
1 

 

АНОТАЦІЯ 

Тихомиров А.Ю. Удосконалення режимів моніторингу технологічних 

середовищ з метою підвищення надійності експлуатації технологічного 

обладнання АЕС. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 143 - Атомна енергетика. - Державний університет «Одеська 

політехніка» Міністерства освіти i науки України, Одеса, 2021. 

У вступі обґрунтовано загальну характеристику роботи, показана 

актуальність розроблюваної теми, сформульовано мету і завдання 

досліджень, визначено об'єкти, предмети та методи дослідження, позначений 

зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами, наукова новизна і 

практична цінність отриманих результатів, особистий внесок здобувача, 

відомості про апробацію результатів, публікації та впровадження результатів 

досліджень. Використовуючи принцип визначення мікроконцентрацій 

елементів в робочих середовищах які є продуктами реакцій, що утворюються 

на поверхні масообміну (в рідких та газоподібних фазах) такі як: гази в 

охолоджуючій воді турбогерератора (ТГ), активна концентрація іонів водню, 

при зміні розчинності газів, наявність вологи в маслі. Розглянуто основні 

проблеми, пов'язані з розробкою методів газохроматографічних (ГХ) аналізів 

при контролі фізико-хімічних та теплофізичних властивостей технологічних 

середовищ обладнання промислових підприємств: мінеральних турбінних 

олив; охолоджувальної води для оливоохолоджувачів; газоподібних водню, 

азоту та повітря. Розглянуто: процеси утворення продуктів деградації 

мінеральних енергетичних олив – діагностичних газів Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, 

С2Н2, СО, СО2, C3Н8, С3Н6 під впливом акустичних ультразвукових (УЗ) 

коливань, електричних, електромагнітних і теплових полів; процеси зміни 

вмісту присадки іонол в експлуатаційних мінеральних турбінних оливах; 

методи діагностування та моніторингу обладнання за результатами ГХ 
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аналізів проб технологічних середовищ та вимірювань їхніх фізико-хімічних 

та теплофізичних властивостей. Проведено дослідження впливу зміни 

активної концентрації іонів водню на ефективність та надійність ВХР 

оборотної системи охолодження енергоблоків АЕС та запропоновано метод 

контролю ВХР по активній концентрації іонів водню, з урахуванням 

електропровідності. Встановлено, що недостатньо інформації про вирішення 

проблем, пов'язаних із: невідповідністю фізико-хімічних властивостей 

експлуатаційних і градуювальних технологічних середовищ, урахуванням 

впливу температури екстракції іонолу з енергетичних олив при ГХ 

визначенні його вмісту в технологічних середовищах; урахуванням впливу 

накопичених у ГХ колонках компонентів від попередніх аналізів на 

результати наступних аналізів технологічних середовищ; урахуванням 

кінетики генерування діагностичних газів в турбінних оливах при їх 

акустичному опромінюванні, також в літературних джерелах відображена 

недостатньо. На підставі проведеного аналізу літературних джерел, 

обґрунтовано актуальність роботи і сформульовані мета та завдання 

досліджень. 

Метою дослідження є  підвищення надійності експлуатації 

енергетичного обладнання АЕС ВВЕР за рахунок удосконалення организації 

підготовки проб та методик контролю і моніторингу фізико-хімічних та 

теплофізичних властивостей робочих середовищ. 

Об'єкт дослідження: режими моніторингу робочих середовищ 

енергетичного обладнання АЕС. Предмет дослідження: методи та засоби 

контролю робочих та генеруємих середовищ енергетичного обладнання АЕС. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

− вперше розроблено нові комплексні технологічні схеми вимірювання 

фізико-хімічних, теплофізичних властивостей робочих середовищ з 

урахуванням дії акустичних коливань, які виникають у діючому обладнанні 
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АЕС, та дії ультразвукових коливань на проби рідких робочих середовищ під 

час їх випробувань; 

− вперше розроблено метод діагностування технічного стану 

енергообладнання в циклах із оливним, водневим, водним охолодженням за 

результатами визначення в них: вмісту газів, що виникають в мінеральних 

турбінних оливах та в охолоджувальній воді у діючому обладнанні; вмісту 

води та повітря в турбінній оливі системи гідравлічного підйому ротора 

турбіни АЕС; величин рН для водяного теплоносія; зміни вологості в 

охолоджувальному водні осердя та обмотки ротора турбогенератора із 

воднево-водним охолодженням турбогенератора АЕС; зміни вмісту іонолу в 

мінеральній експлуатаційній турбінній оливі; 

− вперше досліджено за методом газової хроматографії вміст водню в 

охолоджувальному водяному теплоносії обмотки статора турбогенератора із 

воднево-водним охолодженням турбогенератора АЕС; 

− удосконалено методики визначення фізико-хімічних, теплофізичних 

властивостей ряду технологічних середовищ; 

− удосконалено методи підготовки проб газових та рідких теплоносіїв 

систем АЕС з ВВЕР з урахуванням дії акустичних коливань, що виникають у 

діючому обладнанні АЕС, та дії ультразвукових коливань на проби рідких 

технологічних середовищ під час їх випробувань; 

− отримало подальший розвиток дослідження фізико-хімічних та 

теплофізичних властивостей мінеральних турбінних олив: густини; 

кінематичної в`язкості за температури 40 °С; температури спалаху у 

відкритому тиглі; температури застигання; кислотного числа; числа 

деемульсації; схильності до піноутворення за температурами 24 °С та 94 °С; 

рН водної витяжки; клас промислової чистоти; антикорозійні властивості на 

стальних стрижнях та мідних пластинах; масової частки механічних 

домішок; стабільності щодо окислення. 
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Практичне значення одержаних результатів: - результати дисертаційної 

роботи було впроваджено на Рівненській та Хмельницькій АЕС. 

У першому розділі дисертації виконано аналіз ефективності режимів 

моніторингу робочих середовищ для забезпечення і підвищення надійності 

експлуатації технологічного обладнання АЕС.  

Встановлено, що:  

1. Існуючі методи ГХ визначення вмісту в мінеральних енергетичних 

оливах діагностичних газів не дозволяють достовірно визначати концентрації 

діагностичних газів С2Н6, С2Н4, C3Н8, С3Н6, С4Н8 з використанням процедур 

газової екстракції діагностичних газів, що пов’язано з суперечливими даними 

про значення коефіцієнтів розподілення в системах «енергетична олива – 

розчинений газ – газоподібний екстрагент»; 

2. Виявлено вплив концентрації розчинених в турбінній оливі газів 

C3Н8, С3Н6, С4Н8 на достовірність ГХ визначення в цих оливах концентрації 

діагностичного С2Н2 при різних температурних режимах експлуатації ГХ 

колонки газового хроматографу, що потребує оптимізації умов ГХ 

розділення компонентів C3Н8, С3Н6, С4Н8, С2Н2 в ГХ колонці; 

3. Виявлено суперечливі дані про значення коефіцієнтів розподілення 

для іонолу в системі «енергетична олива – іонол – екстрагент (етанол)». Ці 

значення знаходяться в діапазоні 2…5, що не дозволяє достовірно визначати 

в енергетичній оливі концентрації іонолу методом ГХ, а саме методом 

рідинної екстракції іонолу із енергетичної оливи з наступним аналізом 

отриманого екстракту і використанням розрахункової формули, яка враховує 

значення коефіцієнтів розподілення для іонолу. 

4. Виявлено фізико-хімічні процеси, які приводять до генерації 

діагностичних газів в енергетичних оливах, не виявлено даних про генерацію 

в турбінних оливах діагностичних газів під впливом на ці оливи акустичних 

коливань, в тому числі в діапазоні УЗ частот; 
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5. Виконано аналіз існуючих методик виконання вимірювань (МВВ) по 

визначенню вмісту компонентів – діагностичних газів, іонолу і води в 

енергетичних оливах, а також типових газових схем хроматографів та 

показано, що для визначення вмісту цих компонентів в оливах необхідно 

використовувати не менше трьох газових аналізаторів; 

6. Методи ГХ аналізу, які застосовуються на даний час, в недостатній 

мірі враховують вплив на точність вимірювання температури екстракції 

діагностичних компонентів із енергетичних олив, різницю фізико-хімічних 

властивостей експлуатаційних та градуювальних олив, наявність 

накопичених в ГХ колонках компонентів від попередніх аналізів і їх вплив на 

результат наступного ГХ аналізу енергетичної оливи. Велика кількість 

контрольованих компонентів і діапазонів вимірюваних величин потребує 

застосування декількох газових хроматографів і МВВ з необхідною точністю 

результатів вимірювань. 

У другому розділі дисертації розглянуто теоретичне обґрунтування 

математичних описів екстракційних рівноваг. Визначено загальні методи та 

методики виконання досліджень. Наведено розроблені автором: методики 

математичного опису фазових рівноваг в системах «рідке технологічне 

середовище – розчинений компонент – екстрагент»; розрахункові формули 

для ГХ визначення вмісту присадки іонол в турбінних оливах; обґрунтування 

застосованих методів проведення досліджень; опис експериментальних 

установок і технологічних схем (перший пункт наукової новизни). При ГХ 

визначенні концентрації Cо розчиненого компоненту в рідкому 

технологічному середовищі використано формулу для розрахунку процесу 

однократної ізотермічної екстракції: 
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де Sк – площа ГХ піка для компонента; Кг – градуювальний коефіцієнт для 

газового хроматографу для компоненту; Vео – об'єм проби рідкого 

технологічного середовища; Vе – об'єм екстрагенту; Кр – коефіцієнт 

розподілу для компонента. 

Коефіцієнти розподілу Кр для розчинених діагностичних газів 

визначені за методом газової хроматографії шляхом послідовної дворазової 

ізотермічної екстракції розчиненого газу з рідкого технологічного 

середовища однаковими об'ємами чистого газоподібного екстрагенту та з 

використанням розрахункової формули: 
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1 , (2) 

де S1, S2 – площі ГХ піків для компонента після першої та другої його 

екстракції. 

Розроблені нові та удосконалені існуючи установки і засоби для 

виконання експериментальних досліджень. Удосконалена установка для 

дослідження теплофізичних властивостей технологічних середовищ або 

фазових рівноваг у системах «розчинений діагностичний компонент – 

технологічне середовище» в інтервалі температур від 10 °С до 120 °С, яка 

включає в себе такі основні елементи, як: рідинні охолоджувачі, комірки для 

технологічного середовища, термостат, термостатну рідину; електричну 

мішалку, електронний регулятор температури; насос, електричний нагрівач. 

У розділі представлена удосконалена структурна схема установки для 

визначення значення аеродинамічного опору ΔP шарів вуглецевих 

волокнистих матеріалів (ВВМ) при різних кількостях шарів і лінійних 

швидкостях повітря на вході в фільтруючий елемент. Розглянуто методи 

математичної обробки результатів вимірювань при виконанні досліджень. 

У третьому розділі дисертації наведено результати лабораторних 

досліджень моніторингу технологічних середовищ для забезпечення і 

підвищення надійності експлуатації технологічного обладнання Рівненської 
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АЕС. Досліджено характер залежності усереднених значень концентрацій Сi 

розчинених газів в турбінних оливах Тп-22с і Тп-30 від тривалості τ їх УЗ 

опромінення при t = 20 °С. 

Наведені результати експериментального дослідження коефіцієнтів 

розподілення (Ктурб) для розчинених газів і коефіцієнтів розчинності 

Оствальда (Вм) для цих газів у турбінній оливі Тп-30. В інтервалі температур 

15–32 °С досліджена залежність Кі для іонолу від температури його 

екстракції етанолом із свіжих турбінних олив Тп-22с і Тп-30. Наведені 

результати дослідження впливу УЗ коливань на генерування діагностичних 

компонентів Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2 у турбінній оливі та у суміші 

турбінної оливи з водою. 

В математичній формі залежність значень концентрацій Сi (% об'ємні) 

розчинених газів від часу УЗ опромінення τ (с) турбінної оливи або суміші 

«турбінна олива – вода», може бути виражено рівнянням: 

  Сi =A ∙ τ + B  (3) 

Приведені виміряні значення аеродинамічного опору ΔP шарів ВВМ 

типу АНМ при різній кількості шарів і лінійних швидкостях повітря на вході 

в фільтруючий елемент для забезпечення роботи адсорбційного фільтру 

установки вакуумно-термічної дегазації потоків мінеральної турбінної оливи 

системи циркуляційного оливопостачання головного циркуляційного насосу 

(ГЦН) водо-водяного енергетичного реактора АЕС. Встановлено, що: при 

постійних, але різних лінійних швидкостях потоків повітря на вході в ВВМ, 

відсутня лінійна залежність між аеродинамічним опором ΔP і числом шарів n 

ВВМ; при лінійній швидкості потоку повітря у 310 см/с на вході в ВВМ 

механічний розрив ВВМ не відбувався. 

Виконано оцінювання можливостей протікання хімічних реакцій у 

воді, що містить розчинене повітря, С2Н7NО, органічні кислоти (С2Н4О2, 

СН2О2, С2Н2О4), Н2, СО2 та солі металів (Са2+, Cu2+, Fe3+, Zn2+), під дією 
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температури та УЗ коливань на цю воду. Продуктами цих реакцій є гази Н2, 

СО, СО2, СН4. Це дозволяє розробити методи їх ГХ контролю для 

підвищення надійності експлуатації турбогенератора типу ТВВ. 

У розділі визначено вплив УЗ коливань на деградацію суміші Н2О із 

нафтовою турбінною оливою, органічними кислотами С2Н4О2, СН2О2, С2Н2О4 

або із моноетаноламіном (С2Н7NО). Продуктами деградації є гази Н2, СО, 

СО2, СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6. Це дозволяє розробити методи їх ГХ контролю 

для підвищення надійності експлуатації турбогенератору типу ТВВ. 

Визначено значення коефіцієнтів розподілу для розчинених газів Н2, СО, 

СО2, СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6, С3Н6, С3Н8, С4Н10, С4Н8 у суміші «розчинений газ 

– суміш «вода + С2Н7NО» – газоподібний екстрагент (Ar)». Отримані 

значення коефіцієнтів розподілу для розчинених газів при 20 °С та 

концентрації С2Н7NО 1 г/дм3 близькі для аналогічних значень для 

розчинених газів у дистильованій воді. Це дозволяє визначати вміст цих 

розчинених газів у воді за методами ГХ. 

У четвертому розділі дисертації наведено результати промислових 

досліджень моніторингу технологічних середовищ для забезпечення і 

підвищення надійності експлуатації технологічного обладнання Рівненської 

АЕС. Досліджено фізико-хімічні та теплофізичні властивості мінеральних 

турбінних олив Тп-30: густина, в'язкість, вміст присадки іонол, теплота 

розчинення Н2 в мінеральних турбінних оливах, температури спалаху пару 

мінеральних турбінних олив у відкритому тиглі. При дослідженні вмісту 

водню в охолоджуючій воді турбогенератора із воднево-водним 

охолодженням встановлено, що концентрація водню в охолоджуючій воді 

турбогенератора із воднево-водним охолодженням не перевищує значення 

його розчинності, перерахованого до температури 20 °С та тиску 0,1 МПа 

(розчинність водню у воді має значення приблизно 20 мкг/дм3 або приблизно 

0,0194 % об'ємних). Це дозволяє визначати вміст водню в охолоджуючій воді 
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за методом газової хроматографії в умовах хімічної лабораторії при порозі 

визначення водню на рівні 1·10-4 % об'ємних. 

Наведено рекомендації щодо технічних характеристик до газового 

хроматографу, його структурної схеми, методик ГХ визначень діагностичних 

компонентів в технологічних середовищах та удосконалення технологічних 

процесів їх експлуатації. Розроблено структурну схему 5-ти канального 

газового хроматографа з детектором теплопровідності (ДТП) і полум’яно-

іонізаційним детектором (ПІД) для визначення вмісту діагностичних 

компонентів в пробах турбінних олив і охолоджуючої води. 

Наведено основні вимоги до газового хроматографу для визначення в 

технологічних середовищах вмісту діагностичних компонентів.  

Розроблена принципова технологічна схема системи циркуляційного 

оливо- і водопостачання в процесі експлуатації ГЦН водо-водяного 

енергетичного реактора АЕС з повною або частковою дегазацією потоку 

мінеральної турбінної оливи з аналізом проб турбінної оливи і охолоджуючої 

води методами ГХ.  

Запропонована загальна схема ключових етапів забезпечення 

надійності оливонаповненого енергетичного обладнання АЕС. При 

застосуванні під час планово-попереджувального технічного обслуговування 

і ремонту (ТОіР), ця схема включає в себе: блок моніторингу технічного 

стану оливонаповненого обладнання; блок виконання планово-

попереджувального ТОіР; блок аналізу обсягу робіт і визначення 

оливонаповненого обладнання, що впливає на безпечну експлуатацію АЕС; 

блок коригувальних заходів; блок постійного підвищення надійності 

оливонаповненого обладнання; блок довгострокового планування і 

управління життєвим циклом оливонаповненого обладнання.  

Ключові слова: технологічні середовища, охолоджуюча вода, газова 

хроматографія, турбінні оливи, водень, розчинені гази, турбогенератор, 

надійність. 
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ABSTRACT 

Tykhomyrov A. Improvement of technological medium monitoring moods 

aimed at enhancement of nuclear power plant equipment operation reliability. 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy in specialty 143 - Nuclear power engineering. – Odessа Polytechnic 

State University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Odessa, 

2021. 

In the introduction, the general characteristic of the work is justified, a 

relevance of the developed research is shown, the purpose, subject and methods of 

research are defined, the paper relation with programs, plans and topics, as well as 

scientific novelty of the paper and practical value, a personal applicant’s 

contribution, information on probation of results are determined. Using the 

principle of determining the microconcentrations of elements in working media 

which are the products of reactions formed on the surface of mass transfer (in 

liquid and gaseous phases) such as: gases in the cooling water of the 

turbogenerator (TG), active concentration of hydrogen ions, changing solubility of 

gases oils. The main problems related to development of gas chromotograph 

analysis methods are considered during physic-chemical monitoring and thermal 

properties of technological envinronments of industrial facilities: mineral turbine 

oils; cooling water for oil coolers; gaseous hydrogen, nitrogen and oxygen. It is 

considered: the process of mineral fuel oil products degradation such as – 

diagnostic gases Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2, C3Н8, С3Н6 under acoustic 

effect ultrasonic oscillation (US), electric, electromagnetic and thermal fields; 

changing process of ionol additive content in operative turbine mineral oils; 

equipment diagnostic and monitoring methods based on the results of gas 

chromatograph analysis of technological environments samples (process medium) 

and measurements of their physic-chemical monitoring and thermal properties. The 
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influence of changes in the active concentration of hydrogen ions on the efficiency 

and reliability of VHR of the reversible cooling system of NPP power units is 

carried out and the method of VHR control on the active concentration of hydrogen 

ions is proposed, taking into account electrical conductivity. The following was 

defined: insufficient information availability for resolving the problems related to: 

unconformity of physical and chemical properties of operating and calibrating 

technological environments taking into account the temperatures of ionol 

extraction from energetic oil under detecting of its content by the gas 

chromatograph in technological environments; accumulated in gas chromatograph 

columns components taken from the previous analysis of technological 

environments; kinetics of diagnostic gases generation in turbine oils under their 

acoustic irradiation in literature sources are not revealed sufficiently. Based on 

performed analysis of the literature sources, the relevance of a research work was 

validated as well as the purpose and objectives of research were worded. 

The purpose of research is increasing of operating reliability of power 

equipment at nuclear power plants with WWER-type reactors by improvement of 

physic and chemical, thermal properties of heat power equipment technological 

environments with oil, hydrogen and water-cooling systems. Object of research: 

monitoring moods of technological environments of nuclear power plants power-

generating equipment. Scope of research: monitoring methods and tools of 

working and technological environments of nuclear power plants power-generating 

equipment. 

Scientific novelty of obtained results: 

– new comprehensive process flow diagrams of measurement of physic and 

chemical, thermal properties of technological environments with reference to 

acoustic oscillation arising in NPP’s operating equipment has been developed for 

the first time as well as ultrasonic oscillation effect on samples of fluid 

technological environments during testing; 
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– the diagnostic method of power equipment operative condition in the oil-

,hydrogen and water cooling circle system has been developed based on the results 

defined in them for the first time: gases content arising in mineral turbine oils and 

cooling water of operating equipment; water and oxygen content in turbine oil of 

NPP’s turbine rotor hydraulic lifting system; pH values for water coolant; changes 

in humidity in the cooling water of the turbine generator core and rotor winding 

with hydrogen-water cooling of the NPP turbine generator; changes in the content 

of ionol in the mineral operating turbine oil; 

– the content of hydrogen in coolant of water-cooled stator winding with 

hydrogen-water cooling of the turbine generator of nuclear power plant has been 

defined by gas chromatograph method for the first time; 

– the methods of physics and chemical, thermal properties of number of 

technological environments have been improved; 

– the methods of samples preparedness of NPPs with WWER-type reactors 

gas and fluid coolant systems taking account effects of acoustic oscillations on 

fluid technological environment samples during their testing have been improved; 

– the further research development of physical and chemical, thermal 

properties of mineral turbine oil: density; kinematic viscosity at a temperature of 

40 °С; temperature of open-cup flash-point; freezing point; acid number; 

demulsification number; tendency to foam formation at 24 °С and 94 °С; water 

extraction рН; industrial purity class; anti-corrosive properties on steel and cooper 

baffles: mass fraction of mechanical impurities; oxidation stability. 

Practical value of obtained results. The results of academic research work 

were implemented at Rivne and Khmelnitsky Nuclear Power plants. 

The section one shows the effectiveness analysis of technological 

environments monitoring moods to ensure and increase operation reliability of 

NPP power equipment. 

It was established that:  
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1. Existing methods of gas chromatograph methods for defining diagnostic 

gases content in mineral energetic oils don’t allow defining the content of 

diagnostic gases С2Н6, С2Н4, C3Н8, С3Н6, С4Н8 accurately by using gas-extraction 

of diagnostic gases that connected with controversial data on dispersion coefficient 

value in the system «fuel oil– dissolved gas – gaseous extractant».  

2. Effect of dissolved in turbine oil gases C3Н8, С3Н6, С4Н8 in concentration 

on gas chromatograph method accuracy in defining of С2Н2 concentration at 

different temperature moods of gas chromatograph column was defined. It requires 

optimization of condition of gas chromatograph distribution of C3Н8, С3Н6, С4Н8, 

С2Н2 components in gas chromatograph column. 

3. Controversial data on ionol distribution coefficients values in the system 

«fuel oil – ionol – extractant (ethanol)» have been defined. These values are within 

2…5 range, that unable to define ionol concentration in fuel oil accurately by gas 

chromatograph method, in particular, using the method ionol extraction from fuel 

oil with the subsequent analysis obtained extract and usage of calculation formula 

which takes into account the values of distribution coefficients for ionol.  

4. Physical and chemical processes leading to diagnostic gases generation in 

turbine oils of diagnostic gases under effect of acoustic oscillation on them have 

been defined including in ultrasonic frequency range.  

5. Analysis of available measurement procedures (MPs) on detecting 

components content – diagnostic gases, ionol and water in fuel oil as well as 

standard gas chromatograph schemes has been performed and it is shown in order 

to detect these components in oils it’s required to use no less than three gas 

analyzer.  

6. The gas chromatograph methods being used currently, insufficiently take 

into account impact on accuracy of temperature measurement of diagnostic gas 

extraction derived from fuel oil, difference of physical and chemical properties of 

operational and calibration oils, availability accumulated in gas chromatograph 

columns components from the previous analyzes and their impact on the result of 
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the following gas chromatograph analysis of fuel oil. A large amount of controlled 

components and ranges of measurement values requires applying of a few gas 

chromatographs and MP with required accuracy of results measurements. 

In the section two of academic research work, theoretical justification of 

mathematics descriptions of extraction equilibria is considered. General procedures 

and exploration procedures have been defined. The following insights and 

exploration developed by the author are listed below: mathematics description 

procedures of phase equilibria in the systems «fluid technological environment 

(process medium) – dissolved component– extractant»; calculation formulas for 

gas chromatograph detecting ionol additive content in turbine oils; justification of 

applied procedures and methods of research; description of experimental facilities 

and process flow diagrams (the first item of science novelty). While applying gas 

chromatograph detection of Cо concentration of dissolved component in fluid 

technological environment, the calculation formula for the process of one-off basis 

isothermal extraction has been applied: 
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where Sк – the is the GC peak point for the component; Кг – calibration factor for 

the gas chromatograph for the component; Vео – volume of the fluid technological 

environment sample; Vе – extractant volume; Кр – distribution coefficient for the 

component;  

The distribution coefficients Кр for dissolved diagnostic gases are 

determined using gas chromatography by subsequent twofold isothermal extraction 

of dissolved gas derived from the fluid technological environment with equal 

volumes of pure gaseous extractant and using the following calculation formula: 

 Кр = 
ео

е

V

V

SS

S


 12

1 ,  (2) 



17 

 

where S1, S2 – GC peak point for the component after the first and second 

extraction. 

The formula for calculating the concentration of ionol См in a sample of 

turbine oil. 

New facilities and tools have been developed and existing facilities and tools 

have been improved for experimental research. The facility for thermal and 

physical properties research of technological environment or phases equilibria in 

the system «dissolved diagnostic component – technological environment» has 

been improved in the temperature range from 10 °С to 120 °С, which includes the 

following basis elements: fluid coolants, cells for technological environments, a 

thermostat, thermostat liquid; an electric stirrer, an electronic temperature 

regulator; a pump, an electric heater. 

In the section, the advanced process flow diagram of facility for detecting 

the value of aerodynamic resistance ΔP of a layer of carbon fiber materials (CFM) 

under different quantity of layers and linear air velocity at filter element inlet is 

demonstrated. 

Procedures of mathematics processing of measurement results while 

researching are considered in the section. 

The third section of the research academic work demonstrates the results of 

laboratory analysis of technological environments to ensure operating reliability 

enhancement of Rivne NPP technological equipment. Averaged values dependence 

of dissolved gases Сi concentration in turbine oils Тп-22с and Тп-30 from the 

duration τ of their ultrasonic irradiation under t = 20 °С has been explored. 

The results of an experimental study of the distribution coefficients (Ктурб) 

for dissolved gases and the Ostwald solubility coefficients (Вм) for these gases in  

Тп-30 turbine oil are presented. Under the temperature range 15…32 °С, the 

dependence of Кі for ionol on the temperature of its extraction with ethanol from 

fresh turbine oils Тп-22с і Тп-30 was explored. The results of the ultrasonic 

vibrations influence on the generation of diagnostic components Н2, СН4, С2Н6, 
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С2Н4, С2Н2, СО, СО2 in turbine oil and in a mixture of turbine oil with water are 

demonstrated. 

Dependence of dissolved gases concentration Сi (% titrimetric) values on 

duration of ultrasonic irradiation τ (с) of turbine oil or mixture «turbine oil– 

water», is possible to be evaluated by mathematic equation  

  Сi =A ∙ τ + B  (3) 

The measured values of aerodynamic resistance ΔP of CFM-type layers of 

ANM-type at different number of layers and linear air velocities at the inlet to the 

filter element to ensure the vacuum-thermal degassing adsorption filter operation 

of the mineral turbine oil flows system of reactor coolant pump circulating oil 

supply system of NPP with WWER-type reactor. It is established that: at constant, 

but different linear velocities of air flows at the inlet to the, there is no linear 

relationship between the aerodynamic resistance ΔP and the number of layers n 

CFM-type layers; at a linear air flow rate of 310 cm/s at the inlet to the CFM, 

mechanical rupture of the CFM did not occur. 

The probability assessment of chemical reaction in Н2О that contains 

dissolved oxygen, С2Н7NО, organic acids (С2Н4О2, СН2О2, С2Н2О4), Н2, СО2 and 

metal salts (Са2+, Cu2+, Fe3+, Zn2+), has been carried out under the temperature and 

ultrasonic oscillation on this Н2О. The products of these reactions are the following 

gases Н2, СО, СО2, СН4. It enables to develop the methods of gas chromatograph 

monitoring to increase operation reliability of TBB-type turbine generator.  

The impact of ultrasonic oscillation on degradation of Н2О mixture with fuel 

turbine oil, organic acids С2Н4О2, СН2О2, С2Н2О4 or with monoethanolamine 

(С2Н7NО) is defined in the section. The degradation products are following gases 

Н2, СО, СО2, СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6. It enables to develop the methods of their 

gas chromatograph monitoring for increasing operational reliability of ТВВ-type 

turbine generators. 
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The value of distribution coefficients for dissolved gases Н2, СО, СО2, СН4, 

С2Н2, С2Н4, С2Н6, С3Н6, С3Н8, С4Н10, С4Н8 in the mixture «dissolved gas – 

mixture “water + С2Н7NО” – gaseous extractant (Ar)» has been defined. The 

obtained distribution coefficient values for dissolved gases at t =20 °С and 

concentration of С2Н7NО 1 g/dm3 are close for the similar values of dissolved 

gases in demineralized water. It allows defining this dissolved gases content in 

water by gas chromatograph methods. 

In the fourth section of the of the academic research work shows the results 

of industrial researches of technological environments monitoring of Rivne NPP 

technological equipment in order to increase operation reliability. Physical and 

chemical as well as thermal properties of mineral turbine oils Тп-30 have been 

explored, namely: density, viscosity, ionol additive content; heat of Н2 dissolution 

in mineral tirbine oils, temperature of open-cup flash-point. When the hydrogen 

content explored in cooling water of turbine generator with hydrogen – watered 

cooling it was defined that hydrogen concentration in cooling water of turbine 

generator with hydrogen – watered cooling doesn’t exceed the value of its 

solubility, recalculated up to temperature 20 °С and pressure 0,1 MPa (solubility of 

hydrogen in water has the value about 20 μg/dm3 or approximately 0.0194 % 

titrimetric). It enables to detect the hydrogen content in cooling water by gas 

chromatograph method in chemical laboratory at the threshold of hydrogen 

detecting at level 1·10-4 % titrimetric.  

The recommendations regarding to technical charachteristics of gas 

chromatograph are given as well as its structural flow diagram, gas chromatograph 

procedures of diagnostic components monitoring in technological environments 

and its technological and operational process improvement. The structural flow 

diagram was developed for 5-channel gas chromatograph with TCD and FID 

modules for detection of diagnostic components content in turbine oils samples and 

cooling water samples. 
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The main requirements to gas chromatograph for defining the content of 

diagnostic components in technological environments are given. 

The process flow diagram of oil-and water supply circulating system in 

operation of RCP for NPP with WWER-type reactor with full or partial degassing 

of mineral turbine oil flow and analysis of turbine oil and cooling water samples by 

GC methods has been developed. 

The general scheme of key stages (milestones) for ensuring a reliability of 

NPP oil-filled power equipment is suggested. If applied, during scheduled 

maintanence activities or outages, this scheme should include :on-site monitoring 

of oil-filled equipment techical condition; module of scheduled maintanence 

activities or outages; module for work analysis and defining of oil-filled equipment 

resulting in safe and reliable NPP operation; corrective measures module; long-

term planning and oil-filled equipment lifetime management. 

Key words: technological medium, cooling water, gas chromatography, 

turbine oils, hydrogen, dissolved gases, turbine generator, reliabili. 
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