αγώγιμα κυκλικά σωματίδια (στον χώρο τον δύο διαστάσεων) ρέει πάνω από ένα ζευγάρι 

ηλεκτροδίων ζώνης ενσωματωμένα σε ένα μη αγώγιμο τοίχωμα. Το μαθηματικό πρόβλημα 

καταστρώνεται λεπτομερώς και χωρίζεται στο ηλεκτροστατικό πρόβλημα και στο πρόβλημα γένεσης της 

διασποράς. Το ηλεκτροστατικό πρόβλημα απλοποιείται για μια αραιή διασπορά από μικρά σε σχέση με το 

πλάτος των ηλεκτροδίων σωματίδια, επιτρέποντας αναλυτική επίλυση του. Ένας στοχαστικός αλγόριθμος 

αναπτύσσεται για την γένεση της διασποράς. Δείχνεται ότι η ύπαρξη της διασποράς οδηγεί σε διαταραχές 

της φαινόμενης ηλεκτρικής αγωγιμότητας που καταγράφεται από τα ηλεκτρόδια. Το ύψος των 

διαταραχών σχετίζεται με την μεταβολή της απόλυτης τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος απουσία της 

διεσπαρμένης φάσης σε απόσταση ίση με την μέση απόσταση μεταξύ των σωματιδίων. Η παρούσα 

εργασία αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην κατανόηση της επίδραση ρέουσας διασποράς στην απόκριση 

ηλεκτροδίων ζώνης η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια μέθοδο για την εκτίμηση του μεγέθους των 

σωματιδίων από την μορφή των διαταραχών του σήματος της αγωγιμότητας.  
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A105. Agrafiotis C.C., Pagkoura C., Zygogianni A., Karagiannakis G., Kostoglou, M. and 
Konstandopoulos, A.G. “Hydrogen production via solar-aided water splitting thermochemical cycles: 
Combustion synthesis and preliminary evaluation of spinel redox-pair materials” International Journal 
of Hydrogen Energy 37, 8964-8980, 2012. 

Οι θερμοχημικοί κύκλοι οξείδωσης-αναγωγής αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη προοπτική για την 

παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές όπως ηλιακή ενέργεια και νερό. Η παρούσα εργασία αφορά 

την παρασκευή διαφόρων υλικών τύπου spinel της οικογένειας το σιδήρου και του αλουμινίου 

χρησιμοποιώντας αντιδράσεις καύσης στην αέρια  και στην υγρή φάση και στον προσδιορισμό της 

καταλληλότητας τους για χρήση σε θερμοχημικούς κύκλους παραγωγής υδρογόνου. Η επίδραση της 

στοιχειομετρίας των αντιδρώντων (καύσιμο/οξειδωτικό) στα χαρακτηριστικά της αντίδρασης σύνθεσης 

και στην σύσταση και τα χαρακτηριστικά των προιόντων, μελετάται. Ρυθμίζοντας κατάλληλα τις 

παραμέτρους της σύνθεσης μια ποικοιλία από μονοφασικά, καθαρά και καλά κρυσταλλωμένα spinels 

μπορούν να παραχθούν. Μελέτη της συμπεριφορά των υλικών και της ευστάθειας τους μετά την σύνθεση 

έγιναν χρησιμοποιώντας υψηλές θερμοκρασίες (αντίστοιχες των θερμοχημικών κύκλων) σε ατμόσφαιρα 

αέρα και αζώτου. Με αυτό τον τρόπο πολλά υλικά αποκλείστηκαν λόγω της αλλαγής της σύνθεσης τους 

κατά την παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες. Τα υλικά NiFe2O4 και CoFe2O4 επιλέχθηκαν ως τα πιο 

κατάλληλα για την χρήση τους σε θερμοχημικούς κύκλους σε ηλιακούς αντιδραστήρες. Τα υλικά αυτά 

δοκιμάστηκαν σε θερμοχημικούς κύκλους σε εργαστηριακό αντιδραστήρα σταθερής κλίνης σε μορφή 

σκόνης. Τα πειράματα που έγιναν σε μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες από 800 μέχρι 1400oC έδειξαν 

ικανότητα κυκλικής λειτουργίας χωρίς υποβάθμιση του υλικού και εναλλασσόμενη παραγωγή υδρογόνου 

και οξυγόνου κατά τα αντίστοιχα στάδια του θερμοχημικού κύκλου. Τα δύο υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

έδειξαν παρόμοια παραγωγικότητα σε υδρογόνο και οξυγόνο αλλά το στάδιο της θερμικής αναγωγής του 

CoFe2O4  φαίνεται να απαιτεί μεγαλύτερες θερμοκρασίες. 

 
A106. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Lorentzou S. and Vlachos, N. “Aspects of multifunctional 

diesel particulate filters and their efficient simulation” Catalysis Today 188, 2-13, 2012. 

Ακολουθώντας την επιτυχή εισαγωγή των φίλτρων αιθάλης στην αγορά του αυτοκινήτου, η συγκεκριμένη 

κατηγορίας συσκευών εκτείνεται ώστε να συμπεριλάβει επιπρόσθετες του φιλτραρίσματος λειτουργίες 

όπως οξείδωση και αναγωγή αέριων ρύπων οδηγώντας σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε 

πολυλειτουργικούς αντιδραστήρες-διαχωριστές. Αυτή η τάση θέτει πολλές προκλήσεις για την 

μοντελοποίηση των νέων συστημάτων. Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε την μαθηματική περιγραφή 

κάποιων χαρακτηριστικών των πολυλειτουργικών φίλτρων τα οποί θα πρέπει να περιληφθούν σε 

γενικευμένα εργαλεία προσομοίωσης που συνδυάζουν ρεαλισμό και αποδεκτό απαιτούμενο υπολογιστικό 

φορτίο. Συγκεκριμένα μελετάται (α) η συμπεριφορά λεπτών στρωμάτων πού επικαλύπτουν το τοίχωμα 

του φίλτρου σε σχέση με την απόδοση του φιλτραρίσματος και με τη πτώση πίεσης (β) η δυναμικής της 

επαφής μεταξύ του καταλύτη και της αιθάλης κατά την οξείδωση της αιθάλης (γ) οι αντιδράσεις των 

αερίων της εξάτμισης σε ένα φίλτρο που διαθέτει τις αντίστοιχες λειτουργίες οξείδωσης-αναγωγής 

(επιλεκτική καταλυτική αναγωγή με αμμωνία). Οι προτάσεις της παρούσας εργασίας μπορούν εύκολα να 

ενσωματωθούν στους υπάρχοντες προσομοιωτές φίλτρων αιθάλης και να επιτρέψουν την χρήση τους για 

τα πολυλειτουργικά φίλτρα.   
 

A107. Lioumbas J.S., Kostoglou M.and Karapantsios T.D. “Surface water evaporation and energy 
components analysis during potato deep fat frying” Food Research International 48, 307-315, 2012. 

Ταυτόχρονες, γρήγορες και συνεχείς μετρήσεις απώλειας υγρασίας και θερμοκρασίας λαδιού και πατάτας 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των βασικών ενεργειακών συνιστωσών κατά το τηγάνισμα της 

πατάτας σε μια εμπορική τηγανιέρα. Οι συνιστώσες αυτές είναι η λανθάνουσα θερμότητα για την 

εξάτμιση του νερού και η αισθητή θερμότητα για την θέρμανση λαδιού και πατάτας. Τα πειραματικά 

αποτελέσματα δείχνουν εξάρτηση από την ποσότητα πατάτας στην τηγανιέρα και την αρχική 

θερμοκρασία του λαδιού, αλλά όχι από τον τύπο του λαδιού. Η διασταύρωση των ενεργειακών 

συνιστωσών δείχνει ότι στα πρώτα στάδια του τηγανίσματος είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε την 
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λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης του επιφανειακού νερού από τις άλλες συνιστώσες λόγω της θερμικής 

αδράνειας του συστήματος. Οι πειραματικές καμπύλες απώλειας υγρασίας δείχνουν έναν μη αναμενόμενο 

ρυθμό αύξησης της εξάτμισης του επιφανειακού νερού στην αρχή της διεργασίας. Μια πιθανή φυσική 

εξήγηση είναι η απαέρωση του επιφανειακού νερού η οποία συμβαίνει σε θερμοκρασίες μικρότερες από 

την θερμοκρασία βρασμού. 
 

A108. Caliot C., Flamant G., Patrianakos G., Kostoglou, M. and Konstandopoulos, A.G. “Two-dimensional 
model of methane thermal decomposition reactors with radiative heat transfer and carbon particle 
growth” AIChE Journal 58, 2545-2556, 2012. 

Στην παρούσα  εργασία αναπτύσσεται ένα μοντέλο δύο διαστάσεων για έναν αντιδραστήρα θερμικής 

διάσπασης μεθανίου. Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη την μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία και την 

μεταφορά γένεση και ανάπτυξη των σωματιδίων του άνθρακα. Χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις Navier-

Stokes για το πεδίο ροής, η εξίσωση ακτινοβολίας για την απορρόφηση θερμότητας από τα σωματίδια και 

το μεθάνιο, η εξίσωση συναγωγής-διάχυσης για την μεταφορά αερίων και σωματιδίων και τέλος μια 

μέθοδος των κλάσεων για την πυρηνογένεση, ανάπτυξη και συσσωμάτωση των σωματιδίων. Το μοντέλο 

εφαρμόζεται σε έναν σωληνωτό αντιδραστήρα στρωτής ροής. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την 

δημιουργία οριακής στιβάδας όπου συμβαίνει η αντίδραση οδηγώντας σε διακυμάνσεις της κατανομής 

μεγέθους σωματιδίων στην διατομή του αντιδραστήρα.  
 

A109. Kostoglou* M., Bissett, E.J. and Konstandopoulos, A.G. “Improved transfer coefficients for wall-flow 
monolithic catalytic reactors: Energy and momentum transport” Industrial Engineering Chemistry 
Research 51, 13062-13072, 2012. 

Οι καταλυτικοί αντιδραστήρες που βασίζονται σε μονόλιθους εγκάρσιας ροής αποκτούν όλο και 

μεγαλύτερη σημασία τόσο στην περιβαλλοντική και βιομηχανική κατάλυση όσο και στον τομέα της 

ενέργειας. Η απόδοση αυτών των αντιδραστήρων πολύ συχνά περιορίζεται από την μικρή ταχύτητα 

μεταφοράς (ορμής/ενέργειας/μάζας) δεδομένης της απαίτησης της αγοράς για μικρό μέγεθος, μικρή 

πτώση πίεσης και βέλτιστη εκμετάλλευση της θερμότητας. Στην παρούσα εργασία μελετάται το 

πρόβλημα της εύρεσης των κατάλληλων μονοδιάστατων εξισώσεων που περιγράφουν την μεταφορά 

θερμότητας σε μονόλιθο εγκάρσιας ροής με κανάλια τετραγωνικής διατομής. Το πρώτο βήμα είναι να 

καταστρωθεί το αυτοόμοιο ρευστομηχανικό πρόβλημα για το δισδιάστατο πεδίο ροής στην διατομή του 

καναλιού. Αυτό το πεδίο ροής εξαρτάται μόνο από το λεγόμενο αριθμό Reynolds τοιχώματος. Δείχνεται 

ότι η αυτοομοιότητα ισχύει για μικρές μόνο τιμές αυτού του αριθμού Reynolds. Το δεύτερο βήμα είναι η 

κατάστρωση του προβλήματος του Graetz για το πεδίο ταχύτητας που βρέθηκε στο πρώτο βήμα, και η 

επίλυσης προς εύρεση του αριθμού Nusselt. Αυτός εξαρτάται από τον αριθμό Prandtl επιπλέον από την 

εξάρτηση του από τον Reynolds τοιχώματος διαμέσου του πεδίου ταχύτητας. Συσχετίσεις για τον αριθμό 

Nusselt συναρτήσει του Reynolds τοιχώματος και του Prandtl δίνονται προς χρήση στις σχετικές 

προσομοιώσεις. 

 

A110. Kyzas G.Z., Lazaridis N.K. and Kostoglou* M. “Modelling the effect of pre-swelling on adsorption 
dynamics of dyes by chitosan derivatives” Chemical Engineering Science 81, 220-230, 2012. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι υλικά με βάση την χιτοζάνη αποτελούν αποδοτικά προσροφητικά χρωμάτων. 

Αυτά τα υλικά υπόκεινται σε διόγκωση με πεπερασμένο ρυθμό όταν βυθίζονται στο νερό μέχρι να 

φτάσουν στον όγκο ισορροπίας. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει παραβλεφθεί στην βιβλιογραφία είναι η 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στα φαινόμενα της διόγκωσης και της προσρόφησης. Οι χαρακτηριστικοί χρόνοι 

των δύο φαινομένων είναι συγκρίσιμοι οπότε η κατάσταση της διόγκωσης του προσροφητικού επηρεάζει 

την κινητική της προσρόφησης. Στην παρούσα εργασία η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο φαινομένων 
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εξετάζεται για διάφορους συνδυασμούς προσροφητικών και χρωμάτων, χρησιμοποιώντας πειραματικά 

και θεωρητικά εργαλεία. Τα πειράματα δείχνουν καθαρά ότι η κινητική της προσρόφησης εξαρτάται από 

τον χρόνο που βρίσκεται το προσροφητικό στο νερό πριν την έναρξη του πειράματος. Ένα γενικευμένο 

μοντέλο διόγκωσης-προσρόφησης αναπτύσσεται. Το μοντέλο μπορεί να περιγράψει τα πειραματικά 

δεδομένα και να επιτρέψει την επεξήγηση τους με βασικές φυσικοχημικές διεργασίες. 
 

A111. Patrianakos G., Kostoglou M. and Konstandopoulos, AG. “Effect of seeding on hydrogen and 
carbon particle production in a 10 MW solar thermal reactor for methane decomposition” 
International Journal of Hydrogen Energy 37, 16570-16580, 2012. 

Το εργαλείο προσομοίωσης το οποίο έχει αναπτυχθεί για την πρόβλεψη της παραγωγής υδρογόνου και 

carbon black σε αντιδραστήρες διάσπασης μεθανίου εφαρμόζεται σε ένα αντιδραστήρα 10MW για την 

διερεύνηση της επίδρασης της χρήσης σωματιδίων στην τροφοδοσία στα χαρακτηριστικά μεταφοράς 

θερμότητας του αντιδραστήρα και συνεπώς και στην απόδοση του. Βρέθηκε ότι παρόλο που η εισαγωγή 

σωματιδίων στην τροφοδοσία δεν είναι αναγκαία για την λειτουργία του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την αύξηση της παραγωγικότητας του και για τον καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας του. Περαιτέρω 

χρησιμοποιώντας σαν σωματίδια τροφοδοσίας αυτά που παράγονται από τον αντιδραστήρα 

(επανακυκλοφορία) δεν εισάγεται ξένο υλικό στον αντιδραστήρα και δεν επηρεάζεται η ποιότητα 

(κατανομή μεγέθους σωματιδίων) του προιόντος μιας και τα σωματίδια τροφοδοσίας είναι σε πολύ 

μικρότερες ποσότητες από τα παραγόμενα σωματίδια. Αυτό είναι σημαντικό χαρακτηριστικό μιας και η 

εμπορική επιτυχία της διεργασίας βασίζεται στην συμπαραγωγή υδρογόνου και carbon black.    
 

A112. Bissett E.J., Kostoglou M. and Konstandopoulos, AG. “Frictional and heat transfer characteristics of 
flow in square porous tubes of wall-flow monoliths” Chemical Engineering Science 84,255-265, 2012. 

Κατά την μονοδιάστατη προσομοίωση της ροής σε κανάλια μονολίθων με εγκάρσια ροή συνηθίζεται η 

χρήση συντελεστών τριβής και μεταφοράς θερμότητας οι οποίοι έχουν βρεθεί για κανάλια τετραγωνικής 

διατομής με αδιαπέραστα τοιχώματα.  Στον αντίποδα υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία για την επίδραση της 

ροής μέσα από τα τοιχώματα για κανάλια απλής διατομής (επίπεδης και κυλινδρικής γεωμετρίας). Στην 

παρούσα εργασία η παραπάνω ανάλυση επεκτείνεται για πρώτη φορά σε τρισδιάστατη γεωμετρία 

(κανάλια τετραγωνικής διατομής). Το πρόβλημα επιλύεται για πλήρως αναπτυγμένη στρωτή ροή και 

μεταφορά θερμότητας σε μακριά κανάλια με πορώδη τοιχώματα και ομοιόμορφη ταχύτητα ροής μέσα 

από το τοίχωμα.. Δίνονται αποτελέσματα για μια περιοχή παραμέτρων που εμφανίζεται σε πρακτικές 

εφαρμογές φίλτρων αιθάλης. Ο συντελεστής τριβής και ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας δίνονται 

σαν συνάρτηση της ταχύτητας ροής μέσα από το τοίχωμα.    

A113. Mitrouli S., Karabelas A.J., Karanasiou, A. and Kostoglou, M., “Incipient calcium carbonate scaling 
of desalination membranes in narrow channels with spacers-experimental insights” Journal of 
Membrane Science 425-426, 48-57, 2013. 

Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για τον προσδιορισμό της έναρξης των επικαθήσεων  σε μεμβράνες 

αφαλάτωσης. Η αβεβαιότητα αυτή σχετίζεται με την παραγωγικότητα των  μεμβρανών και με την χρήση 

ανασταλτικών επικάθησης και οδηγεί σε αδυναμία βελτιστοποίησης της λειτουργίας μονάδων 

αντίστροφης ώσμωσης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα αρχόμενης 

επικάθησης από ελαφρώς υπερκορεσμένο νερό (λόγος υπερκορεσμού σε ανθρακικό ασβέστιο 1.9 έως 4) 

σε ένα δοκιμαστικό κανάλι το οποίο προσομοιώνει τις τοπικές συνθήκες σε ένα στοιχείο σπειροειδούς 

μεμβράνης. Λεπτομερής ανάλυσης πολλών δειγμάτων από μεμβράνες με χρήση ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου σάρωσης σε συνδυασμό με την πλήρη φυσικοχημική ανάλυση των ρευμάτων τροφοδοσίας 

και υπολείματος δίνουν νέες πληροφορίες για τα πρώτα στάδια της επικάθησης. Η ύπαρξη μικρών 

σωματιδίων στην τροφοδοσία αναπόφευκτα οδηγεί σε ετερογενή πυρηνογένεση. Κάτω από τις συνθήκες 

που εξετάστηκαν πειραματικά δεν υπάρχει χρόνος επώασης για την εμφάνιση των επικαθήσεων. Ο 
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αρχικός ρυθμός εμφάνισης επικάθησης στην μεμβράνη που λαμβάνεται από την μέτρηση της κατανομής 

μεγέθους των επιφανειακών κρυστάλλων, δείχνει ισχυρή εξάρτηση από τον υπερκορεσμό. Σημαντικοί 

ρυθμοί επικάθησης μετρώνται ενώ όλες οι συνήθεις διαγνωστικές μεταβλητές (θολότητα, pH, 

συγκέντρωση ιόντων ασβεστίου) δείχνουν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει σχηματισμός επικαθήσεων. 

 

A114. Kostoglou, M., Chrysafis, N., Andritsos, N., “Modelling tomato dehydration in a tunnel dryer using 
geothermal energy” Drying Technology 31, 5-16, 2013.  

Τα γεωθερμικά νερά χαμηλής ενθαλπίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ξήρανση διαφόρων 

λαχανικών και φρούτων υποκαθιστώντας την ξήρανση στον ήλιο και την ξήρανση με συμβατικά καύσιμα. 

Μία γεωθερμική μονάδα ξήρανσης ντομάτας λειτουργεί από το 2001 στο Νέο Εράσμιο στην Βόρεια 

Ελλάδα παράγοντας υψηλής ποιότητας λιαστές ντομάτες. Η μονάδα χρησιμοποιεί φτηνό γεωθερμικό νερό 

για να θερμάνει ατμοσφαιρικό αέρα στους 56-58°C. Ο αέρας αυτό χρησιμοποιείται σε έναν ειδικά 

σχεδιασμένο ξηραντήρα σήραγγας. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μοντελοποίηση της 

παραπάνω διεργασίας ξήρανσης ντομάτας με χρήση γεωθερμικού νερού. Η διαδικασία μοντελοποίησης 

αποτελείται από δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο επικεντρώνεται στο μεμονωμένο τεμάχιο τομάτας ενώ το 

δεύτερο στάδιο στους δίσκους οι οποίοι κινούνται σε βήματα μέσα στην σήραγγα στην οποία ρέει ο 

αέρας. Η επίδραση της ταχύτητας του αέρα, της θερμοκρασίας του αέρα και της ποσότητας της ντομάτας 

στον βαθμό ξήρανσης μελετάται. Επιπροσθέτως εξετάζονται οι περιπτώσεις ομορροής και αντιρροής. Το 

μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βελτιστοποίηση της διεργασίας ξήρανσης στο Νέο Εράσμιο 

όχι μόνο για την ντομάτα αλλά και για διαφορετικά προς ξήρανση υλικά. 
 

A115. Agrafiotis, C., Zygogianni, A., Pagkoura, C., Kostoglou, M., Konstandopoulos, A.G., “Hydrogen 
production via solar-aided water splitting thermochemical cycles with nickel ferrite: Experiments and 
modeling”  AIChE Journal 2013, In Press. 

Θερμοχημικοί κύκλοι διάσπασης νερού και θερμικής αναγωγής με χρήση  ως οξειδοαναγωγικού υλικού 

εκτελούνται σε έναν διαφορικό αντιδραστήρα σταθερής κλίνης στην θερμοκρασιακή περιοχή 700-1400oC 

ώστε να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση της θερμοκρασίας και του μοριακού κλάσματος του υδρατμού στην 

παραγωγή υδρογόνου και οξυγόνου. Το παραγόμενο υδρογόνο αυξάνεται με αύξηση της θερμοκρασίας 

από τους  800 στους 1000oC και σταθεροποιείται ως τους 1100oC. Ένα απλό μοντέλο καταστρώνεται για 

την αντίδραση διάσπασης του νερού με ετερογενής χημική αντίδραση μεταξύ υδρατμού και 

οξειδοαναγωγικού υλικού. Με χρήση του μοντέλου και των πειραματικών αποτελεσμάτων, οι κινητικές 

παράμετροι των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων εκτιμώνται. Η κινητική σταθερά της εξίσωσης 

διάσπασης νερού δείχνει μικρή θερμοκρασιακή εξάρτηση στην περιοχή 700-1100oC. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στην ύπαρξη στο οξειδοαναγωγικό υλικό περισσότερων από ενός τύπων θέσεων πρόσληψης 

οξυγόνου σε σχέση με την πρόσβαση τους στη αέρια φάση. 
 

A116. Kyzas, G.Z., Kostoglou, M., Lazaridis, N.K., Bikiaris, D.N. “N-(2-Carboxybenzyl) grafted chitosan as 
adsorptive agent for simultaneous removal of positively and negatively charged toxic metal ions” 
Journal of Hazardous Materials 244-245, 29-38, 2013. 

Ένα σύνθετο παράγωγο της χιτοζάνης εξετάζεται ως προσροφητικό για την ταυτόχρονη απομάκρυνση 

θετικά φορτισμένων (Cu,Ni) και αρνητικά φορτισμένων (Cr,As) ιόντων από υδατικά διαλύματα. Το 

προσροφητικό χαρακτηρίζεται πλήρως με τεχνικές ανάλυσης FTIR,SEM, BET και εκτελούνται 

πειράματα προσρόφησης σε διάφορες τιμές του pH και διάφορες αρχικές συγκεντρώσεις ιόντων. Τα 

περιαματικά αποτελέσματα ισορροπίας προσαρμόζονται στην ισόθερμη Langmuir-Freundlich (L-F) και η 

μέγιστη ικανότητα προσρόφησης στους 25 oC βρίσκεται 308 mg/g (Cu) και 381 mg/g (Ni) ,208 mg/g (As) 

175 mg/g  (Cr). Ένα φαινομενολογικό μοντέλο της δυναμικής της προσρόφησης αναπτύσσεται ώστε να 

περιγράψει τα πειραματικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας φυσικές παραμέτρους και να βοηθήσει στην 
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κατανόηση τους. Το μοντέλο περιλαμβάνει την μεταφορά των ιόντων από το λουτρό στην επιφάνεια του 

προσροφητικού, την διάχυση μέσα από το διογκωμένο σωματίδιο του προσροφητικού και τις γρήγορες 

αντιδράσεις ακινητοποίησης των ιόντων στο προσροφητικό. Το προσροφητικό χρησιμοποιήθηκε για δέκα 

συνεχόμενους κύκλους προσρόφησης εκρόφησης χωρίς σημαντική πτώση της χωρητικότητας του.  
 

A117. Kostoglou*, M., Karabelas, A.J. “Modeling scale formation in flat-sheet membrane modules during 
water desalination” AIChE Journal 2013, In Press. 

Η μοντελοποίηση των στοιχείων σπειροειδών μεμβρανών είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό και την 

βελτιστοποίηση τους. Τα μοντέλα πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους τύπους της ρύπανσης των 

μεμβρανών η οποία οδηγεί σε μείωση της απόδοσης των μονάδων αφαλάτωσης, περιλαμβάνοντας την 

επικάθηση δισδιάλυτων αλάτων. Η περιπλοκότητα των φυσικοχημικών φαινομένων που διέπουν την 

διεργασία και η συνύπαρξη διαφορετικών χρονικών και χωρικών κλιμάκων καθιστούν την απευθείας 

μοντελοποίηση της διεργασίας με χρήση θεμελιωδών αρχών, ασύμφορη. Ένα απλοποιημένο πλαίσιο 

προτείνεται στην παρούσα εργασία για ενσωμάτωση της δυναμικής της επικάθησης σε ένα μοντέλο της 

διεργασίας μεσοσκοπικής κλίμακας. Η προτεινόμενη προσέγγιση περιλαμβάνει ενοποίηση τν 

υπομοντέλων που αναφέρονται σε μικρότερες κλίμακες (και περιλαμβάνουν καταστατικές εξισώσεις και 

ρυθμούς φαινομένων), στην κλίμακα του φύλου της μεμβράνης. Ένα υπομοντέλο για την επίδραση των 

σωματιδίων της τροφοδοσίας καταστρώνεται. Τυπικά αριθμητικά αποτελέσματα παρουσιάζονται για να 

δείξουν τις δυνατότητες του προτεινόμενου πλαισίου. 

 
 
A118. Kostoglou, M., Karabelas, A.J. “Comprehensive simulation of flat-sheet membrane element 

performance in steady state desalination” Desalination 316, 91-102, 2013. 
 
This study is a step towards the development of a comprehensive computational tool, simulating in detail 

theperformance of Spiral Wound Membrane modules, presently unavailable. The development of a 

detailed two-dimensional model is reported herein, for flat-sheet membrane modules, by incorporating 

small lengthscale CFD results at the retentate side and accounting for permeate compartment variables. By 

considering the interacting (through the semi-permeable membrane) flow fields at these two 

compartments, the model simulates the steady-state desalination under constant space-averaged permeate 

recovery. Aided by analysis of the mechanisms involved and by appropriate non-dimensionalization of the 

governing equations, efficient numerical techniques are adapted, leading to the development of a general 

purpose computational tool. The distribution of all key process parameters (at both flow compartments, 

throughout the membrane envelop) can be predicted, as a function of the membrane sheet and the spacers 

geometrical characteristics; thus the newsimulator is most appropriate 

for module design optimization, parametric studies and other applications. The new algorithm is very 

efficient fromthe computational point of view. The features and capabilities of this advanced simulator are 

demonstrated by presenting several detailed results of operating parameters, focusing on the two-

dimensional aspects of the problem. 
 
 
A119. Kyzas, G.Z., Kostoglou, M., Lazaridis, N.K., Lambropoulou, D.A., Bikiaris, D.N. “Environmental 

friendly technology for the removal of pharmaceutical contaminants from wastewaters using modified 
chitosan adsorbents”  Chemical Engineering Journal 222, 248-258, 2013. 

 
In the present study, new modified chitosans, cross-linked with glutaraldehyde and grafted with sulfonate 

(CsSLF) or N-(2-carboxybenzyl) groups (CsNCB), were synthesized and investigated as efficient and 

environmental friendly adsorbents for removing pharmaceuticals from polluted water matrices. To test the 

performance of these innovative chitosan-based sorbents, pramipexole dihydrochloride (PRM), a recently 

available non-ergot dopamine agonist was selected as model compound. Non-grafted chitosan was also 

prepared and used as reference adsorbent material for comparison with cross-linked (Cs) chitosan. Their 

characterization was realized via swelling tests, FTIR, SEM, and BET analysis. Alkaline conditions (pH = 

10) were found to be the optimum for the adsorption process, while the reverse conditions (pH = 2) were 



 

Υπόμνημα Μ. Κώστογλου, 2013  82 

optimum for desorption. The adsorption mechanism was also examined. Kinetic experiments were 

performed to study the effect of contact time on adsorption and the experimental findings were fitted to 

common kinetic models (pseudo-first, -second order and Elovich equations), in line with a detailed kinetic 

model, incorporating diffusion and localized adsorption and desorption steps. Isotherms showed the effect 

of initial PRM concentration and temperature (25, 45, 65ο C) on adsorption. Modified chitosans have a 

better behavior for PRM adsorption and the rate follows the order: CsSLF > CsNCB > Cs. The 

equilibrium data were fitted to the Langmuir–Freundlich model. The reuse of adsorbents synthesized was 

evaluated via sequential adsorption–desorption cycles. 
 
 
A120. Kostoglou, M., Evgenidis, S.P., Karapantsios, T.D. “Unexpected natural convection heat transfer for 

small Rayleigh numbers in external geometry” International Journal of Heat and Mass Transfer 64, 
773-782, 2013. 

 
Recently, analysis of experimental data of heat transfer from submillimeter heaters at different levels of 

gravitational acceleration revealed a peculiar behavior of the natural convection Nusselt number 

(Kostoglou et al. (2011) [4]). In particular, it was found that no natural convection heat transfer appears 

for Rayleigh numbers smaller than a threshold value in external geometry which contradicts the common 

belief that this is possible only in internal (confined) geometry. This issue is studied further herein. 

Additional experiments are performed with higher resolution in the parameters’ range and also with other 

liquids of varying thermophysical properties to clarify the situation. The analysis of the present data 

confirms the findings of the previous work and leads to a more detailed picture for the relation between 

Nusselt number and Rayleigh number. The relation found is against existing correlations and existing 

experimental evidence in literature (acquired at terrestrial conditions). Numerical simulations of natural 

convection in the employed external geometry are performed in order to explain the discrepancy between 

the behavior of the present measurements and existing correlations. It seems that the effect of varying 

gravitational acceleration is rather complex and cannot be accounted simply by a change in the Rayleigh 

number. 
 
 
A121. Kyzas, G.Z., Lazaridis, N.K., Kostoglou*, M. “On the simultaneous adsorption of a reactive dye and 

hexavalent chromium from aqueous solutions onto grafted chitosan” Journal of Colloid and 
Interface Science 407, 432-441. 

 
In the present work, the simultaneous adsorption of Remazol Red 3BS (reactive dye) and Cr(VI) onto 

chitosan powder grafted with poly(ethylene imine) and cross-linked with epichlorohydrin is 

experimentally studied. Such a combination of a dye molecule and a heavy metal can be found in 

real/practical conditions of environmental pollutants’ removal, so their mutual interaction on the 

adsorption efficiencies is very important. The experimental data revealed a competitive type of interaction 

between the dye molecule and heavy metal ion. An attempt is made to quantitatively describe the data 

through appropriate isotherms and kinetic equations. The data demonstrated that the common 

thermodynamic equilibrium is not obtained for the present problem and the final composition of the 

adsorbed phase depends also on the kinetics. A new scenario of irreversible kinetic-based equilibrium was 

introduced and examined in detail. None of the scenarios considered here is fully able to cover the whole 

data, so semi-empirical equations are introduced for their description. It is shown that further development 

of phenomenological models requires more complicated experimental protocols than simple simultaneous 

adsorption of the species. 
 
 
A122. García Münzer, D.G., Kostoglou, M., Georgiadis, M.C., Pistikopoulos, E.N., Mantalaris, A. 

“Developing a cyclin blueprint as a tool for mapping the cell cycle in GS-NS0” Biochemical 
Engineering Journal 81, 97-107, 2013. 

 

The cell cycle is at the center of growth, productivity, and death of mammalian cell cultures. There exists 

a need to identify and quantify major landmarks in the cell cycle of industrially relevant mammalian cell 

lines and its association with productivity; central for designing productivity optimization strategies. 
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Herein, we studied the expression of three cyclins, under both perturbed and unperturbed growth, by 

flow cytometry in batch cultures of GS-NS0. The perturbed systems involved two different DNA 

synthesis inhibitors, thymidine and dimethyl sulfoxide (DMSO). This approach enables the establishment 

of characteristic cyclin profiles, timings, and thresholds. In particular, two G1 class cyclins (D1 and E1), 

and one G2 cyclin (B1) were investigated. Cyclin B1 showed a clear cell cycle phase-specific expression 

increasing during G2 phase where it was approximately 40% higher when compared to G1 phase. 

Similarly, cyclin E1 showed a clear pattern being expressed approximately 10% higher in G1 compared to 

G2 phase and decreased through S phase. Cyclin D1 expression was fairly invariable throughout the cell 

cycle phases. The observed patterns provide a blueprint of the cell line’s cell cycle, which can be used for 

the development of biologically accurate and experimentally validated distributed cell cycle models. 
 
 
A123. Karabelas, A.J., Koutsou, C.P., Kostoglou, M. “The effect of spiral wound membrane element 

design characteristics on its performance in steady state desalination - A parametric study” 
Desalination 332, 76-90, 2014. 

 

The spiral-wound membrane (SWM) element design variables include retentate- and permeate-spacer 

characteristics and number of membrane envelopes (or sheet width) for constant total area, in addition 

tomembrane surface properties. The effect of these parameters (varying within realistic ranges) on the 

operating variables, comprising two-dimensional distribution of permeate flux, trans-membrane pressure 

(TMP), retentate- and permeate-side pressures and velocities, is systematically assessed. Advanced 

software is employed, capable of simulatingSWMdesalination performance with no recourse to empirical 

parameters. The parametric study involves typical cases of desalinating brackish and sea-water with 2000 

mg/L and 40,000 mg/L TDS, respectively, in pressure vessels with seven 8-inch SWM-elements. The 

results showthat low-pressure desalination modules are most sensitive to variations of geometric 

parameters. The effect of permeate-side fabric is significant, directly affecting TMP and module 

productivity. In both low- and high-pressure desalination, the effect of retentate-side spacer manifests 

itselfmainly in the pressure drop across the element. The results confirmthat themembranewidth is very 

important, with short sheets exhibiting the best overall performance. Noteworthy is the insensitivity of 

high-pressure SWM-module productivity to significantly different design parameter-values, including 

envelope width. These results are helpful in guiding SWM element optimization and in setting priorities 

for related R&D work. 
 
 
A124. Samaras, K., Kostoglou, M., Karapantsios, T.D., Mavros, P. “Effect of adding glycerol and Tween 

80 on gas holdup and bubble size distribution in an aerated stirred tank” Colloids and Surfaces A 
441, 815-824, 2014. 

 
 

This work presents the results of an experimental parametric study of air-water dispersions in a 

laboratoryscale stirred tank. The quantities monitored are total gas holdup and bubble size distribution. 

The physicalparameters varied, in order to study their effect on the dispersion properties, are liquid 

viscosity as wellas surface tension (static and dynamic) and surface viscoelasticity. Viscosity is varied by 

adding glycerolwhereas surface properties are varied by adding Tween 80. In addition, the effect of the 

gas flowrateand the stirring rate are studied. Measurements of gas holdup are taken primarily by a non-

invasiveelectrical technique which utilizes ring electrodes flush mounted to the wall. These measurements 

areverified against simultaneous differential pressure measurements and video images of the 

instantaneousheight of the liquid free surface. Bubble size distributions are estimated analyzing still 

photographs. In theexamined range of parameters, as the concentration of glycerol increases the gas 

holdup first increasesand then decreases going through a peak at 41.6% v/v glycerol (viscosity: 5 mPa s). 

On the contrary, as theconcentration of Tween 80 increases, the gas holdup increases monotonically up to 

a plateau value at andabove 50 mg/l of Tween 80 (static surface tension: 38.3 mN/m). Further analysis of 

the results indicateno influence of coalescence/breakage phenomena in the observed bubble size 

distributions. 
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A125. Kyzas, G.Z., Kostoglou, M. “Green adsorbents for wastewaters: A critical review” Materials 7, 333-
364, 2014. 

 

One of the most serious environmental problems is the existence of hazardous and toxic pollutants in 

industrial wastewaters. The major hindrance is the simultaneous existence of many/different types of 

pollutants as (i) dyes; (ii) heavy metals; (iii) phenols; (iv) pesticides and (v) pharmaceuticals. Adsorption 

is considered to be one of the most promising techniques for wastewater treatment over the last decades. 

The economic crisis of the 2000s led researchers to turn their interest in adsorbent materials with lower 

cost. In this review article, a new term will be introduced, which is called “green adsorption”. Under this 

term, it is meant the low-cost materials originated from: (i) agricultural sources and by-products (fruits, 

vegetables, foods); (ii) agricultural residues and wastes; (iii) low-cost sources from which most complex 

adsorbents will be produced (i.e., activated carbons after pyrolysis of agricultural sources). These “green 

adsorbents” are expected to be inferior (regarding their adsorption capacity) to the super-adsorbents of 

previous literature (complex materials as modified chitosans, activated carbons, structurally-complex 

inorganic composite materials etc.), but their cost-potential makes them competitive. This review is a 

critical approach to green adsorption, discussing many different (maybe in some occasions doubtful) 

topics such as: (i) adsorption capacity; (ii) kinetic modeling (given the ultimate target to scale up the batch 

experimental data to fixed-bed column calculations for designing/optimizing commercial processes) and 

(iii) critical techno-economical data of green adsorption processes in order to scale-up experiments (from 

lab to industry) with economic analysis and perspectives of the use of green adsorbents. 
 
 
A126. Kostoglou, M., Lorentzou, S., Konstandopoulos, A.G. “Improved kinetic model for water splitting 

thermochemical cycles using Nickel Ferrite” International Journal of Hydrogen Energy 39, 6317-
6327, 2014. 

 

In a previous work of the authors (AIChE Journal 2013; 59(4): 1213-1225) on the characterization of the 

performance of redox material compositions during two-step thermochemical splitting of water, it was 

observed that fitting of the obtained hydrogen and oxygen concentration profiles with a reaction model 

based on simple first order reactionrates could describe adequately only the first part of the evolution 

curves. This suggested that more complicated reaction models taking into account the structure of the 

redox material are needed to describe the whole extent of the experimental data. Based on the above, a 

minimum set of experiments for water splitting thermochemical cycles over a Nickel-ferrite was deigned 

and performed involving an increased duration of the reaction steps. A new extended model was derived 

for the water splitting and thermal reduction reactions, which considers two oxygen storage regions of the 

redox material communicating to each other by a solid state diffusion mechanism. The inclusion of two 

state variables instead of one has a significant effect on the reaction dynamics and renders the model 

capable to explain the dynamics of the convergence of the thermochemical cycles to a periodic steady 

state, observed experimentally in the previous work. 
 
 
 
A127. Kostoglou, M., Karapantsios T.D. “Analysis of bubble-in-liquid bridge configuration as prototype for 

studying foam dynamics. Zero Bond number case” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 
Engineering Aspects 460, 386-390, 2014. 

 

A bubble-in-liquid bridge is a unique configuration that resembles the case of two neighboring bubblesin a 

foam separated by a liquid layer. It calls for a small bubble inside a liquid bridge with the curved 

freesurface of the liquid bridge acting as part of a larger external bubble. This configuration can serve as 

aprototype to study foam dynamics. A devise exploring this concept has been presented in a previous 

work(Kostoglou et al., 2011). The present work adds to the theoretical background of the proposed devise. 

Theparticular case of zero Bond number is studied theoretically here. Even in its simplest form the 

particularsystem exhibits an interesting behavior. It is shown that there are two rupture modes of the liquid 

bridgeas the liquid volume decreases i.e. neck rupture and film rupture. The prevailing one depends on 

systemparameters. The evolution of the bubble size as the liquid volume decreases up to rupture, is 

extensivelystudied. 
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A128. Bortolin, S., El Achkar, G., Kostoglou, M., Glushchuk, A., Karapantsios, T.D., Lavieille, P.,  Del Col, 

D.,  Buffone, C.,  Miscevic, M.,  Toth, B.,  Minster, O. “Experimental Investigations on Condensation 
in the Framework of ENhanced COndensers in Microgravity (ENCOM-2) Project” Microgravity 
Science and Technology 26, 335-349, 2014. 

 

We report preliminary results on experimental investigations on condensation in the framework of the 

European Space Agency funded programme Enhanced Condensers in Microgravity (ENCOM-2) which 

aims at better understanding underlying phenomena during condensation. The first experiment is a study 

on condensation of HFE on external curvilinear surface of 15 mm height during reduced gravity 

experiments. It is found that the local minimum of the film thickness exists at the conjugation area of 

condensed film and the meniscus at the bottom of the fin; this leads to the local maximum of the heat 

transfer coefficient, which we also found moves towards the fin tip. The second experiment is a study of 

falling films hydrodynamics inside a vertical long pipe. In particular, characteristics of wavy falling films 

produced employing intermittent liquid feed are examined in order to assess wave effects on film 

condensation. Preliminary results suggest that intermittent feed simply divides the film in two autonomous 

regions with the wave feature of each one depending only on its flow rate. The processing of registered 

film thickness data can lead to the estimation of the transverse velocity profile in the film, which is mainly 

responsible for heat transfer during condensation. The third experiment looks at in-tube convective 

condensation at low mass fluxes (typical of Loop Heat Pipes and Capillary Pumped Loops) of n-pentane 

inside a 0.56 mm diameter channel. The results show that the mean heat transfer in the annular zone when 

it is elongated may be less than the mean heat transfer when it is shorter, due to the interface deformation 

involved by surface tension effect. When the length of this annular zone reaches a critical value, the 

interface becomes unstable, and a liquid bridge forms, involving the release of a bubble. The heat transfer 

due to the phase-change in this isolated bubble zone appears to be very small compared to the sensible 

heat transfer: the bubbles evolve and collapse in a highly subcooled liquid. The last experiment concerns 

in-tube condensation of R134a inside a square channel of 1.23 mm hydraulic diameter at mass fluxes of 

135 kg m−2 s−1 and 390 kg m−2 s−1 for three different configurations: horizontal, vertical downflow and 

vertical upflow. For the calculated heat transfer coefficient it is found that gravity has no effect on 

condensation in downflow configurations at 390 kg m−2 s−1 and in upflow conditions at both values of 

mass velocity. The effect of gravity on the condensation heat transfer coefficient becomes noteworthy in 

downflow at mass velocity G = 135 kg m−2 s−1 and vapour quality lower than 0.6. 
 
 
A129 Pagkoura, C., Karagiannakis, G., Zygogianni, A., Lorentzou, S., Kostoglou, M., Konstandopoulos, 

A.G., Rattenburry, M., Woodhead, J.W. “Cobalt oxide based structured bodies as redox 
thermochemical heat storage medium for future CSP plants” Solar Energy 108, 146-163, 2014. 

 

The present work is an investigation of the redox performance of several cobalt oxide based compositions, 

as candidate materials for energy storage in future concentrated solar power plants. To this respect, 

various commercial and in-house synthesized grades were evaluated in the form of small structured 

perforated monolithic bodies (flow-through pellets) and assessed in terms of their capability to perform 

reversible cyclic reduction–oxidation reactions under air flow in the temperature range of 800–1000ο C. 

The compositions studied involved pure cobalt oxide as well as composites of cobalt oxide with ceria, 

zirconia, alumina, iron oxide, silicon carbide and manganese oxide. The main criterion for the evaluation 

of compositions considered was a combination of high redox reaction extent with good thermo-

mechanical stability of fabricated structured bodies. Among the materials studied and based on this 

criterion, the most promising ones were the cobalt oxide–alumina and cobalt oxide–iron oxide composites. 

Although pure cobalt oxide, and especially one grade synthesized in the lab, exhibited the highest redox 

performance, the respective shaped structures did not manage to retain their macro-structural integrity in 

the course of 10 redox cycles. Moreover, it was found that, under certain conditions, the addition of ceria 

improved redox reaction kinetics, while total performance of cobalt oxide was not affected. However, the 

structural stability of cobalt oxide–ceria pellets was also problematic. It was also demonstrated that by 

varying the second oxide, the start-of-reduction/oxidation temperatures of cobalt oxide can be 

significantly altered. A preliminary simplified kinetic model was developed and its good agreement with 
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pure cobalt oxide redox experimental data was also demonstrated. Post-characterization of used structured 

bodies confirmed the experimental findings of redox performance measurements and, to some extent, 

provided explanations regarding the main phenomena involved upon cyclic operation of different 

compositions employed. 
 
 
A130. Kyzas, G.Z., Lazaridis, N.K., Kostoglou, M. “Adsorption/desorption of a dye by a chitosan derivative: 

Experiments and phenomenological modeling” Chemical Engineering Journal 248, 327-336, 2014. 
 

The literature for adsorption of solutes from the liquid phase to solids or gel adsorbents under batch 

conditions is vast. The corresponding literature on the fundamentals of the process and its modeling from 

empirical to physical (phenomenological) models is also very extensive. This is not true for the process of 

desorption, despite its importance for the adsorption process to acquire economical viability. The literature 

for batch desorption is very small compared to that of adsorption and the corresponding theoretical/ 

modeling studies are almost absent. In order to study the dynamics of batch adsorption/desorption 

process, a novel adsorbent–adsorbate combination of a chitosan-based derivative and a reactive dye 

is considered. Adsorption and desorption equilibrium experiments at optimal pH values were performed 

for three temperatures. Kinetic experiments were performed at three temperatures and three values of 

initial dye concentration in the solution (for adsorption) and in the adsorbent particle (for desorption). 

Typical analysis for equilibrium and kinetic data is presented. In addition, a phenomenological kinetic 

model is developed and fitted to the data assuming complete reversibility of the adsorption/desorption 

process. The model is extended to simulate batch adsorption/desorption cycles, which are typically studied 

experimentally in the literature. It is shown that the reduction of the adsorption efficiency during the 

cycles is not necessarily due to thermodynamic irreversibility of the process but may be due to the total 

solute mass conservation requirement. 

 
 
A131. García Münzer, D.G., Kostoglou, M.,  Georgiadis, M.C.,  Pistikopoulos, E.N., Mantalaris, A. “Cyclin 

and DNA Distributed Cell Cycle Model for GS-NS0 Cells” .PLoS Computational Biology 11, Article 
No. e1004062, 2015. 

 
 

The cell cycle is a complex regulatory network that influences not only growth and division, but also other 

relevant cellular events (e.g. death, productivity, etc.). The development of biologically accurate cell cycle 

models can help to systematically study mammalian cell cultures. However, the inclusion of segregation in 

biological systems usually displays a computationally intensive nature. We propose a combined 

experimental and mathematical framework that allows capturing the heterogeneity in computationally fast 

and biologically accurate cell cycle models. Using multiparameter flow cytometry a cyclin blueprint is 

derived to support the model development. Further, the mathematical formulation is reduced to provide 

fast solution, allowing its use for sensitivity analysis and model-based parameter estimation. The 

simulation results are compared to experimental data to test the accuracy and predictive power of the 

model. This approach can easily be extended to other culture systems, as well as to include further 

biological detail. The significance of this approach is not limited to industrially relevant cell lines but its 

application extends to cell cycle relevant systems such as clinical problems (tumours, cancer treatments, 

etc.). 
 
 
A132. Karabelas, A.J., Kostoglou, M.,  Koutsou, C.P. “Modeling of spiral wound membrane desalination 

modules and plants - review and research priorities” Desalination 356, 165-186, 2015. 
 

Spiral Wound Membrane (SWM) modules are the basic components of modern desalination and water 

treatment technology. To advance this technology, a comprehensive SWM-element model and related 

performance simulator are indispensable tools. A flexible and efficient simulator is needed to optimize 

SWM modules, and to be integrated into general-purpose software for designing 

andmonitoring/controlling entire desalination plants. Desirable features of SWM-model are outlined first, 

considering practical constraints. Reviewing related work, it is recognized that the complicated physico-
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chemical phenomena (and interactions) occurring in SWM-modules extend over several length- and time-

scales, thus rendering impossible direct solution of the complete problem. Therefore, a tractable modeling-

structure is needed, whereby properly correlated results of detailed studies (at small scale) on 

flowandmass transfer in spacer-filled channels, and sub-models representing the membrane function, are 

integrated into an appropriate modeling framework for a broad spatial domain, i.e. for performance 

simulation of entire SWM modules. Available steady-state models are reviewed and investigations toward 

development of dynamic simulators are outlined. Typical results are discussed of detailed twodimensional 

distributions of process parameters, throughout the SWM-modules in a pressure vessel, for steady-state 

operation. An overall assessment of simulating SWM-module performance and of designparameter 

effects, considering industry requirements, leads to suggestions on R&D priorities. 
 
 
A133. Nanaki, S.G., Kyzas, G.Z., Tzereme, A., Papageorgiou, M., Kostoglou, M., Bikiaris, D.N.,  

Lambropoulou, D.A. “Synthesis and characterization of modified carrageenan microparticles for the 
removal of pharmaceuticals from aqueous solutions”  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 127, 
256-265, 2015. 

 
In the present study, carrageenan microparticles were synthesized using spray-drying method andused as 

biosorbents for the removal of pharmaceutical compounds. The cross-linking reaction of iota-carrageenan 

(iCAR) and kappa-carrageenan (kCAR) with glutaraldehyde (GLA) at different concentrations(2.5% or 

5% (w/w), mass of GLA per mass of CAR) was studied (iCAR/GLA2.5, iCAR/GLA5, 

kCAR/GLA2.5,kCAR/GLA5). The physicochemical properties of the novel cross-linked polymers were 

investigated byscanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform 

infrared spectroscopy(FT-IR). Swelling studies were in accordance with the polymer properties, showing 

the lowest swellingdegree (19%) by using the iCAR/GLA5 microparticles. The optimal kCAR/GLA5 

microparticles were suc-cessfully employed for the removal of Metoprolol (MTPL) from aqueous 

samples. The adsorption capacityof the adsorbents was investigated using a batch adsorption procedure 

and the kinetics and thermody-namics of the adsorption process were further investigated. It was found 

that the adsorption isothermsagree well with the Langmuir–Freundlich model. The maximum adsorption 

capacity (Qm) was achievedin pH 6, whereas an increase of Qmwas observed increasing the temperature 

(from 109 at 20◦C to178 mg/g at 40◦C). Kinetic studies showed that the adsorption process on 

iCAR/GLA5 microparticles fol-lowed pseudo-second-order rate mechanism. Finally, a new 

phenomenological model of the adsorptionprocess was proposed in order to extract information on the 

relevant sub-processes. 
 
 
A134. Koutsou, C.P., Karabelas, A.J., Kostoglou M. “Membrane desalination under constant water 

recovery -The effect of module design parameters on system performance” Separation and 
Purification Technology 147, 90-113, 2015. 

 
The geometric design parameters of spiral-wound membrane (SWM) elements include retentate- and 

permeate-spacer characteristics and number of membrane envelopes (or sheet width) for constant total 

membrane area. A systematic assessment is made herein of the effect of these parameters (varying within 

realistic ranges) on the spatial distribution of all operating variables, including the permeate flux, 

transmembrane pressure (TMP), retentate- and permeate-side local pressures, velocities and salt 

concentrations. The advanced software employed is capable of such detailed simulation of SWM module 

performance with no recourse to empirical parameters. The parametric study involves typical cases of 

desalinating (under constant recovery) brackish- and sea-water with 2000 mg/L and 40,000 mg/L TDS, 

respectively, in pressure vessels with seven 8-in. SWM-elements. The results confirm that membrane 

width is very important, with short sheets leading to best overall performance. The permeate-side fabric 

characteristics (neglected by researchers so far) significantly affect TMP and overall SWM performance, 

with more pronounced effect in the low-pressure modules. The effect of retentate-side spacer manifests 

itself mainly in the pressure drop across the module. Low-pressure module performance is comparatively 

more sensitive to variations of geometric parameters. The product quality (especially from high-pressure 

SWM modules) exhibits reduced sensitivity to significantly different design parameter-values. 
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A135. Kostoglou, M., Lioumbas, J., Karapantsios, T. “A population balance treatment of bubble size 

evolution in free draining foams” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 
473, 75-84, 2015. 

 

Modeling foam drainage is an important step in understanding foam stability properties. There is a 

twoway coupling between foam drainage dynamics and bubble size evolution. The bubble size evolution 

isdetermined in the general case by two processes: ripening and coalescence. The ripening problem 

model-ing is relatively easy and it has been extensively studied. The coalescence problem is very complex 

and itsmodeling attempts are limited. The most sophisticated studies are based on the statistics of bubble 

filmsleading to the evolution of the average bubble size. Here an alternative approach to indirect modeling 

ofthe coalescence process is attempted. Experimental results of the evolution of bubble size distribution 

infree draining foams are registered. Then the so called inverse population balance approach is invoked 

toestimate the coalescence and ripening rates leading to the experimental bubble size evolution. 

Severalsurfactant concentrations are employed to yield foams of varying stability. It is shown that the 

experi-mental bubble size distributions can be adequately described in all cases by a log-normal 

distribution.This simplifies vastly the inverse problem solution since approximate methods can now be 

used for thesolution of the population balance equation. 
 
A136. Brabcova, Z. Karapantsios, T., Kostoglou, M., Basarova, P., Matis, K. “Bubble-particle collision 

interaction in flotation systems” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 
473, 95-103, 2015. 

 
This work studies single bubble–single particle interactions of interest to flotation applications. An exper-

imental device has been developed where a standing bubble is approached at prescribed flow velocityby 

an aqueous dispersion of particles – much smaller than the bubble. Two separate high-speed cam-eras are 

employed to monitor the bubble surface from two different Cartesian directions allowing thusa 3D 

perspective of particles trajectories and collisions with the bubble. A special feature of the device isthat 

the velocity of the suspension and the size of the bubble can be independently adjusted in a rangeof values 

that corresponds to the flotation process. This paper presents experimental trajectories andvelocities of 

particles as they approach and flow past a bubble. A theoretical model has been developedto describe such 

particle trajectories and velocities. Comparison between experimental observations withmodel predictions 

allows a detailed assessment of governing forces and better understanding of theircontribution to particle–

bubble interactions. It is shown that microhydrodynamic drag has a distinct rolein matching experiments 

with predictions. 
 
 
 
A137. Papadopoulou, V., Evgenidis, S., Eckersley, R., Mesimeris, T., Balestra, C., Kostoglou, M., Tang, 

M-X., Karapantsios, T.D. “Decompression induced bubble dynamics on ex vivo fat and muscle tissue 
surfaces with a new experimental set up” Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 129, 121-129, 2015. 

 

Vascular gas bubbles are routinely observed after scuba dives using ultrasound imaging, however 

theprecise formation mechanism and site of these bubbles are still debated and growth from 

decompressionin vivo has not been extensively studied, due in part to imaging difficulties. An 

experimental set-up wasdeveloped for optical recording of bubble growth and density on tissue surface 

area during hyperbaricdecompression. Muscle and fat tissues (rabbits, ex vivo) were covered with nitrogen 

saturated distilledwater and decompression experiments performed, from 3 to 0 bar, at a rate of 1 bar/min. 

Pictures wereautomatically acquired every 5 s from the start of the decompression for 1 h with a resolution 

of 1.75 m. Acustom MatLab analysis code implementing a circular Hough transform was written and 

shown to be ableto track bubble growth sequences including bubble center, radius, contact line and contact 

angles overtime. Bubble density, nucleation threshold and detachment size, as well as coalescence 

behavior, wereshown significantly different for muscle and fat tissues surfaces, whereas growth rates after 

a critical sizewere governed by diffusion as expected. Heterogeneous nucleation was observed from 

preferential siteson the tissue substrate, where the bubbles grow, detach and new bubbles form in turn. No 

new nucleationsites were observed after the first 10 min post decompression start so bubble density did 
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not vary after thispoint in the experiment. In addition, a competition for dissolved gas between adjacent 

multiple bubbleswas demonstrated in increased delay times as well as slower growth rates for non-isolated 

bubbles. 
 
 
A138. Kostoglou, M., Karapantsios, T.D. “Aspects of the Two-Layer Model for Direct Contact 

Condensation of Steam on Wavy Falling Films” Chemical Engineering Communications 202, 1535-
1546, 2015. 

 

Detailed physical modeling of the direct contact heat transfer process of steam condensing on a falling 

liquid film is a very difficult task due to the complex hydrodynamics of the film. The present state of the 

art is restricted to film Reynolds number of the order of 100. On the other hand, empirical relations cannot 

offer any insight into the mechanism and features of heat transfer in liquid film. Phenomenological models 

are needed to bridge the gap between empirical relations and direct physical simulations. One of these 

models is the so-called two-layer model, which divides the falling film into a laminar conduction-

dominated (substrate) layer flowing over the solid wall and a completely mixed layer representing the 

waves. This model is further developed here by focusing specifically on two aspects. First, the influence 

of temperature-dependent physical properties of the liquid on the structure and heat transfer characteristics 

of the substrate layer is studied, and typical results are presented in the absence of waves. Second, the 

relation of the main parameter of the model (i.e., thickness of the substrate layer) to local film state is 

discussed in detail. Generalized constitutive laws and an approach based on utilization of the experimental 

film thickness time series are proposed and discussed. The proposed procedures can be integrated to a 

generalized two-layer model for direct contact condensation. 
 
 
A139. Kyzas, G.Z., Kostoglou, M. “Swelling-adsorption interactions during mercury and nickel ions    

removal by chitosan derivatives” Separation and Purification Technology 149, 92-102, 2015. 
   
 

Chitosan derivatives are extensively used as adsorbents for dyes and metal ions. These materials undergo 

swelling after their immersion in water. The maximum adsorption potential corresponds to completely 

swollen material. The process rates of swelling and adsorption are comparable leading to a dependence of 

the apparent adsorption rate on immersion history of the material. The way of performing the adsorption 

experiments for this type of materials is not clear in literature raising questions on the validity of the 

results. To clarify the situation a total of six adsorbate–adsorbent systems is studied here with respect to 

the effect of the swelling degree on the adsorption kinetics. Mercury (Hg(II)) and nickel (Ni(II)) ions were 

selected to be the model pollutants of this work and cross-linked chitosan microspheres grafted with 

chlorosulfonic acid (CSSULF) or ethylenimine (CSPEI) as adsorbent materials. It is shown that the 

adsorption kinetics is sensitive to the time of the adsorbent immersion in water. An attempt for 

development of a combined swelling–adsorption model is made. It is shown that the interaction between 

swelling and adsorption is more complex than a single water content dependence of diffusion coefficient. 

The evolution of diffusion coefficient that reproduces the experimental data is derived. Differences to the 

behavior between the three material used, are indicated and discussed. 
 
 
A140. Fuentes-Garí, M. Misener, R. García-Munzer, D. Velliou, E. Georgiadis, M.C. Kostoglou, M.,  

Pistikopoulos, E.N.  Panoskaltsis, N., Mantalaris, A. “A mathematical model of subpopulation 
kinetics for the deconvolution of leukaemia heterogeneity” Journal of the Royal Society Interface 12 
Article No 0276, 2015. 

 
Acute myeloid leukaemia is characterized by marked inter- and intra-patient heterogeneity, the 

identification of which is critical for the design of personalized treatments. Heterogeneity of leukaemic 

cells is determined by mutations which ultimately affect the cell cycle. We have developed and validated a 

biologically relevant, mathematical model of the cell cycle based on unique cell-cycle signatures, defined 

by duration of cell-cycle phases and cyclin profiles as determined by flow cytometry, for three leukaemia 
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cell lines. The model was discretized for the different phases in their respective progress variables (cyclins 

and DNA), resulting in a set of time-dependent ordinary differential equations. Cell-cycle phase 

distribution and cyclin concentration profiles were validated against population chase experiments. 

Heterogeneity was simulated in culture by combining the three cell lines in a blinded experimental set-up. 

Based on individual kinetics, the model was capable of identifying and quantifying cellular heterogeneity. 

When supplying theinitial conditions only, the model predicted future cell population dynamics and 

estimated the previous heterogeneous composition of cells. Identification of heterogeneous leukaemia 

clones at diagnosis and post-treatment using such a mathematical platform has the potential to predict 

multiple future outcomes in response to induction and consolidation chemotherapy as well as relapse 

kinetics. 
 
 
Α141. Kostoglou, M.,  Karapantsios, T.D.  “On the identification of liquid surface properties using liquid 

bridges” Advances in Colloid and Interface Science 222, 436-445, 2015. 
   

The term liquid bridge refers to the specific silhouette of a liquid volume when it is placed between two 

solid surfaces. Liquid bridges have been studied extensively both theoretically and experimentally during 

the last century due to their significance in many technological applications. It is worth noticing that even 

today new technological applications based on liquid bridges continue to appear. A liquid bridge has a 

well-defined surface configuration dictated by a rigid theoretical foundation so the potential of its 

utilization as a tool to study surface properties of liquids is apparent. However, it is very scarce in 

literature that the use of liquid bridges is suggested as an alternative to the well-established drop 

techniques (pendant/sessile drop). The present work (i) presents the theoretical background for setting up a 

liquid-bridge based surface property estimation problem, (ii) describes the required experimental 

equipment and procedures and (iii) performs a thorough literature review on the subject. A case with 

particular interest is that of liquid bridges made of electrically conducting liquids forming between two 

conducting solids; such a liquid bridge presents an integral electrical conductance value which is sensitive 

to the specific silhouette of the bridge. This enables the use of this integral conductance as shape 

descriptor instead of the conventional image processing techniques. Several attempts in literature for the 

estimation of liquid surface tension, liquid–solid contact angle and surfactant induced surface elasticity for 

conducting or non/conducting liquids are presented and the prospects of the technique are discussed. 
 
 
Α142. Siafaka, P.I., Titopoulou, A., Koukaras, E.N., Kostoglou, M., Koutris, E., Karavas, E., Bikiaris, D.N. 

“Chitosan derivatives as effective nanocarriers for ocular release of timolol drug” International 
Journal of Pharmaceutics 495, 249-264, 2015. 

     
The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of neat chitosan (CS) and its derivatives 

with succinic anhydride (CSUC) and 2-carboxybenzaldehyde (CBCS) as appropriate nanocarriers for 

ocular release of timolol maleate (Tim). Drug nanoencapsulation was performed via ionic crosslinking 

gelation of the used carriers and sodium tripolyphosphate (TPP). Nanoparticles with size ranged from 

about 190 to 525 nm were prepared and it was found that the formed size was directly depended on the 

used carrier and their ratios with TPP. For CS derivatives it was found that as the amount of TPP 

increased, the particle size increased too, while both derivatives proceeded to nanoparticles with smaller 

size than thath of neat CS. The interactions between carriers and TPP were studied theoretically using all-

electron calculations within the framework of density functional theory (DFT). In most of nanoparticles 

formulations, Tim was entrapped in amorphous form, while the drug entrapment efficiency was higher in 

CBCS derivative.It was indicated that Tim release rate depended mainly on the used carrier, particle size 

of prepared nanocarriers and drug loading. From the theoretical release data analysis, it was found that 

the Tim release was a stagewise procedure with drug diffusion being the dominant release mechanism 

for each stage. 
 
 
A143. Siafaka P.I., Barmpalexis, P., Lazaridou, M., Papageorgiou, G.Z., Koutris, E., Karavas, E., 

Kostoglou, M., Bikiaris, D.N. “Controlled release formulations of risperidone antipsychotic drug in 
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novel aliphatic polyester carriers:Data analysis and modeling” European Journal of Pharmaceutics 
and Biopharmaceutics 94, 473–484. 2015. 

 
In the present study a series of biodegradable and biocompatible poly(e-caprolactone)/poly(propylene 

glutarate) (PCL/PPGlu) polymer blends were investigated as controlled release carriers of Risperidone 

drug (RISP), appropriate for transdermal drug delivery. The PCL/PPGlu carriers were prepared in 

different weight ratios. Miscibility studies of blends were evaluated through differential scanning 

calorimetry (DSC) and X-ray diffractometry (XRD). Hydrolysis studies were performed at 37οC using a 

phosphate buffered saline solution. The prepared blends have been used for the preparation of RISP 

patches via solvent evaporation method, containing 5, 10 and 15 wt% RISP. These formulations were 

characterized using FT-IR spectroscopy, DSC and WAXD in order to evaluate interactions taking place 

between polymer matrix and drug, as well as the dispersion and the physical state of the drug inside the 

polymer matrix. In vitro drug release studies were performed using as dissolution medium phosphate 

buffered saline simulating body fluids. It was found that in all cases controlled release formulations were 

obtained, while the RISP release varies due to the properties of the used polymer blend and the different 

levels of drug loading. Artificial Neural Networks (ANNs) were used for dissolution behaviour modelling 

showing increased correlation efficacy compared to Multi-Linear-Regression (MLR). 
 
 
A144. Konstandopoulos, A.G., Kostoglou, M., Beatrice, C., Di Blasio, G.,  Imren, A., Denbratt, I. “Impact of 

Combination of EGR, SCR, and DPF Technologies for the Low-Emission Rail Diesel Engines” 
Emission Control Science and Technology 1, 213-225, 2015. 

 

The EU emission standards for new rail diesel engines are becoming more stringent: stage IV emission 

targets have just come into effect, while stage V is in under considerations. Both exhaust gas recirculation 

(EGR) and selective catalytic reduction (SCR) technologies can be used to reduce nitric oxide (NOx) 

emissions, while the PM emission control requires a diesel particulate filter (DPF). The use of SCR 

requires on-board storage of urea, while the use of DPF needs to take into account its impact on engine 

efficiency performance. Both of these technologies require specific studies when applied to the rail 

engines; in particular, it becomes necessary to evaluate the engine performance trade-offs in order to 

evaluate how these technologies can be utilized efficiently in rail applications in order to meet current and 

future emission standards. The present study assesses the application of these technologies in diesel 

railcars on a quantitative basis using oneand three-dimensional numerical simulation tools. In particular, 

the study considers a 560-kWrailcar engine with the use of different technology combinations for NOx 

reduction: SCR or EGR + DPF, and EGR + DPF + SCR. The NOx and PM emission performances are 

evaluated over the C1 homologation cycle and, in the case of the DPF, over an approximated railcar 

driving cycle as well. Several BSNOx targets were considered: 2 g/kWh, 1 g/kWh, and 0.4 g/kWh. 

Simulation results indicate that EGR + DPF + SCR-based solution is necessary to achieve stage IV 

emission limits for the 560- kW engine. On the other hand, SCR-based solutions have the potential to go 

beyond the stage IV NOx limit through scaling up the size of the SCR device and the on-board urea 

storage. 
 
 
A145. Fuentes-Garí, M., Misener R., Georgiadis, M.C., Kostoglou M., Panoskaltsis N., Mantalaris A., 

Pistikopoulos, E.N. “Selecting a differential equation cell cycle model for simulating leukemia 
treatment” Industrial and Engineering Chemistry Research 54, 8847-8859, 2015. 

 
 

This work studies three differential equation models of the leukemia cell cycle: a population balance 

model (PBM) using intracellular protein expression levels as state variables representing phase progress; a 

delay differential equation model (DDE) with temporal phase durations as delays; and an ordinary 

differential equation model (ODE) of phase-to-phase progression. In each type of model, global sensitivity 

analysis determines the most significant parameters while parameter estimation fits experimental data. To 

compare models based on the output of their structural properties, an expected behavior was defined, and 

each model was coupled to a pharmacokinetic/pharmacodynamic model of chemotherapy delivery. 

Results suggest that the particular cell cycle model chosen highly affects the simulated treatment outcome, 
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given the same steady state kinetic parameters and drug dosage/scheduling. The manuscript shows how 

cell cycle models should be selected according to the complexity, sensitivity, and parameter availability of 

the application envisioned. 
 
 
 
A146. Tresintsi, S., Mitrakas, M., Simeonidis, K., Kostoglou, M. “Kinetic modeling of AS(III) and AS(V) 

adsorption by a novel tetravalent manganese feroxyhyte”  Journal of Colloid and Interface Science 
460, 1-7, 2015. 

 
 

Hypothesis: The purpose of the present work is the development of a kinetic model for the adsorption of 

As(III) and As(V) onto tetravalent manganese feroxyhyte (d-Fe0.75Mn0.25OOH), which have been 

recently proved to be very efficient adsorbent for the particular species. 

Experiments: In this respect equilibrium and adsorption kinetic experiments onto this type of adsorbent 

for As(III) and As(V) were performed. Two sizes of adsorbate particles are tested in order to acquire better 

insight to the adsorption process. 

Results: The adsorption kinetic curves cannot be described by the well-known adsorption kinetic models 

so a detailed model that takes into account the structure of the adsorbent particle is developed. The 

model parameters were extracted by the requirement of agreement between model and experimental 

results. The batch model developed here is necessary for the development of models for fixed bed 

adsorption devices in order to exploit the commercial prospects of the particular adsorbent. This work 

constitutes the first attempt of kinetic study and adsorption model development for the specific very 

promising adsorbent. 
 
 
 
A147. Lioumbas, J.S., Georgiou, E., Kostoglou, M., Karapantsios, T.D. “Foam free drainage and bubbles 

size for surfactant concentrations below the CMC” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 
Engineering Aspects 487, 92-103, 2015. 

    

Foams produced with surfactant concentration below the Critical Micelle Concentration (CMC) are usu-

ally moderately stable due to high drainage rates and intense bubbles coarsening/coalescence. Aim ofthis 

work is to examine how such low surfactant concentration affects foam destabilization and eluci-date the 

interplay between free drainage and bubble size variation. Foam destabilization experimentsare conducted 

at varying SDS concentrations (below the CMC) where the evolution of liquid fraction andbubbles size is 

registered simultaneously. Instantaneous volume measurements of the drained liquidand the remaining 

foam yield the evolution of the global liquid fraction and drainage rate in the foam.Continuous electrical 

conductance measurements give the local liquid fraction and drainage rate in thefoam. Microphotographs 

allow estimation of bubble size distribution and bubble population at regulartime intervals. The present 

data show that the lifetime of moderately stable foams depend largely on sur-factant concentration below 

the CMC but this effect does not scale linearly with surfactant concentration.Furthermore, measurements 

are fitted to semi-empirical expressions and are compared to a modifiedLeonard and Lemlich (L–L) 

drainage model that has been expanded to incorporate bubble size evolution.The latter is a rough 

approximation based on certain assumptions but it is a fair approach given the exces-sive difficulty of 

detailed numerical calculations. The comparison reveals the significant role of bubblesize on the free 

drainage of moderately stable foams. Interestingly, incorporation of global liquid fractiondata into the 

modified L–L model yields surface shear viscosity values in agreement with literature. 
 
 
A148 Kostoglou, M., Fuentes-Garí, M., García-Münzer, D., Georgiadis, M.C., Panoskaltsis, N.,  

Pistikopoulos, E.N., Mantalaris, A. “A comprehensive mathematical analysis of a novel multistage 
population balance model for cell proliferation”  Computers and Chemical Engineering 91, 157-166, 
2016. 

 

Multistage population balances provide a more detailed mathematical description of cellular growththan 

lumped growth models, and can therefore describe better the physics of cell evolution throughcycles. 
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These balances can be formulated in terms of cell age, mass, size or cell protein content and theycan be 

univariate or multivariate. A specific three stage population balance model based on cell proteincontent 

has been derived and used recently to simulate evolution of cell cultures for several applications.The 

behavior of the particular mathematical model is studied in detail here. A one equation analog ofthe 

multistage model is formulated and it is solved analytically in the self-similarity domain. The effectof the 

initial condition on the approach to self-similarity is studied numerically. The three equationsmodel is 

examined then by using asymptotic and numerical techniques. It is shown that in the case ofsharp 

interstage transition the discontinuities of the initial condition are preserved during cell growthleading to 

oscillating solutions whereas for distributed transition, the cell distribution converges to aself-similar (long 

time asymptote) shape. The closer is the initial condition to the self similar distributionthe faster is the 

convergence to the self-similarity and the smaller the amplitude of oscillations of thetotal cell number. The 

findings of the present work lead to a better understanding of the multistagepopulation balance model and 

to its more efficient use for description of experimental data by employingthe expected solution behavior. 
 
 
 
A149. Mitrouli, S.T., Kostoglou, M., Karabelas, A.J., Karanasiou, A. “Incipient crystallization of calcium 

carbonate on desalination membranes: dead-end filtration with agitation” Desalination and Water 
Treatment 57, 2855-2869, 2016 

 
The development of reliable criteria for determining the onset of scaling on desalination membranes is of 

high practical value. A novel approach to systematically investigate incipient membrane crystallization 

and scale-particle evolution was recently reported by this laboratory, involving modeling-relevant 

phenomena during membrane desalination and experiments, in well-controlled pressure cells operating in 

dead-end mode with no agitation. However, parallel studies have shown that flow conditions equivalent to 

those prevailing in real desalination membrane modules are obtained in pressure cells with agitation. 

Therefore, this work aims to employ the aforementioned approach to the more realistic case of membrane 

CaCO3 scaling in dead-end desalination with agitation. Detailed data regarding incipient CaCO3 scaling 

of desalination membranes were obtained, by analyzing scanning electron microscopy (SEM) images, for 

small bulk supersaturation ratios S = 1 to 4 and short filtration times (~30–90 min). Mean shear stresses at 

the membrane surface were similar to those prevailing in desalination modules. The data show that 

concentration polarization due to salt rejection strongly affects scale-particle growth rate, insignificantly 

influencing particle-number surface density. There is no evidence of a significant induction period in the 

nucleation and growth of scale-particles on the membrane surface. The initial CaCO3 deposit flux, in 

mg/(m2 min), exhibits a strong dependence on membrane surface supersaturation. Experimental data on 

the supersaturation-dependent scale evolution appear to significantly differ from predictions based on 

classical concepts of heterogeneous nucleation and growth, thus indicating that non-conventional 

nucleation is the dominant mechanism of the membrane-scale development. 
 
 
 
A150. Kostoglou, M., Karapantsios, T.D., Colin, C., Kannengieser, O. “Analysis of bubble growth on a hot 

plate during decompression in microgravity” International Journal of Thermal Sciences 106, 102-
111, 2016. 

 
 

The focus of the present work is the modeling of bubble growth on a hot plate during decompression 

(depressurization) of a volatile liquid at temperatures close to saturation and in the presence of dissolved 

gas. In particular, this work presents an organized attempt to analyze data obtained from an experiment 

under microgravity conditions. In this respect, a bubble growth mathematical model is developed and 

solved at three stages, all realistic under certain conditions but of increasing physical and mathematical 

complexity: At the first stage, the temperature variation both in time and space is ignored leading to a 

new semi-analytical solution for the bubble growth problem. At the second stage, the assumption of 

spatial uniformity of temperature is relaxed and instead a steady linear temperature profile is assumed in 

the liquid surrounding the bubble from base to apex. The semi-analytical solution is extended to account 

for the two-dimensionality of the problem. As the predictions of the above models are not in agreement 
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with the experimental data, at the third stage an inverse heat transfer problem is set up. The third stage 

model considers an arbitrary average bubble temperature time profile and it is solved numerically using 

a specifically designed numerical technique. The unknown bubble temperature temporal profile is 

estimated by matching theoretical and experimental bubble growth curves. A discussion follows on the 

physical mechanisms that may explain the evolution of the average bubble temperature in time. 
 
 
 
A151. Mitrouli, S.T., Kostoglou, M., Karabelas, A.J. “Calcium carbonate scaling of desalination 

membranes: Assessment of scaling parameters from dead-end filtration experiments” Journal of 
Membrane Science 510, 293-305, 2016. 

 
Membrane desalination is associated with significantly increased ion concentrationof rejected sparingly 

soluble salts (commonly of calcium, magnesium, barium, etc) right at the membrane surface, leading to 

undesirable membrane scaling. Optimizationof desalination membrane-plant design and its operation 

strategy requires  quantification of scaling evolution phenomena, through appropriate mathematical 

models involving experimentally determined system parameters. In recent years, a modeling approach 

based on heterogeneous nucleation-growth theory was developed for this purpose, and proven to be 

successful in the case of non-stirred dead-end desalination experiments but not in the case of cross-flow 

and stirred dead-end desalination. To resolve this inconsistency, new results from numerous sets of 

improved dead-end non-stirred experiments (some with controlled changes of imposed pressure difference 

during testing) are reported that provide useful quantitative information and insights regarding incipient 

scaling. The previous modeling approach is generalized considering non-classical nucleation. Moreover, 

the likely scatter of local membrane-surface properties is considered in a parameter estimation approach. 

The new modeling approach leads to estimation of a range of scaling-model parameters consistent with 

the experimental data. Such parameters can be employed in comprehensive modeling tools of membrane-

modules, to simulate their operation for the particular type of membrane for which parameters are 

extracted. 
 
 
A152. Kyzas, G.Z., Siafaka, P.I., Kostoglou, M., Bikiaris, D.N. “Adsorption of As(III) and As(V) onto 

colloidal microparticles of commercial cross-linked polyallylamine (Sevelamer) from single and 
binary ion solutions” Journal of Colloid and Interface Science 474, 137-145, 2016. 

 
 

This work investigates the removal of arsenic ions in trivalent (As(III)) or pentavalent form (As(V)) from 

single-component and binary (equal initial ion concentrations) aqueous solutions using commercial 

cross-linked polyallylamine (namely as Sevelamer) as adsorbent. This is the first work in literature 

regarding the application of that commercial material as adsorbent for ions. Sevelamer (SVL) is a widely 

known pharmaceutical compound and the existence of primary and secondary amino groups (with 

different ratios) in its molecule increases its adsorption potential. For this purpose can be easily proposed 

as potential sorbent. The adsorption evaluation was based on the pH-effect (optimum pH = 6, where 

As(III) and As(V) removal was 69 and 86%, respectively), isotherms and kinetic curves. The maximum 

theoretical adsorption capacity (Qm) was 86 and 133 mg/g for single-component solutions of As(III) and 

As(V), respectively. The respective values for binary mixtures of the same concentration (100 mg/L) were 

84 and 116 mg/g, respectively (calculated after fitting to Langmuir-Freundlich isotherm model at 20o C). 

A novel kinetic interpretation based on the raw experimental kinetics data was also developed. Although 

adsorption of As(III) and As(V) occurs mainly at different sites, there is an interdependence in their 

adsorption kinetics. It was found that adsorption from the binary mixtures is a two-stage process. The 

adsorption mechanism of SVL and arsenic ions interaction was elucidated using FTIR spectroscopy before 

and after adsorption. SEM images and XRD patterns (the material was amorphous both before and after 

arsenic adsorption indicating that the mechanism did not alter its physical state) were also taken for the 

characterization of SVL before and after arsenic adsorption. The adsorption mechanism was mainly 

attributed to the electrostatic interactions between negatively As ions and positively charged amino groups 

of SVL. For this reason, As(V) adsorption is higher than As(III). 
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A153. Stylianou, S.K., Kostoglou, M., Zouboulis, A.I. “Ozone Mass Transfer Studies in a Hydrophobized 

Ceramic Membrane Contactor: Experiments and Analysis” Industrial and Engineering Chemistry 
Research 55, 7587-7597, 2016. 

  
Bubbleless ozone contact with water was carried out using a tubular hydrophobized a-Al2O3 membrane to 

investigate the feasibility of this process and, also, to evaluate the effect of liquid flow rate and the 

different experimental conditions on ozone transfer. The membrane contactor showed increased mass 

transfer fluxes of ozone, ranging from 4.8 × 10−8 to 2.5 × 10−7 mol/m2·s with increased liquid flow 

velocity. Specific ozone dosages, ranging from less than 0.1 up to 2.7 mg/L, were achieved by adjusting 

liquid flow velocity and ozone concentration in the gas phase. A mathematical model recognizing all the 

occurring phenomena and extracting physically the relevant parameters was developed. Specific ozone 

properties were calculated, under the tested experimental conditions, by properly fitting the experimental 

and theoretical data. This model also permits the further exploitation−extrapolation of data to different 

experimental devices and conditions by adopting from literature data, or by experimentally determining, 

the values of major ozone physical parameters, such as diffusivity, solubility etc., affecting the modeling 

results. 
 
A154. Kostoglou, M., Karabelas, A.J. “Dynamic operation of flat sheet desalination-membrane elements: A 

comprehensive model accounting for organic fouling” Computers and Chemical Engineering 93, 1-
12, 2016. 

 
Reliable simulation of membrane-module dynamic operation is essential in optimizing its detailed geo-

metric characteristics and operation, as well as that of membrane plants, for various types of 

fluidtreatment applications. This paper is part of systematic efforts toward development of such a compre-

hensive model, considering temporal variability caused by organic membrane fouling. To render 

themathematical problem tractable, justified simplifications (retaining the physical parameter interdepen-

dencies) lead to a system of basic equations in two spatial planar coordinates, enabling to obtain a 

realistictemporal evolution of all process parameters. The flexible model structure allows integration of 

sub-models, for phenomena occurring (and researched) at small spatial scales, which account for 

retentatespacer effects on friction losses and mass transfer, and constitutive expressions for fouling rates 

duringdesalination. The robust numerical algorithm developed to solve the system of differential and 

algebraicequations exhibits satisfactory convergence, appropriate for applications. The results presented 

hereindemonstrate the versatility of the numerical code and its potential to analyze the interaction of 

mecha-nisms involved in fouling evolution, which is impossible by the much simpler one dimensional 

models.Directions for future developments are indicated. 
 
A155. Kostoglou, M.,  Karapantsios, T.D.,  Buffone, C.,  Glushchuk, A.,  Iorio, C. “A Theoretical Study of 

Steady State and Transient Condensation on Axisymmetric Fins Under Combined Capillary and 
Gravitational Forces”  Microgravity Science and Technology 28, 559-567, 2016. 

 
The present work attempts to model the case of combined gravitational and capillary motion of condensate 

for an axisymmetric fin under steady and transient fin operation conditions. The focus here is to examine 

the structure of the mathematical problem and to develop suitable numerical techniques rather than yield 

information on the macroscopic condensate flow rate and fin efficiency. The problem is formulated 

starting from general conditions and is simplified step by step by introducing corresponding assumptions. 

The particular fin shape of a paraboloid from revolution is chosen and the equations are properly non-

dimensionalized. A vast reduction of the number of problem parameters is achieved in this way. The cases 

of isothermal fin, steady state operation and dynamic operation are treated separately using specialized 

numerical solution techniques developed for each case in order to improve computational efficiency and 

accuracy. Typical results of fin temperature and condensate film thickness are presented and discussed. 
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A156. Evgenidis, S.P., Kalić, K., Kostoglou, M., Karapantsios, T.D. “Kerberos: A three camera headed 
centrifugal/tilting device for studying wetting/dewetting under the influence of controlled body 
forces” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 521, 38-48, 2017. 

 
Despite the significant effort spent over the years to study wetting and dewetting phenomena of dropletson 

solid substrates under applied forces, there are still many unresolved issues. To name a few, a 

concisetheory for the two dimensional contact line is missing. Also, a controversy has recently arisen for 

the effectof droplet size on the tangential force required for the inception of sliding. It is clear that to 

resolve suchissues and to better understand the underlying processes a new generation of experimental 

techniquesand results are needed. In this spirit, a novel device, Kerberos, is proposed and constructed here. 

Kerberosoffers two major innovative features compared to prior techniques: (a) it allows simultaneous 

rotationand tilting of the droplet supporting plate (these mechanisms have been employed separately in 

thepast) and (b) three Wi-Fi cameras (viewing the droplet from X–Y–Z directions) follow the 

rotation/tiltingmotion. The above features permit on one hand the independent control of normal and 

tangential forcesapplied to the droplet and, on the other, allow real time 3D impressions of the droplet 

shape. Indicativeresults manifest the wealth of new experimental data accessible by Kerberos which were 

out of reach byother techniques. The theoretical background of droplet behavior in the new device is 

discussed, makingassumptions that lead to closed form solutions. Such a model is useful for the design of 

experiments withthe new device. 

 
 
A157. Kostoglou, M., Mitrouli, S.T., Karabelas, A.J. “Model development and experimental data analysis 

for calcium carbonate membrane scaling during dead-end filtration with agitation” Industrial 
Engineering Chemistry Research 56, 603-613, 2017. 

 
The development of reliable criteria for determining the onset of scaling of sparingly soluble salts on 

reverse osmosis desalination membranes is of great practical significance. Calcium carbonate, which is 

dealt with in this study, is a commonly encountered membrane scale compound. Reliable modeling and 

simulation tools of the reverse osmosis operation (accounting for onset and development of scaling) are 

very important for process optimization, aiming to reduce the effects of scaling and to minimize the use of 

antiscalants; such comprehensive modeling requires knowledge of key scaling parameters. In recent years 

a procedure has been developed to extract these parameters by employing a facile testing procedure, 

involving a small pressurized dead-end filtration cell. Using such a stirred test cell, the conditions are 

much closer to the actual reverse osmosis desalination process, compared to those in a non-agitated cell. 

Here, a detailed model of the testing process is developed and a procedure for estimating the scaling 

parameters is presented, by employing available relevant data. The results of the 

present work confirm the previous suggestion that fluid agitation in the test cell leads to an improved 

scaling parameter estimation procedure. 
 
 
A158. Petala, M., Tsiridis, V., Mintsouli, I., Pliatsikas, N., Spanos, T., Rebeyre, P., Darakas, E.,  Patsalas, 

P., Vourlias, G., Kostoglou, M., Sotiropoulos, S., Karapantsios, T. “Silver deposition on stainless 
steel container surfaces in contact with disinfectant silver aqueous solutions” Applied Surface 
Science 396, 1067-1075, 2017. 

 
Silver is the preservative used on the Russian segment of the International Space Station (ISS) to prevent 

microbial proliferation within potable water supplies. Yet, in the frame of the European Automated 

Transfer Vehicle (ATV) missions to ISS, silver depletion from water has been detected during ground 

transportation of this water to launch site, thereby indicating a degradation of water quality. This study 

investigates the silver loss from water when in contact with stainless steel surfaces. Experiments are 

conducted with several types of stainless steel surfaces being exposed to water containing 10 or 0.5 mg/L 

silver ions. Results show that silver deposits on stainless steel surfaces even when a passivation layer 

protects the metallic surface. The highest protection to silver deposition is offered by acid passivated and 

electropolished SS 316L. SEM and XPS experiments were carried out at several locations of the sample 

area that was in contact with the Ag solution and found similar morphological (SEM) and compositional 

(sputter-etch XPS) results. The results reveal that silver deposits uniformly across the wetted surface to 
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a thickness larger than 3 nm. Moreover, evidence is provided that silver deposits in its metallic form on 

all stainless steel surfaces, in line with a galvanic deposition mechanism. Combination of ICP-MS and 

XPS results suggests a mechanism for Ag deposition/reduction with simultaneous substrate oxidation 

resulting in oxide growth at the exposed stainless steel surface. 

 
 
A159. Nanaki, S., Siafaka, P.I., Zachariadou, D., Nerantzaki, M., Giliopoulos, D.J., Triantafyllidis, K.S., 

Kostoglou, M., Nikolakaki, E., Bikiaris, D.N. “PLGA/SBA-15 mesoporous silica composite 
microparticles loaded with paclitaxel for local chemotherapy” European Journal of Pharmaceutical 
Sciences 99, 32-44, 2017. 

 
In this work, high surface area mesoporous silica (SBA-15) was loaded with paclitaxel (taxol, PTX) and 

was further entrapped into poly(lactic acid-co-glycolic acid) (PLGA) microparticles (MPs). A modified 

solvent evaporation-emulsion method was used in order to formulate the composite microparticles with 

sizes of 8–12 μm. PTX loaded SBA-15 as well as the PLGA/PTX-SBA-15 composites were characterized 

in terms of their morphology, crystal structure and thermal properties. Drug content, loading efficiency, 

particle size and the in-vitro drug release kinetics of the PLGA/PTΧ-SBA-15 microspheres were also 

investigated. The in vitro release studies were carried out using Simulated Body Fluid (SBF) at 37 °C 

revealing that the prepared formulations present higher dissolution rate than pure PTX and sustained 

pattern which is ideal for anticancer carriers. Modeling and data analysis of the in vitro drug release was 

also investigated. It was also shown that all microparticles have low cytotoxicity in HUVE cells. Finally, 

itwas found that drug loaded microparticles are very effective in Human Cervical Adenocarcinoma (HeLa) 

cells. 
 
 
A160. Lioumbas, J.S., Kostoglou, M., Karapantsios, T.D. “Thermal analysis of pre-boiling regime in frying 

experiments at several sample orientations and gravity levels” Food and Bioproducts Processing 
102, 350-361, 2017.  

 
 

The focus of this work is on the extraction of heat transfer coefficients from experimen-tal data during the 

pre-boiling regime of potato frying by employing a specially designeddevice. Knowledge of these 

coefficients is necessary for the estimation of temperature spa-tial profiles at the inception of frying. In 

this way, not only understanding but also modelingof the frying process is facilitated. Heat transfer 

coefficients are estimated based on a onedimensional heat conduction model through matching 

theoretically predicted with exper-imentally measured temperature evolutions at three distinct distances 

below, but close to,the surface of the fried item. The tests cover a variety of experimental conditions 

regardingthe initial oil temperature, fryer geometry, frying surface orientation, type of fried item, andlevel 

of gravitational acceleration. The dependence of heat transfer coefficients on the aboveexperimental 

conditions is discussed. 
 
 
 
A161. Nanaki, S., Tseklima, M., Terzopoulou, Z., Nerantzaki, M., Giliopoulos, D.J., Triantafyllidis, K.,  

Kostoglou, M., Bikiaris, D.N. “Use of mesoporous cellular foam (MCF) in preparation of polymeric 
microspheres for long acting injectable release formulations of paliperidone antipsychotic drug” 
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 117,  77-90, 2017. 

 
In this study, high surface area mesoporous silica foam with cellular pore morphology (MCF) was used 

for injectable delivery of paliperidone, an antipsychotic drug used in patients suffering from bipolar 

disorder. The aim was to enhance paliperidone solubility and simultaneously to prepare long active 

intractable microspheres. For this reason paliperidone was first loaded in MCF silica, and the whole 

system was further encapsulated into PLA and PLGA 75/25 w/w copolymer in the form of microspheres. 

It was found that paliperidone, after its adsorption into MCF, was transformed in its amorphous state, thus 

leading to enhanced in vitro dissolution profile. Furthermore, incorporation of the drug-loaded MCF to 

polymeric microparticles (PLA and PLGA) prolonged the release time of paliperidone from 10 to 15 days. 
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A162. Dimitrakis, D., Syrigou, M., Lorentzou, S., Kostoglou, M., Konstandopoulos, A., “On kinetic 

modelling for solar redox thermochemical H2O and CO2 splitting over NiFe2O4 for H2, CO and 
syngas production”” Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 26776-26786, 2017. 

 
This study aims at developing a kinetic model that can adequately describe solar thermochemical water 

and carbon dioxide splitting with nickel ferrite powder as the active redox material. The kinetic 

parameters of water splitting of a previous study are revised to include transition times and new kinetic 

parameters for carbon dioxide splitting are developed. The computational results show a satisfactory 

agreement with experimental data and continuous multicycle operation under varying operating 

conditions is simulated. Different test cases are explored in order to improve the product yield. At first a 

parametric analysis is conducted, investigating the appropriate duration of the oxidation and the thermal 

reduction step that maximizes the hydrogen yield. Subsequently, a non-isothermal oxidation step is 

simulated and proven as an interesting option for increasing the hydrogen production. The kinetic 

model is adapted to simulate the production yields in structured solar reactor components, i.e. extruded 

monolithic structures, as well. 

 
 
 
ΣΤ2. ΕΓΚΡΙΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
 
A163. Konstandopoulos, A.G. and Kostoglou, M. "Periodically reversed flow regeneration of diesel 

particulate traps", SAE paper 1999-01-0469, Detroit, March 1999 Published in Diesel Exhaust 
Aftertreatment (1999) SAE Special Publication, pp.193-206. Also in Journal of Fuel and Lubricants 
108, 289-302, 1999. 

         

Η αναγέννηση των φίλτρων αιθάλης για κινητήρες Diesel δεν είναι επί του παρόντος δυνατή κάτω από τις 

οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα χωρίς την εξωτερική παροχή θερμικής ενέργειας. Η 

εκμετάλλευση των αυτοθερμικών ιδιοτήτων του αντιδραστήρα ανάστροφης ροής προτείνεται στην 

παρούσα εργασία σαν ένα μέσο για την μείωση της θερμοκρασίας ανάφλεξης της αιθάλης. Η αναγέννηση 

φίλτρων αιθάλης με περιοδικά αναστρεφόμενη ροή μελετάται με την χρήση ενός μαθηματικού μοντέλου 

για την αναγέννηση η ισχύς του οποίου έχει επιβεβαιωθεί από συγκρίσεις με πειραματικά δεδομένα. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ικανότητα της νέας τεχνικής να επιτύχει εκεί που οι συμβατικές 

μέθοδοι αποτυγχάνουν, επεκτείνοντας τα όρια λειτουργίας των υπαρχόντων θερμικών και καταλυτικών 

τεχνικών και θέτοντας τα θεμέλια για την κατασκευή ενός βιομηχανικού πρωτοτύπου. 
 
Α164. Konstandopoulos, A.G., Kostoglou, M., Skaperdas, E., Papaioannou, E., Zarvalis, D. and    

Kladopoulou, E. "Fundamental studies of diesel particulate filters: Transient loading, regeneration and 
aging", SAE paper 2000-01-1016, Detroit, March 2000 Published in Diesel Exhaust Aftertreatment 
(2000) SAE Special Publication, pp.193-215. Also in Journal of Fuel and Lubricants 109, 683-705, 
2000. 

 

Η συμμόρφωση με τα μελλοντικά επιτρεπόμενα όρια εκπομπών για οχήματα με κινητήρες Diesel είναι 

πιθανό να απαιτεί την χρήση συσκευών ελέγχου των εκπομπών όπως φίλτρα σωματιδίων και μετατροπείς 

DeNOx. Ο έλεγχος των εκπομπών των κινητήρων Diesel απαιτεί βαθειά γνώση της λειτουργίας των 

διαφόρων υποσυστημάτων για τη επίτευξης του επιτυχούς σχεδιασμού, ολοκλήρωσης και 

βελτιστοποίησης του συστήματος. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις προκλήσεις που θέτει ένα από 

τα κύρια συστήματα ελέγχου εκπομπών κινητήρων Diesel, το λεγόμενο φίλτρο σωματιδίων αιθάλης. 

Παρουσιάζεται μια θεμελιώδη περιγραφή της διαδικασίας φορτώματος του φίλτρου με σωματίδια, της 

καταλυτικής ή θερμικής αναγέννησης και της γήρανσης του φίλτρου η οποία οφείλεται στην συσσώρευση 

στάχτης. Τα επιμέρους μοντέλα (μερικά από τα οποία δίνονται σε αναλυτική μορφή) βασίζονται σε μια 

λεπτομερή περιγραφή των αντίστοιχων φυσικοχημικών διεργασιών και φαίνονται να είναι σε πολύ καλή 

συμφωνία τόσο με τα πειραματικά αποτελέσματα (άλλα από το εργαστήριο μας και άλλα από την 

βιβλιογραφία) όσο και με υπολογισμούς υπολογιστικής ρευστομηχανικής σε τρισδιάστατες γεωμετρίες. 
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Τα παραπάνω επιμέρους μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη υπολογιστικών 

εργαλείων σχεδιασμού των φίλτρων. 
 
 
A165. Konstandopoulos, A.G., Kostoglou M. and Housiada, P. "Spatial non-uniformities in Diesel 

particulate trap regeneration", SAE paper 2001-01-0908, Detroit, March 2001, published in Diesel 
Exhaust Aftertreatment (2001) SAE Special Publication pp. 111-122. Also in Journal of Fuel and 
Lubricants 110, 609-620, 2001. 

 

Η αναγέννηση των παγίδων (φίλτρων) αιθάλης είναι μια πολύ περίπλοκη διεργασία που περιλαμβάνει 

αλληλεπίδραση φαινομένων σε διαφορετικές κλίμακες χώρου και χρόνου. Μια ιεραρχία μοντέλων για τις 

φυσικοχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στις διάφορες κλίμακες του προβλήματος (πορώδες 

τοίχωμα, κανάλι φίλτρου, φίλτρο) χρησιμοποιείται ώστε να επιτευχθεί μια λεπτομερή περιγραφή της 

διεργασίας της αναγέννησης. Το τελικό εργαλείο μοντελοποίησης αξιολογείται χρησιμοποιώντας 

πειραματικά δεδομένα και αποδεικνύεται ένα πολύτιμο μέσο για την μελέτη της αναγέννησης του 

φίλτρου. Στην παρούσα εργασία αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για την μελέτη της επίδρασης των 

διαφόρων χωρικών ανομοιομορφιών στα χαρακτηριστικά της αναγέννησης των φίλτρων αιθάλης. Οι 

ανομοιομορφίες περιλαμβάνουν ακτινικές κατανομές της ροής, της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης 

των σωματιδίων στην είσοδο του φίλτρου. Επιπροσθέτως μελετάται η επίδραση της μη ομοιόμορφης 

κατανομής του καταλύτη κατά μήκος του φίλτρου. Παρά την περιπλοκότητα της διεργασίας και τους 

πολλούς παράγοντες που την επηρεάζουν το σχεδιαστικό εργαλείο που αναπτύχθηκε κάνει δυνατή την 

συστηματική βελτιστοποίηση αυτών των παραγόντων για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς των φίλτρων 

αιθάλης.  
 
Α166. Kostoglou, M., Andritsos, N. and Karabelas, A.I. "Progress towards modelling the CdS chemical 

bath deposition" European Material Research Society 2000 spring meeting, Symposium N: Thin Film 
Chalcogenide Photovoltaic Materials, May 30-June 2, 2000, Stratsbourg, France. Thin Solid Films 
387, pp.115-117, 2001. 

 

Η αρχική περίοδος της ανάπτυξης στιβάδων CdS φαίνεται να επηρεάζει έντονα την ποιότητα της τελικής 

στιβάδας. Οι φωτογραφίες από μικροσκόπιο SEM της αναπτυσσόμενης στιβάδας κατά την ροή ενός 

υπερκορεσμένου διαλύματος δείχνουν ότι οι πυρήνες δημιουργούνται πάνω στο υπόστρωμα και μετά 

μεγαλώνουν σαν διακριτά επιφανειακά σωματίδια. Αυτά τα σωματίδια μεγαλώνουν με τον χρόνο και 

συσσωματώνονται με τα γειτονικά τους για την δημιουργία μιας συνεχούς στιβάδας. Παρόμοια πρότυπα 

ανάπτυξης συναντώνται κατά την ανάπτυξη στιβάδων CdS με την λεγόμενη διεργασία CBD. Ένα απλό 

μοντέλο για την παραπάνω διεργασία αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας τη προσέγγιση μοναδιαίου κελλιού. 

Το μοντέλο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την πρόβλεψη του πάχους της στιβάδας αλλά και 

για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η ύπαρξη περιόδου επαγωγής κατά την ανάπτυξη της στιβάδας και η 

συσχέτιση της με τον υπερκορεσμό.    
 
Α167. Andritsos, N, Kostoglou, M. and Karabelas, A.J. “On incipient growth of CdS films from weakly 

supersaturated solutions“, 14th Conference of European Colloid and Interface Society, Patras, 
September 17-22, 2000). Progress in Colloid and Polymer Science 118, pp.190-195, 2001. 

 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η πρόοδος σε σχέση με την ανάπτυξη ενός λεπτομερούς μοντέλου για 

τον σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση διεργασιών που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη λεπτών στιβάδων 

CdS. Οι κύριες εξισώσεις του μοντέλου περιγράφουν την εξέλιξη της συγκέντρωσης των αντιδρώντων και 

της σχηματιζόμενης στερεάς φάσης τόσο μέσα στο διάλυμα όσο και άνω στο υπόστρωμα. Το μοντέλο 

ενσωματώνει έναν συνδυασμό πιθανών θεμελιωδών μηχανισμών για τα επιμέρους φαινόμενα. Οι 

προκύπτουσες διαφορικές εξισώσεις λύνονται αριθμητικά. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μοντέλο 

είναι συμβατό με τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα για την εξέλιξη του πάχους της στοιβάδας CdS 

οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βελτιστοποίηση της διεργασίας CBD ως προς τις σχεδιαστικές 

της μεταβλητές. Επίσης παρουσιάζονται μερικά αποτελέσματα για την μορφολογία της στοιβάδας η οποία 

φαίνεται ότι καθορίζεται από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της.   
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Α168. Kostoglou, M. and Konstandopoulos A.G. "High Stokes number particulate deposit growth 
dynamics on a cylinder in cross flow" European Aerosol Conference, Nurenberg, Journal of Aerosol 
Science, Vol. 28, Suppl. 1, pp.S651-S652, 1997. 
 

Η δημιουργία σωματιδιακών επικαθήσεων είναι σημαντική σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας όπως οι 

επικαθήσεις σε επιφάνειες κατά την ροή καυσαερίων που περιέχουν στάχτη, χρήση φίλτρων και 

δημιουργία στρωμάτων επικάλυψης κατά την κατεργασία των υλικών. Η πρόβλεψη και ο έλεγχος του 

ρυθμού ανάπτυξης της επικάθησης, της μορφολογίας και των ιδιοτήτων της είναι πολύ σημαντικός για τις 

παραπάνω διεργασίες. Η εναπόθεση των σωματιδίων στις επιφάνειες είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα το 

οποίο περιλαμβάνει συσχετίσεις μεταξύ των ιδιοτήτων των σωματιδίων, των φαινομένων μεταφοράς και 

των αλληλεπιδράσεων σωματιδίου- επιφανείας. Σε τέτοια περίπλοκα προβλήματα, οι ασυμπτωτικές 

λύσεις αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια κατανόησης του προβλήματος. Έτσι στην 

παρούσα εργασία αναλύεται το πρόβλημα της πρόβλεψης της εξέλιξης της μορφής μιάς επικάθησης που 

σχηματίζεται κατά την πρόσκρουση  σωματιδίων με μεγάλο αριθμό Stokes σε ένα κύλινδρο τοποθετημένο 

κάθετα ως προς την ροή. 
 
Α169. Kostoglou, M. and Konstandopoulos A.G. "Fractal aggregate coagulation dynamics", European 

Aerosol Conference, Prague, September 1999, Journal of Aerosol Science, Vol. 30, Suppl. 1, 
pp.S447-S448, 1999. 

 
Τα σωματίδια που παράγονται σε βιομηχανικούς αντιδραστήρες παρασκευής αερολυμάτων είναι συνήθως 

fractal συσσωματώματα που αποτελούνται από μικρότερες βασικές μονάδες. Η ποιότητα του τελικού 

προϊόντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατανομή μεγέθους των σωματιδίων η οποία με την σειρά 

της εξαρτάται από την συνδυασμένη δράση διαφόρων φαινομένων (πυρηνογένεση, αύξηση μεγέθους από 

αέρια φάση, συσσωμάτωση, αναδόμηση, επικάθηση). Η συνηθισμένη περιγραφή της εξέλιξης της 

κατανομής μεγέθους fractal συσσωματωμάτων κατά την συσσωμάτωση περιλαμβάνει την εξίσωση 

Smoluchowski με έναν τροποποιημένο πυρήνα συσσωμάτωσης ο οποίος περιλαμβάνει μια 

προκαθορισμένη fractal διάσταση για όλο τον πληθυσμό των συσσωματωμάτων. Αυτή η περιγραφή 

μπορεί να είναι κατάλληλη για έναν πληθυσμό σωματιδίων που αποτελείται από σφαιρικά σωματίδια. Σε 

έναν βιομηχανικό αντιδραστήρα όμως είναι πιθανό ότι συμβαίνουν συσσωματώσεις μεταξύ σωματιδίων 

διαφορετικών διαστάσεων fractal είτε λόγω της διαφορετικής ιστορίας των σωματιδίων μέσα στο πεδίο 

ροής, είτε λόγω της ανάμιξης διαφορετικών τύπων σωματιδίων. Για την περιγραφή μιας τέτοιας 

διεργασίας εισάγουμε μια περιγραφή της δυναμικής του πληθυσμού των συσσωματωμάτων με πολλές 

μεταβλητές βασισμένη σε μια ιεραρχία δεικτών της δομής του συσσωματώματος.   
 
Α170. Kostoglou, M. and Konstandopoulos A.G. "Brownian coagulation of fractal aggregates", European 

Aerosol Conference, Dublin, September 2000, Journal of Aerosol Science, Vol. 31, Suppl. 1, 
pp.S574-S575, 2000. 

 

Μέχρι πρόσφατα ο όγκος των σωματιδίων χρησιμοποιούταν σαν η μοναδική ανεξάρτητη μεταβλητή στην 

γενική δυναμική εξίσωση για πληθυσμούς αερολυμάτων. Αυτή η προσέγγιση φαίνεται να είναι 

ικανοποιητική όταν η μορφολογία των σωματιδίων δεν λαμβάνεται υπόψη (θεωρώντας σφαιρικό σχήμα 

για τα σωματίδια) και όλα τα φαινόμενα που εξετάζονται εξαρτώνται από τον όγκο των σωματιδίων. Σε 

αυτή την περίπτωση όλες οι γεωμετρικές ιδιότητες των σωματιδίων (π.χ. συνολική επιφάνεια) μπορούν 

αυτομάτως να προκύψουν από τον όγκο του σωματιδίου. Τελευταία η ανάγκη να ληφθεί υπόψη η 

πυροσυσσωμάτωση οδήγησε στην προσθήκη της επιφάνειας του σωματιδίου σαν μια δεύτερη ανεξάρτητη 

μεταβλητή. Σε περίπτωση που δεν έχουμε αλλαγή της επιφάνειας των σωματιδίων η διάσταση fractal των 

σωματιδίων χρησιμοποιείται σαν δεύτερη ανεξάρτητη μεταβλητή. Στην παρούσα εργασία ο φορμαλισμός 

αυτός επεκτείνεται για την περιγραφή της συσσωμάτωσης λόγω κίνησης Brown στην ελεύθερη μοριακή 

και στην περιοχή συνεχούς μέσου.    
 
 
A171. Georgiadis, M.C. and Kostoglou, M. "On the Optimisation of Drug Delivery Devices" Proceedings of 

the 11th European Symposium on Computer-Aided Process Engineering,. Denmark, June 2001. On 
the optimization of drug delivery devices. Computer Aided Chemical Engineeringe 9, 1139-1144, 
2001. 
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Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος βελτιστοποίησης για την επίτευξη των επιθυμητών 

ρυθμών απελευθέρωσης φαρμάκων από διατάξεις πολλαπλών στρωμάτων. Αρχικά, ένα μαθηματικό 

μοντέλο παρουσιάζεται για την περιγραφή της κίνησης του φαρμάκου σε ένα υλικό το οποίο αποτελείται 

από διάφορα στρώματα με διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις, συντελεστές διάχυσης και πάχος στο 

κάθε στρώμα. Έπειτα μια διαδικασία βελτιστοποίησης βασισμένη σε αναλυτικά εργαλεία παρουσιάζεται 

και τα αποτελέσματα της συγκρίνονται με αριθμητικά αποτελέσματα της βιβλιογραφίας. Τέλος μια 

διαδικασία βέλτιστου ελέγχου χρησιμοποιείται για την εύρεση της βέλτιστης αρχικής συγκέντρωσης, 

πάχους και συντελεστή διάχυσης για κάθε στρώμα ώστε το χρονικό προφίλ της ποσότητας που 

απελευθερώνεται (εκχύεται) να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο επιθυμητό.  
 
 
A172. Kostoglou M., Konstandopoulos A. G. and Friedlander S.K. "A Multivariate Population Dynamics 

Approach to the Evolution of Fractal Structures: Application to Atmospheric Aerosol Aggregates", 
European Aerosol Conference Madrid, Spain, September 2003, Journal of Aerosol Science, Vol. 34, 
Suppl. 1, pp.S45-S46, 2003. 

 

Το δισδιάστατο πληθυσμιακό ισοζύγιο το οποίο λαμβάνει υπόψη την συνδυασμένη εξέλιξη μεγέθους και 

μορφολογίας (όπως αυτή περιγράφεται από την fractal διάσταση) των συσσωματωμάτων το οποίο 

αναπτύχθηκε από τους Κωνσταντόπουλο και Κώστογλου το 2001, επεκτείνεται για την περιγραφή της 

εξέλιξης fractal συσσωματωμάτων τα οποία υπόκεινται σε ταυτόχρονη συσσωμάτωση και αναδόμηση. Η 

νέα προσέγγιση εφαρμόζεται για τον χαρακτηρισμό μορφολογικών δεδομένων από ατμοσφαιρικά 

συσσωματώματα για τα οποία ο αριθμός των θεμελιωδών μονάδων (μονομερών) και η fractal διάσταση 

τους έχουν καταγραφεί. 
 
A173. Kostoglou M., Konstandopoulos A. G., (2003) "Oxidative Fragmentation and Coagulation of Diesel 

Soot Aggregates", European Aerosol Conference Madrid, Spain, September 2003, Journal of 
Aerosol Science, Vol. 34, Suppl. 2, pp.S1061-S1062, 2003. 

 
Πρόσφατα έχει δειχτεί ότι η κατανομή μεγέθους σωματιδίων από διαφορετικούς τύπους κινητήρων Diesel 

με χρήση διαφορετικών καυσίμων και κάτω από διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας μπορεί να 

προσεγγιστεί με μία «παγκόσμια» κατανομή ‘όταν η κατανομή με βάση τον αριθμό κανονικοποιηθεί ως 

προς την συνολική συγκέντρωση των σωματιδίων και το μέγεθος τους κανονικοποιηθεί ως προς το μέσο 

μέγεθος. Επίσης δείχτηκε ότι το σχήμα της παγκόσμιας κατανομής είναι πολύ κοντά σε αυτό που 

προβλέπεται από την λύση μόνιμης κατάστασης της εξίσωσης συσσωμάτωσης-διάσπασης για 

συσσωμάτωση κατά Brown σε συνεχές μέσο διασποράς. Η διάσταση fractal των σωματιδίων αιθάλης 

θεωρείται ότι είναι ίση με D=2 και η διάσπαση θεωρείται δυαδική σε δύο ίσα θραύσματα με ένα ρυθμό ο 

οποίος είναι ανάλογος με το μέγεθος του συσσωματώματος στην δύναμη 1/D. Ο σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι να μελετηθεί το πρόβλημα χρησιμοποιώντας έναν πιο ρεαλιστικό μηχανισμό διάσπασης 

και λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό μέγεθος μεταξύ συσσωμάτωσης και διάσπασης και την μετρημένη 

fractal διάσταση  των σωματιδίων αιθάλης D=2.5. 
 
A174. Konstandopoulos, A.G., Kostoglou, M., Housiada, P. Vlachos, N. and Zarvalis, D. “Multichannel 

simulation of soot oxidation in Diesel Particulate Filters” SAE paper 2003-01-0839, Detroit, March 
2003 Published in Diesel Exhaust Aftertreatment (2003) SAE Special Publication, p.131. Journal of 
Fuel and Lubricants 112, 587-604, 2003. 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια εξελιγμένα υπολογιστικά εργαλεία προσομοίωσης της αναγέννησης φίλτρων 

αιθάλης έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν την συστηματική και οικονομική βελτιστοποίηση των 

φίλτρων της επόμενης γενιάς. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε έναν προσομοιωτή φίλτρων 

αιθάλης για να μελετήσουμε την διεργασία της αναγέννησης σε ολόκληρη της περιοχή του φίλτρου. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κατανόηση της επίδρασης του κώνου εισόδου, στην μόνωση του 

κάνιστρου που περιέχει το φίλτρο και τέλος στην δυναμική της εξέλιξης θερμών κηλίδων η οποίες 

δημιουργούνται τοπικά. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων του προσομοιωτή με πειραματικά 

αποτελέσματα δείχνει την ικανότητα του να περιγράψει την θερμική ιστορία ολόκληρου του φίλτρου κατά 

την αναγέννηση του. 
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A175. Konstandopoulos, A.G., Vlachos, N., Housiada, P., and Kostoglou, M. ”Simulation of triangular-cell- 

shaped, fibrous wall flow filters. SAE paper 2003-01-0844, Detroit, March 2003 Published in Diesel 
Exhaust Aftertreatment (2003) SAE Special Publication, p.227. Journal of Fuel and Lubricants. 112, 
680-690, 2003. 

 

Στην παρούσα εργασία το υπολογιστικό πλαίσιο το οποίο έχει αναπτυχθεί για φίλτρα αιθάλης με κανάλια 

τετραγωνικής διατομής εφαρμόζεται για την μελέτη του διεργασίας φιλτραρίσματος, της πτώσης πίεσης 

και της οξείδωσης της αιθάλης για τα φίλτρα αιθάλης με κανάλια τριγωνικής διατομής και υψηλό 

πορώδες, τα οποία έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα. Έμφαση δίνεται στην διαδικασία τροποποίησης των ήδη 

υπαρχόντων μοντέλων για την περίπτωση των τριγωνικών καναλιών. Υπολογιστική ρευστομηχανική, 

ασυμπτωτική ανάλυση και υπολογισμοί «μοναδιαίου κελλιού» συνδυάζονται για να αναλυθεί η 

συμπεριφορά των νέων φίλτρων και τα αποτελέσματα φαίνονται να συμφωνούν με πειράματα διαθέσιμα 

στην βιβλιογραφία. 
 
A176. Kostoglou M., Konstandopoulos A. G., (2004) "A dynamic ash particle transport and deposition 

model in wall flow diesel particulate filter", European Aerosol Conference EAC 2004, Budapest, 
Hungary, September 2004. Journal of Aerosol Science, Vol. 35 Suppl.2, pp.S1189-S1190, 2004. 

 

Η ανάγκη για μεγαλύτερα μερίδια αγοράς αλλά και για φιλικότητα προς το περιβάλλον έχουν 

τροποποιήσει την αγορά των μοντέρνων επιβατικών αυτοκινήτων με κινητήρα Diesel οδηγώντας στο 

πρώτο εμπορικά διαθέσιμο αυτοκίνητο εφοδιασμένο με φίλτρο αιθάλης το 2001. Η χρήση των φίλτρων 

αιθάλης θα είναι επίσης αναγκαία για την συμμόρφωση των εκπομπών των μεγάλων κινητήρων Diesel 

(φορτηγά) με τα επιτρεπόμενα όρια μέσα στα επόμενα χρόνια. Για την αύξηση του χρόνου λειτουργίας 

του φίλτρου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της συσσώρευσης στάχτης. Τα σωματίδια στάχτης 

προκύπτουν από την οξείδωση την μετάλλων που χρησιμοποιούνται σαν πρόσθετα στο καύσιμο (π.χ. Ce, 

Fe) για να καταλύσουν την καύση της συσσωρευμένης αιθάλης μέσα στο φίλτρο αλλά και από τα 

ανόργανα συστατικά που περιέχονται στο ίδιο το καύσιμο. (Ca, Zn, P, S). Οι πειραματικές μελέτες της 

μεταφοράς και επικάθησης στάχτης μέσα στο φίλτρο απαιτούν εκτεταμένες και πολυδάπανες δοκιμές του 

κινητήρα και για αυτό είναι σπάνιες στην βιβλιογραφία. Ένα δυναμικό μοντέλο μεταφοράς της στάχτης 

αποτελεί μια εναλλακτική λύση για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό των φίλτρων αιθάλης σε σχέση με 

την συσσώρευση της στάχτης.  
 
 
A177. Konstandopoulos A. G., Kostoglou M., (2004) "Microstructural Aspects of Soot Oxidation in Diesel    
        Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2004-01-0693 (SAE Special Publication SP-1861), Detroit, 

March 2004, Journal of Fuel and Lubricants 114, 1-15, 2005. 
 

Η συμπεριφορά των φίλτρων αιθάλης για κινητήρες Diesel εξαρτάται σθεναρά από την  μικροδομή την 

εναποτιθέμενων σωματιδίων αιθάλης. Στο παρελθόν το θέμα της ανάπτυξης των επικαθήσεων αιθάλης σε 

κεραμικά φίλτρα αντιμετωπίστηκε κάτω από συνθήκες απουσίας αντίδρασης και η επίδραση των 

λειτουργικών συνθηκών ορίζονται με την μορφή ενός αδιάστατου αριθμού Peclet. Στην παρούσα εργασία 

ορίζονται διάφοροι δείκτες της μικροδομής του στρώματος αιθάλης και μελετάται η εξέλιξη τους για την 

περίπτωση της οξείδωσης της αιθάλης με διάφορους μηχανισμούς. Διαφορετικά μοντέλα για την 

μικροδομή εξετάζονται με έναν ενοποιημένο τρόπο και μια γενικευμένη καταστατική εξίσωση εξάγεται η 

οποία περιγράφει τους διάφορους τρόπους οξείδωσης. Η κατανόηση της δομικής εξέλιξης των 

στρωμάτων της αιθάλης κατά την οξείδωση τους είναι μεγάλης σημασίας για την βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας των φίλτρων αιθάλης και για τον πρακτικό υπολογισμό της συνολικής μάζας αιθάλης. 
 
 
A178. Konstandopoulos, A.G., Papaioannou, E., Zarvalis, D., Skopa, S., Baltzopoulou, P., Kladopoulou,E. 

Kostoglou, M., Lorentzou, S. “Catalytic Filter Systems with Direct and Indirect Soot Oxidation 
Activity” SAE paper 2005-01-670 (Book number SP-1942) SAE 2005 World Congress & Exhibition, 
August 2005, Detroit, MI, USA Journal of Fuel and Lubricants 114, 243-258, 2005. 

 

Τα φίλτρα αιθάλης για κινητήρες Diesel πρέπει περιοδικά να αναγεννώνται και να επιτευχθεί η αποδοτική 

και ασφαλή λειτουργία του οχήματος. Για τις τυπικές συνθήκες των καυσαερίων από κινητήρες Diesel 
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απαιτείται η άνοδος της θερμοκρασίας τους με εξωτερικά μέσα ως το σημείο στο οποίο η καύση της 

αιθάλης μπορεί να αυτοσυντηρηθεί μέσα στο φίλτρο. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη 

μιας εξελιγμένης τεχνολογίας για καταλυτικά φίλτρα. Πειράματα πλήρους κλίμακας με βελτιστοποιημένα 

φίλτρα αιθάλης σε συνδυασμό με ένα μονόλιθο καταλυτικής οξείδωσης για κινητήρες Diesel και ένα 

ελαφρύ κινητήρα Diesel παρουσιάζονται και αναλύονται. Η διεύθυνση του παραπάνω συστήματος 

ελέγχου εκπομπών διευκολύνεται από έναν εικονικό αισθητήρα αιθάλης ο οποίος εξασφαλίζει την 

ενεργειακά αποδοτική λειτουργία του συστήματος. 
 

A179. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Vlachos N., Kladopoulou E. “Progress in Diesel Particulate  
Filter Simulation”  SAE Tech Paper 2005-01-0946, SAE 2005 World Congress & Exhibition, August 
2005, Detroit, MI, USA 

 

DPF design, system integration, regeneration control strategy optimization and ash ageing assessment, 

based on a traditional design of experiments approach becomes very time consuming and costly, due to 

the high number of tests required. This provides a privileged window of opportunity for the application of 

simulation tools and hence simulation is increasingly being used for the design of exhaust after-treatment 

systems with a Diesel Particulate Filter (DPF). DPF behavior depends strongly on the coupling of 

physico-chemical phenomena occurring over widely disparate spatial and temporal scales and a state-of-

the-art simulation approach recognizes and exploits these facts introducing certain assumptions and/or 

simplifications to derive an accurate but computationally tractable DPF simulation tool, for the needs of 

industrial users. The present paper summarizes the current state of progress in DPF simulation, from the 

Aerosol & Particle Technology (APT) Laboratory, addressing consistent and rigorous refinements in a 

number of areas including: the aerodynamics at the filter and channel inlet, flow, filtration and reaction 

phenomena at the DPF material microstructure scale, and in coupling/interfacing DPF simulation with 

general purpose 3-D CFD codes. Where appropriate, experimental results are cited to re-enforce/validate 

the points brought forward by the theory. 

 

 

 

A180. Konstandopoulos A. G., Kostoglou M., Lorentzou S., (2007) "Wall-scale Reaction Models in Diesel 
Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2007-01-1130 (SP-2140). 

 

Following the successful market introduction of diesel particulate filters (DPFs), this class of emission 

control devices is expanding to include additional functionalities such as gas species oxidation (such as 

CO, HC and NO), storage phenomena (such as NOx and NH3 storage) to the extent that we should today 

refer not to DPFs but to Multifunctional Reactor Separators. This trend poses many challenges for the 

modeling of such systems since the complexity of the coupled reaction and transport phenomena makes 

any direct general numerical approach to require unacceptably high computing times. These multi-

functionalities are urgently needed to be incorporated into system level emission control simulation tools 

in a robust and computationally efficient manner. In the present paper we discuss a new framework and 

its application for the computationally efficient implementation of such phenomena. 

 

 

A181. Konstandopoulos A. G., Kostoglou M., Lorentzou S., Pagkoura C., Papaioannou E., Ohno K., 
Ogyu K., Oya T., (2007) "Soot Oxidation Kinetics in Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper No.  
2007-01-1129 (SP-2140). 

 

Direct catalytic soot oxidation is expected to become an important component of future diesel particulate 

emission control systems. The development of advanced Catalytic Diesel Particulate Filters (CDPFs 

relies on the interplay of chemistry and geometry in order to enhance soot-catalyst proximity. An 

extensive set of well-controlled experiments has been performed to provide direct catalytic soot oxidation 

rates in CDPFs employing small-scale side-stream sample exposure. The experiments are analyzed with a 

state-of-the-art diesel particulate filter simulator and a set of kinetic parameters are derived for direct 

catalytic soot oxidation by fuel-borne catalysts as well as by catalytic coatings. The influence of soot-
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catalyst proximity, on catalytic soot oxidation is found to be excellently described by the so called Two–

Layer model, developed previously by the authors. The study of conversion dependent phenomena during 

isothermal catalytic soot oxidation reveals that geometry is more important than chemistry and that 

advanced coating technologies that promote soot catalyst contact can provide sustained oxidation 

independently from the conversion level. 

 

 

A182. Kostoglou, M., Georgiadis, M.C. "On a new family of sectional methods for the solution of the 
coagulation population balance" 17th European Symposium on Computer-Aided Process 
Engineering Bucharest, Romania 27-30 May 2007, Computer-Aided Process Engineering  24, 117-
122, 2007. 

Οι μέθοδοι μηδενικής τάξης αποτελούν μια πολύ σημαντική κατηγορία μεθόδων για την επίλυση του 

πληθυσμιακού ισοζυγίου και προσφέρουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές 

τους δηλαδή τις μεθόδους ανώτερης τάξης και της μεθόδους των ροπών. Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια 

μία συγκεκριμένη μέθοδος των κλάσεων, η επικαλούμενη μέθοδος σταθερού οδηγού έχει επικρατήσει 

στην επιστημονική βιβλιογραφία για την επίλυση της εξίσωσης συσσωμάτωσης γιατί επιτρέπει την χρήση 

αυθαίρετου πλέγματος και διατηρεί δύο ροπές της κατανομής μεγέθους των σωματιδίων. Πολύ πρόσφατα 

μια νέα μέθοδος (με το όνομα μέθοδος μέσου κλάσης) η οποία δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τη 

μέθοδο σταθερού οδηγού σχεδιάστηκε. Στην παρούσα εργασία η νέα μέθοδος επεκτείνεται ώστε να 

επιτραπεί η διατήρηση τριών ροπών της κατανομής μεγέθους των σωματιδίων. Ένας ευσταθής 

αλγόριθμος για την επίλυση της εξίσωσης συσσωμάτωσης σχεδιάζεται. Η νέα μέθοδος επιτρέπει 

βελτιωμένο υπολογισμό των ροπών με πρακτικό ενδιαφέρον. 

 

A183. Karapantsios T.D., Kostoglou M, Evgenidis S.P. “From single bubbles on solid surfaces to massive 
bubbly flows during decompression sickness” Symposium “Life in Space for Life on Earth”, 22 - 27 
June, Angers, France, 2008,Journal of Gravitational Physiology 15, 227-230, 2008.  

 

Φυσαλίδες αερίων μπορουν να σχηματιστούν πάνω σε στερεές επιφάνειες που καλύπτονται απο υγρά σαν 

αποτέλεσμα εκρόφησης του διαλυμένων αερίων όταν το υγρό γίνει υπέρκορο ως προς τα διαλυμένα 

αέρια. Η εργασία αυτή ξεκινά από τα βασικά φαινόμενα που ελέγχουν την ανάπτυξη μεμονωμένων 

φυσαλίδων πάνω σε στερεή επιφάνεια, επεκτείνεται στην ανάπτυξη πολλαπλών γειτονικών φυσαλίδων 

και στην ακόλουθη αποκόλληση τους απο την επιφάνεια και τέλος ασχολείται με την ανίχνευση και 

χαρακτηρισμό πολλαπλών φυσαλίδων που ρέουν με το υγρό. Όπως είναι φανερό, αυτό είναι ένα πολύ 

πλατύ πεδίο που δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μόνο μία επιστημονική έκθεση. Αναφορικά με την 

ανάπτυξη των φυσαλίδων, εδω εξετάζεται μόνο η περίπτωση της απαερίωσης με θέρμανση κατά την 

οποία οι φυσαλίδες παράγονται τοπικά πάνω σε ένα θερμό σημείο που περιβρέχεται από κρύα υγρά 

στρώματα. Η απαερίωση με θέρμανση είναι πιο γενική περίπτωση από την απαερίωση με αποσυμπίεση 

(στην ουσία την περιλαμβάνει) καθότι επιπλέον της μεταφοράς μάζας συμβαίνει και μεταφορά 

θερμότητας. Αναφορικά με τη ροή φυσαλίδων, η έμφαση δίνεται σε καινούργιες τεχνικές που επιτρέπουν 

μέτρηση των κλασμάτων αερίου/υγρού και των κατανομών μεγέθους φυσαλίδων σε συνθήκες παρόμοιες 

με αυτές που συναντώνται κατά τη διάρκεια της νόσου αποσυμπίεσης μέσα σε ανθρώπινες φλέβες και 

αρτηρίες. 

 

Α184. Vlachos N., Patrianakos G., Kostoglou M., Konstandopoulos A. G., "Micro-Simulation of NO-NO2 
Transport and Reaction in the Wall of a Catalyzed Diesel Particulate Filter", SAE Tech. Paper No. 
2008-01-0442. SAE 2010 World Congress & Exhibition, April 2008, Detroit, Michigan, United 
States International Journal of Fuels and Lubricants 1, 201-209, 2009. 

 

Τα καταλυτικά φίλτρα αιθάλης εξακολουθούν να αποτελούν μία σημαντική λύση για τον έλεγχο των 

εκπομπών αιθάλης και επιπλέον επεκτείνονται σε πρόσθετες λειτουργίες όπως οξείδωση αερίων ρύπων 

(μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες, οξείδια του αζώτου) και προσρόφηση αερίων (οξείδια του 

αζώτου, αμμωνία). Η σε λεπτομερής κατανόηση του συνδυασμού φαινομένων μεταφοράς και 

αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στο πορώδες τοίχωμα του φίλτρου μπορεί να δώσει χρήσιμες 

πληροφορίες για την βέλτιστη τοποθέτηση του καταλύτη και βελτιωμένη ακρίβεια σε σχέση με τα 

συμβατικά μοντέλα του φίλτρου των μηδέν και μίας διαστάσεων. Στην παρούσα εργασία το τρισδιάστατο 
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υπολογιστικό μοντέλο για πορώδη υλικά εφαρμόζεται για την αντίδραση της οξείδωσης του μονοξειδίου 

του αζώτου σε ένα καταλυτικό φίλτρο καρβοπυριτίου. Η λεπτομερής γεωμετρία του φίλτρου 

ανακατασκευάζεται ψηφιακά και μέθοδοι μικρο-προσομοίωσης χρησιμοποιούνται για την εύρεση των 

συγκεντρώσεων των οξειδίων του αζώτου μέσα στο στρώμα της αιθάλης και στους πόρους του 

τοιχώματος όπου βρίσκεται ο καταλύτης. Τα αποτελέσματα της λεπτομερούς προσομοίωσης συγκρίνονται 

με αυτά ενός προσεγγιστικού αναλυτικού μοντέλου. Τα αποτελέσματα των δύο μοντέλων είναι αρκετά 

κοντά δικαιώνοντας την χρήση του αναλυτικού μοντέλου σε μακροσκοπικές προσομοιώσεις του φίλτρου. 

 
Α185. Konstandopoulos, A., Kostoglou, M., and Lorentzou, S., "The Micromechanics of Catalytic Soot 

Oxidation in Diesel Particulate Filters," SAE Technical Paper 2012-01-1288, 2012, doi:10.4271/2012-
01-1288. SAE 2010 World Congress & Exhibition, April 2012, Detroit, Michigan, United States 

 

Παρά την μεγάλη πρόοδο στην μοντελοποίηση των καταλυτικών φίλτρων αιθάλης, ακόμη και σήμερα 

χρησιμοποιούνται απλές εκφράσεις για τον ρυθμό οξείδωσης της αιθάλης. Στην περίπτωση περίσσειας 

οξυγόνου (τυπική για τα φίλτρα αιθάλης) η γεωμετρία της επαφής καταλύτη-αιθάλης και η χρονική 

εξέλιξη της καθορίζουν τον ρυθμό αντίδρασης. Μια  εκτεταμένη σειρά πειραμάτων (ισοθερμοκρασιακά 

και με θερμοκρασιακή ράμπα) με χρήση καταλυτικών προσθέτων και καταλυτικών επικαλύψεων 

τελούνται. Οι προκύπτουσες καμπύλες ρυθμού αντίδρασης-βαθμού μετατροπής δεν περιγράφονται με τις 

κλασσικές θεωρίες για αντίδραση στερεών δείχνοντας την ανάγκη για μοντελοποίηση της εξέλιξης της 

γεωμετρίας επαφής καταλύτη-αιθάλης κατά την διάρκεια της αντίδρασης.  Το μοντέλο της αντίδρασης για 

καταλυτικές επικαλύψεις βασίζεται σε ένα πληθυσμιακό ισοζύγιο για διαφορετικές κλάσεις σωματιδίων 

αιθάλης με διαφορετικούς βαθμούς επαφής μα τον καταλύτη. Η εξέλιξη της κατανομής του βαθμού 

επαφής βρίσκεται από την λύση του πληθυσμιακού ισοζυγίου. Στην περίπτωση του καταλυτικού 

προσθέτου φαίνεται ότι η εξέλιξη της επαφής κατά την αντίδραση καθορίζεται από τον βαθμό 

συσσωμάτωσης σωματιδίων αιθάλης και σωματιδίων προσθέτου. Τα μικρομηχανικά μοντέλα 

αλληλεπίδρασης καταλύτη-αιθάλης μπορούν να περιγράψουν τις πειραματικές καμπύλες ρυθμού 

οξείδωσης-βαθμού μετατροπής και να τις ενσωματώσουν σε κώδικες προσομοίωσης φίλτρων αιθάλης. 
 
Α186. Konstandopoulos, A. and Kostoglou, M., "Computationally Fast Implementations of Convection, 

Diffusion and Chemical Reaction Phenomena in Diesel Particulate Filters," SAE Technical Paper 
2010-01-0890, 2010, doi:10.4271/2010-01-0890. SAE 2010 World Congress & Exhibition, April  
2010, Detroit, Michigan, United States 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αναλυτικές λύσεις για το πρόβλημα συναγωγής, διάχυσης και 

χημικής αντίδρασης σε μονόλιθους εγκάρσιας ροής. Το πλεονέκτημα της ύπαρξης αναλυτικής λύσης 

έναντι της αριθμητικής είναι προφανές και καθιστά εφικτή όχι μόνο την μεγάλης κλίμακας προσομοίωση 

φίλτρων αιθάλης σε πραγματικούς χρόνους αλλά επιτρέπει και την χρήση τους σε μικροεπεξεργαστές για 

τον άμεσο έλεγχο του συστήματος διαχείρισης των ρύπων του οχήματος. Η παρουσίαση περιλαμβάνει την 

κατάστρωση του μαθηματικού προβλήματος, τις αδιάστατες παραμέτρους και τις παραδοχές. Διάφορες 

ασυμπτωτικές και προσεγγιστικές λύσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας 

λαμβάνονται από την πλήρη αναλυτική λύση. Η χωρική κατανομή των αντιδρώντων παρουσιάζεται και 

αναλύεται για διάφορες τιμές των παραμέτρων. Το συμπέρασμα είναι ότι το κλασικό μοντέλο του απλού 

καναλιού για τα φίλτρα αιθάλης μπορεί για όλες τις συνθήκες που συναντώνται στην πράξη, να περιλάβει 

και φαινόμενα διάχυσης χωρίς αύξηση του υπολογιστικού όγκου και χωρίς αλλαγή της δομής των 

υπάρχοντων κωδίκων οι οποίοι βασίζονται στην συναγωγή.  
 
Α187. Kostoglou M., Georgiadis MC "Three-moments conserving sectional techniques for the solution of 

coagulation and breakage population balances" 21th European Symposium on Computer-Aided 
Process Engineering, Chalkidiki, Greece, May 29, 2011 Computer Aided Chemical Engineering 29, 
41-45 , 2011. 

 

Οι μέθοδοι των κλάσεων αποτελούν μια πολύ σημαντική κατηγορία μεθόδων αριθμητικής επίλυσης του 

πληθυσμιακού ισοζυγίου και προσφέρουν διακριτά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών τους που 

είναι οι μέθοδοι ανώτερης τάξης και οι μέθοδοι των ροπών. Τα τελευταία δέκα χρόνια μια συγκεκριμένη 

μέθοδος (μέθοδος σταθερού οδηγού) έχει επικρατήσει στην επιστημονική κοινότητα για την επίλυση των 

εξισώσεων συσσωμάτωσης και διάσπασης γιατί προσφέρει αυθαίρετη επιλογή πλέγματος 
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διακριτοποίησης και διατήρηση δύο ροπών της κατανομής μεγέθους σωματιδίων. Πρόσφατα 

αναπτύχθηκε μια νέα βελτιωμένη μέθοδος κλάσεων η οποία δίνει πιο ακριβή αποτελέσματα (μέθοδος 

μέσου κελλιού). Στην παρούσα εργασία η μέθοδος αυτή επεκτείνεται ώστε να διατηρεί τρεις ροπές. Ένας 

ευσταθής αλγόριθμος για την επίλυση των εξισώσεων συσσωμάτωσης και διάσπασης σχεδιάζεται. Η νέα 

μέθοδος οδηγεί σε ακριβέστερο υπολογισμό των ροπών της κατανομής.   

 
A188. Beatrice, C.,  Rispoli, N.,  Di Blasio, G.,  Patrianakos, G.,  Kostoglou, M.,  Konstandopoulos, A.,  

Imren, A.,  Denbratt, I.,  Palacin, R.,  “Emission reduction technologies for the future low emission 
rail diesel engines: EGR vs SCR” SAE Technical Papers Vol. 6, 2013, 11th International 
Conference on Engines and Vehicles, ICE 2013; Capri, Naples; Italy; 15-19 September 2013. 

 

The EU emission standards for new rail Diesel engines are becoming even more stringent. EGR and SCR 

technologies can both be used to reduce NOx emissions; however, the use of EGR is usually accompanied 

by an increase in PM emissions and may require a DPF. On the other hand, the use of SCR requires on-

board storage of urea. Thus, it is necessary to study these trade-offs in order to understand how these 

technologies can best be used in rail applications to meet new emission standards. The present study 

assesses the application of these technologies in Diesel railcars on a quantitative basis using one and three 

dimensional numerical simulation tools. In particular, the study considers a 560 kW railcar engine with the 

use of either EGR or SCR based solutions for NOx reduction. The NOx and PM emissions performances 

are evaluated over the C1 homologation cycle. The simulation results indicate that either EGR or SCR 

based solutions can be used to achieve Stage IIIB NOx limits for the 560 kW engine, with an acceptable 

trade-off regarding BSFC in the case of EGR solutions. In the case of EGR, though, a DPF is necessary to 

meet Stage IIIB PM limits. Furthermore, SCR based solutions have the potential to go beyond the Stage 

IIIB NOx limit by scaling up the size of the SCR device and the on-board urea storage. 
 
 
Α189. García Münzer, D.G.,  Kostoglou, M.,  Georgiadis, M.C.,  Pistikopoulos, E.N.,  Mantalaris, A.,  “A 

Cyclin Distributed Cell Cycle Model in GS-NS0 Computer Aided Chemical Engineering” 33, 2014, 
pp. 19-24. 

 

Mammalian cell factories are typically complex production systems as productivity and product quality 

are controlled by a large number of coordinated metabolic reactions influenced by culture parameters. The 

cell cycle is at the centre of cellular growth, death, and productivity, which varies during the different cell 

cycle phases. In order to rigorously capture the cell cycle heterogeneity, utilization of biomarkers is 

required. Herein, we present, for the first time, a biologically accurate and experimentally supported cell 

cycle model for the GS-NS0 cell line. In order to develop the model, the cell line's cell cycle blueprint was 

elucidated by studying the timing of expression of two cyclins (E and B) and cell cycle proliferation times 

by flow cytometry. The formulated model is hybrid consisting both on unstructured and structured 

elements. The cell cycle is segregated/structured by using a multistaged (G1/G0, S, G2/M) and 

multivariable (cyclin E, DNA and cyclin B) PBE, and it is coupled to an unstructured metabolic model. A 

model approximation and discretization solution is implemented making it unconditionally stable, fully 

conservative and computationally tractable (solution time ~ 4 s). 
 
 
 
 
 
Α190. Konstandopoulos, A.G.,  Kostoglou, M. “Analysis of Asymmetric and Variable Cell Geometry Wall-

Flow Particulate Filters” SAE International Journal of Fuels and Lubricant  7, 489-495, 2014. SAE 
2014 World Congress and Exhibition; Detroit, MI; United States; 8-10 April 2014. 

   

Asymmetric and Variable Cell (AVC) geometry Diesel Particulate Filters (DPF) occupy an increasing 

portion of the DPFs currently offered by various DPF manufacturers, aiming at providing higher filtration 

area in the same filter volume to meet demanding emission control applications for passenger cars but also 

for heavy duty vehicles. In the present work we present an approach for designing and optimizing such 

DPFs by providing a quantitative description of the flow and deposition of soot in these structures. Soot 
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deposit growth dynamics in AVC DPFs is studied computationally, primary and secondary flows over the 

inlet channels cross-sectional perimeters are analyzed and their interactions are elucidated. The result is a 

rational description of the observed growth of soot deposits, as the flow readjusts to transport the soot 

particles along the path of least resistance (which is not necessarily the shortest geometric path between 

the inlet and outlet channel, i.e. the wall thickness). The theoretical description is in excellent agreement 

with experimental data obtained with two different families of AVC DPFs operated in the exhaust of a 

diesel engine and can be employed to design new DPF configurations with substantially lower pressure 

drop than existing designs. 
 
 
Α191. Nakamura, K.,  Konstandopoulos, A.,  Kostoglou, M.,  Shibata, T.,  Hashizume, Y. “New asymmetric 

plugging layout of diesel particulate filters for the pressure drop reduction” SAE Technical Papers 1, 
2014 SAE 2014 World Congress and Exhibition; Detroit, MI; United States; 8-10 April 2014. 

 

Diesel particulate filters (DPFs) equipped with diesel vehicles have become indispensable components to 

capture the soot emitted from the engines from a viewpoint of both human health and global warming 

problems as well as the prevailing regulations. Meanwhile, the pressure drop caused by them leads to a 

direct increase of fuel consumption. In order to reduce it guaranteeing the sufficient soot filtration 

efficiency, we have developed the new concept of asymmetric plugging layout for the DPF design, so-

called Valuable Plugging Layout (VPL), on the basis of octosquare (OS) structure and have clarified the 

advantage of the pressure drop reduction both experimentally and theoretically. The VPL-DPF consists of 

two kinds of octagonal/square inlet channels and octagonal outlet channels, and there are thought to be 

five filtration velocity modes as well as four kinds of soot deposit layers on each side of the inlet channel 

walls. No deterioration of the soot filtration performance and the reduction of the transient pressure drop 

of the VPL-DPF during the soot loading have been confirmed through the engine bench tests compared to 

those of the OS-DPF. Additionally, the flow field as well as the soot deposition process inside the VPL-

DPF has been revealed by the theoretical calculations and these results were in good agreement with 

experimentally observed ones. As a consequence, it is found that the VPL brings a 16% reduction of the 

transient pressure drop at the 4 g/L soot loading without any deterioration of the soot filtration 

performance compared to the conventional OS structure. 
 
 
 
Α192. Fuentes-Garí, M., Misener, R., Pefani, E., García-Münzer, D., Kostoglou, M., Georgiadis, M.C.,  

Panoskaltsis, N., Pistikopoulos, E.N., Mantalaris, “A. Cell cycle model selection for leukemia and its 
impact in chemotherapy outcomes” Computer Aided Chemical Engineering 37, 2159-2164, 2015. 

 

 

The cell cycle is the biological process used by cells to replicate their genetic material and give birth to 

new cells that are in turn eligible to proliferate. It is highly regulated by the timed expression of proteins 

which trigger cell cycle events such as the start of DNA replication or the commencement of mitosis 

(when the cell physically divides into two daughter cells). Mathematical models of the cell cycle have 

been widely developed both at the intracellular (protein kinetics) and macroscopic (cell duplication) 

levels. Due to the cell cycle specificity of most chemother-apeutic drugs, these models are increasingly 

being used for the study and simulation of cellular kinetics in the area of cancer treatment. In this work, 

we present a population balance model (PBM) of the cell cycle in leukemia that uses intracellular protein 

expression as state variable to represent phase progress. Global sensitivity analysis highlighted cell cycle 

phase durations as the most significant parameters; experiments were performed to extract them and the 

model was validated. Our model was then tested against other differential cell cycle models (ODEs, delay 

differential equations (DDEs)) in their ability to fit experimental data and oscillatory behavior. We 

subsequently coupled each of them with a pharmacokinetic/pharmacodynamic model of chemotherapy 

delivery that was previously developed by our group. Our results suggest that the particular cell cycle 

model chosen highly affects the outcome of the simulated treatment, given the same steady-state kinetic 

parameters and drug dosage/scheduling, with our PBM appearing to be the most sensitive under the same 

dose. 
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Α193. Kostoglou, M., Fuentes-Garí, M., García-Münzer, D., Georgiadis, M.C., Panoskaltsis, N., 

Pistikopoulos, E.N., Mantalaris, A. “Mathematical analysis of multistage population balances for cell 
growth and death” Computer Aided Chemical Engineering 37, 2105-2110, 2015. 

 

The cell cycle is a biologically timed process by which cells duplicate. It consists of 4 phases, during 

which cells undergo different mandatory transformations. Modelling the cell cycle therefore requires 

capturing the evolution of those processes inside of each phase. A specific three stage biologically 

supported population balance model employed to simulate evolution of several cell cultures is studied here 

in detail. The three governing equations of this model are composed by growth and transition terms. A one 

equation analogue of the multistage model is formulated and it is solved analytically in the self-similarity 

domain. The effect of initial conditions at the system evolution is studied numerically. The three model 

equations are then considered by using asymptotic and numerical techniques. It is shown that in the case 

of sharp interstage transition the discontinuities of the initial conditions are preserved during cell growth 

leading to eternal oscillations whereas for distributed transition the cell distribution converges to a self-

similar (long time asymptote) shape. It is also illustrated that the closer the initial condition to the self 

similar distribution the faster the convergence to self-similarity and the smaller the oscillations of the total 

cell number. Exact results are given for the growth parameters of the population balance and lumped 

models. 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Υπόμνημα Μ. Κώστογλου, 2013  109 

 

 
 
ΜΕΡΟΣ Ζ: ANAΓNΩPIΣH TOY EΠIΣTHMONIKOY EPΓOY 
 

Συνολικά πάνω από 2500 αναφορές (σύμφωνα με την βάση δεδομένων Scopus, χωρίς να 
περιλαμβάνονται οι αυτοαναφορές) έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο παραπάνω ερευνητικό έργο 
του υποψηφίου. Σύμφωνα με το GoogleScholar οι συνολικές αναφορές είναι 4200. Επίσης 
υπάρχουν αναφορές σε 21 Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πατέντες, σε τέσσερα text-books και στις 
οδηγίες (manual) του προγράμματος υπολογιστικής ρευστομηχανικής ANSYS FLUENT 12.  

 

Kριτής (πάνω από 250 κριτικές, οι 45 στην βαθμίδα του Λέκτορα, οι 60 στην βαθμίδα του 
Επίκουρου και οι 130 στην βαθμίδα του Αναπληρωτή ) στα περιοδικά  

     Colloids and Surfaces A: Physicochemical Engineering  
    Journal of Colloid and Interface Science  
    Chemical Engineering Science 
    Powder Technology  
    Heat Transfer Engineering  
    Industrial Engineering Chemistry Research  
    Environmental Science and Technology 
    AIChE Journal  
    International Journal of Environmental Pollution 
    Computers and Chemical Engineering 
    Microgravity Science and Technology 
    Journal of Food Engineering  
     International Journal of Environmental and Waste Management 
     Ecological Engineering,  
      Numerische Mathematik 
     International Journal of Thermal Sciences 
     The Open Chemical Engineering Journal 
     Separation Science and Technology 
     Chemical Engineering Journal 
     Chemical Engineering Communications 
     LWT Food Science and Technology 
     Chemical Engineering Research and Design 
     Brazilian Journal of Chemical Engineering 
     Journal of Heat and Fluid Flow 
     Journal of Hazardous Materials 
     Chemical Engineering & Technology 
     Bioresource Technology,  
     International Journal of Heat and Mass Transfer 
     Journal of Membrane Science 
     Heat and Mass Transfer 
     Langmuir 
    Mechanical Research Communication 
    Chemical Engineering and Processing,  
     Water Science and Technology 
     International Journal of Chemical Reaction Engineering 
     Journal of American Water Works Association 
     Computer Aided Process-Engineering 
     Journal of Engineering Mathematics 
      International Journal of Hydrogen Energy 
     Water Research 
     Applied Mathematics Computation, 
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   Applied Water Science 
   Journal of Aerosol Science 
   Drying Technology 
   Desalination Water Treatment 
   Mathematical Problems in Engineering 
    Journal of Fluids  
Desalination   
 International Communications in Heat and Mass transfer  
   Journal of Environmental Chemical Engineering 
    Frontiers in Physical Chemistry and Chemical Physics 
   The Scientific World Journal 
    International Journal of Multiphase Flow  
    Science of Total Environment 
     Particuology  
    Membrane Water Treatment  
    Molecules  
    Journal of Physics and Chemistry of Solids 
    Emmision Control Science and Technology 
    Journal of Food Science 
     Open Journal of Applied Science 
    Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineering. 
    International Journal of Biological Macromolecules 
   Food and Bioproducts Processing 
Journal of Natural Gas Science and Egineering   
International Journal of Mineral Processing 
  Advances in Colloid and Interface Science   
 Aerosol Science and Technology 
Journal of Environmental Engineering 
CLEAN - Soil, Air, Water (A Journal of Sustainability and Environmental Safety) 
Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences. 
The Korean Journal of Chemical Engineering 
Adsorption 
Carbohydrate Polymers 
Materials 
Material Letters 
Renewable Energy 
Agrofood Industry HiTec 
Society of Automotive Engineers (SAE) Technical Papers 
International Journal of Chemical Engineering 
Applied Sciences 
International Journal of Environmental Science and Technology 
Membrane Water Treatment: An International Journal 
Polymer Bulletin 
Journal of Engineering and Technology Research 
Κεφάλαια σε Βιβλία: Nanoscience: Colloidal background, Encyclopedia of Membrane Science 

and Technology 
 
 
     Κριτής μαζί με συνεργάτες στα επιπλέον περιοδικά: Journal of Controlled Release, Applied 

Energy, Atmospheric Environment, Journal of Nanoparticle Research, Journal of Engine 
Research, Journal of Physics D: Applied Physics, Applied Mathematical Modeling, Energy 
and Fuels, Computer Physics Communications, Journal of Zhejiang University. 
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ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Μέλος Επιστημονικής ή/και Οργανωτικής Επιτροπής στα Συνέδρια 
- European Aerosol Conference 2008 (EAC2008) 24-29 August 2008, Thessaloniki, Greece 
- Bubble and Drop Interfaces 2009, 23-25 September 2009, Thessaloniki Greece. 
- International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-11) 19-22, June 2011, Thessaloniki, 

Greece. 
-EUFOAM 2014 (European Conference on Foams, Emulsions and Applications), Thessaloniki, 

July 2014 
-1st Smart and Green Interfaces (Marseilles 2014) 
-3rd Smart and Green Interfaces (Athens 2016) 
-22o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας (Θεσσαλονίκη 2016) 
 
Μέλος του Editorial board των περιοδικών (i) Journal of Chemical Engineering (ISRN), (ii) 

Journal of Engineering (Hidawi) 
 
Αξιολογητής προτάσεων  
- στα πλαίσια του προγράμματος του ESAC Communication & Education office “Fly-your-

Thesis! – An astronaut Experience”  
- για το πρόγραμμα LINKSEEM/CyTera  
 
Editor for the Special Issue of Advances in Materials Science and Engineering “Novel 
approaches in designing natural/synthetic materials for environmental applications” 2015 
(with Kyzas, G.Z. and  Azizian, S) 
 
Certificates of Excellence in Reviewing by IChemE for the years 2012 and 2014. 
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Περιοδικό  Συντελεστής  

Απήχησης 2016 

Αριθμός 

 Εργασιών 

Journal of Colloid and Interface Science 4.233 17 

Chemical Engineering Science 2.895 12 

Industrial Engineering Chemistry Research 2.843 16 

Journal of Aerosol Science  2.042 5 

AIChE Journal 2.836 10 

Journal of Physics A 1.857 4 

Chemical Engineering Communications 1.297 4 

Advances in Colloid and Interface Science 7.223 3 

Colloids and Surfaces A 2.714 12 

Powder Technology  2.942 2 

Journal of Food Engineering  3.099 2 

Microgravity Science and Technology 1.188 5 

International Journal of Heat and Mass Transfer 3.458 3 

Combustion and Flame 3.663 1 

Journal of Controlled Release 7.786 1 

Physica A 2.243 1 

LWT-Food Science and Technology 2.329 1 

Applied Mathematics Letters 2.233 1 

International Journal of Vehicle Design  0.757 1 

Computer Physics Communications 3.936 1 

Chemical Engineering and Technology 2.051 1 

International Journal of Multiphase Flow 2.509 2 

Catalysis Today 4.636 2 

Chemical Engineering Journal 6.216 7 

Thin Solid Films 1.879 1 

Journal of Membrane Science 6.035 3 

Water Research 6.942 1 

Computers and Chemical Engineering 3.024 4 

Langmuir 3.833 1 

Journal of Environmental Engineering 1.541 1 

Physics Letters A 1.772 1 

Desalination 5.527 3 

Macromolecular Reaction Engineering 1.571 1 

International Journal of Hydrogen Energy 3.582 4 

Applied Mathematics and Computations 1.738 1 

Food Research International  3.086 2 

Drying Technology 1.976 1 

Journal of Hazardous Materials 6.065 1 

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 3.887 2 

Separation and Purification Technology 3.359 2 

International Journal of Thermal Sciences 3.615 1 

Desalination and Water Treatment 1.631 1 

Solar Energy 4.018 1 
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Materials 2.654 1 

Applied Surface Science 3.387 1 

Plos Combutational Biology 4.542 1 

Biochemical Engineering Journal 2.893 1 

Food and Bioproducts Processing 1.970 1 

Emission Control Science and Technology  1 

European Journal of Pharmaceutics and 

Biopharmaceutics 

4.159 2 

European Journal of Pharmaceutical Sciences 3.756 1 

International Journal of Pharmaceutics 3.649 1 

Journal of the Royal Society Interface 3.818 1 

International Journal of Chemical Reaction 

Engineering 

0.623 1 

Physical Chemistry-Chemical Physics 4.123 1 

European Low Gravity Research Association 

Newsletters 

 1 

Journal of Gravitational Physiology  1 

Journal of Fuel and Lubricants  9 

Journal of Aerosol Science, Supplement  6 

SAE Technical Papers  7 

Computer Aided Chemical Engineering  6 

Progress in Colloid and Polymer Science  1 

Advances in Chemical Engineering  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


