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Рассматривается возможность снижения техногенного влияния на окружающую природную среду за счет 

повышения технико-экономичной, социально-экологической эффективности противокоррозионной защиты 
технических сооружений.  
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The possibility of  the technogenous influence decreasing on the environment by the increasing of  the technico-

economical and social-ecological effіciency of the corrosion protection the technical constructions is discussed. 
Key words: corrosion protection, technogenous-ecological safety, inhibitors. 
 
Вступ. Відомо, що техногенний вплив на довкілля підсилюється внаслідок корозії техніч-

них споруд. Це призводить до суттєвого забруднення  грунту, атмосфери, водойм, до пору-
шення збалансованого природокористування, підвищення числа техногенних аварій  та прос-
тоїв промислового обладнання, поривів трубопроводів. 
Аналіз попередніх досліджень. У результаті виникає небезпека не тільки втрат корисно-

го продукту, але й забруднення довкілля продуктами корозії [1-8]. Накопичення продуктів 
корозії в довкіллі впливає на екологічну  рівновагу, зокрема на гідробіонтів, рослинний, тва-
ринний світ, людину. Так, сполуки ванадію (V), вольфраму (W), титану (Ti), нікелю (Ni) 
знижують активність гідролітичних ферментів мікрофлори, що негативно впливає на самоо-
чищення довкілля   [4-9]. 

Багато з накопичених у довкіллі сполук V, Ni, Cd, Cr, Pb, Zn, Co, Cu, Fe та ін. каталізують 
органічні та неорганічні реакції. В результаті можна очікувати непередбачуваний характер 
екологічної небезпеки. Так, сполуки кобальту (Co), заліза  (Fe) здатні утворювати комплекси 
з киснем, які далі вступають в різні реакції з органічними сполуками та порушують фермен-
тативні процеси. Сполуки V, Ni – супертоксиканти ХХІ сторіччя. Ванадій інгібує 13 фермен-
тативних систем, нікель – викликає рак легенів, носу, горла і т.і. [4-10].   

Антропогенно-техногенне інгредієнтне забруднення довкілля містить катіони-, аніони-
активатори, що прискорюють не тільки загальну корозію, але й корозійно-механічні руйну-
вання (КМР) металоконструкцій – основну причину техногенних аварій. До КМР належать 
найбільш небезпечні його види: корозійне розтріскування (КР), воднева деградація (ВД), ма-
лоциклова втома (МЦВ) і ін. Так, фосфати, борати, оксалати – інгібітори загальної корозії в 
лужному середовищі, але є активаторами водневої крихкості високоміцних сталей 
(σВ=1700...2700 МПа), а нітрати – активатори загальної корозії - найбільш ефективно інгібу-
ють ВД сталі [11]. Таким чином, корозійна ситуація здійснює значний вплив на стан екосис-
тем [10-12]. 

Для забезпечення якості навколишнього середовища та техногенно-екологічної безпеки 
технічних споруд застососвують технологічні методи захисту довкілля [13]. Розробка та вдо-
сконалення технологічних процесів (прямі, непрямі технологічні методи) з мінімізацією за-
бруднення довкілля – стратегічний шлях вирішення задач техногенно-екологічної безпеки та 
запобігання техногенних аварій. Одним із ефективних технічних засобів захисту довкілля від 
накопичення продуктів корозії є універсальний метод протикорозійного захисту – інгібітор-
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ний захист. Агресивність природних, технологічних середовищ можна значно знизити інгі-
буванням. Але інгібіторний захист потребує комплексної оцінки щодо його не тільки техні-
ко-економічної, але й соціально-екологічної ефективності. 
Мета роботи. Обгрунтування шляхів зменшення техногенного впливу на довкілля, зок-

рема, на прикладі впровадження інгібіторного захисту технічних споруд і визначення його 
техніко-економічної та соціально-екологічної ефективності. 
Матеріал і результати дослідження. Техніко-економічну та соціально-екологічну ефек-

тивність Е, впровадження інгібіторного захисту, композицією на вторинній сировині, розра-
ховували за декількома економічними ефектами (n=6) [6,14-19]: 

 

                                                                  ∑
=

=

=
6

1

n

і
ЕіЕ  .                                                                        (1) 

 
Економічний ефект у виробника – Евир буде  дорівнювати: 
 
                    Евир = Е1+ Е2+ Е3+ Е4,                                                            (2) 
 
де Е1 – економія у виробника за рахунок скасування платежів – екологічних податків за 

розміщення відходів, викиди, скиди в навколишнє природне середовище (Прв, Пвс, Пс); 
Е2, Е3  – зменшення витрат на транспорт відходів та утримання відвалів;  
Е4 – прибуток від реалізації відходів. 
Споживач отримує економію Е5 за рахунок різниці цін на сировину з відходів і з тради-

ційних захисних матеріалів, тобто скорочення витрат на захист технічних споруд – С3 і запо-
бігання збитку від взаємодії конструкцій з робочим середовищем за рахунок прямих (Сп) і 
непрямих (Снп) втрат: 

 
                                                         Е5 = С3+ Сп+ Снп   .                                                                                      (3) 

 
Соціально-екологічна ефективність утилізації пов’язана із запобіганням техногенних ава-

рій та їх наслідків за рахунок підвищення витривалості металоконструкцій, деталей машин, 
апаратів, трубопроводів під час експлуатації та зниженням екологічної небезпеки розробле-
них захисних композицій (ЗК) [6]: 

 
                                                        Е6 = 0,05∙5∙105 грн,                                                         (4) 

 
де 0,05 – мінімальна імовірність пошкоджень внаслідок дії технологічних середовищ; 0,5 

– max; 5 – еквівалент долару в грн. 
При мінімальній імовірності пошкоджень Е6 буде: 

                                                        Е6 = 25000 грн.                                                                (5) 
                                                      Е1= П = Прв + Пвс+ Пс,                                                      (6) 

 
де Прв, Пвс, Пс – екологічні податки за розміщення відходів, викиди та скиди [20]: 

                            Прв = (∑
=

n

i 1
(Ні∙Олі∙Кв∙Ко∙Кз)+( Ні∙Опі∙Кв∙Ко∙Кз∙Кк)) ∙Кт;                              (7) 

                             Пс= (∑
=

n

i 1
(Ні∙Олі∙Крб∙ Кз)+( Ні∙Опі∙Крб∙Кз∙Кк)) ∙Кт;                                     (8) 

                                 Пвс = (∑
=

n

i 1
(  Ні∙Оі Кнас∙Кф ∙Кз)) ∙Кт ,                                                                                  (9) 

де Олі – обсяг відходів, скидів і-го виду в межах ліміту (згідно з дозволами на розміщення, 
скид), (за квартал або рік). 
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Опі – обсяг понадлімітного розміщення відходів, скиду, т. 
Оі – фактичний обсяг викиду і-ої ЗР, т. 
Ні – проіндексований норматив збору у поточному році, грн/т (із точністю до двох десят-

кових знаків). 
 

                                                         Ні= Нп∙І/100,                                                                 (10) 
 

де Нп – проіндексований норматив збору у попередньому році, грн/т. 
І – індекс споживчих цін (індекс інфляції), за попередній рік,%. За 2007р. І=116,6%. 
 

                                                Ні= Нп∙116,6/100=1,166∙ Нп  ,                                                                      (11) 
 

де Ко,Кв – коефіцієнти, що характеризують (відповідно): обладнаність полігону (Ко = 1, 
при повному захисті довкілля, Ко=3 – при частковому, Ко=10 – для неорганізованого складу-
вання) та відстань (R) полігону від населеного пункту (Кв=1 при R>3 км; Кв= 3 при  R<3 км); 

Кз і Кт – коригуючі коефіцієнти, що встановлюються відповідно від виконання заходів 
скорочення викилів, скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів і від упровадження 
маловідходних і безвідходних ресурсо- і енергозберігаючих технологій (застосовуються при 
складанні річної податкової декларації); 

Кз=1,2 (у перший рік невиконання заходів. Щороку далі при невиконанні заходів Кз збі-
льшується на 20%, тобто в наступному році Кз=1,2 +0,2∙1,2=1,44...); 

Кт=0,8 (при переході на маловідходні, ресурсо- і енергозберігаючі технології);  
Кк – коефіцієнт кратності за понадліміт (К = 0...5). Для 1,2 класу небезпеки відходів        

Кк = 5 (а також при відсутності встановлених лімітів). Тоді Олі дорівнює 0. 
Крб – регіональний (басейновий) коефіцієнт, для Десни, Дніпра (кордон України до     м. 

Києва) Крб=2,5; Крб min=1,8 Дніпро (Каховський гідровузол, включно – до Чорного моря), Крб 
max=3,0 (Тиса, Прут). 

Кнас та Кф – коефіцієнти, що залежать від чисельності населення та народно-
господарського призначення населеного пункту відповідно: 

Кнас 1 1,2 1,35 1,55 1,8 
тис. осіб < 100 100...250 250...500 500...1000 >1000 

Кф 1 1,25 1,65   
 села, 

райцентри 
обласні 
центри 

курортні   

 
При використанні в захисній композиції 50 т/рік відходів (за відсутності встановлених лі-

мітів на розміщення): 
                                                Прв= Ні ∙О∙Кв∙Ко∙Кз∙Кк∙Кт, грн/рік.                                       (12) 

 
Відход К (ЧВО ”Хімволокно”), 3 клас небезпеки. За Постановою КМУ від 14.11.2007 р. № 

1317 [20]: 
                                                Ні=116,6 ∙ Нп=1,166 ∙ 6,8=7,93.                                            (13) 

Кв=3, Ко=3, Кк=5, Кт=1 Кз=1. 
Прв=7,93∙50∙3∙3∙5=17842,50 грн/рік. 

 
При захороненні відходів, в повітря, водойми попадає 1% забруднення, тоді: 

                                      Пс=О∙Ні∙Крб∙Кз∙Кк∙Кт ;      ОДРв=0,54 мг/л                                     (14) 
О=0,5 т/рік;               Нп=1469 грн/т;            Ні=116,6 ∙1469=1712,85 грн/т; 
Крб=2,5, Кз=1, Кт=1, Кк=5. 
Пс=0,5∙1712,85∙2,5∙5=10705,31 грн/рік. 
Пвс=0,5∙Ні ∙1,35∙1,25     ОБРВс.д.=0,09 мг/м3. 
Нп=228 грн/т    Ні=228∙1,166 =265,85 грн/т. 
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Пвс=0,5∙265,85∙1,69=224,64 грн/рік. 
П=17842,50+10705,31+224,64=28772,45 грн/рік. 
Е1=П=28772,45 грн/рік.    
Е2=0,2 Е1=5754,49 грн/рік. 
Е3=0,4 Е1=11508,98 грн/рік. 
Е4=50∙600=30000 грн/рік. 
Евир=28772,45+5754,48+11508,98+30000=76035,91 грн/рік. 
Е5=(10∙4000 - Е4)+20000=30000 грн/рік. 
Е6=25000 грн/рік. 
У споживача економія буде: Есп= Е5+ Е6=55000 грн/рік.  

Е= Евир+ Есп, тоді Е=76035,91+55000,00=131035,91 грн/рік. 
 
Отже, техніко-економічна та соціально-екологічна ефективність упровадження захисної 

композиції (ЗК) із утилізацією відходу К (ЧВО ”Хімволокно”), із забезпеченням екологічної 
безпеки експлуатації металоконструкцій (сталь 20) складає (табл. 1) за прогнозною оцінкою: 
Таблиця 1 – Техніко-економічна та соціально-екологічна ефективність ЗК  
                      на вторинній сировині 

Z,% К,% ККР Е, грн/рік 
Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е 

98,9 97,5 155,5 28772,45 5754,49 11508,98 30000 30000 25000 131035,91 
 
У порівнянні з відомими композиціями, які застосовуються для зменшення техногенного 

впливу на довкілля та підвищення техногенно-екологічної безпеки технічних споруд, дана ЗК 
має ряд істотних переваг за загальними втратами металоресурсів (Z=98,9%), а особливо в 
умовах втомного руйнування (К,%) і при захисті від КР (ККР), наводнювання (β,%) і водневої 
деградації (βсн) – табл. 2. 
Таблиця 2 – Порівняльна техніко-економічна ефективність ЗК 
Показники Інгібітори (Ін) 

ЗК Уротропін ЧФ ХОСП-10 
Z,% 98,9 91,0 75,2 92,9 
β,% 97,5 37,6 42,1 39,4 
К,% 78,6 36,4 45,3 60,7 
ККР 155,6 25,3 35,4 59,2 
βсн 1,16 2,79 1,96 1,50 

 
ЗК має також певні екологічні переваги (табл. 3). 
Таблиця 3 – Екологічні переваги ЗК 

Інгібітори  ЗК ХОСП-10 К Уротропін МСДА 
Клас небез-

пеки 
4 2 3 2 2 

 
Це свідчить про відповідність ЗК сучасним техніко-економічним, санітарно-гігієнічним та 

екологічним вимогам. Одержані результати вказують на перспективу використання розроб-
лених ЗК для захисту трубопровідного транспорту (магістральних нафто-, газо- та продукто-
проводів), загальна протяжність яких в Україні складає понад 40 тис. км [21], із запобіганням 
техногенних аварій та екологічних катастроф. 
Висновки. Таким чином, проведена інтегральна оцінка екологічної повноцінності й еко-

номічної доцільності використання ЗК на вторинній сировині, для підвищення довговічності, 
експлуатаційної надійності, екологічної безпеки технічних споруд, досить дієва і перспекти-
вна. Вона дає, насамперед, можливість оцінити ступінь не тільки техніко-економічної, але й 
соціально-екологічної ефективності підвищення експлуатаційної надійності обладнання за 
одним із найважливіших критеріїв його роботоздатності – стійкості до розтріскування, вто-
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ми, водневої крихкості металоконструкцій, а в кінцевому рахунку – до запобігання техноген-
них аварій. Крім цього, це дозволяє оцінити еколого-економічний виграш за рахунок змен-
шення екологічного збитку: зниження техногенного забруднення довкілля відходами вироб-
ництва та продуктами корозії. 
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