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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. На сучасному етапі розвитку України зростає науковий
і громадський інтерес до питань раціонального використання замкнених систем
водопостачання, зокрема на коксохімічних підприємствах. Наразі майже всі наявні
оборотні системи водопостачання промислових підприємств України скидають
стічні води у водойми у вигляді продувки системи для підтримання сольового
складу оборотної води на певному рівні, що не тільки спричиняє погіршення
екологічного стану навколишнього середовища, а й завдає додаткових збитків
самим підприємствам, пов’язаних із цими діями. Водночас лише коксохімічні
підприємства скидають у водні об’єкти неочищених та недостатньо очищених
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стічних вод понад 2 млрд м /рік.
Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю суттєвого підвищення
ефективності роботи систем оборотного водопостачання коксохімічних підприємств
із одночасним зменшенням швидкості корозії за умови раціонального використання
водних ресурсів підприємства. Наявні методи застосування замкнених систем
оборотного водопостачання на промислових виробництвах розглядають підвищення
техніко-економічної ефективності в аспекті поліпшення окремих його елементів.
Наукові та системні підходи до раціонального використання замкнених систем
водопостачання коксохімічних підприємств розроблені недостатньою мірою.
Фрагментарно розглянуто й обґрунтовано використання стічних вод як підживлення
оборотного циклу водопостачання, інгібіторів корозії, схем водопостачання, що
вможливлюють зменшення корозійної активності води. Із огляду на це
вдосконалення потребують методи та підходи до оцінювання раціонального
використання систем оборотного водопостачання коксохімічних підприємств.
Актуальність поставлених проблем, їхня теоретична і практична значущість
безпосередньо вплинули на вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну
роботу виконано відповідно до «Стратегії державної екологічної політики України
на період до 2020 року» від 4 листопада 2010 року; міжурядової програми
«Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року» від 5 березня
2015 року; науково-дослідних робіт кафедри водопостачання, водовідведення і
очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені
О. М. Бекетова в межах наукової теми «Ресурсозберігаючі технології при очищенні
природних і стічних вод» (номер держреєстрації 0115 U 001519), а також згідно з
господарськими договорами про науково-технічне співробітництво між
Харківською національною академією міського господарства і ПрАО «Харківський
коксовий завод» (дог. № 21/49-10 від 24.09.2010 р. і дог. № 103 від 06.09.2012 р.).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове
обґрунтування та розробка методу підвищення ефективності роботи систем
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оборотного водопостачання при використанні промислових стічних вод як
підживлення та застосування інгібіторної композиції, що містить інгібітор
нітрифікації.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
– проаналізувати розвиток науково-прикладних підходів до підвищення
ефективності роботи систем оборотного водопостачання на коксохімічних
підприємствах;
– обґрунтувати методику організації проведення експериментів й оброблення
експериментальних даних із підвищення ефективності роботи теплообмінного
обладнання в оборотних циклах водопостачання коксохімічних підприємств;
– дослідити корозійну активність оборотної води за умови ефективного
якісного складу підживлювальної води;
– розробити метод захисту від корозії, що ґрунтується на використанні
інгібіторної композиції й складається з інгібітора корозії та інгібітора нітрифікації,
обґрунтувати доцільність вибору, визначити ефективність її роботи;
– запропонувати технічні рішення щодо підвищення ефективності роботи
оборотних систем водопостачання із застосуванням розробленої інгібіторної
композиції.
Об’єкт дослідження – процеси оброблення води в системах оборотного
водопостачання коксохімічних підприємств.
Предмет дослідження – методи і заходи підвищення ефективності роботи
систем оборотного водопостачання коксохімічних підприємств з використанням
інгібіторів корозії й фенольних стічних вод як підживлення.
Методи дослідження. Дослідження проведено в лабораторних і виробничих
умовах на оборотній системі водопостачання ПрАТ «Харківський коксовий завод».
Лабораторні досліди виконано із застосуванням потенціостатичних, гравіметричних,
мікроструктурних і металографічних методів. Контроль якості циркуляційної води
здійснено шляхом фізико-хімічного аналізу проб за стандартними методиками
титрування, комплексонометрії тощо. Математичне оброблення отриманих
результатів здійснено з використанням сучасних методів статистичного оброблення:
методу найменших квадратів, регресійного, факторного аналізів тощо.
Наукова новизна отриманих результатів:
– науково обґрунтовано та розроблено вперше прогнозування величин
швидкостей корозії в оборотних системах коксохімічних підприємств;
– отримав подальший розвиток метод інгібіторного захисту від корозії, який
відрізняється від наявних урахуванням специфіки використання не тільки інгібітора
корозії, а й інгібітора нітрифікації, що дає змогу зменшити швидкість корозії в
оборотних системах водопостачання коксохімічних підприємств;
– удосконалені й набули подальшого розвитку моделі визначення швидкості
корозії в оборотних системах водопостачання коксохімічних підприємства, які
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відрізняються від наявних урахуванням параметрів якості води та дози розробленої
інгібіторної композиції.
Практичне значення отриманих результатів. На основі виконаного аналізу
теоретичних і експериментальних досліджень розроблено метод захисту від корозії,
який базується на використанні композиції інгібітора корозії (фосфатно-силікатної
суміші у співвідношенні 1:5–1:10) з інгібітором нітрифікації (похідні
роданистоводневої кислоти), що дає змогу зменшити швидкість корозії до
0,2–0,3 мм/рік у присутності у воді таких активаторів корозії, як хлориди і роданіди.
Установлено параметри роботи оборотної системи водопостачання
коксохімічних підприємств шляхом реалізації розробленого способу утилізації
стічних вод за умови ефективного складу підживлення, що полягає в дозуванні
розробленої інгібіторної композиції в окремій ємності.
Результати дисертаційної роботи використано під час розроблення технічних
рішень та рекомендацій щодо створення замкненої системи оборотного
водопостачання на ПрАО «Харківський коксовий завод», а також впроваджено в
навчальний процес кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод
Харківського національного
університету міського господарства імені
О. М. Бекетова.
Особистий внесок здобувача. Наукові результати, висвітлені в дисертації,
отримані особисто автором на основі теоретичних і експериментальних досліджень,
що направлені на підвищення ефективності роботи систем оборотного
водопостачання коксохімічних підприємств шляхом використання очищених
фенольних стічних вод підприємства для підживлення системи та застосування
інгібіторної композиції для зниження швидкості перебігу корозії й уповільнення
процесів нітрифікації цих вод.
Автором сформульовану мету, завдання дисертаційного дослідження;
проведено аналіз існуючих методів підвищення ефективності роботи оборотних
систем водопостачання; проведені лабораторні дослідження з визначення
ефективного складу підживлення оборотної системи водопостачання в умовах
збільшення коефіцієнта упарювання; проведено аналіз результатів експериментів;
встановлено основні фактори, що впливають на швидкість корозії, викликаною
водою, при обробленні її інгібіторною композицією; розроблено регресійні моделі
зміни величини швидкості корозії при дозуванні інгібіторної композиції залежно від
якісних показників води.
Апробація матеріалів дисертації. Основні результати та головні положення
дисертації доповідалися на науково-технічних та міжнародних конференціях
Харківського
національного
університету
міського
господарства
імені О. М. Бекетова (2012–2016 рр.); ХIX та ХXI міжнародних науково-технічних
конференціях «Екологічна та техногенна безпека. Охорона водного і повітряного
басейнів. Утилізація відходів» (м. Бердянськ, 2011 р., 2013 р.); XI міжнародній
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конференції-виставці
«Проблеми
корозії
та
протикорозійного
захисту
конструкційних матеріалів» (м. Львів, 2012 р.); національному екологічному форумі
«Екологія промислового регіону» (м. Донецьк, 2012 р.); науково-технічних
конференціях Харківського національного університету будівництва та архітектури
(2013, 2015 рр.); VI та VII всеукраїнських наукових семінарах «Методи підвищення
ресурсу міських інженерних інфраструктур» (м. Харків, 2014, 2016 рр.);
міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми водного
господарства та інженерно-комунікаційних систем. Екологія» (м. Баку, 2014 р.);
II міжнародній молодіжній науковій конференції «Екологія і раціональне
природокористування
агропромислових
регіонів»
(м. Бєлгород,
2014 р.);
міжнародній конференції «Водопостачання та водовідведення населених міст»
(м. Москва, 2014 р.); міжнародній конференції «Сучасна металургія – проблеми,
завдання, рішення. Наука і виробництво» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.);
XII міжнародній науково-практичній конференції «Vědecký pokrok na př elomu
tysyachalety – 2016» (м. Прага, 2016 р.).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 27 наукових
робіт, зокрема 4 у спеціалізованих виданнях, регламентованих ДАК МОН України;
2 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних; 5 – у
міжнародних та інших виданнях; 13 – тез доповідей; отримано 3 патенти України.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 177 найменувань,
п’яти додатків і вміщує 40 рисунків і 31 таблицю по тексту, усього 198 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та основні
завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи досліджень, наведено
наукову новизну та практичну цінність результатів, зазначено особистий внесок
здобувача.
У першому розділі проаналізовано стан проблеми підвищення ефективності
роботи систем оборотного водопостачання коксохімічних підприємств.
Значний внесок у розвиток теоретичної бази та розроблення прикладних
аспектів у галузі оборотного водопостачання коксохімічних підприємств зробили
Г. І. Папков, В. Ю. Привалов, Л. І. Хлапкова, М. С. Вінарський, Г. С. Пантелят,
Д. І. Кучеренко, М. Й. Григорук, О. М. Кагановський, С. С. Душкін, С. М. Епоян,
В. А. Андронов, В. І. Гладков, В. Ф. Костенко, С. В. Яковлєв, С. Ю. Нікулін,
Т. М. Сабірова, М. Erken, M. A. Quraishi, V. S. Sastri, Ch. Li, S. Deng та інші. Наявні
методи підвищення ефективності роботи оборотних систем водопостачання
коксохімічних підприємств при використанні фенольних стічних вод як
підживлення системи не завжди прийнятні, оскільки спричиняють збільшення
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корозійної активності оборотної води, умісту завислих речовин, біообростання
тощо. Аналіз праць, присвячених вивченню оборотних систем водопостачання
коксохімічних підприємств, дає підстави стверджувати, що підвищення
ефективності роботи систем оборотного водопостачання коксохімічних підприємств
не завжди можна досягти внаслідок дії технічних та економічних факторів.
Досвід дослідження, проектування й експлуатації систем оборотного
водопостачання свідчить про необхідність удосконалення технологій у таких
напрямах:
– створення умов для повторного використання очищених фенольних стічних
вод у замкнених системах оборотного водопостачання;
– максимального скорочення використання свіжої технічної води та перехід
підприємства на замкнений режим водокористування.
Зважаючи на вивчення теоретичних положень, аналіз технічних і
технологічних параметрів, а також розгляд особливостей експлуатації оборотних
систем водопостачання на коксохімічних підприємствах був обраний предмет
досліджень, який дає змогу системно підійти до вирішення проблеми підвищення
ефективності роботи систем оборотного водопостачання коксохімічних
підприємств, беручи до уваги вплив інгібіторного захисту від корозії при
використанні очищених фенольних стічних вод як підживлення.
У другому розділі викладено методику проведення досліджень, організації
експериментів й оброблення експериментальних даних. Обґрунтовано методи,
застосовувані під час визначення закономірностей швидкості корозії від параметрів
води та інгібіторів. Подано характеристику об’єкта дослідження та схему
експериментальної установки.
У процесі проведення експериментів застосовано методи визначення швидкості
корозії вуглецевої сталі. Корозійні випробування зразків проведено відповідно до
загальноприйнятих методик дослідження швидкості корозії в електролітах –
гравіметричним методом і потенціостатичним. Математичне оброблення дослідних
даних виконано за допомогою комп’ютерних програм Excel, пакета «Статистика»
(Statgraphics Centurion) та ін. Відтворюваність дослідних даних визначено в межах
довірчого інтервалу.
Дослідження проведено на воді ПрАТ «Харківський коксовий завод». Аналіз
води свідчить про перевищення деяких показників над нормативними значеннями
(завислі речовини, сульфати, хлориди, солевміст, роданіди, загальна жорсткість
води тощо). Названі відхилення вказують на те, що введення цих стічних вод в
оборотну систему водопостачання призводитиме до пришвидшення корозії
оборотної води.
Експериментальні дослідження процесів корозії проведено на лабораторній
установці (рис. 1), яка моделює роботу системи оборотного водопостачання
коксохімічного підприємства. Виявлено, що оборотна вода ПрАТ «Харківський
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коксовий завод» показує підвищену корозійну активність із проявом локальних
типів руйнування (від 0,8–0,9 до 2,4–2,6 мм/рік).
1

4
5

8

9

6

2
3

7

11
~ 220

10
в каналізацію

Рис. 1. Схема лабораторної установки, яка моделює роботу
системи оборотного водопостачання:
1 – градирня; 2 – термометр; 3 – бак охолодженої води; 4 – напірна ємність із
касетою зі зразками металу для визначення швидкості корозії та накипоутворення
(сталь 3 Ст 3); 5 – контактний термометр; 6 – центробіжний насос; 7 – термостат;
8 – бак підживлювальної води; 9 – вентилятор; 10 – перильстатичний насос-дозатор;
11 – перелив
У третьому розділі досліджено корозійну активність оборотної води з метою
зменшення швидкості корозії. Наведено результати досліджень впливу добавок
коагулянтів та флокулянтів на корозійну активність оборотної води. Подано
дослідження корозійної активності оборотної води при ефективному якісному
складі підживлювальної води.
Підготовку води для підживлення оборотної системи здійснено в
лабораторних умовах. Із цією метою розроблено шість варіантів сумішей
артезіанської води й очищених фенольних стічних вод (табл. 1).
Таблиця 1
Склад водних модельних сумішей, використаних для підживлення оборотних
систем в експериментальних дослідженнях
Номер
Уміст артезіанської води,
Уміст води, очищеної після
досліду
%
біохімічної установки, %
1
100
0
2
90
10
3
85
15
4
80
20
5
70
30
6
0
100
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Контроль якості циркуляційної води здійснено методом фізико-хімічного
аналізу проб вихідної й упареної води за такими показниками: рН, лужність,
жорсткість, солевміст, масова концентрація хлоридів. Основні характеристики
отриманих водних сумішей до та після упарювання наведено на рис. 2 і в табл. 2.

7,95
7,4
6,62
6,23
5,3
4,5
7,87
7,34
6,18
5,72
5,15
4,7
7,87
7,49
6,12
5,56
5,89
4,9

5,25
1,75
1,5
1,0
1,0
1,5
4,75
1,5
1,0
1,0
1,5
1,0
4,5
1,75
0,5
0,75
1
1,25

5,0
10,0
13,5
11,0
12,0
10,0
2,5
11,0
13,0
10,5
11,5
10,0
3,0
15,5
16,0
18,0
17,5
13,0

67
79
64
70
148
260–290
86–82
118–102
131–148
151–178
236–250
315–330
70–53
73–55
113–187
164–210
119–143
307–312

142
337
390
514
745
2 305
354,5
532
798
974
1 063
3 013
532
975
1 063
1 329
1 241
3 706

886
1 934
2 795
3 730
5 385
15 323
609
1 020
1 650
1 870
2 640
9 690
771
1 480
1 960
2 610
3 660
12 260

Ефективність
інгібування, E, %

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Щільність струму
корозії, Icorr, μA

ОВП, мВ

Масова
концентрація,
мг/дм3
Cl  солей

Потенціал корозії,
Ecorr, мВ

Ку = 4

Жорсткість,
ммоль/дм3

Ку = 3

рН,
од.

Лужність,
ммоль/дм3

Ку = 2

Номер досліду

Умови
проведення досліду

Таблиця 2
Поляризаційні параметри вуглецевої сталі та показники якості модельних
водних сумішей при різних коефіцієнтах упарювання

640
642
658
678
676
674
651
651
628
680
685
686
618
654
613
648
670
672

92
77
57
48
52
57
48
32
34
43
45
48
53
72
32
48
60
47

–
16,3
38,0
47,8
43,5
38,0
47,8
65,2
63,0
53,3
51,1
47,8
42,4
21,7
65,2
47,8
34,8
48,9

Результати отриманих експериментальних даних впливу упарювання і частки
фенольних стічних вод у підживленні (табл. 2, рис. 2) свідчать про те, що
ефективним діапазоном частки фенольних стічних вод у підживленні є 15–20 % при
коефіцієнті упарювання 4.

ОВП, мВ

ОВП, мВ
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а)

б)

в)

г)

350
300

350

250
300
250
200
150
100

200

Ку=2
Рис. 2. Вплив упарювання модельних
сумішей на
до упарки
до упарки в) жорсткість;
150
а) величину
рН; б) лужність;
Ку=2 г) солевміст: Ку=3
Ку=2
до–упарки
без упарювання;
– Ку =2;
– Ку =3;
– Ку = 4
Ку=3
Ку=4
Ку=2

100

Ку=3
Ку=4

10

ные

си, %

до упарки

Ку=4

t = 10-15

= 10-15
Із Ку=3
метою підтвердження
експериментальних tмин
даних
досліджено
50
мин швидкість
50
t = 10-15
Ку=2 10Ку=2 10перебігуКу=4
корозії потенціометричним
варіантах
модельних
мин методом при 15різних
мин
15 мин
0
Ку=2
10Ряд7
0
Ряд7досліджень
воднихАртез.вода
сумішей10 і коефіцієнтів
упарювання
(рис. 3, табл. 2). Результати
15
20
3015 минФенольные
Артез.вода
10 Ряд7 15 СВ
20
30
Фенольные
t = 10-15
відображають
залежність
15
30
Фенольныешвидкості корозії від співвідношення артезіанської та
мин 20
СВ
СВ
Доля фенольных СВ в смеси, %
Ку=2 води,
10фенольної
очищеної після
біохімічної установки (БХУ). Установлено, що
Доля фенольных СВ в смеси, %
Доля фенольных СВ в смеси, %
15 мин
збільшення
коефіцієнта упарювання в системі оборотного циклу змінює
Ряд7
співвідношення артезіанської та фенольної води в бік зменшення використання
свіжої води. Збільшення коефіцієнта упарювання, зі свого боку, призводить до
вповільнення корозії за умови збільшення частки фенольної стічної води в
підживлювальній.
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a)

б)

в)
Рис. 3. Тафелівські лінії сталі в оборотній воді при ефективному якісному складі
підживлювальної води: (1–6) номер досліду; коефіцієнт упарювання а) 2; б) 3; в) 4
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У процесі досліджень отримано емпіричні залежності зміни швидкості корозії
від параметрів середовища (жорсткість, Ж, ммоль/дм3; лужність, Л, ммоль/дм3;
коефіцієнт упарювання, Ку; частка біологічно очищених фенольних стічних вод
(БОФСВ) у підживленні, СБОФСВ) (табл. 3).
Визначено фактори, що впливають на швидкість корозії та в подальшому
стали підґрунтям для побудови регресійної моделі, що враховує якісний склад
параметрів води та дозу інгібіторної композиції, що подається в оборотну систему
водопостачання коксохімічних підприємств.
Таблиця 3
Емпіричні залежності швидкості корозії від частки очищених фенольних
стічних вод у підживлювальній воді
Середня
Номер
Коефіцієнт
помилка
Емпіричні залежності
2
залежності
кореляції, R
апроксимації, %
Scor  0,417  0,105  Л
1
49,99
12,2
Scor  1,037  0,037  Ж
2
55,87
12,7
2
3
73,03
10,5
Scor  1,538  0,609  КУ  0,089  КУ
Scor  0,664  0,001  1/ CБОФСВ
4
3,07
19,4
Cl  2535,51  2266,09  CБОФСВ
5
69,28
37,18
Р  10568,3  10142,9  СБОФСВ
6
78,48
10,59
2
7
58,58
56,2
рН  4,813  2,772  СБОФСВ
На підставі проведених досліджень установлено ефективне співвідношення
між артезіанською й очищеною водою після БХУ, яке становить (артезіанська –
очищена фенольна вода) 4:1 (80:20 %) відповідно. Цього, однак, недостатньо для
зниження швидкості корозії до необхідних меж, тому потрібно вживати додаткових
заходів із інгібіторного захисту.
Четвертий розділ присвячено вивченню впливу складу інгібіторної
композиції на корозійну активність води. Наведено результати досліджень різних
інгібіторів корозії. Запропоновано нову інгібіторну композицію. Описано її склад,
властивості та вплив на швидкість корозії.
Зіставлено різні інгібітори корозії й проаналізовано їхній вплив на швидкість
корозії. Результати досліджень впливу інгібіторів на корозійний процес наведено в
табл. 4. Ефективність інгібування оцінено за швидкістю корозії в обробленій і
необробленій воді, розрахованій за масою пластин до та після випробувань.
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Таблиця 4
Поляризаційні параметри вуглецевої сталі в оборотній воді в присутності та
відсутності різних інгібіторів при ефективній якості підживлювальної води
Концен- Швидкість Ефек- Швидкість
Інгібітор
трація,
корозії, тивність
корозії
3
2
мг/дм
г/м · год
Е, %
CR, мм/рік
Оборотна вода ПрАТ «Харківський
–
1,75
–
1,95
коксовий завод» без інгібітора
50
1,19
32
1,33
Рідке скло
100
0,96
45
1,07
100
0,81
54
0,90
Поліфосфат натрію
200
0,71
59
0,79
50
0,36
79
0,40
Суміш рідкого скла і поліфосфату
натрію 10:1 відповідно
100
0,29
83
0,32
Запропоновано склад інігібіторної композиції, що вможливлює запобігання
корозії металів в оборотних системах коксохімічного виробництва та містить
інгібітор корозії й інгібітор нітрифікації. Така композиція дає змогу при
застосуванні фенольних стічних вод як підживлювальних запобігати накопиченню
окислених форм азоту, а отже, і мікробіологічній корозії технологічного
обладнання. Окрім того, пропонована композиція чинить ефективну дію в
пригніченні життєдіяльності кислотостійких форм мікроорганізмів.
Композиція для запобігання корозії металів в оборотних системах
коксохімічного виробництва містить фосфатно-силікатну суміш і похідні
роданистоводневої кислоти (інгібітор нітрифікації), що виявляє велику ефективність
у присутності активаторів корозії хлорид- і роданід-іонів. Як інгібітор нітрифікації
використано сіль, утворену в процесі взаємодії роданистого амонію (натрію) з
ортофосфорною кислотою. Унаслідок досліджень установлено співвідношення між
інгібітором корозії й азотовмісним компонентом інгібітора нітрифікації, яке складає
100:1–50:1 (за масою відповідно) (табл. 5).
Основними перевагами описаної композиції є такі: висока селективність
пригнічення життєдіяльності нітрифікуючих бактерій при невеликих рівнях
дозування інгібітора нітрифікації 1–5 мг/дм3; високий ступінь захисту від дії корозії
(через пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів-нітрифікаторів у воді та високу
адсорбційну дію фосфатно-силікатного інгібітора корозії); нітрифікант (сіль
ортофосфорної кислоти і ксантанового водню) не виводиться з системи завдяки
малій кількості іонів заліза. Після дозування інгібіторної композиції вміст
концентрації нітритів і нітратів у воді зменшується до 0,5–0,7 мг/дм3, що свідчить
про активне інгібування процесів корозії, викликаних дією нітрифікуючих бактерій.
Використання такої композиції вповільнює швидкість корозії вуглецевої сталі до
0,15–0,2 мм/рік.
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Таблиця 5
Склад пропонованої композиції
Назва компонентів
I

Уміст компонентів у складі композиції
II
III
IV
V
VI
VII VIII

Поліфосфат натрію (ГОСТ 20291-80
5
9
9
8,9
Натрия полифосфат. ТУ)
Силікат натрію (ГОСТ Р 50418-92
94 90,5 90 89,1
Силикат натрия растворимый. ТУ)
Сіль роданистоводневої кислоти
(ортофосфатної
кислоти
і
1
0,5
1
2
ксантанового водню)
Співвідношення
силікату
до
1:18,8 1:10 1:10 1:10
поліфосфату натрію
Швидкість корозіїї вуглецевої сталі в
0,35 0,25 0,15 0,17
модельній оборотній воді, г/м2·год*

8,8

12

16,5

20

88,2

87

82,5

79

3

1

1

1

1:10

1:7,25 1:5 1:3,95

0,16

0,17

0,15 0,43

* Швидкість корозії визначено за допомогою потенціометричного методу в
оборотній воді такого складу: хлориди – 200 мг/дм3, сульфати – 400 мг/дм3, іони
амонію – 250 мг/дм3, нітрати – 150 мг/дм3, нітрити – 10 мг/дм3, рН – 7,4 при
температурі 50 ºС. Концентрація пропонованої композиції інгібітору корозії складає
100 мг/дм3, а інгібітору нітрифікації – 1 мг/дм3.
На підставі проведених експериментів розроблено регресійну модель зміни
величини швидкості корозії при дозуванні інгібіторної композиції, яка враховує
параметри якості води й має такий вигляд:
Scor  11,311  1/ Дінг  0,124  1/ КУ  0,001 Р  0,046  log( pH )  0,070  logЛ 

(1)

де Дінг – доза інгібіторної композиції, мг/дм3;
Р – загальний солевміст води, мг/дм3.
У процесі проведення математичного оброблення експериментальних даних
середня помилка апроксимації становила 3,8 %, значення коефіцієнта множинної
кореляції дорівнювало 98,46 %, що відповідає допустимим межам. Зіставлення
статистичних і експериментальних даних дає підстави зробити висновок про
можливість використання одержаних математичних залежностей в практичних цілях.
Отримані дані рівняння дають змогу оцінити ступінь впливу параметрів якості
води й інгібітора на швидкість корозії з високим ступенем зв’язку. Установлено, що
на величину швидкості корозії найбільше впливає доза введеної інгібіторної
композиції, що обернено пропорційна до величини швидкості корозії. З’ясовано, що
збільшення таких параметрів, як солевміст, лужність і рН води, призводить до
зростання показника швидкості корозії. Зафіксовано також, що збільшення
коефіцієнта упарювання призводить до зменшення швидкості корозії.
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Із метою дослідно-промислової перевірки підвищення ефективності роботи
оборотної системи водопостачання на коксохімічних підприємствах із
застосуванням очищених фенольних стічних вод для підживлення системи та
розробленої інгібіторної композиції проведено дослідження в промислових умовах
циклу первинних газових холодильників (ПГХ) на ПрАТ «Харківський коксовий
завод». Як підживлення використовували очищені фенольні стічні води, доза
інгібіторної композиції становила 100 мг/дм3. Промислові випробування
підтвердили, що в разі застосування розробленого методу підвищення ефективності
роботи оборотної системи водопостачання коксохімічного підприємства шляхом
уведення фенольних стічних вод як підживлювальних та інгібіторної композиції
можна уповільнити процеси корозії на 85–90 %.
У п’ятому розділі розроблено технологічні рішення щодо підвищення
ефективності роботи оборотних систем водопостачання при застосуванні
інгібіторної композиції. Наведено дані техніко-економічного оцінювання
впровадження результатів дослідження.
Після вивчення чинної балансової схеми оборотного водопостачання на ПрАТ
«Харківський коксовий завод» обрано для впровадження розробленого методу
підвищення ефективності роботи оборотної системи цикл ПГХ та наведено наявну й
пропоновану балансові схеми. Унаслідок дослідження встановлено, що варто
готувати підживлювальну воду з артезіанської й очищеної фенольної стічної води у
співвідношенні 4:1, додавати до неї інгібіторну композицію, що складається з
суміші інгібітора корозії та інгібітора нітрифікації з підвищеним коефіцієнтом
упарювання в системі. Підготовку такої підживлювальної води потрібно
здійснювати в окремій ємності, з якої вона надходитиме в оборотну систему.
Пропонована балансова схема дає змогу знизити кількість продувних скидних вод
на 36 000 м3/рік і скоротити споживання свіжої технічної води на 52 000 м3/рік, а
також збільшити термін служби устаткування з 6,5 до 8 років. Установлено, що
пропоноване технічне рішення з використанням кондиціонованого фенольного
стоку разом зі свіжою водою дає змогу знизити кількість реагентів, необхідних для
стабілізаційного оброблення, а також значно скоротити скидання стічних вод у
міську каналізаційну мережу та відбір свіжої води з артезіанської свердловини.
Указаний комплекс заходів уможливлює поліпшення водно-екологічної ситуації,
раціональне використання водних ресурсів підприємства, тобто скорочення оплати,
внесеної ним за споживання водних ресурсів і скидання стічних вод заводу.
Необхідна документація на застосування зазначеного методу в циклі ПГХ на ПрАТ
«Харківський коксовий завод» передана на підприємство.
Із метою оцінювання ефективності роботи теплообмінного обладнання
системи оборотного водопостачання коксохімічних підприємств проведено технікоекономічне оцінювання пропонованих заходів. З’ясовано, що економічний ефект
складає 568 977,5 грн/рік.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі науково обґрунтовано і розроблено метод підвищення
ефективності роботи теплообмінного обладнання коксохімічних підприємств. У
результаті проведення дисертаційних досліджень були отримані основні висновки,
які можна звести до наступного:
1. Проаналізовано розвиток системи теоретичних і практичних поглядів на
підвищення ефективності роботи оборотних систем водопостачання на
коксохімічних підприємствах. Установлено, що найбільш перспективним напрямом
є комплексне вивчення методів, що враховують якість оборотної води та її
підживлення, корозійну активність і захист від корозії, що дає змогу скоротити
споживання свіжої води, а в деяких випадках і повністю виключити скидання
стічних вод у водні об’єкти.
2. Проведені експериментальні дослідження свідчать про можливість
підвищення ефективності роботи оборотних систем водопостачання шляхом
використання суміші артезіанських і фенольних стічних вод як підживлювальної
води.
3. Отримані закономірності зміни властивостей оборотної води залежно від
вибору стабільного складу підживлювальної води оборотних циклів під час захисту
теплообмінного обладнання від корозійних руйнувань і варіювання параметрів
отриманої моделі дають змогу визначити закономірності їхнього впливу на
швидкість корозії. Одержані результати вказують на ефективне співвідношення між
артезіанською і очищеною водою після біохімічної установки, яке становить
(артезіанська – очищена фенольна вода) 4:1 відповідно, що вможливлює
уповільнення корозійної активності на 35–52 %.
4. Розроблено інгібіторну композицію на основі інгібітора нітрифікації та
інгібітора корозії у співвідношенні поліфосфату до силікату 1:(5–10), застосування
якої забезпечує високий ступінь захисту від корозії (80 %) при співвідношенні
1:50–1:100 через високу селективність пригнічення діяльності нітрифікуючих
бактерій і високу адсорбційну здатність фосфатів і силікатів на поверхні вуглецевої
сталі. Водночас дія інгібітора корозії за допомогою роданистоводневої кислоти
пригнічує розвиток мікробіологічних культур (зокрема, знижує кількість бактерій
кишкової групи) і зменшує утворення органічних завислих речовин.
5. Виконані експериментальні дослідження в процесі застосування
пропонованої інгібіторної композиції засвідчили, що за її допомогою досягається
зниження швидкості корозії з 0,7–0,8 мм/рік до 0,13–0,14 мм/рік.
6. Проведені експериментальні дослідження дають підстави стверджувати, що
в разі зміни параметрів води (лужності, загального солевмісту, рН води, інгібіторної
композиції та її дози, Ку тощо) можна зменшити швидкість корозії до допустимих
меж. Результати випробувань продемонстрували, що для зменшення швидкості
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корозії необхідно використовувати інігібіторну композицію, яка складається з
фосфатно-силікатної суміші та інгібітора нітрифікації при температурі оборотної
води 50 ºС.
7. Отримано емпіричну залежність швидкості корозії, яка зважає на якість
оборотної води та дозу інгібіторної композиції, а також з достатньою точністю
описує процес зміни швидкості корозії технологічного обладнання оборотної
системи водопостачання із заданим діапазоном варіювання параметрів.
8. Отримані дослідні дані на ПрАТ «Харківський коксовий завод» указують на
те, що застосування пропонованого методу підвищення ефективності роботи
оборотних систем водопостачання шляхом утилізації фенольних стічних вод із
використанням інгібіторної композиції дає змогу підвищити ефективність
інгібіторного захисту теплообмінного обладнання на 85–90 %.
9. Розроблено нові технологічні рішення щодо підвищення ефективності
роботи оборотних систем водопостачання. Запропоновано метод утилізації стічних
вод, який вможливлює зменшення скидання на 36 000 м3/рік і споживання свіжої
технічної води на 52 000 м3/рік, про що свідчать дані водного балансу циклу
первинних газових холодильників системи оборотного водопостачання ПрАТ
«Харківський коксовий завод». Використання пропонованого рішення забезпечує
безперебійну роботу теплообмінного обладнання через зниження кількості завислих
речовин і дає змогу майже повністю перейти на замкнене технічне
водокористування заводу.
10. Результати дисертаційної роботи використано під час розроблення
технологічних рішень щодо підвищення ефективності роботи теплообмінного
устаткування коксохімічних підприємств, зокрема ПрАТ «Харківський коксовий
завод». Наведені техніко-економічні розрахунки доводять позитивний ефект від
пропонованих технологічних рішень на ПрАТ «Харківський коксовий завод», який
становить 568 977,5 грн/рік.
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АНОТАЦІЯ
Галкіна О. П. Підвищення ефективності роботи систем оборотного
водопостачання коксохімічних підприємств. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі
спеціальності 05.23.04 – водопостачання, каналізація. – Харківський національний
університет будівництва та архітектури, Харків, 2017.
Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності роботи систем
оборотного водопостачання коксохімічних підприємств шляхом використання
очищених фенольних стічних вод підприємства для підживлення системи та
інгібіторної композиції для зниження швидкості перебігу корозії й уповільнення
процесів нітрифікації цих вод.
Виконано експериментальні дослідження із визначення ефективного складу
підживлювальної води. Установлено ефективне співвідношення між свіжою
технічною й очищеною фенольною водою, яке становить 4:1 (80:20 %) відповідно.
Підготовка такої води здійснюється в окремій ємності, звідки вона надходить до
оборотної системи. Розроблено нову інгібіторну композицію, до складу якої входить
інгібітор корозії (фосфатно-силікатна суміш) та інгібітор нітрифікації (похідні
роданистоводневої кислоти) у співвідношенні 100:1–50:1 (за масою відповідно).
Вона має велику ефективність у присутності активаторів корозії хлорид- і роданідіонів. Визначено закономірності залежності зміни швидкості корозії від параметрів
якості води та використання інгібіторної композиції. Доведено, що застосування
запропонованих технічних рішень дає змогу знизити кількість скидання продувних
вод на 36 000 м3/рік і споживання свіжої технічної води на 52 000 м3/рік, а також
збільшити термін служби устаткування з 6,5 до 8 років.
Ключові слова: оборотні системи водопостачання, коксохімічні
підприємства, швидкість корозії, інгібітор корозії, інгібітор нітрифікації,
дослідження.
АННОТАЦИЯ
Галкина Е. П. Повышение эффективности работы систем оборотного
водоснабжения коксохимических предприятий. – Рукопись.
Диссертация на соискание учѐной степени кандидата технических наук по
специальности 05.23.04 – водоснабжение, канализация. – Харьковский
национальный университет строительства и архитектуры, Харьков, 2017.
Диссертационная работа посвящена повышению эффективности работы
систем
оборотного
водоснабжения
коксохимических
предприятий.
Проанализированы подходы при рациональном использовании воды в
промышленности. Определено, что основным недостатком замкнутых систем
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является необходимость в продувке системы, восполнении еѐ свежей водой и
экологическая опасность водных объектов. Установлено, что существующие методы
с использованием фенольных сточных вод в качестве подпитки систем не всегда
приемлемы, поскольку приводят к увеличению коррозионной активности оборотной
воды и содержанию взвешенных веществ, биообрастанию и др. Совершенствование
технологий ведѐтся по пути создания условий для повторного использования
очищенных фенольных сточных вод, максимального сокращения использования
свежей технической воды и переводу предприятия на замкнутый режим и т. д.
Выполнены экспериментальные исследования по определению эффективного
состава подпиточной воды для водооборотных циклов коксохимических
предприятий. Установлено эффективное соотношение между артезианской и
очищенной фенольной водой, которое составляет (артезианская – очищенная
фенольная вода) 4:1 (80:20 %) соответственно. Подготовка подпиточной воды
осуществляется в отдельной ѐмкости при эффективном еѐ составе, из которой она
поступает в оборотную систему. По результатам экспериментальных исследований,
выполненных в диссертации, получено научное обоснование возможности и
целесообразности применения промышленных сточных вод коксохимического
производства (очищенных фенольных сточных вод) в качестве подпитки при
ингибиторной защите. Определены закономерности влияния эффективного состава
подпиточной воды на еѐ коррозионную активность.
Разработана новая ингибиторная композиция, в состав которой входит
ингибитор коррозии и ингибитор нитрификации. В композицию для
предотвращения коррозии металлов в оборотных системах коксохимического
производства
включены
фосфатно-силикатная
смесь
и
производные
роданистоводородной кислоты (ингибитор нитрификации), что имеет большую
эффективность в присутствии активаторов коррозии хлорид- и роданид-ионов. Как
ингибитор нитрификации использовали соль, образованную при взаимодействии
роданистого аммония (натрия) с ортофосфорной кислотой. В результате
исследований установлено соотношение ингибитора коррозии и азотсодержащего
компонента ингибитора нитрификации, которое составляет 100:1–50:1 (по массе
соответственно). Предлагаемая ингибиторная композиция позволяет снизить
скорость протекания коррозии до 0,2–0,3 мм/год и замедлить процессы
нитрификации промышленных сточных вод коксохимических предприятий.
Установлены зависимости скорости коррозии от параметров качества воды при
использовании ингибиторной композиции. Выполненные промышленные
испытания подтвердили, что при применении разработанного метода повышения
эффективности работы оборотной системы водоснабжения коксохимического
предприятия путѐм введения фенольных сточных вод в качестве подпитки и
ингибиторной композиции можно снизить скорость коррозии на 85–90 %.
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Предложенная балансовая схема позволяет снизить количество сбрасываемых
продувочных вод на 36 000 м3/год и сократить потребление свежей технической
воды на 52 000 м3/год, а также увеличить срок службы оборудования с 6,5 до 8 лет.
Экономический эффект от внедрения предлагаемых технических решений составил
568 977,5 грн/год.
Ключевые слова: оборотные системы водоснабжения, коксохимические
предприятия, скорость коррозии, ингибитор коррозии, ингибитор нитрификации,
исследования.
ABSTRACT
Galkina Olena. Increase efficiency of the water-circulation systems at coke
plants. – The manuscript.
The thesis for the Doctor of Philosophy (PhD) degree programme, specialty
05.23.04 – Water Supply, Sewage. – Kharkiv National University of Construction and
Architecture, Kharkiv, 2017.
The thesis is devoted increasing the efficiency of water-circulation systems at coke
plants by using treated wastewater phenolic plant of the enterprise for feeding the system
and the inhibitor composition for reducing the rate of corrosion and slowing down the
processes of nitrification of these waters are formulated and justified.
Experimental research have been performed to determine the effective supplying
water composition. An effective ratio between fresh technical and purified phenolic water
is established, which is 4: 1 (80: 20%), respectively.
Preparation of such water is carried out in a separate tank, from where it enters the
water cooling system. A new inhibiting composition has been developed that includes a
corrosion inhibitor (phosphate-silicate mixture) and a nitrification inhibitor (thiocyanic
acid derivatives) in a ratio of 100: 1-50: 1 (by weight, respectively). It has great efficiency
in the presence of corrosion activators of chloride and thiocyanate ions.
The regularities of the change in corrosion rate from water quality parameters and
the use of an inhibitory composition are determined. It is shown that the application of the
proposed technical solutions allows to reduce the amount of sewage disposal of the city
sewer network by 36,000 m3/year and the consumption of fresh industrial water by
52,000 m3/year, and also to increase the service life of equipment from 6.5 to 8 years.
Key words: water-circulation systems, coke plants, corrosion rate, corrosion
inhibitor, nitrification inhibitor, research.
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