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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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καθηγητή του τµήµατος Χηµείας του πανεπιστηµίου Κρήτης κ. ∆ηµάδη 

Κωνσταντίνο για την ανάθεση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας και 

για την πολύτιµη βοήθεια που µου παρείχε σε όλη τη διάρκεια της 

εργασίας αυτής. Ευχαριστώ για την καθοδήγηση και το καλό κλίµα 

συνεργασίας, καθώς και για την υποµονή, κατανόηση και συµπαράσταση 

που έδειξε στους προβληµατισµούς µου. Επίσης, τους καθηγητές µου από 

την πολυτεχνική σχολή των Χηµικών Μηχανικών του ΑΠΘ κ. κ.     
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για τις συµβουλές τους και την καθοδήγηση τους στην διάρκεια της 

εκπόνησης της παρούσας εργασίας. 

Τους Τεχνικούς για την πολύτιµη βοήθεια τους στην κατασκευή της 

πειραµατικής διάταξης της παρούσας εργασίας. Συγκεκριµένα τον κ. 

Σµαργιανάκη Χρήστο και τον κ. Αντωνογιαννάκη Χαράλαµπο για την  

ουσιαστική τους βοήθεια στην κατασκευή της µεταλλικής βάσης καθώς 

και του µεταλλικού κελύφους του ψυκτικού πύργου της διάταξης. Τους 

κυρίους Σιγανάκη Θεµιστοκλή ηλεκτρολόγο και Βαµβουκάκη Σταύρο 

υδραυλικό για την κατασκευή της ηλεκτρικής και της υδραυλικής 

εγκατάστασης της µονάδας. Στον κύριο Ροµπογιαννάκη Ανδρέα ψυκτικό 

για την παροχή των υλικών και την ουσιαστική βοήθεια του, στα 

κατασκευαστικά προβλήµατα που µου παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια 

του σχεδιασµού. Στον κύριο Τσικαλάκη Εµµανουήλ για την κατασκευή 
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του θερµοεναλλάκτη. Τέλος, στον κύριο Μαυράκη Νικόλαο τορναδόρο για 

την κατασκευή των εξαρτηµάτων του θερµοεναλλάκτη.    

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους κύριο Τσικανδυλάκη 

Εµµανουήλ Μηχανολόγο Μηχανικό για τις πολύτιµες πληροφορίες και την 

βοήθεια που µου παρείχε για τον σχεδιασµό της διάταξης µε το 

σχεδιαστικό πρόγραµµα Autocad καθώς και την κυρία Όλγα Γενετζάκη 

Μηχανικό Χωροταξίας και Πολεοδοµίας για την πολύτιµη βοήθεια της 

στην συγγραφή του παρόντος τεύχους.  

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την γονείς µου για το ενδιαφέρον που 

επέδειξαν σχετικά µε τη διπλωµατική µου εργασία, καθώς και για την 

υποµονή τους, την στήριξη και την αγάπη τους! Σε αυτούς αφιερώνω την 

παρούσα εργασία. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο σχεδιασµό και την κατασκευή 

πιλοτικής µονάδας ανακυκλοφορίας νερού µε θερµοεναλλάκτη και 

ψυκτικό πύργο όπως αυτή εφαρµόζεται στην βιοµηχανία. Η µονάδα αυτή 

κατασκευάστηκε και χρησιµοποιήθηκε για να µελετηθεί η 

παρεµποδιστική ικανότητα χηµικών ενώσεων στο σχηµατισµό δυσδιάλυτων 

αλάτων, τα οποία αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα σε βιοµηχανικά 

ψυκτικά συστήµατα, µε έµφασή στην επίδραση τους στην επικάθιση αυτών 

των δυσδιάλυτων αλάτων στις θερµαινόµενες επιφάνειες. 

Ο σχεδιασµός του θερµοεναλλάκτη έγινε µε την βοήθεια των ισοζυγίων 

µάζας και ενέργειας. Η εφαρµογή του ισοζυγίου µάζας έγινε σε συνθήκες 

µόνιµης κατάστασης, ενώ το ισοζύγιο ενέργειας σε συνθήκες µη µόνιµης 

κατάστασης, όπως αυτό συµβαίνει στην βιοµηχανία. Επίσης, 

υπολογίσθηκε η απαιτούµενη ισχύς που πρέπει να προσδώσει η αντλία για 

την σωστή λειτουργία του συστήµατος, µε χρήση ψυκτικού πύργου που 

λειτουργούσε αντιρροή µε σκοπό την καλύτερη ψύξη του νερού. 

Οι χηµικές ενώσεις που χρησιµοποιήθηκαν ως παρεµποδιστές, χωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες στα φωσφονικά οξέα (2-phosphonobutane-1,2,4-

tricarboxylic acid και bis (hexamethylene triaminepenta 

(methylenephosphonic acid) και στα καρβοξυλικά πολυµερή 

(carboxymethyl inulin). Τα τελευταία θεωρούνται «πράσινα» πρόσθετα, 

αφού είναι πολυµερή που εµφανίζουν φιλικότητα προς το περιβάλλον και 

είναι µη τοξικά και βιοαποικοδοµήσιµα.   
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Στην παρούσα εργασία, διεξήχθησαν πειράµατα µε απουσία 

παρεµποδιστών (control) µε σκοπό να συγκριθεί ποσοτικά και ποιοτικά η 

επίδραση τους στην επικάθηση των δυσδιάλυτων αλάτων CaCO3, καθώς 

και µε τον κάθε παρεµποδιστή ξεχωριστά. Όλοι οι παρεµποδιστές που 

δοκιµάστηκαν έδειξαν παρεµποδιστική ικανότητα στο σχηµατισµό CaCO3. 

Αυτό το συµπέρασµα βασίστηκε σε οπτική παρατήρηση (επικαθήσεις 

CaCO3), αλλά και σε µετρήσεις διαλυτού Ca. 

Τέλος, η θερµοκρασία λειτουργίας του θερµοεναλλάκτη, ο χρόνος 

θέρµανσης και ροή του νερού στην µονάδα έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην 

επικάθηση του CaCO3 στην θερµαινόµενη επιφάνεια, λαµβάνοντας υπόψη 

την ιδιότητα της αντίστροφης διαλυτότητας του.     

ABSTRACT 

The present thesis focuses on the design and construction of a pilot 

prototype of a water recirculation unit with heat exchanger and cooling 

tower as a model of the systems used in industry. This unit is build and 

used for the study of the inhibitory ability of chemical additives on 

sparingly salt formation, which constitute a very important problem on 

industrial cooling systems, especially on their effect on deposition of 

sparingly salts on heated surfaces. 

Heat exchanger planning was realized using mass and energy balance. 

The application of mass balance was realized under permanent (static) 

conditions, whereas the application of energy balance was realized 

under non-permanent (dynamic) conditions, as it happens in A real 

industrial setting. Also, it was calculated the demanded power that the 
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pump must have for an ideal system function using a cooling tower that 

was functioning in a “cross-flow” fashion for most efficient water 

cooling. 

The chemical additives that were used as inhibitors belong to two 

categories: phosphonic acids (2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic 

acid and bis(hexamethylene triaminepenta (methylenephosphonic acid)) 

and carboxylic-based polymers (carboxymethyl inulin family). The 

carboxylic-based polymers are “green” additives since they are 

environmentally – friendly, non toxic and biodegradable.   

At the present thesis experiments were carried out in the absence of 

inhibitors (control) so that we could we can compare the quantity and 

the quality of their effect on CaCO3 fouling and for each inhibitor 

separately. All inhibitors tested, showed inhibitory ability in CaCO3 

formation. This conclusion is based on macroscopic observation (CaCO3 

fouling) and on soluble Calcium measurements. 

Finally, the role of temperature of the heat exchanger, the heating time 

and the water flow within the unit were very important factors for 

CaCO3 fouling on the heated surface, considering the CaCO3 inverse 

solubility features. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Επικάθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία άχρηστα υλικά καθιζάνουν 

σε µια επιφάνεια. Η διαδικασία µπορεί να λάβει χώρα είτε µε την απουσία 

είτε µε την παρουσία θερµικών µεταβολών. Η επικάθιση σε µια επιφάνεια 

µεταφοράς θερµοκρασίας προκαλεί την αύξηση της αποτελεσµατικότητας 

του εναλλάκτη θερµότητας καθώς και της αντίστασης ροής του υγρού. 

Μπορεί πρακτικά να υποβαθµίσει την επίδοση του εναλλάκτη θερµότητας 

έως και 80% και κάποιες φορές µπορεί να προκαλέσει πλήρη ανεπάρκεια. 

Με κάποιες εξαιρέσεις όλος ο µηχανικός σχεδιασµός του εναλλάκτη 

θερµότητας µπορεί να είναι λόγος επικάθισης σε συγκεκριµένους 

βαθµούς. Είναι σηµαντικό για τους σχεδιαστές εναλλακτών θερµότητας να 

κατανοήσουν τις θεµελιώδεις διαδικασίες και παραµέτρους που 

επηρεάζουν τον βαθµό επικάθισης στους εναλλάκτες θερµότητας, σε 

περίπτωση που έχουν ως στόχο να εξασφαλίζουν αποτελεσµατικά κριτήρια 

σχεδίασης. Αυτή η «γνώση» θα επέτρεπε, για παράδειγµα, στους 

διαχειριστές τέτοιου εξοπλισµού να προετοιµάσουν το πρόγραµµα 

καθαρισµού έχοντας την µικρότερη δυνατή επίπτωση όσον αφορά το 

κόστος εγκατάστασης ή το κλείσιµο της µονάδας. Το κύριο κίνητρο για 

καλύτερη κατανόηση της επικάθισης, ωστόσο,  δεν είναι ο σχεδιασµός 

περίπλοκων εναλλακτών θερµότητας αλλά, αντιθέτως το αυξανόµενο 

κόστος της ενέργειας που έχει σπαταληθεί και των πρώτων υλών που έχουν 

χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ενός τέτοιου εξοπλισµού. 

Μέχρι και πριν από µια δεκαετία το θέµα της επικάθισης ήταν ελάχιστα 

κατανοητό και είχε ονοµαστεί ως «το µεγάλο άλυτο πρόβληµα των 
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εναλλακτών θερµότητας». Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η αυξηµένη 

προσπάθεια στην κοινότητα των επιστηµόνων και δη των µηχανικών έχει 

οδηγήσει στην κατανόηση της θεµελιώδης φυσικής και χηµικής 

διαδικασίας της επικάθισης. Έτσι αναµφίβολα συνεπάγεται ότι έχει 

επιτευχθεί πλήρως η διαχείριση (θεραπεία) των διαδικασιών επικάθισης. 

Στην πραγµατικότητα το θέµα είναι ακόµα σε αβέβαιη κατάσταση µε 

έµφαση στην πρόληψη και αποµένει ακόµα αρκετή δουλειά για την 

ανάπτυξη κατανοητών µοντέλων σύµφωνα µε τα πειράµατα. Απαιτείται 

ακόµα περισσότερη προσπάθεια για να ενσωµατωθούν αποτελεσµατικά τα 

θεωρητικά µοντέλα της επικάθισης στον πραγµατικό σχεδιασµό των 

εναλλακτών θερµότητας.  

Η επικάθιση στους εναλλάκτες θερµότητας έχει αναγνωρισθεί ως πρόσθετη 

αντίσταση στην µεταφορά θερµότητας. Η επίδρασή της στο σχεδιασµό των 

εναλλακτών θερµότητας προσµετράτε ως αντίσταση επικάθισης Rf  που έχει 

κατοχυρωθεί από τους πίνακες ταξινόµησης της ΤΕΜΑ (Tubular 

Exchanger Manufacturers Association), προστίθεται στην αντίσταση των 

καθαρών επιφανειών προκειµένου αυτή να φτάσει στην απαιτούµενη 

επιφάνεια µεταφοράς θερµότητας:  

A=           

Όπου Α= Επιφάνεια εναλλαγής θερµότητας 

         U= Ολικός συντελεστή µεταφοράς θερµότητας  

         Q= Εναλλασσόµενη θερµότητα 

        ∆Τ= ∆ιαφορά θερµοκρασίας µεταξύ θερµής και ψυχρής περιοχής 

όπου                                            
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  όπου:   Rf = Αντίσταση στην µεταφορά θερµότητας λόγο επικαθίσεων 

             h = Συντελεστής µεταφοράς θερµότητας                                                                             

Αυτή η προσέγγιση, παρόλο που είναι ευρέως διαδεδοµένη, έχει 

παρατηρηθεί ότι είναι ανεπαρκής σε µερικές περιπτώσεις. Οι διαθέσιµες 

τιµές για την Rf   είναι περιορισµένες κυρίως για διαδικασίες συνεχής ροής 

νερού και όξινου ανθρακικού ασβεστίου σε εναλλάκτες θερµότητας τύπου 

κελύφους αυλών. Αποτυγχάνουν δηλαδή, οι ειδικοί στον υπολογισµό των 

διαφορετικών γεωµετριών των εναλλακτών θερµότητας και της ποικιλίας 

της ρευστοδυναµικής. Η επίδραση των συνθηκών που είναι υπεύθυνες για 

τη λειτουργία, όπως η ταχύτητα του υγρού, η θερµοκρασία της επιφάνειας, 

και το µέγεθος θερµοκρασίας και σύστασης στην Rf  είναι αµελητέα. 

Ωστόσο, το µεγαλύτερο µειονέκτηµα στην χρήση δεδοµένων της Rf   είναι η 

αποτυχία αναγνώρισης του γεγονότος ότι η διαδικασία επικάθισης 

εξαρτάται από το χρόνο. Η υπόθεση γίνεται για µια στιγµιαία σταθερή 

κατάσταση της Rf. Αυτό έχει σοβαρή επίπτωση στο σχεδιασµό του 

εξοπλισµού. Ένας αρχικά καθαρός εναλλάκτης θερµότητας συνεπάγεται 

έναν «υπερσχεδιασµένο» εναλλάκτη στην έναρξη, πράγµα που απαιτεί την 

χρήση µικρότερης αρχικής ταχύτητας του υγρού, το οποίο προκαλεί 

αυξηµένες θερµοκρασίες στην επιφάνεια και κατά συνέπεια µεγαλύτερη 

επικάθιση από ότι θα αναµενόταν.  

Έχει αναφερθεί ότι οι McCabe και Robinson [1] είχαν πραγµατοποιήσει 

την αρχική ανάλυση των βαθµών απόθεσης σε εξατµίσεις. Από τότε οι 

περισσότερες εργασίες στην αναλυτική διαχείριση της επικάθισης είχαν 

σαν σηµείο έναρξης την απόδοση της διαδικασίας σε δυο ταυτόχρονες 
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διαδικασίες, την απόθεση και την διαλυτοποίηση. Η διαφορά µεταξύ των 

δυο ρυθµών υπολογίζεται ως ο καθαρός ρυθµός επικάθισης: 

 

 

Όπου mdep = Ρυθµός µαζικής ροής της απόθεσης 

         mrem = Ρυθµός µαζικής ροής της διαλυτοποίησης 

 

Έπειτα, η έρευνα για την επικάθιση κατευθύνθηκε προς την επαλήθευση 

της συνάρτησης  mdep και mrem στις διάφορες παραµέτρους της 

διαδικασίας. Ένα από αυτά τα πρώτα µοντέλα προτάθηκε από τους Kern 

και Seaton. Υπέθεσαν ένα χρονικά σταθερό βαθµό απόθεσης και βαθµό 

διαλυτοποίησης ανάλογο µε τον όγκο απόθεσης, δηλαδή αυξανόµενο σε 

σχέση µε το χρόνο το οποίο τείνει στο mdep ασυµπτωτικά. Ο Epstein 

πρότεινε άλλες εναλλακτικές λύσεις για την αποτίµηση της απόθεσης και 

της διαλυτοποίησης. [1]  

Έχει σηµειωθεί ότι ο όρος της απόθεσης είναι το αποτέλεσµα διαφορετικών 

διαδοχικών βηµάτων:  

1. Μεταβολές του όγκου  

2. Μεταφορά στη διεπιφάνεια υγρού/στερεού και  

3. προσκόλληση/ σχηµατισµός.  

Οµοίως ο όρος διαλυτοποίηση µπορεί να περιλαµβάνει ένα συνδυασµό των 

παρακάτω βηµάτων:  

1. ∆ιάλυση  

2. ∆ιάβρωση  
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3. Θρυµµατισµός  

Σε περιπτώσεις όπου η απόθεση είναι η µοναδική αξιοσηµείωτη 

διαδικασία, παρατηρείται συχνά γραµµική αύξηση του βαθµού 

επικάθισης: εάν υπάρχει ταυτόχρονα τόσο  απόθεση όσο και  χρονικά 

εξαρτώµενη διαλυτοποίηση τότε η συµπεριφορά είναι ασυµπτωτική. Μια 

αρχική επιβράδυνση στην αύξηση του στρώµατος επικάθισης παρατηρείται 

λόγω της διαδικασίας πυρήνωσης (nucleation) στην επιφάνεια και 

αναφέρεται σαν χρόνος επαγωγής. 

Λόγω των εξαιρετικά περίπλοκων διαδικασιών της επικάθισης στην 

πραγµατικότητα, έχει επινοηθεί από τους εργαζόµενους σε αυτό το τοµέα 

µια µαθηµατική ταξινόµηση. Αυτό έχει επιτρέψει την ταξινόµηση αυτών 

των διαδικασιών σε ανεξάρτητες µεθόδους κάνοντας τη µελέτη τους 

ευκολότερη. Οι διάφοροι τύποι επικάθισης σε διεπιφάνειες υγρού/στερεού 

έχουν οµαδοποιηθεί σε έξι κύριες κατηγορίες: 

 

1. Επικάθιση/ιζηµατοποίηση/-Κρυσταλοποίηση αλάτων στην επιφάνεια 

εναλλακτών θερµότητας, που επίσης ονοµάζεται και επιστρωµάτωση 

2. Τµηµατική επικάθιση/ -Απόθεση λόγω συσσώρευσης αιωρούµενων 

σωµατιδίων στο διάλυµα στον εναλλάκτη θερµότητας 

3. Επικάθιση/ χηµική αντίδραση -Εναποθέσεις που έχουν σχηµατιστεί στον 

εναλλάκτη θερµότητας σαν προϊόν της χηµικής αντίδρασης στην επιφάνεια 

4. Επικάθιση/διάβρωση -Επικάθιση λόγω της αρχικής διάβρωσης στην 

επιφάνεια του εναλλάκτη θερµότητας 

5. Βιολογική επικάθιση -Προσκόλληση µίκρο/µακροοργανισµών στην 

επιφάνεια του εναλλάκτη θερµότητας 
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6. Επικάθιση/ στερεοποίηση –Πάγωµα ενός λιωµένου υλικού ή των 

συστατικών του στην επιφάνεια του εναλλάκτη θερµότητας. 

 

Σε κάθε κατηγορία τα διαδοχικά γεγονότα που οδηγούν στη δηµιουργία 

ιζηµάτων στην επιφάνεια είναι: αρχική δηµιουργία, µεταφορά, 

προσκόλληση, διαλυτοποίηση και παλαίωση.  

Η επικάθιση είναι ένα ευρύ και πολυσύνθετο θέµα. Η παρούσα εργασία 

έχει ως σκοπό να το κάνει κατανοητό, εστιάζοντας περισσότερο στην 

επικάθιση/ ιζηµατοποίηση. Συγκεκριµένα, παρακάτω αναλύονται µοντέλα 

των επικαθίσεων του διοξειδίου του πυριτίου και του ανθρακικού 

ασβεστίου. Αυτά επιλέχθηκαν ξεχωριστά διότι παρουσιάζουν ακριβώς 

αντίθετα χαρακτηριστικά διαλυτότητας, δηλαδή το διοξείδιο του πυριτίου 

σχηµατίζεται σε παγωµένες επιφάνειες ενώ το ανθρακικό ασβέστιο σε 

θερµές επιφάνειες. Χάρη στην αφθονία τους ως συστατικά στον εξωτερικό 

φλοιό της γης και τα δύο βρίσκονται παντού, σε βαλβίδες, αντλίες, 

εξατµίσεις, σωλήνες εναλλαγής θερµότητας, ή οποιοδήποτε εξοπλισµό 

βρίσκεται σε επαφή µε υπόγεια νερά. Τελικά, έχει γίνει αξιοσηµείωτη 

πρόοδος σε µοντέλα ανθρακικού ασβεστίου, έτσι ώστε ο ρυθµός απόθεσης 

του µπορεί εύκολα να προβλεφθεί εξ αρχής. Ωστόσο, αυτό έχει συµβεί σε 

πολύ µικρότερο βαθµό για το διοξείδιο του πυριτίου. Έτσι, αναλύοντας 

αυτούς του δύο τύπους επιστρωµατώσεων οι αναγνώστες µπορούν να 

διαµορφώσουν µια καλύτερη άποψη για την επικάλυψη [1]. 
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1.1. ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

 

Το ανθρακικό ασβέστιο, CaCO3, είναι ένα από τα συνηθέστερα ιζήµατα 

που εναποτίθενται στις µεταλλικές επιφάνειες ανταλλαγής θερµότητας του 

βιοµηχανικού εξοπλισµού. Την καταβύθισή του ευνοούν υψηλά επίπεδα 

Ca2+ και CO32-
 
σε υπόγεια ή επιφανειακά νερά, υπερκορεσµός από την 

ανακύκλωση του ψυκτικού νερού (ψύξη µέσω µερικής εξάτµισης) και 

υψηλές θερµοκρασίες - το CaCO3 παρουσιάζει το φαινόµενο της 

αντιστρεπτής διαλυτότητας δηλαδή παρουσιάζει µεγαλύτερη τάση να 

καταβυθίζεται σε υψηλές θερµοκρασίες.  

Ο συνδυασµός υψηλών συγκεντρώσεων Ca2+ και CO32-, pH και 

θερµοκρασίας συναντάται κατεξοχήν στις βιοµηχανικές διεργασίες που 

χρησιµοποιούν το φυσικό σκληρό νερό για ψυκτικούς λόγους και η 

καταβύθιση CaCO3 αποτελεί αναπόφευκτο φαινόµενο µε δυσάρεστες 

οικονοµικές προεκτάσεις σε ότι αφορά την ακεραιότητα του βιοµηχανικού 

εξοπλισµού (βλ. εισαγωγή). 

Οι ερευνητικές προσπάθειες που έχουν γίνει εξετάζουν την επίδραση 

διάφορων πολυφωσφονικών παρεµποδιστών στη διαλυτότητα του CaCO3 σε 

υπερκορεσµένα διαλύµατα και σε συνθήκες βιοµηχανικών διεργασιών. Τα 

αποτελέσµατα των ερευνών επισηµαίνουν ότι η παρουσία των 

παρεµποδιστών σε κατάλληλες συγκεντρώσεις παρεµποδίζει εν µέρει την 

καταβύθιση του CaCO3 (σε διαφορετικό ποσοστό ανάλογα µε το είδος του 

παρεµποδιστή) και επιπλέον τροποποιεί τη κρυσταλλική του µορφολογία. 

[2.a], [2.b], [2.c], [2.d], [2.e]. 
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Ο µηχανισµός µε τον οποίο αλλάζει η κρυσταλλική δοµή του CaCO3 

περιλαµβάνει προσρόφηση-συµπλοκοποίηση του παρεµποδιστή πάνω 

στην επιφάνεια του CaCO3, αλλά δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητός.     

Τα παρακάτω πειράµατα στοχεύουν στη µελέτη της επίδρασης διαφόρων 

παρεµποδιστών στη διαλυτότητα και στη µορφολογία του CaCO3 σε 

συνθήκες βιοµηχανικών διεργασιών δηλαδή υψηλής συγκέντρωσης Ca2+ 

και CO32- (υπερκορεσµένα διαλύµατα), βασικού pH (pH~7-10) και 

θερµοκρασίας της τάξης των 40-50°C. 

Εφόσον η διαλυτότητα του ανθρακικού ασβεστίου µειώνεται µε την αύξηση 

της θερµοκρασίας (αντίστροφη διαλυτότητα), βρίσκουµε επιστρώσεις 

ανθρακικού ασβεστίου σε θερµές επιφάνειες. Μπορεί επίσης να 

σχηµατιστούν και σε ισοθερµικά συστήµατα. Σε εγκαταστάσεις µετατροπής 

γεωθερµικής ενέργειας, για παράδειγµα, καθώς ένας γεωθερµικός σωλήνας 

περνάει µέσα από συσκευές µεταφοράς υγρών ή όργανα µετρήσεων, η 

πίεσή του υγρού µειώνεται ταχύτατα. Όταν η πίεση του διαλύµατος 

µειώνεται ταχύτατα, το αέριο διοξείδιο του άνθρακα εκλύεται από το 

σωλήνα λόγω του χαµηλότερου σηµείου/ ορίου διαλυτότητας. Αυτό 

προκαλεί την αύξηση του pH του σωλήνα, το οποίο µε τη σειρά του 

αυξάνει τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα και συνεπώς 

προκαλεί την ιζηµατοποίηση και την αύξηση της κρυσταλλοποίησης του 

ανθρακικού ασβεστίου. Η κινητική αυτής της αντίδρασης είναι πολύ 

γρήγορη προκαλώντας άµεση επιστρωµάτωση σε σηµεία του συστήµατος 

που βρίσκονται µετά από τέτοια φαινόµενα πτώσης της πίεσης. Για την 

επιστρωµάτωση του CaCO3, η µεταφορά και ο σχηµατισµός είναι πολύ 

σηµαντικά για την επικάθιση. Λόγω της σκληρότητας και των συναφών 
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χαρακτηριστικών του CaCO3 κάθε όρος διαλυτοποίησης είναι 

αξιοσηµείωτος. Έχει αναφερθεί στο παρελθόν ότι σχετικά µε την απόθεση, 

ο όρος της απόθεσης δεν ήταν αρκετά κατανοητός έτσι για αυτή τη 

διαδικασία υπάρχουν πολύ λιγότερα µοντέλα. Ένα τέτοιο µοντέλο που 

προτάθηκε από τον Taborek κ.α. αποδεικνύει ότι ο βαθµός 

διαλυτοποίησης είναι ανάλογος της πίεσης των τοιχωµάτων και 

αντιστρόφως ανάλογος της δύναµης συνοχής του ιζήµατος. Μια πιο 

σύγχρονη επεξήγηση της διαδικασίας της διαλυτοποίησης έχει δοθεί από 

τους Cleaver και Yates οι οποίοι χρησιµοποιούν την αρχή της τυρβώδους 

ροής για τυρβώδεις ροές κοντά στα τοιχώµατα. Κατά τη γνώµη τους, µια 

τέτοια τυρβώδης ροή θα συµπεριφερόταν σαν «ανεµοστρόβιλος µικρής 

κλίµακας, που θα αποκολλούσε το ίζηµα από την  επιφάνεια και θα το 

διασκόρπιζε µέσα στο υγρό» [1]. 

Οι Hasson κ.α.,  Sheikoleslami και Watkinson, και Watkinson και 

Martinez, έχουν µελετήσει την απόθεση του CaCO3 σε γραµµικές και σε 

τυρβώδεις ροές. Με την απουσία διαδικασιών διαλυτοποίησης η απόθεση 

του CaCO3 αυξάνεται γραµµικά σε σχέση µε το χρόνο σε σταθερές 

συνθήκες θερµοκρασίας. Οι Hasson κ.α. µελέτησαν την επικάθιση αυτού 

του άλατος σαν αποτέλεσµα µεταφοράς χηµικών στοιχείων στη διεπιφάνεια 

υγρού/στερεού, που συνοδεύεται από κρυσταλλοποίηση του στρώµατος 

CaCO3. Χρησιµοποίησαν τιµές συντελεστών µεταφοράς όγκου βασισµένων 

σε συνθήκες ροής, όπου δεν υπάρχει επικάθιση, για τις µελέτες τους. 

Παρόλο που το µοντέλο του Hasson έχει θεωρηθεί σαν το «πιο επιτυχές 

µοντέλο για το βαθµό επιστρωµάτωσης του CaCO3», πρόσφατες 

πειραµατικές έρευνες κατάφεραν να προσδιορίσουν επακριβώς την 
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εφαρµοσηµότητα αυτού του µοντέλου προβλέποντας την επιστρωµάτωση 

σε διάφορα υλικά, σε µια µελέτη η οποία έδειξε σοβαρές ελλείψεις του 

αρχικού µοντέλου όσον αφορά την ακρίβεια της προβλεπόµενης 

συµπεριφοράς επικάθισης.  

Σε µια µηχανιστική προσέγγιση που έχει προταθεί πρόσφατα, οι 

θεµελιώδεις εξισώσεις µεταφοράς θερµότητας και µάζας έχουν επιλυθεί µε 

τις κατάλληλες περιοριστικές συνθήκες. Αυτή η προσέγγιση αποκλείει την 

χρήση συντελεστών µεταφοράς µάζας οι οποίοι έχουν υπολογιστεί για 

συνθήκες µη επικάθισης. Η προσέγγιση είναι εφαρµόσιµη σε συνθήκες 

γραµµικών και τυρβωδών ροών [1].    

 

1.2. ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΕΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

 

Ο σχηµατισµός του ανθρακικού ασβεστίου είναι ένα φαινόµενο που 

συµβαίνει ευρέως και εµφανίζεται συχνά σε φυσικές διεργασίες 

βιοκρυστάλλωσης (biomineralization) και σε ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες (βιοµηχανικά ύδατα). Αυτό µπορεί να εντοπιστεί σε 

οποιαδήποτε φυσική διεργασία η οποία λαµβάνει χώρα στο βάθος ενός 

ωκεανού, όπου το ανθρακικό ασβέστιο αποβάλλεται από το φυτικό και 

ζωικό κόσµο, σε ποτάµια και λίµνες, και παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

διατήρηση του φυσικού pH του νερού [3], [4], [5]. 

 Επιπροσθέτως, το 7% του φλοιού της γης αποτελείται από ανθρακικό 

ασβέστιο.  Εκτός όµως από το γεγονός της φυσικής ύπαρξης του 

ανθρακικού ασβεστίου στο περιβάλλον, αυτό φαίνεται να ελκύει και 

αρκετό ενδιαφέρον και στον βιοµηχανικό τοµέα  λόγω των προβληµάτων 
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που δηµιουργεί όπως τον σχηµατισµό αλάτων σε βραστήρες, σε εναλλάκτες 

θερµότητας, σε ψυκτικούς πύργους, σε γεωθερµικά πηγάδια κ.α. [6], [7], 

[8]. 

Η συλλογή όλο και περισσοτέρων πληροφοριών για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που δηµιουργούν τα δυσδιάλυτα άλατα του ασβεστίου είναι 

επιτακτική. Για αυτό το σκοπό, γίνονται µελέτες για τη κατανόηση του 

ακριβούς µηχανισµού των αντιδράσεων σχηµατισµού αυτών αλάτων και 

του ρόλου των διαφόρων παραµέτρων σχηµατισµού τους, όπως η 

θερµοκρασία, η συγκέντρωση, το pH σε υδατικά διαλύµατα. 

     Κατά τον συνδυασµό κατιόντων ασβεστίου και ανιόντων ανθρακικών σε 

υδατικά διαλύµατα, σχηµατίζονται διάφορες µορφές του ανθρακικού 

ασβεστίου στο διάλυµα (ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες) και σε 

διαφορετικά ποσοστά. Οι διαφορετικές µορφές του ασβεστίου που 

σχηµατίζονται είναι δυσδιάλυτα άλατα και καθιζάνουν στο διάλυµα µε 

σειρά µειωµένης διαλυτότητας. Αυτές οι µορφές σε σειρά µειωµένης 

διαλυτότητας είναι οι εξής: ανθρακικό ασβέστιο µε έξι νερά (Ikaite), 

ανθρακικό ασβέστιο µε ένα νερό, βατερίτης (µ-CaCO3 εξαγωνικό 

κρυσταλλικό σύστηµα), αραγονίτης (ορθοροµβικό κρυσταλλικό σύστηµα) 

και ασβεστίτης (ροµβοεδρικό κρυσταλλικό σύστηµα) (εικόνα 1.2.1).  Η 

παρουσία µεταλλοϊόντων προερχόµενων από ξένες ουσίες µπορεί να 

µειώσει δραστικά, όχι µόνο το ποσοστό της καθίζησης του ανθρακικού 

ασβεστίου αλλά και να καθορίσει την φάση διαλυτοποίησης καθώς ελέγχει 

την κινητική σταθεροποίηση κάποιας ασταθούς µορφής. [9], [10] 

Ο υπερκορεσµός του διαλύµατος είναι η κινητήρια δύναµη για το 

σχηµατισµό µιας κρυσταλλικής φάσης σε υδατικά διαλύµατα.  
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  α                               β                                     γ                                                                                      

Εικόνα 1.2.1: α) Κρύσταλλοι αραγονίτη (~ 4 cm in size) (β) Ασβεστίτης (Doubly 
refracting Calcite from Iceberg claim, Dixon, New Mexico) (γ ) Ικαϊτης (Calcite 
after Ikaite var. Glendonite concretion) 

Πηγή: Berner, R. A., Westrich, J. T., Graber, R., Smith, J., Martens, C. S.,  
              Am. J. Sci., Meyer, H. J., J. Crystal Growth 
 

Σε υπέρκορα διαλύµατα, όπου τα ιόντα δεν έχουν µεγάλη σταθερότητα, η 

καθίζηση των σχηµατιζόµενων αλάτων µπορεί να συµβεί στιγµιαία ή να 

συµβεί εξαιτίας κάποιας εξωτερικής παρέµβασης, όπως για παράδειγµα 

την εισαγωγή κάποιου υποστρώµατος ή κάποιων κρυστάλλων.  Σε 

πειραµατικό επίπεδο προτιµώνται τα σταθερά υπέρκορα διαλύµατα γιατί 

έτσι µπορεί να επιτευχθεί ακριβής αντίδραση σχηµατισµού των 

ανθρακικών αλάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τον κινητικό και 

ενεργειακό έλεγχο της αντίδρασης και εν τέλει επαναληψιµότητά της [11], 

[12]. 

 Τέτοιου είδους έρευνες έδειξαν ότι ο ασβεστίτης µπορεί να σχηµατιστεί 

γρήγορα πάνω στην επιφάνεια σχηµατισµένων κρυστάλλων ασβεστίτη αφού 

αυτοί εισαχθούν σε ένα υδατικό διάλυµα (διαδικασία γνωστή ως seeded 

growth). Το αποτέλεσµα αυτών των ερευνών αποκαλύπτει ότι υπάρχει µια 
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γραµµική εξάρτηση του ποσοστού διαλυτοποίησης αλάτων ανθρακικού 

ασβεστίου σε σχέση µε το τετράγωνο του υπερκορεσµού του διαλύµατος. 

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν σε χαµηλά επίπεδα 

υπερκορεσµού διαλύµατος είναι αβέβαιο εάν µπορούν να επιτευχθούν σε 

υψηλό κορεσµό όπου η κρυστάλλωση συµβαίνει αυθόρµητα. Πρόσφατες 

µελέτες που αφορούν διαλύµατα µε υψηλό υπερκορεσµό έδειξαν ότι δεν 

είναι δυνατόν να ελεγχθεί η διαδικασία της κρυστάλλωσης.  Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την άµεση καθίζηση, αποκλείοντας την ακριβή ταυτοποίηση  

της φύσης των διαφορετικών µορφών που σχηµατίζονται στα αρχικά 

στάδια. Σε αυτές τις µελέτες, βρέθηκε, ότι οι αντιδράσεις που 

πραγµατοποιούνταν, ήταν µεγάλης τάξης (k > 2) ενώ οι διαφορετικές 

φάσεις της καθίζησης εξαρτώνται άµεσα από τη θερµοκρασία του 

διαλύµατος.  

 

1.3. ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ 

Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα αποτελέσµατα της κρυστάλλωσης του 

ανθρακικού ασβεστίου σε υδατικά διαλύµατα είναι ένα πρόβληµα που 

απασχολεί την επιστηµονική κοινότητα λόγω της ευρείας χρήσης του 

νερού στη βιοµηχανία. Η ανάπτυξη των κρυστάλλων ανθρακικού 

ασβεστίου έχει διάφορες  εφαρµογές στον βιοµηχανικό τοµέα. [13], [14]. 

Η κύρια χρήση του ανθρακικού ασβεστίου είναι στην 

κατασκευαστική βιοµηχανία για την παραγωγή µαρµάρου ή 
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µαρµαρόσκονης και σαν συστατικό του τσιµέντου. Επίσης, σηµαντική 

είναι η χρήση του για την παραγωγή µεταλλικού  σιδήρου από τον 

αιµατίτη (Fe2O3.xH2O). Κατά τη χύτευση του σιδήρου, όπου γίνεται ο 

διαχωρισµός του µεταλλικού σιδήρου από τις προσµίξεις (κατά κύριο λόγω 

όξινες, SiO2 ή  πυριτικές ενώσεις SiO32- ), προστίθεται ανθρακικό ασβέστιο.  

Με αυτό τον τρόπο γίνεται η in situ µετατροπή του ανθρακικού ασβεστίου  

σε οξείδιο του ασβεστίου σχηµατίζοντας τη µεταλλουργική σκωρία η οποία 

και αποµακρύνεται.  

�

Εικόνα 1.3.1: Παραγωγή µεταλλικού σιδήρου από αιµατίτη σε ειδικό φούρνο 
(Blast furnace) στο Σεστάο της Ισπανίας. Ο πραγµατικός φούρνος βρίσκεται 

εσωτερικά αυτής της κατασκευής. 

 

Το ανθρακικό ασβέστιο έχει και άλλες εφαρµογές στην εξόρυξη 

πετρελαίου, στην παρασκευή πλαστικών, στην σταθεροποίηση του 

πολυπροπυλενίου σε υψηλές θερµοκρασίες, σε θερµοστατικές ρητίνες, σε 

κεραµικά υλικά (70 – 80 % limestone), στην παραγωγή γυαλιού και σε 

άλλες εφαρµογές της καθηµερινής ζωής.  
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Το ανθρακικό ασβέστιο όµως σε όποια µορφή και αν χρησιµοποιηθεί δεν 

αποµακρύνεται εύκολα λόγω της χαµηλής του διαλυτότητας. Το φυσικό 

σκληρό νερό περιέχει διάφορα ανθρακικά άλατα σε τρεις κύριες µορφές: 

τον ασβεστίτη, το βατερίτη και τον αραγονίτη, µε τον ασβεστίτη σε 

µεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό το νερό χρησιµοποιείται σε διάφορες 

βιοµηχανικές διεργασίες όπως ψύξη, βρασµός, αφαλάτωση, εξόρυξη 

πετρελαίου κ.α., και προκαλεί σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε 

το σχηµατισµό και την απόθεση δυσδιάλυτων αλάτων στις επιφάνειες του 

βιοµηχανικού εξοπλισµού και τη βαθµιαία διάβρωση των µεταλλικών 

επιφανειών. [15], [16]. 

Τα ιζήµατα που σχηµατίζονται κατά κύριο λόγο είναι ανθρακικά (CO32-), 

φωσφορικά (PO43-), θειικά (SO42-) και πυριτικά άλατα του ασβεστίου 

(Ca2+), του  µαγνησίου (Mg2+), του βαρίου (Ba2+) και του στροντίου (Sr2+). 

Ο σχηµατισµός των ιζηµάτων αυτών πάνω στις «κρίσιµες» επιφάνειες 

παρεµποδίζει την αποτελεσµατική εναλλαγή θερµότητας (θερµή αντίδραση 

/ ψυκτικό νερό) καθώς και την οµαλή ροή του νερού (µειώνεται η 

εσωτερική διάµετρος των σωλήνων ροής), ενισχύει την πιθανότητα 

διάβρωσης κάτω από το σχηµατιζόµενο ίζηµα και τέλος οδηγεί σε σπατάλη 

ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της αναγκαιότητας για µεγαλύτερη πίεση του 

νερού (εικόνα 1.3.1) [17], [18]. 
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Εικόνα 1.3.2: Εναπόθεση δυσδιάλυτων αλάτων σε επιφάνειες ανταλλαγής        
θερµότητας 

Πηγή: .  L. Legrand, P. Leroy, Prevention of corrosion and scaling in water 
supply systems, Ellis Horwood Series in Water and Waste Technology  

 

     Οι τρόποι αντιµετώπισης του φαινοµένου αυτού που έχουν προταθεί 

κατά καιρούς περιλαµβάνουν πολυδάπανες και επικίνδυνες µεθόδους 

όπως τη µηχανική αποµάκρυνση των ιζηµάτων και τον χηµικό 

καθαρισµό µε οξέα µε απαραίτητη τη διακοπή της βιοµηχανικής 

διεργασίας. Μια πιο αποτελεσµατική, και ήπια λύση στο πρόβληµα 

στοχεύει στην πρόληψη της ιζηµατογένεσης και στον έλεγχο της 

διάβρωσης, και αναφέρεται στην προσθήκη µέσα στο βιοµηχανικό νερό 

υδατοδιαλυτών παρεµποδιστών κρυστάλλωσης σε πολύ µικρές 

συγκεντρώσεις (ppm). Ένα από τα βασικά είδη παρεµποδιστών που 

χρησιµοποιεί η σύγχρονη βιοµηχανία είναι διάφορα οργανικά 

πρόσθετα όπως απλά καρβοξυλικά οξέα, πολυκαρβοξυλικά οξέα και 
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πολυφωσφονικά οξέα καθώς και πολυµερή που έχουν σαν δοµική 

µονάδα το ακρυλικό οξύ [19], [20], [21]. 

1.4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ  

 

Είναι γνωστό ότι ανιοντικά οργανικά πρόσθετα που χρησιµοποιούνται σε 

διαδικασίες παρεµπόδισης-κρυσταλλοποίησης του ανθρακικού ασβεστίου, 

µπορούν λόγω επιφανειακής πρόσδεσης (surface complexation) σε αυτό,  

να  διαφοροποιούν το µέγεθος των κρυστάλλων, την κρυστάλλωση του 

γύρω από ένα πυρήνα και να ελέγχουν τον πολυµορφισµό. Έχουν 

προταθεί κάποιοι µηχανισµοί δράσης, αυτών των οργανικών ουσιών στην 

κρυστάλλωση του ανθρακικού ασβεστίου, που κυρίως βασίζονται στην 

επίδραση αυτών πάνω στις θέσεις πυρήνωσης, ως υποστρώµατα στην 

επιταξική αύξηση (epitaxial growth) και ως απλοί παρεµποδιστές της 

αύξησης του βαθµού κρυστάλλωσης. Πειραµατικά, βρέθηκε ότι µε χρήση 

οργανικών ουσιών, όπως το κιτρικό νάτριο και µαλικό νάτριο, αποφεύγεται 

σε µεγάλο βαθµό ο πολυµορφισµός και το µεγαλύτερο ποσοστό 

ανθρακικού ασβεστίου είναι στην σταθερή µορφή του ασβεστίτη [22], [23]. 

Συγκεκριµένα καρβοξυλικά οξέα προσδένουν τα ιόντα του δισθενούς 

ασβεστίου και το γεγονός αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον επειδή τέτοιου 

είδους αλληλεπιδράσεις συµβαίνουν στο αίµα  και αρκετές οστεϊκές 

πρωτεΐνες περιέχουν τροποποιηµένα κατάλοιπα αµινοξέων γ-

καρβοξυγλουταµινικό (Gla) και 8-καρβοξυασπαρτικό οξύ (Asa). Είναι 

γνωστό ότι τα κατάλοιπα Gla εµπλέκονται στην πρόσδεση ιόντων ασβεστίου 

στο αίµα και τις πρωτεΐνες των οστών. Η πρόσδεση των ιόντων ασβεστίου 
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στα καρβοξυλικά µπορεί να γίνει µε δυο τρόπους: (1) το µέταλλο να 

προσδένεται σε ένα µόνο άτοµο οξυγόνου και (2) το µέταλλο να 

προσδένεται ταυτόχρονα και στα δύο άτοµα οξυγόνου. Στα δικαρβοξυλικά 

αµινοξέα όπως το Gla  και το Asa το  ασβέστιο µπορεί να συνδέεται επίσης 

και σε δύο άτοµα οξυγόνου αλλά διαφορετικών καρβοξυλίων (εικόνα 

1.4.1). Αυτό παρατηρείται συχνά σε µηλονικά άλατα του ασβεστίου.                                                 

 

Εικόνα 1.4.1: Πρόσδεση των ιόντων ασβεστίου στα καρβοξυλικά οξέα 

Πηγή: Williams, R. J. In Calcium Binding Proteins and Calcium 
Function 

 
 

1.5. OΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ 

 

Σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες που συµβαίνουν σε υδατικά διαλύµατα, τα 

µεταλλικά ιόντα επιδρούν αρνητικά και µπορούν να δηµιουργήσουν 

αρκετά προβλήµατα. Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι σχηµατίζονται 

δυσδιάλυτα άλατα των αλκαλικών γαιών ή άλλων βαρέων µετάλλων. Ο 

σχηµατισµός αυτών των ιζηµάτων µπορεί να αποφευχθεί µε τη 

στοιχειοµετρική συµπλοκοποίηση των κατιόντων των µετάλλων. Γι’ αυτό το 

σκοπό χρησιµοποιούνται κατά καιρούς διάφοροι συµπλοκοποιητές, όπως 

το πασίγνωστο EDTA (ethylenediamine-tetraacetic acid), οι οποίοι έχουν 

την ικανότητα να προσδένουν τα µεταλλικά ιόντα µε αποτέλεσµα αυτά να 

χάνουν τα αρχικά χαρακτηριστικά τους. Κατά κύριο λόγο σχηµατίζονται 
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δακτύλιοι µε την αντίδραση ενός πολυσθενούς µεταλλικού ιόντος και ενός 

οργανικού συµπλοκοποιητή ή χηλικού παράγοντα. Οι χηλικοί παράγοντες 

χρησιµοποιούνται για τη διαλυτοποίηση και/ή τη µεταφορά µεταλλικών 

κατιόντων σε βιολογικές αλλά και σε συνθετικές πορείες. Φυσικοί 

συµπλοκοποιητές είναι η χλωροφύλλη, η αιµογλοβίνη και η αιµοκυανίνη.    

Τα οργανοφωσφορικά, τα οποία κατηγοριοποιούνται και ως 

συµπλοκοποιητές, χρησιµοποιούνται ως χηλικοί υποκαταστάτες ή ως 

παρεµποδιστές. Έτσι η εύρεση νέων, µη-βλαβερών για το περιβάλλον και 

τον άνθρωπο, ουσιών είναι επιθυµητή προς χρήση τόσο στη βιοµηχανία 

όσο και στην απλή καθηµερινή ζωή.  

Ο πρώτος χηλικός παράγοντας που παρήχθη βιοµηχανικά ήταν το NTA 

(nitrilotriacetic acid) το 1936, και ακολούθησε το EDTA το 1939 [24], 

[25], [26]. 

Παρ’ όλο που η χρήση αυτών των χηλικών συµπλόκων και παραγόντων 

βελτίωσε πολλές χηµικές και βιοµηχανικές διαδικασίες ή για πρώτη φορά 

καθιστούσε µια χηµική αντίδραση επιτυχή σε πολλές περιπτώσεις βρέθηκε 

ότι ήταν και φιλική προς το περιβάλλον. Λόγω της υψηλής σταθερότητας 

των συµπλόκων ήταν πολύ δύσκολη η αποµάκρυνσή τους από τα 

προκύπτοντα νερά. Όµως οι πολικοί συµπλοκοποιητές δεν απορροφόνταν 

καθόλου οπότε δεν επηρέαζαν καθόλου τα φυτά που χρησιµοποιούνταν 

για τον βιολογικό καθαρισµό των νερών. Τα οργανοφωσφωρικά µπορούν 

να καταλήξουν στο περιβάλλον γιατί έχουν την ικανότητα να 

απορροφώνται από τα λύµατα και να συµπλοκοποιούνται µε τα βαρέα 

µέταλλα που περιέχονται µέσα σε αυτά.  
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Παράλληλα, βρέθηκε ότι και τα οργανικά φωσφονικά µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν σε διάφορες βιοµηχανικές, βιολογικές και 

φαρµακευτικές εφαρµογές.  

Συγκεκριµένα, στη βιοµηχανία βρίσκουν εφαρµογή σαν 

παρεµποδιστές σχηµατισµού δυσδιάλυτων αλάτων, ενώ στο φαρµακευτικό 

και ιατρικό τοµέα χρησιµοποιούνται ως ρυθµιστές του µεταβολισµού του 

ασβεστίου, ειδικά σε ασθένειες των οστών.  

Τα πολυφωσφονικά οξέα είναι οργανικές ενώσεις που περιέχουν 

πολλαπλές φωσφονικές οµάδες [R3C-PO(OH)2] (εικόνα 1.5.1). Ο δεσµός C-

P που περιέχουν καθιστά τις ενώσεις αυτές εξαιρετικά ανθεκτικές στην 

υψηλή θερµοκρασία και σε ακραίες τιµές pH. Είναι ενώσεις υδατοδιαλυτές 

και έχουν χαµηλή τοξικότητα. Πολλές από αυτές είναι απρόσβλητες από 

την παρουσία οξειδωτικών (που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των 

µικροοργανισµών, π.χ. υποχλωριώδη ιόντα) ή µικροβιακού φορτίου, που 

τυχόν περιέχονται στο ψυκτικό νερό [27], [28]. 

Χρησιµοποιούνται δε, σε πολύ µικρές ποσότητες της τάξης των ppm. Στο 

pH του ψυκτικού νερού που κυµαίνεται µεταξύ 7- 9.8  τα πολυφωσφονικά 

οξέα βρίσκονται στη µερικώς αποπρωτονιωµένη τους µορφή (πολυδοντικοί 

υποκαταστάτες, εικόνα 1.5.1). 
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�

Εικόνα 1.5.1: Αντιπροσωπευτικές δοµές φωσφονικών παρεµποδιστών 

Πηγή: P. Knepper, Trends in Analytical Chemistry 
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1.6. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι ο σχεδιασµός και η κατασκευή 

πιλοτικής µονάδας ανακυκλοφορίας νερού µε θερµοεναλλάκτη και 

ψυκτικό πύργο όπως αυτή εφαρµόζεται στην βιοµηχανία. Επίσης, η 

παρούσα εργασία περιλαµβάνει τη χρήση αυτής της πιλοτικής µονάδας 

για τη µελέτη παρεµποδιστικής ικανότητας χηµικών ενώσεων στο 

σχηµατισµό δυσδιαλύτων αλάτων που αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα σε 

βιοµηχανικά ψυκτικά συστήµατα, µε έµφαση στην επίδρασή τους στην 

επικάθιση αυτών των δυσδιάλυτων αλάτων στις θερµαινόµενες επιφάνειες. 

Έµφαση έχει δοθεί σε ένα συχνά απαντώµενο άλας, το ανθρακικό 

ασβέστιο, καθώς επίσης και σε δύο κατηγορίες παρεµποδιστών, στα 

φωσφονικά οξέα (2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic) acid και [bis- 

hexamethylenetriamine-pentakis (methylenephosphonic acid)] και στα 

καρβοξυλικά πολυµερή (carboxymethyl inulin). Τα τελευταία θεωρούνται 

«πράσινα» πρόσθετα, αφού είναι πολυµερή που εµφανίζουν φιλικότητα 

προς το περιβάλλον και είναι µη τοξικά και βιοαποικοδοµήσιµα.  
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2. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΝΑ-

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΟΕΝΑΛΛΑΚΤΗ-ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 

 

2.1. ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Η διατήρηση της ενέργειας, η διατήρηση της µάζας και η διατήρηση της 

ορµής είναι µαθηµατικά έννοιες ανάλογες. Η συζήτηση για την µια ισχύει 

εξ ίσου καλά και για τις υπόλοιπες. Θα επιλέξουµε την ενέργεια για µια 

λεπτοµερή συζήτηση. Ακόµα θα εξετάσουµε µια µονοδιάστατη περίπτωση 

διατήρησης της ενέργειας. Στην απλή περίπτωση του όγκου της εικόνας 

2.1.1. θερµότητα εισέρχεται από τα αριστερά και εξέρχεται από τα δεξιά.  

 

 

Εικόνα 2.1.1: Ισοζύγιο εισερχόµενης κ εξερχόµενης µάζας-ενέργειας στον όγκο V 

Πηγή: Mccabe, Smith, Harriott, «Βασικες ∆ιεργασίες Χηµικής Μηχανικής» 

 

Τα εµβαδά εισόδου και εξόδου δεν είναι απαραίτητα ίσα, αλλά η είσοδος 

και η έξοδος πραγµατοποιούνται µόνο σε µια διεύθυνση, την x. Στις 

διευθύνσεις y και z δεν υπάρχει µεταφορά. Οι υποθέσεις µας ορίζουν αυτό 

που είναι γνωστό σαν πρόβληµα µονοδιάστατης µεταφοράς. Επειδή το 

σχήµα της εισόδου και της εξόδου δεν παίζει κανένα ρόλο στο πρόβληµα, 
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µπορούµε να φαντασθούµε ότι είναι κυκλικές. Επίσης, επειδή δεν 

υπάρχει παραγωγή ή απώλεια στις πλευρές του εξεταζόµενου κυλίνδρου, ο  

όγκος της εικόνας 2.1.1 µπορεί να περιγραφεί σαν µια οπή σε ένα παχύ 

κοµµάτι µονωτικού υλικού. Υπάρχουν τέσσερεις όροι που πρέπει να 

συζητηθούν [29]. 

Ø ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ (ΕΙΣΟ∆ΟΣ) 

Η ποσότητα που εισέρχεται στον όγκο (V) είναι η θερµότητα σε µια 

χρονική περίοδο. Θα λέµε ότι η θερµότητα εισέρχεται από την επιφάνεια 1 

κατά την διεύθυνση x µόνο. 

Ø ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ (ΕΞΟ∆ΟΣ) 

Είναι η ποσότητα της θερµότητας που εξέρχεται την ίδια περίοδο χρόνου 

από την επιφάνεια 2. Κι΄ αυτή περιορίζεται µόνο στην διεύθυνση x. 

Ø ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ) 

Είναι δυνατόν την ίδια περίοδο του χρόνου να παράγεται µέσα στον όγκο 

(V) θερµότητα. Ένας τρόπος παραγωγής είναι µε την παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας (αντίσταση). 

Ø ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ 

Αν η µεταφορά θερµότητας δεν πραγµατοποιείται σε µια σταθεροποιηµένη 

κατάσταση, τότε η θερµοκρασία µεταξύ των δύο επιφανειών 1 και 2 µπορεί 

να αυξάνεται ή να µειώνεται τη ίδια χρονική περίοδο. Σε συνθήκες 

σταθεροποιηµένης κατάστασης ο όρος συσσώρευση είναι µηδέν. 

 

Οι τέσσερεις έννοιες (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ, ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ και 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ιδιότητας) που δόθηκαν παραπάνω είναι ικανές για να 

περιγράψουν το ισοζύγιο της θερµότητας στον όγκο της εικόνας 2.1.1. Σε 
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σταθεροποιηµένη κατάσταση ο ρυθµός εισερχόµενης θερµότητας στο 

σύστηµα συν το ρυθµό γένεσης-παραγωγής θερµότητας µέσα στο σύστηµα 

(θετική ή αρνητική) πρέπει να είναι ίσος µε το ρυθµό τον οποίο εξέρχεται η 

θερµότητα από το σύστηµα, αλλιώς θα έχουµε συσσώρευση θερµότητας 

µέσα στο σύστηµα. Ο νόµος διατήρησης ενέργειας (ή µάζας ή ορµής) µας 

λέει: 

 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ+ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ=ΠΑΡΑΓΩΓΗ+ΗΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝ  (2,1) 

  

Με απλά λόγια: ότι εισέρχεται συν ότι παράγεται µέσα στο σύστηµα πρέπει 

να εξέρχεται ή να παραµένει. Η εξίσωση (1) αποτελεί τη γενικευµένη 

εξίσωση του ισοζυγίου ιδιότητας και την συζητήσαµε  αναφερόµενοι στη 

θερµότητα [29]. 

 

2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  

 

Η εξίσωση µεταφοράς θερµότητας από τον νόµο του Fourier δίνεται από 

την σχέση: 

 

             =
LmA
Q

x
T

k
∆
∆

−  (2,2) 

Όπου: 

Q: η µεταφερόµενη θερµότητα 

LmA : το µέσο λογαριθµικό εµβαδό της επιφάνειας εναλλαγής θερµότητας 
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∆Τ: η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ των δυο πλευρών της επιφάνειας 

εναλλαγής θερµότητας 

∆χ: το µήκος µεταφοράς της θερµότητας µεταξύ των δυο πλευρών της 

επιφάνειας στην κατεύθυνση χ 

k: η θερµική αγωγιµότητα του υλικού της επιφάνειας εναλλαγής 

θερµότητας 

Η παραπάνω σχέση µπορεί να ανασχηµατιστεί σε µια γενική εξίσωση 

ρυθµού: 

( ) ( )
( )ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

∆ΥΝΑΜΗ∆ΡΩΣΑ
=ΡΥΘΜΟΣ

o
    (2,3) 

    

( ) ( ) ( )xxm Ax
A

δ
ψ
/∆
∆

=Ψ−     (2,4) 

Όπου: 

Ψ: µεταφερόµενη θερµότητα – µάζα – ορµή  

∆ψ: διαφορά θερµοκρασίας – συγκέντρωσης – ταχύτητας 

Α: η επιφάνεια εναλλαγής θερµότητας – µάζας – ορµής 

∆χ: το µήκος µεταφοράς της θερµότητας – µάζας – ορµής µεταξύ των δυο 

πλευρών της επιφάνειας στην κατεύθυνση χ 

δΑχ: το απειροελάχιστο εµβαδό της επιφάνειας εναλλαγής θερµότητας – 

µάζας – ορµής στην κατεύθυνση χ 

Η έννοια της αντίστασης εφαρµόζεται σε µια ποικιλία προβληµάτων. Η 

µεταφορά θερµότητας είναι η πιο κοινή περίπτωση αυτής της εφαρµογής 

και παραδείγµατα αγωγής θερµότητας και συναγωγής (δηλ. της µεταφοράς 

ενός συµπαγούς ρευστού εξαιτίας µια κατευθυνόµενης εξωτερικής 
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επίδρασης όπως η διαφορά πίεσης ή η επίδραση της βαρύτητας) όπου η 

έννοια της αντίστασης είναι σηµαντική, συναντάµε κάθε µέρα στο 

περιβάλλον από το σπίτι µας µέχρι την βιοµηχανία [29]. 

Μια σύγκριση του µονοδιάστατου προβλήµατος αγωγής θερµότητας µε ένα 

ηλεκτρικό κύκλωµα είναι χρήσιµη σ΄ αυτό το σηµείο. Στη µελέτη του 

ηλεκτρικού κυκλώµατος ο νόµος του Ohm επιβάλλει ότι ο ρυθµός ροής 

ηλεκτρονίων (ρεύµα) ισούται µε την διαφορά δυναµικού (τάση) δια της 

αντίστασης. Για µοριακή µεταφορά κάτω από συνθήκες µόνιµης 

κατάστασης χωρίς παραγωγή το γινόµενο  AmΨ  είναι ανάλογο του 

ρεύµατος και η διαφορά ψ∆  είναι ανάλογη της τάσης. Έτσι οι υπόλοιποι 

όροι µπορούν να αποτελέσουν όλοι µαζί τον όρο της αντίστασης. Ειδικά 

για την µονοδιάστατη µεταφορά θερµότητας από τον νόµο του Fourier 

γίνεται: 

 

( )
( )

( ) R
k

x

c
k

x
c

q

x

p

x

p ∆Τ
=

Α
∆
∆Τ

=

Α
∆
∆Τ

=−

ρ

ρ
   (2,5) 

Οπού ο όρος της αντίστασης R είναι: 

 

xk
x

R
Α
∆

=     (2,6) 

και: 

q: η µεταφερόµενη θερµότητα 

∆Τ: η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ των δυο πλευρών της επιφάνειας 

εναλλαγής θερµότητας 
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∆χ: το µήκος µεταφοράς της θερµότητας µεταξύ των δυο πλευρών της 

επιφάνειας στην κατεύθυνση χ 

Α: η επιφάνεια εναλλαγής θερµότητας στην κατεύθυνση χ 

k: η θερµική αγωγιµότητα του υλικού της επιφάνειας εναλλαγής 

θερµότητας 

ρ: η πυκνότητα του ρευστού  

cp: η θερµοχωρητικότητα του ρευστού σε σταθερή πίεση 

R: η αντίσταση στη µεταφορά θερµότητας 

 

Οι εξισώσεις (2,5) και (2,6) εφαρµόζονται για µόνιµη κατάσταση. Επίσης 

είναι χρήσιµες µόνο όταν η θερµική αγωγιµότητα είναι σταθερή. Η δρώσα 

δύναµη, στην περίπτωση µεταφοράς θερµότητας, είναι η διαφορά ∆Τ 

θερµοκρασίας: 

 

12 Τ−Τ=∆Τ  

 

Σηµειώνεται ξανά ότι το αρνητικό πρόσηµο στο νόµο του Fourier απαιτεί 

θετική ροή θερµότητας για αρνητική κλίση θερµοκρασίας [29]. 

 

2.3  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

2.3.1 Υπολογισµός ολικού συντελεστή µεταφοράς θερµότητας h 

 

Πριν προχωρήσουµε στον υπολογισµό του ολικού συντελεστή µεταφοράς 

θερµότητας θα κάνουµε ορισµένες παραδοχές, θεωρούµε λοιπόν: 
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• Μονοδιάστατη µεταφορά θερµότητας 

• Μεταφορά θερµότητας µε αγωγή 

• Μεταφορά θερµότητας σε συνθήκες µόνιµης κατάστασης 

• Η θερµοκρασία του νερού µέσα στο θερµαντήρα είναι η ίδια µε αυτή 

στην έξοδο 

• Θερµική αγωγιµότητα σταθερή 

 

Οπότε έχουµε 

R
h

1
=   (2,7) 

 

Eπειδή έχουµε κάνει την παραδοχή, ότι η µεταφορά θερµότητας γίνεται µε 

µοριακά µέσα, τότε η θερµότητα δίνεται από το νόµο του Fourier [29].  

 

=
LmA
Q

R
T

Q
r
T

kAQ
r
T

k Lm

∆
−=⇔

∆
∆

−=⇔
∆
∆

−  όπου 
LmkA
r

R
∆

=  

 

Εικόνα 2.3.1: ∆ιατοµή Θερµότητας µέσω κυλίνδρου µε παχύ τοίχωµα 

Πηγή: Mccabe , Smith, Harriott «Βασικες ∆ιεργασίες Χηµικής Μηχανικής 
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Ακόµα , θεωρούµε ότι η µεταφορά της θερµότητας δια των τοιχωµάτων του 

σωλήνα δεν εξαρτάται από την ροή, ούτε από την ιδιότητα που 

µεταφέρεται, παρά µόνο από την γεωµετρία, οπότε χρησιµοποιούµε τον 

όρο του µέσου λογαριθµικού εµβαδού [29]. 

 

( )










−
=

1

2

12

ln

2

r
r

rrL
ALm

π
    (2,8) 

 

Αντικαθιστώντας, τα αριθµητικά δεδοµένα στην σχέση (2,8) , όπου ∆r = r1- 

r2 = 0,002m (πάχος σωλήνα) και L = 50 cm (µήκος σωλήνα). Οπότε 

έχουµε: 

 

2
2

097,0
065,0

00314,0

03,0
032,0

ln

2
002,05,014,32

m
m

m
m

mm
ALm ==










⋅⋅⋅
=  

 

Επίσης, θεωρούµε ότι ο σωλήνας είναι από σίδηρο και η θερµική 

αγωγιµότητα του δίνεται από την βιβλιογραφία [29] mK
Wk 45=   

 

Τότε, από την σχέση (2,6) 
J
Ks

mmKs
J

m
R 00046,0

097,045

002,0
2
==   και τέλος από 

την σχέση (2,7) έχουµε: 
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Ks
J

h
J

KsR
h 2174

00046,0

11
=⇔== . 

   

2.3.2 Υπολογισµός ισοζυγίων µάζας και ενέργειας 

 

 

Εικόνα 2.3.2: Θερµαντήρας 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 

∆εδοµένα για τον σχεδιασµό: 

• Μαζική παροχή στην είσοδο και στην έξοδο του θερµαντήρα  

m1= m2= 40 
min
kg

 

• Θερµοκρασία εισόδου Τ1= 18 0C 

• Θερµοκρασία εξόδου   Τ2 = 40 0C 

• Πυκνότητα νερού ρ = 1000  
3m
kg

 

• Όγκος νερού στον θερµαντήρα    V= 10 lit = 0,01 m3  

• Θερµοκρασία αντίστασης Ταντίστασης = 90 0C 

• Θερµοχωρητικότητες εισόδου – εξόδου cp1= 4184
Kkg
J
⋅

, cp2= 4179 
Kkg
J
⋅

 

αντίστοιχα. 
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Ισοζύγιο µάζας 

Θεωρούµε ότι η συσσώρευση µάζας στο θερµαντήρα είναι µηδέν οπότε το 

ισοζύγιο µάζας γίνεται:  

21 mm =  (2,9) 

 

Ισοζύγιο ενέργειας 

 

[ ]τηταςθερµπαραγωγξοδοςσοδοςερευσηυσσ όήέίώ +−=Σ  (2,10) 

 

Θεωρούµε θερµοκρασία αναφοράς Τref = 18 0C, εποµένως έχουµε 

Συσσώρευση:   ( )[ ] ( )[ ]
trefpίttrefpί TTcmTTcm −−−

∆+ 2222 ουδοχεουδοχε  (2,11) 

 

Είσοδος : ( ) tTTcm refp ∆−111 =0 (2,12) 

Έξοδος : ( ) tTTcm refp ∆−222  (2,13) 

Παραγωγή θερµότητας: ( ) tTThQ ί ∆−= 2στασηςαντ  (2,14) 

Οπότε το ισοζύγιο ενέργειας  µετατρέπεται, αντικαθιστώντας τα αριθµητικά 

δεδοµένα στις σχέσεις (2,11 έως 2,14) και την τιµή του ολικού συντελεστή 

µεταφοράς θερµότητας, που υπολογίσαµε στην παράγραφο (2.3.1) οπότε 

έχουµε: 

( ) ( )⇔−−−=
∂
∂

1890 222 TcmTh
t
T

cm ppίουδοχε  

 

=
∂
∂

⋅
t
T

kgK
J

kg 417910 ( ) ( )⇔−⋅−− 18417967,0902174 T
kgK
J

s
kg

T
Ks
J
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⇔+−−=
∂
∂

504002800217419566041790 TT
t
T

 

 

T
t
T

12,09,541790 −=
∂
∂

  (2,15) 

 

Ολοκληρώνοντας την διαφορική εξίσωση (2,15) µε την µέθοδο των 

διαχωριζοµένων µεταβλητών έχουµε: 

∫∫ =
−

t

dtdT
T 0

40

18 12,09,5
1

 (2,16) 

όπου  ∫ −
=
40

18 12,09,5
1

dT
T

A  (2,17) 

Το ολοκλήρωµα Α θα λυθεί µε την µέθοδο της αντικατάστασης, εποµένως 

γίνεται: Θέτουµε όπου T12,09,5 −=θ  και  θθ ddTdTd
12,0
1

12,0 −=⇔−=  και 

τα όρια ολοκλήρωσης είναι: 74,31 =θ  και  1,12 =θ , οπότε το ολοκλήρωµα Α 

µετατρέπεται σε: 

[ ] [ ] ( )∫ =−−=−−=−=−
1,1

14,3

32,1095,0
12,0
1

)74,3ln()1,1ln(
12,0
1

ln
12,0
11

12,0
1 θθ

θ
d  

 

20,10)225,1(33,8 =−−  

 

Oπότε η σχέση (2,16) γίνεται: 
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∫ ≈⇔=
t

stdt
0

1020,10    (2,18) 

 

Ο χρόνος που υπολογίσαµε µε την βοήθεια των ισοζυγίων µάζας και 

ενέργειας, αντιστοιχεί στον χρόνο που χρειάζεται η θερµοκρασία του νερού 

µέσα στο δοχείο του θερµαντήρα να αυξηθεί από τους 18 0C στους 40 0C, 

όταν η αντίσταση έχει πυρακτωθεί και έχει φθάσει περίπου στην 

θερµοκρασία των 90 0C. 

 

2.3.3 Υπολογισµός της ισχύος της αντίστασης 

 

Η ισχύς της αντίστασης δίνεται από την σχέση: 

 

t
W

=Ρ  (2,19) 

Όπου W είναι το έργο που παράγει η αντίσταση και δίνεται από την σχέση: 

 

tIVW ⋅⋅=   (2,20) 

Όπου V η τάση, I η ένταση του ρεύµατος και t ο χρόνος. Αντικαθιστώντας 

τα αριθµητικά δεδοµένα για V = 220 volt , I = 20 Ampere και t = 10 sec 

που υπολογίσαµε από την λύση των ισοζυγίων µάζας και ενέργειας, (σχέση 

2,18) προκύπτει ότι το έργο ισούται µε: 

 

JAVW 44000sec1020220 =⋅⋅=    ή  44KJ 
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Εποµένως η ισχύς που χρειάζεται η αντίσταση για να θερµάνει το νερό στο 

θερµαντήρα από την θερµοκρασία των 18 0C στους 40 0C σε χρόνο t = 10 

sec δίνεται από την σχέση  (2,19) θέτοντας τα αριθµητικά δεδοµένα, οπότε 

έχουµε: 

kw
s
KJ

t
W

P 4,4
10
44

===  

2.3.4 Υπολογισµός των διαστάσεων του θερµαντήρα 

 

Ο όγκος του νερού που θέλουµε να υπάρχει µέσα στον θερµαντήρα είναι V 

=10 lit ή V=0,01 m3 . Συνεπώς έχουµε: 

 

hAV ⋅=   (2,21) 

Όπου: 

h: το µήκος του θερµαντήρα 

Α: η επιφάνεια του δακτυλιδιού που σχηµατίζεται µεταξύ του σωλήνα της 

αντίστασης και του κελύφους του θερµαντήρα (σκιαγραφηµένη επιφάνεια, 

βλέπε εικόνα 2.3.4.1). Εποµένως η επιφάνεια Α δίνεται από την σχέση: 

 

( ) ( ) ( )rRrRrRA −⋅+=−⋅= ππ 22  (2,22) 

Όπου: 

R: η ακτίνα του εξωτερικού κυλίνδρου (κελύφους) και r η ακτίνα του 

εσωτερικού κυλίνδρου (θερµαινόµενου σωλήνα), των οποίων οι τιµές είναι 

R= 0,096 m και r= 0,0175 m αντίστοιχα. 
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Εικόνα 2.3.3: Τοµή Θερµαντήρα 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Εποµένως από την σχέση (2,21) µε  την βοήθεια της σχέσης (2,22) και 

αντικαθιστώντας τα αριθµητικά δεδοµένα υπολογίζουµε το µήκος του 

θερµαντήρα h, oπότε έχουµε: 

 

( ) ( )

cmhmh

m
m

mm
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rR
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hhAV
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00891,014,3
01,0
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2
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2222
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2.3.5 Υπολογισµός του αριθµού Reynolds  

 

Η ροή του νερού στην µονάδα επηρεάζει την επικάθιση των αλάτων  στην 

θερµή επιφάνεια. Εποµένως, είναι λογικό να µελετήσουµε τις συνθήκες 

ροής που επικρατούν, υπολογίζοντας τον αριθµό Reynolds, ο οποίος είναι 

αδιάστατος. Για αριθµούς Reynolds µικρότερους από 2100 έχουµε στρωτή 

ροή, ενώ αριθµοί Reynolds από 2100 έως 4000 αντιστοιχούν στην 

µεταβατική περιοχή (∆ιάγραµµα Moody) όπου η ροή µπορεί να είναι 

στρωτή είτε τυρβώδης. Τέλος, για αριθµούς πάνω από 4000 η ροή είναι 

τυρβώδης, [30] και δίνεται από την σχέση: 
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µ
ρ⋅⋅

=
Du

Re    (2,23) 

 

Όπου  D = διάµετρος του σωλήνα 

          u = µέση ταχύτητα του υγρού στον σωλήνα 

          ρ = η πυκνότητα του υγρού 

          µ = το δυναµικό ιξώδες του υγρού 

 

∆εδοµένου  ότι η παροχή του νερού στην µονάδα είναι: 

 

s
m

s
m

s

mlit
Q

333

0006666,0
60
04,0

60
1000

40

min
40 ====  ή   Q= 6,67x 10-4 m3/s 

  

H µέση ταχύτητα του νερού στον σωλήνα δίνεται από την παρακάτω σχέση 

όπου D = 0,025 m (η εσωτερική διάµετρος του αγωγού): 

 

s
m

m
s

m

D
Q

u 1
23

34

2
104,3

1096,1

1067,6

4

−
−

−

×=
×

×
==

π
   (2,24) 

 

Το δυναµικό ιξώδες µ του νερού στους 18 0C (64,40 0F σχέση 2,25) από 

την βιβλιογραφία [30] προκύπτει ότι είναι µ =1,129 cP = 1,13x10-3 

kg/ms. 
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( ) F
C
F

CTF
0

0

0
0 40,6440

1
8,1

4018 =−








∆
∆

+=  (2,25) 

 

Εποµένως, ο αριθµός Reynolds υπολογίζεται από την σχέση (2,23), 

αντικαθιστώντας τα αριθµητικά δεδοµένα, όπου ρ =1000 kg/m3 : 

 

3

3

3
105,7

1013,1

1000025,034,0
Re ×=

×

⋅⋅
=

−

ms
kg

m
kgms

m
 

O αριθµός Reynolds που υπολογίσαµε παραπάνω, από το διάγραµµα 

Moody (∆ιάγραµµα 2.3-1) µας δείχνει ότι επικρατούν συνθήκες 

µεταβατικής ροής στην µονάδα, δηλαδή η ροή είναι είτε στρωτή είτε 

τυρβώδης [31]. 

 

2.3.6 Υπολογισµός ωφέλιµης ισχύος της αντλίας 

 

Εικόνα 2.3.4: Σύστηµα άντλησης 

Πηγή: Καστρινάκης Ε. «Μηχανικές Φυσικές ∆ιεργασίες» 
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Το αναπτυσσόµενο από την αντλία µανοµετρικό ύψος καθορίζεται από την 

καµπύλη λειτουργίας της και πιο συγκεκριµένα από την χαρακτηριστική 

της καµπύλη του µανοµετρικού ύψους, ∆hα, ως συνάρτηση της  

ογκοµετρικής παροχής Q που ισχύει συνήθως για το νερό. Η 

αναπτυσσόµενη διαφορά πίεσης ∆Ρ µεταξύ κατάθλιψης και αναρρόφησης 

της αντλίας εξαρτάται από την πυκνότητα του υγρού που αντλείται και 

µπορεί να υπολογισθεί από το ισοζύγιο ενέργειας το οποίο δίνεται από την 

σχέση [31]: 

 

f
ss

s
dd

d hh
g
u

g
P

z
g
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g
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αραρ 22

22

  (2,26) 

 

Το ισοζύγιο ενέργειας εφαρµόζεται µεταξύ της κατάθλιψης και της 

αναρρόφησης της αντλίας (βλέπε εικόνα 2.3.6.1). Η απώλεια 

µανοµετρικού ύψους από τριβές µέσα στην αντλία δεν λαµβάνεται υπόψη, 

επειδή µέσα στην αντλία οι απώλειες µανοµετρικού ύψους υπολογίζονται 

στον συντελεστή απόδοσης της αντλίας [31]. Έτσι προκύπτει: 

 



















 −
−∆=−=∆

g
uu

hgPPP sd
sd 2

22

ρ   (2,27) 

 

Αν επί πλέον θεωρηθεί ότι οι διατοµές εισόδου και εξόδου της αντλίας είναι 

ίσες (ή αλλιώς sd uu = ) , τότε προκύπτει για την διαφορά πίεσης µεταξύ 

εισόδου και εξόδου της αντλίας ∆Ρ η σχέση: 
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hgPPP sd ∆=−=∆ ρ   (2,28) 

 

Από την παραπάνω σχέση είναι φανερό ότι η διαφορά πίεσης, η οποία 

αναπτύσσεται από την αντλία, κάτω από τις παραδοχές που έγιναν, είναι 

ανάλογη της πυκνότητας του υγρού. Εποµένως, αν η πυκνότητα του υγρού 

είναι µικρή, η αναπτυσσόµενη πίεση είναι επίσης σχετικά µικρή. Όταν 

υπάρχει σπηλαίωση (δηλ. είναι η κατάσταση στην οποία το αντλούµενο 

υγρό περιέχει διαλυµένα αέρια και µε την ελάττωση της πίεσης 

ελαττώνεται η διαλυτότητα τους οπότε υπάρχει αέρια φάση στη σωλήνωση 

αναρρόφησης), η πυκνότητα ρ είναι πυκνότητα του αέρα ή των ατµών του 

υγρού, µε αποτέλεσµα η αναπτυσσόµενη πίεση να είναι µικρή και 

εποµένως να µην λειτουργεί αποδοτικά η αντλία, ή ακόµη να µην είναι 

δυνατή η άντληση.  

Στην εξίσωση (2,28), το ολικό µανοµετρικό ύψος αντλίας ∆h προκύπτει 

από το ωφέλιµο έργο ανά µονάδα µάζας που απαιτεί το αντλητικό σύστηµα 

(από την αντλία) για να λειτουργήσει, διαιρεµένο µε την επιτάχυνση της 

βαρύτητας ( g
Wh ∆=∆  ). Εποµένως για τον υπολογισµό της απαιτούµενης 

ωφέλιµης ισχύος θα πρέπει το g
Wh ∆=∆   να πολλαπλασιαστεί µε την 

µαζική παροχή του υγρού, ρQ. Εποµένως η ωφέλιµη ισχύς, Ρωφ , 

προκύπτει από την σχέση: 

 

( ) QQghP ⋅∆Ρ=⋅⋅⋅∆= ρωϕ   (2,29) 
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Από τα παραπάνω προκύπτει το µανοµετρικό ύψος του αντλητικού 

συστήµατος της µονάδας, εφαρµόζοντας το ισοζύγιο ενέργειας από την 

επιφάνεια τις λεκάνης (αναρρόφηση) µέχρι την έξοδο του θερµαντήρα 

(κατάθλιψη) και αντικαθιστώντας τα αριθµητικά δεδοµένα στην εξίσωση 

(2,26) έχουµε: 

 

f
ss

s
dd

d hh
g
u

g
P

z
g
u

g
P

z −∆=







++−








++

αραρ 22

22

fsd hhhh −∆=−⇔  (2,30) 

 

Οπότε: 
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(µανοµετρικό ύψος κατάθλιψης)   (2,31) 
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(µανοµετρικό ύψος αναρρόφησης)  (2,32) 

 

fdfsf hhh +=  (µανοµετρικό ύψος από τριβές)  (2,33) 

 

Στους παραπάνω υπολογισµούς έχουν γίνει οι εξής παραδοχές: 

• 0=su  (στην επιφάνεια της λεκάνης) 

• atm
m

NPS 10133,1 2 ==  

• bar
m

NPd 2102 2
5 =×=  



Γενικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  -  Τμήμα Χημείας 

Ε. Αντωνογιαννάκης Σελίδα 51 
 

• 281,9
s

mg =  

Υπολογισµός hf (απώλεια µανοµετρικού ύψους από τριβές) ο οποίος για 

την εν λόγω µονάδα ισούται: 

 

"fff hhh += ε  (2,34) 

Όπου: 

• hfε= απώλεια µανοµετρικού ύψους από τους ευθύγραµµους 

σωλήνες και τους γωνιακούς συνδέσµους [31].  

g
u

D
L

fh Df 2

2

⋅⋅=ε   (2,35) 

 

• hf”= απώλεια µανοµετρικού ύψους από απότοµες συστολές και 

διαστολές [31] (θερµαντήρας) 

g
u

kh f 2

2

" ⋅=    (2,36) 

 

Στη σωλήνωση µεταξύ της επιφάνειας της λεκάνης και της εξόδου από το 

θερµαντήρα υπάρχουν τα εξής εξαρτήµατα: 

• Ευθύγραµµοι σωλήνες συνολικού µήκους (πίνακας 2.3-2) 

( ) mmL 88,238,008,048,037,014,008,014,042,078,0 =++++++++=  ή 

m
m
m

D
L

2,115
025,0
88,2

==  

• Εννέα συνήθεις γωνιακοί σύνδεσµοι 900  (πίνακας 2.3-2) 

288329 =×=
D
Le  
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• Στην είσοδο του θερµαντήρα θεωρείται απότοµη διαστολή οπότε για 

τον συντελεστή απωλειών k σε αυτή την περίπτωση (πίνακας 2.3-2)ισχύει: 

       ( )[ ] [ ] 97,00169,0113,01
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025,0

11 222
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 Οµοίως για την απότοµη συστολή ισχύει (πίνακας 2.3-2) 
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Εποµένως  το hf” υπολογίζεται θεωρώντας  u = 0,34 m/s και g = 9,81m/s2 

οπότε από την σχέση (2,36) έχουµε: 

 

             ( ) mh
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Oµοίως το hfε υπολογίζεται από την σχέση (2,35). Με την βοήθεια του 

διαγράµµατος Moody (∆ιάγραµµα 2.3-1) υπολογίζουµε τον συντελεστή fD 

για λείους σωλήνες µε απόλυτη τραχύτητα hd = 0[3] (πίνακας 2.3-1) και µε 

αριθµό Reynolds Re = 7,5x 103 (∆ιάγραµµα Moody) οπότε fD = 0,029 , τότε 

η σχέση (2,35) γίνεται:   
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Από την σχέση (2,34) έχουµε ότι οι απώλειες µανοµετρικού ύψους από 

τριβές είναι: 

 

mhmmhhh ffff 077,00083,0069,0" =⇔+=+= ε  

 

Οπότε το ολικό µανοµετρικό ύψος ∆h µε την βοήθεια της σχέσης (2,30) 

και αντικαθιστώντας τα αριθµητικά δεδοµένα ισούται: 

 

( ) mhmhhhhhhhh fsdfsd 46,21077,0779,06,20 =∆⇔++=+−=∆⇔−∆=−  

 

Συνεπώς, η ωφέλιµη ισχύς που απαιτείται για να λειτουργήσει το 

αντλητικό σύστηµα της εν λόγω µονάδας ισούται µε την βοήθεια της 

σχέσης (2,29):  

( ) WattPs
m

s
m

m
kgmQghP 140000667,081,9100046,21

3

23 =⇔⋅⋅⋅=⋅⋅⋅∆= ωϕωϕ ρ  

 

ή  KWP 14,0=ωϕ  

 

Πίνακας 2.3-1: Απόλυτη τραχύτητα κυκλικών αγωγών 
Πηγή: Καστρινάκης Ε. «Μηχανικές Φυσικές ∆ιεργασίες» 
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Πίνακας 2.3-2:Απώλειες από τριβές σε συνδέσµους 
Πηγή: Καστρινάκης Ε. «Μηχανικές Φυσικές ∆ιεργασίες» 
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∆ιάγραµµα 2.3-1: ∆ιάγραµµα Moody 
Πηγή: Καστρινάκης Ε., «Μηχανικές Φυσικές ∆ιεργασίες» 
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2.4 ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ  

 

Όταν ένα θερµό υγρό φέρεται σε επαφή µε ένα ακόρεστο αέριο, ένα µέρος 

του υγρού εξατµίζεται και η θερµοκρασία του µειώνεται.  Η πιο σηµαντική 

εφαρµογή αυτής της αρχής είναι η χρήση των πύργων ψύξης για τη 

µείωση της θερµοκρασίας του επανακυκλοφορούµενου νερού των 

συµπυκνωτών και των εναλλακτών σε χηµικές µονάδες, µονάδες 

παραγωγής ισχύος και µονάδες κλιµατισµού.  Οι πύργοι ψύξης είναι 

στήλες µεγάλης διαµέτρου µε πληρωτικό υλικό ειδικού τύπου, 

σχεδιασµένοι έτσι ώστε να εξασφαλίζουν καλή επαφή αέριου – υγρού µε 

µικρή πτώση πίεσης. Το θερµό νερό κατανέµεται στο πληρωτικό υλικό µε 

ακροφύσια ψεκασµού ή µε ένα πλέγµα σωλήνων ή άλλη κατασκευή. Στο 

πληρωτικό υλικό διοχετεύεται αέρας, που κυκλοφορεί ανάµεσα του µε 

ανεµιστήρες εξαναγκασµένου ελκυσµού ή επαγόµενου ελκυσµού ή σε 

µερικούς τύπους µε φυσική συναγωγή [30]. 

Στην εικόνα 2.4.1, παρουσιάζονται δύο από τους κυριότερους τύπους 

πύργων ψύξης. Στον πύργο εγκάρσιας ροής, ο οποίος έχει τετραγωνική 

διατοµή, ο αέρας περνάει οριζόντια µέσα από τους επικλινείς αγωγούς που 

εµποδίζουν τη διαφυγή των σταγόνων του νερού προς τα έξω και 

γωνιαστούς ανακλαστήρες, γνωστούς ως διατάξεις εξάλειψης ροής, που 

συλλέγουν τα περισσότερα σταγονίδια που συµπαρασύρονται µε τον αέρα 

εξόδου. Ο αέρας κινείται µέσα στον πύργο µε τη βοήθεια ενός ανεµιστήρα 

τύπου προπέλας µε πολλές λεπίδες. Σε µεγάλες µονάδες µπορεί να 

ρυθµιστεί το βήµα των λεπίδων, έτσι ώστε να µεταβάλλεται η ροή του αέρα. 

Πολλές φορές ο ανεµιστήρας τοποθετείται στο λαιµό ενός κυλίνδρου µε 
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σχήµα venture (δηλαδή κάθετα στη ροή του αέρα), που προάγει την 

οµαλή ροή του αέρα στον ανεµιστήρα και ανακτά εν µέρει την πίεση στο 

διαστελλόµενο τµήµα. Ο κύλινδρος αποµακρύνει τον υγρό αέρα αρκετά 

πάνω από το επίπεδο του εδάφους, γεγονός που µειώνει την πιθανότητα 

επανακυκλοφορίας στην είσοδο του αέρα. Αυτός ο τύπος κυλίνδρου 

ανάκτησης πίεσης χρησιµοποιείται κυρίως µε τους µεγάλους ψυκτικούς 

πύργους. 

Στον πύργο αντιρροής ο αέρας εισέρχεται κάτω από το στρώµα του 

πληρωτικού υλικού και κινείται προς τα πάνω κατ’ αντιρροή µε το νερό 

που κατεβαίνει. Αυτή η διάταξη είναι πιο αποτελεσµατική για τη µεταφορά 

θερµότητας και επιτρέπει µια πιο κοντινή θερµοκρασιακή προσέγγιση. Ο 

πύργος αντιρροής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε έναν ανεµιστήρα 

εξαναγκασµένου ελκυσµού στη βάση του πύργου, όµως χρειάζεται ένας 

µεγάλος χώρος κάτω από το πληρωτικό υλικό για την καλή κατανοµή του 

αέρα.  

Στους πύργους που χρησιµοποιούνταν παλαιότερα το πληρωτικό υλικό 

ήταν λωρίδες από κόκκινο ξύλο ή από κυπαρίσσι, τοποθετηµένες έτσι, 

ώστε το νερό που έπεφτε σε αυτές να διαλυόταν σε µικρές σταγόνες και 

στην συνέχεια αυτές να έπεφταν στο επόµενο στρώµα πληρωτικού υλικού. 

Σε ορισµένους πύργους εγκάρσιας ροής χρησιµοποιείται ακόµα αυτή η 

διάταξη ροής, όµως αντί για λωρίδες ξύλου χρησιµοποιούνται ράβδοι από 

πολυβινυλοχλωρίδιο µε σχήµα V. Η πτώση πίεσης είναι µικρή επειδή η 

ροή του αέρα είναι παράλληλη στις ράβδους ή τις λωρίδες. Επειδή η 

κατασκευή είναι ανοιχτή, µπορεί να επιθεωρηθεί και να καθαριστεί 
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σχετικά εύκολα. Το πληρωτικό υλικό αυτού του είδους δε συνιστάται για 

πύργους που λειτουργούν κατ’ αντιρροή. 

Το πιο συνηθισµένο είδος πληρωτικού υλικού για νέες εγκαταστάσεις είναι 

το κυψελοειδές πληρωτικό υλικό τύπου υµένα (φιλµ), που αποτελείται από 

αυλακωτά φύλλα από πλαστικό, παρόµοια µε αυτά που χρησιµοποιούνται 

στους εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες. Το νερό ρέει στην επιφάνεια του 

πληρωτικού υλικού και έτσι δηµιουργείται περισσότερη επιφάνεια 

µεταφοράς ανά µονάδα όγκου απ’ ότι µε το υλικό που περιγράφηκε 

παραπάνω όπου οι σταγόνες του υγρού διαλυόταν. Τα πλαστικά φύλλα 

είναι τοποθετηµένα σε απόσταση ¾-1 in µεταξύ τους (18 – 25 mm) , έτσι 

ώστε να επιτυγχάνονται υψηλοί ρυθµοί ροής αέρα και νερού µε µέτρια 

πτώση πίεσης. Το βάθος πλήρωσης µπορεί αν είναι µόλις µερικά ft, ένα 

µικρό κλάσµα του συνολικού ύψους της µονάδας. Όταν το πληρωτικό 

υλικό είναι κυψελοειδές, τότε είναι πολύ σηµαντική η καλή κατανοµή του 

νερού στην κορυφή, επειδή η ανακατανοµή δε συµβαίνει φυσικά, όπως µε 

το πληρωτικό υλικό τυχαίας τοποθέτησης.  

Η µείωση της θερµοκρασίας του νερού στον πύργο ψύξης οφείλεται κυρίως 

στην εξάτµιση, αν και όταν η θερµοκρασία του αέρα είναι χαµηλή, 

µεταφέρεται κάποια αισθητή θερµότητα στον αέρα. Ωστόσο όταν ο αέρας 

είναι θερµότερος από το νερό, το νερό µπορεί να ψυχθεί µε εξάτµιση, αν η 

θερµοκρασία υγρού θερµοµέτρου είναι χαµηλότερη από αυτή του νερού. 

Στην πράξη η θερµοκρασία εξόδου του νερού από την είσοδο στην έξοδο 

είναι 5 έως 15 oF (-15 έως -9 oC) πάνω από τη θερµοκρασία υγρού 

θερµοµέτρου. Η διαφορά αυτή είναι γνωστή ως προσέγγιση (approach). Η 
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µεταβολή της θερµοκρασίας του νερού από την είσοδο στην έξοδο είναι 

γνωστή ως περιοχή µεταβολής και συνήθως είναι 10 έως 30 oF (-12 έως -1 

oC).  

Η απώλεια του νερού λόγω εξάτµισης κατά τη διάρκεια της ψύξης είναι 

µικρή. Αφού χρειάζονται περίπου 1000 Btu για την εξάτµιση 1 lb νερού 

και 50 lb θα πρέπει να ψυχθούν κατά 20 oF για να παρέχουν 1000 Btu,  

µια περιοχή µεταβολής 20 oF σηµαίνει απώλεια λόγω εξάτµισης 2%. 

Επιπλέον υπάρχει απώλεια σταγονιδίων, που αναφέρεται ως ρεύµα, όµως 

σε έναν καλά σχεδιασµένο πύργο ψύξης αυτή φτάνει µόλις το 0.2%. Το 

συνολικό συµπληρωµατικό νερό που παρέχεται θα πρέπει να είναι ίσο µε 

τις απώλειες λόγω εξάτµισης και ρεύµατος συν τη ποσότητα που απαιτείται 

για να περιοριστεί η συσσώρευση διαλυµένων αλάτων.  

Γενικά οι πύργοι ψύξης επιλέγονται µετά από συζήτηση µε τις 

προµηθεύτριες εταιρείες, λαµβάνοντας υπ’ όψιν παράγοντες όπως το µέσο 

και το µέγιστο φορτίο θερµότητας, την απαιτούµενη θερµοκρασιακή 

περιοχή, τη διαθεσιµότητα και την ποιότητα του συµπληρωµατικού νερού 

και τις τοπικές καιρικές συνθήκες. Το µέγεθος του πύργου επιλέγεται έτσι 

ώστε να ικανοποιούνται όλες σχεδόν (εκτός από τις πιο ακραίες) συνθήκες, 

όπως όταν η θερµοκρασία υγρού θερµοµέτρου υπερβαίνει κάποιο όριο για 

µερικές µέρες το χρόνο.  
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Εικόνα 2.4.1: Ψυκτικοί πύργοι κατ’ αντιρροή 

Πηγή: McCABE , SMITH, HARRIOTT «Βασικές ∆ιεργασίες Χηµικής Μηχανικής» 
 

2.4.1 Πύργοι ψύξης που λειτουργούν κατ’ αντιρροή 

Όταν µετριέται η θερµοκρασία υγρού θερµοµέτρου, η µεταφορά 

θερµότητας και η µεταφορά µάζας πραγµατοποιούνται µε τις διαβαθµίσεις 

που παρουσιάζονται στην εικόνα 2.4.2. Η ροή της θερµότητας στη 

διεπιφάνεια ταιριάζει µε αυτή που απαιτείται για την εξάτµιση του νερού 
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που διαχέεται ως ατµός µέσα στον κύριο όγκο του αερίου. Μέσα στο υγρό 

δεν υπάρχει σηµαντική διαβάθµιση και η θερµοκρασία του παραµένει 

σταθερή. Σε ένα πύργο ψύξης η θερµοκρασία του νερού µεταβάλλεται 

καθώς περνούν από τον πύργο οι σταγόνες και θα πρέπει να εξεταστεί η 

ροή της θερµότητας στην υγρή φάση καθώς και η µεταφορά θερµότητας 

και µάζας στο αέριο [30].  

 

Εικόνα 2.4.2: Συνθήκες που επικρατούν µέσα σε έναν πύργο ψύξης. (α),(b) στον 
πυθµένα του πύργου, (c) στην κορυφή του πύργου 

Πηγή: McCABE , SMITH, HARRIOTT «Βασικές ∆ιεργασίες Χηµικής Μηχανικής» 

 

Στην εικόνα 2.4.2 παρουσιάζονται τυπικές διαβαθµίσεις στον πυθµένα και 

στην  κορυφή ενός πύργου ψύξης. Στον πυθµένα η θερµοκρασία του αέρα 

µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία του νερού (εικόνα 

2.4.2.a), όµως το νερό ψύχεται, επειδή η θερµοκρασία της διεπιφάνειας Τi 

είναι µικρότερη από τη θερµοκρασία του κύριου όγκου Τx. Η υγρασία στη 

διεπιφάνεια είναι µεγαλύτερη απ’ ότι στον κύριο όγκο του υγρού, 

δηµιουργώντας έτσι µια κινητήρια δύναµη για τη µεταφορά µάζας του 

ατµού του νερού. Αν η θερµοκρασία εισόδου του αέρα είναι µικρότερη 

από τη θερµοκρασία εξόδου του νερού, όπως στην εικόνα 2.4.2.b οι 
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διαβαθµίσεις έχουν παρόµοιο σχήµα, όµως µεταφέρεται λιγότερη αισθητή 

θερµότητα µέσα από τον υµένα του αερίου. Σε κάθε περίπτωση η 

θερµοκρασία της διεπιφάνειας θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τη 

θερµοκρασία του υγρού θερµοµέτρου η οποία είναι η θερµοκρασία 

µόνιµης κατάστασης και µη ισορροπίας στην οποία φτάνει µια µικρή µάζα 

υγρού βυθισµένη κάτω από αδιαβατικές συνθήκες σε ένα συνεχές ρεύµα 

αερίου, αφού αν Τχ = Tw τότε η θερµοκρασία για την εξάτµιση θα 

προερχόταν από το αέριο και δε θα υπήρχε διαβάθµιση θερµοκρασίας στο 

νερό ούτε ψύξη του νερού.  

Καθώς ο αέρας ανέρχεται στον πύργο η θερµοκρασία του µπορεί να 

µειωθεί για µικρή απόσταση, όµως τελικά θα αυξηθεί, καθώς ο αέρας 

έρχεται σε επαφή µε όλο και πιο θερµό νερό. Οι διαβαθµίσεις στην 

κορυφή µπορεί να έχουν τη µορφή που παρουσιάζεται στο στην εικόνα 

2.4.2.c. Η θερµότητα που µεταφέρεται από το νερό στη διεπιφάνεια 

χρησιµοποιείται για να θερµάνει τον αέρα και για την εξάτµιση, αν και η 

ψύξη του νερού λόγω εξάτµισης είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή από τη 

µεταφορά της αισθητής θερµότητας στον αέρα. Η θερµοκρασία εξόδου του 

αερίου απέχει συνήθως µόνο λίγους βαθµούς Farenheit από τη 

θερµοκρασία εισόδου του νερού.  
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Εικόνα 2.4.3: Ψυκτικός Πύργος µε πληρωτικό υλικό 

Πηγή: McCABE , SMITH, HARRIOTT «Βασικές ∆ιεργασίες Χηµικής Μηχανικής» 
 

2.5. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ 

Τα εξαρτήµατα του θερµαντήρα της µονάδας, σχεδιάστηκαν µε την 

βοήθεια του σχεδιαστικού προγράµµατος AutoCAD 2009, τα όποια 

απεικονίζονται παρακάτω:  
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2.6. Φωτογραφίες πειραµατικής διάταξης 

 

Εικόνα 2.6.1: Άποψη πειραµατικής διάταξης 
Πηγή: Ιδία Λήψη  

 

 

Εικόνα 2.6.2: Θερµαντήρας 
Πηγή: Ιδία λήψη 
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Εικόνα 2.6.3: Θερµαντήρας 

Πηγή: Ιδία Λήψη 

 
Εικόνα 2.6.4: Πειραµατική διάταξη µε τον ψυκτικό πύργο 

Πηγή: Ιδία Λήψη  
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Εικόνα 2.6.5: Πειραµατική διάταξη µε τον ψυκτικό πύργο 
Πηγή: Ιδία Λήψη  

 

 
Εικόνα 2.6.6: Φυγοκεντρική αντλία της µονάδας 

Πηγή: Ιδία Λήψη  



Γενικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  -  Τμήμα Χημείας 

Ε. Αντωνογιαννάκης Σελίδα 74 
 

 
Εικόνα 2.6.7: Ανεµιστήρας ψυκτικού πύργου της µονάδας 

Πηγή: Ιδία λήψη  
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Εικόνα 2.6.8: Ηλεκτρικός πίνακας µονάδος µε τα θερµόµετρα αντίστασης, 
εισόδου – εξόδου του θερµαντήρα και λεκάνης 

Πηγή: Ιδία Λήψη 
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Εικόνα 2.6.9: Θερµαντήρας 

Πηγή: Ιδία Λήψη  
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Εικόνα 2.6.10: Λεκάνη νερού 

Πηγή: Ιδία Λήψη  
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Εικόνα 2.6.11: Η πειραµατική διάταξη σε λειτουργία 

Πηγή: Ιδία Λήψη  
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ CaCO3 

 

3.1 ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν οι παρεµποδιστές που 

φαίνονται στην Εικόνα 3.1.1. 
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PBTC (2-Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylic acid, Dequest 7000) 
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BHPMP 

(Bis-Hexamethylenetriamine-pentakis(methylenephosphonic acid), 

Dequest 2090) 
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-O

O HO
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n

HO

        

Mono- Di- Tri-

ring substitution
 

Carboxymethyl inulin (Dequest PB 11615, 11620, 11625) 

 
Εικόνα 3.1.1:  Παρεµποδιστές CaCO3 που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα 

εργασία. 

 

Να σηµειωθεί ότι χρησιµοποιήθηκαν  τρεις πολυµερικοί παρεµποδιστές µε 

βάση την καρβοµεθόξυινουλίνη, ανάλογα µε το βαθµό υποκατάστασης 

(degree of substitution, DS). Ο βαθµός υποκατάστασης υποδεικνύεται και 
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από τον κωδικό του κάθε παρεµποδιστή. Πιο συγκεκριµένα, ο 

παρεµποδιστής Dequest PB 11615 έχει βαθµό υποκατάστασης 1,5 

δηλαδή περιέχει (κατά µέσο όρο) 1,5 καρβοξυλικές οµάδες ανά δακτύλιο. 

Ο παρεµποδιστής Dequest PB 11620 έχει βαθµό υποκατάστασης 2,0 

δηλαδή περιέχει (κατά µέσο όρο) 2,0 καρβοξυλικές οµάδες ανά δακτύλιο, 

και τελικά ο παρεµποδιστής Dequest PB 11625 έχει βαθµό 

υποκατάστασης 2,5 δηλαδή περιέχει (κατά µέσο όρο) 2,5 καρβοξυλικές 

οµάδες ανά δακτύλιο.    

Η δοκιµή της οικογένειας των παρεµποδιστών Dequest PB 116ΧΧ (όπου 

ΧΧ = 15, 20, 25) έχει ιδιαίτερη σηµασία διότι αυτοί οι παρεµποδιστές 

ανήκουν στους λεγόµενους «πράσινους παρεµποδιστές». Αυτοί είναι µη 

τοξικοί, βιοδιασπώµενοι και φιλικοί προς το περιβάλλον [32]. 

Η δόση του κάθε παρεµποδιστή ήταν 50 ppm. Πριν από τα πειράµατα µε 

τους παραπάνω παρεµποδιστές, πραγµατοποιήθηκε και πείραµα “control” 

(δηλαδή απουσία παρεµποδιστή), έτσι ώστε να καθοριστούν οι 

φυσικοχηµικές παράµετροι επικάθισης CaCO3 µε βασική κινητήρια 

δύναµη τη θερµοκρασία της αντίστασης (θερµοεναλλάκτη). 

Τα φυσικά µεγέθη που παρακολουθήθηκαν ήταν τα εξής: η θερµοκρασία 

της λεκάνης (basin temperature), η θερµοκρασία εξόδου (outlet 

temperature), η θερµοκρασία εισόδου (inlet temperature), (heat 

exchanger temperature). Επίσης, µετρήθηκε το επίπεδο ασβεστίου σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα. Εννοιολογικά, σε κάθε πείραµα τα επίπεδα 

ασβεστίου αναµένονται να διακυµανθούν ανάλογα µε την 

αποτελεσµατικότητα του παρεµποδιστή στο σχηµατισµό του δυσδιάλυτου 

CaCO3 πάνω στον θερµοεναλλάκτη (αντίσταση). Όσο πιο αποτελεσµατικός 
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είναι ένας παρεµποδιστής, τόσο τα επίπεδα ασβεστίου αναµένεται να είναι 

υψηλότερα. 

Το νερό που χρησιµοποιήθηκε είχε επίπεδα ασβεστίου ~ 70 ppm 

(εκφρασµένα ως Ca) και ανθρακικών, το οποίο προερχόταν από την 

περιοχή του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης  σύµφωνα µε την 

χηµική ανάλυση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ηρακλείου . 
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3.2 ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ CACO3 ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΩΝ (CONTROL) 

Στον παρακάτω Πίνακα 3.2-1 παρουσιάζονται τα δεδοµένα του πειράµατος 

control (απουσία παρεµποδιστών). 

 

Παρεµποδιστής: CONTROL 

TIME 
(h) 

BASIN 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

OUTLET 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

INLET 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

HEAT 
EXCHANGER 

TEMPERATURE 
(°°°°C) 

Ca 
LEVEL 
(ppm) 

0 33.0 45.7 32.2 42 70 
0.5 35.7 48.8 34.4 43 79 
1.0 36.7 49.5 35.8 44 96 
2.0 37.7 50.1 36.7 44 100 
2.5 37.9 50.1 36.6 43 103 
3.5 37.7 50.0 36.4 43 107 
4.5 37.2 49.5 36.5 43 110 
5.5 36.8 49.4 36.3 43 104 
6.5 37.2 49.6 36.5 50 104 

Πίνακας 3.2-1: Παρεµποδιστής Control 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

  

Οι µετρήσεις ασβεστίου (µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης) 

δίνονται στο ∆ιάγραµµα 3.2-1. Παρατηρούµε ότι µετά από πάροδο 

περίπου 2 ωρών τα επίπεδα ασβεστίου σταµατούν να αυξάνονται λόγω της 

επικάθισης πάνω στην µεταλλική επιφάνεια του θερµοεναλλάκτη.  
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∆ιάγραµµα 3.2-1: Επίπεδα Ca κατά τη διάρκεια του πειράµατος control 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Η επικάθιση του CaCO3 είναι εµφανέστατη και αποδεικνύεται από τις 

φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.2.1   

 

 

 

Πηγή: Ιδία Λήψη 
Εικόνα 3.2.1:  Επικάθιση CaCO3 πάνω στον θερµοεναλλάκτη 
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3.3  ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ CACO3 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗ 

DEQUEST 7000 

Στον παρακάτω Πίνακα 3.3.1 παρουσιάζονται τα δεδοµένα του πειράµατος 

µε τον παρεµποδιστή Dequest 7000. 

Παρεµποδιστής: Dequest 7000 (PBTC) 

TIME 
(h) 

BASIN 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

OUTLET 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

INLET 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

HEAT 
EXCHANGER 

TEMPERATURE 
(°°°°C) 

Ca 
LEVEL 
(ppm) 

0 29,9 38,2 28,8 118 77 
0,5 31,8 35,7 30,9 72  
1,25 32,2 40,1 31,3 97 80 
1,75 31,2 37,3 30,8 80  
2,0 32,1 39,5 31,3 91 85 
2,75 31,8 39,8 31,2 91  
3,25 32,0 40,1 31,3 86 110 
4,5 32,8 37,0 32,8 69  
5,0 32,1 40,0 31,5 79 130 
5,5 31,8 36,7 31,8 87  
6,0 32,1 40,0 31,5 101 138 
6,5 32,0 40,1 31,5 110  
7,0 31,8 39,8 31,1 110 145 
7,5 31,1 38,6 30,5 99  
8,0 31,5 36,6 31,0 87 159 

Πίνακας 3.3.1: Παρεµποδιστής Dequest 7000 (PBTC) 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

 
∆ιάγραµµα 3.3.1: Επίπεδα Ca κατά τη διάρκεια του πειράµατος παρουσία του 

παρεµποδιστή PBTC. 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
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∆ιάγραµµα 3.3.2: Επίπεδα Ca κατά τη διάρκεια του πειράµατος παρουσία του 
παρεµποδιστή PBTC, συγκρινόµενα µε το control 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Η παρεµπόδιση της επικάθισης του CaCO3 είναι εµφανέστατη και 

αποδεικνύεται από τις φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην Εικόνα 

3.3.1. Μετά τη αφαίρεση και ξήρανση του θερµοεναλλάκτη, ήταν αδύνατη 

η αποµόνωση ιζήµατος CaCO3 πράγµα που είναι µια επιπρόσθετη 

απόδειξη για την αποτελεσµατικότητα του παρεµποδιστή  PBTC (Dequest 

7000).   
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Εικόνα 3.3.1: Επικάθιση CaCO3 πάνω στον θερµοεναλλάκτη παρουσία του 
παρεµποδιστή PBTC (Dequest 7000) 

Πηγή: Ιδία Λήψη 
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3.4 ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ CACO3 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗ 

DEQUEST 2090 

Στον παρακάτω Πίνακα 3.4.1 παρουσιάζονται τα δεδοµένα του πειράµατος 

µε τον παρεµποδιστή Dequest 2090. 

Παρεµποδιστής: Dequest 2090 

TIME 
(h) 

BASIN 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

OUTLET 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

INLET 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

HEAT 
EXCHANGER 

TEMPERATURE 
(°°°°C) 

Ca 
LEVEL 
(ppm) 

0 26,2 35,0 26,1 97 69 
0,5 28,4 36,7 27,7 100 79 
1,00 27,3 36,5 27,0 103 90 
1,30 27,7 36,8 27,1 103 120 
2,0 27,7 36,0 26,9 101 129 
4,25 27,6 35,8 26,5 101 159 

Πίνακας 3.4.1: Παρεµποδιστής: Dequest 2090 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 Στο ∆ιάγραµµα 3.4.1 παρουσιάζονται τα επίπεδα ασβεστίου παρουσία 

Dequest 2090 και συγκρίνονται µε αυτά του control. Η παρουσία του 

Dequest 2090 δίνει τη δυνατότητα στο σύστηµα να αυξήσει τη διαλυτότητα 

του CaCO3 κατά ~ 45 ppm.      

 

∆ιάγραµµα 3.4.1: Επίπεδα Ca κατά τη διάρκεια του πειράµατος παρουσία του 
παρεµποδιστή Dequest 2090, συγκρινόµενα µε το control 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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Η παρεµπόδιση της επικάθισης του CaCO3 είναι εµφανέστατη και 

αποδεικνύεται από τις φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην Εικόνα 

3.4.1. Μετά τη αφαίρεση και ξήρανση του θερµοεναλλάκτη, ήταν αδύνατη 

η αποµόνωση ιζήµατος CaCO3 πράγµα που είναι µια επιπρόσθετη 

απόδειξη για την αποτελεσµατικότητα του παρεµποδιστή Dequest 2090.  

 

 

 

Εικόνα 3.4.1: Απουσία επικάθισης CaCO3 πάνω στον θερµοεναλλάκτη, 
παρουσία του παρεµποδιστή Dequest 2090 

Πηγή: Ιδία Λήψη  
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3.5 ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ CACO3 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗ 

DEQUEST PB 11615 

Στον παρακάτω Πίνακα 3.5-1 παρουσιάζονται τα δεδοµένα του πειράµατος 

µε τον παρεµποδιστή Dequest PB 11615. 

 

Παρεµποδιστής: Dequest PB 11615 

TIME 
(h) 

BASIN 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

OUTLET 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

INLET 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

HEAT 
EXCHANGER 

TEMPERATURE 
(°°°°C) 

Ca 
LEVEL 
(ppm) 

0 35,3 47,2 33,1 54 72 
1,0 37,3 50,3 35,5 56 80 
3,00 35,5 50,3 35,5 54 98 
5,00 37,0 50,5 36,3 55 110 
6,0 35,2 50,5 34,6 55 118 
7,00 35,7 50,6 35,0 56 145 

Πίνακας 3.5-1: Παρεµποδιστής: Dequest PB 11615 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

  

 

∆ιάγραµµα 3.5-1: Επίπεδα Ca κατά τη διάρκεια του πειράµατος παρουσία του 
παρεµποδιστή, Dequest PB 11615  συγκρινόµενα µε το control 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
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Η παρεµπόδιση της επικάθισης του CaCO3 είναι εµφανέστατη και 

αποδεικνύεται από τις φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην Εικόνα 

3.5.1 Μετά τη αφαίρεση και ξήρανση του θερµοεναλλάκτη, ήταν αδύνατη 

η αποµόνωση ιζήµατος CaCO3 πράγµα που είναι µια επιπρόσθετη 

απόδειξη για την αποτελεσµατικότητα του παρεµποδιστή Dequest PB 

11615 . 

 

 

 

 

Εικόνα 3.5.1: Απουσία επικάθισης CaCO3 πάνω στον θερµοεναλλάκτη, παρουσία 
του παρεµποδιστή Dequest PB 11615 

Πηγή: Ιδία Λήψη  
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3.6 ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ CACO3 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗ 

DEQUEST PB 11620 

Στον παρακάτω Πίνακα 3.6.1 παρουσιάζονται τα δεδοµένα του πειράµατος 

µε τον παρεµποδιστή Dequest PB 11620. 

Παρεµποδιστής: Dequest PB 11620 

TIME 
(h) 

BASIN 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

OUTLET 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

INLET 
TEMPERATURE 

(°°°°C) 

HEAT 
EXCHANGER 

TEMPERATURE 
(°°°°C) 

Ca 
LEVEL 
(ppm) 

0 31,2 42,5 29,8 52 76 
1,0 37,7 49,7 36,1 56 89 
2,00 37,5 50,8 36,8 56 99 
3,00 37,9 50,6 36,3 56 120 
4,0 38,0 51,2 37,5 59 125 
5,50 35,6 51,5 38,0 55 135 

Πίνακας 3.6.1: Παρεµποδιστής: Dequest PB 11620 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

 

∆ιάγραµµα 3.6.1: Επίπεδα Ca κατά τη διάρκεια του πειράµατος παρουσία του 
παρεµποδιστή, Dequest PB 11620  συγκρινόµενα µε το control 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Η παρεµπόδιση της επικάθισης του CaCO3 είναι εµφανέστατη και 

αποδεικνύεται από τις φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην Εικόνα 

3.6.1 Μετά τη αφαίρεση και ξήρανση του θερµοεναλλάκτη, ήταν αδύνατη 

η αποµόνωση ιζήµατος CaCO3 πράγµα που είναι µια επιπρόσθετη 
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απόδειξη για την αποτελεσµατικότητα του παρεµποδιστή Dequest PB 

11620 . 

 

 

 

Εικόνα 3.6.1: Απουσία επικάθισης CaCO3 πάνω στον θερµοεναλλάκτη, παρουσία 
του παρεµποδιστή Dequest PB 11620 

Πηγή: Ιδία Λήψη  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία 

προσοµοίασε ικανοποιητικά ένα σύστηµα ανοικτής ανακυκλοφορίας νερού 

µε θερµοεναλλάκτη και ψυκτικό πύργο, που χρησιµοποιείται συχνά σε 

βιοµηχανικό επίπεδο. Στο διάστηµα των πειραµάτων εξήχθησαν τα 

παρακάτω συµπεράσµατα αναφορικά µε την λειτουργία της πιλοτικής 

συσκευής: 

• Η  επίδραση της θερµοκρασίας του θερµαντήρα επηρέασε σε 

µεγάλο βαθµό την επικάθηση του δυσδιάλυτων CaCO3. Όσο υψηλότερη 

ήταν θερµοκρασία του θερµαντήρα τόσο εντονότερη ήταν η επικάθηση του 

CaCO3. 

• Ο χρόνος θέρµανσης του νερού στον θερµαντήρα επίσης επηρέασε 

την επικάθηση,  δηλαδή όσον µεγαλύτερος ήταν ο χρόνος παραµονής του 

νερού τόσο εντονότερη ήταν η επικάθηση. 

• Η ροή του νερού στον θερµαντήρα επηρέασε την επικάθηση των 

δυσδιάλυτων αλάτων. Σε συνθήκες στρωτής ροής η επικάθηση ήταν 

εντονότερη σε αντίθεση όταν επικρατούσαν συνθήκες τυρβώδους ροής.   

• Η ψύξη του νερού, έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην σωστή λειτουργία 

της µονάδας. Η µείωση της παροχής του νερού στον πύργο ψύξης και η 

αύξηση της παροχής του αέρα κατ’ αντιρροή αύξησε τον βαθµό απόδοσης 

του ψυκτικού πύργου. 

• Όλοι οι παρεµποδιστές που δοκιµάστηκαν έδειξαν παρεµποδιστική 

ικανότητα στο σχηµατισµό CaCO3. Αυτό το συµπέρασµα βασίστηκε σε 
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οπτική παρατήρηση (επικαθήσεις CaCO3), αλλά και σε µετρήσεις διαλυτού 

Ca. 

• Η σειρά παρεµποδιστικής ικανότητας ήταν Dequest 2090 > 

Dequest PB 11620 > Dequest 11615 > Dequest 7000. 

 

Προοπτικές / Μελλοντικές µελέτες 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η σχεδιασθείσα πιλοτική διάταξη µπορεί εν 

δυνάµει να χρησιµοποιηθεί για τη «µοντελοποίηση» σχηµατισµού (και 

παρεµπόδισης) οποιουδήποτε δυσδιάλυτου άλατος και για τη µελέτη 

οποιουδήποτε παρεµποδιστή. Είναι βέβαιο ότι θα χρησιµοποιηθεί και στο 

µέλλον για περαιτέρω µελέτες και διατριβές. Επίσης, το νερό που 

χρησιµοποιείται σε κάθε πείραµα προσοµοίωσης µπορεί να αλλάζει 

σχετικά µε τη σύστασή του, ανάλογα µε τις ανάγκες. Με άλλα λόγια, 

µπορεί να παρασκευαστεί νερό εµπλουτισµένο σε συστατικά που 

ενδιαφέρουν το συγκεκριµένο πείραµα. Εάν για παράδειγµα µας 

ενδιαφέρει η επικάθηση ή/και η παρεµπόδιση θειικού βαρίου (BaSO4), 

τότε µπορεί να παρασκευαστεί νερό πλούσιο σε Ba2+ και SO42-. Με την 

ίδια προσέγγιση µπορούν να µελετηθούν συγκεκριµένοι παρεµποδιστές 

για συγκεκριµένα δυσδιάλυτα άλατα σε συγκεκριµένες συνθήκες. Η 

χρησιµότητα της πιλοτικής αυτής διάταξης είναι εµφανής. 
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