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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 інгібіторною композицією для зниження
швидкості корозії та запобігання процесів накипоутворення на поверхні
теплообмінного обладнання.
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.
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.
Відомо, що наявність кристалічних відкладень підвищує енерговитрати
на охолодження теплотехнічного обладнання, сприяє виникненню підшламової
корозії, а також розвитку мікроорганізмів та біообростання. Процеси
накипоутворення

на

поверхні

теплообмінного

обладнання

випарних

конденсаторів призводять до того, що в конденсаторі поблизу охолоджуючої
поверхні накопичуються неконденсовані гази. Присутність газів в холодоагенті
значно погіршує теплообмін при конденсації. Пари хладогенту змушені
дифундувати крізь шар газу до поверхні конденсації. Умови теплообміну
погіршуються. Тиск і температура конденсації зростають, що призводить до
збільшення відношення тиску нагнітання до тиску всмоктування, і, як наслідок,
до зменшення коефіцієнта подачі і масової подачі компресора, перевитрати
електроенергії.
Таким чином, усі перераховані проблеми є взаємопов'язаними і
потребують комплексного вирішення.
Водночас підкислення сірчаною або соляною кислотами не завжди є
доцільним через загрозу інтенсифікації корозійних процесів. Обробка
циркулюючої води сполуками на основі неорганічних фосфатів призводить до
збільшення біопродуктивності водорослів, має низький рівень стабілізуючої
карбонатної жорсткості.
Жорсткість екологічних вимог до інгібіторів призводить до необхідності
створення реагентів, які володіють найбільшою ефективністю при мінімальних
концентраціях.
Все це зумовило пошук більш ефективних реагентів для стабілізаційної
обробки води, і призвело до дослідження комплексонів та полімерних з’єднань.
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.
За допомогою квантово-хімічних розрахунків проведена теоретична
оцінка адсорбційної активності 2-фосфонобутан-1,2,4-трикарбонової (ФБТК),
амінотриметиленфосфонової (АТМФ) та низькомолекулярної поліакрилової
кислот (ПАК). Встановлено, що гальмування процесу корозії збільшується за
рахунок підвищення електрон-донорної здатності молекул реагенту до поверхні

металу. Результати розрахунків індексів реакційної здатності ФБТК, АТМФ,
ПАК підтвердили припущення, що механізм інгібування корозії за допомогою
розробленого реагенту носить змішаний характер: ініціювання адсорбції
активних

компонентів

на

поверхні

металу

відбувається

за

рахунок

комплексоутворювання.
На основі аналізу теоретичних праць та проведених лабораторних
досліджень,

виконаних

концентрації

солей

у

дисертації,

встановлен

вплив

підвищення

лужноземельних металів в циркулюючій

воді

на

ефективність дії інгібіторної композиції, що дає можливість експлуатувати
оборотні системи охолодження при підвищеному коефіцієнті упарювання.
За результатами гравіметричних корозійних випробувань в модельних
середовищах і порівняння отриманих результатів досліджень в дистильованій
воді, встановлено, що зниження глибинного показника швидкості корозії до
нормативного значення відбувається за рахунок зростання концентрації солей
лужноземельних металів в приелектродному шарі.
За

результатами

потенціодинамічних

поляризаційних

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 самою кінетикою реакції.
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.
Зіставлено розрахункові й дослідні дані. Результати дисертаційної роботи
впроваджені в систему охолодження випарних конденсаторів VCX S700 ПрАТ
«ДАНОН-КРЕМЕЗ», м. Кременчук.

З метою забезпечення ефективності дії, розроблена і впроваджена
технологія введення досліджуваного інгібітору корозії і накипоутворення в
систему охолодження в автоматичному режимі за допомогою насоса-дозатора
Prominent beta/4.
В

результаті

встановлено,

що

проведення
дана

дослідно-промислових

інгібіторна

композиція

випробувань

запобігає

процесам

накипоутворення на поверхні теплообмінного обладнання. Транспорт солей
жорсткості 93% при нормі 90%, індекс Різнера 5,93 при нормі 6. Випробуваний
інгібітор дозволяє знизити швидкість електрохімічної 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).
Результати дисертаційної роботи впроваджені у виробничий процес ТОВ
«ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА», м Дніпро, Україна.
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.
Ключові слова: оборотні системи, надійність систем водопостачання,
швидкість корозії, інгібітор корозії, інгібітор накипоутворення.
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ABSTRACT
Kosyuk E. N. Reagent treatment of water in circulating cooling systems – On
the rights of the manuscript.
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(19
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Pridneprovskaya State Academy of Civil Engineering and Architecture in Dnipro;
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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.
Approaches to the prevention of corrosion and scale formation in circulation
cooling systems are analysed. It was revealed that existing control methods of
chemical water balance in cooling system work by increasing the necessary amount
of water for purging are not always environmentally and economically rational.
The practice of operating systems involving multiple use of limited amounts of
water in cooling circuits has faced the problem of the occurrence of bioprostates,
deposits of insoluble compounds, as well as corrosion products. It is known that the
presence of crystalline deposits increases energy costs for the cooling of heat
engineering equipment, contributes to the appearance of subsurface corrosion, as well
as the development of microorganisms and biogenesis. The processes of formation of
scale on the surface of the heat-exchange equipment of the evaporative condensers
lead to the accumulation of uncondensed gases in the condenser near the cooling
surface. The presence of gases in the refreezable gel-type packets significantly
degrades the heat transfer during condensation. Couples of refreezable gel-type
packets are forced to diffuse through a layer of gas to the surface of condensation.

Heat exchange conditions deteriorate. Pressure and temperature of condensation
increase, which leads to an increase in the ratio of injection pressure to suction
pressure, and, as a consequence, to reduce the feed rate and mass flow of the
compressor, over-consumption of electricity.
Thus, all three of these problems are interrelated and require a comprehensive
solution.
Coincidently, the circulating water treatment with the compounds based on
inorganic phosphates leads to the increase of biological productivity of algae.
Rigid environmental requirements to inhibitors lead to the necessary creation
of reactive chemicals that have the most efficiency in minimum concentration.
All this led to the search for more effective reagents for stabilizing water
treatment, and led to the study of complexons and polymer compounds.
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.
With the help of quantum-chemical calculation the theoretical assessment of
adsorption activity of 2-Phosphonobutane-1, 2, 4,-tricarboxic (PBTC), Amino
Trimethylene Phosphonic (ATMP) and low molecular weight polyacrylic acids
(PAA). It is revealed that corrosion process inhibition increases because of the rise of
electron donor capability of reactant molecules to metal surface. Calculation results
of PBTC, ATMP and PAA reactivity indexes have proved the hypothesis that the
mechanism of corrosion inhibition with the help of developed reactant has mixed
nature: initiation of active component adsorption on metal surface occurs because of
complexing.
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.

According to the results of gravimetric corrosion tests in model environments
and comparison of the results of research in distilled water, it was established that the
decrease of the deep index of corrosion rate to the normative value is due to the
increase of the concentration of alkaline earth metal in the near-electrode layer.
According to the results of potentiodynamic polarization tests, it has been
established that the inhibitor studied is a corrosion inhibitor of a mixed type of action,
inhibition of the cathode and anode reaction of the corrosion process. It is also
established that the cathode process is controlled by the stage of oxygen diffusion,
and the anode phase is the metal ionization stage, that is, the reaction kinetics.
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.
In order to ensure the effectiveness of the action, the technology of introducing
the investigated inhibitor of corrosion and refreezable gel-type packets into the
cooling system in an automated operation by use of the Prominent beta/4 dosing
pump has been developed and implemented.
Based on carried-out industrial and investigation tests, it has been revealed that
this inhibitor composition prevents the processes of scale formation on the surface of
heat exchange equipment. Transport of hardness salts 93% while the rate is 90%,
Ryznar Stability Index 5.93 while the rate is 6. The tested inhibitor allows reducing
the speed ofelectrochemical corrosion to the regulatory value (<0.100 mm/year).
Factual annual economic effect from the implementation of the thesis results
via reducing of electricity use, increasing of evaporation rate (to 4.5) and as a result,
reducing of water amount necessary for purging and feeding is ₴ 315 000 (prices as
of 02.10.2017).

The results of the dissertation work are introduced into the work process
CHEMICAL FACTORY «OSNOVA» LTD, Dnepr, Ukraine.
The practical importance of the dissertation results creates scientific and
applied principles for the increase of operation reliability of cooling systems of
industrial enterprises by the developed 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.
Key words: return systems, reliability of water supply systems, corrosion rate,
corrosion inhibitor, scale inhibitor.
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ВСТУП
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. Відомо, що наявність кристалічних
відкладень

підвищує

енерговитрати

на

охолодження

теплотехнічного

обладнання, сприяє виникненню підшламової корозії, а також розвитку
мікроорганізмів і біообростання. Таким чином, усі три перераховані проблеми є
взаємопов'язаними і потребують комплексного вирішення.
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.
Довгий час в якості інгібіторів корозії та накипоутворення застосовували
сполуки на основі фосфатів. Фосфорування циркулюючої води повністю не
запобігає утворенню відкладень карбонату кальцію, але карбонатні відкладення
стають менш міцними і легко видаляються з системи трубопроводів при
промиванні їх водою зі збільшеною швидкістю.
Водночас,

зростання

концентрацій

фосфатів

порушує

біологічну

рівновагу, призводить до різкого підвищення біопродуктивності водоростей.
Все це зумовлює пошук більш ефективних реагентів для стабілізаційної
обробки води, і призвело до вивчення комплексонів та полімерних сполук.
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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

значимість мали істотний вплив на вибір

теоретична

та

практична

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;
- проаналізувати український та зарубіжний асортимент реагентів для
запобігання корозії та процесів накипоутворення в оборотних системах
охолодження промислових підприємств, визначити переваги та недоліки,
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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 хімікотехнологічного 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
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«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;
– 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
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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 квантово-хімічних 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 р.); ХXVI міжнародній науково-технічній

10

конференції «Стародубівські читання 2016» (м. Дніпропетровськ, 2016 р.);
ХXVII міжнародній науково-технічній конференції «Стародубівські читання
2017»

(м.

Дніпро,

2017

р.);

науково-практичних

конференціях

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорта ім.
академіка В. Лазаряна (2015 р., 2016 р.); Всеукраїнских 75-ій та 76-ій науковопрактичних

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
конференціях

та

інновації»

Харківського

(м.

Дніпро,

національного

2017);

науково-технічних

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
сторінок.
Автор висловлює глибоку подяку науковому керівнику кандидату
технічних наук, доценту Нечитайло М.П., кандидату технічних наук, доценту
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Нагорній О.К., колективу кафедри водопостачання, водовідведення та
гідравліки

Державного

вищого

навчального

закладу

«Придніпровська

державна академія будівництва та архітектури», колективу кафедри фізичної
хімії Київського політехнічного інституту ім. І.Сікорського, колективу
кафедри

аналітичної

хімії

Дніпропетровського

державного

хіміко-

технологічного інституту, начальнику енергетичної служби ПрАТ «ДАНОНКРЕМЕЗ» Пасічнику М.М., начальнику виробництва ТОВ «ХІМІЧНА
ФАБРИКА «ОСНОВА» Мотулевському В.Є., а також всім фахівцям, які
надали допомогу в процесі обговорення роботи.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРОЗІЇ І ПРОЦЕСІВ
НАКИПОУТВОРЕННЯ У ВІДКРИТИХ ОБОРОТНИХ СИСТЕМАХ
ОХОЛОДЖЕННЯ

1.1.

Підвищення надійності роботи оборотних систем охолодження

промислових підприємств.
Зміна режимів роботи підприємств та збільшення вартості свіжої води
потребує вжиття відповідних заходів щодо підвищення рентабельності
виробництв, зменшення непродуктивних витрат і зниження собівартості
продукції. Створення раціональних схем водокористування та зменшення
споживання свіжої води, відібраної з систем водопроводу або природних
водойм, є істотним чинником поліпшення економічних і екологічних
показників підприємства. Основою раціональних схем водокористування є
водооборотні охолоджуючі системи, в яких як охолоджуюче устаткування
використовуються градирні.
Розглянемо схему циклу оборотного водопостачання підприємства (рис.
1.1.). В теплообмінник (або конденсатор) насосом подається охолоджуюча вода
з початковою температурою t1. Підігріта вода з температурою t2 (t2>t1)
направляється для охолодження у градирню. Зниження температури води
відбувається за рахунок її конвективного охолодження і випаровування.
При охолодженні оборотної води частина її втрачається внаслідок
випаровування, розбризкування, витрати на продувку, витоку через можливі
нещільності у стиках трубопроводів, через тріщини і пори бетонних споруд при
їх наявності і т.п.
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Рис.1.1. Схема циклу оборотного водопостачання підприємства [1]

Отже, баланс додаткової води Q у системі характеризується наступним
рівнянням [2]:
(1.1)
де,

– втрата води на випаровування, м3/рік;

розбризкування, м3/рік;

– втрата води на

– витрата води на продувку і технічні потреби,

м3/рік.
Всі ці втрати є виробничими і компенсуються у системі додатковою
водою з джерела.
Втрату води на випаровування орієнтовно можна визначити за такою
формулою [2]:
(1.2)
де,

– коефіцієнт, що враховує частку тепловіддачі випаровуванням в

загальній тепловіддачі;
– різниця температур води до і після охолодження, °С;
- витрата охолоджувальної оборотної води, м3/рік.
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Втрати води з системи розбризкування

залежать від типу, конструкції і

розмірів охолоджувача, а для відкритих охолоджувачів - від швидкості вітру
[2]:
(1.3)
де,

– коефіцієнт втрати води на розбризкування, який для бризкальних

басейнів дорівнює 0,02 - 0,03 (2 - 3%); для відкритих і бризкальних градирень з
жалюзі – 0,010 - 0,15; для відкритих градирень, бризкальних градирень з
теплообмінними апаратами 0,0005 - 0,010; для вентиляторних градирен з
водоуловлювачем – 0,002 - 0,005 (менші значення для охолоджувачів більшої
продуктивності).
Оскільки кількість солей, що поступають в систему охолодження з
додатковою водою, повинна дорівнювати кількості солей, що виводяться з
системи з продувкою, тоді буде справедливе наступне рівняння [3]:
(1.4)
де,

і

– концентрація солей, які не випадають в осад відповідно в

додатковій та оборотній воді, мг/дм3;
W – обсяг води в оборотній системі, м3.
Рішення рівняння (1.4) балансу речовин, які не випадають в осад, в
момент часуτ, щодо Со при тривалій роботі системи (τ→∞) має наступний
вигляд:
(1.5.)
Відношення
(1.6)
має назву коефіцієнт упарювання, який показує, у скільки разів
концентрація розчинених речовин в циркуляційній води більше, ніж в
додатковій.
Залежність коефіцієнта упарювання від продувки системи у відсотках від
кількості води, яка перебуває в обороті (м3/год), представлена на рисунку 1.2.
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Рис.1.2. Залежність коефіцієнта упарювання Ку від продувки системи при
значенні випаровування, %. 1 – 0,5; 2 – 0,8; 3- 1,2; 4 – 1,6 [3]
Під час експлуатації систем водяного охолодження технологічних
апаратів промислових підприємств часто спостерігаються різні види порушень
роботи цих систем через незадовільну якість води, яка охолоджує.
Особливо

часто

порушується

нормальна

робота

циркуляційних

(оборотних) систем внаслідок появи на стінках теплообмінних апаратів накипу,
біологічних обростань, корозії металевих елементів систем і т.п.
Для забезпечення чистоти поверхні теплообміну кількісні параметри
циркулюючої води повинні знаходиться в наступних межах (сухий залишок
750-1450 мг/дм3, хлориди не більше 200 мг/дм3, сульфати не більше 200 мг/дм3,
водневий показник 8,5-9,5 [4]).
Однак, на практиці досягти цього неможливо. Справа в тому, що
випаровування супроводжується поглинанням з повітря аерозольних часток,
мікроорганізмів, більш того, знижується розчинність солей, присутніх в
циркуляційній воді. У сукупності все це призводить до виникнення таких
проблем: корозія обладнання, накипоутворення на поверхні теплообмінного
обладнання, біологічні забруднення системи охолодження.
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1.1.1. Накипоутворення на поверхні теплообмінного обладнання відкритих
рециркуляційних систем охолодження
Розглянемо механізм накипоутворення на поверхні теплообмінного
обладнання оборотних систем охолодження. З точки зору термодинаміки,
мимовільне утворення частинок твердої фази у розчині може відбуватися
тільки в тому випадку, якщо в результаті зменшується загальна енергія
системи.
Як відомо, процеси фазоутворення, у тому числі й утворення осадів у
розчинах, відбуваються тільки в метастабільних системах, стан яких
найчастіше досить істотно відрізняється від рівноважного [5].
Причина зростання зародкових кристалів обумовлена зменшенням
вільної поверхневої енергії кристалу, яка стрімко зменшується зі збільшенням
радіуса частинок після того, як досягає критичного розміру. Це означає, що
великі кристали будуть продовжувати своє зростання, а також те, що малі
можуть розчинитися знову [6].
Загальна зміна вільної енергії при утворенні зародка є сумою трьох
складових:
(1.7)
де, ΔGv – об'ємна складова;
ΔGs – поверхнева складова;
ΔGдеф – деформаційна складова.
Енергія деформації повинна враховуватися лише при утворенні зародків
нової фази всередині твердої фази, наприклад при поліморфних фазових
перетвореннях.
Без урахування деформаційного доданка рівняння запишеться у вигляді:
(1.8)
Основною

сполукою,

яка

спостерігається

у

складі

накипу

в

охолоджувальних системах є карбонат кальцію. Він утворюється внаслідок
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розпаду бікарбонатних іонів, які містяться в охолоджуючій воді відповідно до
наступної реакції:
2HCO3⥂

+CO2+H2O
+
Ca2+

CaCO3 у розчині
CaCO3 пересичений розчин
CaCO3 кристали.
Розпад бікарбонатів викликається нагріванням води, а в циркуляційних
системах, крім того, і втратою розчиненої вуглекислоти при розбризкуванні
води на градирнях.

Рис.1.3. Карбонатні відкладення на поверхні випарного конденсатора ПрАТ
«Миколаївцемент»
Збільшення концентрації карбонатних іонів у воді, за наявності у ній
катіонів кальцію, призводить до утворення осаду, який має здатність
створювати щільні відкладення по периметру всього водного тракту (рис. 1.3.).
Розчинність карбонату магнію значно більша, ніж карбонату кальцію,
тому він входить до складу накипу у незначній кількості у результаті
осаджування з карбонатом кальцію (зазвичай до 1% від загальної маси накипу).
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При високих значеннях рН води (понад 10), який може мати місце за
обробки додаткової води вапном для зниження карбонатної жорсткості
(декарбонізація), до складу накипу може входити гідроксид магнію.
Сульфат кальцію має порівняно великий показник розчинності (близько
1800 мг/л за нормальних умовах) і тому рідко зустрічається у складі накипу, за
винятком тих випадків, коли проводиться обробка води великими кількостями
сірчаної кислоти без дотримання належного режиму продувки системи, а також
при високих значеннях коефіцієнта упарювання.
При великих концентраціях в охолоджуючій воді сполук крем'яної
кислоти у складі накипу може бути силікат магнію.
При значному вмісті в охолоджуючій води завислих речовин (пісок,
глинясті частки), вони можуть давати осади у тих місцях систем охолодження,
де внаслідок малих швидкостей руху води може відбуватися їх охолодження.
Найменшу

небезпеку

завислі

речовини

мають

для

трубчастих

холодильників, у яких постійно підтримується швидкість руху води у трубах
більше 1,0 м/с.
Якщо у системі охолодження відбувається утворення накипу, то разом з
карбонатом кальцію на охолоджуваних поверхнях та у трубах можуть
«прикипати» завислі речовини, які цементуються карбонатом кальцію.
Так само накопичення завислих речовин у холодильниках і трубках може
відбуватися за розвитку там біологічних обростань, якими завислі речовини
затримуються з води, яка протікає.
В обох зазначених випадках наявність в охолоджуючій воді завислих
речовин є особливо небезпечною.
При наявності заліза у воді джерела водопостачання, використовуваного
для

поповнення

циркуляційної

системи,

в

трубах,

холодильниках

і

охолоджувачах може відкладатися осад гідроксиду заліза (рис. 1.4). Найчастіше
подібні явища можуть спостерігатися за використання у ролі добавки підземних
вод, в яких залізо найчастіше утримується у вигляді бікарбонату заліза (ІІ). Під
час нагрівання циркуляційної води і втрати в градирнях розчиненої
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вуглекислоти, а також в результаті збагачення під час розбризкування води
киснем відбувається окислення заліза (ІІ) в залізо (ІІІ) і гідроліз сполук заліза з
утворенням гідроксиду заліза (ІІІ).
У зв'язку із вище зазначеним слід уникати використання води, яка містить
залізо, як добавку для поповнення циркуляційних систем або піддавати таку
додаткову воду знезалізенню.

Рис.1.4. Залізисті відкладення на поверхні кожухотрубчатого
теплообмінника ТОВ «Приколотнянський олійноекстракційний завод»
Причиною розвитку в охолоджувальних системах бактерій і водоростей
стає наявність в охолоджуючій воді необхідних для них поживних речовин і
відповідних

температурних

умов.

Особливо

інтенсивний

розвиток

біообростання в охолоджувальних системах спостерігається при підвищеному
вмісті в охолоджуючій воді органічних речовин (окислюваність води понад 1015 мг О2/дм3). Розвиток бактерій постає у формі слизових відкладень на стінках
апаратів і труб. Серед слизових відкладень накопичується пісок та інша
суспензія.
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Якщо в охолоджуючій воді міститься залізо або марганець, то може
відбуватися розвиток залізо і марганцевих бактерій. Ці бактерії здатні швидко
розмножуватися і закупорювати трубки холодильників.
Під час використання для охолодження води, речовин, які містять
сульфати, можуть розвиватися сіркобактерії і сульфатвідновлюючі бактерії, що
призводить у деяких випадках до утворення сірководню, особливо під товщею
відкладень. Наслідком цього може бути інтенсивна корозія апаратури і труб.
1.1.2. Корозія обладнання в оборотних системах охолодження.
Корозія являє собою процес руйнування металу в результаті хімічних або
електрохімічних процесів [7]. Електрохімічна корозія - корозія металу в
електроліті. Стосовно до процесів водопідготовки електролітом є вода. Основні
процеси при корозії: анодний перехід атомів металу в розчин, катодна
асиміляція електронів на катоді (рис.1.5).
Під час переходу атом металу перш за все повинен дисоціювати на
позитивний іон і електрон:
Ме → Ме2+ + 2ē

(1.9)

Метали, володіючи низькою величиною роботи виходу електронів, легко
віддають електрони в фазу електроліту, де останні зв'язуються молекулами
води і кисню з утворенням гідроксильних іонів
ē + 2Н2О + О2 → 4ОН-

(1.10)

Ці ділянки поверхні поводять себе як катоди. На інших ділянках поверхні
металу (аноди) позитивний заряд, який виник в металі через вихід електронів,
виштовхує іони металу в зовнішнє середовище для відновлення рівноваги
(електронейтральності) металу. Ці ділянки поверхні, які транспортують у
зовнішнє середовище частинки різного заряду (або, іншими словами,
електроди, катоди, аноди, гальванічні елементи) утворюються або на різних
структурних елементах поверхні металу, або під час контакту двох різних
металів.
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Рис.1.5. Схема електрохімічного процесу корозії [8]

Іони металу, зустрівшись в середовищі (рідкій фазі) з гідроксильними
іонами, утворюють електронейтральний продукт корозії (власне іржу):
Ме2+ + 2ОН- →Ме(ОН)2,
який осідає на поверхні металу або розсіюється в електроліті. У
результаті виходу іонів металу в анодній сфері утворюється язва (пітингова
корозія), тобто відбувається локальне руйнування поверхні (рис.1.7, 1.8).

Рис.1.6. Корозія пластинчастого теплообмінника.
ПрАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод»
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Рис.1.7. Корозія кожухотрубного теплообмінника.
ТОВ «Дніпроолія»
Серед факторів, які суттєво впливають на швидкість корозійних процесів
слід відзначити:
– Хлориди і сульфати підвищують корозійну агресивність оборотної
води [7]. Адсорбуючись на поверхні металу, вони утворюють сполуки, які мають
хорошу розчинність, що призводить до збільшення швидкості корозії сталі.
Найбільш агресивні хлориди, вони здатні легко проникати через захисні
поверхневі плівки металу. Швидкість корозії вуглецевої сталі в воді, яка містить
хлориди за температури 80°С, зростає до 2,6 г/(м2-рік), за збільшення
концентрації хлоридів до 180 мг/дм3і далі вона залишається майже незмінною. За
температури 40°С швидкість корозії рівномірно збільшується до 2 г/(м2-рік) за
зростання концентрації хлоридів приблизно до 5500 мг/дм3 [8].
Хлориди і сульфати стимулюють утворення пухких пористих осадів
продуктів корозії, легко змиваються потоками води. Продукти корозії вуглецевої
сталі втрачають захисні властивості за концентрації хлоридів рівній 75 мг/дм3, а
захисна дія карбонатних плівок погіршується за концентрації сульфат-іонів
більше 100 мг/дм3 [9]. Хлориди і сульфати в оборотній воді сприяють
виникненню локалізованих корозійних уражень на поверхні сталі.
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– Загальний солевміст є сумарною побічною характеристикою корозійної
агресивності. Так, в межах однієї величини солевмісту в залежності від
концентрацій складових мінеральних солей, можлива наявність вод різного
ступеня агресивності. Залежно від кількості солей кальцію і магнію води
поділяються на жорсткі і м'які. У м'яких водах швидкість корозії максимальна, в
той час як в жорстких через утворення відкладень карбонатів кальцію і магнію
швидкість корозії незначна. Однак в цілому зі збільшенням вмісту солі у воді за
відсутності на металі захисних плівок спостерігається збільшення швидкості
корозії вуглецевих та низьколегованих сталей внаслідок збільшення електричної
провідності середовища, впливу розчинних газів, хлоридів і сульфатів.
Максимум дорівнює сумарному і найбільш агресивному прояву цих факторів і
залежить від їх взаємного поєднання. При вмісті в охолоджуючій воді до
100 мг/дм3 солей в більшості випадків серйозних корозійних проблем не виникає.
Становище стає складнішим за концентрації солей до 2000 мг/дм3 і вище. При
цьому посиленню корозії схильні не тільки вуглецеві та низьколеговані сталі, але
і ряд більш корозійно-стійких матеріалів
– Розчинений кисень. Найважливішим елементом, який призводить до
корозії, є атмосферний кисень. Він може бути розчинений у воді в кількості до
10 мг/дм3. Початок і продовження корозійної реакції залежить в основному від
агресивних елементів, які містяться у воді або у водних розчинах, з яких кисень є
найпоширенішою причиною процесів руйнування металів. Розчинений кисень
реагує з воднем, який знаходиться на катодній області поверхні корозії, що
наведено в наступному рівнянні:
О2+4Н+4е=2Н2О

(1.11)

Кисень в електроліті окисляє водень, який знаходиться у катодній області,
який, у свою чергу, як деполяризатор створює опір струму, що провокує
корозію. У сталевих елементах системи у результаті окислення розчинене залізо,
яке знаходиться поблизу, переходить в нерозчинний гідроксид заліза Fe(OH)3,
який випадає в осад у вигляді іржі (рис.1.8).
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Рис.1.8. Залізисті відкладення на поверхні теплообмінника.
ТОВ «Сандора»
У результаті зменшується вміст заліза у розчині, у який в збільшеній
кількості можуть переходити його іони, які рівнозначні подальшому розвитку
корозії.
– Розчинений вільний оксид вуглецю. Вода, яка циркулює містить
розчинні гідрокарбонати кальцію і магнію, і щоб вони не перейшли в нерозчинні
карбонати, вода повинна містити певну кількість розчиненого оксиду вуглецю.
Необхідна для цієї мети кількість оксиду вуглецю має назву вільного
врівноваженого оксиду вуглецю. Він знаходиться в рівновазі з розчиненими у
воді гідрокарбонатами (так звана карбонатна рівновага). Надлишок оксиду
вуглецю відносно до необхідної кількості небажаний і називається вільним
агресивним оксидом вуглецю. Якщо він присутній у воді в надмірній кількості,
він може безпосередньо бути причиною корозії, навіть за відсутності кисню,
металів, таких як цинк, залізо, мідь, за умови одночасного виділення водню. При
нормальних умовах оксид вуглецю міститься у питній воді в таких незначних
кількостях, що водень не виділяється. Однак, якщо кількість оксиду вуглецю
більша, ніж потрібно для так званої карбонатної рівноваги, то він стає фактором,
який безпосередньо призводить до корозії і одночасно заважає появі захисних
шарів. Поданий корозійний вплив оксиду вуглецю може спостерігатися навіть і у
холодній воді. Під впливом температури частина гідрокарбонатів випадають в
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осад нерозчинних карбонатів і оксиду вуглецю з водою. Викликана розчиненим
у воді вільним оксидом вуглецю (С02) корозія металу зростає пропорційно його
концентрації і може збільшуватися за наявності розчиненого кисню.
– Показник pH визначає характер розчину і відображає приблизний
результат всіх діючих корозійних елементів. За більш високої температури чиста
вода трохи кисла (за 50 °С pH становить 6,61). Корозійна агресивність води
зменшується разом з підвищенням рівня pH вище 7 (лужна вода). Найповільніше
корозія відбувається за pH = 10 (рис.1.9).

Рис. 1.9. Вплив рН на швидкість загальної корозії вуглецевих сталей у
аерованій воді при 25ᵒС [7]
Якщо pH води нище 7, то це вказує на її кислотність і агресивність. В
області при pH < 4, у якій має місце виділення водню, навіть невелике
збільшення концентрації іонів водню призводить до збільшення швидкості
корозії у той час, як для області між pH = 4 і pH = 9 спостерігається практично
рівномірна швидкість корозії металу.
– Температура змочувальної залізо рідини заслуговує на особливу увагу,
оскільки пов'язані з нею спостереження значною мірою стосуються також
теплоносіїв систем охолодження. В цілому підвищення температури означає
підведення енергії, яка призводить до підвищеної дисоціації, і, у результаті
цього, також збільшується рух іонів. Це сприяє загальному підвищенню
швидкості реакції, а, отже, збільшенню швидкості корозії металу. Концентрація
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іонів водню навіть у нейтральній воді становить за 100 °С біля 6,12 порівняно з
7,46 за 0 °С. Як при наявності кисню, так і оксиду вуглецю у гарячій воді корозія
посилюється [10].
На підставі усього вищевикладеного, необхідно відзначити, що корозійні
процеси і процеси накипоутворення на стінках приладів і труб теплообмінного
обладнання спричиняють збільшення втрати напору під час руху по ним води, у
результаті чого насоси часто виявляються не у змозі подавати необхідну для
охолодження кількість води, збільшуються енерговитрати на привід двигуна.
Погіршення умов теплопередачі і зменшення витрат охолоджуючої води
призводять до зниження ефекту охолодження, порушення технологічних
режимів роботи теплообмінних приладів і, у кінцевому підсумку, до значних
виробничих витрат.
Спеціалістами компанії Nalco встановлено, що 2 мм кристалічних
відкладень карбонату кальцію підвищує енерговитрати на охолодження до 40%
[11], сприяє виникненню підшламової корозії, а також розвитку мікроорганізмів
і стимулює біообростання.
Зважаючи на це, велике значення мають методи обробки охолоджувальної
води, які мають на меті запобігання накипу, біообростання, корозії приладів і
труб і забезпечують оптимальні умови для роботи систем водного охолодження.

1.2.

Дослідження і розробки щодо запобігання корозії і процесів
накипоутворення в оборотних системах охолодження.

Теоретичними
теплообмінного

і

експериментальними

обладнання

оборотних

накипоутворення і корозії займалися такі

дослідженнями

систем
вчені

захисту

охолодження

від

як Епоян С.М. [12 - 15],

Андронов В.А. [16], Шабалін В. Ф [17], Яковлєв С. В. [18], Кучеренко Д. І. [19],
Пантелят Г. С. [20 - 24], Айрапетян Т. С [25], Душкін С. С. [26], Алфьорова Л.
А. [27], Аксьонов В. І. [28], Вінарський М. С. [29], Папков Г. І. [30], Найманов
А.Я., Нікіша С.Б. [31], Гомеля М. Д.[32, 33, 34], Сироватський О.А.[35, 36, 37].
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При

створенні

замкнених

систем

оборотного

водопостачання

Пантелят Г. С. [20 - 24], Алфьорова Л. А. [27] значну увагу приділяли
забезпеченню

роботи

систем

охолодження

при

високих

упарювання, а інгібування процесів накипоутворення

коефіцієнтах

через реагентне

оброблення води.
У роботах Семенюк В. Д., Нестеренко С.В. та Терновцев В. Є. [38, 39, 40]
основна

увага

була

приділена

вирішенню

питання

про

необхідність

комплексного використання води в промисловому вузлі. Роботи Алфьорової
Л.А. [27], Аксьонова В.І. [28] присвячені розробці елементів методології
створення

замкнених систем водопостачання промислових підприємств,

комплексів та районів. Фундаментальними в цій області стали роботи
Андоньєва С.М.,

Апельцина І.Е., Гомелі М.Д., Шабаліна О.Ф., Яковлєва С.В.

[17, 18, 32, 41, 42, 43].
Питанням утворення та запобігання карбонатних відкладень при різних
режимах роботи систем оборотного водопостачання присвячені ґрунтовні
дослідження Кучеренко Д.І. [19].
Зокрема, Шабалін В.Ф., Кучеренко Д.І., Пантелят Г.С., Вінарський М.С.,
Папков Г.І. [17, 19, 20, 29, 30, 44] та ін. розглядаючи методи захисту систем
оборотного водопостачання від накипоутворення та корозії, розділили їх на
безреагентні та реагентні.
Відомі методи захисту від накипоутворенння і корозії безреагентного
(магнітна

(електромагнітна),

ультразвукова,

електророзрядна,

електрополярізаційна та ін.) і реагентного (кислотна, комплексонна та ін.)
оброблення води мають свої переваги і недоліки [17, 19, 26, 37, 45, 46].
Нестабільність роботи установок магнітної обробки, труднощі регулювання при
мінливому складі води і недостатня вивченість механізму інгібування часто
призводить до негативних результатів і невиправданих витрат.
Електрооброблення води веде до необхідності частого (1 раз в 3 місяці)
механічного очищення поверхні катода від солей жорсткості і збільшення
шламу на градирні [31, 47].
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Серед недоліків безреагентних методів варто відзначити:
- обмеженість і вузька спрямованість до дій;
- значні витрати на додаткове обладнання;
- складність в експлуатації.
Таким чином, широке поширення набули такі методи, як освіження води,
підкислення, інгібування (фосфатування, спільно підкислення і фосфатування,
обробка солями амонію, сумішами на основі неорганічних і органічних
фосфатів, на основі катіонактивних сполук [16]), рекарбонізація, пом’якшення
підживлювальної води, нейтралізація, знекиснення [17, 19, 20, 48, 49]. Також в
якості захисту від корозії і накипоутворення застосовуються захисні покриття
металу постійної, короткострокової і періодичної дії [50].
Реагентне

оброблення

води

внаслідок

простоти

експлуатації

використовується значно частіше. Практичне застосування знайшли кислотне
оброблення води, кислотно-фосфатне, обробка комплексонами (карбонові і
фосфонові кислоти, похідні і т. п.).
1.2.1. Реагентні методи обробки води в оборотних системах охолодження.
За умови позитивного індексу насичення, тобто схильності циркулюючої
води системи охолодження до процесів накипоутворення, воду стабілізують
окисленням сірчаною або соляною кислотою, обробкою гексаметафосфатом
або триполіфосфатом натрію:
Ca(HCO3)2+
Ca(HCO3)2+

=

(1.12)

=

(1.13)

При підкисленні знижується вміст у воді гідрокарбонатів і збільшується
концентрація оксиду вуглецю (IV) який, перебуваючи у стані рівноваги з
гідрокарбонатами, перешкоджає утворенню карбонату кальцію і заростанню
трубопроводів. Підкислюють воду технічною сірою або соляною кислотами. З
огляду на високу корозійну активність розбавлених розчинів сірчаної та
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соляної кислот, для їх приготування, транспортування і зберігання слід
застосовувати кислотостійке обладнання та апаратуру. Доза кислоти, мг/дм3, у
перерахунку на товарний продукт розраховується за наступною формулою:
(1.14)
де, – коефіцієнт, який залежить від рН середовища;
Л–лужність води до стабілізаційної обробки, мг-екв/дм3;
екис – еквівалентна маса кислоти, мг/мг-екв (для сірчаної кислоти екис

,

для соляної– 36.5);
кис

– вміст активної кислоти у товарному продукті, %.

Слід мати на увазі, що під час обробки сірчаною кислотою у воді
підвищується концентрація сульфатного іона

на 48 мг/дм3 на кожний 1

мг-екв/дм3 карбонатної жорсткості, яка знижується кислотою. Це може
обмежити застосування підкислення, так як під час занадто великої
концентрації сульфатного іона в оборотній воді виникає ризик розвитку
корозійних процесів. Недоліком даного способу є його хімічна та екологічна
небезпека, обумовлена необхідністю використання хімічно агресивної сірчаної
кислоти. Крім того згідно з [51] сірчана кислота за концентрації понад 45%,
соляна

кислота

понад

14%

є

прекурсором,

тобто

речовиною,

яка

використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних і психотропних
речовин, і, відповідно, використання її в цілях стабілізаційної обробки води
ускладнено. Не маловажливим фактором є також можливість інтенсифікації
корозійних процесів при порушенні процесів підкислення.
Для боротьби з корозією сталевих труб у промисловому водопостачанні
застосовують гексаметафосфат або триполіфосфат натрію. Їх дія проявляється в
утворенні захисних плівок на катодних та анодних ділянках поверхні металу і в
гальмуванні корозійного процесу.
Доза гексаметафосфату або триполіфосфату натрію, які застосовуються
для обробки води, яка використовуєтьсяу промисловому водопостачанні
повинна дорівнювати 2 - 4 мг/дм3. При введенні в експлуатацію нових ділянок
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трубопроводів передбачають заповнення їх на 2-3 доби розчином зазначених
реагентів з концентрацією 200-250 мг/дм3 сухої речовини.
Слід звернути особливу увагу, що при стабілізаційній обробці фосфатними
реагентами залишковий вміст фосфат-іонів в воді не повинен перевищувати 3,5
мг/дм3.
Гексаметафосфат натрію (

) має поверхнево-активні властивості і

адсорбується на поверхні зародків кристалів карбонатів кальцію у вигляді плівки
гексаметафосфату кальцію і натрію відповідно до наступного рівняння [52]
⥂

(1.15)

Ізолюючи зародки, плівка перешкоджає росту мікрокристалів. Отже, дія
реагенту зводиться до гальмування росту кристалів карбонату кальцію,
підвищуючи їх розчинність.
В основі дії тринатрійфосфату (

О

Н О) лежить перехід накипу

у шлам. Реагент формує у воді малорозчинний ортофосфат кальцію, який
адсорбуючись на гранях кристалів карбонату кальцію, викликає зміну їх форми і
перешкоджає агломерації первинних зародків, в результаті чого замість накипу
утворюється рихлий шлам, який легко видаляється.
Слід мати на увазі, що захисна дія фосфатів обмежується карбонатною
жорсткістю води 5,5-6,0 мг-екв/дм3, більше якої спостерігається зростання
кристалів і випадання карбонату кальцію.
Фосфатування

оборотної

води

повністю

не

запобігає

утворенню

відкладень карбонату кальцію, але карбонатні відкладення стають менш
міцними і легко видаляються з системи трубопроводів при промиванні їх водою
зі збільшеною швидкістю.
Більш того, зростання концентрацій фосфатів порушує біологічну
рівновагу, призводить до різкого підвищення біопродуктивності водоростей.
Так, один грам триполіфосфату натрію стимулює утворення 5-10 кілограмів
водоростей [4].
Варто зазначити, що неорганічні речовини з окисними властивостями
здатні пасивувати метал і зрушувати корозійний потенціал на кілька десятих
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вольт в позитивну сторону [53]. Пасивуючі інгібітори знижують швидкість
корозії до дуже малих значень, будучи в цьому відношенні більш ефективними,
ніж більшість непасивуючих. Виділяють дві категорії анодних інгібіторів [54]:
окиснюючі та неоксинюючі аніони. Типовими аніонами - окислювачами є
хромати, нітрити та нітрати. Анодні інгібітори володіють більш високою
ефективністю впорівнянні з іншими і широко використовуються. Однак
головним їх недоліком [55] є те, що при необхідному ефекті пасивації
концентрація повинна підтримуватися вище мінімального значення. Якщо
концентрація нижче, то метал буде страждати від локальної або виразкової
корозії.
У роботах Мустафа С.М. і співавторів [56, 57] наведені систематичні
дослідження інгібіторів корозії сталі на основі нітритів. Нітрити найкраще
працюють в діапазоні рН 8,5-10,5 при концентрації 600 мг / дм3. Нітрит натрію
чутливий до хлоридів і сульфатів, і якщо їх сумарний вміст в розчині вище, ніж
вміст нітриту, це може викликати локальну корозію.
Сучасний стан теорії інгібуючої дії органічних речовин дозволяє в
багатьох випадках передбачити їх адсорбційну здатність на різних кордонах
розділу фаз. Разом з тим застосування того чи іншого кореляційного параметра
при прогнозуванні адсорбційних властивостей органічних речовин на різних
кордонах розділу фаз має небезпеку, пов'язану з існуванням речовин, що не
вписуються в використовувану концепцію [58]. При вивченні ролі структури
органічних аніонів при пасивації заліза в нейтральних розчинах вдалося знайти
нові ефективні інгібітори адсорбційного типу.
В роботі Кузнецова Ю.І. [48] показана обмеженість ефективності захисту
металів адсорбційними інгібіторами. Це пов'язано з посиленням вимоги до
охорони навколишнього середовища. У багатьох системах кращий захист
здійснюється за допомогою ПАР, які мають високу гідрофобність, а тому є
екологічно небезпечними. У зв'язку з цим все більш перспективною стає
розробка суміші інгібіторів, здатної посилювати захист металу ефективніше,
ніж будь-який з компонентів.
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В якості інгібіторів корозії сталі часто застосовують поліелектроліти [59].
Це обумовлено їх низькою токсичністю і порівняно низькою вартістю. За
рахунок наявності безлічі активних центрів, поліелектроліти здатні утворювати
зв'язки з поверхнею металу і створювати дифузійні перешкоди окислювально відновним процесам [60]. Аналіз ефективності дії ряду поліелектролітів у
роботі J.S. Gill [61] показав, що полімери з молекулярною масою 10000-12000 є
найбільш ефективними при уповільненні накипоутворення, стосовно зниження
швидкості корозії металів ці полімери досліджені недостатньо.
Більшість полімерів самі по собі є малоефективними, тому актуальним є
створення інгібіторних композицій на їх основі. Однак, через особливості
будови високомолекулярних речовин, їх властивості на основі принципу
лінійності вільних енергій спрогнозувати складно [62].
Серед

катіонних

поліелектролітів

заслуговує

на

увагу

полігексаметиленгуанідин гідрохлорид (ПГМГ) і його солі, синтезовані і
досліджені авторами робіт [63, 64]. Фосфат полігексаметиленгуанідину [65, 66]
в суміші з невеликими добавками нітриту натрію добре захищає від
накипоутворення. Сіль ПГМГ з оксиетилідендіфосфоновою кислотою (ОЕДФ)
[67] володіє як захисними, так і технологічними властивостями, необхідними
для застосування в системах охолодження нафтопереробних заводів. В роботі
Образцова В. доведено, що введення карбоксильних груп до складу
полігуанідин [68] підвищує їх адсорбцію на металах і знижує швидкість корозії.
В літературі [69, 70] зустрічається опис різноманітних металокомплексів
утворених

лігандами,

що

містять

фрагмент

гуанідіна.

Встановлено

закономірності утворення комплексів ПГМГ з міддю [71, 72], кобальтом [73,
74, 75], молібденом [76], свинцем [77], цинком [70, 73, 76,78, 79] та іншими
металами.
Одним з найбільш цікавих властивостей поліелектролітів є утворення
асоціатів з органічними речовинами різної природи [80, 81]. Утворення
поліелектролітних комплексів призводить до зміни конформації молекули
поліелектролітів і збільшення гідрофобності сополімера [82, 83].
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Синергізм може спостерігатися при соадсорбціі органічних сполук з
неорганічними аніонами [84]. При цьому спостерігається більш значне
зменшення ємності подвійного електричного шару, пов'язане зі збільшенням
адсорбційної активності на межі метал-розчин, що, в свою чергу, призводить до
утворення більш щільного адсорбційного шару і зростання інгібуючого ефекту.
В роботі [85] було встановлено, що якщо у складі інгібітора присутній один
органічний катіон, то його захисний ефект збільшується з концентрацією. При
наявності двох органічних катіонів захисний ефект падає зі збільшенням
концентрації, особливо в разі катіонів різної хімічної структури.
Таким чином, можна стрверджувати, що істотні недоліки традиційних
методів стабілізаційної обробки, полягають в наступному:
- низький рівень стабілізуючої карбонатної жорсткості;
- схильність поліфосфатів до гідролізу;
- утворення фосфатного шламу;
- великі витрати реагентів;
- можливість інтенсифікації корозійних процесів при порушенні процесів
підкислення.
Все це зумовило пошук більш ефективних реагентів для стабілізаційної
обробки води, і привело до вивчення комплексонів та полімерних з'єднань.
1.2.2. Інгібітори корозії і накипоутворення на основі комплексонів та
полімерних сполук.
Посилення екологічних вимог до водообробки викликає необхідність
подальшого удосконалення інгібіторів корозії та накипоутворення на основі
комплексонів.
Перші пропозиції щодо застосування фосфонатів як інгібіторів корозії і
накипоутворення належать Дятловій Н.М. та Маргуловій Т.Х. [86, 163].
Властивості ОЕДФ (рис. 1.10) досить докладно вивчені у працях [87, 88,
89]. Нині можна вважати доведеним те, що під час корозії металу і її інгібування
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певну

роль

відіграє

поверхневе

комплексоутворення,

а

найбільш

перспективними інгібіторами є хелатоутворюючі реагенти.

Рис. 1.10. Структурна формула ОЕДФ
АТМФ

(НТФ)

належить

до

ефективних

інгібіторів

корозії

і

накипоутворення в ряду фосфоровмісних комплексонів. Самостійно, а також у
складі всіляких композиій цей реагент широко використовується на даний час
для стабілізаційної обробки [90, 91].

Рис.1.11. Структурна формула АТМФ (НТФ)
Комбінація

НТФ

з

фосфон-N-метиленфосфоновим

зміщенним

капроамідом вдало може бути використана для обробки води систем
водокористування, виготовлених з вуглецевої сталі. Стабілізуючі властивості
композицій залежать від концентрації її в воді, pH та температури води.
У роботах [92-103] досліджуються різноманітні композиції, до складу яких
поряд з ОЕДФ входять різні реагенти, в тому числі й неорганічні фосфати,
фосфонокарбоксилати та полімерні сполуки.
Багато дослідників як добавку пропонують вводити ФБТК [94, 99, 101,
104, 105, 106]. Так, реагенти торгової марки Nalco №73424 та 73440 на основі
ФБТК і ОЕДФ вдало використовуються як інгібітори корозії та накипоутворення
у відкритих циркуляційних системах охолодження [11]. Ці продукти розроблені
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для роботи в умовах високолужних середовищ, та дозволяють повністю
позбутися необхідності підкислення.

Рис.1.12. Структурна формула ФБТК
Інтерес до ФБТК пов'язаний з низьким вмістом у молекулі реагенту
біогенного фосфору, а також високою стійкістю у гіпохлоритних середовищах.
Реагент виробництва Best Water Technology (BWT) торгової марки BWT СS-1004
у своєму складі містить до 5% ФБТК, 3% фосфорної кислоти та 3%
бензотриазолу [107]. Виробники рекомендують використання данного інгібітора
спільно з постійною обробкою біоцидами окисного типу дії.
У зв'язку з тим, що ФБТК є високоефективним інгібітором карбонатних
відкладень при високих температурах у присутності хлору, але не запобігає
фосфатним відкладенням, залишається необхідність у новому реагенті, який
містить сульфо-групу. Для надання інгібітору бракуючої споживчої властивості
фрагмент ФБТК вводиться у структуру фосфоносукцина, який містить сульфогрупу. Метиловий ефір ФБТК та його солі можуть вдало використовуватися як
інгібітор инакипоутворення та корозії для систем водопостачання промислових
підприємств [100].
Ряд дослідників [95, 98] рекомендують до ОЕДФ додавати: НТФ з
додаванням полімеру на основі малеїнового ангідриду, цинковиий комплекс
етилендіамінтетраоцтової кислоти (ZnЕДТА); гліколеву кислоту, силікат Nа(К),
водорозчинний полімер.
Особливий інтерес становлять собою суміші фосфонових кислот. В роботі
[108] встановлено, що використання суміші ОЕДФ і НТФ істотно ефективніше,
ніж окремих компонентів. Це може бути пояснено явищем синергізму, як
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взаємного посилення ефективності компонентів інгібітора, що приводить до
перевищення їх інгібіторного адитивного ефекту.
Величина граничного ефекту залежить від природи відкладень і
застосовуваного інгібітора. Так інгібітор торгової марки OSM 610 виробництва
ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА«ОСНОВА» [109] на основі фосфонових кислот
ефективний для інгібування карбонату і сульфату кальцію, і малоефективний для
силікатних відкладень. Робоча концентрація OSM 610 знаходиться в інтервалі
від 1–10 мг/дм3 і залежить від жорсткості води і вмісту загального заліза.
Цікаві дослідження останнього десятиліття, пов'язані зі спробою посилити
інгібуючий ефект додаванням в інгібітор сполук молібдену самостійно або в
присутності окислювачів [88, 110-114]. Так, для запобігання накипоутворення і
корозії металу в промислових системах охолодження разом з ОЕДФ, НТФ,
ФБТК, поліакриловою, поліметакриловою кислотами й ін., солей цинку до
складу інгібітора вводять молібдат у вигляді Н2МoО4, Nа2МоO4 [112].
Так реагент Nalco №73360 у своєму складі містить до 5% молібдата натрію
і 15% пірофосфату тетракалія [11]. Реагент BWT CC-1003: гідроокис натрію до
2%, молібдат натрію 10% [107]. Реагент OSM 300: молібдат натрію 10%,
гідроксид лужного металу до 15%, карбоксилати до 8% [109]. Реагент торгової
марки PuroTechEnvirohib 500 виробництва ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» крім
молібдата натрію і фосфонатів, у своєму складі містить полімерний дисперсант
на основі низькомолекулярної поліакрилової кислоти [115]. Молібдат натрію в
нейтральному водному середовищі є інгібітором окислювального типу, який
здатний до гальмування анодних корозійних процесів більшою мірою лише за
рахунок переведення металу в пасивний стан. Як інгібітор корозії для
кольорових металів використовувати його не рекомендується, так як ці
компоненти здатні розчиняти пасивну плівку на металі.
У работах [116, 117] стверджується, що органофосфонати самостійно
недостатньо ефективні для інгібування корозії, проте їх цинкові комплекси
успішно вирішують це завдання.
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Результати

дослідження

ефективності

суміші

Zn-ОЕДФ

(молярне

співвідношення 1:1) як інгібітора корозії вуглецевої сталі в нейтральних
розчинах представлена в роботі [118]. Доведено, що ефективність Zn-ОЕДФ
залежить не тільки від мольного співвідношення реагентів, а й від їх
концентрації і має тенденцію до збільшення з ростом концентрації Zn 2+ в суміші
в певному інтервалі, після чого ефект інгібування знижується. Zn-ОЕДФ
регулює не тільки анодний процес (розчинення металу), але і впливає на
швидкість і механізм реакції окислення. Винайдені закономірності дозволяють
за допомогою збільшення вмісту Zn2+ в суміші досягти оптимального результату.
Реагент PuroTech 42, виробництва ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ», містить у
складі суміш цинку, полімерні дисперсанти, органофосфонати, і рекомендований
для використання у водах, жорсткість яких дорівнює до 20 мг-екв/дм3, лужність
– до 6 мг-екв/дм3, рН = 7,5 – 9,0 [115].
Реагент OSM 403 виробництва ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» на
основі органофосфонатів і цинкатів використовується для стабілізаційної
обробки відкритих оборотних систем охолодження, які працюють за коефіцієнта
упарювання до 3,5, де в якості підживлення використовується вода жорсткістю
до 7 мг-екв/дм3 [109].
Nalco №77321 є водним розчином цинкатів, фосфонатів і карбоксилатів, і
рекомендується до застосування у відкритих рециркуляційних системах
охолодження з жорсткістю до 12 мг-екв/дм3 [11].
Реагент PuroTechichem 2100, виробництва ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ»,
містить

у

складі

суміш

цинку,

карбоксилатів

і

фосфонових

кислот.

Рекомендований діапазон концентрацій для вод з жорсткістю до 12 мг-екв/дм3,
солевмісту до 1500 мг/дм3 від 40 до 70 мг/дм3[115].
Реагент OSM 407 виробництва ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА«ОСНОВА»
містить у складі органофосфонати до 15% і карбоксилати до 25%. Характерною
особливістю даного реагенту є здатність інгібувати корозію у гіпохлоритних
середовищах [109].
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Компанія Jurby WaterTech International [119] рекомендує використовувати у
відкритих рециркуляційних системах охолодження, які працюють за індексом
Ланжельє до +3, реагент JurbySoft 80-5, який складається з: ФБТК до 40%,
толілтриазол до 2%. Головною перевагою даної комбінації реагенту є здатність
інгібувати корозію мідних й алюмінієвих сплавів. Даний ефект забезпечує
толілтриазол. Контроль обробки (рис. 1.13) проводиться, підтримуючи у системі
залишок органічних фосфатів на рівні 1,5–3,5 мг/дм3РО4 .
З огляду на те, що при підвищенні температури води, для забезпечення
повного захисту сталі від корозії зазвичай потрібно збільшити концентрацію
інгібітора, слід визнати, що використання лише фосфонових кислот, навіть
найбільш ефективних, може виявитися недостатнім.
У зв'язку з цим, заслуговує на увагу можливість поєднання фосфонових
кислот із солями жорсткості, які, як правило, присутні у природних і
охолоджуючих водах.
Цинк = 0.095 x доза
R2 = 0.9991

8.0

Концентрація, мг PO4/л

7.0
6.0
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Рис. 1.13. Залежність залишкової концентрації органічного фосфору та цинку від
концентрації JurbySoft 80-5 [119]
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За високих концентрацій карбонату кальцію або силікату магнію
необхідно використовувати інгібітор накипоутворення, який складається з ФБТК
і включає мономери, приблизно 3,5 мольних відсотків алілоксибензенсульфонової кислоти, 2,5 мольних відсотків металілсульфонофої кислоти, 13-18
мольних відсотків метилметакрилату та 76-81 мольних відсотків поліакрилової
кислоти, яка має молекулярну масу менше 50000. Співвідношення у даній
композиції фосфонату і полімеру від 1:4 до 1:1. Рекомендується дозувати в
систему приблизно 4-8 мг/дм3 композиції в перерахунку на фосфонат [105].
Продукт IN-ECO 130 виробництва UAB «Arionex LT» рекомендований для
промислового використання в якості антикорозійної програми обробки води
відкритих систем охолодження, які використовують як підживлювальні води
декарбонізовану або частково хімочищену воду [120]. Він особливо підходить
для великих циркуляційних систем охолодження, які мають у своєму складі різні
конструкційні матеріали, великий діапазон швидкостей і температур. Найбільша
ефективність продукту в діапазоні рН 7,0 - 8,8, індекс Ланжельє до + 2,5. Реагент
IN-ECO 130 складається з: НТФ 5-10%, тринатрій фосфат 10-15%.
Заслуговує на увагу, новий тип інгібітора накипоутворення і корозії –
дифосфонометилгліцин (ДФМГ). Ефективність ДФМГ в комбінації з Zn2+ як
інгібітора корозії досягає 96,3% і перевищує ефективність НТФ. В роботі [121]
вивчено вплив Zn2+ та інших двовалентних катіонів (Ва, Са, Sr) на антикорозійну
ефективність ДФМГ.Встановлено, що наявність у розчинах поруч з ДМФГ
названих двовалентних катіонів синергетично підсилює активність ліганда.
Увага дослідників в останні роки спрямована на створення композиційних
сполук на основі полімерів.
У

роботі

[122]

проведені

дослідження

з

вивчення

можливості

використання поліепоксибурштинової кислоти як інгібітора корозії. Зазначено,
що, як правило, поліепоксибурштинову кислоту використовують як «зелений»
інгібітор накипоутворення, оскільки вона не містить біогенних елементів таких
як фосфор й азот. За результатами проведених досліджень [122] зроблено
висновок,

що

поліепоксибурштинова

кислота

самостійно

може
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використовуватися як інгібітор корозії вуглецевої сталі. При концентрації більше
90 мг/дм3 ефект інгібування зростає до 60%, що ефективніше таких інгібіторів
корозії

як

бензойнокислий

поліепоксибурштинової

натрій

кислоти

з

і

саліцилат

цинком

і

натрію.

Поєднання

глюконатом

натрію

ж
має

синергетичний ефект і дозволяє підвищити інгібуючу здатність до 99% за
концентрації 50 мг/дм3. Зроблений висновок, що інгібування корозії відбувається
не за рахунок карбоксильної групи, а за рахунок наявності в складі атома кисню,
який полегшує формування хелату з п'ятиядерною структурою.
Особливий інтерес становить собою реагент OSM 413 виробництва ТОВ
«ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА»

на основі

співполімерів акрилової,

сорбінової і малеїнової кислот [109]. Механізм запобігання відкладень
відбувається за рахунок дії ефективних полімерів-диспергантів шляхом
блокування

центрів

кристалізації

і

високоефективного

диспергування.

Властивості диспергування виявляються в зміні заряду частинок і зниженні їх
здатності до агломерації. Діє як інгібітор корозії катодного типу з швидким
формуванням по всій металевій поверхні тонкої пасиваційної плівки. Робочий
діапазон концентрації залежить від якості оброблюваної води, і складає, в
середньому, від 30 до 50 мг/дм3. Сорбінова кислота в даній рецептурі виконує
функцію біоциду, оскільки навіть 10% (за масою) водні розчини поліакрилової
кислоти з молекулярною масою до 2500 вже протягом 15 діб піддаються
біологічному забрудненню.

Рис. 1.14. Структурна формула поліакрилової кислоти
У работі [123] пропонується спосіб підготовки води введенням інгібітора
накипоутворення в кількості від 0,5 до 20 мг/дм3. Композиція містить:
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гідролізований

гомополімер

малеїнового

ангідриду;

поліакрилову,

поліметакрилову кислоти, сополімер принаймні двох акрилових мономерів,
тіломер фосфіноакрилової кислоти або їх водорозчинні солі. Композиція володіє
синергетичним ефектом у порівнянні з використанням окремих складових.

Рис. 1.15. Структурна формула малеїнової кислоти
Проте, недостатня ефективність полімерів, як інгібіторів багатоцільового
призначення, їх висока вартість передбачають їх спільне використання з іншими
реагентами, в тому числі, і з фосфонатами з метою підвищення ефективності дії
та зниження витрат на водопідготовку.
Так для захисту водних систем охолодження від накипу та корозії
пропонується двокомпонентний склад: полімер акрилової і малеїнової кислот та
НТФ (її солі) [124].
Як

інгібітор

корозії,

який

не

містить

фосфор,

пропонується

використовувати комбінацію, до складу якої входить силікат лужного металу
(від 2 до 50% за масою), гідроксикарбонова кислота (від 2 до 50%), обрана з ряду
адипінової, молочної, янтарної, лимонної, глюконової, винної, бензойної,
фталевої кислот або їх водорозчинних солей, поліакрилату (від 1 до 30 %) з
молекулярною масою від 500 до 15000 і решта – вода [125].
Біорозпадний інгібітор корозії та накипоутворення включає в себе
приблизно 80% казеїнового полімеру (соєвий або альгіновий полімер),
приблизно 13% глюконату натрію, 3,5% пропіоната натрію, 2,5% парабену М і
приблизно 1% парабенів Р [126].
Таким чином, асортимент пропонованих полімерів і комбінацій на їх
основі зростає з кожним роком. При чому крім традиційно використовуваних
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поліакрилатів, пропонується використовувати полімери, які містять фосфонові
та сульфонові групування, комбінації на основі суміші фосфонатів та
поліакрилатів.

1.3.

Вибір напряму дисертаційного дослідження.

З вищевикладеного зрозуміло, що велике практичне значення має
удосконалення методів і підходів щодо підвищення надійності роботи
оборотних систем охолодження саме за допомогою реагентної обробки води
інгібіторними композиціями.
Безреагентні методи захисту від накипоутворенння і корозії (магнітна
(електромагнітна),

ультразвукова,

електророзрядна,

електрополярізаційна

обробка та ін.) мають свої переваги і недоліки. Однак нестабільність роботи
установок магнітної обробки, труднощі регулювання при мінливому складі
води і недостатня вивченість механізму інгібування часто призводить до
негативних результатів і невиправданих витрат.
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. 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 ін.
Наявні методи підвищення надійності роботи оборотних систем
охолодження за допомогою обробки циркулюючої води реагентами на основі
неорганічних фосфатів не завжди доцільними.
Жорсткість екологічних вимог до інгібіторів призводить до необхідності
створення реагентів, які володіють найбільшою ефективністю при мінімальних
концентраціях.
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Для ефективного захисту обладнання водооборотних систем охолодження
від корозії та накипоутворення на поверхні теплообмінного обладнання
необхідно застосовувати інгібітори комплексної дії, на основі комплексонів і
полімерів, зокрема поліакрилової кислоти.
Розроблена

в роботі

[127] інгібіторна композиція на основі

2-

фосфонобутан-1,2,4-трикарбонової кислоти (5-20%), полімалеінової кислоти (1530%), імідазоліну (10-25%), сульфату цинку (2-5%), сульфіту натрію (3-10%)
здатна забезпечити необхідний рівень захисту поверхні теплообмінного
обладнання від процесів накипоутворення і знизити швидкість корозії до
нормативного значення. Однак наявність в складі токсичних сполук цинку і міді
при посилені вимог охорони навколишнього середовища диктує необхідність
відмови від сполук важких металів у складі композицій, призначених для
реагентної обробки води.
Відомий інгібітор накипоутворення [128] для водних середовищ, що
складається з 10-90% мас. водорозчинного полімеру карбоксильної кислоти,
сульфоновой

кислоти

і

алкілметоксіполіетіленгліколя,

10-90%

мас.

водорозчинного фосфонату (вибраного з групи, що складається з ФБТК і
гексаметілендіамітетраметіленфосфонової

кислоти),

до

40%

мас.

водорозчинного полімеру з молекулярною масою менше 25000, обраного з
гомополімерів акрилової і метакрилової кислоти і їх сополімерів. Описаний
винахід направлено на ефективне зниження накипоутворення навіть в умовах
високої бікарбонатної лужності від 100 до 1000 мг / дм3 HCO3-, при рН в межах
8-10; концентрації іона кальцію

від 10 до 5000 мг / дм3. Ефективність

інгібування за даним винаходом утворення карбонату кальцію складає до 95%.
Однак склад інгібітора, запропонований в даному винаході, не здатний
ефективно знизити корозію вуглецевої сталі. Більш того поліакрилова кислота
при молекулярної масі понад 2500 починає проявляти властивості флокулянта,
що вкрай небажано при підвищенному вмісті в циркулюючій воді зважених
речовин.
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За результатм проведених нами експериментів [129] було встановлено, що
при суміш на основі ФБТК і НТФ при співвідношенні 11% і 5,5% володіє
значним синергетичним ефектом. Ми вважаємо, що зростання адсорбційних
властивостей інгібітора ( і, як наслідок, підвищення здатності суміші цих сполук
до зниження швидкості корозії) на поверхні, що захищається, відбувається за
рахунок наявності фосфонової і карбонової груп. Однак нестабільність
поведінки подібних з'єднань в середовищах з високою жорсткістю [132] значно
звужують діапазон їх використання. Альтернативою подібним з'єднанням є
інгібітори на основі поліакрилової, поліепоксіянтарної, поліаспарагінової і
малеінової кислот [131, 132]. За результатами проведеного аналітичного огляду
інгібіторів корозії і накипоутворення було встановлено, що науковий і
практичний інтерес представляють композиції на основі фосфонатів та
полімерних з'єднань.
По результатам проведенних нами досліджень [130], було з’ясовано, що
низькомолекулярна поліакрилова кислота у кількості 15% по массі підвищує
інгібуючу здатність суміші на основі ФБТК і НТФ при співвідношенні 11% і
5,5%.
Таким чином, є актуальним розробка, 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.
Під час розробки нового ефективного інгібітора комплексної дії необхідно
встановити закономірності впливу цієї композиції реагентів на процеси
електрохімічної корозії і фазоутворення, які протікають на поверхні сталі.
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РОЗДІЛ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА І МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Об'єкт дослідження.
Об'єктом дослідження даної дисертаційної роботи виступили процеси
обробки води в системах охолодження промислових підприємств.
З метою підвищення ефективності роботи оборотних систем охолодження
за рахунок зниження накипоутворення та корозійних процесів, досліджували
інгібіторну композицію на основі 2-фосфонобутан-1, 2, 4 - трикарбонової
(ФБТК), амінотриметиленфосфонової (АТМФ, НТФ) і поліакрилової (ПАК)
кислот при наступному масовому співвідношенні (таблиця 2.1). В роботі
використовували поліакрілову кислоту молекулярною масою 3500.
Використання ПАК з молекулярною масою 3500 обгрунтовано тим, що
ПАК з молекулярною масою понад 3500 починає проявляти флокулюючі
властивості.
При молекулярній масі поліакрилової кислоти нижче 1500 ефективність
інгібування також зменшується, оскільки молекулярна вага макромолекул не
дозволяє

утворювати

адсорбційний

шар

на

поверхні

кристалів,

що

перешкоджає їх подальшому правильному формуванню і зростанню.
Таблица 2.1
№

Найменування
компонента

Масова частка, %

CAS - номер

1

ФБТК

11

37971-36-1

2

НТФ

5,5

6419-19-8

3

ПАК

15

9003-01-4

Вибір даного напрямку дослідження обґрунтований в першому розділі
дисертаційної роботи.
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2.2. Корозійні дослідження.
2.2.1. Приготування робочих розчинів.
В якості робочих розчинів використовувалися модельні середовища,
що

імітують

циркулюючу

воду

відкритих

рециркуляційних

систем

охолодження з якісними характеристиками в наступних інтервалах значень:
- рН 7,2 – 8,7;
- вміст хлоридів 65 – 600 мг/дм3;
- жорсткість загальна 3,5 – 12 мг-екв/дм3;
- лужність загальна 1,8 – 8,9 мг-екв/дм3.
Температуру робочих розчинів підтримували в інтервалі 25 - 45ºС.
У роботі використовувалася дистильована вода [133].
Водневий показник підтримували за рахунок гідроксиду натрію [134].
Вміст хлоридів підтримували за рахунок хлорид натрію [135]. Загальну
жорсткість води підтримували за рахунок хлориду кальцію [136], хлориду
магнію [137], бікарбонату натрію [138], сульфату натрію [139].
Визначення рН виконували згідно [140], за допомогою портативного рНметра «Sension pH1». Визначення загальної жорсткості виконували згідно [141].
Визначення хлоридіввиконували згідно [142]. Визначення загальної лужності
виконували згідно [143].
2.2.2. Гравіметричні корозійні випробування на дослідно-практичній
установці.

Методика гравіметричних корозійних випробувань в динамічних умовах
була загальноприйнятою згідно [144-148]. Випробування проводилися на
дослідно-практичній

установці

в

лабораторії

технічного

відділу

ТОВ

«ХІМІЧНА ФАБРИКА« ОСНОВА », м Дніпро. Схема лабораторної установки
представлена на рис. 2.1.
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Рис. 2.1. Дослідно-практична установка для визначення швидкості корозії

На території ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» знаходяться дві
дослідно-практичні установки, що працюють паралельно (контур без інгібітору
корозії і накипоутворення, контур з інгібітором корозії і накипоутворення).
Дослідно-практична установка є діючою моделлю вентиляторної градирні.
До складу стенду входять градирня, циркуляційний насос, ротаметр, ТЕН,
система визначення швидкості корозії.
Основні елементи випробувального стенду: ємність циркулюючої води
200 дм3 (1), оглядове скло для вимірювання рівня води (2), дренаж (3), вікно для
введення реагенту (4), комунікаційні трубопроводи. (5), регульована засувка
(6), 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).
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Перед початком випробувальних робіт в промитий і підготовлений до
випробування стенд встановлюють попередньо очищений, висушений і
зважений ТЕН, в бак стенду завантажують 130 дм3 модельної води і завішують
зразки-свідки корозії. У бак завантажують залпові дози випробуваної
композиції реагенту.
Параметри модельних розчинів підтримували в наступних інтервалах
значень: рН 7,2 – 8,7; вміст хлоридів 65 – 600 мг/дм3; жорсткість загальна 3,5
– 12 мг-екв/дм3; лужність загальна 1,8 – 8,9 мг-екв/дм3. Температуру
підтримували в інтервалі 25 - 45ºС.
Для проведення випробувань застосовувалися зразки у вигляді пластинок
вагою до 10г сталі марки Ст3 (таб. 2.2, рис. 2.2).
Таблиця 2.2
Склад зразка сталі марки Ст3
С, %

Mn, %

Si, %

P, %

Cr, %

Ni, %

Cu, %

Fe, %

0,2

0,5

0,15

0,04

0,30

0,20

0,20

98,3

Рис.2.2. Купон для гравіметричних корозійних випробувань

Перед приміщенням в потік зразки зважувалися і знежирювалися спиртом
або

ацетоном.

Швидкість

потоку

за

допомогою

запірної

арматури

підтримувалася на рівні 0,6-1,8 м/с, згідно рекомендаціям [148].
Постійний обсяг води в баку і заданий коефіцієнт упарювання К у
підтримують шляхом дренажу (продувку починають виконувати після
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досягнення заданого Ку) і додавання розрахованих кількостей підживлювальної
води і реагентів. Для запобігання процесів біологічного забруднення
обладнання, як наслідок виникнення біологічної корозії і спотворення
результатів експерименту, вводили біоцид неокислювального дії на основі
полігексаметиленгуанідин гідрохлорид і бензалконій хлориду виробництва
ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» OSM 8, який виготовлявся згідно з
[149]. Згідно з рекомендаціями виробника OSM 8 вводився шоково один раз в
тиждень 15 г/м3 з розрахунку на загальний обсяг системи.
Після вилучення купонів корозії, при наявності на зразках відкладень або
продуктів корозії, їх видаляли 5-10% розчином інгібованної соляної кислоти
[150], промивали дистильованою водою, висушували і знову зважували на тих
же вагах. Соляну кислоту інгібували уротропіном [151].
Розрахунок швидкості корозії (формула 2.1) проводили по зменшенню
маси зразків за певний проміжок часу з урахуванням їх площі. Метод було
реалізовано за допомогою цифрових аналітичних вагів Vibra HT, які
розміщувалися на віброзахисній поверхні.

K

m
S t

(2.1)

де, К- швидкість корозії, масовий показник, г·м2/год;
m – зміна маси металу, г;
S –площа досліджуваного зразка, м2 ;
t –тривалість експерименту, год.
Глибинний показник швидкості корозії в мм/ рік розраховували за
наступною формулою:
П

8,76  К



де, П - швидкість корозії, глибинний показник, мм/рік;
ρ – густина металу,г/см3 (7,7 – 7,8 г/см3);

(2.2)
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Отримані значення швидкостей корозії використовували для розрахунку
захисного ефекту і коефіцієнта гальмування швидкості корозії.

де,

,

- швидкість корозії в середовищі без інгібітору і з ним,

г/см2рік.
Коефіцієнт гальмування корозії розраховували за наступною формулою

2.2.3. Метод поляризаційних кривих.
Для встановлення впливу захисних поверхневих плівок на катодні та
анодні

електродні

процеси

корозії

сталі

знімалися

потенціодинамічні

поляризаційні криві в трьохелектродній електрохімічній комірці в атмосфері
повітря з відділенням аноліта від католіта (об'єм робочого розчину 60 мл).
У роботі використовували сталевий електрод циліндричної форми, який
був запресований в тефлонову обойму, а в якості допоміжного електрода пластинку платини. Робочою поверхнею електрода був дисковий торець
площею 0,385 см2.
Поляризаційні дослідження проводили в лабораторії кафеди фізичної
хімії

Національного

технічного

університету

України

«Київський

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». У роботі використовувався
потенціостата ПІ-50-1.1 і програматор ПР-8. Потенціал сталі визначали
відносно хлорсрібного електрода порівняння. Наведені в роботі потенціали
електродів перераховані відносно нормального водневого електрода.
Перед дослідом електроди активно зачищали тонким наждачним
папером, потім знежирювали поверхню етиловим спиртом і промивали
дистильованою водою.
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Рис. 2.4. Загальний вигляд потенціостата ПІ-50-1.1

Рис. 2.5. Індикація потенціостата ПІ-50-1.1
Стаціонарний потенціал робочого електрода фіксували за допомогою
катодного вольтметра. Для запису залежності анодного або катодного струмів
від потенціалу в режимі автоматичної розгортки потенціалу за допомогою
програматора ПР-8 встановлювали відповідну програму. Підбирали необхідні
діапазони струму (вісь х) і потенціалу (вісь у) таким чином, щоб вмістити всю
криву на один лист. На программаторі встановлювали значення стаціонарного
потенціалу і потенціостат приводили в режим включеної комірки.
Після проведення зазначених підготовчих робіт включали розгортку
потенціалу і починали записувати ic, E- криву.
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Для визначення (зазначеної) стаціонарної швидкості розчинення металу
(корозійного струму) записували катодні і анодні поляризаційні криві поблизу
стаціонарного потенціалу.
На підставі даних поляризаційних вимірювань поблизу стаціонарного
потенціалу за допомогою лінійної електрополяціі отриманих кривих визначали
корозійний струм і кут нахилу поляризаційних кривих виділення водню і
розчинення металу.
Таким чином визначали швидкість розчинення металу (корозійний струм)
i`c, якому відповідав би стаціонарний потенціал Ест, а також корозійний струм ic,
в присутності інгібітора, якому відповідав би стаціонарний потенціал Ест і
зіставляючи знайдені таким чином значення корозійного струму в різних
середовищах, оцінювали ефективність інгібітора на основі формул (2.5, 2.6).
Коефіцієнт гальмування розраховували за наступною формулою
 

ic
ic`

(2.5)

ступінь захисту розраховували


ic  ic`
ic

100%

(2.6)

`

де,

ic и ic –струми корозії відповідно у відсутності і присутності інгібітора.

2.2.4 Метод лінійного поляризаційного опору.
Дослідження миттєвої швидкості корозії сталі Ст3 виконували за
допомогою корозіметра марки «Експерт-004», що працює на основі методу
лінійного поляризаційного опору по двухелектродній схемі.
«Експерт-004» (рис. 2.6) призначений для вимірювань

загальної

швидкості корозії металу, де використовується високочутливий метод
поляризаційного опору з автоматичною компенсацією початкової різниці
потенціалів електродів. Показник пітінгової корозії - з використанням
прецизійного цифрового мілівольтметра з високим вихідним опором (10 12 Ом).
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Рис. 2.6. Загальний вигляд універсального корозіметр з датчиком для
вимірювання корозійних показників металів у водних середовищах
На підставі результатів вимірювання миттєвої швидкості корозії сталі,
був розрахований сумарний захисний ефект Zсум за формулою 2.3.
2.2.5. Дослідження морфології захисного антикорозійного шару.
Морфологію захисного антикорозійного шару досліджували після
формування захисної плівки і прискорених випробувань протягом 10 діб.
Електронно-мікроскопічні зображення отримували з використанням растрового
електронного мікроскопа РЕМ-106І. Зображення було отримано в режимі
роботи у вторинних електронах.

2.3.

Визначення ефективності інгібування накипоутворення.

2.3.1. Приготування робочих розчинів.
Вплив досліджуваного реагенту на кількість утворення осаду карбонату
кальція оцінювали по значенню залишкової концентрації іонів кальцію в
розчині, що визначалась титрометричним методом згідно [152]. Для цього
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використовували три пересичених модельних розчинів (МР-1, МР-2, МР-3), які
утворювалися при зливанні розчинів А і Б (таб. 2.3.).
Таблица 2.3
Найменування
модельного

Розчин А

Розчин Б

розчину
МР-1

МР-2

МР-3

CaCl2

0,23 г/дм3

MgCl2

0,1 г/дм3

NaCl

5 г/дм3

CaCl2

0,9 г/дм3

MgCl2

0,5 г/дм3

NaCl

10 г/дм3

CaCl2

4,9 г/дм3

MgCl2

1,8 г/дм3

NaCl

15 г/дм3

NaHCO3

1,5 г/дм3

NaHCO3

3 г/дм3

NaHCO3

7,5 г/дм3

Суміш витримували протягом 5 год на водяній бані при температурі 80°С,
охолоджували до кімнатної температури і фільтрували через паперовий фільтр
«синя стрічка».
Ефективність інгібування накипоутворення визначали за формулою (2.7):

де, Cх,о, Сх – вміст іонів кальцію в фільтраті без інгібітору і з інгібітором
відповідно, мг/дм3;
Со – вихідний вміст іонів кальцію в модельному пересиченому
розчині, мг/дм3.
Ступінь перенасичення розчину визначали за формулою (2.8):
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Відносний розмір критичного зародка визначали за формулою (2.9):

Експерименти

проводилися

в

лабораторії

технічного

відділу

ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА», м Дніпро, в проблемній лабораторії
кафедри

аналітичної

хімії

ДВНЗ

«Українського

державного

хіміко-

технологічного університету ».

2.4.

Методика дослідження процесів накипоутворення і корозії при

проведенні дослідно-промислових випробувань.
Ефективність введення стабілізаційної обробки при проведенні досліднопромислових

випробувань

оцінювали

шляхом

порівняння

кальцієвої

жорсткості циркуляційної води (ЖЦВ) зі значенням кальцієвої жорсткості в
підживлюючій воді (ЖП·Ку), тобто розраховули показник «транспорту» солей
жорсткості (норма 90%) за наступною формулою:

де, ЖЦВ – кальцієва жорсткість в циркулюючій воді, мг-екв/дм3;
Жп – кальцієва жорсткість в підживлювальній воді, мг-екв/дм3;
Ку –коефіцієнт упарювання по хлоридам.
Для визначення ступеня корозійної активності води використовували
індекс Різнера (ІР), та індекс Ланжельє (ІЛ).
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Ланжельє в ході досліджень виявив, що створення і підтримання певних
хімічних умов може призвести до значного зростання терміну служби
металевого обладнання в замкнутих контурах циркуляції води [7, 153].
Відомо, що конкретному значенню рН відповідає певна кількість вільної
вугільної кислоти, яка знаходиться в рівновазі з її іншими формами. Величину
рН, відповідну рівноважного стану, називають "рН рівноважного насичення
води карбонатом кальцію" (pHs).
Індекс Ланжельє розраховується для заданої температури води за
наступною формулою:
де, рН – виміряне значення водневого показника води з поправкою на
температуру її нагрівання; рНS – водневий показник рівноважного насичення
води карбонатом кальцію при даній температурі, що визначається за
формулою:
де f(t), f(Ca), f(P), - величини, що залежать відповідно від температури
води, вмісту в ній іонів кальцію, лужності і загального солевмісту.
Визначаються згідно [7].
Численними експериментальними і промисловими випробуваннями
встановлено, що води, які мають значення індекса Ланжельєв межах 0 <ІЛ <
0,5 викликають утворення відкладень в водо-водяних підігрівачах зі
швидкістю, що не перевищує 0,2 г/(м2 . рік).
Природні води, що характеризуються значенням 1,0 >ІЛ ≥ 0,5 мають
інтенсивність накипоутворення 0,5 г/(м2 . рік). При використанні таких вод
потрібно проводити протинакипну обробку перед її нагріванням. Природні
води з інтенсивністю накипоутворення вище 0,5 г/(м2.рік) характеризуються
ІЛ> 1 та відносяться до вод з високою здатністю до накипоутворення.
Використання індексу стабільності для оцінки схильності природних вод
до карбонатного накипоутворення можливо тільки для конкретного діапазону
температур нагрівання води (50-100˚С) і водо-водяних теплообмінників.
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Відомо, що шар накипу на поверхні металу може перешкоджати корозії.
Грунтуючись

на

коефіцієнтах

розрахунку

індексу

Ланжельє,

Різнер

запропонував свою формулу розрахунку стабільності розчину.
При ІР˃6 – розчин схильний до корозії, ІР=6 розчин стабільний, ІР<6
розчин схильний до утворення накипу.

2.5.

Квантово-хімічні розрахунки адсорбційної активності ФБТК, НТФ,

ПАК (3500).
Адсорбційну активність основних компонентів досліджуваної композиції
реагентів, знаходження їх адсорбційних центрів і сили взаємодії основних
компонентів

з

поверхнею

металу

оцінювали

по

квантово-хімічним

розрахункам.
Результатом квантово-механічних розрахунків є електронні щільності на
атомах, які можна використовувати як індекси реакційної здатності. Загалом
індекси реакційної здатності, умовно діляться на три групи: індекси статичного
методу і індекси методів локалізації та делокалізації. На ранніх стадіях
використання схем розрахунку для π-електронних пленарних пов'язаних систем
π-електронні щільності розглядалися як міра реакційної здатності по
відношенню до іонного типу реагентів.
Для опису хімічної реакційної здатності за участю вільних радикалів був
введений індекс вільної валентності. Цей індекс є складовою частиною
статичного підходу до вивчення хімічної реакційної здатності.
На основі розрахунків електронних зарядів на атомах молекул можна
прогнозувати, що взаємодія з поверхнею металу буде відбуватися по атомам, де
сконцентрована найбільша електрона щільність, оскільки на них розташовані
найбільш електронегативні заряди. До того ж відомо, що чим більше
негативний заряд на реакційному центрі, тим краще відбувається передача
електронів від донора. Тому, зв'язок метал - інгібітор буде тим міцніше, а
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ступінь захисту від корозії тим більше, чим вище електронна щільність на
адсорбційно активній області органічної молекули.
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).

2.6.

Методика статистичної обробки результатів.
Обробка результатів експериментів і побудова математичної моделі

здійснювали за допомогою пакета «Аналіз даних» Microsoft Office Excel.

2.6.1.Оцінка якості моделі регресії.
Отримана модель регресії буде якісною в тому випадку, якщо між
фактичними значеннями результативної ознаки
середніми значеннями

Yx
i

і відповідними його

, розрахованими за рівнянням регресії, існує тісна

залежність, яку можна оцінити за допомогою коефіцієнта парної кореляції.
Якщо його значення близьке до одиниці, то якість моделі висока.
Загальна

дисперсія

(вибіркова

дисперсія)

спостережуваних значень результативної ознаки

характеризує

розкид

біля його середнього

значення і визначається за формулою
n
2
 ( yi Y )
 2y  i 1
,
nm

де, – обсяг вибірки;

Y

(2.14)

– число невідомих пар аметрів рівняння регресії;

- cереднє значення результативної ознаки.

Загальну дисперсію можна розкласти на дві складові:
 2y   2   o2 ,
Yx

(2.15)
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де,  Y2 - дисперсія, викликана регресією Yx , тобто частина розсіювання
x
значень результативної ознаки під впливом факторних ознак (факторна
дисперсія);  o2

- залишкова дисперсія, тобто частина розсіювання значень

результативної ознаки, яка характеризується впливом неврахованих факторів і
помилок вимірювання.
Чим менше залишкова дисперсія, тим менше вплив неврахованих
факторних ознак і тим краще модель регресії відповідає даним спостережень,
так як зміни значень експерименту в цьому випадку в основному пояснюється
впливом розглянутих факторних ознак.
Складові дисперсії визначаються за формулами:
- факторна дисперсія
n
2
 (Yxi  Y )
2
i

1


Yx
k

,

(2.16)

- залишкова дисперсія
n

 ( yi  Y xi ) 2

 02  i  1

(2.17)

nm

де, - кількість факторних ознак.
Як

показник

інтенсивності

зв'язку

використовують

коефіцієнт

детермінації - це відношення,
R 2   2 /  2y ,
Yx

(2.18)

що показує частину повного розсіювання значень експерименту під
впливом розглянутих факторних ознак. Чим більше коефіцієнт детермінації,
тим краще обрана модель регресії відповідає даним спостережень. Якщо
коефіцієнт

детермінації

дорівнює

одиниці,

то

всі

дані

спостережень

розташовані на лінії регресії.
Основним критерієм оцінки якості отриманої моделі регресії є оцінка
значущості рівняння регресії в цілому і окремих його параметрів. Оцінка
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значущості рівняння регресії в цілому проводиться за допомогою

– критерія

Фішера, а оцінка значущості його параметрів проводиться по – статистикою
Стьюдента.
Розрахункове значення

- критерія визначається за формулою:
2
Y
F pac  x .
2
0

(2.19)

Розрахункове значення критерію Фішера видається у вихідний інформації
інструменту «Регресія» пакета аналізу.
Критичне значення

визначається по статистичної функції FРАСПОБР

майстра функцій, в діалоговому вікні якої слід ввести заданий рівень
значимості

і число ступенів свободи:

Якщо F pac  F

, то с ймовірністю 1-

.
гіпотеза про невідповідність

закладених в рівняння регресії зв'язків реально існуючим відкидається і
рівняння в цілому статистично значимо, тобто є гарна відповідність даним
експерименту.
Розрахункове значення - статистики визначається за формулою:
t pac  a j /  a* ,
j

де,  a*

j

(2.20)

– стандартне відхилення (стандартна помилка) для параметра a j .

Розрахункові значення статистики і стандартні помилки видаються в вихідний
інформації інструменту Регресія пакета аналізу.
За рівнем значущості

  0,05

і числу ступенів свободи

за

допомогою статистичної функції СТЬЮДРАСПОБР визначається критичне
значення – статистики. Якщо t pac  t , то нульову гіпотезу про рівність нулю
параметра моделі регресії відкидають і параметр вважають значимим. Інакше,
немає причин відкидати нульову гіпотезу.
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Для оцінки статистичної значущості параметрів моделі регресії зручно
використовували метод

P

value. Позначивши через

рівень значущості,

отримують наступне правило прийняття рішення:
- прийняти нульову гіпотезу про те, що параметр моделі регресії може
бути дорівнює нулю, якщо

P  value   ;

- відкинути нульову гіпотезу, якщо

P  value   .

Крім того, оцінити статистичну значущість параметра моделі регресії можна
за значеннями нижньої і верхньої меж довірчого інтервалу. Параметр
статистично значимий, якщо його знак не змінився в межах довірчого
інтервалу.
Вихідна інформація інструменту Регресія містить всі параметри і оцінки
якості моделі регресії.
При оцінці якості моделі регресії можливі наступні випадки:
- рівняння регресії на основі перевірки за F - критерієм Фішера в
цілому статистично значимо і його параметри статистично значущі.
Така модель може бути використана для прийняття рішень і
прогнозування;
- рівняння регресії за критерієм Фішера статистично значимо, але хоча б
один його параметр статистично незначну. У цьому випадку модель
придатна для прийняття деяких рішень всередині вибірки, але не для
прогнозування;
- рівняння регресії за критерієм Фішера статистично незначуще. У
цьому випадку модель регресії вважається ненадійною і непридатною
для використання в практиці.
Висновки до розділу 2
1. Встановлено, що основним критерієм оцінки ефективності досліджуваної
інгібіторної композиції при проведенні корозійних випробувань є коефіцієнт
гальмування корозії і ступінь захисту; при дослідженні впливу інгібітора на
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кількість осаду карбонату кальцію - ефективність інгібування накипоутворення,
ступінь пересичення розчину, відносний розмір критичного зародка.
2. Розроблено методику та організацію проведення дослідження на
дослідно-промисловій установці, яка є діючою моделлю вентиляторної
градирні.
3. Розроблено методику дослідження процесів накипоутворення і корозії
при проведенні дослідно-промислових випробувань. Встановлено, що у
відкритих оборотних системах охолодження доцільно оцінювати ефективність
дії інгібітора за коефіцієнтом гальмування корозії, індексу Різнера і транспорту
солей жорсткості, оскільки індекс Ланжельє не враховує того, що шар накипу
на поверхні металу може перешкоджати корозії.
4. Встановлено,

що

адсорбційну

активність

основних

компонентів

досліджуваної композиції доцільно оцінювати за допомогою квантово-хімічних
розрахунків, оскільки це дасть можливість визначити вплив кожного
компонента в загальну інгібуючу здатність досліджуваної композиції.
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РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІЇ ІНГІБІТОРІВ КОРОЗІЇ І
НАКИПОУТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ ФОСФОРОВМІСНИХ
КОМПЛЕКСОНІВ ТА ПОЛІМЕРНИХ СПОЛУК
3.1. Механізм дії інгібіторів корозії на основі суміші фосфоровмісних
комплексонів та полімерних сполук.
У сучасній науці існують два погляди щодо механізму захисту металів
фосфоровмісними комплексонами і полімерними сполуками від процесу
коррозіі:
- інгібування корозії як наслідок адсорбції, її ініціювання як процес
комплексоутворення;
- ініціювання та інгібування корозії суцільно як процес комплексоутворення.
Секіне і Хіракава у праці [154] досліджували вплив ОЕДФ на інгібування
корозії сталі в 0,3% розчині хлористого натрію. Випробування проводилися в
динамічних

умовах.

В

інтервалі

температур

30-80°С

при

дозуванні

досліджуваного реагенту 50-100 мг/дм3, був виявлений інгібуючий ефект.
Важливо відзначити, що при підвищенні дозування до 1000 мг/дм3 за
температури близько 30°С спостерігався зворотній ефект – стимулювання
корозійних процесів.
Досліджуючи поверхню сталі методом ІЧ-спектроскопії після її взаємодії
з розчином, який містить 50 мг/дм3 ОЕДФ, автори виявили на поверхні ɑ та ɣFeOOH, а також радикалів ˃Р=О та ˃Р(О)ОН. Якщо дозування дорівнювало
1000 мг/дм3 ОЕДФ піків фосфоровмісних груп виявлено не було. Автори
пояснюють це тим, що при великих дозах ОЕДФ розчиняє як сам метал, так і
утворені на його поверхні оксидні плівки, чим і пояснюється тенденція до
стимулювання корозії.
Якщо допустити той факт, що при максимальному ступені захисту,
ОЕДФ утворює на поверхні металу мономолекулярний шар, тоді ступінь
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заповнення можна буде вирахувати за наступним рівнянням:
(3.1)
де, W і Wo – витрати маси в інгібованому та неінгібованому розчинах
відповідно;
Wm – втрата маси у розчині ОЕДФ з максимальним захищаючим
ефектом.
Залежність між ступенем заповнення і дозуванням ОЕДФ (до 50 мг/дм3 ) у
праці [154] відображалось за рівнянням:
К

(3.2)

де, К– константа адсорбції.
Проте, в тій же праці встановлено факт утворення комплексу ОЕДФ з
залізом, як результат хемосорбції фосфонатів за схемою:
Fe + ОЕДФ = Fe-ОЕДФ

(3.3)

Це ставить під сумнів зроблений висновок.
Ізотерма Ленгмюра визначає суто фізичну адсорбцію, коли частинки
адсорбенту не взаємодіють ні між собою, ні з поверхнею адсорбата. Тобто
розглядати ізотерму Ленгмюра як доказ адсорбційного механізму інгібування
недоцільно.
У роботі [155] пов'язує процес інгібування корозії заліза ГДФ у 0,5 М
Na2SO4 за температури 25°С пов'язують не тільки з адсорбцією цього з'єднання
на поверхні металу, але і з включенням фосфонату в утворювану на поверхні
захисну плівку.
Уявлення про адсорбцію залучено із застереженням щодо паралельно
протікаючого іншого процесу.
Результати дослідження [156] складу захисної плівки на поверхні сталі,
яка контактує в розчині ФБТК і ПАК з молекулярною масою до 2500 у воді
середньої жорсткості. Автори припустили, що механізм інгібування корозії
даної композиції полягає в утворенні на поверхні металу двошарової захисної
плівки. Нижній шар складається з оксидів і гідроксидів заліза, під час
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окислення яких утворюється верхній шар фосфонатів тривалентного заліза. Цей
шар пропускає через себе кисень. Верхній шар складається з димерних і
тримерних аддуктів полімеризації. Кисень окисляє нові порції заліза, а воно, у
свою чергу, реагує з ФБТК і ПАК.
Ми вважаємо, що механізм адсорбції сполук інгібіторів корозії на основі
фосфонатів і полімерних з'єднань значно складніший, ніж у випадку фізичної
адсорбції, яка забезпечується високою реакційною здатністю початкових
з'єднань.
Фосфонати й сополімери поліакрилової кислоти, враховуючи їх високу
донорно-акцепторну здатність, можуть адсорбуватися на поверхні металу не
тільки за допомогою ванн-дер-ваальсових сил, але і за допомогою донорноакцепторних зв'язків.
Адсорбція органічних речовин відбувається ґрунтуючись на частковому
заповненні d-орбіталі феруму реакційними центрами молекул, у результаті чого
на поверхні утворюються хімічні комплекси органічних речовин разом з
металом. Тобто відбувається активне комплексоутворення акцепторного типу
(метал - ліганд).
Концепція комплексоутворення у звˈязку з процесом електрохімічного
розчинення металів і його залежності від аніонного складу досить добре
вивчена у роботах [156, 157, 158].
Слід зазначити, що для прояву високої реакційної здатності важливими є
дві основні властивості компонентів розчину [159]:
-комплексоутворююча

здатність.

Коректніше

за

все

взначається

константою стійкості комплексу з катіонами металу (Ку);
- гідрофобність. Дає можливість розгляду гідрофобності цілих класів
хімічних сполук. Кількісно вираховується за допомогою констант Ханча, НісаРеккера або безпосередньо коефіцієнтами розподілу речовини, або іона у
двофазній системі октанол-вода, виходячи з яких і розраховуються вищезгадані
константи.
Гідрофобні частки «вичавлюються» з відповідного розчину на поверхню
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розділу фаз. Саме цей процес служить одним із джерел їх адсорбційної
активності.

Збільшення

заряду

гідрофобних

частинок

різко

підвищує

гідрофільність, перешкоджаючи дегідратації. У звˈязку з цим можна сказати,
що теза про високу адсорбційну активність фосфоровмістних комплексонів і
полімерних з'єднань є дискусійною.
У

роботі

[160]

виділено

три

типи

систем

метал-розчин

комплексоутворюючого реагенту, для яких характерні наступні типологічні
особливості:
- ліганди гідрофільні, утворені ними комплекси добре розчиняються у
корозійному середовищі;
- ліганди досить гідрофобні, їх комплекси погано або взагалі не
розчиняються;
- корозія металу контролюється взаємодією з розчинними у середовищі
комплексами того чи іншого металу.
Важливо відзначити, що у першому випадку комплексони можуть бути
стимуляторами корозійних процесів [161].
Експериментальні дані свідчать, що і ОЕДФ і НТФ [162] малоефективні
як інгібітори корозії сталі у м'якій воді.
У роботі Дятлової Н.М. [163] вказано, що ефективність процесу
інгібування корозії сталі фосфонатами і полімерними сполуками зростає зі
збільшенням показників температури і жорсткості води.
Задля обґрунтування такої закономірності, при проведенні досліджень,
необхідно враховувати принципову можливість перебігу двох діючих процесів,
які діють зовсім протилежно одне-одному. З одного боку, під час взаємодії
комплексоутворюючих з'єднань з поверхнею металу може відбуватися
утворення розчинних комплексів Ме-L відповідно до такої схеми:
Меа+ + Lb- = MeL(b-a)-

(3.4)

Ми прийшли до висновку, що чим вища буде стійкість утворених сполук,
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тим більша буде швидкість процесу.
Але з іншого боку під час нестачі молекул ліганд або надлишку катіонів
комплексоутворювача формуються важко розчинні комплексонати:
nМеа+ + mLb- = MenLm(mbn-a)-

(3.5)

де, n ˃ m завжди.
Отже, справедливо зробити висновок, що зі зростанням стійкості
розчинних комплексів MеL відбувається і зменшення розчинності відповідних
комплексонатов MenLm.
Це твердження підтверджується наступною залежністю:

lgKyMeL=0,96-1,08 lgПР MenLm

(3.6)

Це означає, що в умовах нестачі ліганда збільшення стійкості комплексів
може вести не до прискорення корозійних процесів, а, навпаки, до їх
інгібування.
Тобто дифосфонові кислоти ефективно інгібують корозію саме завдяки
утворенню тривимірних сітчастих шарів, які екранують метал від О2 та інших
агресивних аніонів.
Формування захисного шару відбувається в результаті утворення складу
металу [Ме]m+, який розчиняється з катіонами.
Залежно від співвідношення концентрації катіона-комплексоутворювача і
ліганда

n=[Ме]m+:[HjL]k-можуть

утворюватися

різні

за

своїм

складом

комплекси:
- якщо n˃2 – утворюються важкорозчинні поліядерні комплекси;
- якщо n˂1 – утворюються розчинні комплекси.
У роботі [154] Секіне і Хуракава було встановлено, що при дозуванні
ОЕДФ до 50 мг/дм3 у поверхневому шарі спостерігався дефіцит ліганда і
утворювалася плівка важкорозчинної ОЕДФ-Fe, яка фіксувалася ІЧ-спектрами.
Секіне і Хуракава стверджували, що лише частина заліза переходила в
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розчинний склад, а при подальшому підвищенні дозування, коли дефіцит
ліганда не спостерігався, протікала відповідна реакція (3.5) і захист
погіршувався.
Таким чином, результати проведених наукових досліджень в праці [154]
доводять, що при концентраціях Fe(III) в інтервалі 10-4 – 10-3 моль/дм 3 при
надлишку ОЕДФ в розчині утворюються тільки розчинні комлекси.
Утворення ж нерозчинних поліядерних комплексонатів в цих умовах не
спостерігається. Як і для інших фосфорорганічних комплексонів, для ОЕДФ
характерне утворення протонованих комплексів з Fe(III) вже в сильнокислому
середовищі; в умовах коли показник рН близький до нейтрального в
вищевказаному розчині спостерігається середній комплексонат FeL-, стійкість
якого (lg ß =22-23) лише небагато поступається стійкості комплексу FeEdta-(lg ß
=25,1). Подальше підвищення показника рН розчину призводить до утворення
моногідроксокомплексу, стійкого до рН≤11.
Отже, є підстави стверджувати, що ефективність протикорозійної дії
фосфонатів і полімерних сполук можна збільшити за рахунок збільшення
концентрації катіонів заліза та солей лужноземельних металів у при
електродному шарі, і, як наслідок, полегшенню утворення нерозчинних
комплексів.
Тобто, процес інгібування електрохімічної корозії з використанням
фосфонатів і полімерних сполук носить змішаний характер: процес ініціювання
адсорбції активних компонентів на поверхні металу відбувається за рахунок
комплексоутворення. Це твердження цілком співвідноситься з результатами
експериментальних

досліджень,

які

було

проведено

в

межах

даної

дисертаційної роботи, коли в демінералізованій воді фосфонати і полімерні
сполуки не тільки не забезпечували необхідний рівень захисту вуглецевої сталі
від корозійних процесів, а й стимулювали корозію.
Підвищення інгібуючого ефекту ОЕДФ можна також досягти за
допомогою збільшення швидкості катодної реакції відновлюючи О2 за
допомогою підвищення температури. Оскільки катіони заліза пов'язуються
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комплексоном, то продукти пов'язаної катодної реакції ОН- накопичуються в
приелектродному шарі. Це змінює його рН, що полегшує депротонування
ОЕДФ, що полегшує утворення біядерних, важкорозчинних комплексів на
поверхні сталі, від яких, і залежить ступінь її захисту.
Отже, взаємозв'язок посилення інгібуючого ефекту фосфонатів від
збільшення швидкості накопичення іонів заліза так само підтверджується тим,
що інгібуючий ефект фосфонатів помітно посилюється при переході від
статичного до динамічного режиму випробувань.
Підтвердження

підвищення

ефективності

інгібування

корозії

при

збільшенні жорсткості оброблюваної води представлені в роботах [160, 164].
В роботі [165] проілюстровано, що під час введення у фоновий розчин з
вмістом ОЕДФ і ПАК до 8 мг/дм3 і карбонату кальцію до 250 мг/дм3, втрата
маси вуглецевої сталі з 3 знизилася до 1,5 мг/см2, потенціал корозії падав з -0,2
до -0,3 В. Автори пов'язують це явище з утворенням кальцій-фосфонатного
комплексу і посиленням захисної плівки, наявністю поліакрилової кислоти.
Навіть невелика концентрація Са2+ під час використання як інгібітора
корозії, суміш фосфонатов і поліакрилової кислоти, чинять сильний вплив на
ефективність захисту сталі від корозійних процесів.
Наявність іонів кальцію полегшує пересування і адсорбцію фосфонатів і
полімерних з'єднань, а також входить до складу захисної плівки.
У роботі [161] вплив Са2+

та Мg2+ пов'язується з частковою

нейтралізацією негативного заряду комплексону цими катіонами, у результаті
чого зменшується гідрофільність адсорбата і зменшується адсорбція.
У роботі [165] показали, що плівки, утворені за 5 годин в розчині
ОЕДФСа, складаються з Fe, O та Ca. Ці результати вказують на двошарову
структуру плівки, що цілком узгоджується з роботами [166].
У розчині, який містить Ме2+ і комплексон, відбувається утворення
відповідних фосфонатів. При зануренні сталі у розчин, за рахунок підлуження
приелектродного шару, створюються сприятливі умови для утворення
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гідроксидів Ме(ОН)2. По-перше, вони можуть утворюватися у результаті
реакції нуклефіольного заміщення:
MeL(в-2)- +2ОН -=Ме(ОН)2+Lb-

(3.7)

По-друге, іони, які утворюються у результаті анодної реакції Fe2+,
частково осідаючи у вигляді гідроксиду, можуть також вступати у реакцію
електрофільного заміщення:
Fe2++Meb- +Me2Реакція

(3.7)

термодинамічно

можлива

(3.8)
лише

зі

слабкими

хелатоутворювачами.
Реакція (3.8) відбувається у будь-якому випадку, так як Fe2+ утворює з
усіма фосфонатами заздалегідь більш стійкі сполуки ніж Са2+ .
Отже, спочатку відбувається випадіння гідроксидів заліза та кальцію, і
формується внутрішній шар захисної плівки. При цьому відновлення О2
сповільнюється, кількість ОН- зменшується та катіони Fe2+ і Са2+ починають
конкурувати у процесі гідроксидутворення.
Оскільки триває реакція (3.4) у приелектродному шарі створюється
надлишок Са2+ та стає можливим протікання реакції (3.5).
Оскільки фосфонати, як полідентатні комплексони, не реалізують
повністю свою дентантність у внутрішньому середовищі одного центрального
іона, моно ядерний комплексонат здатний виступати як металохелатний ліганд,
здібний координувати додаткові іони металу тієї ж чи іншої природи.
У результаті утворення бі- або поліядерногофосфонату на поверхні
починає осідати важкорозчинний комплексонат кальцію, який утворює
переважно зовнішній шар захисного покриття.
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3.2. Механізм дії інгібіторів накипоутворення на основі суміші
фосфоровмісних комплексонів та полімерних сполук.
Інгібітори накипоутворення на основі комплексонів залежно від
механізму дії можна поділити на два типи:
- інгібітори на основі комплексонів, які містять карбоксили – речовини,
які здатні зв'язувати іони кальцію та перешкоджати тим самим утворенню
осадів сульфатів або карбонатів під час використання їх у стехиометричному
співвідношенні;
- інгібітори на основі комплексонів з фосфонованими групами, які
функціонують з граничним ефектом (рис. 3.1) та діють як хеланти, мають
здатність

у

субстехіометричному

співвідношенні

перешкоджати

росту

кристалів солей; слід також зазначити, що даний тип інгібіторів має також
кристалоруйнівний ефект – у випадку утворення зародків, він здатний
видозмінювати форму самого зародка та сповільнювати процес його
подальшого зростання.
На малюнку 3.1. наведено графічне зображення вищезазначеного
граничного ефекту.

Рис. 3.1. Графічне відображення граничного ефекту
З лівого боку: концентрація розчину, перенасиченого іонами кальцію, без
додавання інгібітору накипоутворення поступово зменшується, оскільки іони
кальцію з розчину перетворюються у корпускулярні кристали, які містять
кальцій. Ці кристали ростуть, та поступово стають візуально помітними
відкладеннями. Одночасно, концентрація кальцію у розчині падає та досягає
концентрації насичення.
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З правого боку: під час додавання у систему інгібітора накипоутворення,
він адсорбується на поверхні кристалів та цим уповільнює їх подальше
зростання. Концентрація кальцію у такому розчині залишається постійною,
оскільки процес переходу іонів кальцію у твердий стан більше не відбувається.
У результаті цього, концентрація іонів кальцію перевищує концентрацію
насичення. Таким чином, перенасичений розчин набуває стабільного стану.
У першому розділі даної дисертаційної роботи вже зазначалося, що
найбільша увага приділяється дослідженню фосфоровмістних комплексонів.
Під час введення фосфоровмістного комплексону у перенасичений
розчин, його молекула піддається іонізації. Утворювані іони взаємодіють з
іонами кальцію та інших металів, які містяться у воді, в процесі чого
утворюються комплексні сполуки. Іони фосфонатів, які мають великий
дипольний момент, адсорбуються на поверхні зародків кристалів.
На думку авторів [163, 167] адсорбція комплексонів у твердій фазі
визначається за допомогою ізотерми Ленгмюра та не перевищує 0,2 мг/г.
Механізм інгібуючої дії (граничний ефект) полягає у вибірковій адсорбції на
активних центрах утворюваних кристалів, що перешкоджає їх подальшому
зростанню

та

агрегації.

Низька

адсорбція

у

твердій

фазі

дозволяє

фосфоровмісним комплексонам перерозподілятися саме у ті місця розчину,
який кристалізується, де виникає флуктуація щільності (зародки).
Оскільки перенасичений розчин, у якому знаходяться мікрозародки
твердої фази, є системою, термодинамічно нестійкою, адсорбція комплексону
сприяє зсуву рівноваги, згідно з принципом Ле-Шателя, у сторону розчинення
зародків. У результаті комплексон вивільнюється для взаємодії з новими
флуктуаціями щільності.
Домішки фосфоровмістних комплексонів у перенасиченому розчині різко
зменшують ймовірність утворення зародків критичного розміру та, тим самим,
зменшують (або зводять до нуля) швидкість росту кристалів.
Очевидно, що адсорбція іонів фосфонатів може гальмувати тільки
зростання зародка, але ніяк не його початкове флуктуаційне виникнення. Для
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того, щоб загальмувати зростання зародка, адсорбований іон фосфонатів
повинен

зайняти

положення,

перетинаючи

межі

сусіднього

осередку

кристалічної решітки, прилеглого до поверхні зародка. Для цього зародок
повинен мати хоча б одну мінімально розвинену грань. Це можливо тільки в
тому випадку, коли зародок складається, як мінімум, з двох елементів
кристалічної решітки. З іншого боку, введення фосфонатів у воду може
запобігти кристалізації мінеральних солей тільки в тому випадку, коли такий
зародок термодинамічно нестійкий.
У працях [168, 169] доведено, що вирішальну роль у процесах інгібування
росту іонних кристалів відіграють комплексні іони фосфонових кислот із
лужноземельними

металами

(фосфонати).

На

прикладі

нітрилотриметилфосфонової (НТФ) кислоти відображено, що у водних
середовищах навіть з високою жорсткістю (аж до 50 мг-екв/дм3) НТФ кислота в
основному утворює монокальцієвий комплекс, який добре розчиняється у воді
та водночас сильно адсорбується поверхнею кристалів солей лужноземельних
металів. Процеси іонізації НТФ кислоти у водному середовищі та утворення
комплексного іона нітрилотриметилфосфонату кальцію (НТФК) можуть бути
проілюстровані наступною схемою:
N(CH2PO3H2)3 ‒˃NH+(CH2PO3H)33-aq +2H+
NH+(CH2PO3H)33- aq +Ca2+ + H2O ‒˃ NH+(CH2PO3H)3 Ca- aq

(3.9)
(3.10)

Іон нітрилотриметилфосфонату кальцію (НТФК), який утворюється у
результаті даного процесу, починає інтенсивно вбудовуватися у поверхневі
шари кристалів солей лужноземельнихметалів [CaCO3, (Ca,Mg)CO3, CaSO4,
BaSO4] та ефективно інгібує їх ріст у водних розчинах.
Класичний

підхід,

запропонований

в

роботі

[169],

передбачає

виокремлення на поверхні кристалу різних станів, в яких адсорбована частка
має різну енергію зв'язку з кристалом. При розміщенні адсорбованої частки на
поверхні грані (фасетки) кристалу ця енергія є найменшою, а в разі
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розташування частинки у зламі рівня зростання – найбільшою. Позиціювання
адсорбованої частинки на рівні зростання відповідає проміжному значенню
енергії адсорбції.
Ще однією важливою особливістю процесів кристалізації сполук
лужноземельних металів за участі фосфонатів є немонотонний характер
залежності відносного перетину твердої фази від концентрації інгібітору, яка
може бути досліджена експериментально. У багатьох випадках [170, 171],
ділянка

експоненціального

зменшення

кількості

осаду

зі

зростанням

концентрації інгібітора змінюється ділянками різкого зростання та подальшого
падіння цих показників (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Граничний ефект для перенасичених розчинів
важкорозчинних солей кальцію (CaSO4 2H2О, CaCO3) [170]
Якщо

має

місце

занадто

мала

кількість

фосфонату,

він

стає

неспроможним сповільнювати кристалізацію, в наслідок чого в системі
утворюються осади. Надалі у міру того як відносно збільшується вміст
інгібітора

спостерігається

місце

субстехіометричного

інгібування.

При

подальшому збільшенні концентрації фосфонату, знову утворюється зона
«неоднорідності». Ця область найменш вивчена. Нарешті, при перевищенні
співвідношення інгібітор- іон кальцію більше одного, система переходить у
зону

істинних

розчинів

у

результаті

стехіометричної

взаємодії

Ca2+
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з органофосфонатом (реакції секвестрування, маскування), тому Ca2+у розчині
звичайним титруванням не визначиться.
Необхідно

зазначити,

що

карбоксилвмісні

комплексони,

зокрема,

наприклад, Трилон Б, також можуть діяти, виконуючи функцію маскуючих
агентів. Однак, механізм їх дії полягає в пом'якшенні води за рахунок
комплексоутворення з іонами кальцію; цей процес перешкоджає утворенню
осадів сульфатів або карбонатів кальцію. При цьому, на відміну від
фосфоровмісних лігандів, процес взаємодії карбоксилвмісних комплексонів з
солями жорсткості передбачає собою стехіометричне співвідношення реагентів,
які у ньому беруть участь.
У

сучасній

науці

накопичено

позитивний

досвід

використання

фосфонатів як реагентів для відмивання теплотехнічного обладнання «на ходу»
від залізооксидних і карбонатних відкладень.
Вперше

в

історії

очищення

парогенераторів

від

залізооксидних

відкладень «на ходу» за допомогою фосфоровмісних комплексонів було
проведено на Ново-Воронезькій АЕС у 1966 році [163]. Будучи досить
сильними

кислотами

ОЕДФ,

АТМФ,

мають

високу

розчинюючу

здатністьвідноснодо залізооксиднихі карбонатних відкладень.
Як вже зазначалося вище, фосфоровмісні комплексони утворюють з Са2+
різні за складом, міцності й розчинності комплекси.
В умовах очищення, утворення важкорозчинних сполук є небажаним
фактором, так як вони можуть утворюватися не тільки в розчині, а й на
поверхні накипу, що призводить до гальмування процесу розчинення. З метою
запобігання цього процесу пропонується використовувати розчини високої
концентрації (до 20%). Однак, таке рішення не є доцільним у зв’язку з
фінансовим аспектом.
У праці [163, 167] в результаті випробувань були знайдені умови, які
забезпечують максимально ефективне видалення відкладень карбонатного
типу: початкова концентрація ОЕДФ 30-40 г/дм3, температура – 60-70°С.
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На нашу думку, під час взаємодії фосфонатів з CaCO3 реалізуються дві
функції комплексонів: кислоти і ліганду. З одного боку, ОЕДФ і НТФ
розчиняють CaCO3 з виділенням СO2, у результаті рН в умовах системи
підвищується, а з іншого боку – пов'язують Са2+ в комплекс з виділенням в
розчин іонів Н+. Як наслідок, створюються умови для інтенсивного утворення
важкорозчинного комплексу. Зменшенню накипоутворення також може
сприяти підвищення температури розчину.
Однак, на практиці використання одних тільки фосфонатів для
забезпечення винесення дрібної фракції осаду з поверхні теплообмінного
обладнання у процесі відмивання «на ходу» недостатньо. З метою запобігання
утворенню вторинного шламу, зменшенню дозування фосфонатів, прискорення
процесів відмивання «на ходу» на практиці стала вельми популярною
поліакрилова

кислота.

накипоутворення

Дія

ґрунтується

поліакрилової
на

руйнуванні

кислоти

як

інгібітора

кристалічної

структури,

придушенні кінетики зростання кристалічних ядер і, відповідно, зростанню
відкладень. При цьому процесі також значно пригнічується тенденція
агломерації кристалів. Останнє має велике практичне значення з метою
забезпечення

безнакипного

охолодження

в

умовах

режиму

експлуатації

забрудненості

оборотних

теплообмінного

систем

обладнання

відкладеннями мінеральних солей (без попередньої хімічної промивки
обладнання), а також при проведенні відмивання обладнання «на ходу».

Рис. 3.3. Графічне зображення ефекту дисперсії
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Доцільно розглянути ефект дисперсії (рис. 3.3). З лівого боку: внаслідок
ван-дер-вальсовскої взаємодії окремі кристали прагнуть до об'єднання. На
мікроскопічному рівні це явище призводить до утворення відкладень на стінках
труби.
З правого боку: інгібітор адсорбується на кристалічній поверхні.
Агломерація запобігає однаковим негативним зарядам молекул інгібітора.
Кристали залишаються у дисперсному стані, у результаті чого недопускається
утворення відкладень, вторинного шламу.
Слід зазначити, що ефективність інгібування процесів накипоутворення
за допомогою поліакрилової кислоти при підвищенні молекулярної маси
спочатку збільшується, а потім різко зменшується.
Полімери з молекулярною масою понад 3500 починають проявляти
флокулюючі властивості. У цьому випадку відбувається не тільки взаємодія
полярних груп поліелектроліту з поверхнею кристалів карбонатів кальцію і
магнію, але й утворення зв'язків між залишеними у вільному стані «хвостами»
макромолекул, що тягне за собою укрупнення, агрегацію частинок і подальше
випадання осадів.
Якщо молекулярна маса поліакрилової кислоти нижче 1500 ефективність
інгібування також зменшується, оскільки молекулярна вага макромолекул не
дає змоги утворювати адсорбційний шар на поверхні кристалів, які
утворюються.

Цей

процес,

у

свою

чергу,

перешкоджає

подальшому

правильному формуванню і зростанню кристалів.
Таким

чином,

ґрунтуючись

на

результатах

проведеного

аналізу

досліджень механізмів дії інгібіторів корозії і накипоутворення на основі
суміші фосфонатів і сополімерів поліакрилової кислоти, очевидно, що механізм
адсорбції вищевказаних сполук значно складніший, ніж у випадку фізичної
адсорбції, що забезпечується високою реакційною здатністю початкових
з'єднань; сам процес інгібування корозії має змішаний характер: ініціювання
адсорбції активних компонентів на поверхні металу відбувається за рахунок
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комплексоутворення.
Однак залишається не досліджено, які саме із поєднань комбінацій
реагентів

у

багатокомпонентних

сумішах

на

основі

фосфонатів

та

поліакрилової кислоти вносять найбільший внесок в інгібуючу здатність .
Через це у даній дисертаційній роботі на основі квантово-хімічних
розрахунків проведена прогнозована оцінка адсорбційної здатності основних
з'єднань досліджуваної композиції реагентів.
3.3.

Теоретичне

дослідження

адсорбційної

здатності

основних

компонентів інгібітора корозії і накипоутворення на основі суміші
фосфоровмісних комплексонів та полімерних сполук.
На сьогоднішній день, можна констатувати, що у сучасній науці
застосування квантово-хімічних методів стало найважливішим інструментом
хімічного дослідження.
З метою оцінки внеску кожного з компонентів досліджуваної композиції
в інгібуючу здатність, проведемо теоретичне дослідження адсорбційної
здатності ФБТК, АТМФ, ПАК (3500).
Адсорбційну активність основних компонентів розробленого реагенту,
знаходження їх адсорбційних центрів і сили взаємодії основних компонентів
комбінації з поверхнею металу визначимо за допомогою квантово-хімічних
розрахунків.
Результатами квантово-механічних розрахунків є електронні щільності на
атомах, які можна використовувати як індекси реакційної здатності. Загалом,
індекси реакційної здатності умовно поділяються на три групи: індекси
статичного методу та індекси методів локалізації та делокалізації.
На ранніх етапах використання схем розрахунку для π-електронних
планарних пов'язаних систем π-електронні щільності розглядалися як міра
реакційної здатності відносно до іонного типу реагентів. Оскільки в
альтернативних вуглеводнів π-електронні щільності кожного атома вуглецю
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дорівнюють одиниці, то у цьому випадку на основі теорії збурень
запропоновано новий індекс реакційної здатності – атомна самополярізація. З
метою опису особливостей хімічної реакційної здатності за участю вільних
радикалів у науковий обіг був введений індекс вільної валентності. Цей індекс є
складовою частиною статичного підходу вивчення хімічної реакційної
здатності .
На основі розрахунків електронних зарядів на атомах молекул можна
спрогнозувати, що взаємодія з поверхнею металу буде відбуватися на тих
атомах, де сконцентрована найбільша електрона щільність, оскільки на цих
атомах розташовані найбільш електронегативні заряди. До того ж відомо, що
чим більший негативний заряд знаходиться на реакційному центрі, тим краще
відбувається процес передачі електронів від донора. Тому, чим більшою буде
електронна щільність на адсорбційно активній області органічної молекули тим
міцнішим буде зв'язок метал – інгібітора та тим більшим буде ступінь захисту
від корозії,.
Для квантово-хімічних розрахунків (КХР) використовували метод
молекулярної механіки ММ + та напівемпіричний метод МР3 при повній
оптимізації геометрії молекул (HyperChem 7.0, метод ММ +, МР3).
Відповідно до теорії функціональної щільності основними параметрами,
котрі характеризують здатність молекул до хімічної взаємодії є абсолютна
електронегатівность і хімічний потенціал.
Абсолютну електронегатівность

  і

жорсткість   розраховували за

наступними формулами:

1
     ( I  A)
2

(3.11)
(3.12)

Індекс абсолютної електрофільності (ω), який був введений в науковий
обіг Reyhani [169], розраховували за наступною формулою:
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 I  A

8I  A
2

(3.13)

За формулами (3.14, 3.15) визначали розрахункову силу взаємодії (ΔN)
молекул з поверхнею -Fe та зміну енергії (ΔЕ). Відповідно, розраховували за
такими формулами :

 B   A Ф   мол

2( A   B )
2 мол

N 

(3.14)

     Ф   
Е 
2  
4

2

2

А

А

мол

(3.15)

мол

де χ = -μ – абсолютна електронегатівнсть, еВ;
η – абсолютна жорсткість, еВ;
А – характеристики молекули досліджуваної сполуки;
– характеристики елементарної решітки поверхні металу.
Відповідно до результатів праці [169] електронегатівность поверхні
металу приймаємо як μFe ≈ 4,82 еВ, абсолютну жорсткість – ηFe = 0 еВ.
Абсолютна м'якість молекул (S) розряховуєтя за формулою (3.16):

S

1


(3.16)

У таблиці 3.1 представлено розраховані значення енергії щілини
досліджуваних молекул.
Варто зазначити, що високі значення цієї енергії молекули (різниця
енергій вищої займанної молекулярної орбіталі (ВЗМО) та енергії нижньої
вакантної молекулярної орбіталі (НВМО) (ΔEН-В = Е(ВЗМО) - Е(НВМО))) свідчать
про збільшення електронної стабільності і зменшення реакційної здатності, в
той час, як більш низькі параметри цього значення вказують на велику
реакційну спроможність, а отже і високу інгібуючу здатність. Так на основі
проведенних нами розрахунків ми прийшли до висновку, що значення енергії
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щілини для досліджуваних молекул складових інгібіторної композиції
збільшується у ряді: АТМФ (НТФ) <ФБТК <ПАК. Отже, перші речовини ряду є
більш сильними інгібіторами корозії. Після обчислення параметрів ВЗМО та
НВМО, було визначено квантово-хімічні параметри молекул. Результати
розрахунків представлено в таблиці 3.2.
Таким чином, отримані нами результати розрахунків (таб. 3.2.) свідчать
про те, що всі розглянуті молекули мають низькі показники значення
електрофільності, а отже, у процесі реакції виступають як нуклеофіли. З
розглянутого ряду органічних сполук більш високі нуклеофільні властивості
мають ФБТК та ПАК.

а

б

в
Рис. 3.4. Структура молекул після оптимізації геометрії молекул, і послідовна
нумерація атомів досліджуваних молекул (HyperChem 7.0, RHF розрахунок за
методом MNDO-PM3)

82

Таблиця 3.1
Квантово-хімічні характеристики молекул речовин
Молекула

ЕВЗМО(eV) EНВМО (eV)

ΔEН-В

Потенціал

(eV)

іонізації

АТМФ (НТФ).

-10,1926

-1,9528

-8,2398

10,1926

ФБТК

-10,14583

-1,81225

-8,33358

10,14583

ПАК

-11,680

1,776

-13,456

11,680

У таблиці 3.1 представлено розраховані значення енергії щілини
досліджуваних молекул.
Варто зазначити, що високі значення цієї енергії молекули (різниця
енергій вищої займанної молекулярної орбіталі (ВЗМО) та енергії нижньої
вакантної молекулярної орбіталі (НВМО) (ΔEН-В = Е(ВЗМО) - Е(НВМО))) свідчать
про збільшення електронної стабільності і зменшення реакційної здатності, в
той час, як більш низькі параметри цього значення вказують на велику
реакційну спроможність, а отже і високу інгібуючу здатність. Так на основі
проведенних нами розрахунків ми прийшли до висновку, що значення енергії
щілини для досліджуваних молекул складових інгібіторної композиції
збільшується у ряді: АТМФ (НТФ) <ФБТК <ПАК. Отже, перші речовини ряду є
більш сильними інгібіторами корозії. Після обчислення параметрів ВЗМО та
НВМО, було визначено квантово-хімічні параметри молекул. Результати
розрахунків представлено в таблиці 3.2.
Таким чином, отримані нами результати розрахунків (таб. 3.2.) свідчать
про те, що всі розглянуті молекули мають низькі показники значення
електрофільності, а отже, у процесі реакції виступають як нуклеофіли. З
розглянутого ряду органічних сполук більш високі нуклеофільні властивості
мають ФБТК та ПАК.
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Таблиця 3.2
Абсолютна електронегативність, абсолютна жорсткість, ступінь переносу
заряду, зміна енергії й абсолютна електрофільність молекул.
Молекула

I

A

χ,

η,

S,

(eV)

(eV)

(eV)

ΔNFe

(ΔE)

АТМФ

10,1926

ФБТК

10,14583 1,8122 5,9790 4,166 0,2399 0,1225 0,0800

ПАК

11,68

ω

1,9528 6,0727 4,119 0,2427 0,1125 0,0952 1,518

1,776

6,728

4,952 0,2019 0,0274 0,1837

а

1,49
1,68

б

в
Рис. 3.5 Оптимізована структура молекул інгібіторів 1-3. Щільність нижньої
вакантної молекулярної орбіталі (орбітальне значення щільності
0,005)
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а

б
АТМФ (НТФ).

а

б
ФБТК

а

б
ПАК

Рис. 3.6. Оптимізована структура молекул інгібіторів 1-3. Розміщення
фронтальної молекулярної орбіталі для молекул 1-3 (орбітальне значення
щільності 0,005)
Оскільки процес взаємодії досліджуваних молекул, ймовірно, буде
відбуватися за законами донорно-акцепторного механізму, то, відповідно [173],
більш високе значення енергії ВЗМО молекули інгібітора буде свідчити про
його підвищені адсорбційні властивості (за рахунок впливу на процес переносу
заряду через адсорбційний шар) та інгібуючу ефективність.
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З результатів аналізу отриманих даних (табл. 3.2) зрозуміло, що більш
високі значення енергії ВЗМО мають: ФБТК й АТМФ. Важливо зазначити, що
у молекули ПАК EНВМО (eV) має позитивний показник. Це свідчить про те, що
при адсорбції можливий зворотний зв'язок, за рахунок процесу переходу
електронів з металу до молекули.
Ступінь переносу заряду ΔNFe найбільша у АТМФ і ФБТК (табл. 3.2).
Значення ΔN <3,6 [172-175] означає, що молекули мають здатність передавати
заряд до поверхні металу.
При цьому, показники гальмування процесу корозії збільшуються за
рахунок підвищення електрон-донорної здатності молекул до поверхні металу,
що

є

підтвердженням

того,

що

інгібування

корозії

за

допомогою

досліджуваного реагенту є наслідком дії адсорбції, а її ініціювання як процес
комплексоутворення. АТМФ, ФБТК та ПАК (3500), за рахунок високої
донорно-акцепторної спроможності, адсорбуються на поверхні металу не тільки
за допомогою ванн-дер-ваальсових сил, але й за допомогою донорноакцепторних

зв’язків

(тобто

відбувається

активне

комплексоутворення

акцепторного типу (метал – ліганд).
Висновки до розділу 3
1. Встановлено, що інгібування корозії за допомогою досліджуваного
реагенту

є

наслідком

дії

адсорбції,

а

її

ініціювання

як

процес

комплексоутворення. АТМФ, ФБТК та ПАК (3500), за рахунок високої
донорно-акцепторної спроможності, адсорбуються на поверхні металу не тільки
за допомогою ванн-дер-ваальсових сил, але й за допомогою донорноакцепторних

зв’язків

(тобто

відбувається

активне

комплексоутворення

акцепторного типу (метал – ліганд).
2. Встановлено, що протикорозійну дію досліджуваного реагенту можна
підвищити за рахунок зростання концентрації катіонів заліза й солей
лужноземельних металів у приелектродному шарі, й, як наслідок, полегшенню
утворення нерозчинних комплексів на поверхні металу.

86

3. За результатами квантово-хімічних розрахунків встановлено, що всі
розглянуті молекули компонентів розробленої інгібіторної композиції мають
низькі показники електрофільності, а отже, відіграють роль нуклеофілів..
Аналіз отриманих значень енергії ВЗМО показав, що найбільший внесок
уінгібуючуспроможність надають ФБТК та АТМФ (НТФ). Значення енергії
НВМО для молекули ПАК має позитивний показник. Це свідчить про те, що
при адсорбції можливий зворотний зв'язок, за рахунок переходу електронів з
металу до молекули, що є підтвердженням того, що взаємодія досліджених
молекул відбувається за умовами донорно-акцепторного механізму.
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РОЗДІЛ 4
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗРОБЛЕНОЇ ІНГІБІТОРНОЇ
КОМПОЗИЦІЇ НА ПРОЦЕСИ КОРОЗІЇ ТА НАКИПОУТВОРЕННЯ
4.1. Корозійні випробування.
4.1.1. Результати гравіметричних корозійних випробувань.
Гравіметричний метод корозійних випробувань є універсальним, бо
забезпечує максимальне наближення умов випробувань до реальних умов
експлуатації обладнання: за складом агресивного середовища, станом поверхні
металу, гідравлічним навантаженням та іншим умовам.
Зміни глибинного показника швидкості корозії, коефіцієнту гальмування
швидкості корозії і ступеня захисту металу в залежності від дози досліджуваної
інгібіторної композиції 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 наведені на рисунках 4.1, 4.2, 4.3.
0.45

Холоста проба

Швидкість корозії, мм/рік

0.4
0.35
0.3
0.25

y = 0.2042x-1.273
R² = 0.9771

0.2
0.15

Норма 0,1 мм/рік

0.1
0.05

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. 4.1. Зміни глибинного показника швидкості корозії металу в залежності від
дози досліджуваної інгібіторної композиції 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
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16

Коефіцієнт гальмування

14

y = 0.4432x2 + 1.0703x + 0.3947
R² = 0.9457

12
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0.8

1.3

1.8

2.3

2.8

Концентрація ІК,

3.3

3.8

4.3

4.8
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Рис. 4.2. Зміна коефіцієнту гальмування швидкості корозії в залежності від дози
досліджуваної інгібіторної композиції в модельному середовищі з рН=8,0,
загальної жорсткості 3,5 мг-екв/дм3 , загальної лужності 0,85 мг-екв/дм3,
хлориди 65 мг/дм3 при температурі 25°С
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y = -6.5269x2 + 47.035x + 7.2371
R² = 0.966
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1.3

1.8
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3.3
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4.3

4.8
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Рис. 4.3. Зміна ступеню захисту металу в залежності від дози досліджуваної
інгібіторної композиції в модельному середовищі з рН=8,0, загальної
жорсткості 3,5 мг-екв/дм3 , загальної лужності 0,85 мг-екв/дм3, хлориди 65
мг/дм3 при температурі 25°С
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На підставі проведених нами випробувань у модельному середовищі з
рН=8,0, загальною жорсткістю 3,5 мг-екв/дм3, загальною лужністю 0,85 мгекв/дм3, хлориди 65 мг/дм3 при температурі 25°С можна зробити висновок, що
максимальний

ступінь

захисту

92,2–93,5%,

відповідно

максимальний

коефіцієнт гальмування швидкості корозії 12,82–15,38 забезпечується при дозі
3,9 - 4 мг/дм3.
Варто зазначити, що зниження глибинного показника швидкості корозії
до

нормативного

значення

0,1

мм/рік

забезпечується

вже

при

дозі

досліджуваної композиції 1,8 мг/дм3 .
Зміни глибинного показника швидкості корозії, коефіцієнта гальмування
швидкості корозії і ступеня захисту металу в залежності від дози досліджуваної
інгібіторної композиції 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 наведені на рисунках 4.4, 4.5, 4.6.

0.3
Швидкість корозіх, мм/рік

Холоста проба
0.25
0.2
0.15
0.1

Норма 0,1 мм/рік

y = 0.7299x-1.529
R² = 0.9104
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8.5
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9.5

Концентрація ІК, мг/дм3

Рис. 4.4. Зміна глибинного показника швидкості корозії в залежності від дози
досліджуваної інгібіторної композиції 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
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Рис. 4.5. Зміна коефіцієнту гальмування швидкості корозії в залежності від дози
досліджуваної інгібіторної композиції 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
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Рис. 4.6. Зміна ступеню захисту металу в залежності від дози досліджуваної
інгібіторної композиції 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
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На підставі проведених випробувань у модельному середовищі з рН=8,5,
загальною жорсткістю 6,0 мг-екв/дм3 , загальною лужністю 2,3 мг-екв/дм3,
хлориди 141 мг/л при температурі 30°С можна зробити наступні висновки:
- максимальний ступінь захисту 91,5-92,0%, відповідно максимальний
коефіцієнт гальмування швидкості корозії 11,76 – 12,50 забезпечується при дозі
8,6 мг/дм3;
- зниження глибинного показника швидкості корозії до нормативного значення
0,1 мм/рік забезпечується вже при дозі досліджуваної композиції 4,5 мг/дм3;
- зниження швидкості корозії до нормативного значення при відносно низькій
дозі пояснюється підвищенням концентрації солей лужноземельних металів у
модельному середовищі, використовуваному для випробування.
Необхідно відмітити, що згідно результатів ІЧ-спектрального аналізу
(рис. 4.7) зниження швидкості корозійних процесів відбувається не за рахунок
утворення на поверхні металу плівки Тільманса, (утвореної за рахунок
змішаного осадження карбонату кальцію та окису заліза), а за рахунок
зростання концентрації іонів кальцію в приелектродному шарі, і, як наслідок,
полегшення утворення нерозчинних комплексів.
Отримані результати (рис. 4.7) 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
властивіν (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.
Проведені дослідження підтверджують припущення, що інгібування
корозії за допомогою досліджуваного реагенту є наслідком дії адсорбції, а її
ініціювання як процес комплексоутворення.
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Рис. 4.7 ІЧ – спектри поглинання досліджуваного інгібітора (1) та ІЧ- спектри
відображення на поверхні сталі Ст3, витриманої у розчині інгібітора 12 діб (2)
Це твердження узгоджується з результатами гравіметричних корозійних
випробувань в дистильованій воді, які представлені на рисунках 4.8., 4.9.
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Рис. 4.8. Зміна глибинного показника швидкості корозії в залежності від дози
досліджуваної інгібіторної композиції в дистильованій воді
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збільшенню концентрації досліджуваного реагенту в дистильованій воді.
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Рис. 4.9. Зміна коефіцієнта гальмування швидкості корозії в залежності
від дози досліджуваної інгібіторної композиції в дистильованій воді
При введенні реагенту в інтервалі доз від 0,8 до 5,1 мг/дм3 у випробуване
нейтральне середовище (дистильована вода) коефіцієнт гальмування швидкості
корозії (рис. 4.9, табл. 4.1) 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.
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Таблиця 4.1
Результати гравіметричних випробувань в дистильованій воді.
Швидкість корозії, мм/рік
Доза, мг/дм3

Коефіцієнт

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

1,5

0,1998
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гальмування

Зміна глибинного показника швидкості корозії, коефіцієнта гальмування
швидкості корозії і ступеня захисту металу в залежності від дози досліджуваної
інгібіторної композиції в модельному середовищі з рН=8,0, загальною
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жорсткістю 12,2 мг-екв/дм3, загальною лужністю 4,9 мг-екв/дм3, хлориди 590
мг/л при температурі 45°С представлені на рисунках 4.10, 4.11, 4.12.
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Рис. 4.10. Зміна глибинного показника швидкості корозії в залежності від дози
досліджуваної інгібіторної композиції в модельному середовищі з рН=8,0,
загальною жорсткістю 12,2 мг-екв/дм3, загальною лужністю 4,9 мг-екв/дм3,
хлориди 590 мг/дм3 при температурі 45°С
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Рис. 4.11. Зміна коефіцієнта гальмування швидкості корозії в залежності від
дози досліджуваної інгібіторної композиції в модельному середовищі з рН=8,0,
загальною жорсткістю 12,2 мг-екв/дм3, загальною лужністю4,9 мг-екв/дм3,
хлориди 590 мг/дм3 при температурі 45°С
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Рис. 4.12. Зміна ступеню захисту металу в залежності від дози досліджуваної
інгібіторної композиції в модельному середовищі з рН=8,0, загальною
жорсткістю 12,2 мг-екв/дм3, загальною лужністю 4,9 мг-екв/дм3, хлориди 590
мг/дм3 при температурі 45 ° С
На підставі проведених випробувань в модельному середовищі з рН = 8,0,
загальною жорсткістю 12,2 мг-екв/дм3, загальною лужністю4,9 мг-екв/дм3,
хлориди 590 мг/дм3 при температурі 45°С можна зробити наступні висновки:
- максимальний ступінь захисту 90,4–91,2%, відповідно максимальний
коефіцієнт гальмування швидкості корозії 10,41–11,36 забезпечується при дозі
34,0 мг/дм3;
- зниження глибинного показника швидкості корозії до нормативного значення
0,1 мм/рік забезпечується вже при дозі досліджуваної композиції 31,0 мг/дм3;
4.1.2. Метод поляризаційних кривих
Оскільки гравіметричні корозійні випробування представляють собою
інтегральний показник корозійного процесу - суму продуктів корозії металу, і
не дають уявлення про механізм дії досліджуваної інгібіторної композиції, для
встановлення впливу захисних поверхневих плівок на катодні та анодні
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електродні процеси корозії сталі знімалися потенціодинамічні поляризаційні
криві в трьохелектродній електрохімічній комірці в атмосфері повітря з
відділенням аноліта від католіта (об'єм робочого розчину складав 60 мл).
У роботі використовували сталевий електрод циліндричної форми, який
був запресований в тефлонову обойму, а в якості допоміжного електрода пластинку платини. Робочою поверхнею електрода був дисковий торець
площею 0,385 см2. Поляризаційні криві знімали в модульних розчинах, що
моделювали

агресивне

середовище

корозії

металів.

Поляризаційні дослідження проводили з використанням потенціостату
ПІ-50-1.1 і програматора ПР-8. Потенціал сталі визначали щодо хлорсрібного
електроду порівняння. Наведені в роботі потенціали електродів перераховані
щодо нормального водневого електрода.
При дослідженні нових інгібіторів важливимє вивчення електрохімічної
поведінки сталі у модельному електроліті. Тому в роботі досліджували
електрохімічну поведінку сталі в розчинах з різною концентрацією.

Рис. 4.13. Катодні і анодні поляризаційні криві на сталі у 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 без (1)
і при введенні досліджуваного інгібітору в концентрації 2-5 (2,5; 3,0; 3,5; 4,0
мг/дм3)
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На рисунку 4.13, в таблиці 4.2 представлені результати дослідження
електрохімічної поведінки сталі у 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 без і при введенні досліджуваного інгібітора в
концентрації 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 мг/дм3.
Таблиця 4.2.
Залежність коефіцієнта гальмування анодного і катодного електродного
процесу 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
Концентрація інгібітора, мг/дм3
2,5
3,0
3,5
4,0

γа
8,7
11,6
11,3
31,2

γк
1,7
3,2
4,0
6,1

Рис. 4.14. Катодні і анодні поляризаційні криві на сталі в модульному
середовищі з рН = 8,5, загальною жорсткістю 6,0 мг-екв/дм3, загальною
лужністю 2,30 мг-екв/дм3, хлориди 141 мг/л 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)
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Стаціонарний потенціал сталі в фоновому розчині становить -0,46 В (рис.
4.13, табл. 4.2). При анодній поляризації електрода спостерігається активне
анодне розчинення сталі. На катодній кривій до потенціалу -0,7 В існує ділянка
граничного струму.
Аналізуючи отримані результати дослідження, слід зазначити, що при
величині анодної поляризації сталі в модульному середовищі з рН = 8,5,
загальною жорсткістю 6,0 мг-екв/дм3, загальною лужністю 2,30 мг-екв/дм3,
хлориди 141 мг/дм3 при температурі 30°С (рис 4.14, табл. 4.3) при концентрації
інгібітора від 5 до 8 мг/дм3при і = 0,181 ∙ 10-4 А/см2 становить 0,03 В, величина
катодної поляризації складає - 0,10 В. У той же час, величина анодної і катодної
поляризації для зразка, обробленого в розчині інгібітора з концентрацією 8 і
більше 9 мг/дм3, становить 0,03 та -0,13 В та при збільшенні концентрації
змінюється не суттєво. Тобто достатньою є концентрація 8-9 мг/ дм3.

Рис. 4.15 Катодні і анодні поляризаційні криві на сталі в модульному
середовищі з рН = 8,0, загальною жорсткістю 12,2 мг-екв/дм3, загальною
лужністю 4,90 мг-екв / дм3, хлориди 590 мг / дм3 при температурі 45°С без (1)
і при введенні досліджуваного інгібітору в концентрації 2-5 (28, 30, 32, 34
мг/дм3)
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Величина анодної поляризації сталі в модульному середовищі з рН = 8,0,
загальною жорсткістю 12,2 мг-екв/дм3, загальною лужністю 4,90 мг-екв / дм3,
хлориди 590 мг/дм3 при температурі 45°С (рис 4.15, табл. 4.4) при концентрації
інгібітора від 28 до 32 мг/дм3 при і = 0,181 ∙ 10-4 А/см2 становить 0,06 В,
величина катодної поляризації - 0,14 В. У той же час, величина анодної і
катодної поляризації для зразка, обробленого в розчині з концентрацією 33 і
більше, становить 0,06 та - 0,15 відповідно і при збільшенні концентрації
змінюється не суттєво. Тобто достатньою є концентрація 33 мг/дм3.
Наведено на рис. 4.13, 4.14, 4.15 поляризаційні криві, вказують на те, що
катодний процес контролюється стадією дифузії кисню, а анодний - стадією
іонізації металу, тобто кінетикою реакцією.
За даними поляризаційних вимірювань (табл. 4.2, 4.3, 4.4) бачимо, що в
дослідженому розчині процес корозії контролюється катодним процесом, при
цьому після введення інгібітора, нахил анодних поляризаційних кривих (рис.
4.13, 4.14, 4.15) 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.
Таблиця 4.3.
Залежність коефіцієнта гальмування анодного і катодного електродного
процесу в модульному середовищі з рН = 8,5, загальною жорсткістю 6,0 мгекв/дм3, загальною лужністю 2,30 мг-екв/дм3, хлориди 141 мг/дм3 при
температурі 30°С
Концентрація інгібітора, мг/дм3
6,0
7,0
8,0
9,0

γа
10,7
17,6
21,8
61,2

γк
2,0
4,5
5,5
6,6
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Таблиця 4.4.
Залежність коефіцієнта гальмування анодного і катодного електродного
процесу в модульному середовищі з рН = 8,0, загальною жорсткістю 12,2 мгекв/дм3, загальною лужністю 4,90 мг-екв/дм3, хлориди 590 мг/дм3 при
температурі 45°С
Концентрація інгібітора, мг/дм3
28
30
32
34

γа
15,9
60,2
61,8
114

γк
1,9
6,9
7,8
10,9

Аналіз поляризаційних кривих показав (рис. 4.12, 4.13, 4.14), що
досліджуваний інгібітор є інгібітором корозії змішаного типу, відбувається
гальмування катодної і анодної реакції корозійного процесу.
При збільшенні концентрації інгібітора швидкість анодного процесу
практично не змінюється. Гальмування відбувається тільки на початковому
етапі формування плівок при початковій концентрації, в подальшому швидкість
анодного процесу залишається постійною.
На нашу думку, ефективність розробленого складу пов'язана з
синергетичною дією адсорбованих молекул інгібітора на поверхні металів і
створення на поверхні плівку з важкорозчинних олігомерів. Ці сполуки,
екранують поверхню металу, посилюючи протикорозійну дію комбінаційного
інгібітору, підвищуючи незворотність адсорбції органічних сполук, що входять
до його складу. Підтвердженням тому є результати дослідження морфології
поверхні сталі після витримки зразків протягом 14 діб в розчині з інгібітором
(рис. 4.19).
Для

катодного

процесу

зменшення

граничної

щільності

струму

відбувається паралельно зі збільшенням концентрації. Порівняння даних
корозійних досліджень і даних зміни швидкості катодних і анодних реакцій
дозволяє зробити висновок, що гальмування швидкості корозії сталі
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обумовлено гальмуванням процесу проникнення кисню повітря до поверхні
металу, тобто визначається проникливістю плівки.
До складу інгібіторної композиції входять АТМФ, ПАК, ФБТК, які при
індивідуальному застосуванні є інгібіторами корозії металів в нейтральних і
слабо лужних середовищах.
ПАК за рахунок здатності до полімеризації на чорних металах, є
інгібітором катодного типу з блокуючим механізмом дії.
ФБТК в нейтральному і слабко лужному середовищі є інгібітором
окислювального типу, більшою мірою здатна до гальмування анодних
корозійних процесів, за рахунок переведення металу в пасивний стан.
При використанні комбінаційного інгібітору, відбувається синергетичне
підвищення гальмування швидкості корозії чорних металів за рахунок, поперше, що кожна з добавок, індивідуально є інгібітором анодного або
катодного типів, і по-друге, при спільній дії одночасно впливають на обидва
корозійних процеса.
Оскільки ФБТК будучи інгібітором окислювального типу, вона виконує
роль деполяризатора катодного процесу, зміщуючи потенціал в область
пасивації, де на пасивній поверхні, адсорбується ПАК.
4.1.3. Метод лінійного поляризаціїного опору.
Застосування методу поляризаційного опору дозволило отримати миттєві
значення швидкостей корозії.
Аналіз результатів корозійних випробувань методом поляризаційного
опору показує, що досліджувана інгібіторна композиція забезпечує захист від
корозії сталі в модельному середовищі з рН = 8,0, загальною жорсткістю 3,5 мгекв/дм3, загальною лужністю 0,85 мг-екв/дм3, хлориди 65 мг/дм3 при
температурі 25 °С в інтервалі 3,5 - 4,0 мг/дм3, в модульному середовищі з
рН = 8,5, загальною жорсткістю 6,0 мг-екв/дм3, загальною лужністю 2,30 мгекв/дм3, хлориди 141 мг/дм3 при температурі 30°С в інтервалі 8,0 - 9,0 мг/дм3, в
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модульному середовищі з рН =8,0, загальною жорсткістю 12,2 мг-екв/дм3,
загальної лужністю 4,90 мг-екв / дм3, хлориди 590 мг/дм3 при температурі
45 °С в інтервалі 32,0 - 34,0 мг/дм3 .
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Рис. 4.16. Зміна глибинного показника швидкості корозії в часі в залежності від
концентрації досліджуваної композиції в модельному середовищі з рН = 8,0,
загальною жорсткістю 3,5 мг-екв/дм3, загальною лужністю0,85 мг-екв/дм3,
хлориди 65 мг/дм3 при температурі 25 °С
Результати проведених випробувань за методом поляризаційного опору
узгоджуються з результатами гравіметричних випробувань і випробувань
методом поляризаційних кривих.
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Рис. 4.17. Зміна глибинного показника швидкості корозії в часі в залежності від
дози досліджуваної композиції в модульному середовищі з рН = 8,5, загальною
жорсткістю 6,0 мг-екв/дм3, загальною лужністю 2,30 мг-екв/дм3,
хлориди 141 мг/дм3 при температурі 30 °С
Встановлено, що швидкість корозії сталі зменшується при збільшенні
концентрації інгібітору. 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. Результати
дослідження морфології захисного шару (рис. 4.19) підтверджують це
припущення.
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Рис. 4.18. Зміна глибинного показника швидкості корозії в часі в залежності від
дози досліджуваної композиції в модульному середовищі з з рН =8,0, загальною
жорсткістю 12,2 мг-екв/дм3, загальної лужністю 4,90 мг-екв / дм3,
хлориди 590 мг/дм3 при температурі45 °С
4.1.4. Морфологія захисного шару.
Результати дослідження морфології захисного шару представлені на
рисунку 4.19.
Поверхня після механічної підготовки має сліди від шліфування.
Отримані дані показують, що поверхня металу без обробки інгібітором,
активно кородує в умовах агресивного електроліту.
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Рис. 4.19. Поверхня досліджуваного зразка:
а) після механічної підготовки; б) в модульному розчині з рН = 8,0, загальною
лужністю 4,9 мг-екв/дм3, загальною жорсткістю 12,2 мг-екв/дм3, вміст хлоридів
590 мг/дм3 при температурі 45 °С, 48 годин; в) в модульному розчині з рН = 8,0,
загальною лужністю 4,9 мг-екв/дм3, загальною жорсткістю 12,2 мг-екв/дм3,
вміст хлоридів 590 мг/дм3 при температурі 45 °С, 10 діб; г) в модульному
розчині з рН = 8,0, загальною лужністю 4,9 мг-екв/дм3, загальною жорсткістю
12,2 мг-екв /дм3, вміст хлоридів590 мг/дм3 при температурі 45 °С в присутності
інгібітора. Концентрація 8,0 мг/дм3. Експозиція - 48 годин; д) в модульному
розчині з рН = 8,0, загальною лужністю 4,9 мг-екв/дм3, загальною жорсткістю
12,2 мг-екв/дм3, вміст хлоридів 590 мг/дм3 при температурі 45 °С в присутності
інгібітора. Концентрація 8,0 мг/дм3. Експозиція - 10 діб.
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При збільшенні часу корозійних випробувань від початку експозиції у
електроліті на поверхні спостерігається збільшення продуктів корозії.
Результати оцінки морфології поверхні після випробувань в модельному
розчині, що містить досліджувану композицію, має найбільш суцільну
структуру, вже після 48 годин проведення випробування. При збільшенні часу
випробувань за рахунок часткової полімеризації основних складових складу
відбувається і утворення більш щільного захисного шару. Результати ІЧспектрального аналізу (рис.4.20) підтверджують, часткову полімеризацію
захисної плівки в процесі корозійних випробувань.
Для встановлення механізму формування захисної плівки з поверхнею
сталі Ст3 і причин формування захисної плівки з більш високими захисними
властивостями, були зняті ІЧ-спектр інгібітору (рис. 4.20) і ІЧ-спектри
поглинання плівки, сформованої на поверхні сталі після 12 діб витримки в
розчині інгібітора з концентрацією 8,0 мг/дм3.
Отримані результати свідчать, що після 12 діб витримки в розчині з
інгібітором спостерігалась 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.
З огляду на вищезазначене, можна припустити, 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
окисненню хімічних сполук з подальшою їх поліконденсацією. Утворення
поліконденсованих речовин призводить до суттєвого підвищення захисної
здатності плівок, на що вказує поява димерних аддуктів полімерізаціі, про що
свідчить морфологія поверхні сталевих зразків.
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Рис. 4.20. ІЧ – спектри поглинання досліджуваного інгібітора (1) та ІЧ- спектри
відображення на поверхні сталі Ст3, витриманої у розчині інгібітора 12 діб (2)

4.2.

Визначення ефективності 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 і гідрокарбонат-іони. Пересичення іонів використаного розчину
були обрані типовими для режимів роботи деяких типів технологічного
обладнання.
Оцінку

ефективності

отриманої

композиції

в

якості

інгібітора

накипоутворення проводили на прикладі кристалізації карбонату кальцію за
методикою, описаної у другому розділі дисертаційної роботи.
Карбонат кальцію є зручною моделлю для оцінки ефективності
інгібування

накипоутворення

оскільки

формування

саме

карбонатних

відкладень у більшості випадків на робочій поверхні теплотехнічного
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обладнання та трубопроводів знижує ефективність їх роботи і призводить до
підвищення експлуатаційних витрат.
Зміна ефективності інгібування накипоутворення, ступеню пересичення і
відносного критичного зародка від дози досліджуваного реагенту в модельному
розчині МР-1 представлені на рисунках 4.21, 4.22, 4.23.
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Рис. 4.21.Зміна ефективності інгібування процесів накипоутворення в МР-1 в
залежності від дози досліджуваної композиції
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Рис. 4.22. Зміна ступеня пересичення МР-1 в залежності від дози досліджуваної
композиції
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Рис. 4.23. Зміна відносного критичного зародка кристала в МР-1 в залежності
від дози досліджуваної композиції
Зміна ефективності інгібування накипоутворення, ступеня пересичення і
відносного критичного зародка від концентрації досліджуваного реагенту в
модельному розчині МР-2 представлені на рисунках 4.24, 4.25, 4.26.

100.00
Ефективність інгібування
накипоутворення, %

90.00
80.00
70.00
60.00

y = -2.5366x2 + 45.478x - 118.86
R² = 0.9667

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

Концентрація інгібітора, мг/дм3

Рис. 4.24. Зміна ефективності інгібування процесів накипоутворення в МР-2 в
залежності від дози досліджуваної композиції
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Рис. 4.25 Зміна ступеня пересичення МР-2 в залежності від дози досліджуваної
композиції
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Рис. 4.26 Зміна відносного критичного зародка кристала в МР-2 в залежності
від дози досліджуваної композиції
Зміна ефективності інгібування накипоутворення, ступеня пересичення і
відносного критичного зародка від концентрації досліджуваного реагенту в
модельному розчині МР-3 представлені на рисунках 4.27, 4.28, 4.29.
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Рис. 4.27. Зміна ефективності інгібування процесу накипоутворення в МР-3 в
залежності від дози досліджуваної композиції
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Рис. 4.28. Зміна ступеня пересичення МР-3 в залежності від дози досліджуваної
композиції
Аналізуючи представлені залежності (рис. 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26,
4.27, 4.28, 4.29), можна відзначити, що використання досліджуваної композиції
не надає негативного впливу на ефективність інгібування накипоутворення при
високій ефективності в якості інгібітора корозії.
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Рис. 4.29 Зміна відносного критичного зародка кристала в МР-3 в залежності
від дози досліджуваної композиції

Так, мінімальне значення ступеня пересичення (відносно початкової
концентрації кальцію до кінцевої) в МР-1 (ССа = 2,85 моль/м3) спостерігається
при концентрації інгібітора 4 мг/дм3, відповідно, відносний розмір критичного
зародка при данній концентраціх досягає максимального значення і дорівнює
14,82.

Подальше

підвищення

концентрації

призводить

до

зниження

ефективності інгібування накипоутворення (при дозі 4 мг/дм3 ефективність
склала 91,18%, 4,5 мг/дм3 в МР-1 знизилась до 81,18%).
При занадто високій концентрації інгібітора розчин втрачає стабільність.
Частинки твердої фази, оточені оболонками з адсорбованого інгібітору
(міцели), злипаються (коагулюють) з утворенням агломератів, що складаються
з найдрібніших частинок твердої фази, розділених прошарками адсорбованих
частинок інгібітору. Ці агломерати

мають аморфну будову, істотно
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відрізняються від будови кристалічної твердої фази, і можуть розглядатися, як
нова (квазіаморфна) фаза, яка виникає в системі.
Мінімальне значення ступеня пересичення в МР-2 (ССа = 8,5 моль/м3)
спостерігається при концентрації інгібітора 8,6 мг/дм3, відповідно, відносний
розмір критичного зародка при данній концентрації досягає максимального
значення і дорівнює 15,32. Подальше підвищення концентрації призводить до
зниження ефективності інгібування накипоутворення (при концентрації 4
мг/дм3 ефективність склала 90,8%, 8,6 мг/дм3 в МР-2 знизилась до 83,2%).
Мінімальне значення ступеня пересичення в МР-3 (ССа = 26,5 моль/м3)
спостерігається при концентрації інгібітора 34 мг/дм3, відповідно, відносний
розмір критичного зародка при даннійконцентрації досягає максимального
значення і дорівнює 15,82.
Результати випробувань свідчать про те, що при введенні в пересичений
розчин досліджувану інгібіторну композицію для утворення зародка кристала
потрібно затратити більше енергії (роботи) і кількості частинок. Механізм дії
полягає в адсорбції на мікрозародках солі, в результаті чого їх ріст
припиняється і відбувається зменшення адгезії до металевих або інших
поверхонь.

4.3.

Математична

модель

регресії

процесу

інгібування

електрохімічної корозії за допомогою розробленої інгібіторної композиції.
Розглянемо схему модельованого об'єкта (рис. 4.30). На об'єкт впливають
чотири групи факторів, які визначають його стан:





- група X  x1, x2 , , xk - контрольовані фактори. Головна їх особливість
полягає в тому, що вони допускають цілеспрямовану зміну в ході
експерименту. До цих факторів належать склад циркулюючої води
(рН, загальна лужність, загальна жорсткість, хлориди, температура
води та концентрація інгібітора корозії);
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Рис.4.30. Схема об'єкта дослідження
- група U  u1, u 2 , , u m  - контрольовані фактори, які не допускають
цілеспрямованої зміни в ході дослідження. До них можна віднести
умови навколишнього середовища, в яких проводяться випробування,
водний баланс системи охолодження (швидкість рециркуляції, обьем
системи, витрата підживленої води, витрата води на випаровування,
крапельне винесення, інші втрати, витрата продувки);

- група Y  y1, y 2 , , y n  - вихідні фактори. До них відносяться фактори,
що характеризують ефективність інгібування процесу корозії (ступінь
захисту,

коефіцієнт

гальмування

швидкості

корозії,

показник

швидкості корозії в мм/рік). Змінні цієї групи виступають в якості
критерію якості при оптимізації процесів;

- група Z  z1, z 2 ,, z r  - характеризує діючі на об'єкт обурення, які не
можна виміряти кількісно (неконтрольовані домішки в сировині,
старіння деталей та ін.).
Тоді математичну модель об'єкта можна записати у наступному вигляді:
Y  f ( xi , u j , z p ),

(4.1)

де, xi сукупність вхідних контрольованих і керованих параметрів
uj

- сукупність контрольованих і некерованих параметрів

(i  1,2, , k ) ;

( j  1,2, , m) ;

z p - сукупність неконтрольованих і некерованих параметрів ( p  1,2, , r ) .
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Оскільки

в

математичну

модель

регресії

процесу

інгібування

електрохімічної корозії, включені результати експериментів по підбору
концентрації досліджуваного інгібітора, яка забезпечує максимальний ступінь
захисту (Z = 89 - 95%) і, відповідно, максимальний коефіцієнт гальмування
корозії (γ = 9,5-20), тоді вихідні параметри даної моделі, контрольовані фактори
без цілеспрямованої зміни в ході дослідження і обурення будуть постійні, тобто
включати ці параметри в математичну модель не доцільно.
Отже, практичну значимість має залежність наступного виду
Y  f ( x ; x ; x ; x ; x ),
1 2 3 4 5

(4.2)

де,
-

Y

–

робоча

концентрація

досліджуваного

інгібітору

корозії

і

накипоутворення, яка забезпечує максимальний ступінь захисту металу (Z =
89 - 95%);
- х1 – рН модельного розчину;
- х2 - лужність загальна модельного розчину, мг-екв/дм3;
- х3 - жорсткість загальна модельного розчину, мг-екв/дм3;
- х4 - вміст хлоридів в модельному розчині, мг/дм3;
- х5 – температура модельного розчину, ° С.
Введемо наступні обмеження:
- рН 7,2 – 8,7
- вміст хлоридів 65 – 600 мг/дм3
- жорсткість загальна 3,5 – 12 мг-екв/дм3
- лужність загальна 0,83 – 8,9 мг-екв/дм3
- температура 25 - 45ºС.
Статистичною математичною моделлю об'єкта (рис.4.30) є функція
x
відгуку, що зв'язує параметр оптимізації y зі змінними параметрами i ,

значення яких змінюються при проведенні дослідів. Незалежні змінні xi
називають факторами, координатний простір з координатами x1, x2 ,, xk -
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факторним простором, геометричне зображення функції відгуку в факторному
просторі - поверхнею відгуку.
Оскільки кореляційна залежність проявляється досить чітко при великій
кількості спостережень (закон великих чисел) відповідно до методології
кореляційного аналізу введемо наступні вимоги до вихідної інформації:
- розглянуті об'єкти вибірки повинні бути однотипними;
- вибірка повинна бути досить численною;
- для всіх елементів вибірки ознака повинна мати однакову розмірність і
бути визначена за однаковою точністю;
- в математичну модель регресії включаються незалежні один від одного
факторні ознаки, так як наявність тісного кореляційного зв'язку між
ними свідчить про те, що вони характеризують одні й ті ж сторони
досліджуваного явища і в значній мірі дублюють один одного;
- в математичну модель регресії не включаються факторні ознаки,
функціонально пов'язані з результативною ознакою;
Всі основні положення теорії кореляції і регресії розроблені з
урахуванням припущення про нормальний закон розподілу досліджуваних
ознак.
Отже, гіпотезу про те, що випадкова величина підпорядковується
нормальному закону розподілу, підтверджуємо по вигляду гістограми і за
значенням числових характеристик. Якщо близькі за значенням оцінки
вибіркового середнього, моди і медіани, а оцінки асиметричності і ексцесу
незначно відрізняються від нуля, то випадкова величина підпорядковується
нормальному закону розподілу.
Задача кореляційного аналізу полягає в наступному:
- встановлення виду ознаки (кількісна або якісна ознака);
- встановлення наявності зв'язку;
-встановлення напрямку дії і виду форми зв'язку;
-вибір статистичного показника тісноти зв'язку і визначення його числового
значення;
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- встановлення значення статистичної тісноти зв'язку і відбір факторів, що
найбільш істотне впливають на результативну ознаку.
Задача регресійного аналізу полягає в наступному:
- побудова математичної моделі регресії у вигляді залежності середнього
значення результативної ознаки від факторних ознак;
- оцінювання параметрів цієї моделі і встановлення її відповідності
вибірковим спостереженням;
- отримання точкових і інтервальних прогнозів результативної ознаки.
Предметом регресійного аналізу є дослідження залежності концентрації
досліджуваного інгібітору корозії і накипоутворення від заданих параметрів
циркулюючої води.
Регресійний аналіз дозволить на основі вибіркових спостережень
створити математичну модель залежності середнього значення ступеня захисту
металу від корозійних процесів в залежності від заданих параметрів
циркулюючої води і робочого діапазону концентрацій досліджуваного
інгібітору корозії і накипоутворення.
Виконаємо кореляційно-регресійний аналіз наступних показників:
-

Y

–

робоча

концентрація

досліджуваного

інгібітору

корозії

і

накипоутворення, яка забезпечує максимальний ступінь захисту металу
(Z = 89 - 95%);
- х1 – рН модельного розчину;
- х2 - лужність загальна модельного розчину, мг-екв/дм3;
- х3 - жорсткість загальна модельного розчину, мг-екв/дм3;
- х4 - вміст хлоридів в модельному розчині, мг/дм3;
- х5 – температура модельного розчину, ° С.
Розміщення

вихідної

інформації

для

регресивного аналізу представлено в додатку Б.

проведення

кореляційно-
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4.3.1. Перевірка відповідності досліджуваних ознак нормальному
закону розподілу.
Гістограма для результативної ознаки побудована за допомогою
інструменту Гістограма пакета аналізу, що представлена на рис.4.31.

Гістограмма
35
30

Частота

25
20
15
Частота

10
5
0

Карман

Рис.4.31. Гістограма робочої концентрації досліджуваного інгібітору корозії
і накипоутворення
За допомогою інструменту Описова статистика пакета аналізу виконуємо
статистичну обробку багатовимірної вибірки. Результати роботи описової
статистики представлені на рис. 4.32.

Рис.4.32. Результати роботи описової статистики
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Форма гістограми свідчить про те, що значення робочої концентрації
досліджуваного інгібітору корозії і накипоутворення підпорядковується
нормальному закону розподілу.
Аналіз значень числових характеристик досліджуваних ознак:
- середнє, мода та медіана мають один порядок;
- ексцес та асиметричність близькі до нуля.
Отже, досліджувані ознаки підпорядковуються нормальному закону
розподілу.
4.3.2. Кореляційний аналіз даних спостережень.
Кореляційна матриця, отримана за допомогою інструменту «Кореляція»,
приведена на рис. 4.33.

Рис. 4.33. Матриця коефіцієнтів парної кореляції
4.3.3. Багатовимірний лінійний регресійний аналіз
Запишемо математичну модель багатовимірної лінійної регресії:
Y  a  a x  a x  a x . a x  a x
x
0 11
2 2
3 3
4 4
5 5

(4.3)

Тоді математичний запис методу найменших квадратів має вигляд:
n
S (a0 , a1 , a2 , a , a , a )   (a0  a1x1i  a 2 x2i  a x  a x  a x  y3i ) 2  min .
3 4 5
3 3i
4 4i
5 5i
i 1

(4.4)

Параметри моделі регресії визначаємо за допомогою інструменту «Регресія»
пакета аналізу. Вихідна інформація представлена на рис.4.34.
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Рис.4.34. Вихідна інформація інструменту «Регресія»
Отже, модель парної лінійної регресії має вигляд:
Yx  5,99  0,56X  2,84X  1,447X  0,0496X  0,168X
1
2
3
4
5
Yx  5,99  0,56 pH  2,84Л

заг

 1,447Ж

заг

(4.5)

 0,0496Cl  0,168t

Виконаємо аналіз якості моделі регресії:
-

R 2  0,95071 відповідно,

95,07%

дисперсії

робочої

концентрації

досліджуваного інгібітору корозії і накипоутворення, яка забезпечує
максимальний ступінь захисту металу, пояснюється впливом включених в
математичну модель факторних ознак;
- разрахункове значення критерія Фішера Fpacч  381,92 . Критичне значення
критерія Фішера

F  2,31

. Отже, рівняння регресії в цілому статистично

значимо, тобто є гарна відповідність даним спостережень;
-

критичне

  0,05 ; m  99;

значення

-

статистики

при

рівні

значимості

t  1,98421.

Для параметра

моделі регресії при факторнійознаці x1 розрахункове

значення - статистики 2,06, тобто цейпараметр статистично значимий. Про це
ж свідчать: - значення ( <0,05) таграниці довірчого інтервалу (нижні 95% і
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верхні 95%). Отже, нульова гіпотеза про те, що параметр

моделі регресії

може приймати нульові значення, відкидається.
Для параметра

моделі регресії при факторній ознаці x2 розрахункове

значення - статистики 2,74, , тобто цей параметр статистично значимий. Про
це ж свідчать:

- значення ( <0,05) таграниці довірчого інтервалу (нижні 95%

і верхні 95%). Отже, нульова гіпотеза про те, що параметр

моделі регресії

може приймати нульові значення, відкидається.
Для параметра

моделі регресії при факторній ознаці x3 розрахункове

значення - статистики 2,17, тобто цей параметр статистично значимий. Про це
ж свідчать:

- значення ( <0,05) таграниці довірчого інтервалу (нижні 95% і

верхні 95%). Отже, нульова гіпотеза про те, що параметр a3 моделі регресії
може приймати нульові значення, відкидається.
Для параметра
значення

моделі регресії при факторній ознаці x4 розрахункове

- статистики 11, 23, тобто цей параметр статистично значимий.Про

це ж свідчать:

- значення ( <0,05) таграниці довірчого інтервалу (нижні 95%

і верхні 95%). Отже, нульова гіпотеза про те, що параметр

моделі регресії

може приймати нульові значення, відкидається.
Для параметра
значення

моделі регресії при факторній ознаці x5 розрахункове

- статистики 7,19 , тобто цей параметр статистично значимий.Про

це ж свідчать:

- значення ( <0,05) таграниці довірчого інтервалу (нижні 95%

і верхні 95%). Отже, нульова гіпотеза про те, що параметр

моделі регресії

може приймати нульові значення, відкидається.
4.3.4. Прогнозування на основі рівняння регресії.
Виконаємо прогнозування на основі отриманої моделі регресії. Точковий
прогноз отримуємо шляхом підстановки в рівняння регресії значення факторів.
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Якщо отримана модель регресії економічно об'єктивна і володіє
необхідною точністю, то прогнозовані значення володіють достатньою
надійністю. За своїм характером вони є середніми значеннями, які слід
очікувати з великою ймовірністю.
Значення окремих даних експерименту розсіюються навколо середніх
значень, тому фактичні значення відгуку не будуть збігатися з розрахунковими
(прогнозами). Розсіювання значень експерименту навколо лінії регресії
визначає надійність одержаних за рівнянням регресії прогнозованих оцінок.
Для кожного прогнозованого точкового значення відгуку необхідно
визначати довірчий інтервал (інтервальний прогноз)
Yx   0  t  y  Yx   0 t ,

де,

(4.6)

- критичне значення - статистики.
Отже, 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

(4.7)

Висновки до розділу 4

1.

За

результатами

гравіметричних

корозійних

випробувань

в

модельному середовищі з рН = 8,5, загальною жорсткістю 6,0 мг-екв/дм3,
загальною лужністю 2,3 мг-екв/м3, хлориди 141 мг/дм3 при температурі 30 °С і
порівняння

отриманих

результатів

досліджень

в

дистильованій

воді,

встановлено, що зниження глибинного показника швидкості корозії до
нормативного значення 0,1 мм/рік, забезпечення ступеня захисту 92% і,
відповідно, коефіцієнта гальмування 12,5 відбувається за рахунок зростання
концентрації солей лужноземельних металів в приелектродному шарі.
2.

За результатами потенціодинамічних поляризаційних випробувань

встановлено, що досліджуваний інгібітор є інгібітором корозії змішанного типу
дії, відбувається гальмування катодної та анодної реакції корозійного процесу.
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Також встановлено, що катодний процес контролюється стадією дифузії кисню,
анодний - стадією іонізації металу, тобто самою кінетикою реакції.
3.

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.
4.

Встановлена залежність захисних властивостей розробленого

інгібітора від концентрації, рН-середовища, температури, загальної жорсткості,
лужності і вмісту хлоридів при наступних граничних умовах рН 7,2 - 8,7, вміст
хлоридів 65 - 600 мг/дм3, жорсткість загальна 3, 5 - 12 мг-екв/дм3, лужність
загальна 1,8 - 8,9 мг-екв/дм3, температура 25 - 45ºС.
5.

Форма гістограми, результати роботи описової статистики свідчить

про те, що досліджувані ознаки підпорядковується нормальному закону
розподілу. Результати кореляційного аналізу підтверджують вплив на захисні
властивості

інгібіторної

композиції

підвищення

концентрації

солей

лужноземельних металів.
6.

За

результатами

аналізу

отриманої

математичної

моделі

встановлено, що рівняння регресії в цілому статистично значимо, гіпотеза про
невідповідність закладених в рівняння регресії зв'язків реально існуючим
відкинута, так як розрахункове значення критерію Фішера більше критичного.
Встановлено, що 95,07% дисперсії робочої концентрації досліджуваної
композиції пояснюється впливом включених в математичну модель факторних
ознак. Нульова гіпотеза про те, що всі параметри моделі регресії при факторних
ознаках можуть приймати нульові значення, відкидається, оскільки

-

статистики всіх параметрів моделі регресії при факторних ознаках більше
критичного значення – статистики.
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РОЗДІЛ 5
ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВІ ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
РЕАГЕНТНОЇ ОБРОБКИ ВОДИ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ
ВИПАРНИХ КОНДЕНСАТОРІВ VXCS700 ПрАТ «ДАНОН-КРЕМЕЗ»
Забезпечення ефективного теплообміну в поверхневих теплообмінниках є
основним завданням водно-хімічного режиму при експлуатації оборотних
систем охолодження з різним складом підживлювальної води і заданим
коефіцієнтом упарювання.
При прогнозуванні втрати маси металів від корозії і товщини відкладень
на теплообмінних поверхнях промислових апаратів перед впровадженням
водно-хімічного режиму необхідно його тестування шляхом тривалих
лабораторних і промислових випробувань (більше 1000 годин) при різних
коефіцієнтах упарювання циркуляційної води і теплогідравлічних умовах
досліджуваної системи.
5.1. Об'єкт дослідно-промислових випробувань.
Метою дослідно-промислових випробувань є дослідження впливу
інгібітору корозії і накипоутворення на основі фосфоровмістних комплексонів
та поліакрилової кислоти на ефективність водно-хімічного режиму роботи
випарних конденсаторів VCXS700 ПрАТ «ДАНОН-КРЕМЕЗ», м. Кременчук,
Україна.
Для досягнення цієї мети необхідне вирішення наступних завдань:
- розробити методику дослідження інтенсивності корозії і накопичення
відкладень на поверхні зразків свідків у промислових умовах до початку і під
час використання досліджуваного реагенту;
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-

провести

промислові

випробування

впливу

інгібітора

корозії

і

накипоутворення на ефективність водно-хімічного режиму роботи випарних
конденсаторів;
- виконати економічне обґрунтування застосування інгібітору корозії і
накипоутворення на ефективність водно-хімічного режиму роботи випарних
конденсаторів.
Контроль за процесами корозії і накипоутворення проводили на зразках з
Ст20.
Зразки представляли собою пластини 70х10х2 мм. Сумарна поверхня
зразка, що контактує з зворотною водою, становила 0,00172 м2.
Зразки, сформовані на сталевому стрижні з хімічно інертним покриттям в
пакети, збиралися в касету. В одному пакеті містилося три типи досліджуваних
зразків. Всього зразків 9. Зразки віддистанційовані один від одного
полімерними трубками довжиною 30 мм і затиснуті полімерними гайками. В
одну касету в даному випадку встановлювалося 6 пакетів.
Пакети встановлювалися в отворах несучих рейок і фіксувалися гайками.
Кількість пакетів відповідала кількості контрольних зйомок зразків в процесі
досліджень.
Касети з допомогою підвісів розміщувалися в характерних точках
системи охолодження.
Перед поміщенням в потік зразки зважувалися і знежирювалися спиртом
або ацетоном.
Після вилучення купонів корозії, при наявності на зразках відкладень або
продуктів корозії, їх видаляли 5-10% розчином інгібованної соляної кислоти,
промивали дистильованою водою, висушували і знову зважували на тих же
вагах. Соляну кислоту інгібували уротропіном.
Розрахунок швидкості корозії проводили за формулою 2.2, ефективність
інгібування швидкості корозії 2.3., транспорт солей жорсткості 2.10., індекс
Ланжельє 2.11., індекс Різнера 2.13.
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Об'єктом дослідно-промислових випробувань даної дисертаційної роботи
виступила система оборотного охолодження випарних конденсаторів VCXS700
ПрАТ «ДАНОН-КРЕМЕЗ», м. Кременчук, Україна.
На території ПрАТ «ДАНОН-КРЕМЕЗ» встановлено 4 випарних
конденсаторів VCX S700 (3 в роботі, 1 резервний), призначені для охолодження
та конденсації парів аміаку високого тиску, що виходять з холодильного
компресора.

Рис. 5.1.Випарні конденсатори VCX S700 ПрАТ «ДАНОН-КРЕМЕЗ»
Принцип роботи випарного конденсатора (рис. 5.2) полягає в наступному:
пари аміаку (1) надходять в змійовик випарного конденсатора, який зрошується
водою за допомогою системи зрошення (4) у верхній частині конденсатора.

Рис.5.2. Схематичне зображення випарного конденсатора
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Одночасно радіальний вентилятор (5) продуває зовнішнє повітря вгору
через конденсатор. Під час роботи тепло переноситься з внутрішнього контуру
до зрошувальної води, а потім в атмосферу за рахунок випаровування частини
води. Далі сконденсований аміак залишає установку (2). Вода збирається в
піддоні (3) або басейні. Насос рециркуляції зрошувальної води знову подає її в
систему зрошення. Тепле насичене повітря залишає конденсатор через
краплевловлювачі, які видаляють з повітря краплі води.

Краплеуловлювач
Рампа разбризкуючих
сопел

Опора рампи
разбризкуючих сопел
Вхід-вихід
теплообмінника

Опора краплеуловлювача
Теплообмінник

Труба від насоса подачі
води
Рис. 5.3. Конструкція випарного конденсатора
Радіальні вентилятори нагнітають повітря по поверхнях труби для
відведення енергії за участю сухої теплоти. Так як існує велика різниця
температур повітря, що проходить через випарний конденсатор, і теплої пари
холодоагенту

температура

проходженні через градирню.

повітря

підвищується

сильніше,

ніж

при
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Рис. 5.4. Технологічна схема охолодження випарних конденсаторів
При проходженні повітря через випарний конденсатор, насос розпорошує
воду по трубах з теплим холодоагентом. Так частина води поглинає більше
теплоти холодоагенту, ніж тієї, що утворюється при випаровуванні. Отже, на
додаток високої інтенсивності теплопередачі, випарний конденсатор передає
стільки прихованої теплоти, скільки і градирня.
В результаті об'єднання цих якостей температура насичення холодоагенту
зменшується

нижче

межі,

встановленої

температурою

навколишнього

середовища по сухому термометру. Збільшення передачі теплоти також
зменшує

підвищення

температури

води,

таким

чином,

збільшуючи

ефективність випарних конденсаторів в порівнянні з іншими системами
охолодження.
У всьому теплообмінному обладнанні, що працює в режимі зрошення,
охолодження здійснюється за рахунок випаровування невеликої частини
циркулюючої в системі води.
Якщо не проводити злив невеликої кількості води з системи, що
називається продувкою, концентрація розчинених твердих домішок почне
швидко зростати і призведе до утворення накипу або до корозії, найчастіше до
того й іншого. Крім того, оскільки система втрачає воду за рахунок
випаровування і продувки, цю воду необхідно поповнювати.
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Крім твердих домішок, що містяться в підживлювальній воді, разом з нею
в обладнання і в циркулюючу воду потрапляють біологічні домішки.
Для забезпечення оптимального теплопереносу і довгого терміну служби
обладнання якісні параметри циркулюючої води, відповідно до рекомендацій
завода-виробника, повинні підтримуватися в наступних межах (таблиця 5.1).
Таблиця 5.1.
Нормативні параметри циркулюючої води
(згідно рекомендацій завода- виробника)
№

Найменування показника

Значення

1

рН

6,5 – 9,0

2

Жорсткість води, мг/дм3

30 - 500

3

Лужність води, мг/дм3

Не більше 500

4

Загальна мінералізація води, мг/дм3

Не більше 1200

5

Хлориди, мг/дм3

Не більше 250

6

Сульфати, мг/дм3

Не більше 250

Рис.5.5. Поверхня трубного пучка випарного конденсатора (поз. 10.1) до
початку дослідно-промислових випробувань
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Рис.5.6. Зовнішній вигляд відкладень з поверхні трубного пучка випарного
конденсатора (поз. 10.1) до початку дослідно-промислових випробувань
Однак на практиці досягти цього неможливо. Справа в тому, що
випаровування супроводжується поглинанням з повітря аерозольних часток,
мікроорганізмів, більш того, знижується розчинність солей, присутніх в
циркулюючій воді. У сукупності перераховані вище фактори призвели до
виникнення на поверхні трубного пучка відкладень малорозчинних солей.
Корозійний зйом контрольних ділянок трубопроводів циркулюючої води
свідчать про схильність елементів системи охолодження до корозійних
процесів. Фотографії ділянки циркулюючого трубопроводу представлені на
рис.5.8.
Зовнішній вигляд відкладень на поверхні трубного до початку випробувань
представлений у вигляді фотографій на рисунках 5.5, 5.6, 5.7.
Результати хімічного аналізу відібраних відкладень представленів таблиці
5.2.
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Рис.5.7. Поверхня трубного пучка випарного конденсатора (поз. 10.2) до
початку дослідно-промислових випробувань

Рис.5.8. Ділянка циркулюючого трубопроводу

В період з 23.10.2016 по 28.09.2017 року в систему охолодження випарних
конденсаторів VCXS700 ПрАТ «ДАНОН-КРЕМЕЗ» для запобігання процесів
накипоутворювання на поверхні теплообмінного обладнання та зниження
швидкості

корозійних

процесів

була

впроваджена

підживлювальної води досліджуваною композицією.

регулярна

обробка
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Таблиця 5.2.
Хімічний склад відкладень з поверхні трубного пучка випарного конденсатора
до початку дослідно-промислових випробувань.
Компонент

Зміст, % масс.

SiO2
CaO
MgO
Al2O3
Fe2O3
P2O5
Втрати при прокалюванні

5.2.

Технічні

рішення

1,8
62,8
8,1
0,13
0,47
0,011
26,1

дозування

інгібітора

корозії

та

накипоутворення.
З метою забезпечення ефективності дії, зниження людського фактора
введення досліджуваного інгібітору корозії та накипоутворення проводився в
автоматичному режимі за допомогою насоса-дозатора Prominentbeta/4.
При використанні даного методу інгібітор вводили в підживлювальну
воду системи охолодження в кількості, пропорційній витраті води на
підживлення. В результаті, постійна концентрація інгібітора підтримувалася
вже в момент його змішування з підживлювальною водою. Реагент дозувався
пропорційно кількості підживлювальної води. Насос-дозатор Prominentbeta/4
починав дозувати тільки тоді, коли число імпульсів від зовнішнього пристрою,
встановленого на лінії підживлення водопровідної води, досягав значення 10;
на лінії ГРК значення 2,5.
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а)

б)
5.9. Автоматична станція дозування

а) насос-дозатор Prominentbeta/4; б) імпульсний водомір

Рис. 5.10. Схема монтажу і обв'язки насосів-дозаторів
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Концентрація досліджуваної композиції реагенту підтримувалася в
кількості 28 мг/дм3 на обсяг підживлювальної води. Розрахунок дозування
проводився за формулою (4.5), отриманої в результаті побудови математичної
моделі регресії процесу інгібування електрохімічної корозії (розділ 4). Реагент
дозувався в концентрованому вигляді.
5.3. Обговорення результатів дослідження інтенсивності корозії і
накопичення відкладень.
Ефективність

водно-хімічного

режиму

роботи

оборотної

системи

охолодження випарних конденсаторів визначалася як інтегральний показник,
що забезпечує збереження в циркуляційній воді реальних концентрацій
карбонату кальцію (в пересиченому стані без випадання з розчину) і зниження
швидкості корозійних процесів в межах встановлених норм (0,1 мм/рік) при
підтримці в циркулюючій воді питомої електропровідності води 4000 мкСм/см
(що відповідало коефіцієнту упарювання 4,5).
До початку дослідно-промислових випробувань в системі охолодження
випарних конденсаторів ПрАТ «ДАНОН-КРЕМЕЗ» автоматичне скидання
води, що циркулює відбувалося при досягненні питомої електропровідності
води 890 мкСм/см.
Наведені значення показників якості підживлючальної води (табл.5.3.)
при значному упарюванні циркуляційної води сприяють інтенсифікації
процесів корозії і накопичення відкладень на поверхні трубного пучка.
Діапазон зміни показників якості циркулюючої води до і під час
проведення дослідно-промислових випробувань представлені в таблиці 5.4.
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Таблиця 5.3
Показники якості підживлювальної води системи охолодження
Найменування показника
Рівень кислотності, рН
Жорсткість води загальна, мг-екв / дм3
Жорсткість карбонатна, мг-екв / дм3
Лужність води по фенолфталеїну, мг-екв / дм3
Лужність води по метилоранжу, мг-екв / дм3
Загальна мінералізація води, мг / дм3
Хлориди, мг / дм3
Сульфати, мг / дм3

Значення
7,21
3,75
3,40
0,5
2,5
252
43
27
Таблиця 5.4.

Склад циркулюючої води системи охолодження випарних конденсаторів
Значення
Найменування показника

2,0
7,0 – 7,5
4,2 – 5,12

Під час
проведення
випробувань
4,5
7,8 – 8,2
11 – 12,5

2,5 – 2,7

8,75 -9,35

0,2 – 0,3

0,5 – 0,9

1,68 – 2,3

3,12 – 5,5

151,2 – 176,4

290 -350

До початку
випробувань
Коефіцієнт упарювання
рН
Жорсткість води загальна, мг-екв
/дм3
Жорсткість карбонатна, мгекв/дм3
Лужність води по фенолфталеїну,
мг-екв /дм3
Лужність води по метилоранжу,
мг-екв/дм3
Хлориди, мг /дм3

Результати розрахунку показника транспорту солей жорсткості (рис.
5.11.) свідчать про значне зниження накипоутворюючих процесів на поверхні
трубного пучка випарного конденсатора з моменту впровадження реагентної
обробки.
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Транспорт солей жорсткості,
%

110.00

Відмивка "на ходу"
100.00

Норма 90%
90.00

Накипоутворення

80.00
70.00
60.00
50.00
23.10.2016

12.12.2016

31.01.2017

22.03.2017

11.05.2017

30.06.2017

19.08.2017

Дата
Рис. 5.11. Зміна показника транспорту солей жорсткості у часі
До початку обробки циркулюючої води досліджуваною композицією
реагенту в період з 23.10 по 02.12.2016 транспорт солей жорсткості при нормі
90% підтримувався в інтервалі 63,80 - 67,50%, тобто 32,5 - 36,2% всіх солей
жорсткості випадали в осад на поверхні трубного пучка випарного
конденсатора.
З моменту введення інгібіторної композиції в період з 12.12.2016 по
28.09.2017 транспорт солей жорсткості склав 85,90 - 98,50%, що відповідало
встановленим нормам.
Періодичний

візуальний

огляд

трубного

пучка

свідчив

про

термостабільність циркулюючої води. Важливо відзначити, що в період з 4.01.
по 11.01.2017 транспорт солей жорсткості склав 101 - 103%, що свідчить про
протікання процесу «відмивки на ходу».
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Рис. 5.12. Зміна індексу Різнара в часі
До початку обробки циркулюючої води досліджуваною композицією
реагенту в період з 23.10 по 02.12.2016 індекс Різнара при нормі 6 склав 4,3 4,9, що свідчило про схильність системи охолодження до накипоутворюючих
процесів.
З моменту введення інгібітора значення індексу Різнара склав 5,7 – 6.

Швидкість корозії, мм/рік

0.25

0.2

Швидкість корозії без реагентної
обробки

0.15

Норма 0,1 мм/рік
0.1

0.05

0
23.10.2016

Швидкість корозії при реагентній
обробці
12.12.2016

31.01.2017

22.03.2017

11.05.2017

30.06.2017

Дата
Рис. 5.13. Зміна швидкості корозії в часі

19.08.2017
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Рис. 5.14. Купони свідки гравіметричених корозійних дослідно-промислових
випробувань
С30281 – До введення інгібіторної композиції. 23.10.2016. Швидкість корозії
0,2 мм/рік
С30285 – При введенні інгібіторної композиції. 02.12.2016. Швидкість корозії
0,088 мм/рік
За результатами корозійних дослідно-промислових випробувань можна
зробити наступні висновки:
1. Досліджуваний
підживлювальної

інгібітор
води

при

концентрації

забезпечує

28

необхідний

мг/дм3
рівень

на

обсяг
захисту

конструкційних елементів системи охолодження випарних конденсаторів
ПрАТ «ДАНОН КРЕМЕЗ» від корозійних ушкоджень.
2. Після введення інгібітора в систему охолодження при швидкості корозії
до початку обробки 0,19 мм/рік середня швидкість корозії склала 0,088
мм/рік, що відповідає встановленій нормі 0,1 мм/рік.
3. Досліджуваний інгібітор забезпечує гальмування швидкості корозії в 2,16
раз.
5.4. Економічне обгрунтування
Режим роботи промислових систем охолодження завжди повинен бути
спрямований на мінімізацію таких негативних чинників, як накипоутворення та
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корозія. Ці негативні фактори можуть бути причиною великих втрат
ефективності роботи систем охолодження, невиправданих витрат на ремонт і
обслуговування, а також можуть призвести до швидкого погіршення стану
обладнання (насоси, теплообмінники) і конструкційних матеріалів системи.
Здійснення контролю продувки, рН та інші оперативні заходи можуть
зменшити ці проблеми. Однак, додаткова корекційна хімічна обробка води найбільш ефективний і найбільш економічний шлях усунення цих проблем,
при одночасній можливості збереження водних ресурсів.
Техніко-економічне обґрунтування ефективності інгібування процесів
накипоутворення та корозії теплообмінного обладнання систем оборотного
водопостачання залежить від багатьох факторів, серед яких:
1) якість оборотної води
2) оперативні параметри циклу (підживлення, продувка, обсяг системи,
коефіцієнт упарювання)
3) екологічні вимоги і вимоги безпеки
Реалізація проекту щодо зниження накипоутворюючих і корозійних
процесів оцінюється системою розрахункових показників: капітальні витрати,
експлуатаційні витрати, прибуток від реалізації.
5.4.1. Капітальні витрати.
Капітальні витрати відображають інвестиції, які необхідно залучити для
реалізації проекту.
Оскільки

досліджувана

композиція

реагентів

буде

дозувати

в

автоматичному режимі за допомогою насоса-дозатора і імпульсного водоміра на
лінії підживлення, а для приготування реагентів на території підприємства
досить внутрішніх ресурсів, необхідність в розробці, затвердженні проекту на
будівництво і реконструкцію відсутня. Тоді до капітальних витрат можна
віднести наступне:
- автоматичну станцію дозування використовуваного реагенту К онс
м р
- монтажні роботи К о
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- пуско-налагоджувальні роботи К опн
Тоді капітальні витрати в період реалізації проекту, можна знайти як:
о
К зт
 К онс  К ом р  К опн

(5.1.)

Розрахунок капітальних витрат представлений в таблиці 5.5
Таблиця 5.5.
Розрахунок капітальних витрат
Кількість,

Вартість, грн

шт

з ПДВ

- насос-дозатор Prominent beta / 4

1

5 000

- датчик рівня з фільтром

1

875

- ємність для реагенту, 60 л

1

216

- імпульсний водомір

1

1500

Найменування
Автоматична станція дозування
використовуваного реагенту

монтажні роботи

1800

Пуско-налагоджувальні роботи.

1000

Разом, грн з ПДВ

10 391

5.4.2. Експлуатаційні витрати.
Експлуатаційні витрати являють собою поточні річні витрати ПрАТ
«ДАНОН-КРЕМЕЗ», пов’язані з експлуатацією випарних конденсаторів.
В рамках данного розрахунку інтерес представляють наступні види витрат:
- витрати на поточний ремонт труб;
- витрати на споживану енергію (водні ресурси, електроенергія);
- витрати на використання інгібітора.
Виконаємо розрахунок річних експлуатаційних витрат
Витрати на поточний ремонт труб визначаються за часом служби труб за
відсотком їх заміни [176].
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Під відсотком заміни труб розуміють максимальну кількість труб, які
будуть відремонтовані.
Між терміном служби труб і відсотком заміни існує наступна залежність
1

труб 

t труб

(5.2)

де, tтруб – термін служби труб, рік.
Термін служби труб визначимо за такою формулою
t труб 

hтруб  
ср
 кор

(5.3)

де, hтруб - товщина стінок труб, мм;
Ϭ – коефіцієнт нерівномірності швидкості корозії;
υкор – середня швидкість корозії, мм / рік.
Коефіцієнт нерівномірності швидкості корозії визначимо як:



мак
 кор
ср
 кор

(5.4)

Витрати на поточний ремонт труб визначимо за такою формулою:
до
Z под
 труб  Ц труб  N труб  Lтруб

(5.5)

де, Цтруб – ціна труби, грн/м.п.;
Nтруб – кількість труб;
Lтруб - довжина труб, м.
Результати розрахунку витрат на поточний ремонт труб з моменту
введення їх в експлуатацію представлений в таблиці 5.6.
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Таблиця 5.6.
Результати розрахунку витрат на поточний ремонт труб з моменту введення їх в
експлуатацію
Витрати на поточний ремонт труб, грн / рік
Параметр
Відсоток заміни деталей,%
Термін служби труб, рік
Коефіцієнт варіації
(нерівномірність корозії)
Середня швидкість корозії,
мм/рік
Максимальна швидкість
корозії, мм/рік
Разом витрати на заміну труб
з ПДВ, грн /рік

Без реагентної
обробки
0,06
16,5

З реагентною
обробкою
0,01
62,5

1,1

1,35

0,2

0,065

0,22

0,088

50 303,03

13 283,14

Витрати води на підживлення системи охолодження при встановленому для
підприємство тарифі 4,5 грн/м3 до моменту початку проведення досліднопромислових випробувань при підтримці коефіцієнта упарювання 2,0 склали
до
до
Z под
 Ц под  Qпод

(5.6)

до
Z под
 4,5 17000  76500грн / рік

До початку дослідно-промислових випробувань в системі охолодження
випарних конденсаторів ПрАТ «ДАНОН-КРЕМЕЗ» автоматичне скидання
води, що циркулює відбувалося при досягненні питомої електропровідності
води 890 мкСм/см. Під час проведення випробувань витрата продувки
буласкорочена до підтримання в циркулюючій воді питомої електропровідності
води 4 000 мкСм/см, що відповідало коефіцієнту упарювання 4,5.
Головною перевагою з техніко-економічної, екологічної точки зору
реагентної обробки води циркулюючої системи охолодження є можливість
роботи при підвищених коефіцієнтах упарювання.

144

Витрати

Ку (опт)

Ку

Рис. 5.15. Залежність витрат на обробку циркулюючої води від коефіцієнта
упарювання
Зі збільшенням Куп спостерігаються дві тенденції:
1) зниження втрат води, економія підживлювальної води;
2) підвищення солевмісту води, погіршення якості води, що вимагає
збільшення робочої концентрації реагенту.
Зазначені тенденції визначають витрати на обробку, що схематично
показано на рис. 5.15.
Витрати води на підживлення системи охолодження при встановленому
для підприємства тарифі 4,5 грн/м3 під час проведення дослідно-промислових
випробувань при підтримці коефіцієнта упарювання 4,5 склали:
после
Z под
 4,5  10930  49185грн/ рік

Витрати на скидання циркулюючої води системи охолодження при
встановленому для підприємства тарифі 7,0 грн/м3 до моменту початку
проведення дослідно-промислових випробувань при підтримці коефіцієнта
упарювання 2,0 склали
до
до
Zсброс
 Ц сброс  Qсброс

(5.7)
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до
Z сброс
 7,0  8500  59500грн / рік

Витрати на скидання циркулюючої води системи охолодження при
встановленому для підприємства тариф 7,0 грн/м3 під час проведення досліднопромислових випробувань при підтримці коефіцієнта упарювання 4,5 склали
до
Z сброс
 7,0  2430  17010грн / рік

Процеси накипоутворення призводять до того, що в конденсаторі поблизу
охолоджуючої поверхні накопичуються неконденсовані гази. Присутність газів,
в холодоагенті значно погіршує теплообмін при конденсації. Пари хладогенту
змушені дифундувати крізь шар газу до поверхні конденсації. Умови
теплообміну погіршуються. Тиск і температура конденсації зростають, що
призводить до збільшення відношення тиску нагнітання до тиску всмоктування,
і, як наслідок, до зменшення коефіцієнта подачі і масової подачі компресора,
перевитрати електроенергії.

Рис. 5.16. Теплопередача через двошарову циліндричну стінку
Проведемо

технічне

обгрунтування

вищевикладеного.

Розглянемо

теплопередачу через двошарову циліндричну стінку (при середній товщині
відкладень на поверхні випарного конденсатора до 2 мм).
Введемо такі визначення:
tж1 – температура конденсації аміаку, °С.
tс1 – температура внутрішньої поверхні стінки, °С.
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tс2 – температура зовнішньої поверхні стінки, °С.
tс3 – температура зовнішньої поверхні стінки трубопроводу, покритого шаром
накипу, °С.
tж2 – температура циркулюючої води, °С.
d1 – внутрішній діаметр трубопроводу, мм.
d2 –діаметр трубопроводу, мм.
d3 –діаметр трубопроводу з урахуванням товщини відкладень, мм.
α1- тепловіддача парів аміаку до стінки трубопроводу, Вт/м2°С.
α2- тепловіддача від стінки трубопроводу до потоку води, Вт/м2°С.
ʎ1- коефіцієнт теплопровідності матеріалу трубопроводу, Вт/м°С.
ʎ2 - коефіцієнт теплопровідності відкладень на поверхні трубопроводу, Вт/м°С.
1. Розрахуємо діаметри циліндричних стінок.
d2=d1+2ɞст

(5.8)

де, ɞст – товщина стінки трубопроводу, мм.
d3=d2+2ɞнак

(5.9)

де, ɞст – товщина відкладень, мм
d2=26+2·2=30 мм
d3=30+2·2=34 мм
2. Визначимо коефіцієнт тепловіддачі від теплоносія (аміак) до внутрішньої
поверхні сталевої труби.
Теплофізичні властивості аміаку при температурі конденсації 35ºС
знаходимо з [177]
ʎ=0,445 Вт/м∙ºС
ѵ=0,216 ∙10-6 м2/с
Pr’=1,385
де, ѵ- кінематична в'язкість, Вт/м∙ºС
Pr’ – критерій Прандтля
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Для розрахунку коефіцієнта тепловіддачі необхідно знайти критерій
Рейнольдса, що характеризує режим руху теплоносія. Критерій Рейнольдса
визначаємо за формулою
Re 

wl



(5.10)

де, l– визначає розмір.
За визначальний розмір приймаємо внутрішній діаметр труби. Швидкість
руху теплоносія всередині труби за даними ПрАТ «ДАНОН КРЕМЕЗ»

w =1 м/с.
Розрахуємо критерій Рейнольдса
Re 

0,0026  1
 12037
0,216  10 6

Режим руху – турбулентний, оскільки Re>10000.
Для знаходження коефіцієнта тепловіддачі аміаку необхідно визначити
критерій Нуссельта. Розрахуємо критерій Нуссельта для турбулентного
режиму.
Nu=0,021∙Re0,8 ∙ Pr’0,43

(5.11)

Nu=0,021∙120370,8∙1,3850,43=44,39
Тоді визначимо коефіцієнт тепловіддачі


1 

Nu  
dвн

(5.12)

44,39  0,445
 759,75, т / м2  С
0,026

3.Визначимо термічний опір всіх елементарних ділянок двошарової
циліндричної стінки.
3.1. Розрахуємо термічний опір тепловіддачі до циліндричної стінки.
R1 

R1 

1
, м С / т
1  d1

1
 0,051м С / т
759,75  0,026

3.2 . Розрахуємо термічний опір теплопровідності циліндричної стінки.

(5.13)
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R2 

R2 

3.3.

1
d
ln 2 , м С / т
2  1 d1

(5.14)

1
0,03
ln
 0,0016, м С / т
2  45 0,026

Розрахуємо термічний опір теплопровідності шару відкладень.
R3 

1
d
ln 3 , м С / т
2  2 d 2

(5.15)

Коефіцієнт термічного опору забруднення на поверхні трубного пучка
випарного конденсатора приймаємо рівним 1,7 Вт/(м*град).
R3 

1
34
ln  0,0368 м С / т
2  1,7 30

3.4. Розрахуємо термічний опір тепловіддачі від поверхні шару
відкладень до холодоагенту.
R4 

1
, м С / т
 2  d3

(5.16)

Визначимо коефіцієнт тепловіддачі від поверхні шару відкладень до
холодоагенту.
Теплофізичні властивості води при температурі 28ºС знаходимо з [177]
ʎ=0,613 Вт/м∙ºС
ѵ=8,63 ∙10-6 м2/с
Pr’=5,88
Тоді критерій Нуссельта
Nu=0,021∙(1,51∙104 )0,8∙5,880,43=98,9
Тоді визначимо коефіцієнт тепловіддачі
2 

98,9  0,613
 1783,10 т / м 2  С
0,034

Тоді термічний опір тепловіддачі від поверхні шару відкладень до
холодоагенту.
R4 

1
 0,0165, м С / т
1783,10  0,034

3.5. Обчислимо лінійний коефіцієнт теплопередачі.
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За умови забруднення поверхні трубного пучка випарного конденсатора
шаром карбонатних відкладень товщиною 2 мм лінійний коефіцієнт
теплопередачі буде дорівнювати
К гр 

К гр 

1
, т / С  м
R1  R2  R3  R4

(5.17)

1
 9,44, т / С  м
0,051  0,0016  0,0368  0,0165

Заумови відсутності забруднень на поверхні трубного пучка випарного
конденсатора лінійний коефіцієнт теплопередачі буде дорівнювати

К чт 

1
1
0,051  0,0016 
1783,10  0,03

 14,02, т / С  м

Отже, при забрудненості поверхні трубного пучка відкладеннями
карбонату кальцію завтовшки 2 мм, лінійний коефіцієнт теплопередачі
зменшився в 1,48.
Відповідно, перепад температур на охолоджувальному пристрої можемо
підвищити до 15 ºС, а температуру конденсації парів аміаку знизити до 33ºС.
Спеціалісти ONDEONalco [11] грунтуючись на багаторічному досвіді
роботи, досліджень та розрахунків вивели просту залежність, що підвищення
температури конденсації аміаку на 5оС призводить до збільшення тиску, і,
відповідно, до додаткового навантаження на привід електродвигуна і збільшує
споживану електричну енергію на 1,5%.
Тоді, для 3 працюючих конденсаторів економія електроенергії складе
4,5%. Річне споживання електроенергії знизиться з 3 267 900 кВт до 3 120 844.5
кВт. При встановленому для підприємства тариф 1,5 грн / кВт, сумарна економія
електроенергії за рік склала 220 583 грн/рік.
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Розрахунок витрат на використання інгібітора представлений в таблиці
5.7.
Таблиця 5.7.
Витрати на використання інгібітора
Найменування сировини
№
1
2
3
4

АТМФ (НТФ)
ФБТК (50%)
ПАК (50%)
вода дистильована

Вартість
Вартість
сировини з
обробки з
ПДВ, грн / кг ПДВ, грн / рік
2,31
73,50
169,79
9,24
89,00
822,36
12,6
56,90
716,94
17,85
0,70
12,50
Разом з ПДВ, грн / рік
1 721,59

Споживання,
кг/рік

Тоді річний економічний ефект буде знайдений як
Е = ΔZремонт + ΔZподпитка +ΔZпродувка + ΔZелектроенергія – Zінг – Кзат

(5.18)

Е = (50 303,03-13 283,14) + (76 500-49 185) + (59 500 – 17 010) + (4 901 850 –
4 681 266,75) - 1 721,59 – 10 391 = 315 300 грн/рік
Фактичний річний економічний ефект від впровадження результатів
дисертаційної роботи представлено в таблиці 5.8.
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Таблиця 5.8.
Фактичний річний економічний ефект від впровадження результатів
дисертаційної роботи

№

Найменування
показника

1 Капітальні витрати
1.1 Автоматична станція
дозування
використовуваного
реагенту К онс
1.2 Монтажні роботи К ом р
1.3 Пуско-налагоджувальні
роботи К опн
2 Всього по 1.1+1.2+1.3
3 Експлуатаційні витрати
3.1 Витрати на поточний
ремонт труб
3.2 Витрати на підживлення
системи охолодження
3.3 Витрати на скидання
води, що циркулює
3.4 Витрати електроенергії
3.5 Витрати на використання
інгібітора
4 Всього по
3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
5 Економічний ефект,
тис. грн / рік

Вартість з ПДВ, тис. грн / рік
Без реагентної
обробки
-

З реагентної
обробкою

-

7,59

-

1,8

-

1,0

-

10,39

50,3

13,28

76,5

49,18

59,5

17,01

4 901,85

4 681,26

-

1,72

5 088,15

4 762,45
315,3
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Висновки до розділу 5
1.

Успішно

впроваджена

в

систему

охолодження

випарних

конденсаторів VCXS700 ПрАТ «ДАНОН-КРЕМЕЗ», м. Кременчук розроблена
методика дослідження процесів накипоутворення і корозії. Результати
дисертаційної роботи були використані для розробки технологічних рішень
підвищення ефективності роботи випарних конденсаторів ПрАТ «ДАНОНКРЕМЕЗ».
2.

Розроблена і впроваджена технологія введення досліджуваного

інгібітору корозії і накипоутворення в систему охолодження в автоматичному
режимі за допомогою насоса-дозатора Prominentbeta/4.
3.

В

результаті

проведення

дослідно-промислових

випробувань

встановлено, що данний інгібітор запобігає процесам накипоутворення на
поверхні теплообмінного обладнання. Транспорт солей жорсткості 93% при
нормі 90%, індекс Різнера 5,93 при нормі 6. Випробуваний інгібітор дозволяє
знизити швидкість електрохімічної корозії до нормативної величини (≤0,100
мм/рік).
4.

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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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 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 донорно-акцепторному механізму.
4.

Проведені

експериментальні

дослідження

дають

підставу

стверджувати, що при підвищенні концентрації солей лужноземельних металів
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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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порівняльного аналізу.
Нечитайло Н.П. Применение ингибиторов коррозии на основе

2.

фосфоновых кислот в оборотных системах охлаждения / Н.П. Нечитайло, Е.Н.
Косюк

//

Будівництво.

Матеріалознавство.

Машинобудування.

Серія:

«Стародубовські читання 2016». – Дніпропетровськ, 2016, – С. 120 – 124.
Особистий внесок здобувача:аналіз літературних даних, виконання
порівняльного аналізу, розробка методики проведення експерименту, обробка
результатів експерименту, аналіз та узагальнення отриманих результатів.
3.

Нечитайло Н.П. Парный нелинейный регрессионный анализ

коррозионных испытаний фосфоновых кислот / Н.П. Нечитайло, Е.Н. Косюк //
Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. тр.; ГВУЗ
«Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры» Днепр: ПГАСА, 2016 - Вып. 92 - С.87-93.
Особистий внесок здобувача: аналіз літературних даних, виконання
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Нечитайло
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Н.П.

Ингибирование

осадкообразования

в

баромембранных процесах и оборотних системах охлаждения / Н.П. Нечитайло,
Е.Н.

Косюк,

Д.А.

Решетняк

//

Строительство,

материаловедение,

машиностроение: сб. научн. тр.; ГВУЗ «Приднепровская государственная
академия строительства и архитектуры» - Днепр: ПГАСА, 2017 - Вып. 98 С.107-113.
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результатів експерименту, аналіз та узагальнення отриманих результатів.
5.

Нечитайло Н.П. Определение основных факторов, влияющих на

биологическое обрастание мембран / Н.П. Нечитайло, Е.В. Нестерова, Е.Н.
Косюк,

Д.А.

Решетняк

//

Вестник

ПГАСА.;

ГВУЗ

«Приднепровская

государственная академия строительства и архитектуры» - Днепр: ПГАСА,
2017 - Вып. 2 - С.85-92.
Особистий внесок здобувача: аналіз літературних даних, виконання
порівняльного аналізу.
6.

Кравчук

А.М.

Ингибирование

осадкообразования

в

баромембранных процессах / А.М. Кравчук, Н.П. Нечитайло, Е.Н. Косюк, Д.А.
Решетня

//

Будівництво.

Матеріалознавство.

Машинобудування.

Серія:

«Стародубовські читання 2017».– Дніпро, 2017, – Вип. 96. - С. 84 – 89.
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7.

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 // Проблеми водопостачання, водовідведення та
гідравліки: наук.-тех. зб.; Київ. нац. у-т буд-ва і арх. – Київ: КНУБА, 2017 –
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Публікації у виданнях іноземних держав та у виданнях, включених до
міжнародних наукометричних баз
Нечитайло

8.

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
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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.
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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
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аналіз
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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
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Додаток Б
Вихідна інформація для проведення кореляційно-регресійного аналізу
Таблиця Б1
Результати експериментів по підбору концентрації інгібітора, яка забезпечує
максимальний ступінь захисту (Z = 89 - 95%) при температурі 25 ° С
№

Концентрація
ІК, мг/дм3

рН

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3,85
3,85
3,9
3,92
3,96
3,97
4,5
5,7
6,2
6,7
6,9
7
7,2
7,5
7,8
8
8,7
8,9
9,2
9,5
10,2
10,8
12
12,3
14,8
15,3
17,2
18,5
19,3
21,5
23
23,5
23,8
23,9
25

7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7

Лужність
загальна
мг-кв/дм3
0,83
0,83
0,85
0,86
0,86
1,23
1,23
1,26
1,3
1,3
1,83
1,83
1,92
2,3
2,4
2,7
2,71
2,8
2,85
2,9
3,3
3,3
3,6
3,7
3,9
3,4
3,45
3,6
3,67
3,7
4,7
4,7
4,9
5,1
5,1

Жорсткість загальна,
мг-экв/дм3

Хлориди,
мг/дм3

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
6
6
6
6
6
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
9
9
9
9
9
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2

65
65
65
65
70
80
85
90
105
120
130
133
139
141
145
185
185
190
192
195
218
218
268
268
288
365
375
375
380
475
588
588
590
600
600

181

Таблиця Б2
Результати експериментів по підбору концентрації інгібітора, яка забезпечує
максимальний ступінь захисту (Z = 89 - 95%) при температурі 30°С
№

Концентрація
ІК, мг/дм3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3,96
4,3
4,5
4,62
5
5,4
6
6,5
6,6
7
7,2
7,5
8,2
8,6
8,8
9,2
9,5
10,2
10,7
11
12,5
12,9
15
15,7
19,3
19,8
21,5
22,3
23,8
24,9
26,3
28,2
29,8
33,7
38,5

рН

Лужність
загальна
мг-кв/дм3

Жорсткість загальна,
мг-экв/дм3

Хлориди,
мг/дм3

7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7

0,83
0,83
0,85
0,86
0,86
1,23
1,23
1,26
1,3
1,3
1,83
1,83
1,92
2,3
2,4
2,7
2,71
2,8
2,85
2,9
3,3
3,3
3,6
3,7
3,9
3,4
3,45
3,6
3,67
3,7
4,7
4,7
4,9
5,1
5,1

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
6
6
6
6
6
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
9
9
9
9
9
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2

65
65
65
65
70
80
85
90
105
120
130
133
139
141
145
185
185
190
192
195
218
218
268
268
288
365
375
375
380
475
588
588
590
600
600
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Таблиця Б3
Результати експериментів по підбору концентрації інгібітора, яка забезпечує
максимальний ступінь захисту (Z = 89 - 95%) при температурі 35°С

№

Концентрація
ІК, мг/дм3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

4,16
4,53
4,72
4,68
5,20
5,62
6,20
6,55
6,65
7,10
7,35
7,82
8,52
9,05
9,19
9,51
9,92
10,66
11,06
11,48
13,04
13,34
15,56
16,23
20,20
20,60
22,58
22,98
24,72
26,08
27,37
29,29
30,92
34,00
39,00

рН

Лужність
загальна
мг-кв/дм3

Жорсткість загальна,
мг-экв/дм3

Хлориди,
мг/дм3

7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7

0,83
0,83
0,85
0,86
0,86
1,23
1,23
1,26
1,3
1,3
1,83
1,83
1,92
2,3
2,4
2,7
2,71
2,8
2,85
2,9
3,3
3,3
3,6
3,7
3,9
3,4
3,45
3,6
3,67
3,7
4,7
4,7
4,9
5,1
5,1

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
6
6
6
6
6
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
9
9
9
9
9
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2

65
65
65
65
70
80
85
90
105
120
130
133
139
141
145
185
185
190
192
195
218
218
268
268
288
365
375
375
380
475
588
588
590
600
600
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Таблиця Б4
Результати експериментів по підбору концентрації інгібітора, яка забезпечує
максимальний ступінь захисту (Z = 89 - 95%) при температурі 40°С

рН

Лужність
загальна
мг-кв/дм3

Жорсткість загальна,
мг-экв/дм3

Хлориди,
мг/дм3

4,30
4,53
4,70
4,72
5,49

7,2
7,5
8
8,5
8,7

0,83
0,83
0,85
0,86
0,86

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

65
65
65
65
70

5,75
6,28
6,60
6,70
7,20
7,40
8,06
8,85
9,50
9,35
9,83
10,30
11,09
11,56
12,08
13,20
13,60
16,35
16,90
21,18
21,61
23,48
24,14
25,00
26,20
28,30
29,50
32,25
34,50
39,50

7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7

1,23
1,23
1,26
1,3
1,3
1,83
1,83
1,92
2,3
2,4
2,7
2,71
2,8
2,85
2,9
3,3
3,3
3,6
3,7
3,9
3,4
3,45
3,6
3,67
3,7
4,7
4,7
4,9
5,1
5,1

4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
6
6
6
6
6
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
9
9
9
9
9
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2

80
85
90
105
120
130
133
139
141
145
185
185
190
192
195
218
218
268
268
288
365
375
375
380
475
588
588
590
600
600

№

Концентрація
ІК, мг/дм3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Таблиця Б5
Результати експериментів по підбору концентрації інгібітора, яка забезпечує
максимальний ступінь захисту (Z = 89 - 95%) при температурі 45°С

№

Концентрація
ІК, мг/дм3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

4,5
4,63
4,72
4,75
5,5
5,8
6,3
6,7
6,9
7,2
7,5
8,5
9
9,2
9,5
10,2
10,5
12,1
12,7
12,9
13,4
13,7
18
18,5
21,8
22
24
24,5
25
26,3
28,5
30
34
35
40

рН

Лужність
загальна
мг-кв/дм3

Жорсткість загальна,
мг-экв/дм3

Хлориди,
мг/дм3

7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7
7,2
7,5
8
8,5
8,7

0,83
0,83
0,85
0,86
0,86
1,23
1,23
1,26
1,3
1,3
1,83
1,83
1,92
2,3
2,4
2,7
2,71
2,8
2,85
2,9
3,3
3,3
3,6
3,7
3,9
3,4
3,45
3,6
3,67
3,7
4,7
4,7
4,9
5,1
5,1

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
6
6
6
6
6
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
9
9
9
9
9
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2

65
65
65
65
70
80
85
90
105
120
130
133
139
141
145
185
185
190
192
195
218
218
268
268
288
365
375
375
380
475
588
588
590
600
600

185

Додаток В

186

187

Додаток Г

188

189

190

191

192

