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ПРО КОРОЗІЙНО-ЕРОЗІЙНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПАР В КОНДЕНСАТОРАХ 
 

Анотація – Починаючи з 21 століття зріс інтерес вчених до вивчення високо інтенсивних 
процесів теплообміну та захисту поверхонь від корозійно-ерозійних процесів. Використання 
поверхнево-активних речовин захищає поверхню. При цьому збільшуються коефіцієнти 
тепловіддачі в конденсаторах. 
Аннотация - Начиная с 21 века возрос интерес ученых к изучению высокоинтенсивных 

процессов теплообмена и защиты поверхностей от коррозионно-эрозионных процессов. 
Использование поверхностно-активных веществ защищает поверхность. При этом 
увеличиваются коэффициенты теплоотдачи в конденсаторах. 

Annotation -Since 21 has increased interest of scientists to study highly intensive heat exchange 
and protect surfaces from corrosion-erosion processes. Use of surfactants to surface protection. 
This increases the heat transfer coefficients in capacitors. 
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ВСТУП 
Останнім часом зростає інтерес вчених різних країн до створення і використання в 
промислових масштабах сучасних багатофункціональних покриттів теплообмінних 
поверхонь [1]. Цьому сприяє зростання можливостей нанотехнологій, які дозволяють 
синтезувати новітні композиції з елементами органічних сполук, до цього числа також 
належать поверхнево-активні речовини (ПАР). Компоненти яких дозволяють захищати 
теплообмінне обладнання від корозійно-ерозійних процесів [2-6]. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИНЕКНЕННЯ ЕРОЗІЇ 
Ерозія конструкційних матеріалів являє одну з основних проблем при експлуатації 

сучасного теплообмінного устаткування. Деталі та вузли таких установок працюють в 
різноманітних і досить суворих умовах. Матеріали, з яких вони виготовлені, зазнають різні 
види зношення: абразивне, корозійно-ерозійне, кавітаційне, краплинно ударне зношення, 
щілинну ерозію та ін. Ушкодження матеріалів призводить до зниження ефективності роботи 
обладнання та до його аварійних зупинок. Зношення зазнають корпуси, поверхні 
теплообміну, обойми, діафрагми та ін. В наслідок кавітації, особливо при значних змінах 
тиску робочого середовища, можуть руйнуватись проточні частини насосів, регулюючої 
арматури та ін. Дефекти ерозійного характеру спостерігаються в підігрівниках при високих 
тисках. Інтенсивне розмивання трубопроводів обумовлене протіканням корозійно-ерозійних 
процесів. Спільна дія механічних та хімічних факторів прискорює ерозію, саме тому 
проблема підвищення зносостійкості обладнання стає особливо актуальною. 
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СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ 

Пошук ефективних способів захисту поверхонь ведеться за такими напрямками: 
застосування нових ерозійно стійких матеріалів та покриттів, розробка оптимальних 
конструкцій, застосування зовнішніх впливів, наприклад, аерації, катодного захисту, 
використання електричних та електромагнітних полів, зміна властивостей рідини шляхом 
використання спеціальних добавок та ін. Для замкнених контурів одним з найбільш 
ефективних способів боротьби із ерозією є використання полімерних добавок та 
різноманітних поверхнево-активних речовин (ПАР). В основному це розчини 
високомолекулярних полімерних речовин. Ведення у воду незначної кількості 
високомолекулярних сполук суттєво впливає на зміну в`язкості, поверхневого натягу та 
інших властивостей теплоносія. Захисна дія ПАР пояснюється теорією в`язко-еластичності 
полімерів та змінами в характері обтікання поверхонь. Однак, єдиної думки щодо механізму 
захисної дії ПАР дотепер не існує. Вплив ПАР на ті чи інші процеси є багатофакторним і 
залежить в кожному конкретному випадку від природи речовини, характеру течії, 
властивості робочої рідини і т.д. Приклад формування захисної поверхні під дією ПАР 
зображено на рисунку 1. 

Для таких покриттів характерними є певні фізико-хімічні властивості. Ці властивості 
дозволяють вважати покриття гідро- та ліофобними і такими, що не вимиваються. 
Властивості та склад зносостійких і одночасно ліофобних покриттів залежать від технології 
їх створення. При створенні новітніх поверхонь важливим є отримання так званих трибо 
систем (рисунок 1а). Для цього необхідне дотримання балансу між притоком енергії та її 
віддачею в навколишнє середовище. Трибосистема є відкритою термодинамічною системою. 
Активні компоненти композиції в наслідок трибохімічних реакцій утворюють особливу 
модифікацію, яка забезпечує анізотропію механічних властивостей заново сформованої 
поверхні - прошарку третього тіла із збереженням основного призначення теплообмінної 
поверхні. 

     
                                         а)                                                                                               б) 

 
в) 

Рис.1 Формування захисної поверхні під дією ПАР 
( а- нанесення багатофункціонального гідрофобізатора на теплообмінну поверхню, б - 

утворення трибо системи, в – модель трибосистеми). 
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Позитивний градієнт механічних властивостей поверхонь забезпечує ліо- та 

гідрофобність. Якщо для таких систем порушується баланс, то система на це відреагує 
властивістю самоорганізації. Тобто, трибосистема або руйнує старі зв`язки, або утворює 
нові, шляхом структурного ускладнення. Поверхневі та під поверхневі пласти накопичують, 
або віддають енергію, що призводить до зміни як механічних, так і теплофізичних 
характеристик. Такі пласти мають дуже малий об`єм, для якого зміна значення накопиченої 
енергії може бути критичним і призвести до зміни агрегатного стану складових 
нанопокриття. При цьому можливе утворення особливого стану речовини – трибоплазми, яка 
є нестійкою і може повернутись поетапно до вихідного стану речовини. Проходження зміни 
агрегатних станів, наприклад, для речовин типу політетрафторхлоретиленів та ін., може 
відбуватись із утворенням радикальних, іонних та іонно-радикальних структур. Кінцевим 
результатом таких перетворень є формування особливих покриттів із продуктів 
трибохімічних реакцій рекомбінованих вихідних речовин. В результаті відбувається 
добудова кристалічної решітки металевих теплообмінних поверхонь під дією сил когезії та 
адгезії. 

З метою інтенсифікації теплообміну з одночасним захистом поверхонь в 
конденсаторах використовуються різні методи. Сама по собі металева поверхня є 
гідрофільною. Існує декілька методів створення гідрофобних поверхонь: іона імплантація 
неметалів на металеві поверхні, магнітронне розпилення, осадження плазменних покриттів. 
Нанесення ПАР на теплообміну поверхню може здійснюватись з парової фази і при прямому 
контакті. При конденсації такі підходи дозволяють знизити термічний опір процесу за 
рахунок руйнування плівки конденсату і забезпечення контакту пари з поверхнею 
теплообміну, що сприяє створенню і підтриманню краплинної конденсації. Процес 
краплинної конденсації є високо інтенсивним процесом теплообміну. В зв’язку з чим, 
особливий інтерес являють технології для її підтримання, що дозволить зменшити термічний 
опір стінки зі сторони конденсації і збільшити тепловіддачу. Одним з найнадійніших, 
простих і відносно дешевих методів являється використання активаторів на основі тефлону в 
різних модифікаціях, що дозволяє зменшити й корозійно-ерозійні процеси. Фактично 
швидкість передачі теплоти буде визначатися термічним опором рідини, можливої плівки 
оксидів і самої теплообмінної поверхні. 

Присутність ПАР в теплообмінних апаратах знижує інтенсивність механічної дії потоку 
робочого тіла на робочу поверхню, дає ефект демпферу, послаблює руйнування металу. 
Використання тефлону є достатньо дієвим як для мідь містких поверхонь, так і для сталевих. 
Суттєвий вплив має незмочуваність поверхні на процеси деформації та руйнування твердих 
тіл при адсорбційному зниженні міцності – ефект Ребіндера. Застосування ПАР на кшталт 
тефлону призводить до зменшення швидкості деформації матеріалів і ліквідує можливість 
крихкого руйнування, має також місце протиерозійний ефект. Залежно від хімічного складу 
теплоносія та поверхні, швидкості течії та напрямку руху потоку, температурного рівня 
процесу, фазового складу та інших параметрів, взаємодія механічного та хімічного факторів 
може призводити до складних форм ерозійно-корозійного зносу (ЕКЗ). Швидкість ЕКЗ 
значно нижча ніж при краплинно ударній та абразивній ерозії, але вища ніж при кисневій та 
вуглецево-кисневій корозії в нерухомому середовищі. Наявність незначних захисних 
оксидних плівок може само уповільнювати корозійну поведінку конструкційних матеріалів – 
має місце так звана “пасивація”. Все вищевказане дозволяє комплексно вирішувати основні 
задачі інтенсифікації теплообміну та створення якісно нового обладнання. Швидкість корозії 
залежить від концентрації стимулятора краплинної конденсації (рис.2) [8]. 
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Рис.2 Зміна швидкості корозії залежно від концентрації стимулятора краплинної конденсації 
 

З часом дія ліофобізованого покриття зменшується, в результаті чого ліофобні 
властивості поверхні конденсації погіршуються, якість поверхні погіршується під дією 
корозії . 

Результатом цього являється поступове погіршення інтенсивності теплообміну та перехід 
режиму краплинної конденсації до плівкової та погіршення теплотехнічних характеристик 
самого устаткування. 

Вплив корозії має в цілому негативний характер так як корозійні плями, що вкривають 
теплообмінну поверхню призводять до порушення ліофобного покриття, збільшують 
шорсткість поверхні та змінюють геометричну конфігурацію краплин конденсату, 
спричинюючи зміну кута змочування та перехід від сферичної до інших форм краплин. 
Ліофобізація поверхні теплообміну за допомогою PTFE-спрію уповільнює швидкість корозії, 
як було встановлено (рисунок 3). В результаті яких досліджувалася робота ліофобного 
покриття на відмову, можна стверджувати, що незважаючи на простій в роботі теплообмінна 
поверхня  дослідного апарату хоча і зазнала дії процесу корозії проте в порівнянні з 
картиною отриманою для звичайних конденсаторів без застосування ліофобізаторів, 
інтенсивність корозійної активності була значно нижчою [9]. 

Тому як позитивний момент можна відзначити, що використання стимуляторів 
краплинної конденсації може слугувати інгібітором корозії, зменшуючи її швидкість в 1,5 – 2 
рази в порівнянні зі швидкістю на тій самій проте не обробленій теплообмінній поверхні, що 
знаходиться в дистиляті. 

В процесі роботи покриття, зменшується швидкість корозії, паралельно з цим 
відбувається ріст коефіцієнтів тепловіддачі. На протязі усього терміну дії ліофобізатору для 
теплообміну характерні стійкі високі значення коефіцієнтів тепловіддачі при фіксованому 
значенні теплового потоку. Швидкість корозії при цьому мінімальна.  

Знищення ліофобного покриття та погіршення його властивостей (див. Рис. 3 поз.3) 
супроводжується одночасним прискоренням корозійних процесів та зниженням коефіцієнтів 
тепловіддачі і поступовим переходом від краплинного режиму конденсації до плівкового. 
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Рис.3. Зміна швидкості корозії поверхні теплообміну за час служби гідрофобного 

покриття. 
1 – нанесення і стабілізація роботи покриття, 2 – термін стійкої роботи гідрофобізатора, 3 – 
поступове руйнування покриття, 4 – повторне нанесення покриття. Крива червоного кольору 

– дані автора для PTFE спрію. 
 

    
                                             а)                                                                      б)                                           
в 

Рисунок 4 – Ураження теплообмінної поверхні корозією (а – трубки кожухотрубного 
ТОА; б – гофровані пластини РТА, масштаб збільшення 3:1; в – те ж саме, масштаб 

збільшення 5:1). 
 

Зі сплавів, що застосовуються для трубок конденсаторів сплави міді з нікелем і чиста 
мідь найменш чутливі до корозійного розтріскування. Однозначний вплив корозії на 
інтенсивність тепловіддачі при процесі краплинної конденсації встановити важко, так як 
чисельно тепловіддача залежить від умов даного експерименту ще й від зниження ліофобних 
властивостей стимулятора, тому як результат зниження інтенсивності показано графічною 
залежністю, що порівнює дані, отримані за однакових умовах на одному покритті з перервою 
в 10 місяців. 
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Рисунок 5 – Залежність коефіцієнту тепловіддачі від теплового потоку при 

незмінному ліофобному покритті, через визначений проміжок часу простою поверхні. 
 

В процесі роботи покриття на напрацювання годин ліофобізатор зазнає впливу дії 
парового потоку, тому з часом дія ліофобізованого покриття зменшується, що призводить до 
суттєвого зниження інтенсивності процесу теплообміну, а з часом до повного знищення 
покриття та зміни режиму процесу краплинної конденсації на плівкову. 

Порівняння результатів відбувалось для величин коефіцієнтів тепловіддачі, отриманих на 
свіжому покритті ліофобізатору та на покритті, що пройшло напрацювання годин. 
Порівняння здійснено для умов однакового теплового потоку для обох випадків. Програш по 
величині коефіцієнту тепловіддачі досягав 60%. Проте сам факт підтримки краплинної 
конденсації та захист поверхні після тривалої роботи та перерви є суттєвим позитивним 
фактором [10]. 

 
ВИСНОВКИ 

Встановлено, що нанотехнології дозволяють отримати якісну краплинну конденсації 
водяної пари з високими значеннями коефіцієнтів тепловіддачі. Нанопокриття 
теплообмінних поверхонь мають властивість самоорганізації, утворюють довговічний 
мономолекулярний прошарок, який може мати властивості кераміки. Нанотехнології ведуть 
до створення наднезмочуваних поверхонь, які мають властивість самоочищення і в 
перспективі необмежений термін використання. 

Нові можливості нанотехнологій дають можливість створення нових систем – так званих 
трибосистем, які утворюють моно або полі молекулярний шар полімера з поверхнею. 
Застосування багатофункціонального покриття дозволяє утворити єдиний моноліт, який 
руйнується лише механічним шляхом. Таке покриття виконує захисну, антикорозійну, 
самоочистну, термостійку функціональну приналежність і при цьому здатне 
самоорганізовуватись. 

Для стійкого процесу краплинної конденсації та додаткового захисту конденсуючої 
поверхні від корозії необхідна періодична підтримка покриття стимулятором. 

Механізм захисної дії ПАР носить досить складний характер, який досі майже не 
досліджений. Вплив являється багатофакторним, залежить в конкретному випадку від 
природи добавок, характеру течії, властивостей робочого тіла. 
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