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 چکیده:

ه در کنترل رسوب و ته نشینی ذرات جامد در آب در حال گردش در برج خنک کننده، یکی از مواردی است ک

جامد معلق ت سیستم های صنعتی بسیار به آن پرداخته می شود. دلیل این امر، مشکالت فراوانی است که این ذرا

هد. خوردگی دبه وجود می آورند که شامل ایجاد یک الیه ی عایق از رسوبات است که انتقال حرارت را کاهش می 

زینه ی ههای زیر رسوبی در نتیجه ی ته نشست این ذرات اتفاق می افتد. مصرف انرژی، دفعات تمیز کردن و 

نشین شده  سیستم کاهش می یابد. همچنین ذرات ته تعمیرات با رسوب کردن این ذرات افزایش پیدا کرده و عمر

رارت، خوردگی در مناطقی که جریان آب کم است،  می توانند حل شده و باعث کاهش، انسداد، اختالل در انتقال ح

یق مواد حاصل از ته نشست و همچنین افزایش رشد میکروب هایی از جمله لژیونال شوند.  بر این اساس، تزر

ش بازده برج توجه به این شرایط ) وجود جامدات معلق(، می تواند موثر بوده و باعث افزای شیمیایی مناسب با

 خنک کننده و کاهش هزینه های تعمیراتی آن شود. 

سیدی با نام با پایه اتولیدی شرکت آبریزان ، تعیین میزان تاثیر دو دیسپرسنت استاندارد حاضر پژوهش ازهدف 

Mitreh DPS0501  با نام و دیسپرسنت پلیمری وMitreh DPS592  درپراکندگی و جلوگیری از تجمع و ته

اشد. با توجه بو مقایسه کارایی و نتایج حاصل از تاثیر این مواد می نشست ذرات جامد معلق در محیط آب صنعتی 

علق در مدات مبه داده های بدست آمده در بررسی هر دو محلول دیسپرسنت، کنترل رسوب و ته نشینی ذرات جا

ه پلیمری محیط آب سنگین مشاهده شد. با این حال، در کنترل رسوب و ته نشست ذرات جامد، دیسپرسنت با پای

در پیشگیری از  از مزایای بسیار باالتری نسبت به دیسپرسنت با پایه اسیدی برخوردار بود که شامل عملکرد باال

وپن ها از کمتر کوپن ها نسبت به اسید ها )نرخ خوردگی کتشکیل رسوب را نشان داد و همچنین خوردگی بسیار 

 ASTM G1-90اندازه گیری کاهش وزن نمونه ها از استاندارد و به منظور  ASTM D 2688-15e1استاندارد 

ایه استفاده شده است(، نیز دیده می شود )میزان خوردگی کوپن های مس و آهن در حضور دیسپرسنت با پ

را  3.07mpyو  0.029mpyبا پایه پلیمری مقدار و در حضور دیسپرسنت  8.97mpyو  1.17mpy اسیدی مقدار

ن نشان داد(.   همچنین عدم خطر زیست محیطی نیز خاصیت ضد خوردگی دارد و نرخ خوردگی در حضور ای

برای  از طریق تعلیق موثر رسوبات، به تمیزی سطوحدیسپرسنت ها بسیار کم است. زیرا دیسپرسنت پلیمری 

زمایشات متعدد آ. این پایلوت میدانی و بررسی نماید اکزیمم انتقال حرارت و مقاومت در برابر خوردگی کمک میم

رد روزانه و هفتگی و همچنین تصاویری که از بخش های مختلف سیستم خنک کننده گرفته شده است، عملک

 حد باالیی نشان داد.مطلوب دیسپرسنت پلیمری را در کنترل رسوب و ته نشینی با این ماده تا 
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 مقدمه -1

آب مهمترین سیال در حرارت و برودت است که وظیفه ی انتقال گرما در مبدل های حرارتی را به عهده دارد. در 

از آب به عنوان مایع مبدل استفاده می شود به طوریکه گردش آب  3و چیلرها 2، بویلرها1برج های خنک کننده

بنابراین برج های خنک کننده به دلیل استفاده پیوسته از آب، همواره در معرض  موجب تبادل حرارتی می گردد.

آب سیستم های  7. در صورت عدم کنترل موثر در بهینه سازیهستند 6و خوردگی 5و تشکیل بایوفیلم 4رسوب

د مشکالت رسوب گذاری و خوردگی در آن ها افزایش خواهد یافت و خیلی زود به یک محیط مستع ،خنک کننده

سیستم خنک کننده را در معرض خطر همه ی این شرایط، . می شوندنیز تبدیل  8برای رشد میکروارگانیسم ها

 و یکاهش بازدهاد شیمیایی و هزینه های اضافی آب، گزاف، اتالف انرژی، مو هایباعث هزینه و قرار می دهد 

 . نیز خواهد شدسلب اعتماد کافی جهت ادامه ی فعالیت های عملیاتی 

 اصل است: 3هدف از برنامه بهینه سازی آب سیستم برج خنک کننده بر پایه 

 محافظت از سیستم در برابر پدیده مخرب خوردگی (1

 ندکه کارایی سیستم خنک کننده را مختل می ک و جلوگیری از ته نشینی ذرات کنترل تشکیل رسوب (2

 کنترل رشد میکروارگانیسم ها (3

آب در حال گردش در برج خنک کننده، خوردگی و رشد میکروبی را  رسوب و ته نشینی ذرات جامد درکنترل 

میکرون )یا  5/2)بخشی که از صافی با تخلل  9جامدات محلول این جامدات، هر دو گروهکاهش می دهد. نیز 

. را شامل می شود)جزئی که به وسیله ی صافی نگه داشته می شود(، 10کوچکتر( عبور می کند( و جامدات معلق

ویژگی های فیزیکی ذرات و مقدار مواد  ی میزان تخلخل آن، سطح مقطع و ضخامت صافی به عالوه نوع صافی،

  .ته نشین شده روی صافی از عوامل اصلی و موثر بر فرایند جداسازی مواد معلق و محلول توسط صافی می باشند

                                                           
1 Cooling tower 
2 Boiler 
3 Chiller  
4 Scale 
5 Biofilm 
6 Corrosion 
7 Treatment 
8 Microorganism 
9 Dissolved solid  
10 Suspend solid  
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 د باشند،دارند و می توانند به شکل ذرات جامد معلق نیز در سیستم موجو ترسیب یتقابل موادی که از جمله

ز در شرایط عبارتند از: کربنات کلسیم و منیزیم، سولفات کلسیم و منیزم و سیلیس. رسوب سیلیکات منیزیم نی

د محلول ب سربیشتر این نمک ها در آالبته خاصی تشکیل می شوند. متداول ترین آن ها نیز کربنات کلسیم است. 

 هستند. 

 :شاملحضور این جامدات معلق وعدم کنترل موثر آن در سیستم حاصل می شود، مشکالتی که در نتیجه ی 

 می یابد. حاصل می شوند، انتقال حرارت کاهش از این ذرات با ایجاد یک الیه ی عایق از رسوباتی که 

 .خوردگی به خصوص خوردگی های زیر رسوبی اتفاق می افتد 

  .سطح مقطع عبور آب در لوله ها و مبدل ها و نازل ها محدود می گردد 

  ی دهد.ممصرف انرژی، دفعات تمیز کردن و هزینه ی تعمیرات را افزایش داده و عمر سیستم را کاهش 

  ،نسداد، اذرات ته نشین شده در مناطقی که جریان آب کم است، حل می شوند و می توانند باعث کاهش

جمله  افزایش رشد میکروب هایی ازال حرارت، خوردگی حاصل از ته نشست و همچنین اختالل در انتق

 لژیونال می شود. 

 

 و کنترل ذرات جامد در آب در گردش می تواند با دو روش حاصل شود:جلوگیری از شکل گیری رسوب 

 مکانیکی: کنترل سیکل های تغلیظ، فیلتراسیون 

  11یا دیسپرسنت هاشیمیایی: استفاده از بازدارندهای رسوب 

  ز رسوبات اتاثیر هوای اطراف می باشد، بنابراین برخی از آنجایی که سیستم خنک کننده ی تبخیری تحت

فیزیکی  با گذشت زمان به وجود آمده به طوری که عالوه بر اقدامات مربوط به رژیم شیمیایی، نظافت

 سیستم و کنترل دوره ای هم باید صورت بپذیرد.

مولفه  به دوممکن است که این امر  در محیط  آنهاحفظ پراکنش مطلوب کنترل ته نشینی این ذرات معلق با 

ی کند، در شیمیایی و مکانیکی نیاز دارد. همزدن مکانیکی بر نیروهای پیوندی ضعیف تر میان تجمعات غلبه م

رات به اندازه می کند. نرخ ته نشینی ذ حالی که عوامل شیمیایی نقش اصلی را در ایجاد یک پراکنش پایدار ایفا

 .آنها بستگی دارد. ذرات بزرگتر نسبت به ذرات کوچکتر با سرعت بیشتری ته نشین می شوند

                                                           
11 Dispersant  
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 قوانین حاکم: -1-1

د که ذرات رابط میان اندازه ذرات و نرخ ته نشینی توسط قانون استوک بیان می شود. این رابطه نشان می ده

بنابراین با سرعت  ( نسبت به ذرات بزرگتر، در مقابل ته نشینی مقاوم تر هستند وg 2m-1) کوچکتر با سطح ویژه باال

یر می کند کمتری ته نشین می شوند. شایان ذکر است که با افزایش دما، چگالی و ویسکوزیته آب به نحوی تغی

  رنظر داشت.داین نکته را که ذرات سریع تر ته نشین می شوند، بنابراین هنگام استفاده از عامل پراکنش باید 

𝑣 =
𝐷2𝑔(𝑑1 − 𝑑2)

18𝑛
 

 

میان چگالی  ( و اختالفg(، شتاب گرانش )Dبا مربع قطر موثر ذره ) ،(Vمطابق با این فرمول، سرعت ته نشینی )

د. بنابراین هر چه ( ارتباط معکوس دارn( ارتباط مستقیم دارد ولی با ویسکوزیته مایع )2d( و چگالی مایع )1dذره )

 رخواهد شد. اختالف میان چگالی ذره و مایع بیشتر و مایع رقیق تر باشد، سرعت ته نشینی و تشکیل رسوب بیشت

از آزمایش  هند، دکه می توانند ته نشین شده و رسوب را تشکیل  در اینجا ذرات جامد معلقاین  برای اندازه گیری 

TSS گر امکان موجود در آب را بدست می دهد. ا )ریز و درشت( استفاده می شود که وزن واقعی از ذرات جامد

نظر می  اگرچه به ، تحلیل بهتری از نتایج بدست می دهد.TSS، به همراه نیز وجود داردبدست آوردن کدورت 

نمونه آب  جدا کردن ذرات از یک ، یک اندازه گیری ساده از وزن ذرات معلق در آب است که از طریقTSSرسد، 

ین واقعیت است به عنوان یک مقدار تعریف شده از ا TSSبا استفاده از یک فیلتر بدست آمده است، اما در حقیقت 

ر جواب، موثر که اندازه ی ذرات گرفته شده در چه محدوده ای هستند، و این زنجیره از اندازه ی انتخاب شده د

 بسیار موثر باشد. یری و تکنیک می تواند است. ثبات در روش اندازه گ

ی شیمیای روش ته نشست ذرات جامد معلق، از جلوگیری از شکل گیری رسوب و کنترل برایدر این پروژه 

   استفاده شده است.( دیسپرسنت ها)
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 توضیح مختصری درباره دیسپرسنت -2-1

( 15یا امولسیون ها 14از ذرات جامد یا مایع )مانند کلوئیدها 13ماده ای است که به سوسپانسیونی 12یک دیسپرسنت

آنها جلوگیری کند  17یا تجمع و انبوه شدن 16اضافه می شود تا جداسازی ذرات را بهبود بخشیده و از ته نشست

 ((.1)شکل )

 
 (: عملکرد دیسپرسنت در سیستم آب خنک کننده1شکل )

 

عواملی که در انتخاب دیسپرسنت دقیق و مناسب استفاده شوند.  18این دیسپرسنت ها در دوزباید توجه داشت که 

 خوب باید مد نظر داشت، عبارتند از:

 عملکرد باال در پیشگیری از تشکیل رسوب (1

 نوع سیستم )مثال سیستم های خنک کننده ی باز یا بسته باشد( (2

 سابقه ی عملیاتی سیستم (3

 شیمیایی سیال-ویژگی های فیزیکی (4

 هزینه ها (5

 خورندگی (6

 ودیت های زیست محیطیمحد (7

 اند. سازگاری با سیاالت سیستم و دیگر مواد شیمیایی موجود در آن که برای هدف خاصی اضافه شده (8

                                                           
12 Dispersant 
13 Suspension 
14 Colloid  
15 Emulsion 
16 Settling  
17 Clumping 
18 Dosage 

https://en.wikipedia.org/wiki/Suspension_(chemistry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Colloid
https://en.wikipedia.org/wiki/Emulsion
https://en.wikipedia.org/wiki/Settling
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 Mitreh DPS0501استاندارد با پایه ی اسیدی با نام  معرفی شده به این سیستم، که یکی  دیسپرسنتمحلول دو 

 است، Mitreh DPS592  تولیدی شرکت آبریزان با نام(  19و دیگری دیسپرسنت پلیمری)شامل گروه کربوکسیل

در   مورد استفاده قرار گرفته اند.در برج خنک کننده ی مدار باز  و ته نشینی رسوب کنترل جهت تاکنون بارها

. چگونگی استمیزان عملکرد این دیسپرسنت ها در محیط آب های صنعتی این پروژه ، هدف، بررسی و مقایسه ی 

با مقایسه ی  ،در محیط شبیه سازی شده با برج های خنک کننده مورد استفاده در صنایع نیز رفتارهابررسی این 

صورت در حضور هر دو دیسپرسنت  و آنالیز آب TSSتست های کوپن گذاری و همچنین آزمایش  نتایج حاصل از

 گرفت.

 روش انجام کار:-2

یزان ماست و برای بررسی آب )مدار رک خوردگی( و یک مدار گردششمای کلی پایلوت که یک برج خنک کننده 

 (2)ر شکلداستفاده قرار گرفته است، مورد کنترل رسوب و ته نشینی ذرات جامد با استفاده از دیسپرسنت ها 

 خروجی مدار به ورودی برج خنک کننده و ورودی آن به خروجی برج خنک کننده متصل است.آمده است. 

 

 مورد استفاده در بررسی کنترل رسوب و ته نشینی با استفاده از دیسپرسنت(: شمای کلی پایلوت 2)شکل 

                                                           
19 Carboxyl group 
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لیدی و دیگری تو Mitreh DPS0501 دیسپرسنت استاندارد بر پایه ی اسید یدو برای بررسی رفتار و کارایی 

نات کربد که  ترکیبات قابل ترسیب مانن باید تهیه می شد آبی ابتدا نمونه ی، Mitreh DPS592 شرکت آبریزان

متداول ترین . باشدسولفات کلسیم و منیزم و سیلیس به مقدار باال در آن موجود فسفات کلسیم، کلسیم و منیزیم، 

که  ختی باالای این کار، یک نمونه ی آب سنگین یا آبی با سکربنات کلسیم است. برفسفات کلسیم و آن ها نیز 

س هایی وارد شد. عک آنبه ، و تمیز کردن سیستم خنک کننده بعد از پاک سازیاست،  حاوی ذرات جامد زیادی

کند شخص بر روی سطوح م بعد از استفاده از دیسپرسنت ها نیز از سطوح برج تهیه شد تا عدم وجود رسوب را

 (. (3))شکل 

 
 (: تهیه ی آب سنگین و تمیز کاری پایلوت پیش از شروع آزمایش3شکل )

 

جهت اندازه  Sn:A0742با شماره سریال  CD A110 و مس Sn:A1267با  C1010آهن ی از جنس یکوپن ها

 سپس ابتدا وزن و جهت اندازه گیری نرخ رسوب گذاری C1010از جنسگیری گیری نرخ خوردگی و کوپن رسوب 

 ((. 4)شکل ) ردیدنددر رک خوردگی نصب گ
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  آهن و مس برای آزمون(: اندازه گیری وزن سه کوپن خوردگی و رسوب گیری بر پایه ی 4شکل )

 

آن ها  دگی قرار گرفته و میزان خور lit/min 40در معرض جریان آب با سرعت دو ماهه   کوپن ها در دو دوره ی

ها از  . به منظور بررسی نرخ خوردگی کوپنبدست آمدبا روش اندازه گیری کاهش وزن کوپن ها  mpyبر حسب 

 ASTM G1-90و به منظور اندازه گیری کاهش وزن نمونه ها از استاندارد  ASTM D 2688-15e1استاندارد 

 استفاده شده است. 

 برای محاسبه ی نرخ خوردگی از رابطه ی زیر استفاده شده:

نرخ خوردگی (
𝑚𝑚

𝑦𝑒𝑎𝑟
) =

𝐾 × 𝑊

𝐴 × 𝑡 × 𝑑
 

 در معادله ی باال:

K 8/76= عدد ثابت با مقدار× 104 

W( میزان کاهش وزن برحسب =g) 

d دانسیته ی فلز بر حسب =𝑔𝑟

𝑐𝑚3 

A 2= مساحت سطح کوپن بر حسبcm  

t زمان بر حسب =hr 
 

ب و مربوط به تست خوردگی محلول های ضد رسو روش کامل تست خوردگی با استفاده از کوپن ها در گزارش

 ضد خوردگی میتره در پایلوت آمده است. 
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رای یک سری دا این نوع از کوپن ها،  رسوب استفاده شده است.کوپن نیز از  به منظور بررسی نرخ رسوب گیری  

تر فرآیند  سوراخ می باشند. رسوب معموال بر روی سوراخ ها شکل می گیرد، بنابراین بر روی سوراخ های کوچک

ر دکوپن های رسوب گیری یک اندازه گیری کیفی از میزان رسوب دهی . رسوب گیری سریعتر شکل می گیرد

 . می باشندلید آب های صنعتی سیستم های تو

ده و شکه در صورت عدم کنترل، ته نشین  برای تعیین ذرات جامد معلق در آب  ی نیز کهمتداول ترین روش

جامد معلق  برای اندازه گیری ذرات( است. TSSتشکیل رسوب می دهند، آزمایش اندازه گیری ذرات جامد معلق ) 

 . (5)می بینید، استفاده شد )شکل  از یک کاغذ صافی واتمن با مشخصاتی که در تصویر در آب

 

 TSSکاغذ صافی واتمن استفاده شده برای آزمایش  (:5)شکل

 

گراد برای درجه ی سانتی 105تا  103میلی لیتر از کاغذ صافی خشک وزن شده، و اعمال دمای  50با عبور حجم 

ری اختالف و اندازه گی دقیقه جهت حذف رطوبت از کاغذ صافی، 20دسیکاتور برای یک ساعت، و سپس استفاده از 

یری می شود. اندازه گ TSSوزن اولیه و ثانویه ی کاغذ صافی تقسیم بر میزان حجم عبوری از کاغذ صافی، میزان 

 آمده است. TSSدر رابطه ی زیر، روش اندازه گیری 

𝑚𝑔
𝑇𝑆𝑆

𝐿
=

(𝐶−𝐷)×1000

𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚𝐿)
 

 

C( وزن کاغذ صافی همراه با جامدات :mg) 

D( وزن کاغذ صافی :mg) 
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ارش شده گز یکهفته ای یک بار برای هر در عدم حضور و حضور دیسپرسنت ها،  نتایج حاصل از این آزمایش ها

یری شد اندازه گ نیز اند. آنالیز آب تازه ی ورودی به حوضچه ی برج خنک کننده انجام و خواص فیزیکی آن

 3ت )جدولگرفته اس هفتگی انجام ارش صورت(. در طول آزمون نیز به طور مرتب اندازه گیری و گز5و  2 )جدول

ان آزمون در پای عکس برداری نیز بر روی سطوحی که امکان تشکیل رسوب بر روی آن ها وجود داشت، نیز(. 6و 

اوی ) های مورد نظر  در شرایط رسوب و ته نشینی مسدیسپرسنت (. 11و 10،  6 مجددا انجام شد )شکل های

نها با هم مقایسه آو کارایی و اثر گذاری  و...( به ترتیب به کار برده  آب سنگین، دما، کوپن های خوردگی و رسوب

ن گزارش نیز . روش کامل تست با جزئیات در گزارشی در ابتدای شروع پایلوت ارائه گردید که به پیوست ایندشد

 است.آمده 

 نتایج و بحث-3

 در آب در حال گردش در برج خنک کننده با استفاده از دیسپرسنت هاذرات جامد معلق  نمودنکنترل رسوب  -1-3

 TSSذرات جامد معلق در محیط آبی و آزمایش محاسبه ی  -1-1-3

نین و همچرسوب و ته نشینی ذرات جامد در آب در حال گردش در برج خنک کننده، خوردگی و رشد میکروبی 

و حتی مسیر  ایجاد مشکالت فنی متعدد در سیستم شدهد به همراه داشته و باعث مواردی از این دست را می توان

ه وسیله ی . این جامدات می توانند، جامدات محلول و جامدات معلق)جزئی که بتولید را در صنایع تغییر دهد

محدودیت  (TSS جامدات معلق ) ب معموال روی غلظتاستانداردهای کیفیت آ صافی نگه داشته می شود(، باشند.

تر تا  میلی گرم بر لیتر و برای حفاظت ضعیف 25دارند، به طوری که برای حفاظت خوب منابع آب، حداکثر 

ه ما می دهد اندازه گیری این ذرات جامد در آب، این فرصت را ب میلی گرم بر لیتر توصیه می شود. 50حداکثر 

مل آوریم. در این نها و ایجاد رسوب در سیستم، از رشد آن ها و ته نشینی آن ها جلوگیری به عکه قبل از ازدیاد آ

 THو  TDSو همچنین آنالیز آب سنگین موجود در برج خنک کننده که شامل  TSSآزمون با استفاده از آزمایش 

س مکوپن های خوردگی از جنس آهن و  در نیز هست، و همچنین بررسی سرعت خوردگی  و... و هدایت سنجی

 و عکس برداری از سطوح مختلف برج،  و همچنین حجم رسوب تشکیل شده در حفره های کوپن رسوب گیری

کننده  رسوب و ته نشینی ذرات جامد معلق در آب در حال گردش در برج خنکمیزان کنترل موثر خنک کننده، 

 TSSمقدار  هفتگی و متناسب بابه صورت دیسپرسنت  ،این آزمون در بررسی گردید. با استفاده از دیسپرسنت ها

 و حجم آب سنگین در سیستم خنک کننده و عوامل دیگر به سیستم اضافه شد. 
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 شکل گیری رسوب و جلوگیری از ته نشینی ذرات با استفاده از دیسپرسنت با پایه اسیدی کنترل -2-1-3

 کیلتش کنترل منظور به صنعت در که است بهبودسازی وسیله ترین قدیمی از یکی دیسپرسنت با پایه ی اسید

از  رات جامدروز در این آزمون برای کنترل تشکیل رسوب و ته نشینی ذ  30شود. به مدت می گرفته بکار رسوبات

فته شده از همانطور که در آزمایشات و عکس های گردیپسرسنت استاندارد با پایه ی اسیدی استفاده شده است. 

رسنت ش های مختلف برج و نرخ کاهش وزن کوپن ها و سرعت خوردگی در آن ها مشاهده می شود، این دیسپبخ

 قدار زیادبه م ،دیسپرسنت استفاده شدهبا این وجود، نیز با دوز مناسب از تشکیل رسوب جلوگیری کرده است. 

ه اکسید شده است زیرا اسید به شدت خورنده است و قادر است در الیه های غیر فعالی کباعث خوردگی کوپن 

ارد کیفیت آب در برای اینکه استاندهمچنین . فلز وجود دارد، نفوذ کرده و پیل های آنودیک موضعی برقرار سازد. 

وند و رسوب شلق ته نشین نمیلی گرم بر لیتر باشد، و جامدات مع 50( تا حداکثر TSSمورد غلظت جامدات معلق )

در نظر  TSS ،ppm20تشکیل ندهند، دوز مناسب و دقیقی از دیسپرسنت الزم است ) برای مثال با توجه به مقدار 

ر سطوح اگر در دوز کم مصرف شوند، رسوب معدنی مانند کربنات کلسیم و سولفات کلسیم دگرفته شده است(. 

یستند. ن حذف قابل نرمال دوزهای با شده نشین ته رسوبات این تشکیل، از انتقال حرارت تشکیل می شوند. پس

 شتر رسوببی شوند. تبدیل رسوبی زیر خوردگی برای هایی سایت به توانند می معدنی های رسوب رسوبی، هر مانند

 و ندکن می عمل عایق عنوان به کم، حرارتی هدایت دلیل به و گیرند می شکل داغ فلزی سطوح روی معدنی های

 و همچنین دارد کمی تأثیر مواد نیز   حد از بیش مصرف دهند. می کاهش زیادی حد تا را حرارت راندمان انتقال

 افزایش و یشیمیای مواد های هزینه مشکل، افزایش بارزترین کند.  ایجاد را مشکالت از جدیدی مجموعه تواند می

 دهند. می رخ نامطلوب شیمیایی واکنشهای این، بر عالوه .است محیطی زیست اثرات

 ت زیر است:مکانیسم دیسپرسنت با پایه ی اسیدی برای مثال اسید سولفوریک با رسوب بی کربنات کلسیم به صور

 
𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 

 

ری از تشکیل از آنجا که قابلیت انحالل سولفات کلسیم حداقل یکصد بار از کربنات بیشتر است، لذا عمل جلوگی

ابد، ماده باید یرسوب حتی اگر سیستم با درجه تغلیظ باال و تا رسیدن به نقطه ی اشباع از سولفات کلسیم ادامه 

 به مقدار کافی اضافه شود تا از تشکیل رسوب جلوگیری کند. 

ش استفاده رو. دلیل عمده ی استفاده از دیسپرسنت با پایه ی اسیدی، ارزان بودن و سهولت در درسترس آن است

که این  است ولی با توجه به مشکالتی که ایجاد می کند، و از آنجا NACEاز این دیسپرسنت در استاندارد 

ود، اما نیاز شدیسپرسنت نیز استفاده می  نوشته شده است، امروزه با وجودی که از این 2006استاندارد در سال 

 موثرتر و کاراتر نیز هست. به دیسپرسنت های
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 پلیمریکنترل شکل گیری رسوب و جلوگیری از ته نشینی ذرات با استفاده از دیسپرسنت با پایه  -3-1-3

 ، )–COO- با گروه کربوکسیل( با تزریق دیسپرسنت پلیمری مشاهده می شود، در تصاویر و جداول همانطور که 

سوب در ، پیشگیری از تشکیل رسوب با عملکرد باال مشاهده شد )هیچ گونه اثری از تشکیل ردت یک ماهدر م

ا هیری نیز رسوبی در حفره مشاهده نشد و در کوپن رسوب گ در حضور دو دیسپرسنت بخش های مختلف برج

ستاندارد انسبت به دیسپرسنت  کاهش وزن و سرعت خوردگی توجه به خوردگی کوپن ها نیز با((. 6نبود( )شکل )

یری از تجمع و جلوگذرات جامد معلق ، برای پراکنش  TSSبا پایه ی اسیدی کمتر بود، همچنین با انجام آزمایش 

وز مصرف دمثال، ت به دیسپرسنت اسیدی احتیاج بود ) برای ، دوز مصرف کمتری نیز نسبو ته نشینی ذرات رسوب

سیدی همچنین دیسپرسنت پلیمری نسبت به دیسپرسنت ااستفاده شد(.  ppm10دیسپرسنت با پایه ی پلیمری، 

ر در حضواین کنترل رسوب و ته نشینی  دارای مشکالت پوستی و تنفسی کمتری برای مصرف کنندگان است.

 تفسیر می شود.  استریک دیسپرسنت پلیمری با مکانیسم پایدارسازی

 

 ( عدم وجود رسوب در قسمت های مختلف برج خنک کننده ی پایلوت در نتیجه ی استفاده از دیسپرسنت6شکل )

 )هر دو دیسپرسنت استاندارد با پایه ی اسیدی و دیسپرسنت پلیمری(
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 دو مکانیسم اصولی برای پایدارسازی:

 :پایدارسازی الکتروستاتیک 

مورد استفاده آب است، قابل کاربرد خواهد بود. علم کلوئیدی کالسیک، این پایدارسازی تنها درمواردی که حالل 

)مثبت یا منفی(  20پایدارسازی الکتروستاتیک را در ترم یک الیه ی دوگانه ی الکتریکی توضیح می دهد. یک بار

ار می گیرند. روی سطح ماده ایجاد می شود، یک ابر با نفوذ بیشتر از یون های با بار مخالف در اطراف این بارها قر

هنگامی که دو ذره نزدیک یکدیگر قرار می گیرند، بار به طور موثر، یک مانع یا سد به برهم کنش های ذره ی 

نزدیک تر بدست می دهد. به عبارت دیگر، هنگامی که دو ذره دارای بارهای یکسان به یکدیگر نزدیک می شوند، 

ذرات بارداری است که باعث پایدارسازی سیستم می شود.  یک اثر دافعه به وجود می آید. این دافعه، حاصل از

 ((.7الکتریک باال خصوصا آب موثر است )شکل )بنابراین پایدارسازی الکتروستاتیک در محیط با ثابت دی 

 
 پایدارسازی الکتروستاتیک (:7شکل )

 

 21پایدارسازی استریک 

ای حفظ این پایدارسازی برای سیستم های بر اساس آب و دیگر حالل ها مناسب است. پایدارسازی استریک بر

ستریک وابسته ذرات دیسپرس شده یا پراکنده در یک حالت پایدار بدون تجمع ذرات مورد نیاز است. پایدارسازی ا

یکدیگر  هنگامی که ذرات ماده نزدیکبه جذب سطحی یک الیه از زنجیرهای پلیمری روی سطح ذرات ماده است. 

ابد و یو درجه ی آزادی کاهش می  ترکیب شدهقرار بگیرند، این زنجیره های پلیمری جذب سطحی شده، باهم 

یان می شود بتماس ذره به ذره غیر ممکن است. این کاهش آزادی، در ترم ترمودینامیک به عنوان کاهش آنتروپی 

ایدارسازی پکه نامطلوب است و سد یا مانعی را بدست می دهد که مانع برهم کنش ذرات و ایجاد لخته می شود. 

 ((.8از پلیمر روی سطح ذرات ماده است )شکل ) استریک وابسته به جذب یک الیه

                                                           
20 charge 
21 Steric 
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 پایدارسازی استریک(: 8شکل )

 

ی شوند، مانند در روش های سنتی پایدارسازی ذرات ماده در آب، بارهای پایدارشده اغلب با ناخالصی ها توزیع م

سازی می شود که پایداردیگر یون ها، یا حضور ذرات دیگر با پتانسیل های زتای متفاوت. این امر منجر به اثر ضد 

یسپرسنت ددر نتیجه ی کاهش نیروهای دافعه است. پایدارسازی استریک می تواند از این امر جلوگیری کند و 

عت زنجیره های پلیمری را برای تفرق و پراکندگی همه نوع ذراتی)حتی نوع آلی( مطلوب و مناسب می کند. طبی

ه این امر انی است. اگر زنجیره ها به طور کافی حل نشوند کپلیمری برای عملکرد دیسپرسنت های پلیمری بحر

 می تواند منجر به تجمع ذرات شود. 

ستند. در از انواع دیگر دیسپرسنت ها متفاوت ه متفاوتدیسپرسنت های پلیمری به دلیل داشتن وزن مولکولی 

مان زنتیجه ی ویژگی های ساختاری شان، یک دیسپرسنت پلیمری می تواند به جایگاه های بیشماری در یک 

ریک زمانی واحد متصل شود، و الیه های جذب سطحی با دوامی را روی ذرات شکل دهد. پایدارسازی بهینه ی است

با محلول  ای پلیمری به خوبی حل شده و کشیده شوند. بنابراین، آنها باید کامالحاصل می شود که زنجیره ه

 ((.9)شکل) پلیمر اطراف سازگار باشند

 
 انواع دیسپرسنت پلیمری(: 9شکل )
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هد تا بر وزن مولکولی دیسپرسنت های پلیمری باید کافی باشد تا زنجیره های پلیمری با طول بهینه بدست د

آب  ونیروی وان دروالسی جاذبه بین ذرات غلبه کند. دیسپرسنت پلیمری همچنین ایجاد تعادل آب دوستی 

طر زیست خصوصا آنیونی، عدم خگریزی را ممکن می سازد. عالوه بر موارد باال برای دیسپرسنت های پلیمری 

پرسنت محیطی خاصیت ضد خوردگی دارند و نرخ خوردگی در حضور این دیسپرسنت ها بسیار کم است. زیرا دیس

رابر خوردگی از طریق تعلیق موثر رسوبات، به تمیزی سطوح برای ماکزیمم انتقال حرارت و مقاومت در بپلیمری 

 .نماید کمک می

 و کننده خنک آب به مربوط محاسبات از آمده بدست الگوی با سنگین آب آنالیز از حاصل نتایج از ای مقایسه -2-3

 ها آن مجاز ی دامنه

 نشان که آمد عمل به نیز کننده خنک برج  )گردش در و جبرانی( سنگین آب آنالیز از حاصل نتایج از مقایسه یک

 )تاندارداس ی محدوده( بوده مجاز ی محدوده در آزمایش فرایند طی در آب آنالیز از آمده بدست نتایج که داد

 آب به طمربو محاسبات از آمده بدست الگوی زیر قسمت در .است نداشته وجود نیز بایوساید عملکرد در ومشکلی

 :است آمده ها آن مجازی  دامنه و کننده خنک

 

 ی دامنه pH کننده خنک سیستم برای مجاز 

 pH ارگیردقر استفاده هنگام رسوب تشکیل و خوردگی ی کننده ممانعت ی برنامه برای کنترل ی دامنه در باید. 

 داشته نگه بتثاهفت و نیم    تاشش  بین باید کن خنک برج آب در pH مقدار آبی عملیات دیگر اقدامات تاثیر برای

 و شد خواهد رسوب سریع تشکیل به منجر کننده خنک برج در آب های ناخالصی و pH افزایش واقع در شود.

 موجب افزایش نرخ خوردگی می گردد.  pHکاهش 

 . است گذار تاثیر نیز بیولوژیک رسوب درکنترل pH میزان

 

 TDS ها آن مجاز دامنه و سنجی هدایت و 

 و حمتمزا ، خوردگی در شتاب گالوانی، خوردگی باعث که دهد می افزایش را سنجی هدایت ، TDS باالی مقادیر

 خوردگی ندنرسا حداقل به برای لیتر، بر گرم میلی 2000 از باالتر حد می شود. ممانعت فیلم گیری شکل با تداخل

 .دهد می نشان را خورنده شرایط 4000 باالی سنجی هدایت .شود می استفاده گالوانی
 

 معلق جامدات مجاز دامنه(TSS) 

 بین شده توصیه حدود .دهد کاهش را میکروبیولوژیکی کنترل اثر و شده خوردگی به منجر توانند می جامدات این

 .است گرم میلی 50 تا 20
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 سختی مجاز دامنه: 

 400 الی 300 حد تا و بوده متنوع طبیعی آب در سختی .است آب در منیزم و کلسیم معدنی مواد وجود علت به

 .است لیتر بر گرم میلی

 برای. شوند می یظتغل جبرانی آب در فرار غیر های ناخالصی از برخی تاور، کولینگ در تبخیر فرآیند طی در :توجه

 blow down یا ریز دور یا و شده حذف باید ها آن گردش در آب از مقداری آنها، غلظت شدن زیاد از جلوگیری

 .شود

 صیناخال ی محاسبه برای ها گیری اندازه مهمترین .هستند خوب محاسبات برای تغلیظ سیکل و جریان سرعت

 . است سختی و قلیاییت ، pH ها،

 :اشدب می زیر ی محدوده در آب آنالیز به مربوط مجاز مقادیر کننده خنک برج برای خالصه طور به پس

(pH = 5 - 9( ، )TDS= max 2500( ، )EC= max 4000( ، )TSS= max 25 – 50ppm)  

 .دهد می شانن آزمایش طول در را آب کیفیت ما، سنگین آب آنالیز به مربوط های داده با مقادیر این مقایسه

 .ستا مشاهده قابل( 7و 6، 4، 3) جداول در بررسی مورد ی کننده خنک برج آب آنالیز از آمده بدست نتایج
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 نتیجه گیری: -4

ناسب آنها، ور کلی، برج های خنک کننده نقش مهمی در فرآیند داشته و در مدار عملیات بودن و کارایی مطبه 

دی روبرو در غیر این صورت با مشکالت زیاموجب افزایش میزان بهره وری و کاهش هزینه های اضافی می شود. 

ستم حاصل یا ذرات به شکل رسوب در سی معلق در آب جامدات مشکالتی که در نتیجه ی . برای مثال،خواهیم شد

یر رسوبی ز. خوردگی های ایجاد یک الیه ی عایق از رسوبات که انتقال حرارت را کاهش می دهد می شود شامل:

و عمر  ردهپیدا ک افزایش با این رسوباتمصرف انرژی، دفعات تمیز کردن و هزینه ی تعمیرات  اتفاق می افتد.

د ونشحل می توانند  ذرات ته نشین شده در مناطقی که جریان آب کم است،  کاهش می یابد. همچنینسیستم 

میکروب  و باعث کاهش، انسداد، اختالل در انتقال حرارت، خوردگی حاصل از ته نشست و همچنین افزایش رشد

زریق تارد. دبر این اساس نگهداری و کیفیت آب برج خنک کننده بسیار ضرورت  هایی از جمله لژیونال می شود. 

ی از ایجاد مواد شیمیایی مناسب با توجه به این شرایط ) وجود جامدات معلق(، یکی از روش های موثر جلوگیر

میراتی آن رسوب و ته نشست مواد بوده و می تواند باعث افزایش بازده برج خنک کننده و کاهش هزینه های تع

 شود. 

 و ، نصب کوپن های رسوب گیری و خوردگیTSSآزمایش عکس برداری از سطوح مختلف برج، بر این اساس، 

 Mitreh DPS0501 در حضور دو دیسپرسنت استاندارد بر پایه ی اسید ی بررسی میزان خوردگی و تشکیل رسوب

که در  مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان دادند Mitreh DPS592 و دیگری تولیدی شرکت آبریزان

 در ، عملکرد باالMitreh DPS592سنت پلیمری تولیدی شرکت آبریزان با نام صورت استفاده از محلول دیسپر

ز استاندارد انرخ خوردگی کوپن ها خوردگی بسیار کمتر کوپن ها نسبت به اسید ها ) با پیشگیری از تشکیل رسوب

ASTM D 2688-15e1  و به منظور اندازه گیری کاهش وزن نمونه ها از استانداردASTM G1-90 ه استفاده شد

ر دو نرخ خوردگی  داردخاصیت ضد خوردگی  نیز عدم خطر زیست محیطی همچنینشود. است(، نیز دیده می 

میزی سطوح از طریق تعلیق موثر رسوبات، به تحضور این دیسپرسنت ها بسیار کم است. زیرا دیسپرسنت پلیمری 

ررسی آزمایشات این پایلوت میدانی و ب. نماید برای ماکزیمم انتقال حرارت و مقاومت در برابر خوردگی کمک می

، متعدد روزانه و هفتگی و همچنین تصاویری که از بخش های مختلف سیستم خنک کننده گرفته شده است

 اد.نشان دعملکرد مطلوب دیسپرسنت پلیمری را در کنترل رسوب و ته نشینی با این ماده تا حد باالیی 
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دیسپرسنت استاندارد با پایه ی اسیدی از به کوپن ها هنگام استفاده از  آزمون خوردگی مربوط نتایج(: 1جدول )

 17/10/1399الی  12/09/1399تاریخ

 

 

 

 تصویر مربوط به کوپن رسوب گیری بعد از استفاده از دیسپرسنت استاندارد با پایه ی اسیدی :(10)شکل 

وزن  شماره سریال

(g) 

 ضخامت ×عرض×طول

(mm) 

مساحت در معرض 

 محیط

)2cm( 

 دانسیته

)3gr/cm( 

مدت زمان 

 آزمون 

 )ساعت(

نرخ 

 خوردگی

(mpy) 

نرخ خوردگی 

(mm/year) 

 کوپن آهن 
C1010 

A1267 

95/13 76×13×2 6/21 75/8 840 945/7 228/0 

 کوپن مس
CDA110 

A0742 

33/12 76×13×2 6/21 95/8 840 17/1 0298/0 
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 12/09/1399 کننده پیش از افزایش دیسپرسنت استاندارد با پایه ی اسیدی(: خواص فیزیکی آب درون برج خنک 2جدول )

 واحد مقدار پارامتر ردیف

1 pH 8/7 - 

 µs/cm 2014 هدایت الکتریکی 2

 596 ppm (THسختی کل ) 3

 968 ppm (TDSکل جامدات محلول ) 4

 ℃ 23 دما 5

6 TSS 59 ppm 
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 آبآنالیز شیمیایی :(3جدول )

 مقادیر واحد نوع پارامتر

 هفته ی اول

17/09/1399 

 هفته ی دوم

22/09/1399 

 هفته ی سوم

03/10/1399 

 هفته ی چهارم

09/10/1399 

 
pH - 2/7 17/7 0/5 80/5 

هدایت 

 الکتریکی

µs/cm 727 805 702 670 

سختی کل 

(TH) 

ppm 180 200 190 145 

کل جامدات 

 (TDSمحلول )

ppm 364 405 397 288 

 21 24 23 19 ℃ دما

TSS ppm 46 43 47 45 
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وهشی با پایه ی پلیمری )تولیدی شرکت پژ دیسپرسنت کوپن ها هنگام استفاده از (: نتایج آزمون خوردگی مربوط 4جدول )

 29/11/1399الی 01/11/1399صنعتی آبریزان( از تاریخ.

 

 

 

 

 

 

 

 وزن ثانویه شماره سریال

(g) 

 ضخامت ×عرض×طول

(mm) 

مساحت 

در معرض 

 محیط

)2cm( 

 دانسیته

)3gr/cm( 

مدت 

زمان 

 آزمون 

 )ساعت(

نرخ 

 خوردگی

(mpy) 

 نرخ خوردگی

(mm/year) 

 کوپن آهن 
C1010 

A1267 

25/13 76×13×2 6/21 75/8 840 0075/3 078/0 

 کوپن مس 
CDA110 

A0742 

25/12 76×13×2 6/21 9/8 840 03/0 00076/0 
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ب بر ( خوردگی کوپن که نسبت به زمان استفاده از دیسپرسنت با پایه اسیدی کمتر است و عدم وجود رسو11شکل )

 روی کوپن رسوب گیری
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 01/11/1399 (: خواص فیزیکی آب درون برج خنک کننده پیش از افزایش دیسپرسنت با پایه ی پلیمری5جدول )

 واحد مقدار پارامتر ردیف
1 pH 02/7 - 

 µs/cm 868 هدایت الکتریکی 2

 216 ppm (THسختی کل ) 3

 432 ppm (TDSکل جامدات محلول ) 4

 ℃ 23 دما 5

6 TSS 50 ppm 
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 (آنالیز شیمیایی آب6جدول )

 مقادیر واحد نوع پارامتر

 هفته ی اول

08/11/1399 

 هفته ی دوم

15/11/1399 

 هفته ی سوم

21/11/1399 

 چهارمهفته ی 

29/11/1399 

pH - 12/7 461/7 55/7 53/7 

هدایت 

 الکتریکی

µs/cm 901 1309 1440 405 

سختی کل 

(TH) 

ppm 412 360 396 357 

کل جامدات 

 (TDSمحلول )

ppm 840 652 720 750 

 C 23 23 1/24 9/20 دما

TSS ppm 43 32 - 45 
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 چکیده نتیجه گیری:  -5

 می باشد؛ ازجمله: نسبت به دیسپرسنت با پایه اسیدی برخوردار  بیشتریدیسپرسنت با پایه پلیمری از مزایای 

 عملکرد باال در پیشگیری از تشکیل رسوب  -1

  یاسید دیسپرسنت نسبت بهدر تست دیسپرسنت پلیمری خوردگی بسیار کمتر کوپن ها  -2

 رسنت پلیمری نسبه به دیسپرسنت اسیدیدر استفاده از دیسپ عدم خطر زیست محیطی -3

این پایلوت میدانی و بررسی آزمایشات متعدد روزانه و هفتگی و همچنین تصاویری که از بخش های مختلف      

سیستم خنک کننده گرفته شده است، عملکرد مطلوب دیسپرسنت پلیمری را در کنترل رسوب و ته نشینی با 

 این ماده تا حد باالیی نشان داد.
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