
Альманах науки 

 

16 

УДК 504.06 

Литвиненко В.А., 

студент, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» 

 

ЗАСТОСУВАННЯ УСТАНОВКА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

СПАЛЮВАННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ ВІД 

ГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІНУ НА ПАТ «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» 
 

 У статті представлено підходи до очищення стічних вод хімічного підприємства «Чернігівське Хімволокно». 

Метою є забезпечення ефективної очистки стічних вод підприємства «Чернігівське Хімволокно» які містять 

гексаметилендіамін, після високотемпературної обробки стічної води. У роботі вибрано метод 

високотемпературного спалювання рідких відходів який забезпечить високоефективне очищення стічної води . 

Об’єктом даної роботи є процес очистки стічних вод на установці. Предметом дослідження є стічні води які 

містять гексаметилендіамін до і після процесу очистки. 

У статті розглянуто і науково обґрунтовано процеси які спричиняють забруднення вод на підприємстві, 

розглянуто технологічний процес виробництв «Анід» та «Капрон» на ПАТ «Чернігівське Хімволокно»; зроблений 

аналіз методів очистки стічних вод які містять гексаметилендіамін та запропоновано найбільш ефективний 

метод; запропоновано технологічну схему вибраної установки та розраховані основні параметри установки для 

високотемпературного спалювання рідких відходів які містять ГМД. 

Ключові слова: гексаметилендіамін, високотемпературне спалювання, стічні води, синтетичні волокна, очищення 

промислових вод. 

 

ПАТ "Чернігівське Хімволокно"- одне з 

провідних підприємств хімічної промисловості 

України Його виробничі площі займають 240 

гектарів. У цехах розміщується сучасне 

обладнання, що дозволяє виробляти широкий 

асортимент продукції. Основною сировиною 

для виробництва є сіль гексаметилендіаміну, 

що і є основним забруднювачем навколишнього 

середовища. Вже використана сіль АГ 

найбільше накопичується у воді яка 

використовується у виробництві і потім 

скидають у ставки накопичувачi [1]. 

Гостро стоїть проблема по очищенню саме 

стічних вод які містять гексаметилендіамін. Ці 

води лише відстоюються у ставках-

відстійниках та проходять очищення по 

технологічній схемі разом з стічними водами 

які не містять гексаметилендіамін, що є 

неправильним з екологічної точки зору. Бо 

залишки гексаметилендіаміну потрапляють у 

річку Білоус яка є джерелом води для 

населення м. Чернігів та навколо 

розташованих сіл та містечок. Використання 

такої води призводить до хвороб населення, 

також страждає флора та фауна самої річки та 

територій навколо неї. Спостерігається 

зменшення популяцій риби та збільшення 

коефіцієнту цвітіння річки. 

Проаналізувавши усі негативні наслідки 

діяльності ПАТ «Чернігів Хімволокно» 

запропоновано впровадити додаткову 

установку для очищення стічних вод які 

містять гексаметилендіамін. 

Найменування водного об'єкту який 

приймає стічні води - р. Білоус. Категорія 

стічних вод - промливневі води. Фактичне 

одержання стічних вод - 102,7 м3 /год. 

Затверджене одержання стічних вод - 102,7 

м3 /год. Затверджений граничнодопустимий 

скид (ГДС) і склад стічних вод вказано в табл. 

1 [2]. 

Показники складу 

стічних вод 

Фактична    

концентрація мг/л 

Фактичний 

скид, г/год 

Допустима концентрація (ДК), 

г/куб.м 

Затверджений 

ГДС, г/год 

Зважені речовини 22 2259 300,0 2259 

Мінеральний склад 448 46010 656,5 46010 

Хлориди 57 5854 224,3 5854 

Гексаметилендіамін 4,9 503 270 503 

Нафтопродукти 0,4 41 2,0 31 

Сульфати 83 8524 336,0 8524 

Залізо 0,3 31 0,5 31 

Нітрати 2,0 205 40 205 

Капролактам 0,9 60 4 67 

Табл. 1 – Затверджений граничнодопустимий скид (ГДС) 
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Фактичне одержання стічних вод - 6,6 

м3 /год. Затверджене одержання стічних вод - 

6,6 м3 /год. 

Найбільше вода використовується в 

нововведеному каландровому цеху, де планується 

введення нового очисного спорудження. 

Обсяги водопостачання для каландрового 

цеху становлять: 

1) на господарсько-побутові потреби становить 

38,65 м3 /добу (в т.ч. на зволоження повітря в 

лабораторії - 0,24 м3 /добу, на полив твердого 

покриття та зелених насаджень - 3,5 м3 /добу); 

2) на виробничі потреби: з існуючого 

водопроводу пом'якшеної води 13,0 м /добу на 

приготування просочувального розчину; з 

існуючого водопроводу освітленої води: 88 

м3 /добу - на підживлення оборотної системи 

охолодження валів доріжки охолодження, 

2x10 м3 /добу - на промивання обладнання 1 

раз в тиждень після двох циклів просочування. 

Обсяги зворотного водопостачання складають 

1368 м3 /добу. 

Скид стоків: побутових - 34,91 м3 /добу в 

існуючу мережу побутової каналізації, 

виробничих – 10 м3 /добу (промивка 

обладнання після 1-го просочування - 1 раз на 

тиждень, 5 разів на рік) - на установку 

очищення "Split-O-MatSOM 3000" та 

направлення на утилізацію; 10 м3 /добу 

(промивка обладнання після ІІ-го 

просочування - 1 раз на тиждень, 52 разів на 

рік) - на установку очищення "Split-O-

MatSOM 3000" та направленням в виробничо-

побутову мережу каналізації [3]. 

Також на підприємстві є специфічні 

забруднені води. В процесі технологічного 

отримання синтетичного волокна "Анід" 

мають місце стічні води які містять 0,2 % 

гексаметилендіаміну (ГМД). За своєю 

токсичністю ці води не можуть бути прийняті 

на споруди біохімічної очистки чи скинуті у 

водойми. Для їх ліквідації пропонується 

ввести установка по спалюванню.  

Показник утворення в області токсичних 

відходів першого класу небезпеки є одним з 

найбільших в державі за рахунок промислових 

стічних вод з вмістом гексаметилендіаміну, які 

утворюються на ПАТ "Чернігівське 

Хімволокно". Для їх знешкодження можливе 

застосування спеціальної установки - станції 

спалювання води яка містить 

гексаметилдіамін. Рідкі відходи спалюються в 

циклонних печах при температурі 10000 С, при 

цьому утворюються окисли азоту і вуглецю,  

але  пари гексаметилендіаміну у вихідних 

газах відсутні.  

Досить ефективною є дослідно-промислова 

установка вогневого знешкодження рідких 

токсичних відходів (ДПУ) з системою 

газоочищення. Установка здатна переробляти 

5,1 тис. м3 відходів в рік, у вигляді мастильної 

емульсії, водного розчину капролактаму та 

його олігомерів [4].  

У якості основного палива приймають 

природний газ. У якості резервного палива 

прийнятий мазут. Метод виробництва - 

спалювання води з вмістом гексаметилендиаміну. 

На виробничу установку для спалювання 

стоків, які містять ГМД, повинно надходити 

стоків не більше 2,5 м3 /год. 

Кількість ГМД у стоці - 0,2 %. 

Параметри циклонної топка  для 

спалювання стічних вод, які містять ГМД: 

1) внутрішній діаметр циклона 1200 мм;  

2) висота циліндричної частини 1800 мм,; 

3) діаметр виходу - 650 мм.  

Зона горіння палива знаходиться у верхній 

частині циклона (висота - 500 мм, діаметр 700 

мм). В цю зону (крізь 4 горілки) надходить 

суміш природного газу та повітря. Горілки 

розташовані тангенціально, мають водяне 

охолодження сопла. 

Газ змішується з повітрям до виходу з сопла 

проводиться подачею газу у кільцеву камеру, 

звідки газ крізь отвори надходить у потік 

повітря. Подача ГМД проходить завдяки 

форсункам. Для наглядання за процесом 

горіння газу та спалювання ГМД циклон має 8 

гляділок, з яких 4 знаходяться на 

повітряпроводах та 4 у корпусі циклону. 

Охолодження циклона проводиться за 

допомогою річної освітленої води, яка 

надходить у водяну сорочку за допомогою 

двох колекторів. 

Характеристика продукції, що спалюється. 

ГМД - тверда, безбарвна, кристалічна 

речовина, має важкий неприємний запах, 

димить на повітрі. Температура плавлення - 

+40 °С, температура кипіння - +200° С. 

Хімічний склад продуктів спалювання: 

1) Вуглекислий газ - 9,8 - 10,8 %; 

2) Кисень - 2,8 - 3,8 %; 

3) Оксид вуглецю – відсутній; 

4) Азот - 86,0 - 86,6%; 
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Технологічного процес. Вода, що містить 

ГМД, надходить з баку, який знаходиться у 

підвалі розчинення солі АГ хіміко-

прядильного цеху "Анід". 3а допомогою 

насосів по колектору вода надходить у ставки 

накопичувачі, а звідти насосами № 6 і № 7 в 

ємкості стічних вод з ГМД №1 і №2. Потім 

вода насосами №1, №2, №3, №4 подається на 

форсунки у циклонні печі №1, №2, №3 На рис 

1 зображено технологічну схему циклонної 

топки для спалювання рідких відходів які 

містьтя гексаметилендіамін. 

 
Рис. 1 - Технологічна схема циклонної топки для спалювання рідких відходів які містьтя 

гексаметилендіамін 

 

Температура на виході із топки становить 

810 - 825 °С, яка підтримується горінням газу, 

призводить до випаровування води і 

вигоранню органічних домішок. Далі водяні 

пари і продукти горіння надходять у газоходи, 

охолоджуються холодним повітрям вентиляторів 

присадки №1, №2, №3 та через димові труби 

викидаються в атмосферу. 

Норми технологічного процесу. Основним 

показником являється температура газів за 

циклоном, так як саме цей фактор дає 

вигорання органічної частини води. 

Температура цехових газів за циклоном 

повинна підтримуватися у рамках 820 - 870 °С. 

З режимних карт циклонних печей маємо 

максимальну концентрацію забруднюючих речовин: 

1) NОx в перерахунку на двоокис азоту:  

CNОx =62,6 мг/м3 ; 

2) Оксид вуглецю: Ссо = 47,3 мг/м3 . 

3)  Об'єм   повітря,   необхідний для   

спалювання 1 м3 газу        становить 9,995 м3 ; 

4) Об'єм димових газів на виході з труби – 

2,024 м3 /сек. 

При скиданні вони не порушують 

природний баланс водойми, включаючись в 

трофічні системи (хижі коловертки, 

малощетинкові черви, сисні інфузорії - 

представники 3-го трофічного рівня є 

відмінним кормом для риб; нематод, 

коловертки - представники 2-го трофічного 

рівня; підсилюють бактеріальне очищення в  

Ефективна технологія, дозволяє забезпечити 

стабільну кількість очищення води при: 

1) гідравлічних навантаженнях від 25 до 100%; 

2) концентраціях забруднення від 50 до 500 

мг/л БПК; 

3) зниження температури стоків до +10  С. 

При тривалих перервах в подачі СВ або 

електроенергії, біореактор швидко (протягом 

декількох діб) входить в оптимальний режим 

роботи.  

Ефективне очищення стічних вод від 

гексаметилендіаміна досягається застосуванням 

установки високотемпературного спалювання 

рідких відходів. 

Застосування установки дозволяє 

ефективно очищувати стічні води від ГМД. 

Перевагою є те, що така установка дозволяє 

очищувати воду без утворення побічних 

речовин, вода після очищення є безпечною для 

скидання в водне середовище, або для 

повторного використання у виробництві. 
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Литвиненко В.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СЖИГАНИЯ ЖИДКИХ ОТХОДОВ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА НА ОАО «ЧЕРНИГОВХИМВОЛОКНО» 

В статье представлены подходы к очистке сточных вод химического предприятия «Черниговское Химволокно». 

Целью является обеспечение эффективной очистки сточных вод предприятия «Черниговское Химволокно», 

которые содержат гексаметилендиамин, после высокотемпературной обработки сточной воды. В работе выбран 

метод высокотемпературного сжигания жидких отходов который обеспечит высокоэффективную очистку 

сточной воды. Объектом данной работы является процесс очистки сточных вод на установке. Предметом 

исследования являются сточные воды содержащие гексаметилендиамин до и после процесса очистки. 

В статье рассмотрены и научно обоснованы процессы вызывающие загрязнение вод на предприятии, рассмотрен 

технологический процесс производства «Анид» и «Капрон» на ОАО «Черниговское Химволокно»; сделан анализ 

методов очистки сточных вод содержащих гексаметилендиамин и предложен наиболее эффективный метод; 

предложена технологическая схема выбранной установки и рассчитаны основные параметры установки для 

высокотемпературного сжигания жидких отходов содержащих ГМД. 

Ключевые слова: гексаметилендиамин, высокотемпературное сжигание, сточные воды, синтетические волокна, 

очистка промышленных вод. 

 

Lytvynenko V. 

APPLICATION OF INSTALLATION OF HIGH-TEMPERATURE SALES OF LIQUID WASTE FOR 

STEERING WATER TREATMENT FROM HEXAMETHYLENDEIAMINE ON "CHERNIHIV 

HIMVOLOCKINE" 

 The article presents approaches to wastewater treatment of the chemical enterprise Chernihiv Khimvolokno. The purpose is to 

ensure the effective treatment of sewage from Chernihiv Khimvolokno, which contains hexamethylenediamine, after high-

temperature treatment of sewage. The method of high-temperature incineration of liquid waste is chosen in the work, which 

provides high-efficiency treatment of wastewater. The object of this work is the process of wastewater treatment. The subject of 

the study is sewage containing hexamethylenediamine before and after the purification process. 

The article considers and scientifically substantiates the processes which cause water pollution at the enterprise, considers 

the technological process of production of "Anid" and "Kapron" at  "Chernihiv Khimvolokno"; an analysis of sewage 

treatment methods containing hexamethylenediamine was made and the most effective method was proposed; the 

technological scheme of the selected installation was proposed and the main parameters of the installation for high-

temperature incineration of liquid waste containing the HMD were calculated. 

Keywords: hexamethylenediamine, high-temperature combustion, sewage, synthetic fibers, industrial water purification. 
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