1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Актуальною проблемою сучасних систем
водопідготовки є розробка екологічно безпечних технологій з максимально
замкнутим циклом і мінімальною кількістю відходів. Організація систем
оборотного водопостачання на промислових підприємствах є необхідною
частиною виробничого процесу, як з екологічних, так і з економічних міркувань.
Практика експлуатації систем, які передбачають багаторазове використання
обмежених обсягів води у контурах охолодження, зіткнулася з проблемою
виникнення на обладнанні біообростань, відкладень малорозчинних сполук, а
також продуктів корозії.
У тому випадку, коли продувки систем охолодження не забезпечують
підтримку оптимального водно-хімічного балансу необхідно застосовувати
відповідну хімічну обробку води. Посилення екологічних вимог до інгібіторів
корозії та накипоутворення призводить до необхідності створення реагентів, які
володіють найбільшою ефективністю при мінімальних концентраціях. Все це
зумовлює пошук більш ефективних реагентів для стабілізаційної обробки води, і
призвело до вивчення комплексонів та полімерних сполук.
Особливістю інгібіторних композицій на основі суміші фосфонатів та
сополімерів низькомолекулярної поліакрилової кислоти є те, що вони мають ефект
стехіометрії, тобто в невеликих дозах гальмують утворення твердої фази, а також
здатні утворювати на металевих поверхнях тонку захисну плівку.
Виходячи з вищесказаного, потребують удосконалення методи і підходи
підвищення надійності роботи оборотних систем охолодження за допомогою
реагентної обробки води інгібіторною комбінацією на основі фосфоромістних
комплексонів та низькомолекулярних полімерів. Актуальність поставлених
проблем, їх теоретична та практична значимість мали істотний вплив на вибір
тематики і проблематики дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну
роботу виконано згідно з науково-дослідними роботами кафедри водопостачання,
водовідведення та гідравліки ДВНЗ «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури» в рамках наукової теми «Удосконалення роботи
систем водопостачання і водовідведення, а також методів розрахунку основ і
фундаментів споруд водопостачання та гідроспоруд» (номер держреєстрації 0116 U
000779).
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове та практичне
обґрунтування застосування методу підвищення надійності роботи оборотних
систем охолодження за допомогою використання інгібітора корозії та
накипоутворення на основі фосфоромістних комплексонів та низькомолекулярних
полімерів.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання:
- проаналізувати метод підвищення надійності роботи оборотних систем
охолодження промислових підприємств за допомогою використання інгібіторів
корозії та накипоутворення;
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- проаналізувати український та зарубіжний асортимент реагентів для
запобігання корозії та процесів накипоутворення в оборотних системах
охолодження промислових підприємств, визначити переваги та недоліки, вибрати
найбільш перспективні в якості основи для створення інгібіторів багатоцільового
призначення;
- встановити механізм дії інгібіторів корозії та накипоутворення на основі
суміші фосфоромістних комплексонів та низькомолекулярних полімерів;
- провести експериментальне дослідження впливу розробленого реагенту на
корозію та процеси накипоутворення в оборотних системах охолодження;
- розробити регресійну математичну модель інгібування корозії в оборотних
системах охолодження за допомогою розробленої інгібіторної композиції.
Об'єкт дослідження - процеси обробки води у системах охолодження
промислових підприємств.
Предмет дослідження - методи підвищення надійності роботи оборотних
систем охолодження за допомогою реагентної обробки води інгібіторною
композицією на основі фосфоромістних комплексонів та низькомолекулярних
полімерів.
Методи дослідження. Методологічною базою є: статистичний метод - при
обробці результатів вимірювань швидкості корозії, інтенсивності процесів
накипоутворення за допомогою пакету аналізу засобами Excel; експрес-метод - при
оцінці швидкості корозії методом вимірювання поляризаційного опору приладом
«Експерт-004»; розрахунково-аналітичний – під час вивчення адсорбційної
активності основних компонентів інгібітора корозії та накипоутворення за
допомогою квантово-хімічних розрахунків; лабораторні дослідження ефективності
інгібування процесів корозії за допомогою потенціостатичних, гравиметричних
методів у лабораторії кафедри фізичної хімії Київського політехнічного інституту
ім. І.Сікорського, проблемної лабораторії кафедри аналітичної хімії
Дніпропетровського державного хіміко-технологічного інституту, лабораторії
технічного відділу ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» м. Дніпро; а також
експериментальні методи дослідження в експлуатаційних умовах при проведенні
стабілізаційної обробки води, яка циркулює у системах охолодження випарних
конденсаторів ПрАТ «ДАНОН-КРЕМЕЗ». Теоретичною базою є роботи фахівців в
області водопідготовки, фізичної та квантової хімії. Емпіричною базою
дослідження стали спостереження, опис, вимірювання, експеримент.
Наукова новизна отриманих результатів:
– набув подальшого розвитку метод підвищення надійності роботи
оборотних систем охолодження промислових підприємств, шляхом обробки
циркулюючої води інгібіторною композицією на основі фосфоромістних
комплексонів та низькомолекулярних полімерів, що дає можливість запобігти
процесам корозії та накипоутворення на поверхні теплообмінного обладнання;
– вперше проведена теоретична оцінка адсорбційної активності вихідних
складових розробленого реагенту за допомогою методів квантової хімії, що дало
можливість визначити вплив кожного компоненту в інгібуючу здатність
досліджуваної композиції;
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– набуло подальшого розвитку дослідження впливу підвищення концентрації
солей лужноземельних металів в циркулюючій воді на ефективність дії
досліджуваної інгібіторної композиції, що дає можливість експлуатувати оборотні
системи охолодження при підвищених коефіцієнтах упарювання;
– вперше розроблена математична модель регресії процесу інгібування
електрохімічної корозії за допомогою досліджуваної інгібіторної композиції, яка
відрізняється від наявних тим, що враховує рН, вміст хлоридів, загальну
жорсткість, загальну лужність, температуру циркулюючої води і концентрацію
досліджуваного реагенту.
Практичне значення отриманих результатів. На основі виконаного аналізу
теоретичних та експериментальних досліджень розроблено метод підвищення
надійності роботи оборотних систем охолодження промислових підприємств, який
базується на використанні інгібіторної композиції на основі фосфоромістних
комплексонів та низькомолекулярних полімерів.
Проведена кількісна та якісна оцінка впливу розробленого інгібітора для
запобігання процесів накипоутворення на поверхні теплообмінного обладнання
відкритих оборотних систем охолодження та запобігання швидкості корозії
конструкційної сталі. Встановлена залежність захисних властивостей
досліджуваного інгібітора від його концентрації, рН-середовища, температури та
складу води.
Проведені дослідно-промислові випробування технології стабілізаційної
обробки води досліджуваною композицією реагенту в системі охолодження
випарних конденсаторів VXC 700 ПрАТ «ДАНОН-КРЕМЕЗ».
Результати дисертаційної роботи впроваджені у виробничий процесс
ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА», м Дніпро, Україна.
Особистий внесок здобувача. Наукові результати, що відображені в
дисертаційній роботі, отримані автором самостійно на основі теоретичних та
експериментальних досліджень, та направлені на підвищення надійності роботи
оборотних систем охолодження промислових підприємств шляхом обробки
циркулюючої води розробленого інгібітора корозії та накипоутворення на основі
фосфоромістних комплексонів та низькомолекулярних полімерів.
Автором дисертаційної роботи сформульовано мету, завдання дослідження;
проаналізован метод підвищення надійності роботи оборотних систем
охолодження промислових підприємств за допомогою використання інгібіторів
корозії та накипоутворення; за допомогою теоретичних досліджень та квантовохімічних розрахунків встановлен механізм дії інгібіторів корозії та накипоуторення
на основі фосфоромістних комплексонів та низькомолекулярних полімерів;
проведені експериментальні дослідження впливу розробленого реагенту на
процеси корозії та накипоутворення в оборотних системах охолодження;
розроблена регресійна математична модель інгібування корозії в оборотних
системах охолодження за допомогою розробленої інгібіторної композиції.
Апробація матеріалів дисертації. Основні результати та головні положення
дисертації доповідалися на міжнародних науково-технічних конференціях ДВНЗ
«Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» (2016 р., 2017
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р.); ХXVI міжнародній науково-технічній конференції «Стародубівські читання
2016» (м. Дніпропетровськ, 2016 р.); ХXVII міжнародній науково-технічній
конференції «Стародубівські читання 2017» (м. Дніпро, 2017 р.); науковопрактичних конференціях Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорта ім. академіка В. Лазаряна (2015 р., 2016 р.);
Всеукраїнских 75-ій та 76-ій науково-практичних конференціях студентів та
молодих вчених «Проблеми будівництва, водокористування та екології» (м.
Дніпропетровськ, 2015 р., 2016 р.); всеукраїнській науково-технічній конференції
студентів, аспірантів і молодих учених ДВНЗ «Національного гірничого
університету» (2017 р.); всеукраїнській науково-технічній конференції студентів,
аспірантів і молодих «Молодь:наука та інновації» (м. Дніпро, 2017); науковотехнічних Харківського національного університету будівництва та архітектури
(2015-2017 рр.); VI та VII міжнародних наукових конференціях «Ресурс і безпека
експлуатації конструкцій, будівель і споруд» (м. Харків, 2015, 2017 рр.); 71-й
науково-технічній конференції (м. Харків, 2016 р.); VII всеукраїнському науковому
семінарі «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур» (м.
Харків, 2016); міжнародних конференціях Київського національно університету
будівництва і архітектури (2015 – 2017 рр.); міжнародних конференціях
«Водокористування: технології, споруди, менеджмент» (м. Київ, 2015 - 2017рр.).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 16 наукових
робіт, у тому числі 7 у фахових виданнях, регламентованих ДАК МОН України, 1 –
у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних; 5 тез
доповідей, 1 патент.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 177 найменувань,
чотирьох додатків і вміщує 80 рисунків і 18 таблиць по тексту, усього 192
сторінки.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, сформульовано
мету й основні завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи
досліджень, наведено наукову новизну та практичне значення одержаних
результатів, наведено дані щодо апробації й особистого внеску здобувача.
У першому розділі проаналізовано стан проблеми підвищення надійності
роботи систем оборотного водопостачання промислових підприємств, шляхом
обробки циркулюючої води інгібіторними композиціями для зниження швидкості
корозії та запобігання процесів накипоутворення на поверхні теплообмінного
обладнання.
Теоретичними та експериментальними дослідження охолоджуючих систем
оборотного водопостачання займалися такі вчені як Т.С. Айрапетян, В.І. Аксьонов,
Л.А. Алфьорова, В.А. Андронов, М.С. Вінарський, В.І. Гладков, М.Д. Гомеля, М.Й.
Григорук, С.С. Душкін, С.М. Епоян, О.М. Кагановський, В.Ф. Костенко, Д.І.
Кучеренко, С.І. Мовчан, А.Я. Найманов, С.Б. Нікіша, С.Ю. Нікулін, Г.С. Пантелят,
Г.І. Папков, В.Ю. Привалов, Т.М. Сабірова, О.А. Сироватський, С.А. Тарасова, Л.І.
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Хлапкова, Ф.Ф. Чаусов, В.Ф. Шабалін, С.В. Яковлєв, S.Deng, M.Erken, B.Kolarz, N.
Kubota, C.Mustafa, M.A. Quraishi, M. Reyhani, V.S. Sastri та інші.
Проаналізовано підходи до запобігання корозії та накипоутворення в
оборотних системах охолодження. Встановлено, що наявні методи регулювання
водно-хімічного балансу роботи систем охолодження шляхом збільшення витрат
води на продувку з екологічних та економічних міркувань не завжди є доцільним.
Зважаючи на вивчення теоретичних положень, аналіз технічних і
технологічних параметрів, а також розгляд особливостей експлуатації оборотних
систем охолодження на промислових підприємствах був обраний предмет
досліджень, який дає змогу системно підійти до вирішення проблеми підвищення
надійності роботи систем оборотного охолодження промислових підприємств,
беручи до уваги вплив інгібіторного захисту реагентною композицією на основі
фосфоромістних комплексонів та низькомолекулярних полімерів.
У другому розділі викладено методику проведення досліджень, організації й
оброблення експериментальних даних. Обґрунтовано методи, застосовувані під час
визначення закономірностей залежності швидкості корозії та процесів
накипоутворення від параметрів води та концентрації інгібітора. Подано схему
експериментальної установки.
В якості робочих розчинів використовувалися модельні середовища, що
імітують циркулюючу воду відкритих рециркуляційних систем охолодження
Параметри модельних розчинів підтримували в наступних інтервалах значень:
рН 7,2 – 8,7; вміст хлоридів 65 – 600 мг/дм3; жорсткість загальна 3,5 – 12 мгекв/дм3; лужність загальна 1,8 – 8,9 мг-екв/дм3. Температуру підтримували в
інтервалі 25 - 45ºС.
Гравіметричні корозійні випробування в динамічних умовах проводилися на
дослідно-практичній установці (рис. 1), яка моделює роботу системи оборотного
водопостачання промислового підприємства. в лабораторії технічного відділу ТОВ
«ХІМІЧНА ФАБРИКА« ОСНОВА », м Дніпро.

Рис. 1. Дослідно-практична установка для визначення швидкості корозії
Основні елементи випробувального стенду: ємність циркулюючої води 200
3
дм (1), оглядове скло для вимірювання рівня води (2), дренаж (3), вікно для
введення реагенту (4), комунікаційні трубопроводи (5), регульована засувка (6),
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зворотній клапан (7), циркуляційний насос (8), манометри (9, 12), нагрівальний
елемент (ТЕН) (10), блок контролю і регулювання температури (11), змійовик з
встановленими купонами (13); лічильник (14); зрошувач (15); краплеуловлювач
(16); нагнітальний вентилятор (17).
Поляризаційні дослідження проводили в лабораторії кафеди фізичної хімії
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського». Дослідження миттєвої швидкості корозії сталі
Ст3 виконували за допомогою корозіметра марки «Експерт-004», що працює на
основі методу лінійного поляризаційного опору по двухелектродній схемі.
Вплив досліджуваного реагенту на кількість утворення осаду карбонату
кальція оцінювали по значенню залишкової концентрації іонів кальцію в розчині.
Для квантово-хімічних розрахунків (КХР) використовували метод
молекулярної механіки ММ + і напівемпіричний метод МР3 при повній оптимізації
геометрії молекул (HyperChem 7.0, метод ММ+, РМ3).
Обробка результатів експериментів і побудова математичної моделі
здійснювали за допомогою пакета «Аналіз даних» Microsoft Office Excel.
У третьому розділі дисертаційної роботи представлені результати
теоретичного дослідження механізму дії інгібіторів корозії та накипоутворення на
основі фосфоровмісних комплексонів і полімерних сполук.
З’ясовано, що механізм інгібування корозії реагентами основі
фосфоровмісних комплексонів та полімерних сполук пов'язаний не тільки з
механізмом блокування адсорбованими молекулами інгібітора активних ділянок
поверхні металу, де передбачається, що швидкість корозії знижується пропорційно
ступеню заповнення поверхні металу адсорбованим інгібітором, а зв'язок між
концентрацією інгібітора і ступенем заповнення описується ізотермою Ленгмюра;
але і з поверхневими реакції електрофільного заміщення катіонів
комплексоутворювачів, осадженням важкорозчинних гідроксидів металів і
утворення гетеро-полінуклеарних комплексів. Тобто процес інгібування
електрохімічної корозії за допомогою інгібіторної композиції на основі
фосфоровмісних комплексонів та низькомолекулярних полімерних з'єднань носить
змішаний характер: ініціювання адсорбції активних компонентів на поверхні
металу відбувається за рахунок комплексоутворення.
Таблиця 1
Квантово-хімічні характеристики молекул речовин
Масова
Потенціал
Молекула
частка, % EВЗМО(eV) EНВМО (eV) ΔEН-В (eV)
іонізації
АТМФ (НТФ).
5,5
-10,1926
-1,9528
-8,2398
10,1926
ФБТК
11
-10,14583
-1,81225
-8,33358
10,14583
ПАК
15
-11,680
1,776
-13,456
11,680
За рахунок наявності в складі фосфоровмісних комплексонів, блокування
накипоутворення відбувається за рахунок граничного ефекту. При введенні
інгібітора в воду, утворюються стійкі комплекси з іонами кальцію, які за рахунок
дипольного моменту адсорбуються на поверхні зародків кристала. За рахунок своєї
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високої адсорбційної здатності дана композиція здатна адсорбуватися в порах вже
наявних відкладень, викликаючи тим самим їх руйнування. Наявність
низькомолекулярної поліакрилової кислоти забезпечує дисперсійний ефект.
За допомогою квантово-хімічних розрахунків проведена теоретична оцінка
адсорбційної
активності
2-фосфонобутан-1,2,4-трикарбонової
(ФБТК),
амінотриметиленфосфонової (АТМФ) та низькомолекулярної поліакрилової кислот
(ПАК).
У таблиці 1 представлені розраховані значення енергії густини
досліджуваних молекул. Відомо, що високі значення цієї енергії молекули (ΔEН-В =
Е(ВЗМО) - Е(НВМО)) свідчать про збільшення електронної стабільності та зменшення
реакційної здатності, в той час, як більш низькі значення цього параметра
вказують на велику реакційну здатність, а, отже, і високу інгібуючу здатність. Так,
значення енергії густини для досліджуваних молекул збільшується в ряді: АТМФ
(НТФ) <ФБТК <ПАК. Отже, перші речовини ряду є більш сильними інгібіторами
корозії. Оскільки взаємодія описаних молекул буде відбуватися по донорноакцепторному механізму, то, відповідно, більш високе значення енергії ВЗМО
молекул інгібітора свідчить про його підвищення адсорбційних властивостей, і,
відповідно, підвищення інгібуючого ефекту (за рахунок впливу на процес переносу
заряду через адсорбційний шар). З аналізу отриманих даних видно, що більш
високі значення енергії ВЗМО мають: ФБТК і АТМФ. При цьому гальмування
процесу корозії збільшується за рахунок підвищення електрон-донорної здатності
молекул до поверхні металу, що є підтвердженням того, що ініціювання процесу
інгібування корозії відбувається за рахунок процесів комплексоутворення.
У четвертому розділі досліджено корозійну активність оборотної води з
метою зменшення швидкості корозії та інгібування процесів накипоутворення.
Результати проведених випробувань в модельному середовищі з рН = 8,0,
загальною жорсткістю 3,5 мг-екв/дм3, загальною лужністю 0,85 мг-екв/дм3,
хлориди 65 мг/дм3 при температурі 25 °С (рис. 2) свідчать про те , що зниження
глибинного показника швидкості корозії до нормативного значення 0,1 мм/рік
забезпечується вже при концентрації досліджуваної композиції 1,8 мг/дм3.
0,5

Холоста проба

0,4
y = 0,2042x-1,273
R² = 0,9771

0,3
0,2

Норма 0,1 мм/рік

0,1

Контрольна проба

0
0,8

1,3

1,8

2,3

2,8

Концентрація ІК,

3,3

3,8

4,3

4,8

мг/дм3

Рис. 2. Зміна глибинного показника швидкості корозії металу в залежності від дози
досліджуваної інгібіторної композиції в модельному середовищі з рН=8,0, Жз=3,5
мг-екв/дм3 , Лз=0,85 мг-екв/дм3, Cl= 65 мг/дм3 при температурі 25°С

8

Швидкість корозіх, мм/рік

Слід зазначити, що зниження швидкості корозії в модельному середовищі з
рН = 8,5, загальною жорсткістю 6,0 мг-екв/дм3, загальною лужністю 2,3 мг-екв/дм3,
хлориди 141 мг/дм3 при температурі 30°С (рис. 3) до нормативного значення при
відносно низькій концентрації (4,2 мг/дм3) пояснюється підвищенням концентрації
солей лужноземельних металів в модельному середовищі, використовуваної для
дослідження.
0,3

Холоста проба

0,25
0,2
0,15

Норма 0,1 мм/рік

0,1
0,05

Контрольна проба

0
4,5

5,5

6,5

7,5

y = 0,7299x-1,529
R² = 0,9104
8,5

9,5

Концентрація ІК, мг/дм3

Рис. 3. Зміна глибинного показника швидкості корозії в залежності від дози
досліджуваної інгібіторної композиції в модельному середовищі з рН=8,5, Жз=6,0
мг-екв/дм3 , Лз=2,3 мг-екв/дм3, Cl=141 мг/дм3 при температурі 30°С
Згідно з результатами ІЧ-спектрального аналізу (рис.4), зниження
швидкості корозійних процесів відбувається за рахунок зростання концентрації
іонів кальцію в приелектродному шарі, і, як наслідок, полегшення утворення
нерозчинних комплексів.

Рис. 4. ІЧ – спектри поглинання досліджуваного інгібітора (1) та ІЧ- спектри
відображення на поверхні сталі Ст3, витриманої у розчині інгібітора 12 діб (2)
Отримані результати (рис. 4) свідчать, що після 12 діб витримки в розчині з
інгібітором спостерігалася інтенсивність коливання в області 1800 - 1580 см-1, і
поява інтенсивних смуг поглинання в області 1680 - 1640 см-1, які властиві
ν (С = С) групам і появою інтенсивних смуг поглинання валентних зв'язків в
області 2800 - 2500 см-1, що відповідають двом групам сполук - димерним і
тримерним аддуктам полімеризації.
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Проведені дослідження підтверджують припущення, що інгібування корозії
за допомогою досліджуваного реагенту є наслідком дії адсорбції, а її ініціювання
як процес комплексоутворення. Це твердження узгоджується з результатами
гравіметричних корозійних випробувань в дистильованій воді (табл. 2).
Таблиця 2
Результати гравіметричних випробувань в дистильованій воді.
Концентрація,
мг/дм3

Швидкість корозії, мм/рік

Коефіцієнт
гальмування

Холоста
Контрольна
проба
проба
0,8
0,1998
0,2004
0,997
0,9
0,1998
0,2008
0,995
1
0,1998
0,2012
0,993
1,3
0,1998
0,2013
0,992
1,8
0,1998
0,2015
0,991
2,7
0,1998
0,2017
0,990
3
0,1998
0,2018
0,990
3,8
0,1998
0,20388
0,980
4
0,1998
0,2068
0,966
4,2
0,1998
0,2072
0,964
4,5
0,1998
0,2075
0,962
4,9
0,1998
0,2076
0,961
5,1
0,1998
0,2098
0,952
При введенні реагенту в концентрації від 0,8 до 5,1 мг/дм3 у випробуване
нейтральне середовище (дистильована вода) коефіцієнт гальмування швидкості
корозії (табл. 2) знизився від 0,997 до 0,95, що свідчить про стимулювання
корозійних процесів. Тобто при відсутності у модельному середовищі солей
лужноземельних металів (іонів кальція та магнія) відбувається активне розчинення
не тільки самого металу, але і наявних на його поверхні оксидних шарів.
Для встановлення впливу захисних поверхневих плівок на катодні і анодні
електродні процеси знімалися потенціодінамічні поляризаційні криві в
трьохелектродній комірці. Проведені дослідження свідчать про те, що даний
інгібітор є інгібітором змішаного типу дії.
Наведені на рис. 5,6 поляризаційні криві, вказують на те, що катодний
процес контролюється стадією дифузії кисню, а анодний - стадією іонізації металу.
За даними поляризаційних вимірювань (табл. 3, 4) бачимо, що в
дослідженому розчині процес корозії контролюється катодним процесом, при
цьому після введення інгібітора, нахил анодних поляризаційних кривих (рис. 5, 6)
не змінюється, що вказує на те, що механізм розчинення сталі також не змінюється.
У той же час, поява граничного катодного струму і гальмування швидкості
катодного процесу при обробці електрода інгібітором, вказує на гальмування
відновлення розчиненого кисню за рахунок плівки, яка блокує поверхню металу.

Іgi, А/см2
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Е, В

lgi, А/см

-2

Рис. 5. Катодні та анодні поляризаційні криві на сталі в модульному середовищі з
рН = 8,5, Жз=6,0 мг-екв/дм3, Лз=2,30 мг-екв/дм3,Cl=141 мг/дм3 при температурі
30°С без (1) і при введенні досліджуваного інгібітору в концентрації 2-5 (6,0; 7,0;
8,0; 9,0 мг/дм3)

Е, В

Рис. 6 Катодні та анодні поляризаційні криві на сталі в модульному
середовищі з рН = 8,0, Жз=12,2 мг-екв/дм3, Лз=4,90 мг-екв /дм3, Cl=590 мг/дм3 при
температурі 45°С без (1) і при введенні досліджуваного інгібітору в концентрації 25 (28, 30, 32, 34 мг/дм3)
Таблиця 3
Залежність коефіцієнта гальмування анодного та катодного електродного
процесу в модульному середовищі рН = 8,5, Жз=6,0 мг-екв/дм3, Лз=2,30 мгекв/дм3,Cl=141 мг/дм3 при температурі 30°С
Концентрація інгібітора, мг/дм3
γа
γк
6,0
10,7
2,0
7,0
17,6
4,5
8,0
21,8
5,5
9,0
61,2
6,6
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Таблиця 4
Залежність коефіцієнта гальмування анодного та катодного електродного
процесу в модульної середовищі з рН = 8,0, Жз=12,2 мг-екв/дм3,
Лз=4,90 мг-екв /дм3, Cl=590 мг/дм3 при температурі 45°С
Концентрація інгібітора, мг/дм3
γа
γк
28
15,9
1,9
30
60,2
6,9
32
61,8
7,8
34
114
10,9

Швидкість корозії, мм/рік

Застосування методу поляризаційного опору дозволило отримати миттєві
значення швидкостей корозії.
Встановлено, що швидкість корозії сталі
зменшується при збільшенні концентрації інгібітору (рис. 7, 8). Значне падіння
глибинного показника швидкості корозії спостерігається вже на 50-ій годині
експерименту і на 12-у добу залишається постійним, що дає підставу припускати
про початковий і, відповідно, завершальний етапи формування захисної плівки.
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

2,2 мг/л
3,8 мг/л
3,9 мг/л
4, 0 мг/л
0

100

200

300

400

500

Час, год

Рис. 7. Зміна глибинного показника швидкості корозії в часі в залежності від
концентрації досліджуваної композиції в модельному середовищі з рН=8,0, Жз=3,5
мг-екв/дм3 , Лз=0,85 мг-екв/дм3, Cl= 65 мг/дм3 при температурі 25°С
Результати оцінки морфології поверхні після випробувань в модельному
розчині, що містить досліджувану композицію, має найбільш суцільну структуру,
вже після 48 годин проведення випробування (рис. 9). При збільшенні часу
випробувань за рахунок часткової полімеризації основних складових складу
відбувається і утворення більш щільного захисного шару. Результати ІЧспектрального аналізу (рис.4) підтверджують, часткову полімеризацію захисної
плівки в процесі корозійних випробувань.

Швидкість корозії, мм/рік

12
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

30 мг/л
30,5 мг/л
31 мг/л
32 мг/л
33,5 мг/л
34 мг/л
0

100

200

300

400

500

Час, год

Рис. 8. Зміна глибинного показника швидкості корозії в часі в залежності від дози
досліджуваної композиції в модульному середовищі з з рН =8,0, Жз=12,2 мгекв/дм3, Лз =4,90 мг-екв / дм3, Cl=590 мг/дм3, 45 °С

а)

б)

г)

в)

д)

Рис. 9. Поверхня досліджуваного зразка
а) після механічної підготовки; б) в модульному розчині з рН = 8,0, Лз=4,9 мгекв/дм3, Жз=12,2 мг-екв/дм3, Cl=590 мг/дм3, 45 °С, 48 годин; в) в модульному
розчині з рН = 8,0, Лз =4,9 мг-екв/дм3, Жз=12,2 мг-екв/дм3, Cl=590 мг/дм3, 45 °С, 10
діб; г) в модульному розчині з рН = 8,0, Лз =4,9 мг-екв/дм3, Жз=12,2 мг-екв /дм3,
Cl=590 мг/дм3, 45 °С, концентрація ІК 8,0 мг/дм3, 48 годин; д) в модульному
розчині з рН = 8,0, Лз =4,9 мг-екв/дм3, Жз=12,2 мг-екв/дм3, Cl=590 мг/дм3, 45 °С
концентрація ІК 8,0 мг/дм3, 10 діб
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Ефективність інгібування
накипоутворення, %

Для отримання експериментальних даних по утворенню твердих фаз в
багатокомпонентних водних системах, що містять інгібітор кристалізації,
використовували методику гідротермальної кристалізації з метастабільної фази.
В якості метастабільної фази використовували водний розчин, що містить
іони кальцію та гідрокарбонат-іони (табл. 5). Пересичення іонів використаного
розчину були обрані типовими для режимів роботи технологічного обладнання.
Зміна ефективності інгібування накипоутворення від дози досліджуваного
реагенту в модельних розчинах МР-1, МР-2, МР-3 представлені на рисунках 10,
11,12.
Таблиця 5
Склад модельних розчинів
Найменування
Розчин А
Розчин Б
модельного розчину
CaCl2
0,23 г/дм3
МР-1
MgCl2
0,1 г/дм3
NaHCO3
1,5 г/дм3
NaCl
5 г/дм3
CaCl2
0,9 г/дм3
МР-2
MgCl2
0,5 г/дм3
NaHCO3
3 г/дм3
NaCl
10 г/дм3
CaCl2
4,9 г/дм3
МР-3
MgCl2
1,8 г/дм3
NaHCO3
7,5 г/дм3
NaCl
15 г/дм3
100,00
80,00
60,00

y = -6,3866x2 + 56,275x - 30,462
R² = 0,9786

40,00
20,00
0,00
0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

Концентрація інгібітора, мг/дм3

Рис. 10. Зміна ефективності інгібування процесів накипоутворення в МР-1 в
залежності від дози досліджуваної композиції
Аналізуючи отримані дані слід зазначити, що в МР-1 (рис. 10) при
концентрації 4 мг/дм3 ефективність склала 91,18%, в МР-2 (рис. 11) при
концентрації 8 мг/дм3 - 90,8%, в МР-3 (рис. 12) при концентрації 34 мг/дм3 - 90%.
При занадто високій концентрації інгібітора розчин втрачає стабільність. Частинки
твердої фази, оточені оболонками з адсорбованого інгібітору (міцели), злипаються
(коагулюють) з утворенням агломератів.

Ефективність інгібування
накипоутворення, %
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Рис. 11. Зміна ефективності інгібування процесів накипоутворення в МР-2 в
залежності від дози досліджуваної композиції
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Рис. 12. Зміна ефективності інгібування процесу накипоутворення в МР-3 в
залежності від дози досліджуваної композиції
На підставі отриманих статистичних даних розроблено математичну модель
регресії процесу інгібування електрохімічної корозії за допомогою розробленої
інгібіторної композиції, яка відрізняється від наявних тим, що враховує рН,
хлориди, загальну жорсткість, лужність, температуру, концентрацію реагенту та
має наступний вигляд:
Yx  5,99  0,56 pH  2,84Л

заг

 1,447Ж

заг

 0,0496Cl  0,168t

(1)

де Yx – доза інгібіторної композиції, мг/дм3 .
Відповідно, інтервальний прогноз.
 5,99  0,56 pH  2,84.Л

 1,447 Ж  0,0496Cl  0,168t  2,04 * 1,98  Y 
заг
заг
x
 5,99  0,56 pH  2,84 Л
 1,447 Ж
 0,0496Cl  0,168t  2,04 * 1,98
заг
заг

(2)

Параметри моделі регресії визначали за допомогою інструменту «Регресія»
пакета
аналізу.
У
процесі
проведення
математичного
оброблення
2
експериментальних даних значення R =0,95 (отже, 95 % дисперсії робочої дози
досліджуваного інгібітору корозії та накипоутворення, яка забезпечує
максимальний ступінь захисту металу, пояснюється впливом включених в
математичну модель факторних ознак); розрахункове значення критерія Фішера
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Fроз=381,92, критичне значення критерію Фішера F=2,31 (отже, рівняння регресії в
цілому статистично значимо, тобто є гарне відповідність даним спостережень).
У п’ятому розділі зіставлено розрахункові й дослідні дані. Результати
дисертаційної роботи були впроваджені в систему охолодження випарних
конденсаторів VCX S700 ПрАТ «ДАНОН-Кремез», м.Кременчук.
В результаті проведення дослідно-промислових випробувань встановлено,
що дана інгібіторна композиція запобігає процесам накипоутворення на поверхні
теплообмінного обладнання. Транспорт солей жорсткості 93% при нормі 90%,
індекс Різнер 5,93 при нормі 6. Випробуваний інгібітор дозволяє знизити швидкість
корозії до нормативної величини (≤0,100 мм / рік).
Фактичний річний економічний ефект від впровадження результатів
дисертаційної роботи за рахунок скорочення споживання електроенергії,
підвищення коефіцієнта упарювання (до 4,5), і як наслідок, зниження витрати води
на продувку і підживлення склав 315 тис. грн (в цінах на 02.10.2017 ).
Практичне значення результатів дисертаційної роботи створює науковоприкладні засади для підвищення надійності роботи оборотних систем
охолодження промислових підприємств, шляхом обробки циркулюючої води
розробленою інгібіторної композицією для зниження швидкості корозії та
запобігання процесів накипоутворення на поверхні теплообмінного обладнання.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі науково обґрунтовано і розроблено метод
підвищення надійності роботи оборотних систем охолодження за допомогою
використання інгібітора корозії та накипоутворення на основі фосфоромістних
комплексонів та низькомолекулярних полімерів. У результаті проведення
дисертаційного дослідження були отримані основні висновки, які можна звести до
наступного:
1.
Проаналізовано розвиток системи теоретичних та практичних поглядів
на підвищення ефективності роботи оборотних систем охолодження. Встановлено,
що найбільш перспективним напрямком є комплексне вивчення методів, які
враховують якість циркулюючої та підживлювальної вод, захист від процесів
накипоутвореннята електрохімічної корозії.
2.
Встановлено, що гальмування корозії за допомогою досліджуваного
реагенту є наслідком адсорбції, а її ініціювання - процес комплексоутворення.
АТМФ, ФБТК і ПАК (3500), за рахунок високої донорно-акцепторної здатністі,
адсорбуються на поверхні металу не тільки за допомогою ванн-дер-ваальсових сил,
але і за допомогою донорно-акцепторних зв'язків (тобто відбувається активне
комплексоутворення акцепторного типу (метал - ліганда)).
3.
За результатами квантово-хімічних розрахунків встановлено, що всі
розглянуті молекули вихідних компонентів розробленої інгібіторної композиції
мають низькі значення електрофільності, а отже виступають в якості нуклеофілів.
Аналіз отриманих значень енергії ВЗМО показав, що найбільший внесок в
інгібуючу здатність надають ФБТК і АТМФ (НТФ). Значення енергії НВМО для
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молекули ПАК має позитивне значення, що свідчить, що при адсорбції можливий
зворотний зв'язок, за рахунок переходу електронів з металу до молекули, що є
підтвердженням того, що взаємодія описаних молекул відбувається по донорноакцепторному механізму.
4.
Проведені
експериментальні
дослідження
дають
підставу
стверджувати, що при підвищенні концентрації солей лужноземельних металів у
воді, підвищується ефективність інгібування електрохімічної корозії в оборотних
системах охолодження, що відкриває можливість експлуатації обладнання при
підвищених коефіцієнтах упарювання.
5.
За результатами потенціодинамічних полярізаційних випробувань
встановлено, що досліджуваний інгібітор є інгібітором корозії змішанного типу дії,
відбувається гальмування катодної та анодної реакції корозійного процесу. Також
встановлено, що катодний процес контролюється стадією дифузії кисню, а анодний
- стадією іонізації металу, тобто самої кінетикою реакції.
6.
За результатами оцінки морфології захисного шару встановлено, що
модифікація захисних плівок при їх формуванні пов'язана з хімічним
перетворенням адсорбованих сполук внаслідок взаємодії як адсорбованих сполук
між собою, так і участю в процесі формування молекулярного кисню, який сприяє
окисленню хімічних сполук з подальшою їх поліконденсацією. Утворення
поліконденсованих сполук призводить до суттєвого підвищення захисної здатності
плівок, на що вказує поява димерних аддуктів полімеризації, про що свідчить
морфологія поверхні сталевих зразків.
7.
За результатами оцінки ефективності інгібування процесів
накипоутворення встановлено, що використання досліджуваної композиції
негативно не впливає на ефективність інгібування накипоутворення при високій
ефективності в якості інгібітора корозії.
8.
Розроблена математична модель регресії процесу інгібування
електрохімічної корозії дозволила встановити залежність захисних властивостей
розробленого інгібітора від його концентрації, рН-середовища, температури і
складу води.
9.
Результати дисертаційної роботи були використані для розробки
технологічних рішень підвищення ефективності роботи випарних конденсаторів
ПрАТ «ДАНОН-КРЕМЕЗ». Сумарний річний економічний ефект від впровадження
результатів дисертаційної роботи за рахунок скорочення продувки, підживлення і
зниження споживання електроенергії склав 315 тис. грн.
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Публікації у виданнях іноземних держав та у виданнях, включених до
міжнародних наукометричних баз
8.
Нечитайло Н.П. Влияние повышения концентрации солей
щелочноземельных металлов в циркулирующей воде на эффективность действия
ингибиторной композиции на основе фосфорсодержащих комплексонов и
полимерных соединений / Н.П. Нечитайло, Е.Н. Косюк, Д.А. Решетняк //
International academy journal. Web of scholar . – Warsaw, Poland, 2018. – Vol. 1. – No
5 (23). – P. 37–44. (Видання включено у МНБД Index Copernicus, Google
scholar). (Особистий внесок здобувача: аналіз літературних даних, виконання
порівняльного аналізу, розробка методики та плану проведення експерименту,
обробка результатів експерименту, аналіз та узагальнення отриманих результатів).
Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації
9.
Нечитайло
Н.П.
Ингибирование
процессов
отложения
малорастворимых солей в баромембранных процессах и оборотных системах
водоснабжения / Н.П. Нечитайло, Е.Н. Косюк // Проблеми водопостачання,
водовідведення та гідравліки: наук.-тех. зб.; Київ. нац. у-т буд-ва і арх. – Київ:
КНУБА, 2016 – Вип. 26 – С. 62 – 66. (Особистий внесок здобувача: аналіз
літературних даних, виконання порівняльного аналізу).
10. Нечитайло Н.П. Применение ингибиторов коррозии на основе смеси
фосфоновых и сополимеров полиакриловых кислот в оборотных системах
охлаждения / Н.П. Нечитайло, Е.Н. Косюк // Проблеми водопостачання,
водовідведення та гідравліки: наук.-тех. зб.; Київ. нац. у-т буд-ва і арх. – Київ:
КНУБА, 2016 – Вип. 27 – С. 256 – 261. (Особистий внесок здобувача: аналіз
літературних даних, виконання порівняльного аналізу, розробка методики та плану
проведення експерименту, обробка результатів експерименту, аналіз та
узагальнення отриманих результатів).
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
11. Нечитайло Н.П. Стабилизационная обработка воды в оборотных
системах охлаждения / Н.П. Нечитайло, Е.Н. Косюк // Ресурс і безпека експлуатації
конструкцій, будівель та споруд. Присвячено 85-річчу ХНУБА: VII міжнародна
наукова конференція, 20-21 жовтня 2015 р., м. Харків: тез. за матер. – Харків:
ХНУБА, 2015.- С.64-65. (Особистий внесок здобувача: аналіз літературних даних,
розробка методики проведення експерименту, обробка результатів експерименту,
аналіз та узагальнення отриманих результатів).
12. Нечитайло М.П. Комплексони як реагенти для хімічної очистки
теплотехнічного устаткування та стабілізаційної обробки води у замкнутих
системах охолодження / М.П. Нечитайло, Є.М. Косюк // Всеукраїнська 75-науковопрактична конференція студентів та молодих вчених ДНУЗТ ім.академіка
В.Лазаряна, 2015 р., м. Дніпропетровськ: тез. за матер. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ
ім.ак.В.Лазаряна, 2015. – С. 126 – 127. (Особистий внесок здобувача: аналіз
літературних даних, виконання порівняльного аналізу).
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13. Нечитайло М.П. Інгібітори корозії в оборотних системах охолодження
/ М.П. Нечитайло, Є.М. Косюк // Всеукраїнська 76-науково-практична конференція
студентів та молодих вчених ДНУЗТ ім.академіка В.Лазаряна, 2016 р.,
м. Дніпропетровськ: тез. за матер. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ ім.ак.В.Лазаряна,
2016. – С. 81. (Особистий внесок здобувача: аналіз літературних даних, розробка
методики проведення експерименту, обробка результатів експерименту, аналіз та
узагальнення отриманих результатів).
14. Нечитайло Н.П. Использование реагентов на основе полиакриловой
кислоты для предотвращения осадкообразования в баромембранных процессах /
Н.П. Нечитайло, Е.Н. Косюк, Д.А. Решетняк// Методи підвищення ресурсу міських
інженерних інфраструктур: VII всеукр. наук. сем., 11-12 жовтня 2016 р., м. Харків:
тез. за матер. – Харків: ХНУБА, 2016.- С.85-87. (Особистий внесок здобувача:
аналіз літературних даних, розробка методики проведення експерименту, обробка
результатів експерименту, аналіз та узагальнення отриманих результатів).
15. Нечитайло Н.П. Теоретическое исследование адсобрционной
активности основных компонентов ингибитора коррозии и накипеобразования на
основе смеси фосфорсодержащих комплексонов и полимерных соединений / Н.П.
Нечитайло, Е.Н. Косюк, Д.А. Решетняк // Ресурс і безпека експлуатації
конструкцій, будівель та споруд: VIII міжнар. наук. конф., 18-19 жовтня 2017 р.,
м.Харків: тез. за матер. – Харків: ХНУБА, 2017.- С.54-56. (Особистий внесок
здобувача: аналіз літературних даних, виконання порівняльного аналізу, вибір та
обгрунтування методів дослідження, розробка плану дослдження, обробка
результатів експерименту, аналіз та узагальнення отриманих результатів).
Отримані патенти України
16. Пат. 122806 Україна C23F 11/10, C02F 5/00. Багатофункціональний
інгібітор солевідкладення / Є.М. Косюк, М.П. Нечитайло, Д.А. Решетняк
(Україна);
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури» - №u201708104; заявл.03.08.2017; опубл. 25.01.2018. Бюл. №2.
(Особистий внесок здобувача: участь у виконанні експериментальних досліджень,
аналізі, обробці та узагальненні результатів дослідженя, розробці нової
інгібіторної композиції).
АНОТАЦІЯ
Косюк Є.М.
Реагентна обробка води в оборотних системах
охолодження. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі
спеціальності 05.23.04 - водопостачання, каналізація.–Харківський національний
університет будівництва та архітектури, Харків, 2019.
У роботі сформульовано і обґрунтовано наукові підходи до вирішення
важливого науково-практичного завдання із підвищення надійності роботи
оборотних систем охолодження промислових підприємств, шляхом обробки
циркулюючої води розробленою інгібіторної композицією для зниження швидкості
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корозії та запобігання процесів накипоутворення на поверхні теплообмінного
обладнання.
Розроблено та досліджено нову інгібіторну композицію багатоцільового
призначення з підвищеною ефективністю для одночасного запобігання процесів
корозії та накипоутворення на поверхні теплообмінного обладнання у відкритих
оборотних системах охолодження на основі фосфоновмісних комплексонів та
низькомолекулярних полімерів. На основі аналізу теоретичних праць та
проведених лабораторних досліджень, виконаних у дисертації, встановлен вплив
підвищення концентрації солей лужноземельних металів в циркулюючій воді на
ефективність дії інгібіторної композиції, що дає можливість експлуатувати
оборотні системи охолодження при підвищеному коефіцієнті упарювання.
На підставі отриманих статистичних даних розроблено математичну модель
регресії процесу інгібування електрохімічної корозії за допомогою розробленої
інгібіторної композиції, яка відрізняється від наявних тим. що враховує рН,
хлориди, загальну жорсткість, лужність, температуру та концентрацію реагенту.
Результати дисертаційної роботи впроваджені в систему охолодження
випарних конденсаторів VCX S700 ПрАТ «ДАНОН-Кремез», м.Кременчук.
Ключові слова: оборотні системи, надійність систем водопостачання,
швидкість корозії, інгібітор корозії, інгібітор накипоутворення.

АННОТАЦИЯ
Косюк Е.М. Реагентная обработка воды в оборотных системах
охлаждения. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.23.04 - водоснабжение, канализация. - Харьковский
национальный университет строительства и архитектуры, Харьков, 2019.
В работе сформулированы и обоснованы научные подходы к решению
важной научно-практической задачи по повышению надежности работы
оборотных систем охлаждения промышленных предприятий путем обработки
циркулирующей воды разработанной ингибиторной композиции для снижения
скорости коррозии и предотвращения процессов накипеобразования на
поверхности теплообменного оборудования. Проанализированы подходы к
предотвращению коррозии и накипеобразования в оборотных системах
охлаждения.
Разработана и исследована новая ингибиторная композиция многоцелевого
назначения с повышенной эффективностью для одновременного предотвращения
процессов коррозии и накипеобразования на поверхности теплообменного
оборудования в открытых оборотных системах охлаждения на основе
фосфоносодержащих комплексонов и низкомолекулярных полимеров.
С помощью квантово-химических расчетов проведена теоретическая оценка
адсорбционной
активности
2-фосфонобутан-1,2,4-трикарбоновой
(ФБТК),
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аминотриметиленфосфоновой (АТМФ) и низкомолекулярной полиакриловой
кислот (ПАК).
На основе анализа теоретических работ и проведенных лабораторных
исследований, выполненных в диссертации, установлено влияние повышения
концентрации солей щелочно-земельных металлов в циркулирующей воде на
эффективность действия ингибиторной композиции, что дает возможность
эксплуатировать оборотные системы охлаждения при повышенном коэффициенте
упаривания.
На
основании полученных
статистических
данных разработана
математическая модель регрессии процесса ингибирования электрохимической
коррозии с помощью разработанной ингибиторной композиции, которая
отличается от имеющихся тем, что учитывает рН, хлориды, общую жесткость,
щелочность, температуру и концентрацию реагента.
Сопоставлены расчетные и опытные данные. Результаты диссертационной
работы внедрены в систему охлаждения испарительных конденсаторов VCX S700
ЗАО «Данон-Кремез», г.Кременчуг. Фактический годовой экономический эффект
от внедрения результатов диссертационной работы за счет сокращения
потребления электроэнергии, повышение коэффициента упаривания (до 4,5), и как
следствие, снижение расхода воды на продувку и подпитки составил 315 тыс. грн
(в ценах на 02.10.2017).
Ключевые слова: оборотные системы, надежность систем водоснабжения,
скорость коррозии, ингибитор коррозии, ингибитор накипеобразования.
ABSTRACT
Kosyuk E. N. Reagent treatment of water in circulating cooling systems – 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, 2019.
The scientific approaches to the solution of the important scientific and practical
problem of increasing the operation reliability of circulation cooling systems at industrial
plants by the inhibitor composition treatment of circulating water for reducing the rate of
corrosion and averting the processes of scale formation on the surface of heat exchange
equipment are formulated and justified.
New inhibitor composition of multiple use with improved efficiency for
simultaneous prevention of corrosion processes and scale formation on the surface of
heat exchange equipment in open circulation cooling systems has been developed based
on phosphon-containing complexons and low-molecular polymers and investigated.
Based on the theoretical and laboratory studiescarried out in the thesis, the
influence of strengthening of alkaline-earth metals salts in circulating water on the
efficiency of inhibition composition activity has been revealed, that provides the
opportunity to run circulation-cooling systems with the increased rate of evaporation.
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Based on the obtained statistic data, the mathematical model of process regression
of electrolytic corrosion inhibition with the help of developed inhibitor composition,
which is different from existing ones because it factors into pH, chlorides, general
hardness, alkalinity, temperature and concentration of the reactant.
Calculation and investigation data have been correlated. The dissertation results
have been implemented into the cooling system of evaporative condensers VCX S 700
private JSC “DANONE-KREMEZ” from Kremenchuk.
Key words: return systems, reliability of water supply systems, corrosion rate,
corrosion inhibitor, scale inhibitor.
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