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Об’єктом дослідження є процеси очищення шламів мокрої

газоочистки металургійного виробництва на основі флокуляції та

седиментації  завислих часток.

Предмет досліджень – рішення питань екологічної безпеки при

очищенні та зневодненні шламів металургійних підприємств на основі

запропонованих методик пошуку оптимальних умов флокуляції і збереження

міцності флокул при їх транспортуванні для агрегатоутворення твердої фази.

Дисертаційне дослідження присвячене розв’язанню задач екобезпеки

при пошуку оптимальних умов очищення та зневоднення тонкодисперсних

шламів металургійних виробництв з використанням інноваційного рішення

щодо процесу агрегатоутворення завислих часток шляхом флокуляції твердої

фази.

У вступі обґрунтовано наукову актуальність дисертаційної роботи,

сформульовано мету і задачі, визначено об’єкт, предмет і методи

дослідження, показано зв’язок роботи з науковими темами, сформульовано

наукову новизну та наведено практичне значення отриманих результатів.

Перший розділ присвячено аналізу та систематизації наукових і

статистичних даних, отриманих з джерел інформації, щодо впливу
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металургійного виробництва на екологічний стан навколишнього

середовища, сучасних методів очищення стічних вод і шламів, процесів

зневоднення та утилізації осадів підприємств металургійної галузі. Визначені

основні тенденції з пошуку шляхів розв’язання задач екологічної безпеки на

металургійних підприємствах відповідно до методів інтенсифікації процесу

очищення стічних вод і шламів при використанні флокулянтів, для яких

позначені оптимальні умови використання для підвищення рівня безпечності

та екологічної якості на виробництві. На підставі аналізу обґрунтовано

наукові задачі дисертаційного дослідження.

У другому розділі наведено характеристику засобів та методів

дослідження технологічних рішень для підвищення екологічної ефективності

очищення шламів на основі флокуляції. Лабораторні досліди з вивчення

флокуляції і особливостей змін швидкості осідання флокул, визначення

гідродинамічного впливу на флокули, встановлення складу та властивостей

речовин здійснювалось за допомогою об’ємних, вагових та фізико-хімічних

методів дослідження за стандартними методиками. Експериментальні роботи

з модельними шламами проводилися в лабораторії кафедри хімічної техніки

та промислової екології НТУ «ХПІ» і відокремленій аналітичній лабораторії

ТОВ «НТЦ «Екомаш».

Третій розділ присвячений результатам експериментальних дослідів

флокуляції тонкодисперсних шламів, проведених в лабораторних умовах з

модельними суспензіями і в промислових умовах на реальних стічних водах

металургійних виробництв на модулі очищення стічних вод. У розділі

досліджені питання екологічної безпеки при отриманні металонаповнених

композитів з використанням відходів металургійного виробництва.

За експериментальними дослідами отримані такі результати:

– досліджено вплив концентрації твердої фази модельних шламів

мокрої очистки газу і витрати флокулянту на зміни величини швидкості

осідання твердої фази і міцності флокул;
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– визначена оптимальна концентрація твердої фази, при якій

флокуляція здійснюється найбільш ефективно, а саме для дослідженого виду

шламу вона склала 8–12 г/л;

– установлено, що зміни швидкості руху рідини додатково на і понад

1–1,5 м/с призводить до значного руйнування флокул, що є більш дієвим за

тривалість перебігу процесу за висновками дослідження гідромеханічного

впливу на агрегати, руйнуюча дія якого залежить від концентрації твердої

фази, часу та інтенсивності перемішування сфлокульованого шламу;

–  виявлено, що вологість осаду та ефективність затримання твердої

фази залежить від міцності флокул перед центрифугою;

– встановлена залежність міцності флокул від параметрів

агрегатоутврення (концентрації, витрати флокулянта та продуктивності) за

результатами дослідження ефективності затримання твердої фази і

зневоднення тонкодисперсних шламів металургійного підприємства на

модулі очищення і зневоднення шламу;

– визначені умови утилізації дрібнодисперсного пилу ливарних

виробництв в якості наповнювача композитів холодного затвердіння за

результатами дослідження впливу дисперсної твердої фази металевих

відходів на міцність та експлуатаційні характеристики металонаповнених

епоксидних  композитів.

У четвертому розділі подані результати статистичної обробки даних

експериментів, математичного моделювання процесів очищення й

зневоднення шламів та пошуку оптимальних значень параметрів утилізації з

урахуванням вимог екологічної безпеки для металургійного виробництва. За

отриманими аналітичними даними надані такі висновки:

– установлені розрахункові залежності дозволяють визначати

кількість флокулянту або швидкість осадження флокул при врахуванні інших

чинників, вплив факторів агрегатоутворення на зміну швидкості осідання

твердої фази і залишкову міцність флокул після гідродинамічного впливу;
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– визначені розрахункові залежності для промислового модуля

надають можливість оперативно розрахувати концентрацію твердої фази в

шламі, кількість флокулянту та швидкість осадження флокул до відстійника

та після нього, на основі яких робиться заключення про досягнення певного

рівня екологічної ефективності зневоднення осаду у центрифузі та

відповідності вимогам екобезпеки при утилізації шламів;

– прийнято за оптимальний екобезпечний вміст наповнювача для

досліджуваних металонаповнених епоксидних композитів з використанням

відходів у концентраційному інтервалі  45–60 % мас.

У п’ятому розділі розроблено науково-обгрунтовані рекомендації щодо

вибору оптимальних умов проведення процесу очищення та зневоднення

шламів металургійних виробництв і надані такі результати.

1. Визначені мінімальні витрати флокулянту шляхом контролю

залишкової швидкості осадження флокул перед зневоднюючим

устаткуванням відповідно до запропонованих рекомендацій щодо вибору

оптимальних технологічних параметрів очищення стічних вод після

очищення газів у металургійному виробництві, методики підбору робочих

параметрів устаткування, критерію міцності флокул. Встановлено за

необхідне підтримувати постійною концентрацію твердої фази у стічній воді,

що надходить на очищення, або регулювати витрати флокулянту залежно від

концентрації твердої фази в шламі для досягнення необхідного критерію

міцності флокул і потрібного рівня екологічної безпечності стічних вод.

2. Розроблена удосконалена схема технологічного рішення очищення

стічних вод і зневоднення шламів з урахуванням можливості автоматичного

управління процесами для досягнення певного рівня екологічної

ефективності утилізації шламів.

Ключові слова: вплив стічних вод на довкілля, екологізація виробництва,

завислі частки, зневоднення осаду, очищення стічної води, флокуляція,

агрегатоутворення, утилізація відходів, ефективність утилізації шламів,

екологічна безпека.
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 SUMMARY

Briankin O. Improvement of the environmental safety of metallurgical plants

by cleaning, dewatering and utilizing sludge. – Qualifying scientific work as a

manuscript.

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 101 – Ecology

(10 – Natural Sciences). – National Technical University "Kharkiv Polytechnic

Institute" of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021.

The work is carried out at the Department of Chemical Engineering and

Ecology of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" of

the Ministry of Education and Science of Ukraine.

The object of the research is the processes of cleaning sludge from wet gas

cleaning of metallurgical production based on flocculation and sedimentation of

suspended particles.

The subject of the research is  the  solution  of  environmental  safety  issues

during the purification and dehydration of sludge from metallurgical enterprises

based on the proposed methods for finding optimal conditions for flocculation and

maintaining the strength of floccules during their transportation for the aggregation

of the solid phase

The thesis research is devoted to solving environmental safety problems

when searching for optimal conditions for cleaning and dewatering fine sludge

from metallurgical industries using an innovative solution on the process of

aggregation of suspended particles by flocculation of the solid phase.

In the introduction, the scientific relevance of the thesis is substantiated, the

aim and objectives are formulated, the object, subject and methods of research are

determined, the connection of work with scientific topics is shown, the scientific

novelty is formulated and the practical significance of the results obtained is given.

The first section is devoted to the analysis and systematization of scientific

and statistical data obtained from information sources on the impact of

metallurgical production on the environment, modern methods of wastewater and
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sludge treatment, processes of dehydration and disposal of sludge from

metallurgical enterprises. The main trends in the search for ways to solve

environmental safety problems at metallurgical enterprises in accordance with the

methods of intensifying the process of purification of wastewater and sludge using

flocculants are determined, for which the optimal conditions of use are indicated to

increase the level of environmental safety in production. Based on the analysis, the

scientific tasks of the dissertation research are substantiated.

The second section describes the means and methods of researching

technological solutions to improve the environmental efficiency of sludge

treatment based on flocculation. Laboratory experiments to study flocculation and

the characteristics of changes in the sedimentation rate of floccules, to determine

the hydrodynamic effect on floccules, to establish the composition and properties

of substances are carried out using volumetric, weight and physicochemical

research methods according to standard techniques. Experimental work with

sludge is carried out in the laboratory of the Department of Chemical Engineering

and Ecology of NTU "KhPI" and a secluded analytical laboratory of

LLC "STC "Ekomash".

The  third  section  is  devoted  to  the  results  of  experimental  studies  of

flocculation of fine sludge, carried out in laboratory conditions with model

suspensions and in industrial conditions on real waste waters of metallurgical

plants for wastewater treatment modules. The section investigates the issues of

environmental safety in the production of metal-reinforced composites using

metallurgical waste.

According to experimental experiments, the following results are obtained:

– the influence of the concentration of the solid phase of model sludge of

wet gas cleaning and the flow rate of the flocculant on the change in the rate of

sedimentation of the solid phase and the mystics of floccules is investigated;

– the optimal concentration of the solid phase is established, at which

flocculation is carried out most effectively, namely, for the investigated type of

sludge, it is 8–12 g/l;
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– it is found that changes in the speed of fluid movement by more than 1–

1.5 m/s lead to significant destruction of floccules, which is more effective than the

duration of the process, according to the conclusion of the study of

hydromechanical action on aggregates, the destructive effect of which depends on

the concentration of the solid phase, time and intensity of mixing flocculated

sludge;

– it is found that the moisture content of the sediment and the efficiency of

the retention of the solid phase depends on the strength of the floccules before the

centrifuge;

– the  dependence  of  the  strength  of  floccules  on  the  parameters  of  the

aggregate-setting (concentration, flocculant consumption and productivity) is

established based on the results of a study of the efficiency of the retention of the

solid phase and dehydration of fine sludge from a metallurgical enterprise for

purification and dehydration modules

– the conditions for the utilization of fine dust from foundries as a filler for

cold-curing composites are determined based on the results of a study of the effect

of the dispersed solid phase of metal waste on the strength and performance

characteristics of metal-filled epoxy composites.

The fourth section presents the results of statistical processing of

experimental data, mathematical modeling of sludge treatment and dewatering

processes, and the search for optimal values of disposal parameters, taking into

account environmental safety requirements for metallurgical production. Based on

the analytical data obtained, the following conclusions are obtained:

– calculated dependencies are established that make it possible to determine

the amount of flocculant or the deposition rate of floccules, taking into account

other factors, the influence of aggregation factors on the change in the

sedimentation  rate  of  the  solid  phase  and  the  residual  strength  of  floccules  after

hydrodynamic action;

– calculated dependencies for the industrial module are determined that

provide an opportunity to quickly calculate the concentration of the solid phase in
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the sludge, the amount of flocculant and the sedimentation rate of floccules to the

settling  tank  and  after  it,  on  the  basis  of  which  a  conclusion  is  made  on  the

achievement of a certain level of environmental efficiency of sludge dewatering in

a centrifuge and compliance with environmental safety requirements during

disposal sludge;

– accepted as the optimal Eco-friendly content of the filler for the

investigated metal-based epoxy composites using waste in a concentration range of

45–60 wt%.

In the fifth section, scientifically grounded recommendations for the choice

of optimal conditions for the process of purification and dehydration of sludge

from metallurgical industries are developed and the following conclusions are

drawn.

1. The minimum costs of the flocculant are determined by controlling the

residual sedimentation rate of floccules before dewatering equipment in

accordance with the proposed recommendations for the selection of optimal

technological parameters for wastewater treatment after gas purification in

metallurgical production, methods for selecting operating parameters of

equipment, criteria for floccule strength. It is established that it is necessary to

maintain a constant concentration of the solid phase in the wastewater supplied for

treatment, or to regulate the flow rate of the flocculant depending on the

concentration of the solid phase in the sludge to achieve the required criterion of

floccule strength and the required level of environmental safety of wastewater.

2. An improved scheme of technological solutions for wastewater treatment

and sludge dewatering is developed, taking into account the possibility of

automatic control of processes to achieve a certain level of environmental

efficiency of sludge disposal.

Keywords: impact of wastewater on the environment, greening of

production, suspended particles, sludge dewatering, wastewater treatment,

flocculation, aggregation, waste disposal, efficiency of sludge disposal,

environmental safety.
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