و روشهای رسوبزدایی آن
سعید زینالی هریس ،*1ماریا نوروزی گزکوه

2

 -1استاد مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه تبریز
 -2دانشجوی دکتری مهندسی شیمی ،دانشگاه تبریز
پیامنگارs.zeinali@tabrizu.ac.ir :

چکیده
در اینتحقیق ،به بررسی مشکالت رسوب محلولهاای نما  ،مادلهاای بررسای تشاکی
رسوب و روشهای رسوبزدایی این ترکیبات از مبدلها پرداخته شد .محلاولهاای نما ،
بهطور گستردهای در بسیاری از فن آوریهای صنعتی استفاده میشود ،لذا محدودیت اصلی
معرفی بسیاری از فنآوریهای بخار -مایع دما باال ،1برای استفاده در محلاولهاای نمکای،
مشکالت ناشی از رسوب آنها در مبدلهای حرارتی اسات .روشهاای رساوبزدایای ایان
سیالها شام رسوبزدایی برونخط و برخط میباشد که در این بین ،هری دارای معایب

رساااوب ،روش رساااوبزدایااای

و مزایای مخصوص بهخود اسات .در عما  ،بساته باه شارایط مختلا ،،ضاوابط متعاددی

باارونخااط ،روش رسااوبزدایاای

تعیین کنندۀ مزایا و معایب هر ی

از روش ها است .ها چناین کااه

رساوب بار اساا

تاریخ دریافت79/82/80 :
تاریخ پذیرش70/87/22 :
شماره صفحات 11 :تا 44

کلیدددوا ههددا :مباادل حرارتاای،

برخط ،محلولهای نمکی

طراحی سیست مبدل حرارتی ،برای این این سیالها نیز میتواند مشکالت ناشی از رسوب
را تا حدی برطرف نماید .از روشهای نوین در رسوبزدایی مایتاوان باه شاور حرارتای،

هایرسوبزداییآن 


وروش
نمکیدرمبدلهایحرارتی

هایتشکیلرسوب


مدل

مدلهای تشکیل رسوب نمکی در مبدلهای حرارتی

استفاده از پرتابهها ،جت آب و رسوبزدایی هیدرومکانیکی اشاره کرد.

 .1مقدمه1

انرژی خود را به هوای متحرر محایط منتقا مای کناد تاا سایک

طی دهههای اخیر ،با گسترش ظرفیتهای تولیدی در صنایع نفات،

گرمای

گاز و پتروشیمی ،استفاده از مبادلهاا در چرخا تباادل و بازیافات

شود] .[1از رایجترین مشکالتی که هنگاام اساتفاده از محلاولهاای

انرژی از وسعت و اهمیت بیشتری برخوردار شده است .در بسیاری از

نم

بهعنوان سیال انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی رخ میدهد،

مبدلهای حرارتی از آب به دلی بااال باودن ظرفیات حرارتای و در

تشکی رسوب و تهنشینی مواد نامطلوب در این مبدلها است].[2

بودن ،بهعنوان سیال واسط انتقال حرارت استفاده میشود.

رسوب ،نتیج پدیدههای انتقال حرارت ،انتقال جرم و انتقاال تکانا

دستر

آب مورد استفاده برای خن سازی در واحدی به نام برج خن کننده

جه

و سرمای

یا به عبارت دیگر سایک تباادل حارارت کاما

(مومنت ) در شرایط گذرا اسات کاه بار روی ساطو مبادل

حرارتی ایجاد میشود .بروز این پدیدهها عالوه بر افزای
* تبریز ،دانشگاه تبریز ،دانشکدۀ مهندسی شیمی و نفت ،گروه مهندسی شیمی
1. High Temperature Liquid-Vapor System

هزینههاای

تمیزکاری و افت کیفیت محصول ،در واقع باعث پایین آمادن باازدۀ
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افات فشاار و در نهایات ،کااه

حرارتی ،افازای

و از باین رفاتن

غلظت نم

و کاه

ارتفاع الی مایع ،کاه

می یابد .این تفاوت در

محصول نهایی میگردد .ه چنین پدیدۀ رسوبگذاری میتواند باعث

رفتار نم  ،با تفااوت در منحنای هاای تعاادل و خاواص فیزیکای و

بروز خوردگی و یا از کار افتادگی مبدل حرارتی شود] .[1در طراحی

شیمیایی نم ها مشخ

میشود .استفاده از طر تحقیق ذکر شده

مبدل حرارتی باید مسأل رسوب را مه در نظر گرفت تا مدت زماان

دارای مزایایی نسبت به برخی دیگر (همرفت یا تاب

گرمایی) است،

محدودیت اصلی در درج حرارت سیست گرمایشای وجاود

بهرهبرداری از مبدل بیشتر شود و ه چنین باید در ساختار شیمیایی

اما ی

سیال خن کننده (آب) دقت شود .به همین دلی مطالعاات زیاادی

دارد؛ بهدلی این واقعیت که در دماهای باالتر از نقط جوش مایعات

پیرامون بررسی آزمایشگاهی و نظری تشاکی رساوب در تجهیازات

مربوطه ،قطرات میتوانند در بستر ناپایدار ،تغییر یابناد و باهصاورت

گرمایی مختل ،صورت گرفته و دانشمندان به روشهای متفاوتی باه

رسوب تهنشین شوند .این فراینادها ثبات سارعت و میادان دماایی

بررسی این مسأله پرداختهاند] .[4انتخاب این نوع محلولها براسا

مربوب به آنها را پیچیده میکنند].[0

شرایط عملیاتی ،فرآیندی و تجزی سیال (آب) صورت میگیرد].[1

این پدیده ،وابستگی زیادی به ذرات محلول در جریان فرایناد دارد و

نم های معدنی که به دالی مختل ،و در شرایط مختل ،به حالات

در اثر تغییرات دمایی جریان صورت میپذیرد ،شاک گیاری رساوب

رسوب بر روی سطح که با سیال تبادل حرارت مایکناد ،تاهنشاین

بلورین در مبدلهای حرارتی و در محیط مایع ،امری عادی است؛ اما

میشود .بنابراین بررسی وجود یا عدم وجود آنهاا در آب مایتواناد

این مشک زمانیکه با مبدلهایی سروکار داری که در آنها جریاان

از نظر تبادل حرارت و چگونگی تحمی هزینهها بر سیست اهمیات

آب سرد در گردش است و نم های سخت رسوب میکند ،آشکارتر

داشتهباشد .هدف این تحقیق بررسی روشهای انادازهگیاری انتقاال

میشود].[7

حاارارت در نماا هااای محلااول در آب اساات .ایاانکااار ،توسااط

در سیست های مایع ،آنچه را که رسوب بلورین به کمک
1

شر داده

2

فناوریهای نوینی انجام میگیرد و تأثیر مؤلفههای مختل ،از جملاه

میشود ،رسوب الیهای و یا رسوب آرای یافتاه مایگویناد و ایان

سرعت ،شار حرارتی ،دمای دیواره ،غلظت و ه چنین ضریب انتقاال

بیشتر برای رسوبهایی کاربرد دارد که بهصورت چسبنده میباشاند

ماورد بررسای قارار مایگیارد .از طرفای،

و بهراحتی از سطح جدا نمیشوند .بهطور کلای دانشامندان بار ایان

باهطاور گساتردهای در بسایاری از فانآوریهاای

باورند که این رساوب هاا خودشاان روی ساطو شاک گرفتاهاناد.

صنعتی استفاده میشود ،مانند محلولهایی کاه در ارتبااب باا شاار

رسوبهای نرمتر که لجن 1نام دارند ،بلورهایی هستند که در جریاان

حااارارتبااااال هساااتند .محااادودیت اصااالی معرفااای بسااایاری از

بال

مایع شک گرفتهاند ،باهصاورت ذرهای روی ساطح مبادلهاا،

امیدوارکنندههای فنآوریهای بخار گااز باا درجاه حارارت بااال باا

جمع میشوند و بیشتر بهصورت کلوخهای هستند تا اینکاه از نظا

استفاده از محلولهای نمکی ،این است که سازوکارهای فرآینادهای

خاصی برخوردار باشند.

انتقال حرارت و جرم و تبدی گام (فاز)؛ از جمله محلولهاای تحات

شایان ذکر است که رسوب بلورین تنها مربوب به سیست های آبکای

حرارت شدید و نحوۀ محاسب تأثیر رسوب ایان محلاولهاا بار ایان

نمیباشد ،بلکه زمانی که هیدروکربنهای واکسی نیز سرد میشاوند،

مؤلفهها ،هنوز بهاندازۀ کافی مورد مطالعه قرار نگرفتهاسات] ،[2چارا

رسوبهای بلورین واکسی روی سطحی که سرد مایشاود باهمقادار

و

زیادی رسوب میکند .باید توجه داشت برای اینکه پدیدۀ رسوب رخ

سرمای ) بهدلی مزایای قاب توجهی نسبت به آب و ساایر مایعاات

دهد باید شرایطی مانند محدودیت ح شادن و ها چناین ،دماایی

استفاده میشوند .با اینحال ،نتایج علمی مهمی در مطالعات نظری و

بیشتر از مقدار تعیینشده در فرایند را داشته باشی  .اگر حرارتدهی

تجربی و نتایج مرتبط باا پدیادۀ رساوب و مشاکالت مرباوب باه آن

در ی

مبدل حرارتی رخ دهاد ،بیشاترین تباادل دماایی در ساطح

بهدست نیامدهاست[9و.]6

تما

مایع و جامد میباشد و در این شارایط اسات کاه رساوب رخ

حرارت محلولهای نم
محلولهای نم

که محلولهای نم

محلول های آب نم

در فنآوریهای تبادل گرما (تبخیر ،گرمای

را میتوان به دو گاروه مشاخ

تقسای کارد؛

میدهد].[18

برای گروه اول نم  ،نرخ تبخیر و ضاریب انتقاال حارارت باا زماان
افزای
13

مییابد .برای گروه دوم ،میزان تبخیار باه شادت باا افازای

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هجدهم ـ شماره صد و چهار ()9318

1. Scaling
2. Scale Formation
3. Sludge

دماا زیااد مایشاود ،اماا

ضریب انتقاال حارارت بارای محلاول

دو نوع است؛ معموالً غلظت مواد با افزای

از شروع فرایند ،مقدار کاه

شماری از نم هاا همانناد ساولفات کلسای  ،سایلیکات منیازی و

بدون وجود ذرات ،تنها  6درصد بوده ،درحاالیکاه ایانمقادار بارای

کربنات لیتی که بهطور معمول در آب دریاا و یاا منااطق شاورهزار

حالتیکه ذرات در سیست وجود داشتهاند  12درصد بودهاست .ایان

را از

ذرات قادرهستند درجاییکه امکان تشکی بلور وجود دارد ،همانناد

خود نشان میدهند .محلولهایی که حاوی مواد با قابلیت ح شدن

مناطقی که کمتر تحت تأثیر دما هستند و مناطقی که تحت جریاان

مستقی هستند ،روی سطو سرد ،بهصورت بلور رسوب مینمایند و

دره شدیدتری قراردارند ،همانند خروجی مبدلها تشاکی رساوب

مایباشاند،

دهند .تأثیر این ذرات بر افت فشار بهگونهای است که عمالً منجر باه

ناوع

افت فشاری حدود  288درصد میشود .در صورتیکه بادون

پیدا میشوند در ی دمای معین ،ویژگای حا شادن معکاو

محلولهایی که حاوی مواد با قابلیت ح شدن معکو

روی سطو گرم رسوب میکنند .محلولهایی کاه حااوی یا
نم

هستند ،بهصورت بلورین و با قدرت چسبندگی باال روی سطو

افزای

وجود ذرات ،مقدار این افت فشار چیزی حادود  22درصاد افازای

رسوب میکنند ،این نوع رسوب بهسختی از ساطح جادا مایشاود و

مییابد].[11

بهصورت تابع خطی از زمان رشد مینماید .ه چنانکه الیا رساوب

دانشمندان دیگری همانند هاسون و زهاوی] [12نشاان دادهاناد کاه

ضخی تر می شود ،دمای ساطح و باهدنباال آن ،نارخ رساوبکاردن

میزان تبلور تا حدود 4

کاه

وجود ذرات سولفات کلسی منجر به افزای

مییابد .قب از اینکه رشد واقعی رساوب شاروع شاود ،دورۀ

برابر میشود .میدیس و همکاران] [11نیاز نتاایج مشاابهی را بارای

رشد نهفته وجود دارد؛ محلولهایی که مشتم بر مخلوطی از اناواع

رسوب بلورین روی مبدلهای لولهای شک کاه توساط الکتریسایته

نم ها هستند ،در هنگام رسوبکاردن ،از الگاوی منظمای پیاروی

گرم میشوند ،بدست آوردهاست .وجود ذرات سولفات کلسی کاه در

نمیکنند و ساختار آن ها از قادرت چسابندگی کمتاری نسابت باه

محلااول بااهصااورت حا نشاادهباشااند ،ساابب رسااوب مایشااوند و

برخوردار است .نتیجتااً رساوب باه

بدینترتیب بلورهای رسوب حاص شده روی سطو انتقاال حارارت

محلولهای حاوی ی

نوع نم

راحتاای در اثاار تمااا

بااا جریااان ساایال از سااطح انتقااال حاارارت

جدا میشود].[11
وجود ذرات در محلول فرایند ،مایتواناد باهعناوان مقدماهای بارای
هستهزایی در فرایند تبلور مورد توجه قرارگیارد .از فان هساتهزایای
بهطور موفقیتآمیزی درزمینههای مختل ،استفاده شادهاسات ،ها
برای ساخت محصوالت بلوری و ه بهعنوان ی

امتیاز جهت اینکه

تبلور روی این هسته ها صورت گرفته و بدینترتیب از پدیدۀ رسوب،
روی سطح مبدل جلوگیری شود ،عماالً احتیااجی نیسات کاه ایان

ساکن میشوند و سبب رشد بیشتر کریستالها میشوند.
کارابال

و همکاران] [14اظهار داشته کاه افازای

نارخ رساوب در

حضور ذرات معلق ،بیشتر درنتیج تبلور دیوارهها است و ناه رساوب
ذرات ،بهعالوه ،ذرات موجود در محلول سابب مایشاوند تاا پدیادۀ
رسوب در غلظتهایی کمتر از فوق اشباع نیز رخ دهد.

هایرسوبزداییآن 


وروش
نمکیدرمبدلهایحرارتی

هایتشکیلرسوب


مدل

غلظت مواد موجود در محلول بهعنوان تابعی از دما ،بهطور کلای بار

پروپیلن جدا شده بود .نتایج نشان دادهاست که بعد از  9888دقیقاه

 .2سازوکار تبلور

هستهها از جنس خود بلورها باشد ،اما در بعضی خواص بایاد شابیه

به طور کلی نرخ و یا شدت تبلور توساط میازان فاوق اشاباعیت بار

بلورها باشد؛ از جملاه خاواص بلورنگااری (کریساتالوگرافی) فضاای

سیست دیکته میشود .ترتیب مراحلی کاه منجار باه شاک گیاری

شابکهای و نظا اتماای] .[7علایرغا مقادار کا آنهاا (بیشااتر از

رسوب میشوند به صورت زیر (شک ( ))1میباشند.

 )12 ppmاین ذرات برای اولینبارکه بهصورت هسته در محلول دیده
شوند دارای اهمیت ویژهای خواهند شد ،اندازۀ ایان ذرات تاا حادود
 188میکرومتر نیز میرساد ،اماا انادازۀ بیشاتر آنهاا باین 18-28
میکرومتر میباشد].[18
دو آزمای

کریستالزایی

کریستال و
هستهزایی

فوق اشباعیت

متفاوت بارای بررسای تاأثیر ذرات روی پدیادۀ رساوب

صورت گرفتهاست که در آزمای
ولی در آزمای

اول ذرات از محلول جدا نشده بود،

دوم این ذرات توسط فیلترهایی از جنس پلیاتیلن و

شکل  .1مراحل تبلور محلولهای نمک در مبدلها

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 18 - No. 104 (2019

11

مقاالت 

 .3دستیابی به محلول فوق اشباع

رشد بلورها را داری  .توزیع دمایی که وابسته به شرایط جریان حاضر

درج ا فااوق اشااباعیت بیشااتر بااهعنااوان اباازاری باارای اشااباعیت

در مبدل میباشد و در مح های مختلا ،مقادار متفااوتی دارد ،بار

باه غلظات

مح رسوبگذاری روی سطح مبدل اثر گذار است .شایان ذکر است

درنظرگرفته میشود و بهصورت نسبت بین غلظت بالا

که وجود هستههای مناسب ،به شک گیری بلور و ایجااد رساوب در

اشباع بیان میشود.

مبدلهای حرارتی کم
غلظت اشباع/غلظت بال = درج فوق اشباع

()1

میکند که البته این هستهها میتوانند ،ه

شام ناخالصیهای جامد موجود درمحلول بهصورت سوسپانسیون و
ه مکانهایی روی سطح مبدلها باشند .درفرایندهای صانعتی هار

اگر ناحیهای که فوق اشباعیت در آن رخ میدهاد در ناحیا تماا

دو حالت باال درشک گیری رسوب روی مبدلها کم

مینماید].[11

بین ساطح و ماایع باشاد ،رساوب در آن ناحیاه باه راحتای شاک
میگیرد؛ اما اگر ناحی فوق اشباعیت روی سطح تما
کریستالها در جریان بال

مبدل نباشد

شک مایگیرناد و ذرات کا کا باعاث

تشکی رسوب روی سطح مبدل میشود ،البته امکان دارد که بعضی
از بلورها با جریان در ه جاارو شاده و باه منااطق دیگاری منتقا
شوند .حالتهای متفاوتی که منجر به محلول فوق اشباع میشود ،به
شر زیر میباشد:
 -انحالل نم

با حاللیت نرمال در دماایی کمتار از دماای حا

شدن آن در محلول.
 -انحالل معکو

نم های محلول در دمایی باالتر از دمای ح

شدن.
 بخار شدن محلول بیشتر از آنچه که برای محدودیتهای حاشدن گونههای مختل ،تعری ،شدهاست.
 مخلوب شدن جریانهای مختل ،که منجر به ایجاد حالت فوقاشباع میشود.

 .5رشد بلورها
رشد بلورها از شک گیری هستههای پایا که در ناواحی فاوق اشاباع
رخ میدهد ،پیروی میکند .بهطور خالصاه رشاد آنهاا وابساته باه
انرژی سطو است ،در واقع شک بلورها باا کمتارین مقادار انارژی
مورد نیاز سطح به روشهای زیر سازماندهی میشود:
ال )،جذب سطحی مداوم که سبب شک گیاری الیاه الیاه ،روی
سطح بلور میشود.
ب) نفوذ 1که چگونگی رشد کریستالها با اخاتالف غلظات باین
سطح بلور و تودۀ جریان کنترل میشود.
فرایند نفوذ و یا انتقال جرم ،پی نیااز اولیاه بارای ایجااد بلورهاای
جدید روی بلورهای قبلی است ،البته گاهی انتقاال جارم مرحلاهای
است که تعیینگر شدت تبلور است ،بهویژه زمانی که بلورساازی روی
سطوحی که قبالً روی آنها الی رسوب شاک گرفتاه مایباشاد .در
نواحی دورتر از سطح ،انتقال جارم نسابت باه جریاان درها تاأثیر

 -تغییر  pHمحلول فرآیندی].[11

کمتری بر تبلور دارد و مرحل کنترلکنندۀ شدت تبلور ممکن اسات
نرخ و یا شدت به ه پیوستن مواد جدید به بلور باشد].[12

 .4شکلگیری هسته

برای تهی مدلی برای پی بینی شدت رسوبگذاری ،شناخت کاافی

این مسأله بیشتر مرباوب باه حاالتی اسات کاه فااز بلوریناه شاک

از سازوکار فرایند رسوبگذاری ضروری میباشد و ایان درر زماانی

میگیرد و میتواند ه بهصورت مصنوعی و ه خود بهخودی انجاام

بهدست میآید کاه در ابتادا فرایناد رساوبگاذاری را توساط یا

شود .زمانیکه هستهسازی را بهصورت القای مصنوعی داری  ،انارژی

پی ماده و یا باهعباارتی دیگار ،یا

مورد نیاز برای تشکی سطح جدیاد باهطاور قابا مالحظاهای کا

بهتنهایی مورد بررسی قرار دهی  .اتصال مواد جدید به شبک بلورین

می شود؛ در نتیجه فرایند شک گیری هسته با سرعت بیشتری انجام
میشود .فاکتورهایی که سبب افازای

روی سطح مبدلهای حرارتی ممکن اسات باهعناوان یا

واکان

سارعت شاک گیاری هساته

شیمیایی در نظر گرفته شود؛ بنابر این ممکن است برای این حالات

می شود عبارتند از :خلوص محلول و شارایط ساطح .از نظار انتقاال

از تحلی ریاضی شیمی واکن

استفاده گاردد ،بادین ترتیاب نارخ

حرارت ،این فاز از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که منجار باه

شک گیری رسوب تابعی از  AKrخواهد بود.

افزای
13

ماادۀ حا شاده در محلاول،

ضریب انتقال حرارت میشود .در ادام شاک گیاری هساته،
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1. Diffusion

میدهد و  Krنرخ ثابتی است که فرایند شیمیایی را برای تبلور شر

سیتون میزان فوق اشباعیت لحاظ نشده که این مشک توسط مادل

میدهد].[12

هاسون و زهاوی ] [12بهصورت زیر ح شده است.

()2

()2

مشکلی که در این مدل داری بهدست آوردن مقدار ضاریب تجربای

در رابط فوق ،پارامترها به صورت زیر است:

=

 A1و  Eاست.

 =mfجرم تهنشین شده

در رابط فوق ،پارامترها به صورت زیر است:

 =Kثابت

 =A1ثابت تجربی

 =Aمساحتی که رسوب صورت میگیرد.

 =Eانرژی فعالسازی

 =Pاحتمال چسبندگی

 =Rثابت جهانی گازها

 =Tsدمای سطح
 Ωدر رابط ( )2فاکتور تجربی می باشد کاه در واقاع شاام میازان

 =Tدمای مطلق
اولین مدل کلی که برای بیان چگونگی فرایند رساوب بلاورین بیاان

فوق اشباعیت و ترکیب نم

شده ،توسط کرن و سیتون] [16می باشد .در اینمدل فرض شده که

ثابت تجربی مربوب به میزان چسبندگی مواد بار روی بلاور اسات و

رابط بین رسوب و زماان از منحنای لگااریتمی تبعیات ماینمایاد؛

عبارت است از نسابت واقعای ماوادی کاه روی الیا رساوب بااقی

اینرابطه بیشتر به تأثیرات سرعت جریان و متقابالً تغییارات نیاروی

میمانند به موادی که روی آن منتق میشوند و سبب رشد رساوب

برشی که منجر به رسوب میشود میپردازد .در صورتیکاه افازای

میگردند].[11

انتقال جرم ،سبب افزای

رسوبگذاری میشود ،نیروی برشی میزان

چسبندگی بلورها را بهسطح ،کاه
میشود .بنابراین اگر افزای

داده ،منجر باه رساوببارداری

سرعت ،سبب غالبشادن انتقاال جارم

برای زمانی که واکن

ح شده در محلول میباشاد و  Pنیاز

کنترلکننده رشد بلورها باشد ،مدل زیر ارائه

شدهاست و میتوان موارد نرخ رشد بلورها را به صورت تابع زیر نشان
داد.

شود ،شدت رسوبگذاری را زیاد میکند (بیشتر در مورد نم هاای
خال ) و در صورتیکه منجر باه زیااد شادن نیاروی برشای فصا

هایرسوبزداییآن 


وروش
نمکیدرمبدلهایحرارتی

هایتشکیلرسوب


مدل

در این رابطه  Aمسااحت مکاانی اسات کاه رشاد بلورهاا در آن رخ

با توجه به سازوکار رسوب بلاورین مایبینای کاه در مادل کارن و

()6

مشترر رسوب و سطح شود ،سبب نقصان رسوبگاذاری مایشاود.
(این مسأله بیشتر در مورد مخلوب نم ها که رسوب حاص از آنها

که در این معادله  nبرابر ی
است و بزرگتر از ی

از چسبندگی کمی برخوردار است ،صادق میباشد).

انتقال جرم بهطور کلی کنتارلکنناده

برای زمانی که واکن

سطحی کنتارلکنناده

باشد.
زمانی که سرعت رشد تحت تأثیر ه واکن

()1

و ه انتقال جرم باشد،

معادالت زیر را داری :
در این معادله  Rfو ∞ Rبهترتیب ،مقاومت رسوب در لحظ  tو مقادار
مجانبی میباشند tD .نیز زمان آغازین و  tCمیزان چسبندگی رساوب

()9

هستند.
اگر مقدار زمان آغازین ک باشد در این صورت خواهی داشت:
()4

()0
()7
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اگر ضریب انتقال جرم زیاد باشد و یا شدت رشد ک باشد معادل 18
به معادل  11تبدی میشود].[12

()11

()18

)

که در رابطه باال  tindو  tasyبهترتیب زمان آغازین و زمان رسیدن به
رشد رسوب مجانبی هستند.

()11
ه چنین مدل نیمهتجربی ارائه شده توساط امواباا و
بر اسا

(

همکااران][12

سازوکار رسوب بلورین برای سولفات میباشد در این مادل

ابتدا مقادیر  t0 ،rو  Rfاز رابطا زیار باا توجاه باه دادههاای تجربای
محاسبه میشوند.

 .6مقایسه بین مدل ارائه شده و مقادیر آزمایشگاهی
از رابط ( )12میتوان مقدار مقاومت حرارتی رساوب را پای بینای
نمود؛ به عنوان مثال با استفاده از این معادله اگر مقدار دما  2درجاه
سلسیو

کاه

یابد ،در نتیجه مقاومت به مقدار  4درصاد کااه

پیدا میکند .اطالعات بهدست آمده از اینرابطاه مایتواناد باهطاور
شایانی به کنترل کیفیت تمیزکاری کم

()12

کند .شاک ( )2مقاومات

اندازهگیریشده در مکانهای مختل ،را نشان میدهد .در شک ()1

 R*fدر رابط ا فااوق ،مقاادار مقاوماات رسااوب مجااانبی و  rساارعت
رسوبگذاری هستند که در نهایت مقدار مقاومت رسوبگاذاری باه
دست میآید.

مقاومت حرارتی رسوب و ناحیههای مختل ،رسوب بلورین به وضو
دیااده م ایشااود؛ قاب ا ذکاار اساات کااه ایاان نمودارهااا از اموابااا و
همکاران] [12استخراج شدهاست.

17

8

x1

x3
x4

4

2

مقاومت گرمایی رسوب )(cm2 K/W

x2

6

7

-2
0577

2577

5777

7

زمان (دقیقه)

شکل  .2دادههای مقاومت گرمایی رسوب همراه با منحنیهای محاسبه شده از رابطۀ .[11]12

13
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پایداری

رشد

هستهزایی
8

4

2

مقاومت گرمایی رسوب )(cm2 K/W

6

7

-2
5777

0577

7

2577
زمان (دقیقه)

شکل  .3مقاومت حرارتی رسوب و ناحیههای مختلف رسوب بلورین].[11

 .0اثر رسوب بر خوردگی مبدلها

شام سایر روشهای رسوبگذاری باشد ،رسوب با سرعت بیشاتری

رسااوب در مباادلهااا ،موجااب خااوردگی آنهااا ماایشااود کااه بااه

انجام میشود.

رسوبگذاری خوردگی شناخته میشود .در این نوع رساوبگاذاری،

عواملی که در رسوب دراثر خورندگی مؤثرند عبارتند از:

ترکیبااات سااازندۀ سااطح در فرآینااد خااوردگی ،شاارکت و ترکیااب

 .1دمای سطح

شیمیایی جدیدی را تولید مینمایند .بهعبارت دیگر ،ساطو انتقاال

 .2غلظت مواد ناهمگون در سیال

حرارت ،واکن

میدهد و محصول خورنده و چسابندهای را حاصا

میکند .خوردگی سطح ،بهروشهای مختلفی در فرایند رسوبکردن
شرکت میکند .در ی

حالات ،محصاوالت خاوردگی ،یا

پوسات

مقاااوم حرارتاای رسااوب را تشااکی ماایدهااد و بااهعنااوان فروکاااو
(کاتالیست) و در واقع ،محرر برای سایر پدیادههاای رساوب عما
مینماید ،از جهت دیگر ،این خوردگی سطح ،سابب افازای

زباری

 .1در بعضی از دامنههای  pHبسته به ناوع محصاول خورنادگی،

هایرسوبزداییآن 


وروش
نمکیدرمبدلهایحرارتی

هایتشکیلرسوب


مدل

17

میااازان حاللیااات محصاااوالت خاااوردگی ،باااه اکسااایژن
اجازه میدهد تا بهراحتای باه ساطح رساوب نفاوذ نمایاد و
در نتیجه خوردگی افزای

یابد.

شک ( ،)4نمای الگووارۀ اثر رسوب ،بر خوردگی را روی سطح انتقال
حرارت مبدلها نشان میدهد.

سطح شده ،بدین ترتیب ،مکانهاای هساتهزایای ،زیااد و در نتیجاه
)z(OH-

سبب شک گیری رسوب میشود .در صورتی که سیال دارای جریاان
باشد و بهعبارتی ،ذرات موجاود در سایال باهطاور صاحیح انتخااب

آب
O2
Mz+

M(OH)z

سطح انتقال
حرارت

نشدهباشد ،سبب رسوبخوردگی میگردد .رساوب دراثار خاوردگی
نه تنها برای مبدلهای حرارتی مشک ساز است ،بلکه بهطاور کلای

کاتد

ze-

آند

روی یکپارچگی سیست اثر میگذارد و ممکان اسات باعاث از کاار
افتادگی مبدل شود .در این نوع رسوبگذاری ،در صورتیکه فرآیناد

شکل  .4نحوۀ اثر رسوب بر خوردگی مبدلها].[11
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در شک های ( )2و ( )6دو روش کلی برای رسوبزدایی مبادلهاای

 .8روشهای رسوبزدایی

از ایان روشهاا باه چناد

رسوبزدایی در مبدل های حرارتی یکی از پرهزینه تارین مساائ در

حرارتی نشان داده شده اسات کاه هریا

تعمیر و نگهداری مبدل هاست که باعث اتالف سارمایه و ها چناین

قساامت تقساای ماایشااود .در هاار دو ،شاامایی کلاای از روشهااای

زمان میشود .ایجاد رساوب بار روی ساطو انتقاال حارارت باعاث

رسوبزدایی آنالیان و آفالیان ارائاه شادهاسات .ایان دو روش یا

افت فشار میشود؛ لاذا

اختالف کلی با یکدیگر دارند؛ در روش آنالین عملیات رسوب زدایای،

رسوبزدائی امری اجتناب ناپذیراست و باعث اتاالف زماان تولیاد و

همراه با فرایند انجام می شود؛ اماا در روش آفالیان ،بایاد تجهیازات

ایجاد هزین فراوانی میگردد] .[10تشکی رسوب ،مصارف انارژی را

مورد نظار جهات انجاام رساوب زدایای از سیسات فراینادی خاارج

می دهد .ه چنین در مواردی

شااوند] [10در ادامااه برخاای از ایاان روشهااا توضاایح و شاار داده

کاه

نرخ انتقال حرارت و ه چنین افزای

شدیداً افزای

و میزان تولید را کاه

که برای رسوب زدایی ،به خارج نمودن مبدل از سارویس نیااز باشاد

شدهاست.

موجب زیانهای مالی هنگفتی میشود].[17
روش برون خط

مکانیکی

سوراخ کردن

پرتابهها

تمیز کردن

شیمیایی

با سیال

شلیک

خیساندن

انفجاری

با بخار

سیال

پرتاب یخ

انفجاری

شکل  .1شمایی از روشهای رسوبزدایی خارج از سرویس (برون خط) ].[11

روشهای کاهش
رسوب

طراحی

روش برخط

فیزیکی

الکترو
مغناطیس

فراصوت

مکانیکی

پوشش

خراش

پرسهای

سطح

دهندهها

سیمی

میانگذارها

مبدلهای حرارتی

مهارکننده

صاف کردن

تغییر

شیمیایی

خوراک

شرایط عملیاتی

پرتابهها

افزایش

شوک

رقیق کردن

تنش برشی

حرارتی

خوراک

غرش گازی

جریان معکوس
با ایجاد نوسانات

شکل  .6شمایی از روشهای رسوبزدایی داخل از سرویس (برخط)].[11
13
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عمر آن ها امری ضروری است .ه چناین باا توجاه باه

رسوبات موجود بر روی مبدل های حرارتی می توانند تا حد بسایاری

برای افزای

هزینه های گزاف و سنگین تعمیر و نگهاداری مبادل هاای حرارتای،

یابناد .کاساتن رساوب از

بهترین روش برای کااه

انتخاب و گزین

رساوب بسایار مها و

در مرحل طراحی مبدل حرارتای کااه

مبدلهای حرارتی در مرحل طراحی ،طی مراح زیر انجام میگیرد:

تأثیرگذار است.

 -انتخاب نوع و اندازۀ مناسب مبدل حرارتی.

دو رویکرد اصلی در رسوب زدایی مبدل های حرارتی وجود دارد؛ یکی

 -اصال شرایط عملیااتی کاه موجاب ایجااد رساوب در مبادل

رویکرد کاه

رسوب کاه شاام روشهاای آنالیان در تمیزساازی

میگردد.

رسوب است و دیگری مهارت تمیزسازی آفالین مای باشاد .در عما

 اصال طراحی سیسات و سارعت جریاان در مبادل حرارتای،جهاات اجتناااب از هاار گونااه نقاااب داغ ،جریااان گااذرگاهی 1و

بسته به شرایط مختل ،،ضوابط متعددی تعیین کننادۀ برتاری هاا و
کاستیهای هر ی

از روشها است؛ که عبارتند از:

نواحی مرده.

 -شدت رسوب گذاری

 -طراحی مناسب جهت پاکسازی سادۀ رسوبات

 -نوع مبدل حرارتی

مااولر -اسااتینگهاگن و همکاااران] [10و فرناناادز و همکاااران][28

 -میزان تمیزی مورد نیاز

مطالعات فراوانی در راستای بررسی هر ی

 -هزینههای رسوبزدایی

مراحاا طراحاای مباادلهااای حرارتاای جهاات کاااه

 -فواص زمانی میان چرخههای رسوبزدایی

انجام داده اند .طراحی و هندس مناسب مبدل های حرارتی می تواناد

از ماوارد گفتاه شاده در
رسااوب،

روش های آنالین در پاار کاردن رساوبات ،خاود شاام روش هاای

تا حد زیادی از ایجااد رساوبات در ایان مبادل هاا جلاوگیری کناد؛

فیزیکی ،مانند روشهای فراصوت ،الکتریکی و مغناطیسی ،روشهای

تالط در جریاان و یاا

به عنوان مثال در مبدل های فشرده با افزای

مکانیکی مانند پرتابه ها ،استفاده از بازدارنده هاای شایمیایی و روش

کاه

صاف کردن خاورار ورودی اسات .روشهاای اصالی رساوبزدایای

از لحاظ ساختار هندسی؛ مبدل های صفحه زدوده و یاا مبادل هاای

آنالیاان در مباادلهااای حرارتاای صاانعتی در شااک ( )6نشااان داده

بستر سیال ،به سبب ساختار هندسی که دارند تا حدودی از میزان و

شدهاست .بهخوبی روشن شدهاست که روشهای رسوبزدایی آنالین

امکان تشکی رسوب جلوگیری مای کنناد .اماا انتخااب هار یا

از

تنها به موارد ذکر شده در شک ( )6محدود نمای شاود بلکاه ماوارد

این مبدل ها نیز به عوام دیگری چون شرایط عملیاتی ،هزیناه هاای

ارائه شده در شک  ،تأکیدی بیشتر بار روی روش هاایی هساتند کاه

سرمایه گذاری و هزینههای تعمیر و نگهداری بساتگی دارد کاه بایاد

دمای سطح ،می توان امکان تشکی رسوب را کاه

داد و یا

بهطاور عماومیتار ماورد اساتفاده قارار گرفتاه و اساتفاده از آنهاا

هر ی

موفقیتآمیز بوده و کارآیی مناسب استفاده از آنها به خاوبی اثباات

مبدل های حرارتی صفحه زدوده 2که نصب چرخان پیوسته در آن ها،

شده باشد .مزیت بزرگ پار کاردن رساوب از مبادل هاای حرارتای،

سطح لول داخلی را کامالً عاری از رسوب نموده ،سالهاسات کاه در

به روش های گفته شده این است که باا طراحای مناساب مای تاوان

صنعت مورد استفاده قرار میگیرند .سارمایهگاذاری ،بهارهبارداری و

رسوب زدایی را به صورت آنالین انجام داد .البته در عم ممکن است

هزینههای نگهداری این مبادلهاای حرارتای و ها چناین هندسا

ترکیب دو یا چند روش یاد شده در شک ( )2و ( ،)6برای پارکردن

پیچیدۀ آن ها از عواما محدودکنناده در کاربردهاای وسایع آن هاا

کارآمد و مؤثر رسوبات مورد نیاز باشد].[10

است].[28

در ادامه روشهای مختل ،رسوبزدایی بهتفصی مورد بررسای قارار

مبدلهای بستر سیال 1فناوری مؤثر دیگری است که کارآیی بهتاری

از روشها به کار گرفته شدهاند،

رسوب دارد .ذرات مواد مختل ،با شاک هاای متفااوت از

گرفته و محدودههایی که در هر ی
معرفی میشود.

در کاه

هایرسوبزداییآن 


وروش
نمکیدرمبدلهایحرارتی

هایتشکیلرسوب


مدل

روش های مؤثر رسوب زدایی جهت بهبود کارایی مبدل ها و ه چنین

 1-8کاهش رسوب بر اساس طراحی سیستم مبدل حرارتی

مورد بررسی قرارگیرد تا بهترین انتخاب انجام شود].[21

داخ لوله های عمودی این مبدل همراه باا رساوبات در سایال بااال
1. Bypass Flow
2. Scraped-Surface Heat Exchangers
3. Fluidized-bed Heat Exchangers
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می روند ،سپس از مایع سیال جدا شده و به مخزن بازگشتی خارجی
باز می گردند .اضافه می شود که با داشتن اثار ساای

بسایار مالیا

 3-8روشهای آنالین در پاککردن رسوب
هدف اصلی در رسوبزدایی آنالین نگهداشتن تبادل گرمایی در یا
تمیزکننده ها 2است به گونه ای که کارآیی

بر روی سطو تبادل گرماایی ،ذرات ماذکور موجاب بهباود تباادل

سطح قاب قبول ،به کم

گرمایی در اطراف لولهها مای شاوند .از ماوارد کااربرد ایان فنااوری،

و تااأثیر باااالیی داشااته و از طاارف دیگاار بااهسااادگی در دسااتر

اساتفاده از آن در آبشایرینکانهاا ،1فرآینادهایی کاه در آنهااا از

قاب استفاده باشد .رساوبزدایای آنالیان شاام روش هاای بسایار

حاللهای آبی استفاده شده و فرآوری هیدروکربنها میباشد].[22

متفاوتی است که می تواند با توجه به کاربردهای آن باه صاورت زیار

و

طبقهبندی شود]:[24
 2-8روشهای آفالین در پاککدردن رسدوب از مبددلهدای

 -تغییر شرایط کاربری

حرارتی

 -رویکردهای شیمیایی در رسوبزدایی

همان طور که پی

تر گفته شد در حال حاضر دو ناوع روش کااه

رسوب وجود دارد؛ ابتدا روش آفالیان ،کاه در آن بارای پاارکاردن

 رویکردهای فیزیکی در رسوبزدایی -رویکردهای مکانیکی در رسوب زدایی

رسوبات نیاز به خارج نمودن کام مبدل از سرویس مای باشاد ،دوم
روش برخط که تمیز کاردن مبادل در حاالی انجاام مایگیارد کاه

 1-3-8روش فیلتر کردن و شستشو

تجهیزات مشغول انجام کار اسات و در ایان روش نیااز باه خااموش

حذف ذرات جامد می تواند باعث کاه

کردن و خارج کردن مبدل حرارتی از فرآیند نیست.

موادی مانناد سادی  ،گاوگرد و واناادیوم کاه پای

روشهای آفالین ،مبادلهاای حرارتای را باه وسایل دساتگاههاای

سوخت ها وجود دارد؛ پس حذف آن ها از گازهای حاص از ساوختن

مکااانیکی و یااا شاایمیایی و در حااالیکااه مباادل از ساارویس خااارج

از جمله رویکردهای کاه

رسوب اسات .شستشاو باا آب از جملاه

شدهاست تمیز مینماید ،که در نتیج این فرآیناد زماانی کاه عما

روشهااایی اساات کااه باارای حااذف برخاای رسااوبات کم ا رسااان

پاکسازی انجام میگیرد ،تولیدی در مبدل انجاام نخواهاد پاذیرفت.

بودهاست].[24

رسوب گردد؛ به عنوان مثال
از احتاراق ،در

بههمین دلی  ،استفاده از روشهای آفالین معموالً با کار فشرده و در
کوتاه ترین زمان ممکن انجام شده و گران قیمت هستند .به طور کلای
تخمین زده می شاود کاه حادود  0درصاد از هزیناههاای تعمیار و
نگهداری در ی

کارخان معمولی صنعتی ،به دلی رساوب زدایای در

مبدل های حرارتی است .با توجه به اینکاه کاه روش رساوبزدایای
آفالین نیاز به استفاده از مواد شیمیایی اضافه بر سیال عباوری دارد،
استفاده از آن با هزینههای عملیاتی اضافی همراه اسات و مشاکالت
جدیدی در رابطه با افزای

خطرات برای کارکناان دارد ،ها چناین

منجر به دفع زباله های سمی و زیان آور برای محیط زیست می شاود.
عااالوه باار ایاان ،مسااأل دیگاار در ایاانزمینااه ایاان اساات کااه رونااد
رسوب گذاری بالفاصله پس از تمیزکاردن ،دوبااره آغااز مای شاود و
انباشت تدریجی رسوبات دوباارۀ عملکارد سیسات را تاا زماانی کاه
تمیزکردن بعدی آغاز شود ،کاه

 2-3-8رقیق و یا مخلوط کردن خوراک ورودی

با توجه به نیازهای روزافزون در تبدی نفت خام به مواد ماورد نیااز،
پاالیشگاه ها از جمله صنایعی هستند که هر روز پیچیده تر می شاوند.
به همین دلی هرروزه مشک تشکی رسوبات در این صنایع بزرگ تر
میشود .از میان روشهای مختل ،پارکردن رساوب ،رقیاقنماودن
خورار ورودی به کم
مشک را کاه

دهد .الزم به ذکر اسات کاه در ایان ماورد تجزیا

شیمیایی دقیق نفت خام ،ی

امر ضروی و اجتناب ناپذیر است؛ چرا

کااه در غیاار ایاان صااورت ایاان روش ممکاان اساات رسااوبات بساایار
سختتری ایجاد کند].[22

مای دهاد .ایان اشاکاالت ،عما

پاکسازی آفالین مبدل حرارتی را به فرآینادی گاران قیمات تبادی

 3-3-8شوک حرارتی

کردهاست .ه چنین فرآیندی زمانبر و در برخی موارد ناکارآمد برای

سرد کردن و یا گرم کردن ناگهاانی ساطح مبادل هاای حرارتای در

ک فرآیندهای صنعتی محسوب میشود].[21

بسیاری از موارد میتواند موجب پارکاردن و حاذف الیا رساوبات
1. Desalination

34

مخلوبکردن نفت خام سب تر میتواند این

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هجدهم ـ شماره صد و چهار ()9318

2. Cleanliness

است .شک ( ،)9تأثیر کاه

ناگهانی شار گرمایی در خاالل مخازن

رسوب و ه چنین سختی مواد مولد رسوب دارد].[29

جوش سولفات کلسی با ضخامت الی رسوب  2میلی متری را نشاان

در روش استفاده از ترکیبات شیمیایی بایاد تاا حاد امکاان از ماواد

می دهد .در این مورد دیده می شود که تمامی الی رساوب بالفاصاله

غیر سمی استفاده نمود .تالش های زیادی برای بررسی روند تشکی

پوسته شده و از روی سطح کنده میشود].[26

رسوب انجام شده است تا بهترین مقدار ترکیبات ضد رسوب استفاده
گردد .به عنوان مثال برای جلوگیری از استفاده از مواد غیر سمی ،در
صنایع به جای کلر از متیلن تیوسایانات و یاا کلروفناول هاا اساتفاده

 4-3-8روشهای شیمیایی در پاککردن رسوبات

معمولترین و پر استفادهترین روش در پارکردن رسوبات مبدلهای

می گاردد .جهات کااه

حرارتی به صورت آنالین استفاده از بازدارندهها و یا عوام شایمیایی

همکاران ] [20نشان دادند که مواد ضد میکروب میتوانند در مورد

است .این روش به طور خااص در ماورد مبادل هاایی کاه هندساه و

ذرات میکرومتری با مقادیر بسیار کمتر به کار گرفته شاوند تاا فقاط

ساخت پیچیدۀ آن ها اجازۀ استفاده از روش های دیگار را نمای دهاد

ریزاندامگانها از روی سطح حدف شوند.

مقادار ماواد شایمیایی مصارفی ،فریارا و

بسیار مفید است .ضدرسوبهای تجاری ،بهطور معمول ترکیب ماواد
شیمیایی هستند و بنابراین بسیار مؤثر عم میکنند؛ زیرا به گونهای

 5-3-8پاک کردن رسوبات به روشهای مکانیکی

طراحی میشوند که انواع مختلفای از ماواد را کاه احتماال تشاکی

در مقایسه با روش های شیمیایی ،روش مکانیکی ایان مزیات را دارد

رسوب دارند حذف کنند .بهعنوان مثاال؛ رساوبات نفات خاام دارای

که قابلیت کنترل و کارکردن با آن ها ساده تر است .کارآیی این روش

انواع مواد مانند اکسیژن ،فلزات و نم ها است که اناواع مختلفای از

بسته به نوع رسوب و مبدل گرمایی ،شادت رساوب گیاری مبادل و

رسوبات را می تواند ایجادکند .ضد رسوب هایی که برای ایان منظاور

سرعت تشکی آن تعیین می شود .استفاده از روش مکانیکی آنالیان

استفاده می شوند به گونه ای طراحی می شوند که مانع تشکی رسوب

در پار کاردن رساوبات مایتواناد باهطاور کاامالً ماؤثر رساوبات را

بر روی سطو گردند .اما این ترکیبات معموالً قدرت حذف رسوباتی

کاه

دهد .مطالعات فراوان و بسیار مفیدی در استفاده از روشهای

را که از قب تشکی شدهاست ،ندارند؛ بنابراین افزودن ضاد رساوب

مکانیکی برای پارکردن رسوبها ارائه شدهاست].[24

باید بالفاصله پس از آغااز باه کاار تجهیازات انجاام شاود .ایان کاه

(ب) بعد از شوک حرارتی

(الف) قبل از شوک حرارتی

الیه تهنشین شده

هایرسوبزداییآن 


وروش
نمکیدرمبدلهایحرارتی

هایتشکیلرسوب


مدل

شود .دلی این امر ،تفاوت ضریب انبساب حرارتی لولاه و رساوب هاا

چه مقدار از مواد ضد رسوب استفاده شود بستگی به سازوکار تشکی

تکه خوردههای تهنشین شده

شکل  .1حذف الیۀ رسوب تشکیل شده در مخزن جوش سولفات کلسیم (الف) در حین گرمایش ثابت،
(ب) بالفاصله پس از شوک گرمایی].[26
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 6-3-8استفاده از پرتابهها در پاک کردن رسوب

که قطر پرتابه ها از قطر داخلای لولاه هاای مبادل بیشاتر باشاد .در

اسااتفاده از پرتابااههااا یکاای از روشهااای بساایار مفیااد و مااؤثر در

مواردی که از پرتابه هایی استفاده شده که قطر خاارجیشاان دقیقااً

پار کردن رسوبات از مبدلهای حرارتی است .پرتابهها انواع مختلفی

برابر قطر داخلی لوله مابدل است ،کارایی شدیداً افت کرده و حتای

دارند؛ به عنوان مثال توپهای اسفنجی میتوانند با حرکت در داخا

دیوارۀ داخلی مبدل آسیب دیده است.

لولههای مبادلهاای حرارتای ،رساوبات را حتای در اولاین مراحا

مالیری و جاللیراد] [12در تحقیق دیگری از دو نوع پرتاب مختلا،

دهند .زماان بنادی اساتفاده از پرتاباه هاا باه شادت

تشکی کاه

رسااوبگیااری و ه ا چنااین قاادرت بااره کاان

بااین پرتابااههااای

با اندازه و سختی متفاوت ،برای پار کردن رسوبات سولفات کلسای
در مبدلها استفاده نمودند و مشاهده کردند که بدون در نظر گرفتن

تمیزکننده و رسوبات بستگی دارد .استفاده از پرتابه هاا را مای تاوان

سختی و نرمی پرتابه های مورد استفاده ،این پرتابه ها موجب تسهی

یکی از مهارتهای روش آنالین در پارکردن رسوبات بر شامرد کاه

حرکت سیال از مبدل می شود .ه چنین مشااهده شاد پاار کاردن

استفاده از آن ها در محیط های آبی با دماهاای کمتار از  128درجاه

رسوبات در صورتی انجاام مای شاود کاه نیاروی برشای وارد شاود،

سیلساایو

محاادود ماایشااود .ه ا چنااین ممکاان اساات برخاای از

در اینصورت سرعت پارکردن رساوبات بیشاتر از سارعت تشاکی

محدودیتهای ناشی از ناسازگاری شیمیایی در حین کار مشاکالتی

آن ها در مبادل خواهاد باود .نتیجا دیگاری کاه در ایان پاژوه

ایجاد نماید .اگر استفاده از پرتابه ،جهت تمیز کردن لوله ها در مبدل

به دست آمده ،این است که پرتابههاای ساخت تار باا ساطح تماا

به صورت تصادفی (به عنوان مثال ،در سیست هاای تاوپ اسافنجی)

بزرگتر در مقایسه با پرتابههای کوچ تر و نرمتر ،تأثیر بیشاتری در

رخ دهد ،ممکن است بسته به موقعیت لوله ،به تمیز کاردن کمتار و

رسوبزدایی از مبدلها دارند.

یا بیشتر از حد مورد نیاز لوله منجر شود].[27

پرتابه به صورت گسترده در تجهیزات نیروگااه هاا و ساایر تجهیازات

پرتابه ها با توجه باه مزایاای فراوانای کاه در پاار کاردن رساوب از
مبدل ها دارند ،در مطالعات پیشین بسیار مورد توجه قرارگرفتاه اناد.
در یکی از پژوه

هاای پیشاین ،گازارش شاده کاه از پرتاباه هاای

توپی شک  ،جهات پاارکاردن رساوبات اساتفاده شاده اسات].[27
ه چناین در پاژوه

دیگاری کاه توساط البااکری و همکااران

به عنوان ی
به کم

روش با بهره وری باالتر استفاده شدهاست .تمیاز کاردن

پرتابه میتواند برای کاه

گرفتگی بهطور مداوم در فواص

منظ مورد استفاده قارار گیارد ،بناابراین باازده مبادل حرارتای را
میتوان کنترل نمود .یکی دیگر از مزایای پرتابه این است کاه آنهاا
می توانند عملکرد پایداری ایجاد کنند که به دلی امکان تمیز کاردن

ارائهشده ،از توپهای اسافنجی باهعناوان پرتاباه بارای پاارکاردن

مداوم فراه میشود].[11

رسوبات از مبدلهای حرارتی استفاده شدهاست].[18

از مزیتهای دیگر پرتابه این است که آنها میتوانند در کنار امکاان

دیگر که توسط مالیری و جاللیراد] [11ارائه شاده،

تمیز کردن مداوم ،بهرهبرداری پایداری را فراه میکند .با اینوجود،

در ی

پژوه

رسوبزدایی در مبدلهایی انجام گرفته که از آب دریا بهعنوان سیال

کاربرد پرتابه ها با توجه به ثبات مواد پرتابه در فرآیندهای آبای تنهاا

استفاده کردهاست .آب دریا به دلی داشتن مقادیر باالی نما هاای

به دماهای زیر  128درجه سلسیو

محدود مایشاود] .[14عیااب

معدنی ،در مبدل ها تشکی رسوب میدهد که الزم اسات مبادل در

دیگر استفاده از پرتابههاا ایان اسات کاه پاکساازی آن هاا تنهاا باه

مذکور از هفتنوع پرتاب مختل،

تمیااز کااردن داخلاای لولااه محاادود ماایشااود و امکااان پاکسااازی

فواص منظ تمیز شود .در پژوه

استفاده شده و مشاهده گردیده است که توپ های اسفنجی منعطا،،

سطح خارجی لوله هاا میسار نمای باشاد؛ باه هماین دلیا پیشانی

در مقایسااه بااا تااوپهااای السااتیکی ،کااارایی بیشااتری از خااود

استفاده از پرتابهها تنها محدود به چند تجرب صنعتی است].[12

نشان میدهند .ه چنین در مورد پرتابههای مورد استفاده ،مشااهده
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شده است که پرتابه های اسنفجی منعط ،با اندازۀ بزرگ تار ،کاارآیی

 .9نتیجهگیری کلی

بهتری از خود نشان می دهناد .درایان گازارش مشااهده شاده کاه

در این تحقیاق ،باه بررسای مشاکالت رساوب محلاولهاای نما ،

بزرگ تر شدن اندازۀ پرتابه های مورد استفاده تا زمانی کارآماد اسات

مدلهای بررسی تشکی رسوب در آنها و روشهاای رساوبزدایای
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سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفتهاناد کاه موجاب توجاه هرچاه

باارای آن انتخاااب شااود .ولاای در اسااتفاده از روش باارخط باارای

بیشتر محققین و معطوف شدن آنها به کااربرد ایان مهاارتهاا در

رسوبزدایی مبدلها ،خطرات زیستمحیطای باه حاداق رسایده و

رسوبزدایی محلاولهاای آبای نما
محلولهای نما

گردیاده اسات .از آنجاا کاه

باهطاور گساتردهای در بسایاری از فنااوریهاای

هزینه رسوبزدایی مبدلها به دلی کاه
جریان سیال گرم ،کاه

انرژی الزم جهت افزای

مییاباد .لاذا ،برتاری بازرگ پاارکاردن

صنعتی استفاده می شود ،مانند محلولهایی کاه در ارتبااب باا شاار

رسوب از مبدل های حرارتی به روش برخط ،این است که با طراحای

حاارارتباااال هسااتند ،لااذا محاادودیت اصاالی معرفاای بساایاری از

مناسب مبدلها ،میتوان رسوب زدایی را به صورت آنالین و با هزینا

فناوریهای بخار -مایع با دمای باال با استفاده از محلولهای نمکای،
در مشکالت ناشی از رسوب آنها در مبدلهای حرارتی است.
روشهای رسوبزدایی این سیالها شام رسوبزدایی بارون خاط و
برخط مای باشاد کاه در ایان باین هریا

دارای معایاب و مزایاای

مخصوص به خاود مایباشاند .دو رویکارد اصالی در رساوب زدایای
مبدل های حرارتی وجود دارد؛ یکی رویکرد کاه

رسوب که شاام

روش های آنالین در تمیزسازی رسوب است و دیگاری مهاارت هاای
تمیزسازی آفالین .در عم بسته به شرایط مختل ،،ضوابط متعددی
از روشها است .ه چنین کااه

تعیین کنندۀ مزایا و معایب هری

کمتری انجامداد.
باتوجه به مطالب گفتاهشاده مایتاوان بیاان نماود کاه اساتفاده از
محلولهای نم

و تشکی رسوب در مبدلهای حرارتای در صانایع

مختل ،،مشکالت زیادی بههمراه دارد و رسیدن به روشی کاه بتاوان
رسوب تشکی شده را به میزان مطلوبی کاه

داد ،دغدغ بسایاری

از پژوهشگران در سالهای متمادی باوده اسات .باا توجاه باه تعادد
روش های رسوبزدایی ،گزین

یکای از ایان روشهاا ،متناساب باا

شرایط عملیاتی فرایند و ه چنین لزوم باالبودن بازده و کارایی ،نیااز
به تحقیق و بررسیهای زیادی دارد .بر این اسا

پیشنهاد میشاود

طراحی سیست مبدل حرارتی برای ایان سایالهاا

در راستای تهی راهبردنامهها و دستورالعم های این روشها اقدام و

میتواند ،مشاکالت ناشای از رساوب را تاا حادی برطارف نمایاد .از

نحوۀ اندازهگیری و محاسبات نظری مربوب به هری

از روشهاا باه

روشهای نوین در رسوبزدایی میتوان به شور حرارتی ،اساتفاده

طور جداگانه بررسی شود و در اختیار محققین مربوطه قرارگیرد.

رسوب بر اسا

از پرتابهها ،جت آب و رسوبزدایی هیدرومکانیکی اشاره نمود.
از طرفی ،از آنجا که مبدلها از جمله بخ های اساسی ی

فرآیناد

محسوب می شوند و شرایط عملکارد آن هاا تاأثیر قابا تاوجهی در
وضعیت اقتصادی ی

مجتمع دارد ،برای انتخاب یا

جهت تمیزکاری و درنتیجه افزای

روش مناساب

کارایی و باازده مبادلهاا ،بایاد

تمهیدات ویژهای در نظرگرفت .روش انتخاب شده از باین روشهاای
برون خط مانند روشهای مکاانیکی و شایمیایی ،عاالوه بار کاارایی
مناسب بایستی کمترین صدمه را به مبدل وارد آورد تاا هزیناههاای
تعمیر و نگهداری مبدل کاه

یابد .اگرچه با شستشاوی شایمیایی

می توان اقدام به رسوب زدایی مبدلها نمود ،ولی همواره سعی بر این
است که از حداق مواد شیمیایی و خطرنار استفاده شاود .مشاک
اصاالی در روش شاایمیایی ،هزیناا باااال و اثاارات زیسااتمحیطاای
مواد دورریز اسات .ها چناین در ایان روش ،جداساازی رساوب هاا
به طور کام صورت نمی گیرد و به روش های مکم مکانیکی جهات
تکمی تمیزسازی نیاز است .عالوه بار ایان ،جهات افازای

کاارایی

مبدل ها در مواجهاه باا مشاک تشاکی رساوب ،دادههاای تجربای
بایستی در ی

دوره از عملکرد مبدل جمعآوری شود تا باا تجزیاه و
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