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Το Εργαστήριο Ετερογενών Μειγµάτων και Συστηµάτων Καύσης θεσµοθετήθηκε το 2002 µε
κύριο αντικείµενο τη µελέτη πολυφασικών, πολυσυστατικών, αντιδρώντων µειγµάτων µε
κύρια εφαρµογή σε συστήµατα καύσης. Στόχος είναι η µεταφορά των αποτελεσµάτων στη
βιοµηχανική πράξη (π.χ. καύση σε κλιβάνους, καυστήρες, πρωτότυπες διεργασίες καύσης,
φυσικές και θερµοχηµικές διεργασίες δύο φάσεων, κυψέλες καυσίµου, αεροµεταφορά
διαχωρισµός και λειοτρίβηση υλικών, µηχανική διάβρωση, ψεκασµός, ξήρανση και
επικαλύψεις µε ψεκασµό, διάδοση φωτιάς σε κλειστούς χώρους, αξιολόγηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ). Από το 1993 λειτουργεί επίσης η Μονάδα Τεχνολογίας
Κόνεων µε αντικείµενο την έρευνα στη περιοχή ξηρής λειοτρίβησης και κονιοποίησης
υλικών.
Λέξεις κλειδιά:
Φλόγες, συστήµατα καύσης, φυσικές και θερµο-χηµικές διεργασίες, κυψέλες καυσίµου,
διάδοση φωτιάς σε κλειστούς χώρους, αεροµεταφορά, διαχωρισµός υλικών, λειοτρίβηση και
κονιοποίηση υλικών, µηχανική διάβρωση, ψεκασµός, ξήρανση και επικαλύψεις µε ψεκασµό,
πολυκριτηριακή ανάλυση, Ανάλυση Κύκλου Ζωής.
Πρόσφατες Ερευνητικές δραστηριότητες:
Τη τελευταία 5ετία το Εργ. ΕΜΣΚ έχει συµβάλει στη:
• Μελέτη Τυρβωδών ∆ιφασικών Ροών Αερίου-∆έσµης Σταγονιδίων (Spray):
• Μελέτη Φαινοµένων Μεταφοράς κατά την Ατµοποίηση Σταγονιδίων:
• Μελέτη Αντιδραστήρων «Σταθεροποιηµένης Ψυχρής Φλόγας»:
• Ανάπτυξη Μηχανισµών Χηµικής Κινητικής για Περιγραφή Φαινοµένων Οξείδωσης
Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίµων:
• Βελτιστοποίηση ιδιοτήτων διογκωµένου περλίτη
• Εφαρµογή ζεολίθων σε συστήµατα ξηράς δόµησης
• Βελτίωση ενεργειακών ιδιοτήτων δοµικών υλικών µε ενσωµάτωση υλικών αλλαγής
φάσης.
• Πρόληψη και έλεγχο της διάδοσης φωτιάς σε κλειστούς χώρους.
• Αξιολόγηση Τεχνολογιών Κυψελών Καυσίµου για Οικιακές και Θαλάσσιες
Εφαρµογές µε Μεθόδους Πολυκριτηριακής Ανάλυσης και Ανάλυσης Κύκλου Ζωής.
• Ανάπτυξη πρωτότυπης µηχανής λειοτρίβησης.

Προϊόντα:
• ∆αλτυλιόµυλοι µε κατασκευαστικά χαρακτηριστικά προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις του
τελικού προϊόντος.
• «2PHASE»: Εξειδικευµένος κώδικας υπολογιστικής προσοµοίωσης για τη πρόβλεψη
κατανοµής ταχυτήτων, θερµοκρασιών, συγκεντρώσεων κλπ σε πολυφασικά –
πολύσυστατικά – αντιδρώντα πεδία ροής και σε φαινόµενα καύσης.
• «Π.Υ.Θ.Ι.Α»: «Πολυκριτηριακή Υποστήριξη σε Θέµατα λήψης αποφάσεων µέσω
υπολογΙστικού Αλγόριθµου». Υπολογιστικό εργαλείο πολυκριτηριακής ανάλυσης για
συνολική αξιολόγηση – αποτίµηση καινοτόµων τεχνολογιών στον ενεργειακό τοµέα σε
συνδυασµό µε µεθοδολογία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (π.χ. τεχνολογιών κυψέλης
καυσίµου, αεριοποίησης βιοµάζας, αστικών απορριµµάτων).
• «HETRAN»: Κώδικας υπολογιστικής προσοµοίωσης µεταβατικών φαινοµένων
µεταφοράς θερµότητας και µάζας σε δοµικά υλικά.
Παρεχόµενες Υπηρεσίες
• Λειοτριβήσεις βιοµηχανικών ορυκτών σε πιλοτική µονάδα δυναµικότητας 500 τόνων ανά
έτος.
• ∆ιογκώσεις περλίτη σε πιλοτική εγκατάσταση διόγκωσης περλίτη.
• Μετρήσεις κοκκοµετρικής κατανοµής κόνεων (0 - 2 mm) σε υγρή και αέρια διασπορά µε
χρήση Laser Diffractiοn Meter (MALVERN 2000 και SCIROCCO 2000).
• Μετρήσεις κατανοµής θερµοκρασιών σε επιφάνειες (υψηλών θερµοκρασιών µέχρι
2000οC) για καταγραφή θερµικών δυσλειτουργιών (τοπικές υπερθερµάνσεις, διαρροές,
ψύξη) µε θερµική κάµερα υπέρυθρης ακτινοβολίας (FLIR SYSTEMS, µοντέλο
ThermaCAM SC 595).
• Μετρήσεις τοπικών θερµοκρασιών µε θερµο-ζεύγη και υπέρυθρο θερµόµετρο (χωρίς
επαφή).
• ∆ιεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων, πολυκριτηριακών αναλύσεων και αναλύσεων
κύκλου ζωής για τεχνολογική, οικονοµική και περιβαλλοντική αξιολόγηση θερµικών
µηχανών, τεχνολογιών, συστηµάτων και εγκαταστάσεων.
• Βελτιστοποίηση λειτουργίας και σχεδιασµού συστηµάτων καύσης και σπρέι µε χρήση
CFD.
• Μετρήσεις θερµο-ροής σε δοµικά υλικά µε δυναµική ενεργειακή συµπεριφορά.
Στατιστικά Στοιχεία:
• Ερευνητικά Προγράµµατα από το 2000 ως σήµερα: 11 Ευρωπαϊκά, 3 ∆ιαρθρωτικά
ΓΓΕΤ, 5 Βιοµηχανικά, 3 ΕΠΕΑΕΚ. Συνολικός προϋπολογισµός 3000000 €.
• 170 ∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή περιοδικά – Πρακτικά ∆ιεθνών και Εθνικών Συνεδρίων
• Οργάνωση 19 Ηµερίδων στο ΕΜΠ.
• 16 Βιβλία/∆ιδακτικές Σηµειώσεις για το ΕΜΠ

