Nota de aplicação

Entendendo o ponto de orvalho em aplicações
de peróxido de carbono vaporizado
A temperatura do ponto de orvalho é um parâmetro que pode representar a quantidade
de vapor de água no ar, especificamente, é a temperatura na qual o ar
deve ser resfriado para que o vapor de água se condense em orvalho ou geada. A qualquer temperatura,
existe uma quantidade máxima de vapor de água que o ar
pode segurar. Essa quantidade máxima é chamada saturação de vapor de água
pressão. A adição de mais vapor de água resultará em condensação.
Leia esta postagem no blog para obter informações sobre o ponto de orvalho.
Ponto de orvalho da mistura em várias concentrações de H2O2 [ppmv]
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Quando T ambiente = 25 ° C, qualquer ponto de
orvalho na área cinzenta é inatingível
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Em aplicações de biodescontaminação que usam peróxido
de hidrogênio vaporizado (VH2O2), o
ponto de condensação pode ser um
parâmetro útil. No entanto, quando o
vapor de H2O2 está presente no ar,
derivar o ponto de orvalho apenas do
vapor de água é insuficiente porque o
vapor de H2O2 altera o ponto de
orvalho.
Isso ocorre porque o vapor de H2O2
afeta a pressão de saturação do vapor
de água: com um aumento no vapor de
H2O2, a pressão de saturação do
vapor de água diminui. Em outras
palavras, quando a concentração de
vapor de H2O2 aumenta, a quantidade
máxima de vapor de água que o ar
pode reter diminui. Portanto, a
condensação ocorre mais cedo quando
o peróxido de hidrogênio vaporizado
está presente. Podemos nos referir a
isso como o ponto de orvalho da
mistura resultante da combinação de
vapor de água e vapor de H2O2
(veja a figura 1).
O ponto de orvalho nunca pode ser
superior à temperatura ambiente. E se
o ponto de orvalho é igual à
temperatura ambiente, ocorre
condensação. Este é o ponto em que a
saturação relativa é igual a 100%.
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Figura 1. O vapor de H2O2 e o vapor de água afetam o ponto de orvalho da
mistura. As linhas representam diferentes concentrações de H2O2 vaporizado e o
eixo X mostra diferentes concentrações de vapor de água. Quanto maior a
concentração de vapor de H2O2, maior o ponto de orvalho da mistura, embora a
concentração de vapor de água permaneça a mesma.
Na Figura 1, vemos que temperaturas
do ponto de orvalho acima de 25 ° C na
área cinzenta não podem ser
alcançadas
se a temperatura ambiente
é de 25 ° C. Onde a concentração de
vapor de H2O2 é 0 ppm (ponto
1) e 400 ppm (ponto 2) e
a temperatura é de 25 ° C, a
concentração de vapor de água é de
18.040 ppm. No ponto 1, o ponto de
orvalho da mistura é 16,1 ° C e a
umidade relativa e a saturação relativa

são os mesmos 57,7% RH. No ponto
2, onde a concentração de H2O2 é de
400 ppm, o ponto de orvalho da
mistura é de 24,0 ° C. A umidade
relativa permanece inalterada a
57,7% de UR e a saturação relativa
sobe para 91,5% de RS. Vemos que,
adicionando 400 ppm de vapor de
H2O2, o ponto de orvalho da mistura
aumenta
7,9 ° C, saturação relativa em 33,8%
RS e a mistura de ar é aproximada da
condensação.

Temperatura e
concentração
máxima de VH2O2

e as concentrações de vapor de H2O2
aumentarão. Ambos os vapores
afetarão o ponto de orvalho da
mistura. Uma vez que a condensação
ocorre, nem a concentração de H2O2
ou H2O pode ser aumentada. Vapores
de concentração mais alta só podem
ser alcançados diminuindo o conteúdo
de água do líquido ou aumentando a
temperatura do ar. O aumento da
temperatura aumentará a diferença
entre o ponto de orvalho da mistura e
a temperatura ambiente.

O ponto de orvalho está altamente
ligado à condensação e pode ser
usado
detectar quando a condensação
Vai acontecer. Na Figura 2, vemos o
máximo possível de vaporização
Concentração de H2O2 quando o
vapor é produzido com 35%
e 59% de H2O2 líquido. Em todos os
pontos das linhas de tendência, a
saturação relativa é de 100% RS e o
ponto de orvalho da mistura é igual à
temperatura ambiente no eixo X.
O líquido de H2O2 usado para
produzir vapor de H2O2 em aplicações
de bio-descontaminação geralmente
vem como
uma mistura de água e H2O2.
Por exemplo, 35% do peso do líquido
é H2O2 e 65% do seu peso é água.
Quando esta solução aquosa é
vaporizada, ambos H2O

Medição da condensação
com ponto de orvalho
Ao contrário da umidade relativa ou
da saturação relativa, o ponto de
orvalho medido da mistura é
independente da temperatura. Se a
temperatura não for uniforme dentro
da câmara, o ponto de orvalho pode
ser uma medida útil.

H2O2 máximo atingível em várias temperaturas:
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Figura 2. A concentração máxima alcançável de H2O2 vaporizada no ar quando o
vapor é produzido pela vaporização de 35% e 59% de líquido H2O2. A
concentração máxima alcançável de H2O2 é altamente dependente da
temperatura ambiente.

A saturação relativa é uma
bom parâmetro para detectar
condensação. No entanto, como o RS
depende da temperatura, o
posicionamento da sonda pode ser
crítico. Ao monitorar a condensação
usando o ponto de orvalho da mistura,
a sonda de medição pode ser
colocada mais livremente. Observe
que o valor do ponto de orvalho é o
mesmo em todos os pontos de
medição na Figura 3.
A variabilidade da temperatura pode
servir como um guia para escolher o
parâmetro a ser monitorado:
saturação relativa ou ponto de
orvalho. O sucesso na medição de
vapores de H2O e H2O2 começa com
a compreensão dos valores de
medição e das condições da sua
aplicação. Com esse conhecimento,
você pode escolher o melhor
parâmetro
monitorar durante processos de biodescontaminação por peróxido de
hidrogênio vaporizado.
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Figura 3. A câmara possui uma mistura de ar e vapor uniformemente distribuída,
mas existem diferenças de temperatura entre os três pontos de medição. A
condensação ocorrerá primeiro onde a temperatura for mais baixa. Td representa
o ponto de orvalho da mistura de água e vapor de peróxido de hidrogênio.
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