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چكیده
از مشکالت عمده تشکیل رسوب در مبدلهای حرارتی ،میتوان افزایش افت فشار ،توزیع نامناسب جریان ،افت انرریی کراهش برازده
حرارتی را برشمرد .امر زه ،اصالح سطوح به عنوان یک ر ش جدید ،مؤثر سازگار با محیط زیسرت بررای کرر کرردن میرزان رسروب
تشکیل شده ر ی مبدلهای حرارتی مورد توجه فرا ان است .در این ر ش ،انریی سطح مؤلفههای آن از طریق ر کش کردن سرطوح
در جهت کاهش رسوب اصالح میشوند .در این مقاله ،انریی سطح د مؤلفه پخشی قطبی آن با ر شهای

Wu

 OWRKمحاسربه

شده است .محاسبه مقادیر انریی سطح مؤلفههای آن برای رسوب تبلوری بر ر ی سطوح مختلف نشان مریدهرد کره مقردار رسروب
تشکیل شده بر ر ی سطوح انتقال حرارت با افزایش مؤلفه قطبی کاهش مییابد .مقایسه با دادههای آزمایشگاهی انجرا شرده در ایرن
مطالعه بر ر ی رسوب کلسیر سولفات نیز این موضوع را تأیید میکند.
کلیدواژهها :مبدل حرارتی ،رسوب ،انرژی سطح ،مؤلفه قطبی انرژی سطح

 .1مقدمه



گریبانگیر این دستگاه هاسرت .ایرن پدیرده سربب برر ز مشرکل در

مبرردلهررای حرارترری در بسرریاری از فراینرردهای صررنعتی از جملرره

شرایط عملیاتی بازده مبدل های حرارتی میشرود .پیامرد تشرکیل

دستگاههای مهر بهشرمار مریآینرد .صرنایع شریمیایی ،پتر شریمی،

رسرروب در مبرردلهررای حرارترری ،برره طررور کلرری ر ی سررطوح

احدهای نمکزدایی از جمله صنایعیانرد

انتقال حرارت ،تحمیل هزینههای گزاف بر صرنایع افرزایش شردید

صنایع غذایی ،نیر گاهها

که در آنها مبدلهای حرارتی برهکرار مریر نرد .پدیرده ناوواسرته

گازهای گلخانهای اسرت] .[1هزینره عملیراتی جلروگیری از تشرکیل

زیانبررار تشررکیل رسرروب در مبرردلهررای حرارترری یکرری از مشررکالت

رسروب در صرنعت ،بره تنهرایی ،در سرال برالب برر  03میلیررارد دالر
آمریکاست] .[2از زیانهرای تشرکیل رسروب در مبردلهرای حرارتری

* شیراز ،دانشگاه شیراز ،دانشکده مهندسی شریمی ،نفرت گراز ،بخرش مهندسری
شیمی
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انتقال حرارت ناشی از اضافه شدن مقا مت حرارتی رسروب ،کراهش

برهرکنشهای بین رسوب سرطح انتقرال حررارت بره منکرور کرر

بازده حرارتی ،افزایش هزینههای عملیاتی هزینرههرای مربرو بره

قرردرت چسرربندگی رسرروب برره سررطح ،از طریررق

تعمیر تمیز کردن مبدل حرارتی از رسوب

اشاره کرد].[2

کررردن نیررر

ر کش کردن سطح انجا میشود] .[9با توجه به شررایط عملیراتی

انواع واص مبدلهای حرارتی به سربب طراحری هندسری وراص از

نیز وصوصریات سریال در تمراس برا سرطح ،نروع ر کرش طریقره

مشکل رسوب کمتر آسیب میبیننرد .مرالال ،،اسرتفاده از مبردلهرای

ر کش کرردن سرطح انتخراب مریشرود .در ر کرش کرردن سرطح،

حرارتی تیغه ای برای انتقال حرارت جابهجایی میتوانرد در بسریاری

یژگیهای سطح انتقال حرارت در جهت کرر کرردن مقردار رسروب

موارد (نه الزاما ،همیشه) به دالیل افرزایش میرزان آشرفتگی ،کراهش

تشکیل شده اصالح میشوند .در این مقاله ،به منکور بررسری تغییرر

دمای سطح انتقال حررارت توزیرع یکنواورت جریران ،بره کراهش

یژگرریهررای سررطح انتقررال حرررارت برر اثررر ر کررش کررردن ،سررطح

رسوب انجامد] .[3همچنین ،مبدلهای حرارتی تیغهای میتواننرد برا

اصالح نشرده فروالدی برا پوشرشهرای ورارجی متنروعی ر کرش

استفاده از صفحات چیندار یا مروجی شرکل تحرت شررایط کرامال،

اصالح میشود طی فراینرد آزمایشرگاهی تشرکیل رسروب متبلرور

آشفته در سرعتهای جریان نسبتا ،پایین عمل کنند کره ایرن ورود

کلسیر سولفات بر ر ی سطوح ،اثر انریی سطح د مؤلفه پخشی

باعث افزایش تنش برشری در سرطح انتقرال حررارت بره تبرع آن،

قطبی آن به عنوان مهرتررین وصوصریت سرطح انتقرال حررارت در

کاهش مقدار رسوب تشکیل شده مریشرود] .[9برا انتخراب طراحری

کاهش رسوب تشکیل شده بر ر ی سطوح بررسی میشود.

هندسی مناسب برای مبدلهرای حرارتری ،مریتروان مقردار رسروب
تشررکیل شررده را کرراهش داد ،لرری کررافی نخواهررد بررود ضررر رت

 .2پیش زمینه

بهکارگیری ر ش هایی برای مقابله مبارزه با ایرن پدیرده نرامطلوب

 1-2مفهوم انرژی سطح

احساس میشود .ترالشهرای صرورت گرفتره در مبرارزه برا مع رل

در شکل ( )1انریی آزاد سطح جامد ،انریی بر هر کنش سطحی بین

تشکیل رسوب در مبدلهرای حرارتری بره طرور کلری در د بخرش

مایع بخار جامد مایع نیز زا یه تماس قطره مایع ر ی سرطح

صورت میگیرد:

جامد را مشاهده میکنید .ا لین بار ،یان  1در سرال  1039مریالدی

 تالش برای کاهش تشکیل رسوب

اصالح سطوح انتقال حرارت در جهت کاهش مقدار رسوب تبلوری...

سررطح مقطررع جریرران توزیررع نامناسررب جریرران ،کرراهش آهن ر

حرارتررری مرررورد توجررره فررررا ان اسرررت .در ایرررن ر ش ،اصرررالح

رابطهای به صورت زیر بین کمیتهای یادشده را برقرار کرد:

 تالش برای زد دن رسوب از ر ی سطوح
برای جلوگیری از پدیده تشکیل رسوب باید در هر د زمینه اقدامات

() 1

+

=

الز انجا شود هر د ر ش را در کنار هر به پیش برد .ر شهرای
متعددی برای کاهش مقدار رسوب تشکیل شده بر ر ی مبردلهرای

در رابطه (،)1

حرارتی جود دارد که از آن جمله میتوان بره ر شهرای مکرانیکی،

جامد ،انریی برر هرر کرنش برین (مرایع بخرار) (جامرد مرایع)

شیمیایی ،صافش ووراک تغییر شرایط عملیاتی اشاره کررد] .[2در

هستند .نیز زا یه تماس مایع ر ی سطح جامد است که معیاری از

تغییر شرایط عملیراتی بررای کراهش مقردار رسروب تشرکیل شرده،

ویس شوندگی سطح جامد بهشمار میآید.

از ر شهای شوک حرارتی ،رقیقسازی ووراک ،افزایش تنش برشی

مولکولهرای تشرکیلدهنرده یرک جسرر را مریتروان بره د دسرته

استفاده میشود .در ر شهای شیمیایی ،برای جلروگیری از تشرکیل

تقسیربندی کرد:

،

 ،بره ترتیرب ،بیرانگر انرریی آزاد سرطح

رسوب از بازدارندههای شیمیایی بهره میگیرند کره ایرراد ایرن ر ش

 سطحی :مولکولهای سطحی جسر

مخاطرات زیست محیطی آن است.

 در نی :مولکولهای در نی جسر

امر زه ،اصالح سطوح انتقال حرارت به عنوان ر شی جدیرد ،مرؤثر
سازگار با محیط زیست برای کاهش تشکیل رسوب ر ی مبدلهرای
1. Young
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دی ید متان اتریلن گلیکرول اسرتفاده مریشرود .در جرد ل (،)1

بخار

مقادیر کشش سطحی مؤلفههای آن را بررای آب دی یرد متران

مایع

درج شده است .همچنین ،ز ایای تمراس آب دی یرد متران ر ی

جامد

سطوح مختلف در جد ل ( )2درج شده است .نکریههای مختلفی نیز
شکل  .1زاویه تماس و انرژیهای بر هم کنش بین سطح جامد،

برای محاسبه انریی سطح مؤلفههای آن پرداوتره شردهانرد کره از

قطره مایع و بخار.

هر کدا  ،بسته به شرایط ،ممکن است استفاده شود کره ازجملر آن

مولکولهای در نی جسر به علت جود برهر کنشهای قوی کره برا
دیگر مولکولهای مشابه در نی جسر در همه جهات برقرار میکنند،

شرایط میتوان به قطبی بودن یا قطبی نبودن یرا میرزان سرطح
انریی سیستر یاد کرد].[3

انریی آزادی عمل کمتری دارند ،در حالی که مولکولهای سطحی
به دلیل جذب شدن کمتر از جانب مولکولهرای مشرابه ،نسربت بره
نظریة محاسبه

مولکولهای داولی انریی بیشتری دارند .بنابراین ،بره مجمروع همره
انرییهای اضافی مولکولهای سطحی یک جسر ،انرریی آزاد سرطح
گفته

میشود].[3

مقادیر کشش
سطحی مایعات
آزمون و
مؤلفههای آن

زوایای تماس مایعات

در رابطه ( ،)2انریی آزاد سطح بر اساس انرریی آزاد گیربس تعریرف

آزمون روی سطوح

میشود:
شکل  .2لوازم مورد نیاز برای محاسبه انرژی سطح

) (=

() 2

و مؤلفههای آن.

در این رابطه G ،انریی آزاد گیبس سیستر T ،دمرا  Pفشرار اسرت.
اگر فاز مجا ر  ، jبخار یا والء باشد،

بیانگر انریی آزاد سطح فاز

جدول  .1مقادیر کشش سطحی و مؤلفههای آن.

i

کشش سطحی و مؤلفههای آن m.N.m-1

وواهد بود].[0

مایع آزمون

مولکررولهررای سررطح جسررر برررای رسرریدن برره پایررداری بیشررتر بررا
مولکولهای الیره مجرا ر برر هرر کرنش برقررار مریکننرد .یائرو

1

آب

21/03

91/33

72/03

دی ید متان

90/93

2/33

93/03

همکاران] [7در گزارشی دیگر ،انریی سطح انتقال حرارت را معیراری
جدول  .2زوایای تماس مایعات آزمون بر روی سطوح مختلف.

مستقیر از نیر های کششی سطحی برشمردند.

زوایای تماس مایعات آزمون (درجه)
سطح

 θآب

AISI 304 BA

07/94

90/94

SB1

07/93

00/97

SB2

در شکل ( ،)2لواز مورد نیاز برای محاسبه انریی سطح مؤلفههای

09/74

77/42

SB3

09/00

02/11

آن را مشاهده میکنید.

SB4

00/97

07/90

برای محاسبه انریی سطح سطوح انتقال حرارت مؤلفههرای آن بره

WB

79/94

01/93

2

Ni-P

94/20

37/03

Ni-P-BN

90/40

20/09

K-S1

03/91

72/73

K-S2

09/72

04/97

 .3محاسبه انرژی سطح
انریی آزاد سطح در فرایندهایی که در سطح مشترک جامد -مرایع
جامد -گاز اتفاق مریافترد ،نقرش تعیرینکننرده مرؤثری دارد[.]0

استفاده از اطالعات کشش سطحی ز ایای تماس مایعرات آزمرون

برررر ر ی سرررطوح نیررراز اسرررت .غالبر را ،از اطالعرررات مایعرررات آب،
1. Zhao
2. Test Liquids
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θ
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دی ید متان

 ،در ا ایل دهه  1473با در نکر گرفتن د مؤلفه پخشری قطبری

دستگاه آزمایشی ،مجموعر بسرتهای برا د بخرش آزمایشری کرامال،

برای انریی سطح انتقال حرارت ،نکری وود را برای محاسربه انرریی

یکسان است که به صورت موازی با یکردیگر کرار مریکننرد .تصرویر

را بیان میکند:

دستگاه آزمایشی همچنین طرحوارة آن را در شکلهرای ()9( )3

سطح مؤلفههای آن ارائه کرد .رابطه ( ،)3نکری

مشاهده میکنید .هر بخش یک مجررای عمرودی مسرتطیلی شرکل
=)

() 3

(

است .سیسرتر حرارتری دسرتگاه آزمایشری در فاصرله  1/9مترری از
جریان ر به باالی ر دی به این بخشهای آزمایشری قررار دارد .در

در ر ش  ،برای محاسبه انریی سطح ،میانگین همساز برین مؤلفره

هر بخش آزمایشری نمونرههرایی از سرطوح اصرالح شرده قررار داده

پخشی قطبی انریی سطح گرفته میشود .برای محاسبه مؤلفههای

میشود .سطح اصالح نشده فوالدی  AISI 304 BAبرا پوشرشهرای

پخشی قطبی انریی سطح از نکری

به اطالعات د مایع آزمرون

نیاز است .سرسس د مؤلفره مرورد نکرر از حرل دسرتگاه د معادلر

وررارجی متنرروعی اصررالح مرریشررود .ر

کررشهررای SB3 ،SB2 ،SB1

 SB4پوشررشهررای پایرره حررالل WB ،پوششرری پایرره آبNi-P ،

د مجهولی به دست میآید درنهایت انریی سرطح انتقرال حررارت

 Ni-P-BNپوشررشهررای الکتررر لس

نیز از رابطه ( )9محاسبه وواهد شد:

نانوساوتارند که برای اصالح کرردن سرطح فروالد ضرد زنر

() 9

+

2

 K-S2 K-S1پوشررشهررایی
مرورد

استفاده قرار میگیرند] .[9این سرطوح برهکمرک تجهیرزات حرارتری

=

تعبیه شده در این سیستر گر میشوند .محلول کلسیر سولفات بره

این نکریه برای سیسترهای با سطح انریی پایین ،مانند محلولهرای

عنوان سیال عامل از مخزن ذویره فوالدی  97لیتری به سیله پمپ

آلی بسسارها مناسب است].[3

مرکزگریررز پررس از عبررور از یررک صررافی  12میکر متررری ،مطررابق
شکل ( ،)9به د قسمت مسا ی تقسریر بره ر ی نمونرههرا پمرپ
میشود .در صورت عد استفاده از صافش ،ذرات ناوالصی احتمرالی

 2-3روش OWRK

 Kaelble Rabel ،Wendt ،Owensبررا در نکررر گرررفتن د مؤلفرره

میتوانند مانند مکانهای هستهزایی ناهمگن عمل کنند در نتیجر

پخشی قطبی برای انریی سطح انتقال حرارت ،نکری وود را بررای

آزمایش اثرگذار باشند .کلیه مراحل کار کنترل رایانرهای مریشرود

محاسبه انریی سطح مؤلفههرای آن ارائره کردنرد .ایرن نکریره بره

همه اطالعات ،از جمله شرار حرارتری اعمرال شرده ،آهنر

اوتصار  OWRKنامیده میشود .رابطه ( ،)9ر ش  OWRKرا نشران

دمای محلول دمای سرطح انتقرال حررارت جمرعآ ری مریشروند.

میدهد:

دادههای تجربی حاصل از آزمایشها بیانگر تغییر پارامترهرای کمری
تشکیل رسوب ،همچون زمان القای ابتردایی آهنر

() 9

اصالح سطوح انتقال حرارت در جهت کاهش مقدار رسوب تبلوری...

 1-3روش وو

1

 .4شرح دستگاه آزمایشی

√+2

√)=2

جریران،

ا لیره رسروب

ناشی از اصالح سطح انتقال حرارت هستند .مدت زمانی کره سرسری

(

میشود ترا افرزایش چشرمگیری در مقا مرت رسروب تشرکیل شرده

در این نکریه ،محاسبات برر مبنرای میرانگین هندسری برین مؤلفره
پخشی قطبی انرریی سرطح صرورت مریگیررد .ماننرد نکریر

،

برای محاسبات به اطالعات د مایع آزمون نیاز است در صورتی که
یکی از مایعات قطبی دیگری نراقطبی باشرد ،محاسربات آسرانترر
مرریشررود .انررریی کررل سررطح انتقررال حرررارت نیررز از رابطرره ()9

رخ دهد ،زمان القای ابتدایی نامیده مریشرود .آهنر

ا لیره رسروب

عبررارت اسررت از شرریب منحنرری رسرروب ،در ابترردای مسرریری کرره
مقا مررت رسرروب پیوسررته بررا گذشررت زمرران افررزایش مررییابررد.
در جد ل ( )3دادههرای مربرو بره زمران القرای ابتردایی رسروب
آهنرر

ا لیرره رسرروب را نشرران مرریدهررد .برررای جزئیررات بیشررتر

در این زمینه به مرجع ] [3مراجعه شود.

محاسبه میشود.
1. Wu

2. Electroless
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کانال مستطیلی
بخش ازمایشی

شکل  .3دستگاه آزمایش مستقر در دانشگاه اشتوتگارت آلمان.

نگهدارنده نمونه

سمت راست

پخش آزمایشی

نگهدارنده نمونه

سمت چپ

نگهدارنده نمونه

نگهدارنده نمونه
پخش آزمایشی

آب خنککننده

 44لیتر

آبگرمكن

فیلتر 12 ،میكرومتر

شکل  .4طرحوارة دستگاه آزمایشی.
جدول  .3زمان القای ابتدایی رسوب و آهنگ اولیه رسوب برای سطوح مختلف.

05

-6

 × 11آهنگ اولیه رسوب )(m2.K/W.min

سطح

زمان القای ابتدایی رسوب (دقیقه)

AISI 304 BA

93

9/31

SB1

04

9/1

SB2

101

1/171

SB3

90

3/4

SB4

72

3/43

WB

09

9/22

Ni-P

139

9/31

Ni-P-BN

903

3/401

K-S1

133

2/40

K-S2

993

2/00

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و هشتم ()9315

برای محاسبه مؤلفره قطبری انرریی سرطح ،از اطالعرات آب بررای

براساس دادههای جد ل ( ،)9در ر ش :

محاسربه مؤلفرره پخشری انررریی سرطح ،از اطالعررات دی یرد مترران

 مؤلفه پخشی انریی سرطح بررای همره سرطوح ر کرش شرده،

استفاده میشود .با استفاده از مندرجات جد لهای ( )2( )1نیرز

جز د سطح  Ni-P-BN Ni-Pبه میرزان ( 21ترا  )93درصرد

رابطههای ( ،)9( )9( ،)3مقادیر انریی سطح د مؤلفره پخشری

برررای سررطوح مختلررف ،در مقایسرره بررا سررطح اصررالح نشررده،

قطبی آن به دست میآینرد .نترایب بررای د ر ش

 OWRKدر

کاهش مییابد.
 مؤلفه قطبی انریی سطح برای همره سرطوح ر کرش شرده در

جد لهای ( )9( )9درج شدهاند.

مقایسه با سطح اصالح نشده افزایش مییابرد .ایرن افرزایش در
جدول  .4مقادیر انرژی سطح و مؤلفههای آن محاسبه شده
با روش وو.

2 Ni-P-BNتا  3/9برابر سطح اصالح نشده است.
 مقادیر انریی سطح نیز بررای بیشرتر سرطوح اصرالح شرده در

انرژی سطح و مؤلفههای آن m.N.m-1

سطح

p
2

مررورد برورری سررطوح ر کررش شررده

ماننررد Ni-P ، WB

d

مقایسه با سطح  ،AISI 304 BAبین ( 4تا  )23درصرد کراهش

2

2

AISI 304 BA

34/37

0/73

32/39

SB1

32/19

4/32

22/02

SB2

33/20

11/00

10/90

یافته است.
براساس دادههای جد ل ( ،)9در ر ش :OWRK
 مؤلفه پخشی انریی سرطح بررای همره سرطوح ر کرش شرده،

SB3

39/90

4/09

29/09

SB4

32/74

4/99

23/29

جز سطح  ،Ni-P-BNبه میزان ( 2تا  )97درصرد بررای سرطوح

WB

34/07

13/47

29/73

مختلف در مقایسه با سطح اصالح نشده کاهش مییابد.

Ni-P

99/14

14/19

30/39

Ni-P-BN

03/94

23/37

93/12

K-S1

39/39

13/39

23/73

K-S2

32/44

13/72

22/27

 در حالی که مؤلفه قطبی انریی سطح برای همه سطوح ر کش

اصالح سطوح انتقال حرارت در جهت کاهش مقدار رسوب تبلوری...

 .5محاسبات

 .6مقایسه

شده در مقایسه با سطح اصالح نشرده افرزایش مرییابرد .ایرن
افزایش در مورد بروی سطوح ر کش شده

ماننرد Ni-P ،WB

 ،Ni-P-BNبین  9/9تا  0/9برابر سطح اصالح نشده است.
 مقادیر انریی سطح نیز بررای بیشرتر سرطوح اصرالح شرده در

جدول  .5انرژی سطح و مؤلفههای آن محاسبه شده

مقایسه با سطح  ،AISI 304 BAبین ( 7تا  )39درصرد کراهش

با روش .OWRK

یافته است.

انرژی سطح و مؤلفههای آن m.N.m-1

سطح

p
2

علیرغر افرزایش انرریی سرطح بررای سرطوح اصرالح شرده

d

Ni-P

2

2

AISI 304 BA

39/21

2/90

32/79

 Ni-P-BNنسبت به سرطح اصرالح نشرده فروالدی ،طبرق دادههرای

SB1

29/72

9/02

14/43

تجربی جد ل ( ،)3د سطح یادشرده ،زمران القرای ابتردایی رسروب

SB2

23/14

4/13

19/34

باالیی دارند به بیان دیگر ،بر اثر اصالح کردن سطح فوالد ضد زن

SB3

24/29

0/32

23/22

SB4

20/30

0/31

23/39

WB

32/02

11/39

21/74

Ni-P

90/33

10/39

31/44

از طریق پوشش وارجی الکترر لس ،سرطوح یادشرده واصریت ضرد
رسوب پیدا کردهاند .بنابراین ،پارامتری جز انریی سطح در کر شدن
مقدار رسوب متبلور کلسیر سولفات تشکیل شرده ر ی ایرن سرطوح
تأثیر میگذارد.

Ni-P-BN

99/43

23/47

39/43

K-S1

27/30

11/33

10/30

در شکلهای ( ،)7( )0( ،)9ر ند تغییرات انریی سطح مؤلفههای

K-S2

20/29

7/90

10/70

 OWRKرا مشرراهده مرریکنیررد.

آن بررا سررطوح در د ر ش
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همانطور که پیداست ،الگوی تغییررات انرریی سرطح بررای سرطوح

مشرراهده مرریشررود کرره اصررالح سررطح برره کرراهش مؤلفرره پخشرری

مختلف در ر ش  ،با ر ش  OWRKیکسان است .بایرد گفرت کره

انرریی سررطح نسربت برره سرطح اصررالح نشرده مرریانجامرد .مطررابق

ر ش  OWRKمقادیر انریی سرطح مؤلفرههرای آن را بررای کلیره

شکل ( ،)0اصالح سطح موجب افزایش مؤلفه قطبی نسبت به سرطح

کمتر محاسبه میکند ،که علت این امر بهرهگیری

اصرالح نشررده مرریشررود .در شررکل ( )7نیررز مشرراهده مرریشررود کرره

از میانگین هندسی برای محاسبه وواص سطحی است .در حالی کره

اصالح سطح موجب کاهش انرریی سرطوح اصرالح شرده نسربت بره

سطوح از ر ش
رش

از میانگین همساز برای محاسبه مقادیر مشابه بهره میبرد.

سطح فوالد ضد زن

وواهد شد .البته در شکلهرای ()7( )0( ،)9

تأثیر اصالح سطوح انتقال حرارت از طریق ر کش کردن ،ورود را در

استالناهایی برای سطوح  WB Ni-P-BN ،Ni-Pجرود دارد کره در

تغییر انریی سطح مؤلفرههرای آن نشران مریدهرد .در شرکل ()9

ادامه به آن پرداوته شده است.

روش وو

مؤلفه قطبی انرژی سطح

m.N.m-1

مؤلفه قطبی انرژی سطح

m.N.m-1

روش OWRK
45
41
35
31
25
21
15
11
5
1

سطح

شکل  .5مقایسه روند تغییرات مؤلفه پخشی انرژی سطح با سطوح در روشهای وو و .OWRK

روش وو

روش OWRK
25
21
15
11
5
1

سطح

شکل  .6مقایسه روند تغییرات مؤلفه قطبی انرژی سطح با سطوح در روشهای وو و .OWRK

08
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روش OWRK
41
61
انرژی سطح

m.N.m-1

51
41
31
21
11
1

سطح

شکل  .7مقایسه روند تغییرات انرژی سطح با سطوح در روشهای وو و .OWRK

در شکلهای ( ،)4( )0اثر مؤلفه قطبی انریی سطح بر زمان القرای

این عد تطابق برای سرطح اصرالح شرده  WBناشری از کرر برودن

ابتدایی رسوب را مشاهده میکنید .در شکل ( ،)0مؤلفه قطبی انریی

مقا مررت ایررن پوشررش در برابررر تنشررهای مکررانیکی شرریمیایی

ش OWRK

اعمال شده از محلول کلسیر سولفات است .از این قررار کره پرس از

سررطح از ر ش  ،در شررکل ( ،)4ایررن مؤلفرره بررا ر

محاسبه شده است .در شرکلهرای ( ،)11( )13اثرر مؤلفره قطبری
انریی سطح انتقال حرارت بر آهن

مدت زمان کوتراهی بخشری از پوشرش از سرطح کنرده مریشرود

ا لیره رسروب نشران داده شرده

به این ترتیب قسمت کندهشده پوشش پایه آب از سطح ،تبردیل بره

است .در شرکل ( ،)13مؤلفره قطبری انرریی سرطح از ر ش  ،در

مکان هستهزایی شده زمان القای ابتدایی آهن

ا لیه رسروب را،

شکل ( ،)11این مؤلفه با ر ش  OWRKمحاسبه شده اسرت .مطرابق

به ترتیب ،به نسبت ر ند ترسیمی در شکلهای ( )0تا ( )11کراهش

شکلهای ( ،)4( )0با افزایش مؤلفه قطبی انریی سطح ،زمان القای

افزایش میدهد .سطح اصرالح شرده  Ni-Pبرا توجره بره ایرن کره

ابتدایی رسوب افزایش مرییابرد مطرابق شرکلهرای ()11( )13

مؤلفه قطبی آن چند برابر سطح اصالح نشده است اما عملکرد ووبی

ا لیه رسوب با افرزایش ایرن مؤلفره ،کراهش مرییابرد .علرت

نرردارد .سررطوح اصررالح شررده  SB2 K-S2عملکرررد بسرریار ورروبی

آهن

ایررن موضرروع تغییررر در وررواص سررطحی همچررون انررریی سررطح

بر والف سطح  Ni-Pاز وود نشران مریدهنرد .سرطح اصرالح شرده

مؤلفههای آن است که بر اثر اصالح سطوح پدید میآید .در حقیقرت

 ،K-S2زمان القای ابتدایی رسوب را به نسربت سرطح اصرالح نشرده

با افزایش مؤلفه قطبی انریی سطح ،سرطح انتقرال حررارت در برابرر

ا لیره رسروب را،

تشکیل رسوب متبلور کلسیر سولفات مقا

اصالح سطوح انتقال حرارت در جهت کاهش مقدار رسوب تبلوری...

روش Wu

 13/9برابر میکنرد .سرطوح  SB2 K-S2آهنر

تر مریشرود .داده هرای

برره ترتیررب 73 30 ،درصررد برره نسرربت سررطح اصررالح نشررده

پرت که در شکلهای ( )0تا ( )11با نمادهای تو پر مشخص شدهاند،

کاهش میدهند در حالی که سطح  Ni-Pآهن

ا لیه رسوب را اصرال،

سطوحی مشاهده می شوند که یژگیهای رسوب تشکیل شرده ر ی

پایین نمیآ رد.

آنهررا از ر نررد ترسرریمی در شررکلهررای یادشررده پیررر ی نمرریکننررد.
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611
منحنی برازششده
داده

زمان القای ابتدایی رسوب (دقیقه)

511

داده پرت

411
311
211
111

22

24

11

21

14

16

11

12

6

1

1

 p2 mNm 1

شکل  .8زمان القای ابتدایی رسوب بر حسب مؤلفه قطبی انرژی سطح در روش وو.

611
منحنی برازششده
داده
داده پرت

زمان القای ابتدایی رسوب (دقیقه)

511
411
311
211
111

22

21

11

16

14

11

12

6

1

2

4

1

 p2 mNm 1

شکل  .9زمان القای ابتدایی رسوب بر حسب مؤلفه قطبی انرژی سطح در روش .OWRK
4/5

3/ 5

منحنی برازششده

2/5
2

1
24

22

21

11

16

14

12

11

1

1/5
6

 p2 mNm 1

شکل  .11آهنگ اولیه رسوب بر حسب مؤلفه قطبی انرژی سطح در روش وو.
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6

1/ 5

2

داده
داده پرت

3

 m K/W.minآهنگ اولیه رسوب × 11

4

4
 m2K/W.minآهنگ اولیه رسوب × 116

3/ 5
3

منحنی برازششده
داده

2/5

داده پرت

2
1/ 5
1
1/5
22

21

11

16

14

11

12

1

6

2

4

 p2 mNm 1

شکل  .11آهنگ اولیه رسوب بر حسب مؤلفه قطبی انرژی سطح در روش .OWRK

 .4نتیجهگیری کلی

انریی آزاد سطح

m.N.m-1

 .1با اصالح سرطوح انتقرال حررارت از طریرق ر کرش کرردن آنهرا

مؤلفه پخشی انریی سطح

-1

سطوحی بهدست میآیند که تمایل آنها بره تشرکیل رسروب کمترر

مؤلفه قطبی انریی سطح

-1

اسررت .در ایررن سررطوح وررواص سررطحی همچررون انررریی سررطح

انریی بر هر کنش مایع -بخار (کشش سطحی مایع)

-1

مؤلفههای آن در جهت کاهش مقدار رسوب تشکیل شده تغییر یافته

مؤلفه پخشی کشش سطحی

-1

m.N.m

است.

مؤلفه قطبی کشش سطحی

m.N.m-1

 .2با افزایش مؤلفه قطبی انریی سطح ،زمان القای ابتدایی رسروب
ا لیه رسوب ،به ترتیب ،افزایش کاهش مییابند .بنابراین برا

آهن

m.N.m
m.N.m
m.N.m

روکشهای مورد استفاده برای اصالح کردن سطوح

افزایش این مؤلفه انریی سطح مقدار رسروب متبلرور تشرکیل شرده

)Solvent Based coatings (SB

ر کشهای حالل پایه

ر ی سطوح انتقال حرارت کاهش مییابد.

)Water Based coatings (WB

ر کشهای آب پایه

 .3پارامتر تأثیرگذار ر ی کر کردن رسوب تشکیل شده ر ی سرطوح
انتقال حرارت ،نه انریی سطح که مؤلفه قطبی آن است.

اصالح سطوح انتقال حرارت در جهت کاهش مقدار رسوب تبلوری...

4/5

)Nickel-Phosphorous coating (Ni-P

ر کش الکتر لس نیکل -فسفر
)Nickel-Phosphorous Boron Nitride coating (Ni-P-BN

ر کش الکتر لس نیکل -فسفر -نیترید بور
)Nano - Structure coating (K-S

فهرست عالئم
 Gانریی آزاد گیبس

J
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