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У роботі розглянуто графічні моделі (функціональну, блокову (структурну), 
операторну, технологічну) замкнутої системи гальванічного виробництва на прикладі 
операції цинкування, на основі яких обґрунтовано необхідні конструктивні та 
технологічні параметри для подальшого моделювання системи. 
Ключові слова: стічні води гальванічного виробництва, замкнута система, технологічні 
параметри, графічні моделі. 
 
В работе рассмотрены графические модели (функциональную, блочную (структурную), 
операторную, технологическую) замкнутой системы гальванического производства на 
примере операции цинкования, на основе которых обоснованы необходимые 
конструктивные и технологические параметры для дальнейшего моделирования 
системы. 
Ключевые слова: сточные воды гальванического производства, замкнутая система, 
технологические  параметры,  графические модели. 
 
The paper deals with graphical models (functional, block (structural), operator, technological) 
of a closed system of galvanic industries for example the galvanizing operations, on the basis 
of which the necessary structural and technological parameters are substantiated, for further 
modeling of the system. 
Keywords: galvanic wastewater, closed system, technological parameters, graphic models.  
 

Основним завданням сучасного виробництва, в тому числі і гальванічного, є 
забезпечення замкнутого циклу ресурсоспоживання. Замкнута система виробництва 
мінімізує викиди відходів у навколишнє середовище та виробничі витрати підприємства. Для 
всебічного аналізу виробничого процесу, з метою синтезу нового або покращення роботи 
наявного процесу, слід розглянути можливі графічні моделі, що дозволять прогнозувати 
відповідні технологічні параметри замкнутої системи, а також реалізувати систему 
автоматизації. 

Мета представленої роботи полягає у розгляді моделі виробничого процесу, що 
включає графічні моделі (функціональну, блокову (структурну), операторну, технологічну) 
замкнутої системи гальванічного виробництва на прикладі операції цинкування, з метою 
визначення та обґрунтування необхідних конструктивних та технологічних параметрів, для 
подальшого моделювання системи [1]. 

Замкнуту систему гальванічного виробництва (цинкування) можна реалізувати 
шляхом повернення очищених стічних вод для технологічних потреб виробництва. Це може 
бути реалізовано, внаслідок використання стічних вод як хімічних реагентів, з метою 
очищення стоків від інших операцій гальванічного виробництва (підготовки поверхні, 
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хромування тощо), або локального очищення, з подальшим поверненням води у 
технологічний цикл виробництва [2]. 

На першому етапі досліджень, розглянуто функціональну схему процесу гальванічного 
цинкування, з метою аналізу послідовності операцій та зв’язків між технологічними 
потоками. Функціональну схему процесу гальванічного цинкування представлено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Функціональна схема процесу гальванічного цинкування 

Процес цинкування складається з 6 підрозділів: хімічне знежирення, промивання в 
гарячій воді, травлення, промивання в холодній воді, цинкування та сушки. Також можливе 
освітлення та пасивування деталей. 

Розглянемо більш детально деякі з цих етапів. Хімічна обробка необхідна для 
очищення поверхні виробів від оксидів, жирів і бруду. У цьому разі виріб послідовно 
проходить ванни знежирення, травлення, промивання. З точки зору автоматизації кожна 
ванна являє собою окремий об’єкт, параметрами керування якого є: температура речовини в 
ванні, рівень розчину і його хімічний склад.  

Після хімічної обробки виріб доставляється на ділянку цинкування. Залежно від 
комплектації лінії, перед цинкуванням виріб може відразу занурюватися в розплав або ж 
піддаватися попередньому нагріванню (сушінню).  

Після цинкування вироби піддаються охолодженню (сушінню) і вихідному контролю 
якості. Найчастіше проводиться зорова оцінка, в результаті якої, виявляються видимі 
дефекти покриття. Якщо якість покриття не задовольняє умови, то виріб заново проходить 
все коло операцій (хімічна обробка, цинкування, контроль якості). 

Далі, у роботі розглянуто операторну схему процесу гальванічного цинкування. Аналіз 
операторної схеми дозволяє відтворити фізико-хімічну сутність усіх технологічних процесів, 
які відбуваються у даному виробничому процесі, що проектується або оптимізується.  

Сутність будь-якого фізико-хімічного процесу відтворюється певним технологічним 
оператором – умовним графічним зображенням цього процесу, який означає зміну 
відповідного параметру технологічного потоку. Відповідно до цього операторну схему 
процесу гальванічного цинкування представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Операторна схема процесу гальванічного цинкування: 

 – промивання води; – оператор теплообміну (сушка деталей); 

– оператор хімічного перетворення (хімічна обробка знежирення, травлення, пасивування та 

цинкування деталей),   – оператор масообмінного перетворення (освітлення деталей)  
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За допомогою цієї схеми відтворено фізико-хімічну сутність технологічних процесів, 
які відбуваються під час гальванічного цинкування. Оператор хімічного перетворення 
означає перебіг хімічної реакції, внаслідок чого, змінюються параметри технологічного 
потоку на виході з оператора, у порівнянні із вхідним потоком. Оператор теплообміну-
охолодження або нагрівання. 

На наступному етапі досліджень розглянуто структурну (блокову) схему виробничого 
процесу гальванічного цинкування, з метою визначення послідовності здійснення 
технологічних процесів чи операцій в елементах. Структурна схема (рис. 3) складається із 
зв’язаних між собою технологічними потоками блоків, які відповідають окремим елементам 
виробничого процесу.  

 
Рис. 3. Структурна схема процесу гальванічного цинкування:   

 1 – ванна для знежирення деталей, 2 – ванна для промивання деталей,  
3 – ванна для травлення, 4 – ванна цинкування, 5 – сушильна камера. Матеріальні потоки:  

G1-G2  – газ, L1-L5 – рідина, T1-T2 – стравлена речовина, D1-D7 – тверда речовина 

Як зазначалося, замкнуту систему процесу гальванічного цинкування можна 
реалізувати, забезпечивши повернення очищеної води на потреби виробництва. Стічні води 
надходить на очисні споруди, де відбувається її очищення до необхідних норм, що вимагає 
виробництво. 

Вода від операцій промивки може скидатися на очисні споруди: безперервно, змінно, 
1 раз на добу. Технологічний розчин може скидатися на очисні споруди: 1 раз в тиждень, 
1 раз в місяць, 1 раз на рік. Для ефективного очищення стічних вод від операції промивки їх 
ділять на три категорії, які обробляються окремими потоками: I – цинкування – лужні 
металовмісні стічні води від операцій покриття, II – знежирення – лужні стічні води від 
операцій підготовки поверхні, III – травлення – кислі стічні води від операцій підготовки 
поверхні. 

Розділення стічних вод, особливо концентрованих, на окремі категорії дозволяє 
забезпечити ефективне їх попереднє очищення (локально), що зменшить загальну 
собівартість очищення та забезпечить стабільний кінцевий результат очищення. Після 
локального очищення, стічні води загальним потоком подаються на централізовану систему 
для спільного доочищення з низько концентрованими промивними водами. 

Для аналізу технологічних операцій централізованої системи розглянемо її 
функціональну схему (рис. 4). 

 
Рис. 4. Функціональна схема очищення стічних вод гальванічного виробництва від  

операції промивки 
 

Замкнута система очищення стічних вод гальванічного виробництва, реалізовується 
також використанням як хімічних реагентів, окремих потоків стічних вод. 

У роботі представлено результати досліджень використання як хімічних  реагентів 
кислих стічних вод від операцій освітлення, декапірування, анодування для очищення 
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лужних стічних вод від операцій травлення та використання кислих стічних вод після 
операції підготовки поверхні (травлення) для очищення кислих стічних вод після підготовки 
поверхні (після операцій аміакатного цинкування) рис. 5-6 [4]. 

 
Рис. 5. Балансова схема використання  металовмісних кислих стічних вод після підготовки  

поверхні для очищення лужних стічних вод після операцій підготовки поверхні (знежирення) 

 
Рис. 6. Балансова схема використання  кислих стічних вод після операції підготовки поверхні 

(травлення) для очищення кислих стічних вод після підготовки поверхні  

(після операцій аміакатного цинкування) 

 
При використанні як хімічних реагентів окремих потоків стічних вод гальванічного 

виробництва, економія лужного реагенту NaOH складає до 80%, а кислого реагент H2SO4 – 
100%, ефект очищення збільшується з 80 до 99%. 

Таким чином, визначені графічні моделі, дають найзагальнішу уяву про 
функціонування виробництва як хіміко-технологічної системи. Графічні моделі, в тому числі 
функціональні, структурні, операторні, дозволяють  визначити кількість основних елементів 
в хіміко-технологічній системі чи окремих її підсистемах, а також відтворити фізико-хімічну 
сутність всіх технологічних процесів.  

Знання основних закономірностей процесів, що протікають в системах або підсистемах 
дозволяє знайти найбільш просте рішення для розрахунку технологічних параметрів, що є 
важливим для створення надійних промислових систем управління.  
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