
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 
Енергетика. Екологія. Людина 

323 

 

УДК 536.423.4;621.175.2 
 
В.В. Урошлєв ,студент, керівник  А.С. Гавриш 
Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” 
Кафедра ТПТ, КПІ-1510, корп.№5, к.414, ТЕФ, НТУУ„КПІ”, Проспект Перемоги, 37, Київ, 
03056, Україна 
Тел.: (044)454-9092, E-mail: andrew_gavrish@ukr.net, order12a@yandex.ru; 
 

ПРО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТРИБОСИСТЕМНИХ ПОКРИТТІВ В 
КОНДЕНСАТОРАХ 

 
Анотація – Виконаний аналіз створення на металевих конденсаційних поверхнях 
системи типу “третє тіло”. Такі поверхні сприяють інтенсифікації теплообміну і 
створюють захисні ефекти. 
Аннотация – Выполнен анализ создания на металлических конденсационных 
поверхностях систем типа “третье тело”. Такие поверхности способствуют 
интенсификации теплообмена и создают защитные эффекты. 
Annotation – The analysis for three body system creation at metallic condensation surfaces was 
carried out. Such surface covering provides heat transfer intensification and protecting effects. 
 
Key words – three body system, drop wise condensation mode, heat transfer, surfactants 
influence and lyophobic surface. 
 
ВСТУП 
В наш час актуальним є впровадження і використання різноманітних енергозберігаючих 

технологій, тому важливим є аналіз і впровадження в промислових масштабах 
багатофункціональних покриттів, що базуються на відкритих термодинамічних 
трибосистемах на теплообмінних поверхнях. Поверхня конденсатора, для якої ми вирішуємо 
дану проблему, є окремим випадком такого аналізу. 
 
АНАЛІЗ І ПЕРЕДУМОВИ 

Ерозійне та корозійне руйнування теплообмінної поверхні є основними передумовами 
для використання поверхнево-активних речовин для захисту теплообмінних поверхонь 
(Рис.1).  

 

 
Рис.1 Модель теплообмінної поверхні, яка зазнала впливу ерозійних процесів (1), відносно 
основної товщі металу (2). 
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Як відомо теплообмінні поверхні працюють в дуже складних умовах. Конструкційні 

матеріали цього обладнання зазнають різних видів зношення, основними з них є: абразивне, 
корозійно-ерозійне, кавітаційне, краплино 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. Застосування трибосистемних покриттів з вмістом органічних з’єднань дозволяє 
мінімізувати дію попередньо описаних чинників і забезпечити наступні властивості: 
самоорганізації, поновлення, реставрації, консервації, самоочищення та ін.. Розглядається 
також можливість комбінування різноманітних методів нанесення цих покриттів. При цьому 
необхідно враховувати спектр експлуатаційних режимів поверхонь теплотехнічного 
обладнання, електрохімічні механізми при створенні та еволюції трибосистем, методологію і 
знання в області вибіркового переносу та ін.. 
 
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИБОСИСТЕМНИХ ПОКРИТТІВ 

Комплексний підхід до створення та експлуатації трибосистемних покриттів товщиною 
від 1 до 100 нм дозволяє попередити, або мінімізувати корозійно-ерозійні процеси. Основою 
цього є синергетичні ефекти взаємного впливу активних агентів та матеріалів, які вони 
захищають. Взаємодія полімерних речовин із поверхнею дозволяє утворювати єдиний 
монолітний міцний пласт, який може бути зруйнований лише механічним шляхом (Рис 2.а). 
При цьому їх утримування на теплообмінній поверхні здійснюється за рахунок сил адгезії, 
шляхом утворення моно- чи полімолеклярного пласту, або при проникненні на певну 
глибину (Рис. 2 б), можлива комбінація різних механізмів. 

Створення новітніх захисних поверхонь базується на так званих відкритих 
термодинамічних трибосистемах (Рис.3), для яких дотримується баланс між притоком та 
віддачею енергії. Активні компоненти композиції утворюють особливу модифікацію, яка 
забезпечує анізотропію механічних властивостей заново сформованої поверхні – прошарку 
третього тіла із збереженням основного призначення теплообмінної поверхні. 

 

 
                      а)      б) 

Рис.2. Схема захисної поверхні утворена нанесенням терибосистемного покриття: а - 
захисний пласт утворений на поверхні матеріалу, яка знаходиться під впливом диполів води, 
б – захистний пласт утворений шляхом проникнення покриття на певну глибину; 1 – товща 
металу; 2 – проміжний пласт, або так зване “третє тіло”; 3 – захисне ліо-, чи гідрофобне 
покриття. 
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Якщо порушується баланс, то система відреагує властивістю самоорганізації. 
Трибосистема руйнує старі зв’язки і утворює нові шляхом структуризації. Універсальність 
трибосистемних покриттів полягає в їх однаковій, або сумірній ефективності для чорних і 
кольорових металів. 

 

 
Рис.3 Модель трибосистеми. 

ТЕХНОЛОГІЇ НАНЕСЕННЯ 
Існує велика кількість технологій нанесення захисних поверхонь. Чому ми віддаємо 

перевагу нанесення саме рідким покриттям у вигляді спрію чи рідини? Якщо порівнювати 
складність технологічних процесів та ціну нанесення твердих покриттів, зокрема металів, то 
очевидною є економічна вигода використання саме рідких покриттів. Крім того, як вже 
зазначалося, новітні поверхнево активні речовини мають властивість самоорганізації. Це 
означає, що в місцях руйнування покриття на рівні поодинокої шорсткості матеріал 
захисного тіла та невеликий надлишок ПАВ в теплоносії забезпечують умови для утворення 
нової захисної поверхні за рахунок взаємного впливу компонентів складу композиції на 
мікро рівні. Вже досягнутий строк служби цих покриттів до 3-х років в режимі постійної 
експлуатації установки. Тобто можна говорити, що забезпечені всі передумови для 
використання саме рідких трибосистемних покриттів. 

 
ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУК З ВМІСТОМ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 
Проходження зміни агрегатних станів для речовин типу політетрафторхлоретиленів, 

полівторхлоралкідсульфідів та ін. може відбуватися з утворенням радикальних іонних та 
іонно-радикальних структур. 

 
       а)     б)    в) 

Рис.4. Властивості сполук з вмістом органічних речовин: а – добудова кристалічної гратки, б 
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– схема очистки поверхні ультрамікродисперсними компонентами, в – некомпенсовані 
зв’язки поверхневого шару; 1 – товща металу; 2- пласт для створення “третього тіла”; 3 – 
захисне покриття; 4 – очисний компонент; 5 – вплив зовнішніх факторів. 

Кінцевим результатом такого агрегатного перетворення є формування особливих 
покриттів із продуктів трибохімічних реакцій рекомбінованих вихідних речовин. В 
результаті відбувається добудова кристалічної гратки металевих теплообмінних поверхонь 
під дією сил когезії та адгезії (Рис.4а). Синергетичні ефекти взаємного впливу активних 
агентів та матеріалів, які вони захищають, належить розглядати як такі, що здатні самостійно 
розвиватись та еволюціонувати. Наявність активних компонентів забезпечує здатність 
утворювати специфічну модифікацію – прошарок третього тіла. Ультрамікродисперсні 
компоненти у вихідному складі трибосистемних покриттів за рахунок вибіркової адсорбції 
використовуються для очищення поверхонь (Рис.4б). Наявні вуглецеві складові здатні діяти 
як абразивні елементи. Формування самого покриття виглядає як “забудова” чарунковою 
структурою. “Забудова” буде тим інтенсивнішою, чим менш захищеною є металева поверхня 
із високою кількістю некомпенсованих зв’язків (Рис.4в). 

 
ЛІО- ТА ГІДРОФОБНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ 
Трибосистема створює умови для низьких значень коефіцієнтів тертя, ліо та 

гідрофобізації. Гідрофобні властивості можуть проявлятись через так званий ефект лотоса 
(Рис.5а): крапля дотикається поверхні тільки в декількох точках, стягується за рахунок 
поверхневого натягу до сферичної форми и при самих незначних кутах нахилу чи за рахунок 
динамічної дії парового потоку вільно видаляється. 

 

                         
                       а)             б) 

Рис.5. Гідрофобні властивості трибосистемного покриття: а - крапля рідини на 
супергідрофобній поверхні, б – частокіл Ленгмюра. 

 
При цьому захисне покриття утворює так званий частокіл Ленгмюра (Рис.5б). Таким 

чином, забезпечується режим якісної краплинної конденсації із високими коефіцієнтами 
тепловіддачі, який може підтримуватись достатньо тривалі проміжки часу: від декількох 
місяців до декількох років. Проведений аналіз та результати експериментальних досліджень 
вказують на перспективність використання таких підходів в конденсаційному та іншому 
теплотехнічному обладнанні. 
 
ВИСНОВКИ 

Трибосистемні покриття забезпечують наступні властивості: 
- за рахунок високих іонно-обмінних властивостей – інертність по відношенню до хімічно 
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агресивних середовищ; 
- діелектричні властивості захищають поверхню від корозійно-ерозійного руйнування; 
- інтенсифікацію теплообміну за рахунок забезпечення якісної краплинної конденсації; 
- склад “інтелектуального” покриття сам знаходить “слабкі” місця на поверхні, “думає” та 
оберігає її. 
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