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У статті висвітлено результати робіт щодо вивчення складу і кількісного вмісту твердих завислих 
речовин (ТЗР) у стічних водах коксохімічних підприємств до і після установок біохімічного очищення 
(БХО), а також і в інших водах, що залучаються до процесу гасіння коксу. Досліджено і наведено 
характеристичні показники вод до і після БХО п'яти коксохімічних підприємств України, хімічний склад 
завислих речовин у воді після БХО та ін.  
Показано, що ТЗР у воді після БХО репрезентовані переважно активним мулом, який під час контакту 
води з гарячим коксом частково окиснюється до СО2. Залишок активного мулу повертається з водним 
конденсатом у відстійник башти гасіння і, таким чином, не викидається в атмосферне повітря у 
вигляді ТЗР.  
Окрім мулу, в очищеній воді після БХО й у воді відстійника гасильної башти присутні у завислому стані 
частинки коксу та вугілля, а також продуктів корозії апаратури. Не виключена й імовірність 
наявності у складі ТЗР частинок бетону. Для встановлення природи твердих частинок визначено їх 
елементний склад і склад їх золи. Зокрема встановлено, що склад золи завислих речовин з води після 
БХО кількісно відрізняється від складу золи вугільних концентратів і від складу бетону. Так, масова 
частка діоксиду кремнію у завислих речовинах води після БХО значно нижча, ніж в бетоні та в золі 
вугільних концентратів. Виявлене переважання оксиду заліза (III) в складі золи ТЗР після БХО 
пояснюється присутністю у відібраних пробах продуктів корозії апаратури. 
На підставі проведених нами досліджень запропоновано внести зміни в нормативний документ 
«Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей», а саме: з 
розділу IV «Умови експлуатації коксових печей», п.8, виключити таку нормативну величину, як вміст 
твердих завислих речовин у воді після БХУ, котра подається на гасіння коксу. 
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