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Технологія Гідрофлоу, відноситься до методів електрохімічного 

впливу для зниження внутрішньої корозії, дозволяє формувати 

захисну, пасувуючу плівку малої шорсткості, що блокує доступ 

окислювача до поверхні трубопроводу. 

 

При реалізації технології Гідрофлоу, проявляються такі ефекти, як: 

 

 Формування магнетиту 

 Скін ефект 

 

В умовах відсутності електромагнітних полів, киснева корозія 

описується співвідношенням: 4Fe + 6Н2O + 3О2 → 4Fe (OH) 3 

 

У разі водневої 2Н2О + 2е → 2ОН-- + Н2 або кисневої корозії О2 + 

2Н2О + 4е → 4ОН--,  

її утворення відбувається через проміжні реакції: 

2Н2О + 2е → 2ОН-- + Н2 і О2 + 2Н2О + 4е → 4ОН - відповідно. 

Як видно з наведених реакцій, процес корозії передбачає наявність 

вільних електричних зарядів в зоні реакції. У міру освіти, продукти 

корозії відшаровуються від стінок труби і несуться потоком або 

осідають. При цьому оголюються нові ділянки труби і процес 

повторюється. 

Технологія Гідрофлоу змінює спосіб утворення оксидів.  

Змінні магнітні поля всередині і зовні труби мають однакову форму 

кола, але спрямовані в різні боки. Результуюче поле таке, що вільні 

заряди (електрони) зсуваються від внутрішньої поверхні до 

зовнішньої.  

Утворюється поверхневий шар (скін шар) зі слабким позитивним 

зарядом. В умовах відсутності вільних електронів, реакція корозії 

припиняється, або істотно сповільнюється. 
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При цьому, наявні в рідині кисень і іони ОН- в значній мірі 

нейтралізуються, утворюючи інший тип оксидів - магнетит за наступним 

механізмом:  

3Fe + 2 + 4OH-1 = Fe3O4 + 2H2 ↑. 

Fe3O4 або FeO • Fe2O3 (FеFе2O4) і є з'єднання заліза, зване магнетитом. 

Основні властивості магнетиту: 

 Колір залізно-чорний; Твердість - 5,5-6; 

 Середнє значення точки Кюрі - 575 ° K;  

 Важко розчинний у НСl.  

 Труїться концентрованої НСl. 

  Інші стандартні реактиви не діють. 

Зазвичай він утворюється як пластівчаста речовина, яка потім 

відшаровується від труби, що дозволяє корозії тривати. 

У разі роботи приладу Гідрофлоу, замість того, щоб формуватися як 

пластівчаста речовина, магнетит утворюється як жорсткий, чорний, твердо-

упакований шар на поверхні труби. (Див малюнок нижче) 

 
Трубчастий теплообмінник перед випробуваннями (зліва), і після (праворуч). 

Видаляється не тільки вапняк, але і починає утворюватися магнетит як 

твердий чорний шар (відкладення). 
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Оскільки магнетит сформований як твердий шар, а не як пластівці, він діє 

як бар'єр між залізом в трубі і водою (особливо киснем у воді) і зупиняє 

подальшу корозію. 

 

У цьому сенсі магнетит працює як оксиди інших металів - наприклад, міді і 

цинку Речовини, що сприяють виникненню на металі захисної плівки, 

звуться пасивуючі агенти. Для заліза гарним пасивуючим агентом є іони 

ОН.  

 

Таким чином, на поверхні металу утворюється найтонша плівка шару окису, 

що перешкоджає подальшому окислювання. Існування таких «оксидних 

плівок» доведено різними методами: поляризацією відбитого світла, 

рентгенографічним шляхом та ін.  

 

Під час руху потоку рідини по системі, зриваються частки солей, парафінів, 

гідратів і продуктів корозійного зносу з внутрішньої поверхні трубопроводу, 

що забезпечує руйнування забруднень, їх відрив від сталевої поверхні 

обладнання і полегшує їх видалення потоком рідини. Одночасно на 

очищеної сталевий поверхні утворюється захисна, з малою шорсткістю, 

пасивуюча плівка магнетиту F3O4, що забезпечує імунітет від корозії і 

усунення дефектних зон. 

 



ТОВ «Гідрофлоу Україна» 

 02081  м. Київ вул. Анни Ахматової, б. 22, офіс 4004  

Тел.(067) 247-69-66  www.h-flow.com.ua  e-mail: info@h-flow.com.ua 

 

Результати підтверджені незалежними некомерційними організаціями: 

 

Дослідження №1. 

Об'єкт: система оборотного водопостачання металургійного заводу 

Jordan Steel (Іорданія). 

Стан трубопроводів на початок випробувань.  

На момент встановлення індикаторів, хімічний аналіз продуктів, присутніх 

на внутрішній поверхні трубопроводів, показав високу кількість (60-70%) 

сполук заліза - FeO, Fe (OH) 2 і Fe3O4, пов'язаних жирної субстанцією 

коричневого кольору.  

В системі була присутня велика кількість сульфатредицуючих бактерій, які 

стимулювали внутрішню корозію. 

Рівень оксидів заліза в відкладенях через 6 місяців склав 49-55%, а через 7 

місяців - 45%. Швидкість корозії на індикаторах через 6 місяців склала 

0.4807 мм/рік, а через 7 місяців - 0.1337 мм/рік.  

Процес уповільнення швидкості відкладення триває, і зниження оксидів 

заліза - додаткове тому підтвердження. 

Аналогічна ситуація з рівнем відкладень. Через 6 місяців відкладення 

покривали приблизно 45% площі індикатора, а через 7 місяців - 

приблизно 20%. Система охолодження дійсно стала працювати 

ефективніше.  

Висновки, прилад Гідрофлоу: 

 сприяє видаленню відкладень з систем оборотного водопостачання; 

 пригнічує ріст бактерій, в тому числі СВБ; 

 надає ефект пассивірованя на метал трубопроводів; 

 ефективно як на нових об'єктах, так і на діючих; 

 ефект на діючих системах проявляється через кілька місяців експлуатації, 

тому що існуючі відкладення часто виступають в ролі "щита" для 

анаеробних бактерій. 
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Інженерно-технічний центр з питань корозії рекомендував подальше 

використання Гідрофлоу на заводі, тим більше що Гідрофлоу 

екологічно, не вимагає витратних матеріалів і техобслуговування. 

 

Дослідження №2. 

Об'єкт: система охолодження підприємства «Аеропорт MANUFACTURED» 

(INFRAERO), Міжнародний Аеропорт Ріо-де-Жанейро - ГАЛЕАН - Антоніу 

Карлуш Жобім. 

 

Організація: Федеральний Університет Ріо-де-Жанейро (Бразилія); 

Кафедра: Металургійна Інженерія і Матеріали;  

Науковий керівник: Проф. Лусіу Сатлер, доктор наук; 

Автор: Родрігу де Каштру Ферраж.  

Тема дисертації: Оцінка альтернативної системи захисту від корозії в 

водяних системах охолодження. 

http://www.h-flow.ru/wp-content/uploads/830.jpg
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ВИСНОВОК: 

 

Проведені експерименти по оцінці ефективності роботи альтернативної 

системи фізичної обробки води Гідрофлоу привели до наступних 

висновків: 

 

 Сигнали приладу Гідрофлоу, були простежені по всьому 

трубопроводу, підтверджуючи, що електромагнітне поле діє на всю 

систему оборотного водопостачання. 

 

 Експерименти по визначенню втрат маси вказують на те, що тіла-

індикатори, електрично підключені до трубопроводу, мають рівень 

корозії в межах 1,91 mpy, і ця величина приблизно в 3 рази нижче 

величин електрично ізольованих тіл-індикаторів. 

 

 Аналізи води системи додаткової будівлі під дією Гідрофлоу показали 

зниження вмісту хлоридів, заліза, бактерій в порівнянні з хімічною 

обробкою, а так само поліпшення органолептичних властивостей 

води, що стала більш чистою і прозорою. 

 

 Проведена робота в реальних виробничих умовах показала, що ефект 

електромагнітного поля Гідрофлоу дійсно може захищати від 

внутрішньої корозії трубопроводи промислових систем оборотного 

водопостачання. 





26 
років досвіду 

68  
країн світу 

3 000 000 
клієнтів 


