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АНОТАЦІЯ 

Тихомиров А.Ю. Удосконалення режимів моніторингу технологічних сере-

довищ з метою підвищення надійності експлуатації технологічного обладнання 

АЕС. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальніс-

тю 143 - Атомна енергетика. - Державний університет «Одеська політехніка» Мі-

ністерства освіти i науки України, Одеса, 2021. 

У вступі обґрунтовано загальну характеристику роботи, показана актуаль-

ність 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 продукта-

ми реакцій, що утворюються на поверхні масообміну (в рідких та газоподібних 

фазах) такі як: гази в охолоджуючій воді турбогерератора (ТГ), активна концент-

рація іонів водню, при зміні розчинності газів, наявність вологи в маслі. Розгляну-

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

аналізів при контролі фізико-хімічних та теплофізичних властивостей технологіч-

них середовищ обладнання промислових підприємств: мінеральних турбінних 

олив; охолоджувальної води для оливоохолоджувачів; газоподібних водню, азоту 

та повітря. Розглянуто: процеси утворення продуктів деградації мінеральних ене-

ргетичних олив – діагностичних газів Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2, C3Н8, 

С3Н6 під впливом акустичних ультразвукових (УЗ) коливань, електричних, елект-

ромагнітних і теплових полів; процеси зміни вмісту присадки іонол в експлуата-

ційних мінеральних турбінних оливах; методи діагностування та моніторингу об-

ладнання за результатами ГХ аналізів проб технологічних середовищ та вимірю-

вань їхніх фізико-хімічних та теплофізичних властивостей. Проведено досліджен-

ня впливу зміни активної концентрації іонів водню на ефективність та надійність 
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ВХР оборотної системи охолодження енергоблоків АЕС та запропоновано 

метод контролю ВХР по активній концентрації іонів водню, з урахуванням елект-

ропровідності. Встановлено, що недостатньо інформації про вирішення проблем, 

пов'язаних із: невідповідністю фізико-хімічних властивостей експлуатаційних і 

градуювальних технологічних середовищ, урахуванням впливу температури екст-

ракції 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 недо-

статньо. На підставі проведеного аналізу літературних джерел, обґрунтовано ак-

туальність 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 технологічних середовищ енер-

гетичного обладнання АЕС. Предмет дослідження: методи та засоби контролю 

робочих та технологічних середовищ енергетичного обладнання АЕС. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

− вперше розроблено нові комплексні технологічні схеми вимірювання фі-

зико-хімічних, теплофізичних властивостей технологічних середовищ з урахуван-

ням дії акустичних коливань, які виникають у діючому обладнанні АЕС, та дії 

ультразвукових коливань на проби рідких технологічних середовищ під час їх ви-

пробувань; 

− вперше розроблено метод діагностування технічного стану енергооблад-

нання в циклах із оливним, водневим, водним охолодженням за результатами ви-

значення 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 водя-
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ного теплоносія; зміни вологості в охолоджувальному водні осердя та об-

мотки 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 охо-

лоджувальному водяному теплоносії обмотки статора турбогенератора із воднево-

водним охолодженням турбогенератора АЕС; 

− удосконалено методики визначення фізико-хімічних, теплофізичних влас-

тивостей ряду технологічних середовищ; 

− удосконалено методи підготовки проб газових та рідких теплоносіїв сис-

тем АЕС з ВВЕР з урахуванням дії акустичних коливань, що виникають у діючо-

му обладнанні АЕС, та дії ультразвукових коливань на проби рідких технологіч-

них середовищ під час їх випробувань; 

− отримало подальший розвиток дослідження фізико-хімічних та теплофі-

зичних властивостей мінеральних турбінних олив: густини; кінематичної 

в`язкості за температури 40 °С; температури спалаху у відкритому тиглі; темпера-

тури застигання; кислотного числа; числа деемульсації; схильності до піноутво-

рення за температурами 24 °С та 94 °С; рН водної витяжки; клас промислової чи-

стоти; антикорозійні властивості на стальних стрижнях та мідних пластинах; ма-

сової частки механічних домішок; стабільності щодо окислення. 

Практичне значення одержаних результатів: - результати дисертаційної ро-

боти було впроваджено на Рівненській та Хмельницькій АЕС. 

У першому розділі дисертації виконано аналіз ефективності режимів моні-

торингу технологічних середовищ для забезпечення і підвищення надійності екс-

плуатації технологічного обладнання АЕС.  

Встановлено, що:  

1. Існуючі методи ГХ визначення вмісту в мінеральних енергетичних оли-

вах діагностичних газів не дозволяють достовірно визначати концентрації діагно-

стичних газів С2Н6, С2Н4, C3Н8, С3Н6, С4Н8 з використанням процедур газової екс-

тракції діагностичних газів, що пов’язано з суперечливими даними про значення 
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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 діагностич-

ного 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 використан-

ням розрахункової формули, яка враховує значення коефіцієнтів розподілення для 

іонолу. 

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

них 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; 

5. Виконано аналіз існуючих методик виконання вимірювань (МВВ) по ви-

значенню вмісту компонентів – діагностичних газів, іонолу і води в енергетичних 

оливах, а також типових газових схем хроматографів та показано, що для визна-

чення 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 експлу-

атаційних та градуювальних олив, наявність накопичених в ГХ колонках компо-

нентів від попередніх аналізів і їх вплив на результат наступного ГХ аналізу енер-

гетичної оливи. Велика кількість контрольованих компонентів і діапазонів вимі-
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рюваних величин потребує застосування декількох газових хроматографів 

і МВВ з необхідною точністю результатів вимірювань. 

У другому розділі дисертації розглянуто теоретичне обґрунтування матема-

тичних 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 при-

садки 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 компо-

ненту в рідкому технологічному середовищі використано формулу для розрахун-

ку процесу однократної ізотермічної екстракції: 

  Cо = 
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де Sк – площа ГХ піка для компонента; Кг – градуювальний коефіцієнт для газово-

го хроматографу для компоненту; Vео – об'єм проби рідкого технологічного сере-

довища; 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 екст-

ракції розчиненого газу з рідкого технологічного середовища однаковими об'єма-

ми чистого газоподібного екстрагенту та з використанням розрахункової форму-

ли: 
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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 тепло-

фізичних властивостей технологічних середовищ або фазових рівноваг у системах 

«розчинений діагностичний компонент – технологічне середовище» в інтервалі 
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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 ви-

значення значення аеродинамічного опору ΔP шарів вуглецевих волокнистих ма-

теріалів (ВВМ) при різних кількостях шарів і лінійних швидкостях повітря на 

вході в фільтруючий елемент. Розглянуто методи математичної обробки результа-

тів вимірювань при виконанні досліджень. 

У третьому розділі дисертації наведено результати лабораторних дослі-

джень моніторингу технологічних середовищ для забезпечення і підвищення на-

дійності експлуатації технологічного обладнання Рівненської АЕС. Досліджено 

характер залежності усереднених значень концентрацій Сi розчинених газів в тур-

бінних оливах Тп-22с і Тп-30 від тривалості τ їх УЗ опромінення при t = 20 °С. 

Наведені результати експериментального дослідження коефіцієнтів розпо-

ділення (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 тур-

бінних 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) роз-

чинених 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 фільт-

руючий елемент для забезпечення роботи адсорбційного фільтру установки ваку-

умно-термічної дегазації потоків мінеральної турбінної оливи системи циркуля-
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ційного оливопостачання головного циркуляційного насосу (ГЦН) водо-

водяного енергетичного реактора АЕС. Встановлено, що: при постійних, але різ-

них лінійних швидкостях потоків повітря на вході в ВВМ, відсутня лінійна зале-

жність між аеродинамічним опором ΔP і числом шарів n ВВМ; при лінійній шви-

дкості потоку повітря у 310 см/с на вході в ВВМ механічний розрив ВВМ не від-

бувався. 

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 температури та УЗ коли-

вань на цю воду. Продуктами цих реакцій є гази Н2, СО, СО2, СН4. Це дозволяє 

розробити методи їх ГХ контролю для підвищення надійності експлуатації турбо-

генератора типу ТВВ. 

У розділі визначено вплив УЗ коливань на деградацію суміші Н2О із нафто-

вою турбінною оливою, органічними кислотами С2Н4О2, СН2О2, С2Н2О4 або із мо-

ноетаноламіном (С2Н7NО). Продуктами деградації є гази Н2, СО, СО2, СН4, С2Н2, 

С2Н4, С2Н6. Це дозволяє розробити методи їх ГХ контролю для підвищення надій-

ності 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 розчине-

них газів у воді за методами ГХ. 

У четвертому розділі дисертації наведено результати промислових дослі-

джень моніторингу технологічних середовищ для забезпечення і підвищення на-

дійності 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 відк-

ритому тиглі. При дослідженні вмісту водню в охолоджуючій воді турбогенерато-



 9 

ра із воднево-водним охолодженням встановлено, що концентрація водню 

в охолоджуючій воді турбогенератора із воднево-водним охолодженням не пере-

вищує значення його розчинності, перерахованого до температури 20 °С та тиску 

0,1 МПа (розчинність водню у воді має значення приблизно 20 мкг/дм3 або приб-

лизно 0,0194 % об'ємних). Це дозволяє визначати вміст водню в охолоджуючій 

воді 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 хромато-

графу, його структурної схеми, методик ГХ визначень діагностичних компонентів 

в технологічних середовищах та удосконалення технологічних процесів їх екс-

плуатації. 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 охо-

лоджуючої 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 пла-

ново-попереджувального технічного обслуговування і ремонту (ТОіР), ця схема 

включає в себе: блок моніторингу технічного стану оливонаповненого обладнан-

ня; 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 оливо-

наповненого обладнання; блок довгострокового планування і управління життє-

вим циклом оливонаповненого обладнання.  
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ABSTRACT 

Tykhomyrov A. Improvement of technological medium monitoring moods aimed 

at enhancement of nuclear power plant equipment operation reliability. Qualifying sci-

entific 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 microcon-

centrations 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 solu-

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

analysis methods are considered during physic-chemical monitoring and thermal prop-

erties of technological envinronments of industrial facilities: mineral turbine oils; cool-

ing 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 sam-

ples (process medium) and measurements of their physic-chemical monitoring and 

thermal properties. The 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 
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was defined: insufficient information availability for resolving the problems 

related to: unconformity of physical and chemical properties of operating and calibrat-

ing technological environments taking into account the temperatures of ionol extraction 

from energetic oil under detecting of its content by the gas chromatograph in technolog-

ical environments; accumulated in gas chromatograph columns components taken from 

the previous analysis of technological environments; kinetics of diagnostic gases gener-

ation 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 chem-

ical, thermal properties of heat power equipment technological environments with oil, 

hydrogen and water-cooling systems. Object of research: monitoring moods of techno-

logical 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 dur-

ing testing; 

– the diagnostic method of power equipment operative condition in the oil-

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

fined 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 cool-
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ing 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 hydro-

gen-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 techno-

logical 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 techno-

logical 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; tempera-

ture of open-cup flash-point; freezing point; acid number; demulsification number; ten-

dency 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:  

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 tem-

perature moods of gas chromatograph column was defined. It requires optimization of 
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condition of gas chromatograph distribution of C3Н8, С3Н6, С4Н8, С2Н2 com-

ponents 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 chromato-

graph 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 tur-

bine oils of diagnostic gases under effect of acoustic oscillation on them have been de-

fined 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 chromato-

graph 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 the following gas chro-

matograph 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 re-

quired accuracy of results measurements. 

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

matics descriptions of extraction equilibria is considered. General procedures and explo-

ration 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 compo-

nent– extractant»; calculation formulas for gas chromatograph detecting ionol additive 

content in turbine oils; justification of applied procedures and methods of research; de-
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scription 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: 

 Cо = 
г

к

К

S
∙ 
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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 environ-

ment sample; Vе – extractant volume; Кр – distribution coefficient for the component;  

The distribution coefficients Кр for dissolved diagnostic gases are determined us-

ing 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: 
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1 ,  (2) 

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 ele-

ments: fluid coolants, cells for technological environments, a thermostat, thermostat liq-

uid; 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. 
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Procedures of mathematics processing of measurement results while re-

searching are considered in the section. 

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

boratory analysis of technological environments to ensure operating reliability en-

hancement of Rivne NPP technological equipment. Averaged values dependence of dis-

solved 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 depend-

ence 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, С2Н4, С2Н2, СО, СО2 in tur-

bine oil and in a mixture of turbine oil with water are demonstrated. 

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

tion of ultrasonic irradiation τ (с) of turbine oil or mixture «turbine oil– water», is pos-

sible 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 ele-

ment 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 veloci-

ties of air flows at the inlet to the, there is no linear relationship between the aerody-

namic 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 oscil-
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lation 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 tur-

bine 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 moni-

toring for increasing operational reliability of ТВВ-type turbine generators. 

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 distribu-

tion 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 in-

dustrial researches of technological environments monitoring of Rivne NPP technologi-

cal 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, tempera-

ture 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 concen-

tration 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 approximate-

ly 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 detect-

ing 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 
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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. 

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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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА 

СКОРОЧЕНЬ 

Умовні позначення: 

i – аналізований компонент; 

Вi – коефіцієнт розчинності Оствальда для i-го розчиненого в трансформа-

торній (турбінній) оливі газу; 

Кi – коефіцієнт розподілення для i-го розчиненого в трансформаторній (тур-

бінній) оливі газу; 

Ки – коефіцієнт розподілення для присадки іонол; 

V – об’єм; 

Vг – об’єм газу; 

Vтурб – об’єм турбінної оливи; 

Vэкс – об’єм екстрагента; 

t – температура, °С; 

Т – абсолютна температура, К; 

τ – час, хв; 

Sі – площа хроматографічного піку для і-го компонента в розчині; 

d – діаметр капіляра віскозиметра, мм; 

Кп – калібровочна стала віскозиметра, мм2/с2; 

ρ – густина рідкого технологічного середовища, кг/м3; 

ΔНтурб – диференціальна теплота розчинення компоненту в турбінній оливі, 

кДж/моль; 

ΔP – аеродинамічний опір, Па; 

v – лінійна швидкість повітря, м/с; 

U – відгук детектору, мВ; 

γ – відносне відхилення результату вимірювання, %. 
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Скорочення: 

АЕС – атомна електрична станція; 

ВХР – водно-хімічний режим; 

ГХ – газова хроматографія; 

ГЦН – головний циркуляційний насос; 

ДТП – детектор по теплопровідності; 

МВВ – методика виконання вимірювань; 

ОНЕО – оливонаповнене енергетичне обладнання; 

ПІД – полум'яно-іонізаційний детектор; 

ПТУ – паротурбінна установка; 

ЗВТ – засіб вимірювальної техніки; 

ТГ – турбогенератор 

ТЕС – теплова електрична станція; 

УЗ – ультразвук; 

ЕО – енергетична олива. 

Терміни та визначення: 

 Діагностичні гази – гази, що знаходяться в розчиненому стані в обсязі тех-

нологічних середовищ (в енергетичній оливі, воді, газоподібному середовищі) в 

обладнанні, і які характеризують наявність або відсутність дефектів в цьому об-

ладнанні. 

Моніторинг – безперервне спостереження за яким-небудь процесом з метою 

виявлення його відповідності бажаному результату. 

Технологічне середовище – тверді, рідкі, газоподібні і багатофазні об'єкти, 

активно або пасивно використовувані в технологічному процесі виробництва або 

(і) застосування продукції. 

Якість технологічного середовища – ступінь придатності технологічного 

середовища до застосування при транспортуванні, зберіганні, використанні за 

призначенням, регенерації, і яке визначають за допомогою значень ряду показни-

ків, обумовлених відповідними нормативними документами. 
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ВСТУП  

Актуальність теми. Розвиток України у сфері економічної діяльності ви-

кликає попит на такі енергетичні ресурси, як електроенергія і тепло. Виробницт-

во, передача і споживання цих енергетичних ресурсів регламентовано Законами 

України «Про енергозбереження» и «Про ринок електричної енергії». Оливонапо-

внене енергетичне обладнання (ОНЕО) містить різні мінеральні енергетичні оли-

ви (ЕО): турбінні, трансформаторні, кабельні, конденсаторні [1, 2]. ЕО забезпечу-

ють надійну експлуатацію ОНЕО і виконують функції електроізоляційного, дуго-

гасного, охолоджуючого, змащуючого та інформаційного середовища [3]. ОНЕО 

які тривало експлуатуються схильні до пошкоджуваності. Розподілення пошко-

джуваності обладнання на електростанціях в середньому залежить від типу обла-

днання [4]. В процесі експлуатації ОНЕО необхідно виконувати його технічне діа-

гностування [5, 6] на основі встановлених показників і характеристик, методів і 

діагностичних моделей [7]. Проблема оцінки фактичного стану ОНЕО в процесі 

його експлуатації є актуальною [8]. На даний час застосовується система ремонтів 

з врахуванням реального технічного стану ОНЕО, при якому ОНЕО виводиться в 

ремонт на підставі технічного діагностування наявності дефектів, коли вони мо-

жуть бути виявлені і усунені в процесі ремонту. При цьому збільшується роль си-

стеми технічного діагностування обладнання, заснованої на отриманні достовір-

ної інформації про значення діагностичних параметрів та ступені їх небезпеки [9, 

10]. В процесі експлуатації ОНЕО продукти деградації мінеральних ЕО здійсню-

ють вплив на такі властивості експлуатаційних ЕО, як густина, теплоємність, теп-

лопровідність, в’язкість, поверхневий натяг, температура спалаху парів, змінюю-

чи умови тепло- і масопередачі на межі розділу фаз «тверда поверхня – енергети-

чна олива», наприклад, при експлуатації високовольтного енергетичного облад-

нання [11, 12] і систем забезпечення змащування поверхонь, що труться в підши-

пниках турбоагрегатів [13, 14]. Зміни структурно-групового складу в експлуата-

ційних ЕО приводять до змін в сприйнятливості енергетичної оливи до антиокис-

лювальної присадки – іонолу і в здатності ЕО поглинати або витісняти воду і гази 
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під впливом на ЕО електричних, електромагнітних, акустичних і тепло-

вих полів [15]. Методи газохроматографічних (ГХ) аналізів ЕО дозволяють знахо-

дити, ідентифікувати і кількісно визначати в них вміст продуктів деградації ЕО 

[16]. За результатами цих аналізів можливе технічне діагностування ОНЕО на пі-

дставі відповідних діагностичних моделей шляхом визначення граничних значень 

вмісту і швидкості накопичення в ЕО продуктів їх деградації [17], а також зміни 

концентрації іонолу і води в об’ємі ЕО [18]. Імовірність співпадіння прогнозова-

ного і наявності фактичного дефекту в ОНЕО при використанні методів діагнос-

тики, заснованих на використанні ГХ визначення вмісту в ЕО діагностичних газів 

і швидкостей зміни їх концентрації, 95 % [19]. 

Робота присвячена вирішенні наукової задачі підвищення надійності екс-

плуатації енергетичного обладнання АЕС із водо-водяним ядерним реактором за 

рахунок удосконалення моніторингу фізико-хімічних, теплофізичних властивос-

тей всіх технологічних (робочих) середовищ. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацій-

на робота виконана на кафедрі «Технології води та палива» Державного універси-

тету «Одеська політехніка». Наукові дослідження за темою дисертації виконано 

відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням Кабі-

нету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605-р., і пов’язано з науковими 

дослідженнями по комплексній темам та у рамках господарчих договірних робіт: 

№ 18.05.78 від 29.09.2018 (р/н НАЕК №48-122-01-18-06961 від 11.10.2018) «Лабо-

раторні дослідження дії біоцидів і розробка звіту по аналізу безпеки під час біо-

цидної обробки охолоджуючої води бризкальних басейнів енергоблоків № 3,4 Рі-

вненської АЕС»; № 19.05.81 від 29.11.2019 (р/н НАЕК № 48-122-08-19-08952 від 

06.12.2019) «Розробка режимних карт біоцидної обробки води бризкальних ба-

сейнів систем технічного водопостачання відповідальних споживачів групи «А» 

та невідповідальних споживачів групи «В» енергоблоків № 3, 4 РАЕС»; № 23/19-

10 від 02.12.2019 (р/н НАЕК № 48-122-08-19-08952 від 06.12.2019) «Оцінка техні-

чного стану нерозбірної трубопровідної арматури ВП РАЕС з метою продовження 
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терміну експлуатації». На підставі вищевикладеного сформульовано мету 

та завдання роботи. 

Метою наукового дослідження є підвищення надійності експлуатації енер-

гетичного обладнання АЕС із водо-водним ядерним реактором за рахунок удо-

сконалення моніторингу фізико-хімічних, теплофізичних властивостей технологі-

чних середовищ теплоенергетичних установок із оливним, водневим та водним 

охолодженням. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені такі основні задачі: 

 – удосконалити методики визначення діагнастичних фізико-хімічних, теп-

лофізичних властивостей технологічних середовищ (вмісту газів в мінеральних 

турбінних оливах та в охолоджувальній воді; величин рН для водяного теплоно-

сія; вмісту іонолу в мінеральних турбінних оливах; розчинності водню в мінера-

льних турбінних оливах; вмісту водню в охолоджувальній воді обмотки статора 

турбогенератора із водневого-водним охолодженням турбогенератора; вмісту па-

ру води у охолоджувальному водні осердя та обмотки ротора турбогенератора із 

водневого-водним охолодженням турбогенератора; вмісту води та повітря в міне-

ральній турбінній оливі системи гідравлічного системи підйому ротора турбіни 

АЕС; аеродинамічного опору шарів вуглецевих волокнистих матеріалів для очи-

щення вентиляційних газових викидів з обладнання АЕС; 

 – розробити нові комплексні методики контролю вимірювання фізико-

хімічних, теплофізичних, властивостей технологічних середовищ з урахуванням 

дії акустичних коливань, які виникають у діючому обладнанні АЕС, та дії ультра-

звукових коливань на проби рідких технологічних середовищ під час їх випробу-

вань; 

 – удосконалити методику контролю за методом газової хроматографії вміс-

ту водню в охолоджувальному водному теплоносії обмотки статора турбогенера-

тора із водневого-водним охолодженням турбогенератора АЕС; 

 – виконати удосконалення методів підготовки проб газових та рідких теп-

лоносіїв систем АЕС з ВВЕР; 
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 – розробити метод діагностування технічного стану енергооблад-

нання в циклах із оливним, водневим та 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 водя-

ного теплоносія; зміни вмісту іонолу в мінеральній експлуатаційній турбінній 

оливі; зміни вологості в охолоджувальному водні осердя та обмотки ротора тур-

богенератора із водневого-водним охолодженням турбогенератора АЕС; зміни 

вмісту іонолу в мінеральній експлуатаційній турбінній оливі.  

Об'єкти дослідження: режими моніторингу технологічних середовищ ене-

ргетичного обладнання АЕС. 

Предмети дослідження: методи та засоби контролю робочих та технологі-

чних середовищ енергетичного обладнання АЕС. 

Методи дослідження: методи математичного опису екстракційних рівно-

ваг; методи ГХ визначення коефіцієнтів розподілу в системах «мінеральна тур-

бінна олива – розчинений компонент – екстрагент» та «вода – розчинений компо-

нент – екстрагент»; методи ГХ визначень вмісту в мінеральних турбінних оливах 

діагностичних газів (Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2, C3Н8, С3Н6), іонолу і во-

ди; методи ГХ визначень вмісту розчинених діагностичних газів (Н2, СН4, С2Н6, 

С2Н4, С2Н2, СО, СО2, C3Н8, С3Н6) у воді; методи досліджень фізико-хімічних та 

теплофізичних властивостей технологічних середовищ: густини та в'язкості міне-

ральних турбінних олив, теплоти розчинення Н2 в мінеральних турбінних оливах, 

температури спалаху пару мінеральних турбінних олив у відкритому тиглі, аеро-

динамічного опору адсорбентів потокам повітря; статистичні методи математич-

ної обробки результатів вимірювань; методи визначення показниківм якості тех-

нологічних середовищ під час експлуатації технічних систем забезпечення енер-

гетичного обладнання циркулюючими мінеральними турбінними оливами, охоло-

джувальною водою, газоподібним повітрям та Н2. 

Досліджувані технологічні середовища: мінеральні турбінні оливи Тп-30 та 

Тп-22 (марка 1); газоподібний Н2; вода; суміші води та турбинних олив. 



 30 

Наукова новизна отриманих результатів: 

 – удосконалено методики визначення фізико-хімічних, теплофізичних вла-

стивостей ряду технологічних середовищ; 

 – вперше розроблено нові комплексні технологічні схеми вимірювання фі-

зико-хімічних, теплофізичних властивостей технологічних середовищ з урахуван-

ням дії акустичних коливань, які виникають у діючому обладнанні АЕС, та дії 

ультразвукових коливань на проби рідких технологічних середовищ під час їх ви-

пробувань; 

 – вперше досліджено за методом газової хроматографії вміст водню в охо-

лоджувальному водному теплоносії обмотки статора турбогенератора із воднево-

водним охолодженням турбогенератора АЕС; 

 – удосконалено методи підготовки проб газових та рідких теплоносіїв сис-

тем АЕС з ВВЕР з урахуванням дії акустичних коливань, що виникають у діючо-

му обладнанні АЕС, та дії ультразвукових коливань на проби рідких технологіч-

них середовищ під час їх випробувань. 

 – вперше розроблено метод діагностування технічного стану енергооблад-

нання в циклах із оливним, водневим, водяним 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 водя-

ного теплоносія; зміни вмісту іонолу в мінеральній експлуатаційній турбінній 

оливі; зміни вологості в охолоджувальному водні осердя та обмотки ротора тур-

богенератора із воднево-водним охолодженням турбогенератора АЕС; зміни вміс-

ту іонолу в мінеральній експлуатаційній турбінній оливі.  

– отримало подальший розвиток дослідження фізико-хімічних, теплофізич-

них властивостей мінеральних турбінних олив: густини; кінематичної в`язкості за 

температури 40 °С; температури спалаху у відкритому тиглі; температури засти-

гання; кислотного числа; числа деемульсації; схильності до піно утворення за те-

мпературами 24 °С та 94 °С; рН водної витяжки; клас промислової чистоти; анти-
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корозійні властивості на стальних стрижнях та мідних пластинах; масової 

частки механічних домішок; стабільності щодо окислення. 

Практична цінність роботи:  

 – метод підготовки проб використовується на Рівненській АЕС під час кон-

тролю газових та рідких теплоносіїв; метод десорбції діагностичних газів із рід-

ких технологічних середовищ використовується в методах ГХ; метод контролю 

присадки іонол впроваджено для олив Тп-30; 

 – удосконалено процеси вилучення діагностичних компонентів з відповід-

них газоподібних та рідких технологічних середовищ для подальшої ідентифікації 

цих компонентів за методами ГХ та розрахунку вмісту в технологічному середо-

вищ; 

 – удосконалено установку для експериментальних досліджень фізико-

хімічних, теплофізичних властивостей відповідних проб рідких та газоподібних 

технологічних середовищ з визначенням в них за методами ГХ вмісту діагностич-

них газів, присадки іонол, води при впливі на ці проби температури та ультразву-

кових (УЗ) коливань; 

 – результати дисертаційної роботи впроваджені на Рівненській та Хмель-

ницькій АЕС, про що є відповідні акти. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення, розробки мате-

матичних описів фазових рівноваг, технологічних схем та експериментальних ус-

тановок, висновки і рекомендації отримані автором особисто. В публікаціях, на-

писаних у співавторстві, автору належать: розробки та удосконалення установок 

та математичному опису процесів масообміну, методик досліджень, структурних 

схем хроматографіу, виконання досліджень, обробка даних [95, 122, 123]; розроб-

ка методик досліджень, виконання досліджень, обробка даних [124, 126, 127]. 

Апробація результатів дисертації: 

Матеріали роботи доповідались та обговорювались на: засіданні Ради фахі-

вців-хіміків ДП НАЕК «Енергоатом», м. Одеса (Україна) ОНПУ, 4-9 травня 

2020 р; засіданні Ради фахівців-хіміків ДП НАЕК «Енергоатом» спільно з науко-

во-технічним семінаром компанії DuPont «Технології підготовки води в енергети-
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ці», м. Одеса (Україна) ВНТП ВП «Науково-технічний центр», 14–18 ве-

ресня 2020 р.; II Міжнародній науково-практичній конференції «Priority directions 

of science and technology development», 25–27 вересня 2020 р., м. Київ, (Україна). 

Публікації результатів роботи, їх обговорення. За результатами роботи опу-

бліковано 6 наукових праць, з яких 2 наукова стаття у періодичному виданні, яке 

включене до міжнародних наукометричних баз SCOPUS, 1 монографія опубліко-

вана у співавторстві, опубліковано 3 наукові праці апробаційного характеру на 

наукових засіданнях та конференціях.  

 Структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 4 роз-

ділів, висновків і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 201 сторінку, з 

них основна частина 154 сторінки і додатків 31 сторінка. Дисертація містить 35 

рисунків, 39 таблиць, та посилання до 129 наукових джерел.  
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РОЗДІЛ 1. Аналіз режимів моніторингу 

технологічних середовищ для забезпечення і підвищення 

надійності експлуатації технологічного обладнання АЕС 

1.1.  Технологічні порушення при експлуатації електричного 

обладнання підприємств 

Розподілення пошкоджуваності обладнання на електростанціях в середньо-

му залежить від типу обладнання [4]. 

На рис. 1.1 показана діаграма усередненого розподілу технологічних пору-

шень відповідно до кваліфікаційних ознак організаційних причин (в % від загаль-

ної кількості), що впливають на надійність обладнання, під час експлуатації обла-

днання в «НЕК Укренерго» [20]. Загальний недовипуск електричної енергії може 

скласти 148,48·103 кВт·год. 

В роботі [21] показана загальна схема ключових етапів забезпечення надій-

ності обладнання АЕС. Ця схема включає в себе: блок моніторингу технічного 

стану обладнання АЕС; блок виконання планово-попереджувального технічного 

обслуговування і ремонту (ТОіР) обладнання АЕС; блок аналізу обсягу робіт і ви-

значення обладнання, що впливає на безпечну експлуатацію АЕС; блок коригува-

льних заходів; блок постійного підвищення надійності обладнання АЕС; блок 

довгострокового планування і управління життєвим циклом обладнання АЕС. В 

цій роботі наведені види відмов обладнання під час виникнення умов, коли обла-

днання не може виконувати задані функції. В роботі також неведені механізми 

відмов обладнання АЕС: фізичні, хімічні або інші процеси, які можуть привести 

або привели до відмови обладнання. До таких процесів віднесено: деформація, 

зміщення, спучування/розпухання, від'єднання елементів; корозія, ерозія, еро-

зія/корозія, стирання/абразивний знос; знос, втома, вібрації механічного похо-

дження; руйнування, розрив, розтріскування, розрив; закупорка, засмічення; заби-

вання, заклинювання; ослаблення кріплення; втрата ємності (акумулятори); відк-
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ладення олив; старіння еластомерів, ізоляційних матеріалів; старіння під 

впливом іонізуючого випромінювання; термічне старіння; відключення, дрейф 

показань, неправильне або помилкове спрацьовування сигналізації; неконтрольо-

вана хімічна реакція; окислення; ослаблення попереднього напруження, випадан-

ня елементів; осадження. 

 

Рисунок 1.1 – Діаграма усередненого розподілу технологічних порушень відпо-

відно до кваліфікаційних ознак організаційних причин (в % від загальної кількос-

ті): 1.1 – помилкові дії оперативного персоналу; 1.2 – помилкові дії керівного пер-

соналу; 1.3 – помилкові дії персоналу служб, лабораторій, відділів; 1.5 – незадові-

льне технічне обслуговування; 1.6 – незадовільна якість нормативної документа-

ції; 1.7 – дефекти проектів; 1.8 –дефекти конструкції; 1.9 – дефекти виготовлення; 

1.10 – дефекти монтажу і налагодження; 1.11– дефекти ремонту; 1.13 – стихійні 

явища; 1.14 – вплив сторонніх осіб і організацій 
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1.2.  Оливонаповнене енергетичне обладнання промислових 

підприємств і основні фізико-хімічні процеси в енергетичних 

оливах 

В оливонаповненому енергетичному обладнанні (ОНЕО) промислових під-

приємствах України використовується високовольтне обладнання класів напруги 

35…750 кВ із мінеральними енергетичними оливами (ЕО) [22, 23]. На ТЕС в АЕС 

експлуатують [24] паротурбінні установки (ПТУ) із турбінними оливами [25]; си-

лові та вимірювальні електричні трансформатори, високовольтні вводи, вимикачі 

із трансформаторними оливами [26 – 31]. ОНЕО може бути виконане в герметич-

ному і негерметичному виконанні по відношенню до забезпечення захисту ЕО від 

впливу на нього атмосферного повітря [32 – 35]. В ПТУ для забезпечення охоло-

дження і електричної ізоляції електричних обмоток турбогенераторів (ТГ) часто 

використовують водень (Н2-охолодження), дистильовану воду, електроізоляційні 

оливи. Одним із елементів ПТУ є Система оливопостачання парової турбіни і еле-

ктричного генератора потоками ЕО [36, 37] для подачі ЕО в підшипники турбіни, 

електричного генератора і збуджувача, а також в систему автоматичного регулю-

вання, що забезпечує надійність роботи ПТУ. В ТГ з Н2-охолодженням запобіган-

ня витоку Н2 в місці виходу валу ротору із корпусу електрогенератору здійсню-

ється за допомогою спеціальних оливних ущільнень валу [38]. На даний час газо-

аналізатори дозволяють визначати концентрації Н2 в картерах підшипників на рі-

вні 1 % об. і вище [39]. Визначення вмісту Н2 при концентрації Н2 в картерах пі-

дшипників на рівні концентрацій 1·10-4 % об., дозволяє визначити дефект, 

пов’язаний з витоком Н2 в картери підшипників, на ранній стадії його утворення. 

Фізико-хімічні властивості трансформаторних і турбінних олив впливають 

на умови їх експлуатації в ОНЕО, впливаючи на теплофізичні властивості цих 

олив, накопичення в них розчинених газів, води, а також на чутливість до антио-

кислювальної присадки – іонолу і на її витрати в процесі експлуатації ЕО [40, 41]. 

Структурно-груповий склад трансформаторних і турбінних олив в процесі 

їх експлуатації змінюється і впливає на їх теплофізичні властивості: густину, 
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в’язкість, теплоємність, теплопровідність, поверхневий натяг, температу-

ру спалаху пару ЕО [42]. 

 В роботі [43] В.М. Коновалов та ін. відмітили, що вода у вільному або ему-

льгованому стані в турбінній оливі перешкоджає змащуванню, знижуючи несучу 

здатність оливної плівки, веде до передчасної відмови підшипників, зубчатих ко-

ліс, поршнів та інших деталей, чутливих до зношення, а також до хімічної корозії 

металу підшипників.   

Трансформаторні і турбінні оливи в процесі експлуатації змінюють свої хі-

мічні, фізико-хімічні, теплофізичні властивості під впливом різних факторів: тем-

ператури, електричного поля, молекулярного кисню, вологості ЕО, впливу акус-

тичних коливань, взаємодії їх з конструкційними матеріалами ОНЕО. Швидкість 

окислення ЕО і характер утворюваних продуктів деградації залежить від хімічно-

го складу ЕО та умов експлуатації. Продукти деградації, які утворюються, викли-

кають корозію конструкційних матеріалів, можуть розчинятись в ЕО або випадати 

у вигляді шламу на активних частинах обладнання, утруднюючи відведення тепла 

або знижуючи змащуючу здатність ЕО [44 – 46]. Під впливом теплових та елект-

ричних полів в ОНЕО на ЕО і на тверду ізоляцію на основі целюлози утворюють-

ся гази Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2, C3Н8, С3Н6, які виділяються у вільному 

вигляді або розчиняються в ЕО [47].  

В роботі [15] Р.А. Липштейн і М.И. Шахнович показали залежність середніх 

значень коефіцієнтів розчинності Оствальда Bi від температури розчинення i-го 

газу в мінеральних трансформаторних оливах. Ця залежність характеризує серед-

ні значення розчинності газів в трансформаторних оливах незалежно від їх марок 

і експлуатаційного стану, і показує, що для газів О2, СО, N2 зниження температу-

ри в інтервалі 60…20 °С приводить до зниження значень Bi, а для газів С4Н10; 

С3Н8; С2Н6; С2Н4; С2Н2; СН4; СО2 – приводить до збільшення значень Bi. При цьо-

му для розчиненого в трансформаторних оливах газу Н2 залежність Bi від темпе-

ратури не приведена. 

В роботі [48] Л.О. Маневич відмітив, що розчинності газів О2, N2, повітря в 

мінеральних трансформаторних оливах з пониженням температури в інтервалі 
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120…0 °С зменшуються лінійно, а розчинність води в інтервалі темпера-

тур 100…0 °С – зменшуються не лінійно.  

В роботі [11] Р.А. Липштейн та ін. відмітили, що коефіцієнти розподілення  

в системі «трансформаторна олива – розчинений газ – газоподібний екстрагент» 

для розчинених газів СО, О2, N2 зі зниженням температури зменшуються в інтер-

валі температур 70…10 °С. 

Наявність таких ефектів може бути характерною і для мінеральних турбін-

них олив, що вимагає виконання досліджень, пов’язаних зі встановленням такої 

залежності, наприклад для Н2, яка має практичне значення для ТГ з Н2-

охолодженням і герметичною системою циркуляційного оливопостачання підши-

пників. 

В роботі [49] В.А. Дементьєв відмітив, що при місцевому підвищенні тем-

ператури в зоні тертя поверхонь ПТУ, які труться, до значення 150 °С і вище мі-

неральна турбінна олива буде розкладатись з утворенням газів Н2, СН4, С2Н6, 

С2Н4, C3Н8, С3Н6, СО, СО2, С4Н8. Вміст цих газів в турбінній оливі може бути ви-

значений за методом ГХ. Це дозволить ідентифікувати термічний дефект в зоні 

тертя поверхонь, що труться, на його ранній латентній стадії розвитку, коли дат-

чики температури ще не показують перевищення температури вище встановленої 

норми.  

В роботах [50 – 52] наведено, що у високовольтному ОНЕО, яке містить ма-

гнітопровід і електричні обмотки, а також при експлуатації насосного обладнання 

і елементів конструкції ПТУ в об’ємі ЕО виникають акустичні коливання, частота 

яких може знаходитись в межах від 50 Гц до 200 МГц.  

В роботах [53 – 56] автори відмічають, що вплив УЗ поля на мінеральні ізо-

ляційні рідини в кавітаційному режимі приводить до газоутворення і глибокому 

розкладанню органічної основи хімічних з’єднань.  

В зв’язку з цим представляють практичний інтерес дослідження кінетики 

генерації діагностичних газів в сучасних мінеральних і турбінних оливах, опромі-

нених УЗ коливаннями. 
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Неналежна експлуатація енергетичних мінеральних олив в ОНЕО, в 

тому числі недостовірність інформації про показники якості таких олив і вмісту в 

них діагностичних газів, може привести до аварій, внаслідок яких можливе заго-

ряння енергетичних олив і руйнування обладнання [20]. 

У табл. 1.1 наведені технічні вимоги до якості експлуатаційних нафтових 

турбінних олив в ОНЕО АЕС України [57]. 

Таблиця – 1.1. Технічні вимоги до якості експлуатаційних мінеральних турбінних 

олив 

№ 
Показники 

Клас в`язкості турбінної оливи  

32 46 68 

1. Кінематична в'язкість при 40 С, мм2/с від 24 

до 42,6 

від 41  

до 60,7 

від 51  

до 89,7 

2. Температура спалаху в відкритому тиглі, С, 

не нижче 
185 185 185 

3.  Кислотне число, мг KОН на 1 г оливи,  

не більше 
0,3 0,6 0,6 

4. Число деемульсації, с,  

не більше 
600 1200 

Для накопичу-

вання даних 

5. Схильність до піноутворення: схильність 

см3/стабільність, см3 або (стабільність піни, 

мм год руйнування піни в с), не больще: 

‒ при температурі 24 °С; 

 

‒ при температурі 94 °С; 

 

‒ при температурі 24 °С після випробування 

при температурі 94 °С 

 

 

 

150/50 

(200/80) 

100/30 

(150/50) 

150/50 

(200/80) 

 

 

 

200/70 

(250/100) 

150/50 

(250/ 80) 

200/70 

(250/100) 

 

 

  

250/90  

 (300/150) 

150/60 

(200/90) 

250/90 

(300/150) 

6. Масова частка води, %, не больше Відс. Відс. Відс. 
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Подовження таблиці – 1.1. 

№ 
Показники 

Клас в`язкості турбінної оливи  

32 46 68 

7. Масова частка механічних домішок, %, не 

більше або клас промислової чистоти,  

не більше: 

‒ для олив в системах регулювания 

‒ для олив в системах змащування 

0,005 

 

 

10 

10 

0,005 

 

 

10 

10 

0,005 

 

 

10 

10 

8.  Вміст водорозчинних кислот і лугів, рН вод-

ної витяжки 
Для накопичувания даних 

9.  Антикорозійні властивості при 60 °С протя-

гом 24 год на стальних стрижнях марки Ст.45 

по ГОСТ 1050, в середовищі дистильованої 

води 

Витр. Витр. Витр. 

10. Стабільність до окислення при 120 °С протя-

гом 14 год при швидкості пропускання кисню 

200 см3/хв: 

‒ кислотне число, мг КОН на 1 г оливи,  

не більше; 

‒ масова частка осаду, %, не більше 

 

 

 

0,6 

 

0,15 

 

 

 

0,8 

 

0,15 

 

 

 

0,8 

 

0,15 

11. Вміст розчиненого шламу, % мас., не більше 0,005 0,005 0,005 

 

1.3. Продукти деградації мінеральних енергетичних олив як 

діагностичні компоненти для контролю технічного стану 

оливонаповненого енергетичного обладнання 

До основних діагностичних показників, які характеризують технічний стан 

ОНЕО і вид дефектів в ньому у відповідності з нормованими діагностичними мо-

делями і які визначаються за результатами ГХ аналізу ЕО, відносяться значення 

[17]: концентрацій розчинених в ЕО діагностичних газів Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, 

С2Н2, СО, СО2, О2, N2, C3Н8, С3Н6, С4Н8 і швидкостей їх зміни; сума концентрацій 

розчинених в ЕО вуглеводневих газів (ΣСхНу) = СН4 + С2Н6 + С2Н4 + С2Н2 + C3Н8 + 
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С3Н6); відношень розчинених в ЕО концентрацій газів 
2

4

Н

СН
, 

42
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НС

НС
, 

62

42
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, 
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2
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О
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22

42
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НС
, 

22

42624

НС

HСНССН 
, 

2

84

ННС

НС

ух 
 [55]; розрахункової 

температури tт = 320∙lg(С2Н4/С2Н6) + 530 °С в зоні термічного дефекту в ОНЕО 

[58]; концентрації іонолу і води в ЕО [59]; концентрації Н2 в системі оливозабез-

печення турбогенератору ПТУ [60]. 

В роботі [61] автори відмічають, що всі вказані діагностичні  показники ви-

користовуються в різних діагностичних моделях для технічного діагностування 

ОНЕО на основі результатів ГХ визначення концентрацій діагностичних газів. 

1.4. Методи хроматографічного визначення вмісту продуктів 

деградації в мінеральних енергетичних оливах 

Методи ГХ визначення вмісту розчинених газів та іонолу в ЕО засновані на 

використанні процедур екстракції компоненту, що аналізується, із ЕО відповід-

ним екстрагентом і ГХ аналізу отриманого екстракту з використанням методу аб-

солютного градуювання газового хроматографу. Розрахункова формула має ви-

гляд: [62]: 

  Cэм = 
ГР

к

К

S
∙ 












ЭМ

Э
р

V

V
К ,  (1.1) 

де Cэм – концентрація компонента, який визначається в ЕО; Sк – площа ГХ піку 

для компонента, який визначається; Кгр – градуювальний коефіцієнт, який визна-

чається при градуюванні газового хроматографу; Vэм и Vэ – об’єм аналізованої ЕО 

і екстрагенту (газоподібного, рідкого); Кр – коефіцієнт розподілення для компоне-

нту, який визначається, в рівноважній екстракційній системі «ЕО – розчинений 

компонент – екстрагент» (для газів Н2, О2, N2 замість Кр допускається викорис-

тання відповідного коефіцієнту розчинності Оствальда Bi [62]). 

Коефіцієнти розподілення Кр для розчинених діагностичних газів визнача-

ють методом ГХ шляхом послідовної двократної екстракції розчиненого газу із 
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ЕО однаковими об’ємами чистого газоподібного екстрагенту і викорис-

танням розрахункової формули [62, 63]: 

 Кр =
ЭМ

Э

V

V

SS

S
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1 ,  (1.2) 

де S1, S2 – площі ГХ піків для компоненту після першої і другої його екстракції, 

відповідно. 

Контроль вмісту розчинених газів в енергетичній оливі. В роботах [62, 

64, 65] наведені значення коефіцієнтів Оствальда Вi і коефіцієнти розподілення 

Ктм для розчинених в ЕО газів Н2, СН4, С2Н4, С2Н6, С2Н2, СО, СО2, С3Н6, С3Н8 в 

стандартних умовах. В роботах [66 – 69] автори S. Ferreto, К. Torkos, Y. Leblanc, 

M. Duval, J. Hubert та ін. виклали методи ГХ визначення цих газів в ЕО двома ва-

ріантами – варіантом рівноважного розподілення аналізованих газів між пробою 

ЕО і газоподібним екстрагентом або термо-вакуумного виділення аналізованих 

газів із проби ЕО. Приведені в роботі [62] значення коефіцієнтів розподілення для 

розчинених газів С3Н6, С3Н8 відрізняються від приведених значень в роботі [70] 

авторами Б. В. Иоффе, М. И. Косткиной і А. Г. Виттенбергом, наприклад для роз-

чинених газів: Вi(С2Н6) = 2,40 и Ктм(С2Н6) = 2,89 по [62] и Ктм(С2Н6) = 2,48 по 

[70]; Вi(С3Н6) = 12,5 по [62] и Ктм(С3Н6) = 8,12 по [70]; Вi(С3Н8) = 19,46 по [62] и 

Ктм(С3Н8) = 8,76 по [70] для мінеральних трансформаторних олив.  

В табл. 1.2 наведені значення коефіцієнтів Оствальда Вi [70] і розподілення 

К*
тм [70] для розчинених газів в ЕО. 

Таблиця 1.2. – Коефіцієнти Оствальда і розподілення для розчинених газів в енер-

гетичних оливах 

Газ Н2 СН4 С2Н6 С2Н4 С2Н2 С3Н6 С3Н8 С4Н8 СО СО2 

Вi 0,05 0,43 2,40 1,70 1,20 12,5 19,46 33,0 0,12 1,08 

К*
тм 0,05 0,39 2,48 1,54 1,16 8,12 8,76 – – – 

 

Виходячи з даних табл. 1.2 автор дисертації пропонує, що експерименталь-

не визначення значень коефіцієнтів розподілення для розчинених газів в ЕО діаг-
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ностичних газів С2Н6, С3Н6, С3Н8 в системі «ЕО – розчинений газ – газо-

подібний екстрагент» має практичне значення для реалізації ГХ методу визначен-

ня концентрацій цих газів в сучасних ЕО. 

В роботі [62] наведена функціональна блок-схема газового хроматографу 

для визначення вмісту в ЕО розчинених газів  Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2, 

О2, N2 (рис. 1.2). Розрахунок концентрацій розчинених газів в енергетичній оливі 

виконують за формулою (1.1). 

 

Рисунок 1.2 – блок-схема газового хроматографу для визначення вмісту розчине-

них газів в енергетичній оливі: 1 – блок підготовки газів; 2, 6 – газові крани-

дозатори; 3 – ГХ колонка для аналізу Н2, О2, N2; 4 – ДТП; 5 – ПІД; 7 – ГХ колонка 

для аналізу СО, СН, СО2, С2Н4, С2Н6, С2Н2; 8 – колонка порівняння ДТП; 9 – ме-

танатор; Ar, Н2, В – вхід Ar, Н2, повітря, відповідно. 

Автори робіт [62, 71 – 74] відмічають, що при ГХ визначенні вмісту газів в 

ЕО, розділення піків діагностичних газів С3Н6 и С3Н8 може бути виконане в інтер-

валі температур 40…190 °С з використанням ГХ колонки, заповненої сорбентом 

«Porapak N», який рекомендується в нормативному документі [62].  

Разом з тим в роботі [75] К.А. Гольберт вказав на неможливість розділення 

ГХ піків газів С3Н6 и С3Н8 при температурі 30 °С з використанням ГХ колонки, 

заповненої тим же сорбентом, що пов’язано з однаковим часом виходу ГХ піків 
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цих газів. Підвищення температури до значення 190 °С не приведе до ро-

зділення цих хроматографічних піків, що відповідає вимогам, які приведені в [76] 

авторами В. Харрисом і Г. Хэбгудом. Якщо тривалість ГХ аналізу ЕО менше, ніж 

час утримання ГХ піків С3Н6 и С3Н8, то може відбуватись спотворення результатів 

наступних аналізів після першого аналізу, наприклад при визначенні вмісту діаг-

ностичного газу С2Н2, що пов’язано з накладанням ГХ піків С3Н6 и С3Н8 на ГХ пік 

С2Н2. 

Контроль вмісту іонолу в енергетичній оливі. В роботах [59, 77 – 83] на-

ведені широко застосовувані ГХ методи визначення іонолу в ЕО з врахуванням 

значень показника «кислотне число (КЧ)» для ЕО і з використанням попередньої 

екстракції іонолу з ЕО. При цьому використання методу додавання твердого іоно-

лу в ЕО не дозволяє візуально встановити факт досягнення повного розчинення 

твердого іонолу в сильно забарвленій ЕО, а також аналізувати ЕО при значенні 

«КЧ» рівному або більше 0,1 мг КОН на 1 г ЕО [59], так як продукти окислення 

ЕО вступають в хімічну взаємодію з доданим до ЕО іонолом [84], що знижує точ-

ність результату ГХ вимірювання. 

В роботі [85] Н.Ю. Смоленська та ін. привели опис функціональної схеми 

газового хроматографу для визначення вмісту іонолу в ЕО. Іонол з проби ЕО екс-

трагують рідким екстрагентом – етанолом або ацетонітрилом. Отриманий екст-

ракт вводять в насадковий випарник газового хроматографу (Рис. 1.3). Градую-

вання хроматографу виконують методом абсолютного градуювання. 

В роботі [83] Е. В. Мосєва та ін. відмітили,  що градуювальні суміші, приго-

товані на основі різних аналізуємих трансформаторних олив, мають градуювальні 

коефіцієнти, які відрізняються один від одного і що ці відмінності пов’язані з різ-

ними значеннями коефіцієнтів Ки для іонолу в системі «трансформаторна олива – 

іонол – рідкий екстрагент» і, відповідно, зі ступенем вилучення іонолу із градую-

вальних сумішей і аналізованих трансформаторних олив. В зв’язку з цим методи-

ка ГХ аналізу по [59] може бути використана у випадку, якщо фізико-хімічні вла-

стивості градуювальних сумішей іонолу в трансформаторній оливі, пов’язані з 

сприйнятливістю до іонолу (вираженій в близькості значень коефіцієнтів розподі-
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лення Ки для іонолу в системі «трансформаторна олива – іонол – рідкий 

екстрагент»), близькі до відповідних властивостей для аналізованих трансформа-

торних олив. Це може мати відношення і для мінеральних турбінних олив. 

 

Рисунок 1.3 – Блок-схема газового хроматографу для визначення  вмісту іонолу в 

енергетичній оливі: БПГ– блок підготовки газів хроматографу; 1 – випарник;  

2 – передколонка; 3 – ГХ колонка; 4 – порівняльна колонка; 5 – ДТП; 6, 7, 8 – тер-

мостати випарника, колонок, ДТП. 

В роботі [63] А.Г. Вітенберг і Б.В. Іоффе відмічають, що залежність коефі-

цієнтів розподілення К від абсолютної температури Т для ідеальних розчинів має 

вигляд: 

  lnК = i
i D
TR

A



,  (1.3) 

де R – газова постійна, Аi і Dі – коефіцієнти, відповідно. 

В вузьких інтервалах температур в діапазоні 20…30 градусів, значення Аi и 

Dі змінюються незначно [63]. Разом з тим вивчення змін значень Аi и Dі в інтерва-

лах температур, близьких до інтервалів температур плавлення твердого i-го ком-

поненту, наприклад іонолу в ЕО, при його екстракції рідкими екстрагентами, на-

приклад етанолом, при температурі, близькій до температури випарювання чисто-

го рідкого екстрагента, представляє практичний інтерес, так як при цих умовах 
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ступінь екстракції э

iR для i-го компоненту рідким екстрагентом повинна 

збільшуватись.  

В зв’язку з цим експериментальне визначення значень коефіцієнтів розподі-

лення для іонолу в широкому діапазоні температур його екстракції рідкими екст-

рагентами, а також розробка відповідної методики ГХ визначення вмісту іонолу в 

ЕО мають практичне значення. 

Контроль вмісту води в енергетичній оливі. Вміст вологи в пробах ЕО із 

ОНЕО в даний час визначають фізичними, хімічними методами та методами ГХ 

[82, 86 – 93]. 

В роботі [92] наведена одна із застосовуваних структурних схем газового 

хроматографу для визначення вмісту води в ЕО, аналогічна наведеній схемі на 

рис. 1.3 і відрізняється застосуванням відповідних ГХ колонок. Вимірювання про-

водять з використанням газового хроматографу з ДТП і гелію – в якості газу-

носія. ГХ колонка заповнена рідкою фазою «ПЭГА» на твердому сорбенті «Поли-

сорб-1». Температура випарника від 250 до 300 °С, термостату колонок від 100 до 

120 °С, термостату ДТП від 120 до 150 °С. Об’єм аналізованої проби ЕО, яка вво-

диться в випарник від 25 до 100 мкл. Загальний об’єм ЕО, яка вводиться у випар-

ник – не більше 0,6 мл, після чого ГХ колонка підлягає регенерації. Метод дозво-

ляє визначати суму молекулярно-розчиненої і зв’язаної води в ЕО за відсутності 

вільної води. Необхідність періодичної регенерації ГХ колонок або їх заміни 

ускладнює і здорожує процес виконання вимірювань. В зв’язку з цим потребуєть-

ся розробка менш складної методики ГХ визначення вмісту води в ЕО. 

 

1.5. Контроль технологічних середовищ обладнання з воднево-

водним охолодженням 

В роботі [94] показано, що вода в енергетиці використовується в процесі 

виробництва електроенергії в якості теплоносія, робочого тіла, розчинника, тран-

спортера твердих і розчинених речовин, сповільнювача нейтронів і т.д. При нагрі-

ві води на поверхнях нагріву утворюються тверді відкладення накипу утворюю-
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чих солей. При частковому випарюванні води у пар переходять корозій-

но-активні гази, які сприяють руйнуванню поверхні охолодження і генерують но-

ві речовини, що утворюють відкладення з продуктами корозії. Це знижує надій-

ність експлуатації обладнання. 

В роботі [95] показано, що в охолоджувальну воду дозують інгібітори відк-

ладень, наприклад етаноламіни або оксиетилідендифосфонову кислоту (ОЕДФК), 

а також цинкові комплекси ОЕДФК-, які мають властивости інгібіторів корозії. 

В роботі [96] показано, що водень в охолоджувальній воді може бути гене-

ровано за рахунок корозійних процесів. При цьому може бути генеровано також 

газ СН4 за рахунок хімічної реакції водню із вуглецем стальних конструкцій під 

час руйнування металевих поверхонь. Це знижує надійність експлуатації облад-

нання. 

В роботі [97] наведено вимоги до водно-хімічного режиму системи водяно-

го охолодження обмоток статорів турбогенераторів типів ТВВ-220-2АУЗ, 

ТВВ-1000-4УЗ, ТВВ-1000-2УЗ та ТВВ-1000-2МУЗ енергоблоків АЕС з водно-

водяними енергетичними реакторами, що експлуатуються. В цій роботі встанов-

лено вимоги до: якості охолоджувального середовища системи охолодження об-

мотки статора турбогенератора в режимах пуску, під час експлуатації, на період 

консервування устаткування другого контуру, до систем забезпечення, хімічного 

контролю якості охолоджувального середовища, відмивок внутрішньої поверхні 

стрижнів обмотки статора, що складаються з елементарних порожнистих провід-

ників; обмеження з експлуатації системи охолодження обмотки статора турбоге-

нератора при відхиленні нормованих показників якості охолоджувального сере-

довища від діапазонів допустимих значень, та при відхиленні діагностичних пока-

зників від контрольних рівнів, вимоги до об’єму і періодичності хімічного конт-

ролю, до реагентів та фільтруючих матеріалів, що застосовуються. Наведено ме-

тодичні рекомендації з визначення вмісту водню, розчиненому в охолоджувальній 

воді за методом ГХ. В Табл. 1.3 наведено вимоги до якості охолоджувального се-

редовища (води) при роботі енергоблоку на потужності [97]. 
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Таблиця 1.3 − Показники якості охолоджувальної води при роботі енер-

гоблоку на потужності 

Нормовані показники 

Найменування показника Допустимі значення 

Водневий показник рН від 8,0 до 9,0 включно 

Питома електрична провідність, мкСм/см, не більше 5,0 

Питомий електричний опір охолоджувального середовища,  

кОмсм, не менше 

 

200 

Масова концентрація розчиненого кисню, мкг/дм3, не більше 400 

Масова концентрація міді, мкг/дм3, не більше 100 

Діагностичні показники 

Найменування показників Контрольні рівні 

Масова концентрація морфоліну, мг/дм3, не більше 3,7* 

Масова концентрація етаноламіну, мг/дм3, не більше 0,8** 

Концентрація водню у газовій фазі уловника, % об’ємних,  

не більше 
3 

Концентрація водню у газовій фазі вакуумного водяного баку, % 

об’ємних, не більше 

3 

Величина надходження водню (ВНВ) у воду, мкг/дм3 

не більше 

 

100 

* При корекційній обробці робочого середовища другого контуру морфоліном. 

** При корекційній обробці робочого середовища другого контуру етаноламіном. 

 

Метод ГХ визначення вмісту водню у воді, що наведено у роботі [97] є за-

старілим, та потребує удосконалення».  

В роботі [98] показано, що попадання водню в стрижень статору ТГ із охо-

лоджувальною водою може призвести до зниження витрат цієї води через стри-

жень. Це знижує надійність експлуатації обладнання. На даний час існуючий кон-

троль за потраплянням водню здійснюється за допомогою газової пастки, підклю-

ченої до дренажної системи з верхніх точок зливального і напірного колекторів; 

потрапляння водню в газову пастку визначається за наявності пухирців водню. 

Така система діє лише за великих витоків водню, коли охолоджувальна вода уже 
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цілком ним насичена. За малих витоків водню і якісної дегазації охоло-

джувальної води, такий витік водню може бути виявлений за допомогою метода 

ГХ під час моніторингу вмісту водню у цій воді. В цій роботі показано, що для 

турбогенератор (ТГ) з безпосереднім охолодженням обмотки статора зниження 

чистоти водню, наприклад за рахунок підсосів повітря, з 98 % до 93 % викликає 

збільшення вентиляційних утрат водню приблизно в 1,5 рази, що призводить до 

зниження коефіцієнту корисної дії (ККД) для ТГ приблизно на 0,15 %. У міру 

зниження чистоти водню знижується його теплоємність, теплопровідність і під-

вищується густина. Це призводить до підвищення нагрівання як охолоджувально-

го водню, так і самого ТГ. Це знижує надійність експлуатації обладнання. При 

цьому доцільним є впровадження системи контролю місцевих перегрівів за допо-

могою моніторингу властивостей водню, в тому числі за рахунок виявлення час-

ток піролізу в охолоджувальному водні (аерозоль твердого вуглецю; газові проду-

кти піролізу целюлозної електричної обмотки або пару турбінної оливи, яка була 

поглинута цією обмоткою (пар Н2О, СО, СО2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2), наприклад, 

за методом ГХ. Чистота водню у корпусі ТГ повинна бути не нижчою ніж 98 %, а 

точка роси не повинна перевищувати 150С, що визначає припустимий в експлуа-

тації вологовміст водню не більше 12,8 г/м3 і відносну його вологість за робочих 

температур водню 20…40 0С не більше 72…25 % відповідно. Конденсація пару 

води у водні призводить до корозії конструктивних матеріалів та електричному 

пробою електричної ізоляції обмоток ротору ТГ типу ТВВ та додатково електри-

чної ізоляції обмоток ротору ТГ типу ТГВ. Це знижує надійність експлуатації об-

ладнання. Вміст кисню у водні в корпусі ТГ повинен бути не більше 0,8 % 

об’ємних для чистоти водню 98 %. Всі ці показники (вміст у водні О2, N2, СО, 

СО2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, пару Н2О) можуть бути визначені методом ГХ. 

1.6. Контроль якості адсорбентів для очищення газоподібних 

потоків 

В процесі експлуатації обладнання АЕС утворюються газоподібні викиди, 

які необхідно виводити в навколишнє середовище [99], наприклад під час дегаза-
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ції ЕО. Газоподібні викиди містять в собі такі домішки, як Н2О, N2, O2, 

Аr, СО, СН4, СО2, С2Н4, С2Н6, С2Н2, С3Н6, С3Н8, С4Н8, С4Н10, пар ЕО. Перед виве-

денням газоподібних викидів АЕС в навколишню атмосферу, ці викиди піддають-

ся очищенню з використанням різних адсорбентів (активоване вугілля, силікагелі, 

алюмогелі, цеоліти) в спеціальних фільтрах [100]. Контроль якості таких адсорбе-

нтів перед їх завантаженням в адсорбційні фільтри і в процесі їх експлуатації, є 

необхідною умовою надійної роботи систем газоочищення викидів АЕС [101]. На 

даний час одним із видів контролю якості цих адсорбентів є визначення аероди-

намічного опору адсорбентів потоку повітря [102]. Таким чином, необхідні про-

ведення досліджень направлених на удосконалення методів контролю якості ад-

сорбентів для фільтрів очищення газових викидів АЕС, які містять паро- і газопо-

дібні домішки Н2О, N2, O2, СО, СН4, СО2, С2Н4, С2Н6, С2Н2, С3Н6, С3Н8, С4Н8, 

С4Н10. Це дозволить підвищити надійність експлуатації адсорбентів, в тому числи 

волокнистих, у фільтрах очищення газоподібних викидів АЕС. Для досягнення 

цього потрібно: удосконалити структурну схеми установки для визначення в ла-

бораторних умовах значень аеродинамічного опору адсорбентів при різних ліній-

них швидкостях повітря на вході в досліджувані адсорбенти; визначити значення 

аеродинамічного опору шарів вуглецевих матеріалів при різних кількостях шарів і 

лінійних швидкостях повітря на вході в досліджувані вуглецеві волокнисті мате-

ріали. 

1.7. Методи дослідження теплофізичних властивостей мінеральних 

енергетичних олив 

В роботі [103] наведено вимоги до технологічних процесів в АЕС, які 

пов’язані з експлуатацією мінеральних турбінних олив, в тому числі в: системах 

змащування і регулювання парових турбін, системах змащування і ущільнення 

валів генераторів, системах змащування головних циркуляційних насосів та насо-

сів системи охолодження води, системах змащування конденсатних електронасо-

сів, насосів перекачування технічної води відповідальних та невідповідальних 

споживачів, систем змащування та регулювання турбоживильних насосних агре-
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гатів і насосів відкачування сепарату. Виконання цих вимог потребує ви-

значення властивостей мінеральних турбінних олив. 

В роботах [104, 105] наведені усередненні значення теплоємкості, в’язкості, 

густини, теплопровідності для застарілих і знятих з виробництва та експлуатації 

марок трансформаторних і турбінних олив в залежності від температури до 

100 0С. 

В роботах [106, 107] наведені значення в’язкості і густини трансформатор-

них олив ГК, Т-1500, Т-750, ТКп, Nytro 11GX, Nytro 10GX  і турбінної оливи АЗ-

МОЛ Тп-22с при температурах -30 С, 15 0С, 20 0С, 40 0С и 50 0С. 

В роботі [108] Г.И. Фукс навів схему експериментальної установки для дос-

лідження теплофізичних властивостей ЕО, в тому числі для дослідження в’язкості 

рідких нафтопродуктів в інтервалі температур 0…100 0С при точності термоста-

тування ± 0,1 0С. Установка включає в себе наступні основні вузли: посудини 

Дьюара, металічний змійовик і циліндр для рідкого повітря, вакуумні сифони, по-

казник рівня, нагрівальні спіралі, регулятори тиску і температури, електромотор, 

вимірювальну комірку. Ця установка відрізняється складністю конструкції і три-

валістю МВІ при виконанні досліджень. 

В роботах [109, 110] В.П. Желєзний та ін. навели схеми експериментальних 

установок для дослідження теплофізичних властивостей енергетичних олив в ши-

роких діапазонах температур і тисків парів енергетичних олив, які були взяті ав-

тором дисертації за основу при вдосконаленні експериментальної установки для 

дослідження залежності кінематичної в’язкості і густини енергетичних олив від 

температури. 

Таким чином, на підставі результатів аналізу ефективності режимів моніто-

рингу технологічних середовищ для забезпечення і підвищення надійності екс-

плуатації технологічного обладнання АЕС України, необхідно провести комплекс 

досліджень, спрямованих на підвищення надійності та зниження ризиків під час 

експлуатації енергетичного обладнання АЕС із водо-водяним ядерним реактором 

у процесі моніторингу технічного стану цього обладнання із урахуванням резуль-

татів контролю фізико-хімічних та теплофізичних властивостей технологічних 
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середовищ в технічних системах безперервного забезпечення енергетич-

ного обладнання циркулюючими мінеральними турбінними оливами, охолоджу-

ючою водою, газоподібними воднем, за умов підвищення достовірності визначен-

ня діагностичних показників енергетичного обладнання шляхом удосконалення 

методів ГХ визначень вмісту діагностичних компонентів у пробах відповідних 

технологічних середовищах із використанням одного багатоканального газового 

хроматографу. Це дозволяє виконувати моніторинг технічного стану обладнання 

та його діагностування за результатами контролю властивостей проб технологіч-

них середовищ, відібраних з цього обладнання. 

1.8. Висновки до Розділу 1 

Існуючі методи ГХ визначення вмісту в ЕО діагностичних газів не дозволя-

ють достовірно визначати концентрації цих газів з використанням газової екстра-

кції цих газів, що пов’язано з суперечливими даними про значення коефіцієнтів 

розподілення в системах «ЕО – розчинений газ – газоподібний екстрагент». Вияв-

лено вплив концентрації розчинених в трансформаторній і турбінній оливі газів 

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

ностичного С2Н2 при різних температурних режимах експлуатації ГХ колонки га-

зового хроматографу, що потребує оптимізації умов ГХ розділення газів C3Н8, 

С3Н6, С4Н8, С2Н2 в ГХ колонці. Виявлено суперечливі дані про значення коефіціє-

нтів розподілення для іонолу в системі «ЕО – іонол – екстрагент (етанол)». Ці 

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

концентрації іонолу методом ГХ із рідинною екстракцією іонолу із ЕО без ураху-

вання значення коефіцієнтів розподілення для іонолу. Не виявлено даних про: ге-

нерацію в турбінних оливах діагностичних газів під впливом на ці оливи акустич-

них коливань в діапазоні УЗ часто; характер впливу температури на Н2 в турбін-

них оливах в ТГ з Н2-охолодженням, що може мати значення для вдосконалення 

системи безпечної експлуатації ТГ. 

Виявлено, що для визначення вмісту діагностичних компонентів в ЕО необ-

хідно використовувати не менше трьох газових аналізаторів. В зв’язку з цим не-
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обхідно провести комплекс досліджень, направлених на підвищення дос-

товірності визначення діагностичних показників ОНЕО.  

Метою дослідження є підвищення надійності експлуатації енергетичного 

обладнання АЕС із водо-водяним ядерним реактором за рахунок удосконалення 

моніторингу фізико-хімічних та теплофізичних властивостей всіх технологічних 

(робочих) середовищ.  

Для досягнення мети в дисертаційній роботі треба було розв’язати наступні 

задачі: 

– удосконалити методики визначення діагнастичних фізико-хімічних, теп-

лофізичних властивостей технологічних середовищ (вмісту газів в мінеральних 

турбінних оливах та в охолоджувальній воді; величин рН для водяного теплоно-

сія; вмісту іонолу в мінеральних турбінних оливах; розчинності водню в мінера-

льних турбінних оливах; вмісту водню в охолоджувальній воді обмотки статора 

турбогенератора із водневого-водним охолодженням турбогенератора; вмісту па-

ру води у охолоджувальному водні осердя та обмотки ротора турбогенератора із 

водневого-водним охолодженням турбогенератора; вмісту води та повітря в міне-

ральній турбінній оливі системи гідравлічного системи підйому ротора турбіни 

АЕС; аеродинамічного опору шарів вуглецевих волокнистих матеріалів для очи-

щення вентиляційних газових викидів з обладнання АЕС; 

– розробити нові комплексні методики контролю вимірювання фізико-

хімічних, теплофізичних, властивостей технологічних середовищ з урахуванням 

дії акустичних коливань, які виникають у діючому обладнанні АЕС, та дії ультра-

звукових коливань на проби рідких технологічних середовищ під час їх випробу-

вань; 

– удосконалити методику контролю за методом газової хроматографії вміс-

ту водню в охолоджувальному водному теплоносії обмотки статора турбогенера-

тора із водневого-водним охолодженням турбогенератора АЕС; 

– удосконалено методи підготовки проб газових та рідких теплоносіїв сис-

тем АЕС з ВВЕР; 
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– розробити метод діагностування технічного стану енергооблад-

нання в циклах із оливним, водневим та 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 водя-

ного теплоносія; зміни вмісту іонолу в мінеральній експлуатаційній турбінній 

оливі; зміни вологості в охолоджувальному водні осердя та обмотки ротора тур-

богенератора із водневого-водним охолодженням турбогенератора АЕС; зміни 

вмісту іонолу в мінеральній експлуатаційній турбінній оливі. 
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РОЗДІЛ 2. Теоретичне обґрунтування математичних 

описів екстракційних рівноваг. Загальні методи та 

методики виконання досліджень 

2.1. Розроблені математичні описання процесів екстракційних 

рівноваг в системах «турбінна олива – розчинений компонент – 

екстрагент» 

2.1.1. Математичні описання процесів екстракційних рівноваг в 

системах «турбінна олива – розчинений компонент – екстрагент»  

Розроблені автором математичні описання ізотермічної екстракційної рів-

новаги при ГХ визначенні аналізованого компоненту в турбінній оливі з викорис-

танням методу аналізу рівноважної газової або рідкої фази, а також значення кое-

фіцієнту розподілення для аналізованого компоненту в загальному вигляді пред-

ставлено рівнянням матеріального балансу: 

  Cм,1∙Vм + Cв,1∙Vв + Cэ,1∙Vэ = Cм,2∙Vм + Cв,2∙Vв + Cэ,2∙Vэ,  (2.1) 

де Vм, Vэ, Vв – об’єм проби турбінної оливи, екстрагенту (газоподібного, рідкого), 

вільної води в турбінній оливі відповідно; Cм,1 – концентрація аналізованого ком-

поненту в турбінній оливі до виконання екстракції; Cв,1 та Cэ,1 – концентрація ана-

лізованого компоненту у вільній воді і в екстрагенті до виконання екстракції; См,2 

та Cв,2 – концентрація аналізованого компоненту в турбінній оливі і у вільній воді 

після виконання екстракції; Cэ,2 – концентрація аналізованого компоненту в екст-

ракті після виконання екстракції;  

Км-э – коефіцієнт розподілення для аналізованого компоненту в системі 

«турбінна олива – розчинений аналізований компонент – екстрагент»; Км-в – кое-

фіцієнт розподілення для аналізованого компоненту в системі «турбінна олива – 

розчинений аналізований компонент –  вільна вода»; Кв-э – коефіцієнт розподілен-



 55 

ня для аналізованого компоненту в системі «вільна вода – розчинений 

аналізований компонент – екстрагент»; Cм, Cв, Cэ – концентрація аналізованого 

компоненту в турбінній оливі, вільній воді, екстрагенті відповідно; 

  Км-э = 
э

м

С

С
 = const, Км-в = 

в

м

С

С
= const, Кв-э = 

э

в

С

С
= const.  

При цьому для турбінної оливи, яка не містить вільну воду, значення:  

  Cв,1 = Cв,2 = Cв,3 = 0, Vв = 0.   

При ГХ визначенні концентрації Cо розчиненого компоненту в турбінній 

оливі була використана формула (1.1) для розрахунку процесу однократної ізоте-

рмічної екстракції розчиненого компоненту із турбінної оливи, яка не містить ві-

льної води, екстрагентом: 
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де  Sк – площа ГХ піку для компоненту; КГР – градуювальний коефіцієнт для газо-

вого хроматографу; Vм та Vэ – об’єм проби турбінної оливи і екстрагенту; Кр – ко-

ефіцієнт розподілення для аналізованого компоненту в системі «турбінна олива – 

розчинений компонент – екстрагент». 

2.1.2. Визначення коефіцієнту розподілення для розчиненого газу в 

системі «турбінна олива – розчинений газ – газоподібний 

екстрагент» 

Коефіцієнти розподілення Кг для розчинених газів можуть бути визначені 

шляхом послідовної двократної ізотермічної екстракції досліджуваного розчине-

ного газу із проби турбінної оливи, яка не містить вільної води, однаковими 

об’ємами чистого газоподібного екстрагенту (аргону, повітря) з наступним ГХ 

визначенням вмісту досліджуваного газу в отриманих газоподібних екстрактах і 

розрахунком Кг по формулі (1.2) [62, 63]: 
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 Кг = 
м

гэ

V

V

SS

S ,

12

1 


, (2.3) 

де  S1, S2  – площі ГХ піків для розчиненого газу після першої і другої його екстра-

кції із проби турбінної оливи;  Vэ,г и Vм – об’єм газоподібного екстрагенту і проби 

турбінної оливи. 

2.1.3. Визначення коефіцієнту розподілення для іонолу в системі 

«турбінна олива – іонол – рідкий екстрагент» 

Коефіцієнти розподілення Ки для іонолу можуть бути визначені шляхом по-

слідовної двократної ізотермічної екстракції іонолу із проби турбінної оливи, яка 

не містить вільної води, однаковими об’ємами чистого рідкого екстрагенту (ета-

нолу) з наступним ГХ визначенням вмісту іонолу в отриманих рідких екстрактах і 

розрахунком значення  Ки по формулі (1.2) [62, 63]: 

  Ки = 
м

жэ

V

V

SS

S ,

12

1 


, (2.4) 

де S1, S2 – площі ГХ піків для іонолу після першої і другої його екстракції із проби 

турбінної оливи; Vэ,ж и Vм – об’єм рідкого екстрагенту і проби турбінної оливи. 

2.1.4. Математичний опис екстракційних рівноваг при визначенні в 

турбінній оливі іонолу методом його додатку 

Визначення вмісту іонолу в турбінній оливі методом добавок полягає в то-

му, що у відому речовину порівняльної проби аналізованої турбінної оливи дода-

ють відому кількість М твердого іонолу. Після розчинення іонолу в порівняльній 

пробі турбінної оливи виконують ізотермічну екстракції іонолу із однакових 

об’ємів робочої і порівняльної проби турбінної оливи однаковими об’ємами рід-

кого екстрагенту, наприклад етанолом. Математичний опис масообмінних проце-

сів рідинної екстракції заснований на використанні співвідношень: 

  См∙Vм = См,1∙Vм + Сраб∙Vэ + Ссм,раб∙Vсм = Сраб∙Ки∙Vм + Сраб∙Vэ + Ссм,раб∙Vсм, (2.5) 
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  См,2∙Vм + Ссрав∙Vэ + Ссм,срав∙Vсм = Ссрав∙Ки∙Vм + Ссрав∙Vэ + Ссм,срав∙Vсм, (2.6) 

де  Сраб, Ссрав  – концентрація іонолу в спиртових екстрактах, які отримані при екс-

тракції іонолу із однакових Vм робочої проби турбінної оливи та із порівняльної 

проби турбінної оливи, які містить відому додану кількість твердого іонолу одна-

ковими об’ємами  Vэ екстрагенту – етанолу; См – концентрація іонолу в робочій 

(вихідній) пробі турбінної оливи; См,1, См,2  – концентрація іонолу в аналізованих 

об’ємах енергетичної оливи, які отримані після екстракції іонолу із однакових 

об’ємів Vм енергетичної оливи однаковими об’ємами етанолу (екстрагенту) Vэ  із 

робочої і порівняльної и проб аналізованих об’ємів енергетичної оливи Vм; Ки  – 

коефіцієнт розподілення в системі «турбінна олива – іонол – етанол»;  Ссм,раб, 

Ссм,срав – концентрація іонолу в паро-повітряній суміші «повітря – пара етанолу», 

який знаходиться в рівновазі із «турбінна олива  – етанол» в герметичних посуди-

нах, які містять робочу і порівняльну проби ЕО відповідно, для досягнення екст-

ракційної рівноваги; Vсм – об’єм паро-повітряної суміші «повітря – пара етанолу» 

в герметичних посудинах, які містять робочу і порівняльну проби ЕО, для досяг-

нення екстракційної рівноваги. 

Попередніми експериментами установлено, що концентрації іонолу в паро-

повітряних сумішах об’ємами Vсм в герметичній посудині для досягнення екстра-

кційної рівноваги при вмісті іонолу в турбінній оливі в діапазоні 0,05 – 1,5 % ни-

жче порогу визначення для ГХ детектору для газового хроматографу, в зв’язку з 

чим у формулах (2.5) і (2.6) членами Ссм,раб∙Vсм та Ссм,срав∙Vсм можна знехтувати. 

При цьому концентрація іонолу в турбінній оливі розрахована за формулою, яка 

враховує реальний вміст чистого іонолу в доданій в турбінну оливу відомій кіль-

кості М твердого іонолу: 

  См = 
 рабсравм

раб

ССV

CM




, (2.7) 

де  Cраб – концентрація іонолу в екстракті етанолу із робочої проби турбінної оли-

ви, г/см3; Cсрав – концентрація іонолу, г/см3, в екстракті етанолу із порівняльної 
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проби турбінної оливи з додаванням відомої кількості М іонолу, г;  Vм – 

об’єм аналізованої проби турбінної оливи в яку доданий твердий іонол масою М; 

α – коефіцієнт, який враховує вміст чистого іонолу в твердому іонолі, який дода-

ний в турбінну оливу [111]. 

При цьому немає необхідності в попередньому визначенні значення коефі-

цієнтів розподілення для іонолу в системі «турбінна олива – іонол – екстрагент»; 

методика може бути використана при значенні показника «КЧ» для турбінної 

оливи менше 0,1 мг КОН на 1 г аналізованої турбінної оливи, при значенні кисло-

тного числа більше 0,1 мг КОН на 1 г аналізованої турбінної оливи, виконується 

очищення проби турбінної оливи силікагелем, після чого показник «наявність во-

дорозчинних кислот в турбінній оливі», який визначається по стандарту [112], по-

винен мати характеристику «відсутність водорозчинних кислот» при  рН = 6,0 – 

8,0 для водної витяжки із турбінної оливи; розчинення твердого іонолу в порівня-

льній пробі аналізованої турбінної оливи рекомендовано виконувати при темпера-

турі 50 – 60 0С. 

Із формули (2.7) випливає, що значення коефіцієнту розподілення Ки для іо-

нолу в неї не входить. Коефіцієнт розподілення для іонолу може бути розрахова-

ний за формулою: 

  Ки =  
рабсравм ССV

M




-

м

э

V

V
 (2.8) 

 

2.2. Експериментальні установки та пристрої для 

газохроматографічного дослідження продуктів деградації 

мінеральних турбінних олив або води 

На підставі результатів літературного огляду [12, 19, 62] для виконання ви-

мірювань розроблені МВВ і установка для дослідження деградації рідких техно-

логічних середовищ під дією ультразвукових коливань у системах «розчинений 
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діагностичний газ – рідке технологічне середовище» за кімнатними тем-

пературами (рис. 2.1) з використанням атестованих ЗВТ. 

 

Рисунок 2.1 – Установка для дослідження деградації рідких технологічних сере-

довищ під дією ультразвукових коливань у системах «розчинений діагностичний 

газ – рідке технологічне середовище» за кімнатними температурами: 1 – магніт; 2 

– магнітна мішалка; 3 – УЗ генератор;  4 – УЗ випромінювач; 5, 10, 15, 21, 22 – 

трубопроводи; 6 – кришка; 7, 9, 11, 13, 14 – крани; 8 – балон із повітрям або із діа-

гностичними газами в аргоні); 12 – балон із воднем; 16 – гідравлічний затвор; 17 – 

екстрактор; 18 – посудина з сумішшю; 19 – вузол відбору суміші; 20 – шприц. 

Ця установка дозволяє виконувати дослідження фазових рівноваг в турбін-

них оливах або сумішах турбінних олив з водою. Екстракція компонентів викона-

на при коливаннях температури t = ± 0,5 0С. Тривалість газової екстракції 

10…90 хв, рідинної – 2…5 год. УЗ опромінення виконано при частотах 

35…125 кГц і потужності УЗ випромінювача 20 Вт з використанням УЗ пристрою 

«Русалочка». В хроматографах реєстрація компонентів виконана детектором по 

теплопровідності (ДТП) – для Н2 і Н2О; полум’яно – іонізаційним (ПІД) – для 

СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2, C3Н8, С3Н6 і іонолу. Для дослідження концентра-

цій газів вимірювання виконані газовим хроматографом «ЛХМ-80», вмісту вологи 
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– кулонометричним титратором «DL-32» і хроматографом «ЛХМ-80». 

При дослідженні фазових рівноваг використаний ультратермостат УТ-15. В якості 

дослідних комірок використанні скляні шприци, колби, пробірки і бюкси з прите-

ртими кришками. 

При виконанні вимірювань в посудину 18 з турбінною оливою вводився по-

тік діагностичних газів з балонів 8 або 12 для насичення турбінної оливи цими 

газами. При генерації діагностичних газів в посудині 18 з турбінною оливою дос-

ліджувану турбінну оливу піддавалось ультразвуковому опроміненню за допомо-

гою ультразвукового випромінювача 4. В ультратермостаті 24,  який заповнений 

водою, розміщені досліджувані комірки 23 для вивчення фазових рівноваг в сис-

темах «турбінна олива – розчинений компонент – екстрагент» при різних темпе-

ратурах. Екстрактор 17 (пристрій для прискорення досягнення рівноваги – ППДР) 

представляє собою барабан з гніздами для розміщення в них шприців (див. рис. 

2.4) і призначений для вивчення фазових рівноваг в системах «турбінна олива – 

компонент – екстрагент» при кімнатних температурах. Розчин компонентів в тур-

бінній оливі із посудини 18 відбирають шприцом 20 через вузол 19 вводу і відбо-

ру турбінної оливи. 

При виконанні досліджень для визначення вмісту розчинених газів, іонолу і 

води в турбінній оливі, використані скляні шприци з 3-х ходовими кранами зі 

скляними і металічними поршнями [113].  

Для заповнення шприців, які містять турбінну оливу, сумішами досліджу-

ваних газів або чистими досліджуваними газами, а також газом-носієм удоскона-

лено пристрій для заповнення шприців (рис. 2.2) [62], який працює при заповнені 

шприца, наприклад газом-носієм наступним чином. Газ-носій при надлишковому 

тиску не більше 0,05 МПа падають в медичну голку 9 через вентиль 2 і металіч-

ний капіляр 3. Голку 9 продувають газом-носієм протягом 1 хв, з’єднують її з ка-

нюлею шприцу 10, який заповнений заданим об’ємом Vэм досліджуваної турбінної 

оливи, яка містить розчинені аналізовані гази, і додають газ-носій об’ємом Vг до 

встановлення необхідного співвідношення. Після заповнення шприцу 10 газом-

носієм перекривають подачу газу-носія вентилем 2; витягають шприц 10 з голкою 
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9 із прокладки 8; герметизують шприц 10 закриттям 3-х ходового крана-

перемикача або надяганням на голку 9 резинової пробки (на рис. 2.2 – не показа-

но).  

 

Рисунок 2.2 – Пристрій для заповнення шприців газами: 

1 – фільтр для адсорбційного та каталітичного очищення потоку газу-носія;  

2 – вентиль; 3 – стальний капіляр;  4, 8 – резинові прокладки; 5, 7 – накидні гайки; 

8 – скляна трубка; 9 – медична голка; 10 – шприц. 

Концентрацію А м

г
 розчиненого i-го досліджуваного газу в турбінній оливі 

при температурі 20 0С, яка отримана після заповнення шприца газом-носієм, роз-

раховують за [62]: 

  А м

г
= Сг·

эм

г

V

V
·

эм

г
гі

гі

V

V
K

K

,

, , (2.9) 

де  Кі,г – коефіцієнт розподілення i-го розчиненого в турбінній оливі газу;  

Сг – концентрація i-го досліджуваного газу в газовій суміші, яка надходить в 

шприц. 

Для насичення проби турбінної оливи або води досліджуваним газом із його 

потоку в динамічних умовах, використано спеціальний пристрій (рис. 2.3) [62]. 
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Рисунок 2.3 – Пристрій для насичення проби турбінної оливи або води досліджу-

ваним газом із його потоку в динамічних умовах потоком газу: 

1 – посудина з турбінною оливою; 2 – трубка для підведення газу з вентилем;  

3 – трубка для відведення потоку газу; 4 – перехідник з резиновою прокладкою;  

5 – скляний шприц; 6 – рідинний затвор 

Пристрій для насичення турбінної оливи потоком газу (або сумішшю газів 

із заданою в ній концентрацією Сг для i-го досліджуваного газу) (рис. 2.3) працює 

наступним чином. Посудину 1 заповняють заданим об’ємом турбінної оливи (або 

води). Вводять голку шприца 5 через резинову прокладку перехідника 4 в посуди-

ну 1, подають газ в лінію 2 і продувають турбінну оливу газом протягом 30 хв зі 

швидкістю приблизно 15 см3/хв. Через трубку 3 надлишок газу виводиться через 

рідинний затвор 6 в атмосферу. По закінченню продувки пристрій витримують 

протягом не менше 15 хв. Після цього набирають в шприц 5 необхідний об’єм 

турбінної оливи, насиченої газом, витягають шприц 5 з голкою із перехідника 4 і 

герметизують голку шприца резиновою пробкою. 
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Концентрацію А м

г
 розчиненого i-го досліджуваного газу в турбінній 

оливі при температурі 20 0С розраховують за формулою [62]: 

  А м

г
= Кі,г·Сг·

760

атмр
,  (2.10) 

де  Кі,г – коефіцієнт розподілення для  i-го розчиненого газу в турбінній оливі; 

Сг – концентрація i-го досліджуваного газу в газовій суміші, яка надходить по лі-

нії 2; ратм – атмосферний тиск в момент приготування розчину i-го досліджувано-

го газу, мм рт. ст. 

Для прискорення досягнення екстракційної рівноваги у статичних умовах 

екстракції використано пристрій ППДР барабанного типу с обертовим барабаном 

для розміщення в ньому шприців, які містять проби турбінної оливи або води 

(рис. 2.4) [62]. При цьому для шприца об’ємом 20 см3 і швидкістю обертання 60 

об/хв барабану 1, тривалість τэкс встановлення екстракційної рівноваги в системі 

«турбінна олива – розчинений газ – газоподібний екстрагент» при об’ємі турбін-

ної оливи приблизно 10 см3 складає не менше 10 хв, а в системі «турбінна олива – 

іонол (або вода) – рідкий екстрагент» – не менше 1 год. 

 

 

а) 

  

б) 

Рисунок 2.4 – Пристрій для прискорення досягнення екстракційної рівноваги у 

статичних умовах екстракції: а) схема пристрою; б) зовнішній вигляд пристрою; 

1 – барабан; 2 – комірка для шприца; 3 – пристрій для електроприводу барабану 1 
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Для прискорення досягнення екстракційної рівноваги у динамічних 

умовах екстракції удосконалено пристрій для динамічного екстрагування розчи-

нених газів аргоном із проб турбінних олив або води (рис. 2.5) [62]. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.5 – Пристрій для динамічного екстрагування розчинених газів аргоном 

із проб турбінних олив або води: а) схема пристрою; б) зовнішній вигляд при-

строю; 1 − шприц; 2 − поршень; 3, 4 − затискачі; 5 – вузол введення проби турбін-

ної оливи або води; 6 – лінія вводу газової фази (газового екстракту) до крана-

дозатора газового хроматографа; 7 – блок адсорбційного та каталітичного очи-

щення газу-носія (аргону); 8 – лінія вводу газу-носія (аргону); 9 – проба турбінної 

оливи або води; 10 – лінія зливу проби турбінної оливи або води 

 

На Рис.2.6 показано рекомендоване для застосування пристосування для 

відбирання проб газоподібного водню з турбогенератора з воднево-водним охо-

лодженням із використанням накидної гайки на пробовідбірному вузлі турбогене-

ратора [62]. 
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Рисунок 2.6 − Пристосування для відбирання проб газоподібного водню з турбо-

генератора з воднево-водним охолодженням із використанням накидної гайки на 

пробовідбірному вузлі турбогенератора: 1 −  накидна гайка; 2 − гумова прокладка; 

3 − отвір; 4 – голка шприца. 

 

Для відбирання проб турбінної оливи з оливонаповненого обладнання для 

наступного виконання визначення вмісту в турбінній оливі розчинених газів або 

іонолу, також рекомендовано застосовувати пристосування, що показано на рис. 

2.6. Проби турбінної оливи та охолоджувальної води з оливонаповненого облад-

нання рекомендовано відбирати у герметичні скляні шприці із 3-х ходовим запір-

ним краном (Рис. 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Герметичний скляний шприц із 3-х ходовим запірним краном:  

1 −  корпус шприца із скла; 2 − поршень із скла; 3 − вузол герметизації;  

4 –3-х ходовий запірний кран. 
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На Рис. 2.8 показано розроблений автором дисертації пристрій для 

опромінювання УЗ коливаннями рідких технологічних середовищ для наступного 

визначення в них продуктів деградації.  

 

Рисунок 2.8 − Пристрій для опромінювання УЗ коливаннями рідких технологіч-

них середовищ: 1 – корпус шприца із скла; 2 – поршень із скла; 3 – 3-х ходовий 

запірний кран; 4 – вузол герметизації; 5, 6 − опори; 7 – генератор УЗ коливань; 8 – 

випромінювач УЗ коливань; 9 – охолоджувач потоку води із регулятором темпе-

ратури; 10 – лінія входу потоку охолоджувальної води; 11 – лінія виходу охоло-

джувальної води; 12 − вода;13 − повітря; 14 – ванна 

2.3. Експериментальна установка для дослідження теплофізичних 

властивостей мінеральних турбінних олив 

На рис. 2.9 приведена удосконалена схема установки для дослідження зале-

жності густини і кінематичної в’язкості турбінної оливи від температури, аналогі-

чна тій, що приведена в роботі [109], з використанням блоку атестованих ЗВТ. 

Основним елементом установки є скляна дослідна комірка 4, яка представляє со-

бою товстостінну скляну ампулу. Дослідна комірка 4, в якій розміщувався віско-

зиметр або посудина з досліджуваною турбінною оливою, термостатувалась в 

скляній посудині 7, в якому була встановлена електрична мішалка 8, рідинний те-

плообмінник 2 і лабораторний ртутний термометр 3. В якості термостатуючої рі-



 67 

дини 6 використовувалась дистильована вода або гліцерин. Для ство-

рення і підтримання заданого температурного рівня в проміжному термостаті 15 

до рідинного теплообмінника 13 підключався охолоджувач води. Термостатуван-

ня вимірювальної комірки 4 здійснювалось за допомогою системи, яка складалася 

із контактного термометра 9 і електронагрівача 12. При термостатуванні вимірю-

вальної комірки коливання температури в термостаті не перевищували 0,05 0С. 

Температура термостатуючої рідини 6 під час дослідів вимірювалась ртутним 

термометром 3 з ціною поділки 0,1 0С. Всі вимірювання проводились багаторазо-

во з метою зменшення впливу випадкової складової похибки. В якості дослідних 

комірок використані капілярні віскозиметри типу ВПЖ-1 і ВПЖ-4, скляні цилінд-

ри для ареометрів; ареометри типу АНТ-1. Сумарна відносна похибка вимірюва-

них значень складає не більше 0,4 %. 

 

 

Рисунок 2.9 – Установка для дослідження густини і в’язкості турбінних олив: 

1 – освітлювач; 2, 5, 13 – охолоджувачі; 3 – термометр; 4 – дослідна комірка для 

турбінної оливи; 6 – термостатуюча рідина; 7 – скляна посудина; 8 – мішалка; 

9 – електронний підсилювач; 10 – електроконтактний термометр;11 – насос; 

12 – електронагрівач; 14 – рідинний охолоджувач; 15 – термостат. 
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При виконанні досліджень використані» віскозиметри ВПЖ-1 (d = 

1,16 мм, Кп = 0,1157 мм2/с2), ВПЖ-4 (d = 0,82 мм, Кп = 0,0341 мм2/с2), ВПЖ-4 (d = 

1,12 мм, Кп = 0,093 мм2/с2), ВПЖ-4 (d = 0,82 мм, Кп = 0,0341 мм2/с2).  

2.4. Установка для дослідження аеродинамічного опору шарів 

вуглецевих волокнистих матеріалів при різних кількостях 

шарів і лінійних швидкостях повітря на вході в фільтруючий 

елемент 

На Рис. 2.10 представлена удосконалена автором дисертації структурна 

схема установки для визначення значення аеродинамічного опору ΔP шарів вуг-

лецевих волокнистих матеріалів при різних кількостях шарів і лінійних швидкос-

тях повітря на вході в фільтруючий елемент. 

 

 

Рисунок 2.10 – Структурна установки для визначення значення аеродинамічного 

опору ΔP шарів вуглецевих волокнистих матеріалів при різних кількостях шарів і 

лінійних швидкостях повітря на вході в вуглецевий фільтруючий матеріал:  

1 – компресор повітряний мембранний; 2 – адсорбційний фільтр-осушувач;  

3 – регулятор тиску; 4 – витратомір; 5 – зажим; 6 – фільтруючий елемент з дослі-

джуваним адсорбентом; 7 – вимірювач різниці тиску; А – вхід повітря в повітря-

ний компресор; В – вихід потоку повітря із фільтруючого елементу; С – потік по-

вітря для аналізу на вміст СО2 і парів води, домішок органічного характеру. 
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За основу удосконалення структурної схеми взята структурна схема 

по ГОСТ 10188 «Коробки фильтрующие к противогазам и респираторам. Метод 

определения сопротивления постоянному потоку воздуха». 

 

2.5. Загальні умови виконання досліджень 

Експлуатація експериментальних установок, приладів і допоміжного облад-

нання здійснюється при наступних умовах: температура навколишнього повітря 

від 15 0С до 35 0С; відносна вологість навколишнього повітря не більше 80 %; ат-

мосферний тиск від 84 до 107 кПа (від 630 до 800 мм рт. ст.); вміст домішок в по-

вітрі робочої зони в межах санітарних норм ГОСТ 12.1.005; механічний вплив, 

зовнішні електричні та магнітні поля, які впливають на роботу електричного об-

ладнання, не допускаються; електричне живлення від мережі змінного струму на-

пругою 220 22

33




 В, частотою (50±1) Гц; газ-носій – гелій по ТУ 51-940-80 (при ро-

боті з ДТП); газ-носій – азот по ГОСТ 9293-74 аргон по ГОСТ 10157-79 або гелій 

по ТУ 51-940-80 (при роботі з ПІД); водень по ГОСТ 3022-80 (при роботі з ПІД); 

повітря класу забрудненості 1 по ГОСТ 17433-80 (при роботі з ПІД); температура 

термостату хроматографічної колонки 40 – 200 0С; температура випарника хрома-

тографу  100 – 250 0С; температура детектору для ДТП  200 – 250 0С; температура 

детектору для ПІД 250…270 0С; об’ємна витрата газу-носія 30 см3/хв; об’ємна ви-

трата водню  20 – 30 см3/хв; об’ємна витрата повітря  200 – 300 см3/хв. Для наси-

чення турбінних олив використовувалися чисті гази Н2, О2, N2, повітря, а також 

атестовані газові суміші (АГС) приготовані на основі газу-розчинника – аргону 

(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Атестовані газові суміші для насичення енергетичних олив 

АГС Концентрація газу Сг  в газовій суміші, % об. 

СН4 С2Н6 С2Н4 С2Н2 С3Н6 С3Н8 СО СО2 Н2 

№ 1 0,0059 0,0059 0,0061 0,0062 – – 0,049 0,101 0,052 

№ 2 0,031 0,0158 0,0154 0,0147 0,21 0,23 0,054 0,32 0,066 
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№ 3 0,153 0,153 0,154 – – 0,334 0,107 1,06 0,154 

 

Для градуювання хроматографів використані: газові суміші з вмістом в них 

газів у відповідності з табл. 2.1; суміші іонолу в трансформаторних оливах зі вмі-

стом іонолу  0,1 – 0,3 % мас.; суміші іонолу в трансформаторній оливі ГК зі вміс-

том іонолу  0,05 – 1,0 % мас.; суміші води в енергетичній оливі зі вмістом води в 

них  0,1; 0,5 и 1,0 % мас.; суміші розчиненої води в трансформаторній оливі ГК зі 

вмістом води в них в діапазоні 2 – 40 г/т. 

2.6. Методи виконання досліджень 

При виконанні досліджень використані: а) стандартизовані методи за вимо-

гами нормативних документів [103, 107, 114], в тому числі визначення густини 

турбінних олив; вмісту води в турбінних оливах; кінематичної в’язкості турбінних 

олив за температури 40 0С; температури спалаху у відкритому тиглі; температури 

застигання; кислотного числа; числа деемульсації; схильності до піноутворення за 

температурами 24 0С та 94 0С; рН водної витяжки; класу промислової чистоти; 

антикорозійні властивості на стальних стрижнях та мідних пластинах; масової ча-

стки механічних домішок; стабільності щодо окислення; вмісту вологи енергети-

чних олив кулонометричним методом титрування [89]; концентрацій розчинених 

діагностичних газів в турбінних оливах і в газових сумішах за методикою ГХ ви-

мірювань [62]; вмісту іонолу в турбінних оливах за методикою ГХ вимірювань 

[59]; вмісту води в турбінних оливах за методикою ГХ вимірювань [92]; коефіціє-

нтів розподілення для розчинених в енергетичних оливах газів в системі «турбін-

на олива – розчинений газ – газоподібний екстрагент» за методикою ГХ вимірю-

вань [62]; б) розроблені автором дисертації методи ГХ визначення: коефіцієнтів 

розподілення для іонолу в системі «турбінна олива – іонол – рідкий екстрагент»; 

вмісту іонолу в турбінній оливі; вмісту повітря і води в мінеральній турбінній 

оливі. 
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Автором дисертації розроблена функціональна схема 5-ти каналь-

ного газового хроматографа для визначення вмісту діагностичних компонентів в 

пробах турбінних олив і охолоджуючої води (див. Розділ 4). 

Визначення вмісту іонолу в турбінних оливах виконано згідно з вимогами 

розробленої інструкції, що наведена у Додатку Б. Визначення вмісту розчинених 

діагностичних газів в турбінних оливах та воді виконано згідно вимог норматив-

ного документу [62] з використанням значень коефіцієнтів розподілення, які ви-

значені автором дисертації. 

2.7. Методи математичної обробки результатів вимірювань при 

виконанні досліджень 

При виконанні досліджень вимірюваними величинами (інформативними 

параметрами вихідних сигналів) є: час виходу τr ГХ піку досліджуваного компо-

ненту; площа Sr  ГХ піку досліджуваного компоненту; концентрація Сi розчинено-

го i-го газу в турбінній оливі або воді; концентрація Хи іонолу в турбінній оливі; 

вміст вологи у турбінній оливі; густина турбінної оливи; кінематична в’язкість 

турбінної оливи; температура спалаху у відкритому тиглі; температура застиган-

ня; кислотне число; число деемульсації; показники схильності до піноутворення 

за температурами 24 0С та 94 0С; рН водної витяжки; показники антикорозійні 

властивості на стальних стрижнях та мідних пластинах; масова частки механічних 

домішок];  показники стабільності щодо окислення; концентрації розчинених діа-

гностичних газів в турбінних оливах і в газових сумішах за методикою ГХ вимі-

рювань ; вміст іонолу в турбінних оливах за методикою ГХ вимірювань; вміст во-

ди в турбінних оливах за методикою ГХ вимірювань; коефіцієнти розподілення 

для розчинених в турбінних оливах газів в системі «турбінна олива – розчинений 

газ – газоподібний екстрагент» за методикою ГХ вимірювань; коефіцієнтів розпо-

ділення для розчиненого іонолу в турбінних оливах в системі «турбінна олива – 

іонол – рідкий екстрагент» за методикою ГХ вимірювань; коефіцієнти розподі-

лення для іонолу в системі «турбінна олива – іонол – рідкий екстрагент»; вміст 
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іонолу в турбінній оливі; вміст повітря і води в мінеральній турбінній 

оливі; час τ; температура t.  

У Додатку А у відповідності з вимогами і рекомендаціями діючих в Україні 

нормативних документів [115 – 119] наведено: алгоритми математичної обробки 

результатів прямих вимірювань з багаторазовими спостереженнями; вимоги до 

метрологічних характеристик результатів вимірювань, у тому числі до повторю-

ваності та відтворюваності, які встановлені у відповідних нормативних докумен-

тах. Конкретні числові значення похибок вимірювань властивостей технологічних 

середовищах показано у Розділах 2, 3, та 4. 

2.8. Висновки до розділу 2 

Створені математичні описи фазових рівноваг в системах «рідке технологі-

чне середовище – розчинений компонент – екстрагент» при екстракційному вилу-

ченні іонолу із турбінних олив. Отримані розрахункові формули для ГХ визна-

чення вмісту іонолу в турбінних оливах з використанням методу додатку. 

Удосконалені: установка для експериментальних досліджень в’язкості і гус-

тини турбінної оливи і ГХ досліджень в пробах турбінних олив і води концентра-

цій діагностичних газів, іонолу, а також концентрацій розчинених газів у воді, при 

впливі на ці проби різних температур та УЗ коливань; експериментальна установ-

ка для досліджень аеродинамічних опорів вуглецевих матеріалів в залежності від 

різних об’ємних витрат через них потоків повітря; пристрій для заповнення 

шприців; пристрій для динамічного екстрагування розчинених газів аргоном із 

проб турбінних олив або води.  

Розроблені: установка для дослідження деградації рідких технологічних се-

редовищ під дією ультразвукових коливань у системах «розчинений діагностич-

ний газ – рідке технологічне середовище» за кімнатними температурами; пристрій 

для опромінювання УЗ коливаннями рідких технологічних середовищ для насту-

пного визначення в них продуктів деградації. 

 



 73 

РОЗДІЛ 3. Результати лабораторних досліджень 

моніторингу технологічних середових для забезпечення і 

підвищення надійності експлуатації технологічного 

обладнання Рівненської АЕС 

3.1. Результати досліджень впливу ультразвукових коливань на 

мінеральні енергетичні оливи 

Досліджено характер залежності усереднених значень концентрацій Сi роз-

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

нення (табл. 3.1) при t = 20 0С. 

Таблиця 3.1 – Усереднені значення концентрацій  газів в турбінних оливах Тп-22с 

і Тп-30 від тривалості УЗ опромінення  

τ, с  Сi, % об. 

 СН4 С2Н4 Н2 С2Н6 С2Н2 СО СО2 С3Н6 С3Н8 

0 0,003 0,006 0 0 0 0,001 0,005 0 0 

200 0,09 0.33 0,19 0,03 0,06 0,03 0,02 0,44 0,06 

600 0,20 0,45 0,35 0,06 0,09 0,06 0,023 0,55 0,08 

1000 0,29 0,93 0,49 0,07 0,13 0,092 0,028 0,66 0,10 

1500 0,51 1,55 0,58 0,13 0,15 0,104 0,029 1,3 0,16 

 

Із табл. 3.1 виходить, що концентрації розчинених газів збільшуються зі 

збільшенням тривалості УЗ опромінення.  

На рис. 3.1 показана типова хроматограма для розчинених в турбінній оливі 

Тп-30 газів СО, СН4, СО2, С2Н4, С2Н6, С2Н2 після УЗ опромінення цієї оливи. 
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Рисунок 3.1 – Типова хроматограма для розчинених газів СО, СН4, СО2, С2Н4, 

С2Н6, С2Н2 після УЗ опромінення турбінної  оливи Тп-30: 

U, мВ – відгук детектору ПІД; τ – час утримування ГХ піку, хвилин 

Отримані результати дозволяють отримувати в мінеральних турбінних оли-

вах розчини діагностичних газів для визначення коефіцієнтів розподілення, не ви-

користовуючи атестовані суміші цих газів або чисті гази.  

3.2. Результати досліджень коефіцієнтів розподілення для 

розчинених компонентів в системах  

«енергетична олива – розчинений компонент – екстрагент»  

3.2.1. Результати досліджень коефіцієнтів розподілення для розчинених 

компонентів в системах «енергетична олива – розчинений газ – 

газоподібний екстрагент» 

Коефіцієнти розподілення для розчинених газів в ЕО досліджені за методи-

кою [62] в умовах газової екстракції аргоном при температурі t = 20 0С з викорис-

танням розчинів діагностичних газів в ЕО. В таблиці 3.2 наведені результати екс-

периментального дослідження коефіцієнтів розподілення для розчинених газів і 

коефіцієнтів розчинності Оствальда для цих газів, запозичені із роботи [62]. 
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Таблиця 3.2 – Коефіцієнти Оствальда і розподілення для розчинених газів 

в енергетичних оливах. 

Газ СН4 С2Н6 С2Н4 С2Н2 С3Н6 С3Н8 СО СО2 Н2 

Вм 0,43 2,40 1,70 1,20 12,50 19,46 0,12 1,08 0,050 

Киз 0,45 2,89 1,82 1,21 – – 0,16 1,17 0,060 

К*
транс 0,39 2,68 1,54 1,16 8,12 8,76 – – 0,050 

Ктранс 0,40 2,70 1,70 1,20 8,20 8,90 0,11 1,15 0,050 

Ктурб 0,45 2,75 1,80 1,25 8,30 8,80 0,12 1,18 0,052 

 

В табл. 3.2: К*
транс – усереднений коефіцієнт розподілення для відповідних 

діагностичних газів, розчинених в трансформаторних оливах застарілих марок, які 

зняті з виробництва, але знаходяться в експлуатації в ОНЕО [70]; Вм і Киз – коефі-

цієнти розчинності Оствальда і розподілення за даними [62]; Ктранс и Ктурб – усе-

редненні значення коефіцієнту розподілення, отримані автором для розчинених 

газів в сучасних турбінних оливах.  

Із табл. 3.2 виходить, що Ктранс ≈ Ктурб (розрахункові відносні відхилення 

цих значень від нормованих Киз по [62] для розчинених газів в турбінних оливах 

не перевищують 10 %); коефіцієнти розподілення Ктранс для сучасних турбінних 

олив близькі до усереднених результатів К*
транс для діагностичних газів С2Н6, 

С3Н6, С3Н8 в турбінних оливах і значно відрізняються від коефіцієнтів розчиннос-

ті Оствальда Вм для цих газів. 

Автор пропонує отримані в дисертаційній роботі значення коефіцієнтів роз-

поділення для газів  С2Н6, С3Н6, С3Н8 використовувати замість відповідних зна-

чень коефіцієнтів розчинності. Такий підхід підвищить достовірність як ГХ ви-

значення цих газів в ЕО, так і діагностику ОНЕО за результатами цих аналізів. 

Типова хроматограма для розчинених в турбінній оливі Тп-30 газів при дослі-

дженні коефіцієнтів розподілення для газів СО, СН4, СО2, С2Н4, С2Н6, С2Н2 анало-

гічна хроматограмі на Рис. 3.1. 

Досліджена залежність коефіцієнтів розподілення Ктурб для розчиненого Н2 

в турбінних оливах Тп-22с и Тп-30 при температурі t = 20 0С від концентрації Н2 в 
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діапазоні 5,1∙10-2 – 5,2 % об., і встановлено, що Ктурб = 0,052 і не залежить 

від значень концентрації. 

Отримані дані дозволяють виконувати ГХ визначення концентрацій діагно-

стичних газів в турбінних оливах за стандартизованими методиками, як для тран-

сформаторних олив, і розробити методики діагносту ПТУ за результатами ГХ 

аналізів турбінних олив.  

Дослідження постійності значень коефіцієнтів розподілення Ктурб в задано-

му діапазоні концентрацій розчинених в енергетичних оливах i-х діагностичних 

газів виконано методом послідовної багатократної газової екстракції i-х газів із 

енергетичної оливи, що дозволяє побудувати лінійну залежність ℓgCi,е = f(n), де 

Ci,е – концентрація i-го газу в газовому екстрагенті над енергетичною оливою піс-

ля n-ой послідовної екстракції.  

При цьому значення Ктурб для i-го діагностичного газу розраховані за фор-

мулою А. Р. Витенберга [63] з врахуванням концентрацій діагностичного газу в 

газовому екстракті над енергетичною оливою після першої (С1) і після n-ої (Cn) 

екстракції діагностичного газу із енергетичної оливи при t = 20 0С: 

  Ктурб = 
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  (3.1) 

На рис. 3.2 наведений узагальнений графік результатів визначення постій-

ності значень коефіцієнтів розподілення для розчинених газів в пробі експлуата-

ційної турбінної оливи Тп-30. 

Постійність значень коефіцієнтів розподілення в досліджуваному інтервалі 

вимірюваних концентрацій розчинених в турбінних оливах газів в залежності від 

кількості виконаних екстракцій, вказує на можливість застосування в досліджува-

ному діапазоні вимірюваних концентрацій розчинених в турбінних оливах газів 

рівняння газової екстракції (1.1), а також на відтворюваність умов фазової рівно-

ваги в ППДР і виконання вимірювань в цілому. 
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Рисунок 3.2 – Графік для визначення постійності значень 

коефіцієнтів розподілення для розчинених газів в турбінній оливі Тп-30: 

Ci = lgCг,i; Cг,i – концентрація і-го газу в газоподібному екстрагенті над 

поверхнею енрегетичної оливи, % об.; n – кількість послідовних газових 

екстракцій після заміни екстрагенту на його чисту порцію вихідного об’єму. 

3.2.2. Результати досліджень залежності розчинності Н2 в в турбінній 

оливі Тп-30 від температури 

Методом ГХ досліджена залежність розчинності Хв для Н2 в турбінній оливі 

Тп-30 від температури t (в інтервалі температур 15 – 80 0С) (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 – Значення розчинності Н2 в турбінній оливі в залежності від температури  

t, 0С 15 20 30 40 50 60 65 70 80 

Хв, % об. 4,7 5,2 6,0 6,5 7,4 8,0 8,3 8,8 9,3 

  

Із табл. 3.3 витікає, що зменшення розчинності Хв для Н2 в турбінній оливі 

при зниженні температури аналогічно відомому характеру розчинності в транс-

форматорних оливах газів Н2, СО, О2, N2, повітря і води [48].  

Залежність Хв (% об.) від температури t може бути виражена рівнянням за-

лежності розчинності газів в рідині з утворенням ідеального розчину [120]: 
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  lnХв = 6,36 - 
273

8,919

t
 (3.2) 

ГХ методом досліджена залежність коефіцієнтів розподілення Ктурб для Н2 в 

турбінній оливі Тп-30 від температури t в інтервалі 15 – 80 0С (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 – Значення коефіцієнтів розподілення для Н2 в турбінній оливі Тп-30 

в залежності від температури  

t, 0С 15 20 30 40 50 60 65 70 80 

Хв, % об. 0,047 0,052 0,060 0,065 0,074 0,080 0,083 0,088 0,093 

 

Із табл. 3.4 витікає, що коефіцієнти розподілення Ктурб для Н2 зменшуються 

для 0,049 до 0,095 при зменшенні температури, і залежність Ктурб  = f(t) можу бути 

виражена рівнянням, аналогічним рівнянню для коефіцієнтів розподілення розчи-

неного компоненту в ідеальному розчині [63]: 

  lnКтурб = 0,44 - 
273

988

t
 (3.3) 

Для системи «турбінна олива – Н2» по термодинамічному рівнянню [121] 

розрахована диференціальна теплота розчинення ΔНтурб для Н2 із врахуванням ро-

зчинності Хв,1 и Хв,2 для Н2 в турбінній оливі при абсолютних температурах T1 і T2: 

  ΔНтурб  = 8,314·
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. (3.4) 

Отримане значення ΔНтурб  = 8,60 кДж/моль для турбінної оливи Тп-30 бли-

зьке до відповідного значення ΔНтранс = 8,13 кДж/моль для Н2 в системі «трансфо-

рматорна олива – розчинений Н2» при температурах від – 20 до 70 0С, яке отрима-

но автором дисертації на підставі приведених даних в роботі [12], що може вказу-

вати на відсутність впливу структурно-групового складу енергетичної оливи на 

числові значення розчинності Н2 в них. 
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3.2.3. Результати дослідження коефіцієнтів розподілення в 

системі «свіжа енергетична олива – іонол – рідкий екстрагент» 

В інтервалі температур 15…32 0С досліджена залежність Кі для іонолу від 

температури його екстракції етанолом із свіжих турбінних олив Тп-22с і Тп-30 

(табл. 3.5).  

 

Таблиця 3.5 – Значення коефіцієнтів розподілення для іонолу в залежності від те-

мператури екстракції із турбінних олив. 

t, 0C 15 18 20 22 26 32 

Турбінна олива Тп-30 

Кі,турб 3,0 2,7 2,5 2,4 2,1 1,8 

γтурб, % 16,2 6,3 0 - 5,9 - 16,4 - 30,0 

Турбінна олива Тп-22с 

Кі,турб 2,8 2,5 2,3 2,1 1,8 1,7 

γтурбб, % 21,7 8,7 0 - 8,7 - 21,7 - 26,1 

 

В табл. 3.5: Кі,турб – коефіцієнти розподілення для іонолу в турбінних оли-

вах; γтурб – відносне відхилення коефіцієнтів Кі,турб при вимірюваній температурі t 

від значень при температурі t = 20 0С. 

Із табл. 3.5 витікає, що: в інтервалі температур t  = 18…22 0С значення γтранс 

і γтурб не перевищують 10 %, що допустимо для технічних розрахунків, і екстрак-

цію іонолу із енергетичних олив рекомендовано виконувати при t  = (20±2) 0С. 

Для інтервалу tе = 15…32 0С значення Ki,t для температури t при відомому значен-

ні Ki,20 при t = 20 0С можна розрахувати за рівнянням (1.1).  

На рис. 3.3 показана типова хроматограма для іонолу ГХ аналізу турбінної 

оливи при визначенні коефіцієнтів розподілення Ki,t для іонолу. 
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Рисунок 3.3 – Типова хроматограма для іонолу в процесі аналізу турбінної оливи 

при визначені Ki,t: U, мВ – відгук детектору ПІД; τ – час утримування ГХ піку, 

хвилин. 

 

3.3. Результати дослідження впливу вмісту C3Н8 и С3Н6 в турбінній 

оливі Тп-30 на достовірність визначення вмісту С2Н2 

Досліджена залежність часу виходу хроматографічних піків C3Н8 и С3Н6 від 

температури ГХ колонки tхк з сорбентом «Porapak N» в інтервалі рекомендованих 

по СОУ-Н ЕЕ 46.302:2006 температур tхк = 40 – 190 0С, і встановлено, що відсутня 

можливість ідентифікації ГХ піків C3Н8 и С3Н6 в зв’язку с однаковим часом їх ут-

римання τr, і ці ГХ піки фіксуються на хроматограмі у виді їх суми, що узгоджу-

ється з даними роботи [75]. На Рис. 3.4 показана хроматограма аналізу газової су-

міші газів СН4, СО2, С2Н4, С2Н6, C3Н8, C3Н6 в аргоні, із якої видно, що ГХ піки 

C3Н8 и С3Н6 не розділяються і виходять у вигляді одного ГХ піку C3Н8. 



 81 

 

Рисунок 3.4 – Хроматограма суміші газів СН4, СО2, С2Н4, С2Н6, C3Н8, C3Н6 в арго-

ні:U, мВ – відгук детектору ПІД; τ – час утримування ГХ піку, хвилин 

 

Для ізотермічних умов роботи ГХ колонок визначений характер залежності 

часу утримання tr(CnH2n+2), з, ГХ піків для вуглеводнів одного гомологічного ряду 

аналізованих діагностичних газів СН4, С2Н6, С3Н8 від кількості атомів вуглецю nc 

в їх молекулах, що визначається за формулою: 

  ℓgtr(CnH2n+2) = 1,20 + 0,72·nc. (3.5) 

Встановлено, що вершина ГХ піку C3H8 проявляєтеся на хроматограмі через 

45 хв. Таким чином, при виконанні серії одиничних ГХ аналізів тривалістю 16 хв 

C3H8 (або сума піків C3H6 і C3Н8), які утворюються після першого ГХ аналізу, мо-

же проявитись на наступних хроматограмах в будь-якому їх місці через 45 хв піс-

ля виконання першого ГХ аналізу. При цьому можливо спотворення форми ГХ 

піку, помилки в ідентифікації і в кількісному результаті ГХ аналізу, наприклад, 

якщо ГХ пік C3H8 (або сума ГХ піків C3H6 і C3Н8) з’являється на місці ГХ піку 

С2Н2 при одному із наступних ГХ аналізів.  
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На рис. 3.5 показана хроматограма аналізу атестованої газової су-

міші, яка містить аналізовані вуглецеві гази, в тому числі C3H8 і C3Н8. 

 

Рисунок 3.5 – Хроматограма аналізу атестованої газової суміші, яка містить C3H8 і 

C3Н8: U, мВ – відгук детектору ПІД; τ – час утримування ГХ піку, хвилин. 

 

Хроматограма отримана при виконанні третього послідовного ГХ аналізу 

однієї і тієї ї ж проби атестованої газової суміші в ізотермічних умовах ГХ колон-

ки і ускладнена появою суми ГХ піків C3H6 і C3Н8 на місці ГХ піку С2Н2, не до-

зволяючи точно ідентифікувати ГХ пік С2Н2. При цьому концентрація С2Н2, яка 

вирахувана зі врахуванням впливу суми ГХ піків C3H6 и C3Н8, мають значення 

0,06 % об., дійсна ж концентрація С2Н2 має значення 0,012 % об. 

На підставі цих результатів автор дисертації рекомендує виконувати про-

грамування температури ГХ колонки від 40 0С до 190 0С після виходу ГХ піку 

С2Н2 при аналізі турбінної оливи. На рис. 3.6 показана хроматограма ГХ аналізу 

газової суміші, яка містить вуглецеві діагностичні гази, в том числі C3Н8, при про-

грамуванні температури  ГХ колонки від 40 0С до 190 0С після виходу ГХ піку 

С2Н2 з компенсацією дрейфу нульової лінії хроматограми і зі швидкістю програ-

мування 35 0С/хв. 
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Рисунок 3.6 – Хроматограма аналізу газової суміші, яка містить вуглецеві діагно-

стичні гази при програмуванні температури  ГХ колонки: 

U, мВ – відгук детектору ПІД; τ – час утримування ГХ піку, хвилин 

 На підставі формули (3.5) встановлено, що при ізотермічних умовах роботи 

ГХ колонки ГХ пік, наприклад для діагностичного газу С4Н10, після виконання 

першого ГХ аналізу проби трансформаторної оливи, може з’явитись на наступних 

хроматограмах приблизно через 3 ч і 50 хв, і внести спотворення в результати ви-

мірювань. В зв’язку з цим на початку робочого дня рекомендовано виконувати 

кондиціонування ГХ колонок при температурі на рівні 180 0С. 

 

3.4. Розробка методів газохроматографічних аналізів технологічних 

середовищ головних циркуляційних насосів атомної 

електростанції 

Метою дослідження було підвищення точності і правильності методів ГХ 

аналізів технологічних середовищ для діагностування обладнання оливосистеми 

ГЦН за результатами ГХ визначень діагностичних компонентів в технологічних 

середовищах із використанням багатоканального хроматографа. Це дасть 

можливість підвищити надійність експлуатації систем оливо- і водопостачання 
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охолоджувачів типу «олива  вода» при експлуатації обладнання 

оливосистеми ГЦН водо-водяного енергетичного реактору АЕС та знизити 

окислювальну деградацію турбінної оливи [122]. Для досягнення мети були 

поставлені наступні завдання:  

 дослідити вплив УЗ коливань на генерування діагностичних компонентів 

Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2 в турбінній оливі та в суміші турбінної оливи з 

водою; 

– визначити значення порогів визначень концентрацій діагностичних 

компонентів в рідких технологічних середовищах при виконанні вимірів 

методами ГХ. 

Дослідження виконані з використанням: свіжого мінерального турбінної 

оливи Тп-22с (марка 1); дистильованої води; суміш свіжої мінеральної турбінної 

оливи Тп-22с (марка 1) з дистильованою водою при концентрації турбінної оливи 

5 мг/дм3; розчинені діагностичні компоненти Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2, 

О2, N2 у мінеральній турбінній оливі, дистильованій воді та у сумішах 

дистильованої води з турбінною оливою. 

При виконанні вимірювань використано: газовий хроматограф з газовими 

дозаторами, метанатором (для перетворення СО і СО2 у СН4), детектором за 

теплопровідністю (ДТП), полум'яно-іонізаційним детектором (ПІД), рідинними 

випарниками; УЗ генератор (частота опромінення 35…125 кГц, потужність 20 Вт) 

для акустичного опромінення турбінної оливи, води і суміші турбінної оливи з 

водою; пристрій для прискорення досягнення рівноваги з обертовим барабаном 

для розміщення в ньому шприців обсягами 20 см3 або 50 см3 з аналізованими 

пробами рідких технологічних середовищ і газоподібними екстрагентами для 

встановлення фазових рівноваг в системах «технологічне середовище  

екстрагент»; екстрагент  газоподібний аргон (Ar); градуйовані газоподібні 

суміші Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2, О2, N2 в аргоні; насичений розчин Н2 в 

дистильованій воді; суміш турбінної оливи з дистильованою водою. 

Вимірювання виконані при температурі (20±0,5) С. Тривалість: газової 

екстракції компонентів з рідких технологічних середовищ  10 хвилин; УЗ впливу 
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на турбінну оливу, дистильовану воду або суміш турбінної оливи з водою 

– до 25 хвилин. У хроматографі реєстрація компонентів виконана за допомогою: 

ДТП – для Н2, О2, N2, Н2О; ПІД – для СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2. 

При визначенні вмісту діагностичних компонентів в турбінній оливі, охоло-

джуючій воді і в суміші турбінної оливи з водою, використано: статичний варіант 

методу ГХ вимірювань із застосуванням газоподібного екстрагента і відповідних 

варіантів методик аналізів рівноважної газової фази в системах «рідке технологіч-

не середовище  розчинений компонент  газоподібний екстракт»; метод абсолю-

тного градуювання при визначенні вмісту діагностичних компонентів в газоподі-

бних екстрактах з використанням відповідних газоподібних градуйованих сумі-

шей. 

При ГХ визначенні концентрації Cо розчиненого компонента в рідких тех-

нологічних середовищах використано розрахункова формула (1.1). Коефіцієнт ро-

зподілу Кр визначають за формулою (1.2). Кожне значення концентрації розчине-

ного газу отримано як результат з п’яти (n = 5) паралельних вимірювань із довір-

чою вірогідністю Р = 0,95. При цьому коефіцієнт нормованих відхилень залежно 

від числа ступенів свободи f = n – 1, за n = 5 має значення t = 2,78. 

 

3.4.1. Результати дослідження ультразвукового розкладання турбінної 

оливи та його суміші з водою 

Визначення вмісту діагностичних компонентів в турбінній оливі і в її суміші 

з водою виконано методом ГХ з використанням розрахункових формул (1) і (2) 

[123]. 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 представлені в табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 – Значення концентрацій газів Сi в турбінній оливі і в суміші 

турбінної оливи із водою від тривалості τ УЗ опромінення. 

τ, с,                                         Сi, % об'ємні 

СН4 С2Н4 Н2 С2Н6 С2Н2 СО СО2 

Турбінна олива 

0 0,001 0,004 0 0 0 0,0009 0,0003 

200 0,07 0,29 0,18 0,025 0,05 0,02       – 

600 0,15 0,40 0,32 0,046 0,08 0,055        – 

1000 0,25 0,98 0,50 0,075 0,11 0,088 0,04 

1500 0,46 1,60 0,60 0,14 0,20 0,1 0,05 

Турбінна олива– вода 

0 0,001 0,0004 0 0 0 0 0,0003 

200 0,005 0,025 0,015 0,005 0,004 0,002 0,003 

600 0,01 0,041 0,030       –        – 0,004 0,005 

1000 0,020 0,080 0,040 0,085 0,08 0,007 0,007 

1500 0,035 0.16 0,060 0,10 0,12 0,01 0,009 

 

 

В графічній формі залежності значень концентрацій розчинених газів Сi, % 

об'ємні, від часу τ, с, УЗ опромінення турбінної оливи або суміші «турбінна олива 

– вода», наведено на рис. 3.7 – рис. 3.10. На рис. 3.7 показана залежність значень 

концентрацій розчинених газів Сi, % об'ємні, для газів С2Н4, Н2, СН4, С2Н6 від часу 

τ, с, УЗ опромінення системи «турбінна олива».  
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Рисунок 3.7 – Залежність значень концентрацій розчинених газів Сi, % об'ємні, 

для газів С2Н4, Н2, СН4, С2Н6 від часу τ, с, УЗ опромінення системи  

«турбінна олива» 

На рис. 3.8 показана залежність значень концентрацій розчинених газів Сi, % 

об'ємні, для газів С2Н4, Н2, СН4, С2Н6 від часу τ, с, УЗ опромінення системи 

«турбінна олива – вода».  

 

Рисунок 3.8 – Залежність значень концентрацій розчинених газів Сi, % об'ємні, 

для газів С2Н4, Н2, СН4, С2Н6 від часу τ, с, УЗ опромінення системи  

«турбінна олива – вода» 
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На рис. 3.9 показана залежність концентрацій розчинених газів Сi, % 

об'ємні, для газів С2Н2, Н2, СО, СО2 від часу τ, с, УЗ опромінення системи 

«турбінна олива». 

 

 

Рисунок 3.9 – Залежність значень концентрацій розчинених газів Сi, % об'ємні, 

для газів С2Н2, Н2, СО, СО2 від часу τ, с, УЗ опромінення системи  

«турбінна олива»  

 

 

На рис. 3.10 показана залежність значень концентрацій розчинених газів Сi, 

% об'ємні, для газів С2Н2, Н2, СО, СО2 від часу τ, с, УЗ опромінення системи 

«турбінна олива – вода». 
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Рисунок 3.10 – Залежність значень концентрацій розчинених газів Сi, % об'ємні, 

для газів С2Н2, Н2, СО, СО2 від часу τ, с, УЗ опромінення системи  

«турбінна олива – вода»  

В математичній формі залежність значень концентрацій Сi розчинених газів 

від часу УЗ опромінення τ турбінної оливи або суміші турбінна олива – вода, мо-

же бути виражено рівнянням 

  Сi =A τ+B (3.6) 

де  Сi – концентрація розчиненого газу в технологічному середовищі, % об'ємні;  

τ – час УЗ опромінення, с. 

В табл. 3.7 наведено значення коефіцієнтів А, В рівняння (3.6) та коефіцієнтів 

кореляції для системи «турбінна олива». 

Таблиця 3.7 – Значення коефіцієнтів А, В рівняння (3) та коефіцієнтів кореляції R2 

для системи «турбінна олива» 

№ Газ А В R2 

1 С2H4 1,03·10-4 -2,54·10-2 0,965 

2 H2 3,89·10-4 6,35·10-2 0,955 

3 CH4 2,91·10-4 -6,39·10-3 0,978 

4 C2H6 8,75·10-5 - 5,68·10-4 0,972 

5 С2H4 1,21·10-4 8,37·10-3 0,962 
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6 CO 6,85·10-5 7,57·10-3 0,954 

7 CO2 3,41·10-5 1,71·10-3 0,980 

 

В табл. 3.8 наведено значення коефіцієнтів А, В рівняння (3) та коефіцієнтів 

кореляції R2 для системи «турбінна олива  вода». 

 

Таблиця 3.8 – Значення коефіцієнтів А, В рівняння (3.6) та коефіцієнтів кореляції 

R2 для системи «турбінна олива  вода» 

№ Газ А В R2 

1 С2H4 1,0·10-4 -4,80·10-3 0,950 

2 H2 3,75·10-5 4,21·10-3 0,980 

3 CH4 2,22·10-5 -4,35·10-4 0,974 

4 C2H6 7,34·10-5 -2,06·10-3 0,962 

5 С2H4 8,39·10-5 -5,62·10-3 0,992 

6 CO 6,54·10-5 2,87·10-4 0,995 

7 CO2 5,48·10-6 1,25·10-3 0,960 

 

Перед приготуванням суміші турбінної оливи з дистильованою водою, 

остання піддавалася дегазації в потоці аргону для видалення з неї СО і СО2 нижче 

концентрації 5 ррm (5·10-4 % об'ємних) при визначенні методом ГХ. 

При УЗ опроміненні дегазованої дистильованою води протягом τ=1500 с (25 

хвилин) накопичення діагностичних компонентів не виявлено. 

Встановлено, що під дією УЗ опромінення турбінна олива або суміш 

турбінної оливи з водою розкладаються з утворенням газів Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, 

С2Н2, СО, СО2. 

З табл. 3.1, табл. 3.6 – табл. 3.8, та рис. 3.7 – рис.3.10 випливає наступне. 

Досліджено вплив УЗ коливань на генерування діагностичних газів Н2, СН4, С2Н6, 

С2Н4, С2Н2, СО, СО2 в турбінній оливі Тп-22с (марка 1) при частотах опромінення 

в інтервалі 35…125 кГц і потужності випромінювача 20 Вт. Показано на 

деградацію турбінної оливи під дією акустичних коливань за умов виникнення 
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акустичної кавітації в об’ємі турбінної оливи та генерування розчинених 

в цій оливі діагностичних газів. З табл.3.1 випливає, що значення концентрацій 

розчинених діагностичних газів у турбінній оливі збільшуються із збільшенням 

тривалості УЗ опромінення цієї оливи на протязі усього часу дослідження – 

1500 с. В графічній формі залежності значень концентрацій розчинених газів від 

часу УЗ опромінення турбінної оливи мають вигляд прямих ліній (рис. 3.8 – 

рис. 3.11). В математичній формі залежності значень концентрацій розчинених 

газів Сi від часу УЗ опромінення τ турбінної оливи мають вигляд лінійного 

рівняння виду Сi =A τ+B. Коефіцієнти А і В цього рівняння мають конкретні 

значення для кожного діагностичного газу. Коефіцієнти кореляції R2 мають 

значення в інтервалі 0,955…0,980, що вказує на адекватність отриманих рівнянь 

результатам експериментальних даних. Це дозволяє отримувати розчини 

діагностичних газів в турбінній оливі для використання їх при градуюванні 

газового хроматографу та визначення нормованих для нього метрологічних 

характеристик. При цьому немає необхідності у використанні дорогих 

атестованих градуювальних сумішей. Ці результати дозволяють виявити 

кавітаційний режим роботи оливонасосів системи циркуляційного 

оливопостачання ГЦН та ступеня розвитку цього режиму на підставі ГХ 

визначення вмісту діагностичних газів до і після оливонасосів. Отримані 

результати відповідають аналогічним результатам, відзначеним для мінеральних 

трансформаторних олив [20]. 

Досліджено вплив УЗ коливань на генерування діагностичних газів Н2, СН4, 

С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2 в суміші турбінної оливи Тп-22с (марка 1) з водою. 

Концентрація цієї оливи 5 мг/дм3, частота опромінення в інтервалі 35…125 кГц, 

потужність випромінювача 20 Вт. Показано на деградацію турбінної оливи під 

дією акустичних коливань за умов виникнення акустичної кавітації в об’ємі 

турбінної оливи та генерування розчинених в воді діагностичних газів. 

З табл.3.1 випливає, що значення концентрацій розчинених діагностичних 

газів у суміші турбінної оливи і води збільшуються із збільшенням тривалості УЗ 

опромінення цієї суміші на протязі усього часу дослідження – 1500 с. В графічній 
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формі залежності значень концентрацій розчинених газів від часу УЗ 

опромінення цієї суміші також мають вигляд прямих ліній (рис. 3.9, рис. 3.11).  

В математичній формі залежності значень концентрацій розчинених газів Сi 

від часу УЗ опромінення τ турбінної оливи мають вигляд лінійного рівняння виду 

Сi =A τ+B. Коефіцієнти А і В цього рівняння мають конкретні значення для 

кожного діагностичного газу. Коефіцієнти кореляції R2 мають значення в 

інтервалі 0,95–0,995, що вказує на адекватність отриманих рівнянь результатам 

експериментальних даних. Ці результати дозволяють виявити кавітаційний режим 

роботи оливоохолоджувачів системи циркуляційного оливопостачання ГЦН та 

ступеня розвитку цього режиму на підставі ГХ визначення вмісту діагностичних 

газів до і після оливоохолоджувачів в охолоджуючій воді. Такий режим роботи 

може призвести до розгерметизації теплообмінних труб і проникнення турбінної 

оливи в охолоджуючу воду. Присутність турбінної оливи в охолоджуючій воді 

визначається в пробах цієї води по продуктах УЗ дезінтеграції турбінної оливи у 

вигляді діагностичних газів Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2. При ГХ 

визначенні турбінної оливи в охолоджуючій воді оливоохолоджувача за 

наявністю розчинених газів Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2 в охолоджуючій 

воді, її УЗ опромінення достатньо виконувати протягом 1500 с. 

 

3.4.2. Результати досліджень значень порогів визначень концентрацій 

компонентів в рідких технологічних середовищах при виконанні 

вимірів 

В табл. 3.9 наведено експериментально отримані значення порогів визначень 

концентрацій діагностичних компонентів в технологічних середовищах при 

виконанні вимірів за методами ГХ. Кожне значення концентрації компоненту у 

технологічних середовищах отримано як результат з п’яти (n = 5) паралельних 

вимірювань із довірчою вірогідністю Р = 0,95 із коефіцієнтом нормованих 

відхилень залежно від числа ступенів свободи f = n – 1, за n = 5, t = 2,78.  
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Відносні середні квадратичні відхилення (СКВ) вихідних сигналів 

хроматографічних детекторів газового хроматографу (висота або площа хромато-

графічного піку, час утримування хроматографічного піку) при визначенні вмісту 

присадки іонол в турбінній оливі, води в турбінній оливі, турбінної оливи в воді, 

не перевищували значення 10 %. 

Таблиця 3.9 – Пороги визначень концентрацій діагностичних компонентів в рід-

ких технологічних середовищах при виконанні вимірів методами ГХ. 

№ Компонент Cno № Компонент Cno 

1 Н2 2 ррm 5 О2, N2 1,5 ppm 

2 СН4, С2Н6, 

С2Н4  

1 ррm 6 Присадка іонол у турбінній 

оливі  

0,05 % масових 

3 С2Н2 0,5 ррm 7 Вода в турбінній оливі 2 г/т 

4 СО, СО2 5 ррm 8 Турбінна олива в воді 0,02 мг/дм3 

 

В табл. 3.10: 1 ррm = 1·10-4 % об'ємних. 

В табл. 3.10 представлені значення межі припустимої відносної похибки δі, 

%, визначення концентрацій розчинених газів Сi за результатами ГХ аналізів 

турбінної оливи, суміші турбінної оливи з водою, води, в залежності від діапазону 

концентрацій. 

Таблиця 3.10 – Значення межі припустимої відносної похибки δі визначення кон-

центрацій розчинених газів Сi за результатами ГХ аналізів турбінної оливи, сумі-

ші турбінної оливи з водою, води, в залежності від діапазону концентрацій. 

Діапазон концентрацій розчинених газів, Сi, % об'ємні  δі, % 

Н2 СН4, С2Н4, С2Н6 С2Н2 СО, СО2 

< 5·10-3 < 10-3 < 5·10-4 < 5·10-3 ≥ 50 

(5–25)·10-3 (1–3)·10-3 (5–15)·10-4 (5–25)·10-3 < 50 

(25–50)·10-3 (3–50)·10-3 (1,5–25)·10-3 (25–100)·10-3 ≤ 20 

> 5·10-2 > 5·10-2 > 5·10-2 > 0,1 ≤ 10 
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Ці результати відповідають аналогічним результатам, що наведено у 

роботі [20] для мінеральних трансформаторних олив. 

Відносні СКВ вихідного сигналу хроматографічних детекторів газового 

хроматографу (висота або площа хроматографічного піку, час утримування хро-

матографічного піку) в залежності від діапазону концентрацій газів, не переви-

щують значення, що наведені у табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 – Значення відносного середнього квадратичного відхилення вихід-

ного сигналу хроматографічних детекторів газового хроматографу. 

Об'ємна частка газу, 

% об'ємні 

До 0,0001 Понад 0,0001 

до 0,01 

Понад 0,01 

 до 1 

Понад 1 до 10 

СКВ, % 10 4 2 1 

 

В табл. 3.12 наведено значення межі припустимої відносної похибки δі 

визначень концентрацій розчинених газів О2 та N2 в турбінній оливі, суміші 

турбінної оливи із водою, воді, в залежності від діапазону концентрацій Сi.  

 

Таблиця 3.12 – Значення межі припустимої відносної похибки δі визначень конце-

нтрацій розчинених газів О2 та N2 в турбінній оливі, суміші турбінної оливи із во-

дою, воді, в залежності від діапазону концентрацій Сi. 

Сi, % об'ємні < 1,5·10-3 (1,5–7,5)·10-3 (7,5–15)·10-3 > 1,5·10-2 

δі, % ≥ 50 < 50 ≤ 20 ≤ 10 

 

Ці результати відповідають аналогічним результатам, що наведено у роботі 

[20] для мінеральних трансформаторних олив. 

 

В табл. 3.13 наведено значення похибок визначень концентрацій присадки 

іонол в турбінній оливі в залежності від діапазону концентрацій. 
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Таблиця 3.13 – Значення похибок визначень концентрацій Сio присадки 

іонол в турбінній оливі в залежності від діапазону концентрацій 

Сion, % масові 0,05 0,10 0,20 0,45 0,6 0,8 

±Δion, % мас. 0,014 0,013 0,012 0,014 0,011 0,012 

δі, % 28 13 6 3 1,8 1,5 

Примітка: δіon – межі припустимої відносної похибки, %, Δion – абсолютна 

похибка, % мас.  

 

В табл. 3.14 наведено значення похибок визначень концентрацій води в 

турбінній оливі в залежності від діапазону концентрацій. 

Таблиця 3.14 – Значення похибок визначень концентрацій води в турбінній оливі 

в залежності від діапазону концентрацій 

Cв, г/т 2 10 20 25 30 50 60 80 

±Δв, г/т 0,79 3,4 5,7 6,3 6,6 7,2 7,3 7,4 

δв, % 39,5 34,2 28,3 25,1 22,0 14,3 12,0 9,2 

Примітка: δіon – межі припустимої відносної похибки, %, Δв – абсолютна 

похибка, г/т.  

 

При визначенні присутності турбінної оливи у воді при концентраціях цієї 

оливи від 0,02 мг/дм3 до 5 мг/дм3 межі припустимої відносної похибки при 

довірчої вірогідності Р = 0,95 на рівні 50 %, а при концентраціях цієї оливи від 

5 мг/дм3 та вище межі припустимої відносної похибки при довірчої вірогідності  

Р = 0,95 – на рівні 25 %. 

Для визначення порогів визначень концентрацій компонентів в технологіч-

них середовищах використано суміші: газів Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2, 

О2, N2 в газоподібному аргоні при концентрації кожного газу на рівні 0,5 % об'єм-

них; присадки іонол в турбінній оливі при концентраціях іонолу від 0,05 % масо-

вих. до 1,0 % масових; турбінної оливи у воді при концентраціях турбінної оливи 

0,02 мг/дм3, 5 мг/дм3 та 10 мг/дм3; води у турбінній оливі при концентрації води 
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від 2 г/т до 80 г/т; водню у воді при концентрації водню 0,089 % об'ємних, 

0,178 % об'ємних, 0,89 % об'ємних та 1,78 % об'ємних при температурі 20 0С. 

Отримані значення порогів визначення у турбінній оливі і охолоджуючій 

воді: 2 ррm для Н2, 1 ррm для СН4, С2Н6, С2Н4, 0,5 ррm для С2Н2. Також отримані 

значення порогів визначення у турбінній оливі і охолоджуючій воді: 5 ррm для 

СО і СО2, 1,5 ppm для О2, N2. Отримано значення порогу визначення у турбінній 

оливі присадки іонол на рівні 0,05 % масових. Отримано значення порогу визна-

чення у турбінній оливі води на рівні 2 г/т. Отримано значення порогу визначення 

в охолоджуючій воді турбінної оливи на рівні 0,02 мг/дм3. 

 

3.5. Удосконалення методів контролю газів у воді системи воднево-

водного охолодження турбогенератора електростанції 

При застосуванні моноетаноламінового ВХР в охолоджувальній воді моное-

таноламін підлягає термічній та окислювальній деградації, під час якої в цій воді 

накопичуются органічні кислоти С2Н4О2, СН2О2, С2Н2О4, які далі можуть також 

підлягати деградації під дією температури, кисню, акустичних коливань [124]. 

Метою дослідження було забезпечення надійності експлуатації турбогенера-

тора з водневим охолодженням за рахунок контролю вмісту розчинених газів у 

воді системи воднево-водного охолодження із моноетаноламіновим (МЕА) ВХР в 

охолоджуючому Н2 турбогенератора.  

Були поставлені наступні завдання: 

– оцінювання можливостей протікання хімічних реакцій у воді, що містить 

розчинене повітря, С2Н7NО, органічні кислоти С2Н4О2, СН2О2, С2Н2О4, Н2, СО2, 

солі металів Са2+; Cu2+; Fe3+; Zn2+ під дією температури та УЗ коливань на цю во-

ду; 

– визначення впливу УЗ коливань на деградацію суміші води із нафтовою 

турбінною оливою, органічними кислотами С2Н4О2, СН2О2, С2Н2О4 або із С2Н7NО; 
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– визначення значень коефіцієнтів розподілу для розчинених газів 

Н2, О2, N2, СО, СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6, С3Н6, С3Н8, у суміші «розчинений газ – су-

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

Дослідження виконано за використанням: свіжої мінеральної турбінної оли-

ви марки Тп-30; дистильованої води; моноетаноламіну; водних розчинів: Суміш 

№1 (вода + С2Н4О2 + СН2О2 + С2Н2О4); Суміш №2 (вода + С2Н7NО); Суміш №3 

(вода + С2Н7NО + мінеральна турбінна олива марки Тп-30). Концентрація кожно-

го із компонентів сумішей (окрім турбінної оливи) – 1 г/дм3. Концентрація тур-

бінної оливи 5 мг/дм3. Об'єми сумішей – по 15 см3. Суміші № 1…№ 3 перед вико-

ристанням були насичені повітрям при температурі 20 0С. При проведенні окре-

мого експерименту Суміш № 2 була насичена воднем при температурі 20 0С. При 

виконанні вимірювань використано: газовий хроматограф (див. рис. 2.7) з газови-

ми кранами-дозаторами, метанатором, ДТП, ПІД; УЗ генератор «Родничок» (час-

тота опромінення 35…125 кГц, потужність 20 Вт) для акустичного опромінення 

Сумішей № 1 – № 3; пристрій (екстрактор) для прискорення досягнення рівноваги 

з обертовим барабаном для розміщення в ньому шприців об’ємами 20 см3 або 50 

см3 з аналізованими пробами Сумішей № 1 – № 3 і газоподібними екстрагентами 

для встановлення фазових рівноваг в системах «Суміш  екстрагент»; екстрагент 

 газоподібний аргон (Ar); градуйовані газоподібні суміші Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, 

С2Н2, СО, СО2, О2, N2, С3Н6, С3Н8, в Ar; насичений розчин Н2 в дистильованій воді. 

Вимірювання виконані при температурі (293±0,5) К. Тривалість: газової екстрак-

ції компонентів із Сумішей № 1 – № 3  10 хвилин; УЗ впливу на Суміші 

№ 1 - № 3 – до 2 годин при температурі 20 0С. У газовому хроматографі реєстра-

ція компонентів виконана за допомогою: ДТП – для Н2, О2, N2, пару води; ПІД – 

для СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2, С3Н6, С3Н8. 
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3.5.1. Визначення впливу ультразвукових коливань на 

деградацію суміші води з органічними кислотами, 

моноетаноламіном, турбінною оливою 

Таблиця 3.15 – Результати визначення впливу УЗ коливань на деградацію сумі-

шей дистильованої води з органічними кислотами, моноетаноламіном, турбінною 

оливою. 

Суміш                    Концентрація розчиненого газу, Сі, % об'ємний 

Н2 СО СО2 СН4 С2Н2 С2Н4 С2Н6 

№1 0,001 0,015 0,055 0,03 – – – 

№2 0,001 0,025 0,07 0,04 – – – 

№3 0,060 0,06 0,14 0,05 0,12 0.16 0,10 

 

 В табл. 3.15: Сі – концентрація розчиненого і-го газу у суміші, % об'ємний, 

після опромінювання Сумішей №1–№3. 

З табл. 3.15 випливає, що деградація Суміші №1 або Суміші № 2, що наси-

чені повітрям, під дією УЗ коливань призводить до накопичування у суміші роз-

чинених газів СН4, СО, СО2. 

В табл. 3.16 наведено результати визначення впливу УЗ коливань на дегра-

дацію суміші дистильованої води з моноетаноламіном. 

 

Таблиця 3.16 – Результати визначення впливу УЗ коливань на деградацію суміші 

дистильованої води з моноетаноламіном. 

Суміш Концентрація розчиненого газу, Сі, % об'ємний 

Н2 СО СО2 СН4 С2Н2 С2Н4 С2Н6 

№3 до опромінювання 1,82 0,0001 0,002 – – – – 

№3 після опромінювання 1,7 0,001 0,004 0,04 – – – 

В табл. 3.16: Сі – концентрація розчиненого і-го газу у суміші. 
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З табл. 3.16 випливає, що: до опромінювання Суміші №2, що наси-

чена воднем, концентрації СО і СО2 мають значення від 0,0001 до 0,002 % об'єм-

них; після опромінювання Суміші № 2, що насичені воднем, її деградація під дією 

акустичних коливань призводить до накопичування у суміші розчинених газів 

СН4, СО, СО2, та зменшенні концентрації водню. 

 

3.5.2. Результати 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 температури та ультразвукових коливань 

З даних табл. 3.15 та табл.3.16 можна припустити, що під дією акустичної 

кавітації деградація органічних кислот (С2Н4О2, СН2О2, С2Н2О4) або С2Н7NО при-

зводить до їх розкладу у воді із накопичуванням в ній тільки розчинених газів 

СН4, СО, СО2. Це дозволяє висловити висновок, що вода, яка має характеристики 

як у Сумішей № 1 та № 2, не має у своєму составі домішок нафтопродукту – тур-

бінної оливи. З даних табл. 1 можна припустити, що деградація Суміші № 3, яка 

містить С2Н7NО та мінеральну турбінну оливу марки Тп-30, під дією акустичних 

коливань призводить до накопичування у воді розчинених газів Н2, СО, СО2, СН4, 

С2Н2, С2Н4, С2Н6. Це дозволяє висловити висновок, що вода, яка має характерис-

тики як у Суміші № 3, має у своєму составі домішок нафтопродукту – турбінну 

оливу. В свою чергу, це дозволяє зробити висновок, що охолоджуюча вода яка 

застосовується в обладнанні електростанції із МЕА ВХР, може бути контрольова-

на за вмістом нафтопродукту в ній після оливного охолоджувача типу «охоло-

джувана олива – охолоджуюча вода» турбогенератора. Це дозволяє встановити 

дефекти в цьому оливному охолоджувачі, що пов'язані із порушенням герметич-

ності теплообмінних труб. З даних табл. 2 можна припустити, що дія акустичної 

кавітації на С2Н7NО призводить до його розкладу у воді із накопичуванням в ній 

органічних кислот (С2Н4О2, СН2О2, С2Н2О4), які далі теж розкладаються, а проду-
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кти їхнього розкладу у вигляді СО та СО2 далі частково під дією Н2 пе-

ретворюються у газ СН4.  

На підставі інформації про накопичування у суміші «вода + С2Н7NО» орга-

нічних кислот С2Н4О2, СН2О2, С2Н2О4, та інформації про хімічні реакції цих кис-

лот із металами та солями металів [125] під дією температури, кисню, УЗ коли-

вань, у цій суміші можуть протікати наступні хімічні реакції з накопичуванням 

газів у воді: 

  СН2О2 → Н2О + СО↑ (3.7), 

  2СН2О2 + О2 → 2СО2↑ + 2Н2О (3.8), 

  С2Н4О2 → СН4↑ + СО2↑ (3.9), 

  С2Н2О4 → СН2О2 + СО2↑ (3.10), 

  С2Н4О2 + СН2О2 + С2Н4О2 → СН↑4 + СО2↑ + СО↑ + Н2О (3.11), 

  С2Н7NО → СН4↑ + СО2↑ + СО↑ + NН3↑ + Н2О (3.12), 

 3Fe + Н2О → Fe3O4+ 4Н2↑ (3.13), 

  Fe + Н2О → FeO + Н2↑ (3.14), 

  Fe3C + 2Н2 → 3Fe + СН4↑ (3.15), 

 2С2Н4О2 + Zn → (СН3COO)2Zn + Н2↑ (3.16), 

  Fe + 2С2Н4О2 → (СН3COO)2Fe + Н2↑ (3.17), 

  FeСО3 + 2С2Н4О2 → (СН3COO)2Fe + Н2О + СО2↑ (3.18), 

 2Fe + 6С2Н4О2 → 2(СН3COO)3Fe + 3Н2↑ (3.19), 

  СaСО3 + 2С2Н4О2 → Ca(СН3COO)2 + Н2О + СО2↑ (3.20), 

  CaСО3 + 2СН2О2 → Ca(НCOO)3 + Н2О + СО2↑ (3.21), 
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 Fe + С2Н2О4  → FeС2О4 + 3Н2↑ (3.22), 

  CaСО3 + 8С2Н2О4 → Ca(С2Н3О2)2 + 5Н2О +13СО2↑ (3.23), 

  CaСО3 + С2Н2О4 → Ca(СOО)2 + Н2О + СО2↑ (3.24), 

 2Сu + О2 + 4С2Н4О2 → 2(СН3COO)2Сu + 2Н2О (3.25), 

  2Сu + О2 + 4СН2О2 → 2(НCOO)2Сu + 2Н2О (3.26). 

Хімічні реакції (3.7)…(3.24) вказують на можливість утворювання розчине-

них газів у суміші «вода + С2Н7NО», вміст яких можна визначати за методами ГХ. 

В табл. 3.17 наведено результати визначення значень коефіцієнтів розподілу 

Кі для розчинених газів Н2, О2, N2, СО, СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6, С3Н6, С3Н8, у Н2О в 

системах «розчинений газ – суміш «вода + С2Н7NО» – газоподібний екстрагент 

(Ar)» при температурі 20 0С та концентрації С2Н7NО на рівні 1 г/дм3. 

 

Таблиця 3.17 – Результати визначення значень коефіцієнтів розподілу Кі для роз-

чинених газів у суміші «вода + С2Н7NО» в системах «розчинений газ – суміш «во-

да + С2Н7NО» – газоподібний екстрагент (Ar)» 

Газ Н2 О2 N2 СО СН4 С2Н2 С2Н4 С2Н6 С3Н6 С3Н8 

Кі 0,019 0,033 0,017 0,0244 0,037 1,10 0,13 0,050 0,22 0,038 

 

З табл. 3.17 випливає, що отримані значення коефіцієнтів розподілу Кі для 

розчинених газів Н2, О2, N2, СО, СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6, С3Н6, С3Н8, у Н2О в систе-

мах «розчинений газ – суміш «вода + С2Н7NО» – газоподібний екстрагент (Ar)» 

при температурі 293 К та концентрації С2Н7NО на рівні 1 г/дм3 близькі для анало-

гічних значень для розчинених газів у дистильованій воді [96]. Це дозволяє засто-

сувати методи ГХ для визначення цих газів у суміші «вода + С2Н7NО». Так, під-

вищення вмісту розчинених газів у потоці суміші «вода + С2Н7NО» після насосу, 

що забезпечує циркуляцію цій суміші у системі воднево-водного охолодження із 
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МЕА ВХР, може вказувати на розгерметизацію цього насосу або трубо-

проводів до нього. 

3.6. Визначення значення аеродинамічного опору шарів вуглецевих 

волокнистих матеріалів 

Метою роботи було підвищення надійності експлуатації адсорбентів в філь-

трах очищення газоподібних викидів АЕС шляхом контролю якості адсорбентів 

при визначенні їх аеродинамічного опору в потоці сухого повітря при різній кіль-

костях шарів вуглецевих волокнистих матеріалах (ВВМ) і лінійних швидкостях 

повітря на вході в досліджувані вуглецеві волокнисті матеріали. При виконанні 

досліджень використані промислові ВВМ марок УУТ-2, АНМ, АМТ, УРАЛ-Т-5.  

Товщина одного шару досліджуваних ВВМ мали наступні значення: УУТ-2 

– 0,6 мм; АНМ – 2,3 мм; АМТ – 1,15 мм; УРАЛ-Т-5 – 0,6 мм. Маса (mi) 1 м2 одно-

го шару (n=1) досліджуваних ВВМ мали наступні значення: УУТ-2 – 195 г/м2; 

АНМ – 124 г/м2; АМТ – 650 г/м2; УРАЛ-Т-5 – 207 г/м2. Вимірювання виконані при 

температурі 20 0С.  

Значення вмісту парів води в сухому повітрі Х1= 0,16 г/м3. Лінійна швид-

кість (v) потоку сухого повітря на вході в перший шар вуглецевого волокнистого 

матеріалу мала значення в інтервалі  v =0,83…310 см/с. При виконанні вимірю-

вань використаний  мікроманометр ММН-2400 і реометри скляних типів РДС і 

РКС в залежності від діапазонів об’ємних витрат газових потоків. 

 

В табл. 3.18 приведені виміряні значення аеродинамічного опору ΔP шарів 

ВВМ при різній кількості шарів і лінійних швидкостях повітря на вході в фільт-

руючий елемент.  
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Таблиця 3.18 – Значення аеродинамічного опору ΔP шарів вуглецевих 

волокнистих матеріалів при різній кількості шарів і лінійних швидкостях повітря 

на вході в фільтруючий елемент. 

v, 

см/с 

УУТ-2 АНМ АМТ УРАЛ-Т-5 

n = 1 n = 2 n = 3 n = 1 n = 2 n = 3 n = 1 n = 2 n = 3 n = 1 n = 2 n = 3 

Аеродинамічний опір, ΔP, Па 

0,83 5 8 12 - - - - 7,6 15,8 - 6,2 15 

2,0 17 28 48 4 7 10 7 22 48 8,4 20 46 

4,0 53 75 145 8,5 15,5 22 15,5 51 115 22 53 115 

6,0 87 135 245 13 22 35 25 85 190 40 92 200 

8,0 124 209 420 17,5 32 51 35 120 270 59 137 290 

10,0 180 320 550 20 42 65 46 156 355 81 190 390 

12.0 240 380 720 25,5 48 77 58 195 445 105 240 495 

14,0 300 530 920 29 57 90 70 235 545 130 300 610 

16,0 338 580 1155 37 70 108 83 276 640 160 355 725 

18,0 438 685 1450 40 76 129 95 318 740 185 420 850 

20,0 494 790 1640 46 88 140 106 350 845 215 485 975 

21,0 546 915 1790 47 97 152 113 370 900 230 520 1040 

30,0 865 1605 - 72 135 230 175 570 1400 380 845 1665 

40,0 1345 2245 - 97 202 320 248 810 2015 575 1260 2390 

60,0 2240 - - 147 300 520 405 1315 - 1015 2200 - 

310 - - - 775 2090 - - - - - - - 

  

В табл. 3.18: v – лінійна швидкість потоку повітря на вході в фільтруючий 

елемент з ВВМ, см/с; n - кількість шарів ВВМ. 

При визначенні аеродинамічного опору ΔP шарами ВВМ абсолютна вели-

чина похибки результату не перевищує 2 Па при перепадів тиску до 600 Па, в 

8 Па при перепаді тиску до 2400 Па. 

На Рис. 3.11 як приклад показана залежність аеродинамічного опору ΔP, Ра, 

для трьох шарів вуглецевого волокнистого матеріалу типу УУТ-2 від лінійних 

швидкостей повітря, v, см/с. 
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Рисунок 3.11 – Залежність аеродинамічного опору ΔP, Ра, для трьох шарів вугле-

цевого волокнистого матеріалу типу УУТ-2 від лінійних швидкостей повітря, 

v, см/с 

При визначенні значення аеродинамічного опору ΔP шарів ВВМ при різних 

кількостях шарів і лінійних швидкостях повітря на вході в шар ВВМ встановлено 

наступне. 

1. При постійних, але різних лінійних швидкостях потоків повітря на входу 

в ВВМ, відсутня лінійна залежність між аеродинамічним опором ΔP і числом ша-

рів n ВВМ. Це потребує при проектуванні адсорбційних фільтрів з використанням 

досліджуваних ВВМ виконувати попередні експериментальні дослідження для 

вибору відповідного ВВМ. 

2. Експериментально встановлено, що при лінійній швидкості потоку повіт-

ря на вході в ВВМ 310 см/с механічний розрив досліджуваних ВВМ не відбував-

ся. Це дозволяє проектувати адсорбери з використанням досліджуваних ВВМ при 

лінійній швидкості потоку повітря до 310 см/с. 
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3.7. Висновки до Розділу 3 

1. При дослідженні характеру залежності усереднених значень концентра-

цій Сi розчинених газів в свіжих турбінних оливах Тп-22с і Тп-30 від тривалості τ 

їх УЗ опромінення встановлено, що концентрації розчинених діагностичних газів 

збільшуються зі збільшенням тривалості УЗ опромінення, що дозволяє отримува-

ти в турбінних оливах розчини діагностичних газів для визначення, наприклад 

коефіцієнтів розподілення, не використовуючи атестовані суміші цих газів або 

чисті гази. 

2. Встановлений взаємозв’язок між часом утримання ГХ піків діагностич-

них газів СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10 і числом атомів вуглецю в молекулі вуглеводню, 

що дозволяє оптимізувати ГХ аналіз турбінних олив для виключення впливу діаг-

ностичних газів С3Н8 и С3Н6 на результат ГХ визначення вмісту діагностичного 

газу С2Н2 в турбінних оливах. 

3. Розчинність Хв для Н2 в турбінній оливі Тп-30 в інтервалі температур 

15…85 0С зменшується при зниженні температури. Залежність Хв = f(t) є експоне-

нційною. При охолодженні турбінної оливи, насиченої Н2 при допустимому зна-

ченні температури експлуатації 65 0С в системі оливозабезпечення підшипників 

турбоагрегату, до температури 20 0С в системі зливу оливи газоподібний Н2 виді-

литься в об’ємі турбінної оливи і над її поверхнею, підвищуючи небезпеки заго-

ряння суміші «турбінна олива – Н2 – повітря». Отримане значення диференціаль-

ної теплоти розчинення ΔНтурб  = 8,6 кДж/моль для Н2 в системі «турбінна олива 

Тп-22с – розчинений Н2» близьке до відповідного значення ΔНтранс для Н2 в сис-

темі «трансформаторна олива ГК – розчинений Н2», що може вказувати на відсут-

ність впливу структурно-групового складу цих енергетичних олив на числові зна-

чення розчинності Н2 в них. Отримані дані дозволяють виконати ГХ визначення 

концентрацій діагностичних газів в турбінних оливах за стандартизованими мето-

диками, як і для трансформаторних олив, і розробити методики діагностику ПТУ 

за результатами ГХ аналізів турбінних олив. 
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4. Підвищення температури екстракції іонолу із енергетичної оли-

ви етанолом приводить до зниження значень коефіцієнтів розподілення для іоно-

лу до одиниці в системі «турбінна олива – іонол – етанол» і підвищує концентра-

цію іонолу в екстракті. Отримані результати досліджень дозволяють удосконалю-

вати ГХ методи визначення вмісту газів та іонолу в турбінних оливах з викорис-

танням одного газового хроматографу і підвищити достовірність результатів ГХ 

вимірювань. 

5. Під час розробки методів ГХ аналізів технологічних середовищ головних 

циркуляційних насосів АЕС встановлено наступне. 

5.1. Виявлено вплив УЗ коливань на генерування діагностичних газів Н2, 

СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2 у турбінній оливі Тп-22с (марка 1) та у суміші при 

концентрації турбінної оливи 5 мг/дм3 у дистильованій воді при частотах опромі-

нення в інтервалі 35…125 кГц і потужності випромінювача 20 Вт. Це показує на 

деградацію турбінної оливи під дією акустичних коливань за умов виникнення 

акустичної кавітації в об’ємі турбінної оливи та генерування розчинених в цій 

оливі діагностичних газів. 

Встановлено, що значення концентрацій розчинених діагностичних газів у 

турбінній оливі та у суміші турбінної оливи з водою збільшуються із збільшенням 

тривалості УЗ опромінення цієї оливи на протязі усього часу дослідження – 

1500 с. В графічній формі залежності значень концентрацій розчинених газів від 

часу УЗ опромінення турбінної оливи мають вигляд прямих ліній. В математичній 

формі залежності значень концентрацій розчинених газів Сi від часу УЗ опромі-

нення τ турбінної оливи мають вигляд лінійного рівняння виду Сi =  Кое-

фіцієнти А і В цього рівняння мають конкретні значення для кожного діагностич-

ного газу. Коефіцієнти кореляції R2 мають значення в інтервалі 0,955…0,995, що 

вказує на адекватність отриманих рівнянь результатам експериментальних даних. 

Це дозволяє отримувати розчини діагностичних газів в турбінній оливі для вико-

ристання їх при градуюванні газового хроматографу та визначення нормованих 

для нього метрологічних характеристик. При цьому немає необхідності у викори-

станні дорогих атестованих градуювальних сумішей. Ці результати дозволяють 
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виявити кавітаційний режим роботи оливонасосів системи циркуляцій-

ного оливопостачання ГЦН та ступеня розвитку цього режиму на підставі ГХ ви-

значення вмісту діагностичних газів до і після оливонасосів. Присутність турбін-

ної оливи в охолоджуючій воді визначається в пробах цієї води по продуктах УЗ 

дезінтеграції турбінної оливи у вигляді діагностичних газів Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, 

С2Н2, СО, СО2. При цьому УЗ опромінення достатньо виконувати протягом 1500 

с. Отримані результати дозволяють розробити методики ГХ визначення накопи-

чення турбінної оливи в потоці охолоджуючої води за наявністю розчинених газів 

Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2 в результаті штучної ультразвукової дезінтег-

рації проби цієї оливи в охолоджуючій воді. Це, в свою чергу, дозволяє виявити 

порушення герметизації вузлів оливоохолоджувачів та спростити і здешевити 

процеси виконання вимірювань. 

5.2. Визначено значення порогів визначень концентрацій діагностичних 

компонентів в рідких технологічних середовищах при виконанні вимірів метода-

ми ГХ. Отримані значення порогів визначення: у турбінній оливі і охолоджуючій 

воді – 2 ррm для Н2, 1 ррm для СН4, С2Н6, С2Н4, 0,5 ррm для С2Н2; у турбінній 

оливі і охолоджуючій воді – 5 ррm для СО і СО2, 1,5 ppm для О2, N2; у турбінній 

оливі присадки іонол на рівні 0,05 % мас.; у турбінній оливі води на рівні 2 г/т; в 

охолоджуючій воді – турбінної оливи на рівні 0,02 мг/дм3. 

6. Під час удосконалення методів контролю газів у воді системи воднево-

водного охолодження турбогенератора електростанції визначено наступне. 

6.1. 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 температури та 

УЗ коливань. Продуктами цих реакцій є гази Н2, СО, СО2, СН4. Це дозволяє роз-

робити методи їх ГХ контролю для підвищення надійності експлуатації ТГ типу 

ТВВ. 

6.2. Визначено вплив УЗ коливань на деградацію суміші води із нафтовою 

турбінною оливою, органічними кислотами С2Н4О2, СН2О2, С2Н2О4 або із 

С2Н7NО. Продуктами деградації є гази Н2, СО, СО2, СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6. Це до-



 108 

зволяє розробити методи їх ГХ контролю для підвищення надійності 

експлуатації ТГ типу ТВВ. 

6.3. 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 0С та концентрації С2Н7NО 

1 г/дм3 близькі для аналогічних значень для розчинених газів у дистильованій во-

ді. Це дозволяє визначати вміст цих розчинених газів у воді за методами ГХ. 

7. Визначені значення аеродинамічного опору шарів ВВМ марок УУТ-2, 

АНМ, АМТ, УРАЛ-Т-5 при різних кількостях шарів і лінійних швидкостях сухого 

повітря на вході в досліджувані ВВМ. Встановлено, що при різних, але постійних 

лінійних швидкостях потоків повітря на вході в ВВМ, відсутня лінійна залежність 

між аеродинамічним опором ΔP і числом шарів n ВВМ. Це вимагає виконувати 

попередні експериментальні дослідження при виборі ВВМ для адсорбційних фі-

льтрів. При лінійній швидкості потоку повітря на вході в ВВМ 310 см/с їх механі-

чний розрив не відбувався. Це дозволяє проектувати адсорбери з використанням 

досліджуваних ВВМ при лінійній швидкості потоку повітря на вході в ВВМ до 

310 см/с.  
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РОЗДІЛ 4. Результати промислових досліджень 

моніторингу технологічних середовищ. Рекомендації 

щодо характеристик газового хроматографу, методик 

діагностування для забезпечення і підвищення 

надійності експлуатації технологічного обладнання 

Рівненської АЕС 

4.1. Дослідження фізико-хімічних та теплофізичних властивостей 

свіжих та експлуатаційних турбінних олив Тп-30 та Тп-22с 

В Табл. 4.1 наведені результати визначень фізико-хімічних та теплофізич-

них властивостей свіжої оливи Тп-30 при густині 0,895 г/см3 при 20 0С. 

Таблиця 4.1 – Результати визначень фізико-хімічних та теплофізичних властивос-

тей свіжої оливи Тп-30. 

№ Найменування 

показника 

Метод випро-

бувань 

Одиниці 

виміру 

Норма згідно з 

СОУ НАЕК 

006:2018 

Результат 

виміру 

1 Вміст механічних 

домішок 

ГОСТ 6370 %  відсутність Відсутність 

(0,0026) 

2 Вміст води ГОСТ 2477 %  відсутність відсутність 

3 Кінематична 

в`язкість за темпе-

ратури 40 0С 

ДСТУ ГОСТ 33 мм2/с 41,4 – 50,6 46,2 

4 Температура спа-

лаху у відкритому 

тиглі 

ДСТУ ГОСТ 

4333 

0С Не нижче 190 212 

5 Кислотне число ГОСТ 5985 мг КОН/г Не більше 0,5 0,023 

Вміст іонолу визначено за методом ГХ та має значення 0,93 % мас. 
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В Табл. 4.2 наведені результати визначень фізико-хімічних та теп-

лофізичних властивостей експлуатаційної оливи Тп-30 при густині 0,898 г/см3 при 

20 0С. 

Таблиця 4.2 – Результати визначень фізико-хімічних та теплофізичних влас-

тивостей експлуатаційної оливи Тп-30 при густині 0,898 г/см3  

№ Найменування пока-

зника 

Метод випро-

бувань 

Одиниці 

виміру 

Норма згідно 

з СОУ НАЕК 

085:2020 

Результат 

виміру 

1 Вміст механічних 

домішок 

ГОСТ 6370 %  Не більше 

0,005 

0,0032 

2 Вміст води ГОСТ 2477 %  Не більше 

0,03 

відсутність 

3 Кінематична в`язкість 

за температури 40 0С 

ДСТУ ГОСТ 33 мм2/с 41,0 – 60,7 46,58 

4 Температура спалаху 

у відкритому тиглі 

ДСТУ ГОСТ 

4333 

0С Не нижче 185 212 

5 Кислотне число ГОСТ 5985 мг КОН/г Не більше 0,6 0,025 

Вміст іонолу визначено за методом ГХ та має значення 0,9 % мас. 

 

В Табл. 4.3 наведені вимоги до фізико-хімічних та теплофізичних властиво-

стей свіжої оливи Тп-22с (марка 1) та фактично отримані значення при густині 

0,90 г/см3 при 20 0С. 

Таблиця 4.3 – Вимоги до фізико-хімічних та теплофізичних властивостей свіжої 

оливи Тп-22с (марка 1) та фактично отримані значення. 

№ Найменування показника Метод випро-

бувань 

Нормативний 

показник 

Фактичне 

значення 

1 2 3 4 5 

1 Кінематична в`язкість за температу-

ри 40 0С, мм2/с 

ДСТУ ГОСТ 33 28,8 – 35,2 35 

2 Температура спалаху у відкритому 

тиглі, не нижче, 0С 

ДСТУ ГОСТ 

4333 

190 195 
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Подовження таблиці 4.3 

1 2 3 4 5 

3 Температура застигання, не вище, 0С ГОСТ 20287 - 15 - 14 

4 Кислотне число, не більше, мг 

КОН/г  

ГОСТ 5985 0,07 0,05 

5 Число деемульсації, не більше, с 

отримання 20 см3 оливи при 91±10С  

ГОСТ 12068 180 175 

6 Схильність до піно утворення: 

схильність в см3/стабільність в см3 

висота стовпчика піни мм/час руй-

нування піни в секундах), не більше, 

за температури: 

24 0С 

94 0С 

24 0С після випробувань за 94 0С 

ДСТУ 8420 

 

 

 

 

10/50 (50/30) 

50/50 (30/20) 

100/50 (50/30) 

 

 

 

 

 

10/50 (50/30 

50/50 (30/20) 

100/50 (50/30) 

 

 

 

 

 

витримує 

витримує 

витримує 

7 Антикорозійні властивості 

- на стальних стрижнях 

- на мідних пластинах 

ГОСТ 19199, 

ГОСТ 2917 

 

витримує 

витримує 

 

витримує 

витримує 

8 рН водної витяжки, в межах ГОСТ 6307 Від 6,0 до 8,0 6,5 

9 Масова частка мех. домішок, % ГОСТ 6370 відсутні відсутні 

10 Клас промислової чистоти, не біль-

ше 

- при постачанні 

- при застосуванні 

ДСТУ ГОСТ 

17216 

13 

10 

  

 

13 

10 

11 Масова частка води, % ГОСТ 2477 відсутні відсутні 

12 Стабільність щодо окислення, 

- кислотне число, не більше, мг КОН 

на 1 г оливи; 

- масова частка осаду після окислен-

ня, не більше, %; 

- вміст летких низко молекулярних 

кислот, не більше, мг КОН на 1 г 

оливи 

ГОСТ 981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

0,005 

 

 

0,02 

 

 

0,07 

 

0,0032 

 

 

0,015 

Вміст іонолу визначено за методом ГХ та має значення 0,93 % мас. 
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Отримані результати дозволяють контролювати показники якості 

турбінних олив у процесі їх експлуатації для забезпечення надійності експлуатації 

ОНЕО та вибору часу для відновлення цих показників. 

4.2. Результати визначення властивостей турбінної оливи марки 

Тп-30 за методами газової хроматографії 

Турбінна олива Тп-30 (свіжа). В Табл. 4.4. наведено вміст розчинених газів, 

Сг, % об., визначених за методом ГХ за СОУ-Н ЕЕ 46.302:2006 в свіжій турбінній 

оливі Тп-30. 

Таблиця 4.4 – Вміст розчинених газів, Сг, в свіжій турбінній оливі Тп-30. 

Газ Н2 СН4 С2Н4 С2Н6 С2Н2 СО СО2 

Сг, % об. 0 7,4·10-5 1·10-5 0 0 0,00131 0,5448 

 

В Табл. 4.5 наведено значення коефіцієнтів розподілу Кр для розчинених га-

зів у системі «турбінна олива – розчинений газ – газоподібний аргон», визначених 

за методом ГХ за СОУ-Н ЕЕ 46.302:2006 в свіжій турбінній оливі Тп-30. 

Таблиця 4.5 – Значення коефіцієнтів розподілу Кр для розчинених газів у системі 

«турбінна олива – розчинений газ – газоподібний аргон» в свіжій турбінній оливі 

Тп-30 

Газ Н2 СН4 С2Н4 С2Н6 С2Н2 СО СО2 

Кр 0,7 0,349 1,6 2,46 1,05 0,11 0,96 

 

Вміст води за методом ГХ за РД 34.43.107-95 та ДСТУ 2572 має значення 

75 г/т. 

 

Турбінна олива Тп-30 (відібрана з обладнання). В Табл. 4.6 наведено вміст 

розчинених газів, Сг, % об., визначених за методом ГХ за вимогами [62] в турбін-

ній оливі Тп-30, що відібрана з енергетичного обладнання. 
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Таблиця 4.6 – Вміст розчинених газів, Сг, в турбінній оливі Тп-30, що відібрана з 

обладнання 

Газ Н2 СН4 С2Н4 С2Н6 С2Н2 СО СО2 

Сг, % об. 0 8·10-5 1·10-5 0 0 0,0026 0,2869 

 

В Табл. 4.7 наведено значення коефіцієнтів розподілу Кр для розчинених га-

зів у системі «турбінна олива – розчинений газ – газоподібний аргон», визначених 

за методом ГХ за вимогами [62] в турбінній оливі Тп-30, що відібрана з енергети-

чного обладнання 

Таблиця 4.7 – Значення коефіцієнтів розподілу Кр для розчинених газів у системі 

«турбінна олива – розчинений газ – газоподібний аргон» для турбінної оливи Тп-

30, що відібрана з енергетичного обладнання. 

Газ Н2 СН4 С2Н4 С2Н6 С2Н2 СО СО2 

Кр 0,6 0,44 1,76 2,6 0,95 0,18 1,06 

Вміст води за методом ГХ за РД 34.43.107-95 та ДСТУ 2572) має значення 

465 г/т. 

 

З таблиці 4.5 та таблиці 4.7 випливає, що коефіцієнти розподілу Кр для роз-

чинених газів у системі «турбінна олива – розчинений газ – газоподібний аргон» 

для свіжої та експлуатаційної оливи Тп-30 мають різні значення.  

З отриманих даних додатково до регламентних вимірювань за ГОСТ 9972-

74, СОУ-Н НАЕК 006-2018 та СОУ-Н НАЕК 085-2018, для накопичування інфор-

мації, можна рекомендувати періодично 1 раз на квартал виконувати: 

– визначення вмісту розчинених газів у турбінних оливах марки Тп-30 до та 

після оливних насосів за СОУ-Н ЕЕ 46.302:2006. При цьому потрібно визначати 

коефіцієнти розподілу Кр для розчинених газів. 

– Визначення вмісту води у турбінних оливах марки Тп-30 за методами ГХ 

за РД 34.43.107-95 та ДСТУ 2572 до та після оливних насосів; 
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– визначення вмісту присадки іонол у турбінних оливах марки Тп-

30 за СОУ-Н ЕЕ 43-101:2009 до та після оливних насосів за методом ГХ. 

4.3.  Дослідження вмісту водню в охолоджуючій воді 

турбогенератора із воднево-водним охолодженням 

Метою роботи було визначення вмісту водню в охолоджуючій воді ТГ із 

воднево-водним охолодженням. Проби води відібрано до та після обмоток стато-

рів турбогенератора. Тиск води не перевищує 0,3 МПа. Температура води не пе-

ревищує 65 0С. 

В таблиці 4.8 наведено результати визначення вмісту водню в охолоджува-

льній воді ТГ із воднево-водним охолодженням енергетичних блоків № 3 та № 4 

РАЕС. 

Таблиця 4.8 – Результати визначення вмісту водню в охолоджувальній воді ТГ із 

воднево-водним охолодженням енергетичних блоків № 3 та № 4 РАЕС.  

Енергетичний блок № 3 Енергетичний блок № 4 

Дата Концентрація 

розчиненого 

водню, 

мг/дм3, напір 

Концентрація 

розчиненого 

водню, 

мг/дм3, злив 

Дата Концентрація 

розчиненого 

водню, 

мг/дм3, напір 

Концентрація 

розчиненого 

водню, 

мг/дм3, злив 

1 2 3 4 5 6 

1 кв. 2015 20,00 19,5 1 кв. 2015 19,2 21,0 

2 кв. 2015 11,35 9,60 2 кв. 2015 8,6 9,95 

3 кв. 2015 10,16 9,52 3 кв. 2015 3,33 3,36 

4 кв. 2015 9,3 10,4 4 кв. 2015 18,94 18,68 

1 кв. 2016 8,40 6,90 1 кв. 2016 11,05 12,9 

2 кв. 2016 25,00 22,40 2 кв. 2016 11,6 14,37 

3 кв. 2016 3,9 3,0 3 кв. 2016 4,05 4,55 

4 кв. 2016 7,10 5,20 4 кв. 2016 10,04 10,49 

1 кв. 2017 5,40 7,65 1 кв. 2017 8,23 9,27 

2 кв. 2017 12,00 11,00 2 кв. 2017 8,87 9,77 

3 кв. 2017 21,5 18,8 3 кв. 2017 8,60 15,2 
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Подовження Таблиці 4.8. 

1 2 3 4 5 6 

4 кв. 2017 12,8 8,8 4 кв. 2017 9,4 16,7 

1 кв. 2018           -         - 1 кв. 2018 27,77 28,33 

2 кв. 2018           -          - 2 кв. 2018 26,33 34,67 

3 кв. 2018 3,6 1,5 3 кв. 2018 16,40 23,00 

4 кв. 2018 8,7 6,8 4 кв. 2018 16,77 24,6 

1 кв. 2019 11,6 6,57 1 кв. 2019 10,63 19,13 

2 кв. 2019 22,3 12,2 2 кв. 2019 18,23 25,11 

3 кв. 2019 18,3 12,1 3 кв. 2019 14,94 22,54 

4 кв. 2019 18,75 10,5 4 кв. 2019 13,7 20,66 

1 кв. 2020 25,0 14,5 1 кв. 2020 15,88 22,12 

2 кв. 2020 20,6 10,4 2 кв. 2020 16,42 26,52 

3 кв. 2020 27,3 17,6 3 кв. 2020 15,69 27,67 

4 кв. 2020 19,9 11,14 4 кв. 2020          -          - 

1 кв. 2021 30,0 16,7 1 кв. 2021 15,89 30,82 

2 кв. 2021 26,47 16,36 2 кв. 2021 23,93 39,08 

 

З табл. 4.8 випливає, що концентрація водню в охолоджуючій воді ТГ із во-

днево-водним охолодженням не перевищує значення його розчинності, перерахо-

ваного до температури 20 0С та тиску 0,1 МПа (розчинність водню у воді має зна-

чення приблизно 20 мкг/дм3 або приблизно 0,0194 % об'ємних [96]. При цьому, 

концентрація моноетаноламіну (МЕА) в охолоджуючій воді до обмоток статорів 

ТГ сягала значення 0,005 мг/дм3 при нормованому значенні 0,8 мг/дм3. Побічними 

продуктами термічного розкладання (деструкції) МЕА можуть бути органічні ки-

слоти (мурашина, оцтова, щавлева кислоти). МЕА кородує обмотки статору, ви-

конаних з міді, тому є потреба в очищенні додаткової охолоджуючої води від 

МЕА, наприклад, за допомогою активованого вугілля. 
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4.4. Результати контролю водно-хімічного режиму за 

величиною рН циркуляційної води 

 Динаміка щозмінного зміни водневого показника рН доданої і циркуляцій-

ної вод з дозуванням мінеральної кислоти і оксиетилидендіфосфонової кислоти 

(ОЕДФК), а також дослідно-промислову апробацію водно-хімічних режимів 

(ВХР) із застосуванням інгібітора ACUMER-1000 представлено на Рис. 4.1, 

Рис. 4.2 [95]. 

 

Рисунок 4.1 – Динаміка зміни водневого показника рН додаткової води СОДВ і 

циркуляційної води енергоблоку № 4 в період обробки інгібітором ACUMER- 

1000, 2009 р: 1 – pH додаткової води; 2 – pH циркуляційної води; 3 – температура 

циркуляційної води. 

Додаткова вода характеризується як слабозабуферена карбонатна система. 

Підживлення комплексної оборотної системи охолождення (КОСО) додатковою 

водою такої якості з використанням вуглекислоти, сорбованої із атмосфери, до-

зволяє стабілізувати величину рН циркуляційної води на рівні 8,8–9,2 у системі 

обробки додаткової води (СОДВ). При підживленні КОСО слабозбуференою вап-

нованою водою з нестабільними показниками величини рН = 9,5–10,0, значення 

рН циркуляційної води, навіть в літні місяці при температурі вище 30 0С, мають 

тенденцію до зниження і не перевищують значення рН = 8,8±0,2, а при темпера-

турі циркуляційної води  25 0С приймають значення рН = 8,6±0,2. 
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Рисунок 4.2 – Динаміка зміни величини рН циркуляційної і додаткової вод 

СОДВ, 2010 р: 1 – pH додаткової води; 2 – pH циркуляційної води; 3 – температу-

ра циркуляційної води. 

У зимовий час рН додаткової води за рахунок надлишку доз вапна зростає 

до рН = 9,6–9,8. Відгуком на поліпшення її якості є зниження рН циркуляційної 

води до рН = 8,5, що характеризує стабільну вуглекислотну рівновагу без виді-

лення СаСО3. Зниження надлишкової гідратної лужності додаткової води поясню-

ється сорбцією вуглекислоти з атмосфери в процесі її аерації в градирні. При ви-

соких значеннях Ку в циркуляційній воді системи, які спостерігалися протягом 

декількох днів при екстремально високих температурах атмосфери, з ініціативи 

керівництва Рівненської АЕС (РАЕС) проводилося підкислення додаткової води 

мінеральною кислотою для підтримки значень водневого показника рН води цир-

куляційного водопостачання не вище 8,8 од. рН на скиданні, що не відбилося на 

кількості відкладень на теплообмінних поверхнях конденсаторів за рахунок вели-

кої інерційності КОСО. Обробка додаткової води кислотою призводить до нейт-

ралізації вапнованої води до величини рН = 7,6±0,04 та супроводжується збіль-

шенням некарбонатної жорсткості за рахунок розчинення мікрокристалів СаСО3 і 

переходу карбонатної жорсткості в некарбонатну жорсткість. 

При ВХР з підкисленням додаткової води загальна твердість циркуляційної 

води значно вище загальної жорсткості при ВХР з пригніченням ACUMER-1000 

(рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Форми жорсткості циркуляційної води енергоблоку № 4 при різних 

ВХР: 1 – Жо; 2 – Жк; 3 – температура. 

Карбонатна жорсткість циркуляційної води в режимі з дозуванням інгібіто-

ру (липень-листопад 2009 р) нижче в порівнянні з режимами без дозування інгібі-

тору. При нейтралізації гідратної лужності додаткової води за рахунок розчинен-

ня вуглекислоти з атмосфери зберігаються мікрокристали СаСО3. Різниця між 

значенням  (карбонатна жорсткість з підкисленням) і  (карбонатна жорст-

кість без підкислення) пояснюється часткою розчиненої частини мікрокристалів 

СаСО3 у вапнуваній воді. 

Графічно представлені результати досліджень, які наочно показують недо-

цільність введення мінеральних кислот в додаткову циркуляційну воду косо. Кон-

центрація ACUMER-1000 до 2 мг/дм3 не впливає на величину рН (концентрація 

ACUMER-1000 в воді циркуляційної системи енергоблоку № 4 находилась в діа-

пазоні 0,62…1,8 мг/ дм3). 

При режимах з використанням ACUMER-1000 без дозування мінеральної 

кислоти концентрація сульфатів у циркуляційній воді різко знизилася (рис. 4.4). 

Це поліпшило корозійну обстановку в контурі. 
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Рисунок 4.4 – Зміна вмісту хлорид- і сульфат-іонів у циркуляційній воді енерго-

блоку №4 (серпень 2010-2011рр): 1 – хлоріди; 2 – сульфати.  

У 2009-2011 р.р. масова концентрація міді у воді циркуляційної системи при 

веденні режимів з кислотою і без неї, з дозуванням інгібітору перебувала в межах 

0,17…0,5 мг/дм3; збільшення концентрації міді за кампанію практично однакове. 

Це можна пояснити десорбцією міді з поверхні циркуляційних каналів системи, 

накопиченої в попередні роки. 

4.5. Рекомендації щодо характеристик газового хроматографу, 

методик діагностування для забезпечення і підвищення 

надійності обладнання 

4.5.1. Розробка методів газохроматографічних аналізів технологічних 

середовищ головних циркуляційних насосів АЕС 

Були поставлені наступні завдання: визначити основні технічні вимоги до 

газового хроматографу для визначення вмісту діагностичних компонентів в про-

бах турбінної оливи, в суміші турбінної оливи з водою та в охолоджуючій во-

ді; розробити структурну схему багатоканального газового хроматографа для ви-

значення вмісту діагностичних компонентів в пробах турбінної оливи, в суміші 

турбінної оливи з водою та в охолоджуючій воді; розробити принципову техноло-
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гічну схему системи циркуляційного оливо- і водопостачання при екс-

плуатації ГЦН водо-водяного енергетичного реактора АЕС [122]. 

4.5.1.1. Результати визначення основних вимог до газового хроматографу для 

визначення діагностичних компонентів 

На Рис. 4.5 наведено розроблену автором дисертації структурну схему 5-ти 

канального газового хроматографа з детектором теплопровідності (ДТП) і по-

лум’яно-іонізаційним детектором (ПІД) для визначення вмісту діагностичних 

компонентів в пробах турбінних олив і охолоджувальної води [123]. 

 

Рисунок 4.5 – Структурна схема 5-ти канального газового хроматографа для 

 визначення вмісту діагностичних компонентів в пробах турбінних олив і охоло-

джувальної води: 1, 7 – газові крани-дозатори з каліброваними дозуючими петля-

ми; 2, 6, 8, 13, 17 – хроматографічні колонки; 3, 9, 14, – термостати; 4 – ДТП; 5, 

12, 16 – випарники; 10 – метанатор; 11, 15 – ПІД; Аr, Н2, В – аргон, водень, повіт-

ря, відповідно. 

 

Основні вимоги до газового хроматографу наведені в табл. 4.9. 
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Таблиця 4.9 – Основні вимоги до газового хроматографу для визначення 

в технологічних середовищах вмісту діагностичних компонентів. 

Характеристики 

1. Вимірювальний канал № 1 для визначення Н2, О2, N2 у: воді; турбінній оливі; суміші 

турбінної оливи з водою. Елементи: ГХ колонка поз. 2  сорбент «СаА», tхк=40 С, 

tдтп=200 С, детектор ДТП (робоча камера) поз. 4 

2. Вимірювальний канал № 2 для визначення води в турбінній оливі. Елементи: ГХ ко-

лонка поз. 6  сорбент «Полісорб-1», tвип=300 С,  

tхк=120 С, tдтп=150 С, детектор ДТП (порівняльна камера) поз. 4 

3. Вимірювальний канал № 3 для визначення СО, СН4, СО2, С2Н4, С2Н6, С2Н2 у: воді; 

турбінній оливі, суміші турбінної оливи з водою. Елементи: ГХ колонка поз. 8  сор-

бент «Porapak N 80/100», tхк=40 С, tм=325 С, tпід=200 С, υ=12 С/хв від tхк=40 С до 

tхк,кон=180 С; детектор ПІД, поз. 11 

4. Вимірювальний канал № 4 для визначення присадки іонол в турбінній оливі. Елемен-

ти: ГХ колонка поз. 13 – сорбент «Chromaton N-AW+SE-30» , випарник поз. 12, tвип=200 

С, tхк=150 С, tпід=240 С; υ=20 С/хв від  

tхк=150 С до tхк,кон=200 С, детектор ПІД поз. 15 (лінія аргону) 

5. Вимірювальний канал № 5 для визначення присутності турбінної оливи у воді. Еле-

менти: ГХ колонка поз. 17 – сорбент «Chromosorb P+SE-30» (США) або «Porapak N 

80/100», випарник поз. 16, tвип=400 С, tхк=50 С, tпід=350 С, υ=10 С/хв від tхк=50 С до 

tхк,кон=180 С (сорбент «Porapak N 80/100») або до tхк,кон=320 С (сорбент «Chromosorb 

Р+SE-30»), детектор ПІД поз. 15 (лінія водню) 

В табл. 4.9: tхк , tдтп, tпід, tПФД, tм, tвип, tхк,кон, υ – температура ГХ колонки, ДТП, 

ПІД, метанатора, випарника, кінцева температура ГХ колонки, відповідно; υ – 

швидкість програмування температури ГХ колонки. 

 

З табл. 4.9 випливає, що основні технічні вимоги до газового хроматографа 

для визначення вмісту в технологічних середовищах діагностичних компонентів 

відповідають вимогам діючих нормативних документів для: газів в турбінній оли-

ві і воді; іонолу в турбінній оливі; турбінної оливи у воді; води в турбінній оливі. 

Для визначення вмісту турбінної оливи у воді пробу води вводять у випарник 

поз. 16. Для визначення вмісту води у турбінній оливі пробу води вводять у 
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випарник поз. 5. Для визначення присадки іонол в турбінній оливі 

екстракт з турбінної оливи вводять у випарник поз. 12. Для визначення газів Н2, 

О2, N2 у воді, турбінній оливі та в суміші турбінної оливи з водою, газовий 

екстракт з цих рідин вводять в кран-дозатор поз. 1. Для визначення газів Н2, СН4, 

С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2 у воді, турбінній оливі та в суміші турбінної оливи з 

водою, газовий екстракт з цих рідин вводять в кран-дозатор поз. 7. 

Структурна схема розробленого 5-ти канального газового хроматографа з 

модулями ДТП і ПІД для визначення вмісту діагностичних компонентів в турбін-

них оливах і охолоджуючій воді, включає в себе: газові крани-дозатори з калібро-

ваними дозуючими петлями, ГХ колонки, термостати, ДТП, ПІД, випарники, ме-

танатор, лінії газоподібних аргону, водню, повітря. 

 Особливістю запропонованої схеми є додаткове розміщення випарника (поз. 16) і 

ГХ колонки (поз. 17) в лінії постачання ПІД (поз. 15) газоподібним Н2 для визна-

чення турбінної оливи в охолоджуючій воді. Окрім цього запропоновано попере-

дньо виконати УЗ опромінення охолоджуючої води для дезінтеграції в ній турбін-

ної оливи та подальшого ГХ визначення отриманих діагностичних газів Н2, СН4, 

С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2. Такі технічні рішення дозволяють використовувати 

один газовий хроматограф для виконання вимірювань. 

4.5.1.2. Результати розробки принципової технологічної схеми системи оливо- 

і водопостачання головних циркуляційних насосів АЕС 

 

На рис. 4.6 показана 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 [123]. 

 



 123 

 

Рисунок 4.6 – Принципова технологічна схема циркуляційного оливо- і водопо-

стачання в процесі експлуатації ГЦН водо-водяного енергетичного реактора АЕС 

і з аналізом проб мінеральної турбінної оливи і зворотної охолоджуючої води ме-

тодами ГХ: 1, 2 – ГЦН; 3 – оливобак аварійного зливу турбінної оливи ; 4 – рідин-

ний затвор; 5 – оливобак; 6, 8 – оливонасоси; 7, 9 – оливофільтри; 10, 14 – оливо-

охолоджувачі; 11, 15 – входи потоків охолоджуючої води; 12, 16 – блоки адсорб-

ційної очистки охолоджуючої води; 13, 17 – виходи потоків охолоджуючої води; 

18–20, 28 – точки відбору проб турбінної оливи; 21–26 – точки відбору проб охо-

лоджуючої води; 27 – установка вакуумно-термічної дегазації потоків мінеральної 

турбінної оливи. 

Ця принципова технологічна схема системи циркуляційного оливо- і водо-

постачання вдосконалена за рахунок уведення в цю схему: блоків адсорбційної 

очистки охолоджуючої води поз. 12, 16; установки вакуумно-термічної дегазації 

потоків турбінної оливи поз. 27; точок відбору проб турбінної оливи (поз. 18–20, 

28) та охолоджуючої води (поз. 21–26). Розроблена принципова технологічна схе-

ма системи циркуляційного оливопостачання турбінною оливою із використанням 
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охолоджуючої води в процесі експлуатації ГЦН АЕС (рис. 4.5). В цю 

схему входять ГЦН, оливобак аварійного зливу турбінної оливи, рідинний затвор, 

оливобак, оливонасоси, оливофільтри, оливоохолоджувачі, входи потоків охоло-

джуючої води, блоки сорбційної очистки охолоджуючої води, виходи потоків 

охолоджуючої води. В цю схему також входять точки відбору проб турбінної 

оливи і охолоджуючої води, установка вакуумно-термічної дегазації потоків тур-

бінної оливи. 

Запропоновано додатково в цій схемі розмістити установку вакуумно-

термічної дегазації (УВТД) потоку турбінної оливи (поз. 27) для його безперерв-

ної повної або часткової дегазації. Це дозволяє зменшити окислювальну деграда-

цію турбінної оливи і корозію внутрішніх просторів обладнання і трубопроводів. 

Запропоновано додатково в цій схемі розмістити блоки сорбційної очистки охо-

лоджуючої води (БСООВ) (поз. 12, 16) для очищення потоків охолоджуючої води 

від нафтопродуктів. Це дозволяє також очистити охолоджуючу воду від турбінної 

оливи, що може проникати в цю воду під час експлуатації оливоохолоджувачів 

(поз. 10, 14) при розгерметизації теплообмінних труб. Запропоновано додатково в 

цій схемі розмістити точки відбору проб турбінної оливи (поз. 1820, 28) для ви-

мірювань концентрацій в ньому за методами ГХ діагностичних газів, води, приса-

дки іонол. Запропоновано додатково в цій схемі розмістити точки відбору проб 

охолоджуючої води (поз. 2126) для вимірювань концентрацій в ній за методом 

ГХ діагностичних газів та присутності турбінної оливи. Ця присутність турбінної 

оливи визначається по продуктах його прискореної УЗ дезінтеграції у пробі охо-

лоджуючої води у вигляді Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2. Такі технічні рі-

шення дозволяють встановити наявність виникнення кавітаційному режиму робо-

ти оливових насосів (поз. 6, 8) та оливоохолоджувачів (поз. 10, 14). При цьому є 

можливість визначити працездатності УВТД (поз. 27), БСООВ (поз. 12, 16) та 

оливоохолоджувачів (поз. 10, 14) з урахуванням розгерметизації теплообмінних 

труб і проникнення турбінної оливи в охолоджуючу воду. Такі технічні рішення в 

цілому забезпечують надійність експлуатації обладнання систем циркуляційного 

оливо- і водопостачання ГЦН. 
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4.5.2. Метод газохроматографічного визначення вмісту води і 

повітря в турбінній оливі системи гідростатичного підйому ротору 

турбіни 

Метою досліджень була розробка методик ГХ визначення вмісту води (во-

логовміст) і розчиненого повітря в мінеральній турбінній оливі системи гідроста-

тичного підйому турбіни. Були поставлені наступні завдання: визначення умов 

виконання досліджень і основних процедур вимірювань з використанням одного 

газового хроматографу з ДТП; визначення основних метрологічних характеристик 

розроблених методик ГХ вимірювань; розробка блок-схеми газового хроматогра-

фу для одночасного визначення вмісту розчиненого повітря і води в пробі мінера-

льної турбінної оливи при її вводі у випарник газового хроматографу з ДТП. Дос-

лідження виконані з використанням: градуювальних розчинів повітря в мінераль-

ній турбінній оливі Тп-22с (марка 1) и газового хроматографа с ДТП. Газ-носій – 

гелій. Інтервал температур навколишнього повітря (20±5) 0С. Температури в: тер-

мостаті с насадковими порівняльною (tср) і робочою (tраб) ГХ колонками і перед-

колонкою tср = tроб = tперед = 120–130 0С; термостаті з ДТП tдтп = 130 0С; випарни-

ках tвип = 300 0С. Об’ємна витрата газу-носія 30 см3/хв. Електричний ток містка 

ДТП Iдтп = 190 мА. ГХ колонка: довжина 6 м, внутрішній діаметр 3 мм, носій – 

«Полисорб-1». Передколонка: довжина 2 м, внутрішній діаметр 3мм, заповнювач 

– кварцове скло фракцією 0,16–0,25 мм. Об’єми проб, що аналізуються мінераль-

ної турбінної оливи 0,2–150 мм3. Тривалість одиничного вимірювання не більше 

10 хв. Сумарний об’єм проби, що вводиться, мінеральної турбінної оливи у випа-

рник газового хроматографу до початку виконання регенерації колонок не більше 

0,8 см3. На рис. 4.7 показана розроблена блок-схема газового хроматографу для 

одночасного визначення вмісту розчиненого повітря і води в пробі мінеральної 

турбінної оливи при її введенні у випарник газового хроматографу з ДТП. 
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 Рисунок 4.7 – Блок-схема газового хроматографу для одночасного визначення  

вмісту розчиненого повітря і води в пробі мінеральної турбінної оливи при її вве-

денні у випарник газового хроматографу: 1 – лінія вводу газу-носія в порівняльну 

камеру ДТП; 2 – ДТП; 3 – порівняльна камера ДТП; 4 – порівняльна ГХ колонка; 

5 – газовий кран-дозатор зі змінними каліброваними дозами; 6 – вхід газовою су-

міші «Не–Аr» (або«Не– О2–N2», або «Не–Н2», або «Не–Н2–Аr»); 7 – вихід газовою 

суміші «Не–Аr» (або «Не– О2–N2», або «Не–Н2», або «Не–Н2–Аr»);; 8 – випарник 

№ 1з мідною стружкою-реагентом; 9 – випарник № 2; 10 – передколонка; 11 – ро-

боча ГХ колонка; 12 – робоча камера ДТП; 13 – лінія скидання газу-носія в атмо-

сферу через знімну заглушку 14. 

 

При виконанні вимірювань напрямок руху газу-носія: лінія введення газу-

носія в порівняльну камеру ДТП – порівняльна камера ДТП – порівняльна ГХ ко-

лонка – газовий кран-дозатор – випарник № 1 (з мідною стружкою-регентом) – 

випарник № 2 – передколонка – робоча ГХ колонка – робоча камера ДТП – лінія 

скидання газа-носія в атмосферу. При регенерації робочої ГХ колонки напрямок 

руху газа-носія: лінія введення газу-носія у вихідний штуцер в робочу камеру 

ДТП – робоча камера ДТП – робоча ГХ колонка – передколонка – випарник № 2 – 

лінія скидання газу-носія в атмосферу через знімну заглушку. По градуювальній 

характеристиці, яка отримана на основі аналізу градуювальних сумішей води в 

мінеральній турбінній оливі, визначають концентрацію води в аналізуємій пробі 

мінеральної турбінної оливи. По даній методиці виконано визначення лінійного 

діапазону детектування по відношенню до повітря. Діапазон вимірюваних конце-
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нтрацій води в мінеральній турбінній оливі – 2–80 г/т при порозі детек-

тування Gmin=1,6∙10-7 г. Поріг визначення води в мінеральній турбінній оливі – 

2 г/т при похибці результату вимірювань не більше 40 % відн. Діапазон вимірю-

ваних концентрацій розчиненого повітря в мінеральній турбінній оливі 0,1…10 % 

об. при порозі детектування Vmin=0,1 мм3 повітря. Поріг визначення для розчине-

ного повітря в мінеральній турбінній оливі  – 0,1 % об. при похибці результату 

вимірювання не більше 40 % відн. Послідовність виходу ГХ піків: Н2, повітря, 

СО2, Н2О. 

При визначенні вмісту води в мінеральній турбінній оливі можливе одноча-

сне визначення вмісту розчиненого повітря. При цьому в основному визначається 

сума концентрацій розчинених газів: Н2, СН4, О2, С2Н2, N2, СО2, С2Н4, С2Н6, СО. 

При термічній десорбції із проби аналізованої оливи ці гази (крім Н2) на хромато-

грамі проявляються у виді одного загального ГХ піку. Об’ємні поправочні відно-

сні коефіцієнти чутливості газів Кi достатньо близькі і мають значення:  

КСН4 = 0,91, КО2 = 0,95, КN2 = 1,0, КСО2 = 1,22, КС2Н4 = 1,28, КС2Н2 = 1,15,  

КС2Н6 = 1,38, КСО = 1,04, КН2 = 0,034 Квоздух = 0,99, КAr = 1,13 [20].  

Час утримання деяких газів СхНу в ГХ колонці перевищує тривалість вико-

нання одиничного вимірювання при визначені вмісту води в оливі в ізотермічних 

умовах роботи ГХ колонки. Для виключення впливу цих газів на результати ви-

значення вмісту води в пробі мінеральної турбінної оливи після виконання кож-

них двох вимірюваннях в ізотермічних умовах роботи ГХ колонки, виконують 

лінійне програмування її температури: після виходу ГХ пику води програмування 

температури ГХ колонки здійснюють зі швидкістю 25 0С/хв до температури 

170 0С (tдтп = 180 0С; кінцеві температури tср =tроб = tперед = 170 0С) і з наступним 

ізотермічним режимом її роботи протягом 20 хв. Для оцінки лінійного діапазону 

детектування відносно повітря використані шприци об’ємами 1–150 мм3 з дозу-

ванням повітря у випарник хроматографу. Для оцінки порогу детектування ДТП 

відносно повітря використаний і градуювальний розчин повітря в мінеральній 

турбінній оливі, отриманий по методиці [62] шляхом ізотермічного контакту цієї 

оливи з осушеним повітрям. Вміст газів О2 и N2 в приготованому градуювальному 
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розчині повітря в мінеральній турбінній оливі визначали х використан-

ням виміряних по методиці [62] значень коефіцієнтів розподілення. Лінійний діа-

пазон детектування відносно повітря в пробі мінеральної турбінної оливи 0,1–20 

% об. Для градуювання хроматографу по повітрі використаний газовий кран-

дозатор і газові суміші «Не–Аr» (або «Не– О2–N2») з вмістом в них Аr на рівні 

0,1–0,6 % об. В табл. 4.10 приведені об’єми суміші «Не–Аr» (або «Не– О2–N2»), 

які вводяться в хроматограф при його градуюванні по повітрю. 

Таблиця 4.10 – Об’єми сумішей «Не–Аr» (або «Не– О2–N2») для градуювання 

хроматографу по повітрю. 

Vд, см3 0,125 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 

С1 = 0,1 % об. 

Vвозд,1, мм3 0,125 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 

С2 = 0,6 % об. 

Vвозд,2, мм3 0,75 1,5 3,0 6,0 9,0 12,0 

 

В табл. 4.10: Vд – об’єм змінної дози газового крана-дозатору, см3;  С1, С2 – 

концентрації Аr в газових сумішах, % об.; Vвозд,1; Vвозд,2 – об’єми Аr (або О2, або 

N2), мм3, які вводяться газовим краном-дозатором в хроматограф при концентра-

ціях С1, С2. 

При градуюванні хроматографу для визначення розчиненого повітря в пробі 

мінеральної турбінної оливи, градуювальні характеристики виражаються в аналі-

тичній формі лінійними рівняннями. В табл. 4.11 приведені розрахункові значен-

ня відносних похибок δi (% відн.) результатів вимірювань вмісту повітря в пробі 

мінеральної турбінної оливи. 

Таблиця 4.11 – Розрахункові значення похибок вимірювань вмісту повітря. 

СОГС 0,1 0,4 1,0 2,0 6,0 8,0 11,6 

Vпр 125 40 40 40 20 20 20 

Vвозд
 0,125 0,16 0,4 0,8 1,2 1,6 2,32 

n 6 20 20 20 40 40 40 

δi 39,8 37 32 28 26 25 18 
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В табл. 4.11: СОГС  – концентрація повітря в пробі мінеральної оли-

ви, % об.; Vвозд – об’єм повітря, яке вводиться у випарник хроматографу з пробою 

мінеральної турбінної оливи, мм3; Vпр – об’єм проби мінеральної турбінної оливи, 

яка вводиться у випарник хроматографа, мм3; n – число одиничних аналізів проб 

мінеральної турбінної оливи до початку регенерації ГХ колонки. 

Із табл. 4.11 випливає, що значення відносних похибок розрахунку вмісту 

повітря в мінеральній оливі зменшується при підвищені значення вмісту повітря в 

оливі. При розробці процедур градуювання хроматографу по Н2 використані: а) 

газовий кран-дозатор з комплектом змінних доз (градуювальні суміші «Не–Н2» з 

концентраціями Н2 в них 0,1–3 % об. готовили змішуванням Н2 с Не в шприці по 

методиці [62]); б) градуювальні суміші, приготовані розчиненням Н2 в мінераль-

ній турбінній оливі [62] з використанням значення коефіцієнта розподілення для 

розрахунку концентрації Н2 в приготованому концентрованому розчині Н2 в міне-

ральній турбінній оливі. При цьому: більш низькі концентрації Н2 в мінеральній 

турбінній оливі отримували розбавленням частини концентрованого розчину Н2 

розрахунковими об’ємами мінеральної турбінної оливи, які не містять Н2; приго-

товані розчини Н2 в мінеральній оливі вводять у випарник хроматографу за допо-

могою шприців. Встановлено, що: а) швидко вичерпується ресурс роботи мем-

бран у випарник хроматографу і необхідна їх часта заміна; б) в залежності від 

об’єму градуювальної суміші, яка вводиться в хроматограф і концентрації Н2 в 

цьому об’ємі, на хроматограмі може спостерігатися інверсія ГХ піку Н2.  

В результаті термічної десорбції газів із проби мінеральної турбінної оливи 

і парів самої мінеральної турбінної оливи у випарнику хроматографу, в потоці га-

зу-носія кисню на гарячих поверхнях і в об’ємах потоку газу-носія і мінеральної 

турбінної оливи у випарнику газового хроматографу можуть утворюватися пари 

води і газу СО2, які в свою чергу можуть впливати на результати вимірювання 

вмісту повітря в мінеральній турбінній оливі, наприклад, за рахунок зменшення 

концентрації повітря в мінеральній турбінній оливі та зменшення концентрації 

кисню і збільшення концентрації  СО2. Для оцінки цього можливого впливу на 

результат вимірювання використовують свіжу турбінну оливу, осушену вакуум-
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ною дегазацією і продуту потоком сухого Не. Концентрація СО2 в такій 

приготованій турбінній оливі менше межі визначення по методиці [62]. Вимірю-

вання виконували для одних і тих же кількостей проб мінеральної турбінної оливи 

з застосування для продування мінеральної турбінної оливи потоків газів: Не 

(проба №1 при вмісті кисню в турбінній мінеральній оливі менше межі визначен-

ня по методиці [62]); повітря (проба №2 при вмісті в мінеральній турбінній оливі 

на рівні 3% визначається по методиці [62]). Результати вимірювання показали, 

що: при визначені вмісту води в пробі мінеральної турбінної оливи, при темпера-

турі випарника 300 0С в останньому не генеруються додаткові значні кількості 

СО2, що впливають на результати вимірювання в межах похибки результатів ви-

мірювань; середні значення ГХ піків при аналізі однакових мас проб мінеральної 

оливи №1 і №2, відрізняються не більше ніж на 6% відносних, що допустимо для 

технічних розрахунків. При розробці процедур градуювання хроматографу по 

СО2 використовували газовий кран-дозатор і атестовані газові суміші з вмістом в 

них СО2 0,1–1 % об.  

Для зменшення сорбційних ефектів по відношенню до води, для градую-

вання хроматографа при введені в нього кількості води на рівні від 1,6∙10-7 до 

1,5∙10-5 г, може бути використаний метод аналітичної реакційної газової хромато-

графії (АРГХ), що включає: імпульсне дозування за допомогою комплекту змін-

них доз газового крана-дозатора хроматографа в потік газу-носія градуювальних 

сумішей «Не–Н2–Аr» при концентрації Н2 в ній від 0,16 до 3 % об.; утворення па-

рів води при окисленні Н2 при температурі на рівні 300 0С в об’ємі реагенту; ГХ 

розділення парів води і газів в потоці газу-носія і їх детектування в ДТП. Градую-

вальні суміші готують в герметичному шприці по методиці [62]. При градуюванні 

хроматографа в реагентів проходить хімічна реакція з утворення парів води: 

  СuО + Н2 = Сu + Н2О  (4.1) 

Повноту протікання хімічної реакції утворення парів води і витрачання Н2 

по хімічній реакції (4.1) визначають по відсутності ГХ піку Н2, позитивній або не-

гативній полярності на хроматографі відносно базової лінії хроматограми. Поява 
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ж такого ГХ піку Н2 на хроматограмі вказує на необхідність відновлення 

активності реагенту, і його періодично активують в потоці повітря при темпера-

турі 350 0С, не дістаючи із випарника № 1 хроматографа. При цьому рух осушено-

го атмосферного повітря проходить в наступній послідовності: лінія введення 

осушеного повітря в газовий кран-дозатор зі змінною дозою – випарник № 1 (за-

повнений мідною стружкою довжиною 2–3 мм) – лінія скидання відпрацьованого 

повітря в атмосферу. Для первинного приготування реагенту мідну стружку: про-

пікають в атмосфері повітря в електричній печі при температурі 800 0С на протязі 

2 годин; засипають в випарник № 1 хроматографа; активують реагент на протязі 6 

годин в потоці осушеного повітря при його об’ємній швидкості  

30 см3/хв при температурі 350 0С. Відпрацьоване повітря із випарник № 1 виво-

диться в атмосферу. Отримані результати вимірювань показали, що градуюваль-

ний коефіцієнт Rаргх = 3,2∙10-8. Градуювальна характеристика задавалась в вигляді 

лінійного рівняння взаємної залежності кількості води (Gw, г), в дозованому 

об’ємі градуювальної суміші і отриманої величини площі (Sw, мм2) ГХ піку води, 

при градуювальному коефіцієнті Rw: 

  Gw = Rw ∙Sw  (4.2) 

В табл. 4.12 приведені розрахункові значення похибок δi (% відн.) результа-

тів вимірювань вмісту води в пробах мінеральної турбінної оливи. 

Таблиця 4.12 – Розрахункові значення відносних похибок результатів вимі-

рювання вмісту води в пробах мінеральної турбінної оливи методом АРГХ 

Vд 0,125 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 

С1 = 0,16 % об. С2  = 0,2 % об. 

Gw 1,6·10-7 3,2·10-7 6,4·10-7 1,28·10-6 1,92·10-6 2,56·10-6 3,2·10-6 

Vтм 115 115 60 60 60 60 45 

Мтм 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 

Wтм* 1,6 3,2 12,8 25,6 38,4 51,2 80 

δi 40 38 33 25 21 14 9,2 
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В табл. 4.12: С1 і С2 – концентрація Н2 в газових сумішах «Не–Н2–Аr», % об.; 

Wтм* – вміст води в пробі турбінної оливи, г/т; Мтм  – маса проби мінеральної 

турбінної оливи, що вводиться в випарник хроматографа, г; Vтм – об’єм проби 

турбінної оливи, що вводиться в випарник хроматографа, мм3; Vд – об’єм дози га-

зового крана-дозатора, см3; Gw – кількість води, що утворилась при окислені Н2, г. 

При цьому кількість парів воді, що вводяться в ДТП з пробами турбінних олив, не 

виходять за межі дослідного діапазону ЛДД (від 1,6∙10-7 до 1,5∙10-5 г) 

4.5.3. Удосконалення методів контролю газів у воді системи воднево-

водного охолодження турбогенератора електростанції. 

На Рис. 4.5 наведено принципову структурну схему 5-ти канального газового 

хроматографу для визначення, в тому числі, у воді розчинених газів Н2, СО, СО2, 

СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6 та пару води в газоподібному Н2. Якщо у воді присутні 

нафтопродукти, то їх присутність можна визначити за присутністю розчинених 

газів у воді газів С3Н6, С3Н8, С4Н10, С4Н8 після опромінювання цієї води УЗ 

коливаннями. 

Під час розробки структурної схеми 5-ти канального газового хроматографа 

для визначення у воді розчинених газів та пару води в газоподібному Н2 та мето-

дик виконання вимірювань встановлено:  

1. Розроблена структурна схема хроматографа включає в себе: газові крани-

дозатори із каліброваними дозуючими петлями; ГХ колонки; термостати; детек-

тори – ДТП та ПІД; газові лінії підводу потоків Ar, Н2, повітря. Таке технічне рі-

шення дозволяє вимірювати вміст газів Н2, N2, O2, СО, СН4, СО2, С2Н4, С2Н6, С2Н2, 

С3Н6, С3Н8, С4Н8, С4Н10 у воді та пару води з однієї проби води або газоподібного 

Н2 із залученням одного 5-ти канального газового хроматографа.  

2. Розрахункове значення порогу визначення вологості газоподібного Н2 має 

значення 0,16 г/м3 за відносної похибки результату вимірювання не більше 40 % 

при довірчій ймовірності Р =0,95. При цьому розрахункове значення порогу дете-

ктування 1,6·10-7 г по пару води. Градуювальні проби пару води в газоподібному 
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Ar вводять в хроматограф за допомогою газового крану-дозатору поз. 5 

(замість випарника). 

3. При визначенні вмісту газів СО, СН4, СО2, С2Н4, С2Н6, С2Н2 у воді рівно-

важну газову пробу (або градуювальні суміші газів) вводять в хроматограф за до-

помогою газового крану-дозатора поз. 7. 

4.  При визначенні вмісту газів СН4, С3Н6, С3Н8, С4Н10, С4Н8 у воді рівноваж-

ну газову пробу (або градуювальні суміші газів) вводять в хроматограф за допо-

могою газового крану-дозатора поз. 12. 

5. При визначенні вмісту газів Н2, О2, N2 у воді рівноважну газову пробу (або 

градуювальні суміші газів) вводять в хроматограф за допомогою газового крану-

дозатора поз. 1.  

В табл. 4.13 наведено значення меж допустимої відносної похибки δі  (% 

відн.) визначення концентрацій вимірювальних газів та пару води в залежності від 

діапазону їх концентрацій Сi. 

Таблиця 4.13 – Значення меж допустимої відносної похибки δі  визначення конце-

нтрацій вимірювальних газів та пару води в залежності від діапазону їх концент-

рацій 

Діапазон концентрацій вимірювальних розчинених газів, Сi, % об'ємні δі, % 

Н2, О2, N2 у воді. 

пара води в Н2 

СН4, С2Н4, С2Н6, С3Н6, С3Н8, 

С4Н8, С4Н10  

С2Н2 СО, СО2 

< 5·10-3 < 10-3 < 5·10-4 < 5·10-3 ⁓ 50 

(5–25)·10-3 (1–3)·10-3 (5–15)·10-4 (5–25)·10-3 < 50 

(25–50)·10-3 (3–50)·10-3 (1,5–25)·10-3 (25–100)·10-3 ≤ 20 

> 5·10-2 > 5·10-2 > 5·10-2 > 0,1 ≤ 10 

 

Значення середнього квадратичного відхилення (RSD, % відносний) вихід-

ного сигналу для ДТП, ПІД газового хроматографу (висота, площа, час утримання 

ГХ піку для вимірювального розчиненого газу) в залежності від діапазону конце-

нтрацій вимірювального розчиненого газу, Сi, % об’ємні, не більше значень, що 

наведено у табл. 3.11. 
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В табл. 4.14 наведено експериментально отримані значення порогів 

визначень Cno, % об’ємні, концентрацій розчинених газів у воді при виконанні 

вимірів. 

Таблиця 4.14 – Пороги визначень концентрацій розчинених газів у воді 

№ Розчинений газ Cno, % об'ємний № Розчинений газ Cno, % об’ємний 

1 Н2 2·10-4 4 СО, СО2 5·10-4  

2 СН4, С2Н6, С2Н4  1·10-4  5 О2, N2 1,5·10-4 

3 С2Н2 5·10-5    

 

Для визначення порогів визначення концентрацій пару води в газоподібно-

му Н2 та градуювання хроматографу застосовано суміші пару води в газоподібно-

му Ar при концентраціях пару води від 0,16 г/м3 до 17 г/м3. Для визначення поро-

гів визначення концентрацій газів Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2, О2, N2, 

С3Н6, С3Н8, С4Н10, С4Н8 у воді та градуювання хроматографу застосовано суміші 

цих газів у газоподібному Ar при концентрації для кожного із вимірюваних газів 

на рівні 0,5 % об'ємних.  

 

 

4.5.4. Удосконалення принципової блок-схеми блоку приготування та 

дозування моноетаноламіну (оксиетилідендіфосфонової кислоти) 

в охолоджувальну воду 

На рис. 4.8 наведено удосконалену принципову блок-схема блоку приготу-

вання та дозування моноетаноламіну (МЕА) або оксиетилідендіфосфонової кис-

лоти (ОЕДФК) в охолоджувальну воду [126–128]. 
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Рисунок 4.8 – Удосконалена принципова блок-схема блоку приготування та дозу-

вання МЕА (ОЕДФК) в охолоджувальну воду: 1 – бак приготування концентрова-

ного розчину МЕА (ОЕДФК) у воді; 2, 3 –  баки приготування робочого розчину 

МЕА (ОЕДФК) у воді; 4, 5 – насоси-дозатори; 6 – конденсат або знесолена вода; 

7, 12 – потокові аналізатори загального вмісту фосфору у воді; 8 –  блок регулю-

вання потоку води із МЕА (ОЕДФК); 9 – потік робочого розчину води із МЕА 

(ОЕДФК) до градирень; 10 – потік стисненого повітря; 11 – блок очищення стис-

нутого повітря від пилу, газів та пару нафтопродуктів; 13, 14 – блоки аналізаторів 

вмісту у потоках стисненого повітря пилу, газів та пару нафтопродуктів. 

 

Розроблена принципова блок-схема блоку приготування та дозування МЕА 

(ОЕДФК) у воду дозволяє автоматизувати процес приготування та дозування 

МЕА (ОЕДФК) в охолоджувальну воду. 
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4.5.5. Удосконалення структурної схеми системи 

гідростатичного підйому ротора турбіни 

На Рис. 4.9 наведено удосконалену структурну схему гідростатичного під-

йому ротора турбіни [129]. 

 

Рисунок 4.9 – Структурна схема гідростатичного підйому ротора із аналізом проб 

води за методами газової хроматографії: 1 – головний бак для мінеральної оливи; 

2,3 – оливні насоси; 4 – фільтр-очищувач мінеральної оливи; 5 – установка для 

дегазації та осушення мінеральної; 6 – циліндр високого тиску; 7 – 9 – циліндри 

низького тиску; 10 – електрогенератор; 11 – збудник. 

Таке технічне рішення дозволяє підвищити надійність експлуатації турбо-

генератора із водневим охолодженням із аналізом проб води за методами газової 

хроматографії. Введення в цю схему дегазаційної установки дозволяє видалити із 

потоку мінеральної оливи, що застосовано для гідростатичного підйому ротора, 

дозволяє видалити з цієї оливи повітря, воду, та підвищити якість оливи при екс-

плуатації обладнання АЕС. 
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4.5.6. Методики діагностування для забезпечення і підвищення 

надійності обладнання  

4.5.6.1.  Удосконалення загальної схеми ключових етапів забезпечення надійності 

оливонаповненого енергетичного обладнання АЕС 

На підставі вимог нормативного документа [21] було удосконалено загальну 

схему ключових етапів забезпечення надійності ОНЕО АЕС із застосуванням 

планово-попереджувального технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) 

(рис. 4.10). 

 

Рисунок 4.10 − Загальна схема ключових етапів забезпечення надійності ОНЕО 

АЕС: 1 – блок моніторингу технічного стану ОНЕО; 2 – блок виконання планово-

попереджувального ТОіР; 3 − блок аналізу обсягу робіт і визначення ОНЕО, що 

впливає на безпечну експлуатацію АЕС; 4 − блок коригувальних заходів; 5 – блок 

постійного підвищення надійності ОНЕО; 6 − блок довгострокового планування і 

управління життєвим циклом ОНЕО. 

При цьому: 1. Моніторинг технічного стану ОНЕО включає: визначення 

критеріїв для оцінки технічного стану ОНЕО; моніторинг технічного стану систе-

ми із ОНЕО; моніторинг технічного стану компонента із ОНЕО; контроль ефек-

тивності програми моніторингу технічного стану ОНЕО; моніторинг загальних 

тенденцій в роботі ОНЕО; інформування про результати моніторингу технічного 

стану ОНЕО. 2. Виконання планово-попереджувального ТОіР включає: виконан-

ня діагностичного/періодичного ремонту, в тому числі під час випробування або 
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огляду ОНЕО; оновлення бази даних з управління виробництвом робіт; 
застосування і розробка шаблону нарядів на виконання робіт по планово-

попереджувальному ТОіР; документальне оформлення фактичного стану ОНЕО. 
3. Аналіз обсягу робіт і визначення ОНЕО, що впливає на безпечну експлуатацію 

АЕС включає: визначення важливих функцій ОНЕО; визначення ОНЕО, що впли-

ває на безпечну експлуатацію АЕС; визначення ОНЕО, що не впливає на безпечну 

експлуатацію АЕС; визначення ОНЕО, що працює до відмови.  
4. Коригувальні заходи включають: виконання відновлювального ремонту ОНЕО; 

визначення причин відмов і опрацювання відмов ОНЕО із загальної причини; ви-

значення пріоритетності проблем з ОНЕО. 5. Постійне підвищення надійності 

ОНЕО включає: розгляд зміни завдання або її періодичності; використання існу-

ючої інформації і шаблонів планово-попереджувального ТОіР для ОНЕО; постій-

ний аналіз завдань планово-попереджувального ТОіР для ОНЕО. 6. Довгостроко-

ве планування і управління життєвим циклом ОНЕО включає: розгляд/оцінку дов-

гострокової стратегії оцінки стану систем і ОНЕО; визначення пріоритетності дій 

щодо поліпшення стану ОНЕО; включення довгострокових планів в стратегію ді-

яльності АЕС щодо експлуатації та моніторингу технічного стану ОНЕО. 

4.5.6.2. Методики діагностування для підвищення надійності експлуатації 

обладнання 

На підставі діючих в Україні нормативних документів [6, 7, 17, 34, 36, 38, 

57, 60, 97, 103, 114, 129] удосконалено та адаптовано існуючі методики діагносту-

вання для забезпечення і підвищення надійності експлуатації ОНЕО АЕС за ре-

зультатами ГХ визначень вмісту діагностичних газів в мінеральних турбінних 

оливах. Для цього запропоновано застосувати діагностичні моделі та методи діаг-

ностування, що використовують для енергетичного обладнання із мінеральними 

трансформаторними оливами, в якому ці оливи підлягають діям високої темпера-

тури та температури і електричної напруги у присутності повітря, що визначає 

деградацію цих олив із накопичуванням в них діагностичних газів. Такі процеси 

можуть бути, наприклад, у турбінній оливі в підшипниках ТГ з воднево-водневим 
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охолодженням. До такого обладнання, або його елементів, можуть бути 

віднесені: підшипники електродвигунів насосного агрегату; підшипники насоса 

насосного агрегату; підшипники турбогенератора із воднево-водним охолоджен-

ня; оливні насоси із екранованим статором; теплообмінне обладнання насосне об-

ладнання і елементи конструкції ПТУ, де в об’ємі ЕО виникають акустичні (УЗ) 

коливання, частота яких може знаходитись в межах від 50 Гц до 200 МГц, а вплив 

акустичного поля на мінеральні ЕО в кавітаційному режимі приводить до газоут-

ворення і глибокому розкладанню органічної основи хімічних з’єднань. 

Запропоновано використовувати діагностичні моделі як формалізовані опи-

си об`єктів, необхідні для вирішення завдань діагностування. Ці описи можуть 

буди подані у аналітичній, табличній, графічній та інших формах. 

Визначення типу дефекту по відношенням концентрацій характерних 

діагностичних газів у мінеральних турбінних оливах. 

 

Кожен з видів дефектів призводить до утворення характерного складу газів. 

Відношення концентрацій окремих пар цих газів мають певні значення для різних 

видів дефектів, що дозволяє, використовуючи ці відношення, визначати тип осно-

вних дефектів. Всі схеми визначення типу дефекту за відношеннями окремих газів 

можуть бути  застосовані до всіх видів обладнання. Використовувати діагностичні 

схеми, які будуються на відношеннях газів (табличні та графічні), з прийнятною 

достовірністю результату рекомендується, якщо концентрації окремих газів, або 

хоча б один з них, в мкл/л (ppm), перевищують наступні: Н2 = 50, СН4 = 15,  

С2Н4 = 15,   С2Н6 =15, С2Н2 = 3, СО = 200, СО2 = 1000 (1 ррm = 1 мкл/л =  

1·10-4 % об'ємних). 

 

Табличний метод  

Визначення типу дефекту  за допомогою трьох основних відношень газів 

С2Н2/С2Н4, СН4/Н2 та  С2Н4/С2Н6  в табличній формі наведено в таблиці 4.15. 
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Таблиця 4.15 - Визначення типу дефекту по трьох основних відношен-

нях газів 

Тип дефекту Код дефекту С2Н

2/С2

Н4 

СН4/Н2 С2Н4/С2Н

6 Нормальне старіння масла не є дефектом нх 0,1 – 1 <0,2 

Часткові розряди ЧР нх <0,1 <0,2 

Розряди низької енергії    Р1 >1 0,1 – 0,5 >1 

Розряди високої енергії    Р2 >1 0,1 – 1  >2 

Розряди по поверхні та в товщі  

ізоляції (повзучий розряд) 

Р3 

 

<1 0,3 – 0,5 >5 

Термічний дефект t =150-300°C    Т1 нх >1 <1 

Термічний дефект 300°C < t < 700°C Т2 нх >1 1 – 4 

Термічний дефект t > 700°C    Т3 <0,2 >1 >4 

Примітка: нх – не характерне відношення, для даного типу дефекту не розглядається. 

 

Швидкості наростання концентрацій розчинених газів 

Один і той же об'єм газу може утворюватися на протязі достатньо тривалого 

проміжку часу, як результат відносно незначного дефекту, або за дуже короткий 

період в разі серйозного дефекту. Тому, по результатам лише одного вимірювання 

неможливо оцінити серйозність пошкодження та швидкість його розвитку. Швид-

кість наростання концентрацій газів необхідно визначати для обладнання, рівень 

газів в якому перевищує нормальний. Оцінка швидкості наростання газів по зміні 

об'єму газу, що утворився за певний проміжок часу (в мл), в порівнянні зі зміною 

концентрації (в мкл/л чи % об'ємних) за той же період, не залежить від об'єму ма-

сла в обладнанні і більш точно відображає розмір та небезпечність дефекту. Шви-

дкість наростання розраховується для кожного з газів, що аналізуються, або для 

суми вуглеводневих газів. Для визначення швидкості наростання суми вуглевод-

невих газів треба розрахувати суму їх концентрацій (СН4, С2Н6, С2Н4 та С2Н2 в 

мкл/л) з першої, та відібраної через деякий час, другої проби. Швидкість нарос-

тання об'єму газів розрахувати, скориставшись формулою: 

  

 
T

10VSS
R

3

12




, (4.3) 

де: R - швидкість наростання газів (мл/день); S1 - концентрація газу, чи сума кон-

центрацій вуглеводневих газів першої проби (мкл/л); S2 - концентрація газу, чи 
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сума концентрацій вуглеводневих газів другої проби (мкл/л); V - об'єм 

оливи в обладнанні (л); T - час між відборами проб (дні). 

Можна розраховувати швидкість наростання окремо для кожного з газів, що 

визначаються. При цьому треба мати на увазі, що для газів з низькою розчинністю 

в маслі, наприклад, Н2, СО, СО2, СН4, похибка при визначенні швидкості нарос-

тання може бути досить значною в зв'язку з температурними коливаннями їх кон-

центрацій, особливо в негерметичному обладнанні, а також втратами при відборі 

проби та проведенні аналізу.  

Повторний відбір проб, з метою визначення швидкості наростання газів, ре-

комендується виконати через 7…10 днів, коли буде встановлено, що концентрації 

окремих газів перевищують рівень нормального стану. В залежності від суми 

концентрацій вуглеводневих газів (СРВГ) та розрахованої швидкості їх наростан-

ня, в подальшому швидкості наростання газів визначати з періодичністю відбору 

проб. Враховуючи вплив робочого та температурного режимів обладнання на ре-

зультат ХАРГ, розрахунок швидкості наростання газів виконувати при умові, що 

обидві проби відібрані, по можливості, при найбільш близькому електричному та 

тепловому навантаженні. Важливо, щоб обладнання в такому режимі перебувало 

не менш, ніж два дні до моменту відбору проби. Значні відхилення в режимі ро-

боти через вплив навантаження та температурних міграцій газів можуть призвес-

ти до хибних висновків про дійсну швидкість розвитку дефекту. 

Граничний рівень концентрації газів. 

Перевищення певного рівня концентрації газів пов'язана з високою вірогід-

ністю виникнення дефекту, що може призвести до відмови обладнання та може 

супроводжуватися необоротними пошкодженнями. Виявлення в пробі оливи з 

ОНЕО вмісту С2Н2 означає наявність термічного дефекту з температурою більше 

750°С, або потужних електричних розрядів. Такі дефекти характеризуються висо-

кою швидкістю розвитку та інтенсивним руйнуванням в першу чергу целюлозних 

ізоляційних матеріалів. Тому нормування граничного значення концентрації С2Н2 

є умовним, а при його виявленні повинні бути вжиті всі заходи для уточнення та 

визначення місця дефекту. В Табл. 4.16 наведено значення рівнів стану обладнан-
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ня відповідно до значень концентрацій в мінеральних турбінних оливах 

розчинених діагностичних газів. 

Таблиця 4.16 – Значення рівнів стану обладнання відповідно до значень концент-

рацій в мінеральних турбінних оливах розчинених діагностичних  газів. 

Р
ів

н
і 

Концентрації газів, мкл/л 

Н2 СН4 СО СО2 С2Н4 С2Н6 С2Н2 СРВГ 

1 <100 <50 <150 (200) 
<1500 

(2000) 
<15 <50 <0,5 <100 

2 
100-

150 

50-

120 

150-350 

(200-600) 

1500-3500 

(2000-7000) 

15-

100 
50-100 0,5-10 100-315 

3 >150 >120 >350 (600) >3500 (7000) >100 >100 >10 >315 

 

Якщо хоча б один з газів або СРВГ перевищує концентрації рівня 1 у відпо-

відності з таблицею 4.15, тобто стан обладнання  відповідає рівню 2 або 3, визна-

чити тип дефекту та швидкість його розвитку. Згідно з визначеним рівнем по таб-

лиці 4.16 та розрахованою швидкістю наростання СРВГ, визначити періодичність 

відбору проб та виконати рекомендовані дії по таблиці 4.17. 

Таблиця 4.17 – Періодичність відбору проб та необхідні дії для обладнання. 

Рівні стану 

обладнання 

(таблиця 5) 

Швидкість 

наростання 

СРВГ 

мл/день 

Періоди-

чність 

відбору 

проб на 

ХАРГ 

Дії, що необхідно виконати 

 

1 2 3 4 

1 Не визна-

чається 

6 місяців Нормальна експлуатація. Додаткові дії не потрібні. 

2 <30 6 місяців  Нормальна експлуатація. Додаткові дії не потрібні. 

30 – 60 

 

3 місяці Визначити характер дефекту. Провести комплексну 

діагностику для ідентифікації дефекту. 

>60 1 місяць 
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Подовження таблиці 4.17. 

1 2 3 4 

3 <30 3 місяці Визначити характер дефекту. Провести комплексну 

діагностику для ідентифікації дефекту. 

30 – 60 

 

 

 

1 місяць Визначити характер дефекту. Провести комплексну 

діагностику для визначення дефекту. Звернутися до 

спеціалізованої сервісної організації. При переви-

щенні швидкості наростання С2Н2 або С2Н4 60 

мл/день відключити обладнання.  >60 1 тиждень 

 

Графічні образи дефектів 

 Вид дефекту може бути визначений за допомогою його графічного образу. 

Графічні схеми визначення виду дефекту є більш наочними на відміну від табли-

чного методу відношень газів. Графічні образи дефектів будуються по концентра-

ціях газів: Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2. Графічні образи дефектів відображають за-

гальні залежності в співвідношеннях між окремими газами при нагріваннях різної 

температури чи електричних  розрядних явищах.  Порядок побудови графічного 

образу дефекту. 

1. Графічні образи дефектів будуються для ОНЕО, що відповідають рівню 2 

або 3;  

2. По результату ХАРГ серед газів Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2 вибрати газ, що 

має найвищу абсолютну концентрацію (мкл/л);  

3. Визначити величину відношення кожного газу до газу, що має найвищу 

концентрацію. Відношення газу з найвищою концентрацією буде дорівнювати 1, 

відношення всіх останніх газів менше 1.  

4. Побудувати графік образу дефекту, на якому по осі абсцис розташувати 

гази в такій послідовності: Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, а по осі ординат відкласти 

вирахувані відношення для кожного з цих газів. Отримані точки з'єднати лінією. 

На Рис. 4.11 наведено графічні образи дефектів термічного характеру, що 

можуть бути визначені за результатами ГХ аналізу проб експлуатаційної мінера-

льної турбінної оливи із ОНЕО. 
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Рисунок 4.11 – Графічні образи дефектів термічного характеру в ОНЕО:  

  а) основний газ – ацетилен; б) та в) – основний газ – метан; г) та  

д) – основний газ – етилен 
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Прогнозування технічного стану ОНЕО АЕС із мінеральними тур-

бінними оливами засновано на використанні результатів ГХ аналізів вмісту роз-

чинених в турбінних оливах діагностичних газів та формул (4.3)–(4.5). 

Мінімальний час повторного відбору проби турбінної оливи ( ) для про-

ведення аналізу можна розрахувати за формулою: 

 

  ,  (4.4) 

 де β = 5;  - порогова чутливість визначення i-го діагностичного газу за прий-

нятою методикою ХАРГ (% об.);   - абсолютна швидкість наростання конце-

нтрації i-го діагностичного газу (% об./місяць). 

Абсолютну швидкість наростання концентрації i-го діагностичного газу ви-

значають за формулою: 

  ,  (4.5) 

де , - два послідовних вимірювання концентрації i-го діагностичного 

газу (% об.);  - проміжок часу між двома послідовними відборами проб турбін-

ної оливи для вимірювання концентрації розчинених діагностичних газів (місяць). 

При цьому передбачається, що в розрахованому періоді часу між двома по-

слідовними відборами проб турбінної оливи з ОНЕО для виконання аналізів за 

методами ГХ, це обладнання буде працездатним. 

Такі рішення дозволяють підвищити надійність експлуатації ОНЕО за раху-

нок забезпечення та підвищення таких показників надійності, як безвідмовність, 

довговічність, збережуваність, готовність, відновлюваність для технологічних се-

редовищ, таких як турбінні оливи, охолоджуюча вода, газоподібний водень. Це 

може бути досягнуто за рахунок забезпечення та підвищення показників якості 
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технологічних середовищ, у томи числі із застосуванням сучасних мето-

дів контролю фізико-хімічних та теплофізичних властивостей цих технологічних 

середовищ. 

Визначення технічного стану ОНЕО із мінеральними турбінними оли-

вами Тп-22 та Тп-30 за вмістом в них іонолу, повітря та води. 

При зниженні вмісту іонолу до значення 0,5 % мас. автор дисертації реко-

мендує вивести обладнання з роботи, виконати регенерацію турбінної оливи та 

додати до неї необхідну розрахункову кількість присадок, у тому числі іонолу, до 

значення концентрації не менше 1 % мас.  

При підвищенні концентрації повітря до значення 1 % об., автор дисертації 

рекомендує виконувати вакуумно-термічну дегазацію турбінних олив без виве-

дення ОНЕО з роботи. При підвищенні концентрації вологи до значення 0,03 % 

мас., автор дисертації рекомендує виконувати вакуумно-термічну дегазацію тур-

бінних олив або змінити (регенерувати) адсорбент у фільтрах адсорбційного осу-

шення потоку оливи без виведення ОНЕО з роботи. 

Визначення технічного стану ОНЕО із охолоджувальною водою за вмі-

стом розчиненого водню в цій воді.  

При підвищенні концентрації водню в циркулюючій охолоджувальній воді 

до значення 20 мкг/дм3 (приблизно 0,0194 % об'ємних, що відповідає стану наси-

чення води воднем при температурі 20 0С та тиску 0,1 МПа), автор дисертації ре-

комендує виконувати вакуумно-термічну дегазацію потоків циркулюючої охоло-

джувальної води без виведення ОНЕО з роботи, що дозволить уникнути утворен-

ню вибухонебезпечних концентрацій водню з повітрям та підвищити надійність 

експлуатації ОНЕО. 

4.6. Висновки до Розділу 4 

1. При дослідженні фізико-хімічних та теплофізичних властивостей  

свіжих та експлуатаційних турбінних олив Тп-22с та Тп-30 отримані результати 

дозволяють контролювати показники якості турбінних олив у процесі їх експлуа-
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тації для забезпечення надійності експлуатації ОНЕО та вибору часу для 

відновлення цих показників. 

2. При дослідженні властивостей турбінної оливи марки Тп-30 за методами 

газової хроматографії встановлено, що коефіцієнти розподілу Кр для розчинених 

газів у системі «турбінна олива – розчинений газ – газоподібний аргон» для свіжої 

та експлуатаційної оливи Тп-30 мають різні значення. 

3. При дослідженні вмісту водню в охолоджуючій воді турбогенератора із 

воднево-водним охолодженням встановлено, що концентрація водню в охоло-

джуючій воді ТГ із воднево-водним охолодженням не перевищує значення його 

розчинності, перерахованого до температури 20 0С та тиску 0,1 МПа (розчинність 

водню у воді має значення приблизно 20 мкг/дм3 або приблизно 0,0194 % об'єм-

них). Це дозволяє визначати вміст водню в охолоджуючій воді за методом ГХ в 

умовах хімічної лабораторії при порозі визначення водню на рівні 1·10-4 % об'єм-

них. 

4. При досліджені результатів контролю водно-хімічного режиму за вели-

чиною рН циркуляційної води встановлено, що підживлення КОСО додатковою 

водою з використанням вуглекислоти, сорбованої із атмосфери, дозволяє стабілі-

зувати величину рН циркуляційної води на рівні 8,8…9,2 у СОДВ. При піджив-

ленні КОСО слабозбуференою вапнованою водою з нестабільними показниками 

величини рН = 9,5…10,0, значення рН циркуляційної води, навіть в літні місяці 

при температурі вище 30 °С, мають тенденцію до зниження і не перевищують 

значення рН = 8,8±0,2, а при температурі циркуляційної води 25 0С приймають 

значення рН = 8,6±0,2. 

5. Під час розробки методів ГХ аналізів технологічних середовищ головних 

циркуляційних насосів атомної електростанції встановлено наступне. 

5.1. Визначені основні вимоги до структурної схеми 5-ти канального хрома-

тографа з модулями ПІД і ДТП для ГХ аналізу мінеральних турбінних олив та 

охолоджуючої води і визначення в них вмісту діагностичних компонентів: газів в 

турбінній оливі і воді; іонолу в турбінній оливі; турбінної оливи у воді; води в 

турбінній оливі. Ці вимоги до газового хроматографу торкаються таких показни-
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ків, як: температури ГХ колонок, ДТП, ПІД, метанатору, випарників, 

швидкості програмування температури ГХ колонок; типів та фізико-хімічних ха-

рактеристик хроматографічних сорбенті та рідких фаз на цих сорбентах. Це до-

зволяє розробити структурну схему одного газового хроматографу для виконання 

вимірювань із застосуванням різних ГХ колонок та МВВ. Це спрощує і здешев-

лює процеси виконання вимірювань. 

5.2. Розроблено структурну схему 5-ти  газового хроматографа з модулями 

ПІД і ДТП для ГХ аналізу турбінних олив та охолоджуючої води і визначення в 

них діагностичних компонентів. В цій схемі запропоновано додатково розмістити 

випарник і ГХ колонку в лінії постачання ПІД газоподібним Н2 для визначення 

турбінної оливи в охолоджуючій воді. Запропоновано попередньо виконати УЗ 

опромінення охолоджуючої води для дезінтеграціі в ній турбінної оливи та пода-

льшого ГХ визначення отриманих діагностичних газів. Це дозволяє виявити при-

сутність у воді турбінної оливи. Такі технічні рішення дозволяють використову-

вати один газовий хроматограф для виконання вимірювань, забезпечувати нормо-

вані метрологічні характеристики, спростити та здешевити процеси виконання 

вимірювань. 

5.3. Розроблена принципова технологічна схема системи циркуляційного 

оливопостачання турбінною оливою із використанням охолоджуючої води в про-

цесі експлуатації ГЦН АЕС. Запропоновано в цій схемі розмістити установку ва-

куумно-термічної дегазації потоку турбінної оливи для його безперервної повної 

або часткової дегазації. Це дозволяє зменшити окислювальну деградацію турбін-

ної оливи і корозію внутрішніх просторів обладнання і трубопроводів. Запропо-

новано в цій схемі розмістити блоки сорбційної очистки охолоджуючої води для 

очищення потоків охолоджуючої води від нафтопродуктів. Це дозволяє очистити 

охолоджуючу воду від турбінної оливи, що може проникати в цю воду під час 

експлуатації оливоохолоджувачів при розгерметизації теплообмінних труб. За-

пропоновано в цій схемі розмістити точки відбору проб: турбінної оливи для ви-

мірювань концентрацій в ньому за методами ГХ діагностичних газів, води, приса-

дки іонол; охолоджуючої води для вимірювань концентрацій в ній за методом ГХ 
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діагностичних газів та присутності турбінної оливи. Ця присутність тур-

бінної оливи визначається по продуктах її прискореної УЗ дезінтеграції у пробі 

охолоджуючої води у вигляді розчинених газів Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, 

СО2. Такі технічні рішення дозволяють встановити наявність виникнення кавіта-

ційному режиму роботи оливових насосів та оливооохолоджувачів, визначити 

працездатність установки вакуумно-термічної дегазації потоку турбінної оливи, 

блоків сорбційної очистки охолоджуючої води та оливоохолоджувачів з ураху-

ванням розгерметизації теплообмінних труб і проникнення турбінної оливи в охо-

лоджуючу воду. Це забезпечує надійність експлуатації обладнання систем цирку-

ляційного оливо- і водопостачання ГЦН. 

6. При розробці методу ГХ визначення вмісту води і повітря в турбінній 

оливі системі гідростатичного підйому ротора турбіни встановлено: 

6.1. Температури в: термостаті с насадковими порівняльною (tср) і робочою 

(tроб) ГХ колонками і передколонкою tср = tроб = tперед = 120–130 0С; термостаті з 

ДТП tдтп = 130 0С; випарниках tвип = 300 0С. ГХ колонка: довжина – 6 м, внутріш-

ній діаметр – 3 мм, носій – «Полісорб-1». Передколонка: довжина – 2 м, внутріш-

ній діаметр – 3 мм, заповнювач – кварцове скло фракцією 0,16…0,25 мм. Це до-

зволяє при виготовленні газового хроматографа використовувати стандартні еле-

менти газових хроматографів, що випускаються в промисловому масштабі. 

6.2. Для розчиненого повітря і води в мінеральній турбінній оливі градую-

вальні характеристики виражаються в вигляді лінійних рівнянь; при визначенні 

води в мінеральній турбінній оливі можливе застосування методу АРГХ для гра-

дуювання хроматографу. Діапазон концентрацій в мінеральній турбінній оливі: 

води – 2–80 г/т, розчиненого повітря – 0,1–10 % об. при відносній похибці резуль-

тату вимірювання не більше 40%. Це дозволяє визначити вміст розчиненого пові-

тря і води в мінеральній турбінній оливі з однієї проби. 

7. Під час розробки принципової структурної схеми багатоканального газо-

вого хроматографу для визначення у воді розчинених газів та пару води в газопо-

дібному Н2 встановлена можливість визначення у воді розчинених діагностичних 

газів Н2, СО, СО2, СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6, С3Н6, С3Н8, С4Н8, С4Н10 та пару води в 
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газоподібному Н2. Це дозволяє визначати ці компоненти із залученням 

одного газового хроматографу, що спрощує та здешевлює вимірювання. 

8. Удосконалено та адаптовано існуючі методики діагностування для забез-

печення і підвищення надійності експлуатації ОНЕО АЕС за результатами ГХ ви-

значень вмісту діагностичних газів в мінеральних турбінних оливах. Для цього 

запропоновано застосувати діагностичні моделі та методи діагностування, що ви-

користовують для енергетичного обладнання із мінеральними трансформаторни-

ми оливами, в якому ці оливи підлягають діям високої електричної напруги та/або 

температури у присутності повітря, що визначає деградацію цих олив із накопи-

чуванням в них діагностичних газів. Такі процеси можуть бути у турбінній оливі в 

підшипниках ТГ з воднево-водневим охолодженням. 
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ВИСНОВКИ  

У роботі наведено теоретичне узагальнення та нове практичне вирішення 

наукових завдань, спрямованих на підвищення надійності експлуатації енергети-

чного обладнання АЕС із водо-водяним ядерним реактором за рахунок удоскона-

лення моніторингу фізико-хімічних, теплофізичних, властивостей технологічних 

середовищ. В роботі вирішені поставлені завдання. Отримані наукові та практичні 

результати дозволяють сформулювати наступні основні висновки. 

1. Під час удосконалення методик визначення фізико-хімічних та теплофі-

зичних властивостей технологічних середовищ: 

1.1. Розроблені математичні описи процесів екстракційних рівноваг в сис-

темах «турбінна олива – розчинений компонент – екстрагент». 

1.2. Розроблено процедури виявлення впливу УЗ коливань на генерування 

діагностичних газів Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2 у турбінній оливі Тп-22с 

(марка 1) та у суміші турбінної оливи у дистильованій воді при частотах опромі-

нення в інтервалі 35…125 кГц і потужності випромінювача 20 Вт. 

1.3. Визначені метрологічні характеристики результатів вимірювань вмісту 

домішок Н2О, N2, O2, СО, СН4, СО2, С2Н4, С2Н6, С2Н2, С3Н6, С3Н8, С4Н8, С4Н10 у 

відповідних технологічних середовищах. 

1.4. Удосконалена принципова технологічна схема системи оливо- і водопо-

стачання головних циркуляційних насосів АЕС із точками для відбору проб олив 

та води для контролю їх властивостей за методами ГХ. 

1.5. Розроблено метод ГХ визначення вмісту води та повітря в турбінній 

оливі системи гідростатичного підйому ротора турбіни.  

2. У процесі розробка нових засобів вимірювання фізико-хімічних, теплофі-

зичних властивостей технологічних середовищ; встановлено таке. 

2.1. Розроблена структурна схема 5-ти канального газового хроматографу. 

2.2. Удосконалена установка для дослідження аеродинамічного опору шарів 

вуглецевих волокнистих матеріалів (ВВМ) при різних кількостях шарів і лінійних 

швидкостях повітря на вході у фільтруючий елемент. 
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2.3. Визначено значення порогів визначень концентрацій діагнос-

тичних компонентів в рідких технологічних середовищах при виконанні вимірів 

за методами ГХ. Отримані значення: порогів визначення у турбінній оливі і охо-

лоджуючій воді: 2 ррm для Н2, 1 ррm для СН4, С2Н6, С2Н4, 0,5 ррm для С2Н2; поро-

гів визначення у турбінній оливі і охолоджуючій воді: 5 ррm для СО і СО2, 

1,5 ppm для О2, N2; порогу визначення у турбінній оливі присадки іонол на рівні 

0,05 % мас.; порогу визначення у турбінній оливі води на рівні 2 г/т; порогу ви-

значення в охолоджуючій воді турбінної оливи на рівні 0,02 мг/дм3. 

2.4. Удосконалена експериментальна установка для дослідження теплофізи-

чних властивостей мінеральних турбінних олив. 

3. Під час розробки методів діагностування технічного стану обладнання із 

оливним, водневим, водяним охолодженням за результатами визначення генеро-

ваних газів в рідких технологічних середовищах під дією акустичних коливань у 

кавітаційному режимі роботи обладнання встановлено таке. 

3.1. Виявлено вплив УЗ коливань на генерування діагностичних газів Н2, 

СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2 у турбінній оливі Тп-22с (марка 1) та у суміші при 

концентрації турбінної оливи 5 мг/дм3 у дистильованій воді при частотах опромі-

нення в інтервалі 35–125 кГц і потужності випромінювача 20 Вт. Це показує на 

деградацію турбінної оливи під дією акустичних коливань за умов виникнення 

акустичної кавітації в об’ємі турбінної оливи та генерування розчинених в цій 

оливі діагностичних газів.  

3.2. При вдосконаленні методів контролю якості адсорбентів для фільтрів 

очищення газових викидів АЕС визначенні значення аеродинамічного опору ша-

рів ВВМ марок УУТ-2, АНМ, АМТ, УРАЛ-Т-5 при різних кількостях шарів і лі-

нійних швидкостях повітря на вході в досліджені ВВМ. Встановлено, що при різ-

них, але постійних лінійних швидкостях потоку повітря на вході у ВВМ, відсутня 

лінійна залежність між аеродинамічним опором ΔP і числом шарів n для ВВМ. Це 

потребує виконати попередні експериментальні дослідження при виборі ВВМ для 

адсорбційних фільтрів. При лінійній швидкості потоку повітря на вході у ВВМ 

310 см/с механічний розрив досліджених ВВМ не відбувався. Це дозволяє проек-



 153 

тувати адсорбери з застосування досліджених ВВМ при лінійній швид-

кості потоку повітря на вході в вуглецеві волокнисті матеріали до 310 см/с.  

3.3. Досліджені залежності розчинності Н2 в турбінній оливі Тп-30 від тем-

ператури. Встановлено, що в діапазоні температур 15…80 0С розчинність Н2 в 

турбінній оливі Тп-30 знижується із зниженням температури. 

3.4. Досліджені фазові рівноваги в системі «енергетична олива – іонол – рі-

дкий екстрагент». 

4. У процесі дослідження за методом ГХ вмісту водню в охолоджуючій воді 

та пару води у водні ТГ із воднево-водним охолодженням встановлено таке. 

4.1. 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 температури та 

УЗ коливань на цю воду. Продуктами цих реакцій є гази Н2, СО, СО2, СН4. Це до-

зволяє розробити методи їх ГХ контролю для підвищення надійності експлуатації 

ТГ типу ТВВ. 

4.2. Визначено вплив УЗ коливань на деградацію суміші води із нафтовою 

турбінною оливою, органічними кислотами С2Н4О2, СН2О2, С2Н2О4 або із 

С2Н7NО. Продуктами деградації є гази Н2, СО, СО2, СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6. Це до-

зволяє розробити методи їх ГХ контролю для підвищення надійності експлуатації 

ТГ типу ТВВ. 

4.3. 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 0С 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. 

5. Під час формулювання рекомендацій щодо основних технічних вимог до 

газового хроматографу для визначення вмісту діагностичних компонентів в про-

бах турбінної оливи, в суміші турбінної оливи з водою, води, газоподібному Н2, та 

вибору оптимальної структурної схеми газового хроматографу і методик ГХ ви-
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значень у відповідних рідких та газоподібних технологічних середови-

щах вмісту діагностичних газів, присадки іонол, води встановлено: основні харак-

теристики елементів вимірювальних каналів 5-ти канального газового хроматог-

рафа; загальні умови виконання досліджень. При цьому розроблені блок-схеми 

багатоканальних газових хроматографів для аналізу рідких та газоподібних тех-

нологічних середовищ. 
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ДОДАТОК А.  

АЛГОРИТМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБОК РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ 

Математична обробка результатів прямих вимірювань з багаторазови-

ми спостереженнями. Математична обробка результатів прямих вимірювань з 

багаторазовими спостереженнями виконана у відповідності з вимогами і рекомен-

даціями діючих в Україні нормативних документів.  

Середнє арифметичне хс результату вимірювань (математичне очікування) 

визначено по формулі: 

  хс = 
n

x
n

i

i
1 ,  (А.1) 

де  n – число результатів вимірювань величини х; i – порядковий номер вимірю-

вання. 

Оцінку розсіювання результатів вимірювання виконують по нижче наведе-

ним формулам на кожному етапі аналізу.  

       Середнє квадратичне відхилення Sx результату вимірювань (середньоквадра-

тичне відхилення результату вимірювання від середньоарифметичного значення) 

оцінюють по формулі по формулі: 

                                Sx =
)1(
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1
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,                                                (А.2) 

де  n – кількість вимірювань без їх анормальних результатів;  

       xi – результат i-го одиничного вимірювання. 

Для встановлення  анормальних результатів визначається середнє квадрати-

чне відхилення інформативних параметрів вихідного сигналу ха  по формулі: 

                                                 ха = 
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       Знаходиться відношення для підозрюваного в анормальності резуль-

тату вимірювання по формулі: 

 

                                                   UА = 
a

ci

x

xx 
.                                         (А.4) 

       Величина UА порівнюється з величиною β із табл. А.1 для даного об’єму вибі-

рки n.  

Таблиця А.1 – Граничне значення величини β 

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

β 1,15 1,46 1,67 1,82 1,94 2,03 2,11 2,18 2,23 

 

       Якщо UА ≥ β, то результат вимірювання анормальний і при розрахунку вели-

чини хс не використовується. 

Довірчий діапазон ε (без врахування знаку) випадкової похибки результату 

вимірювання визначають по формулі:  

           ε = t(p,f)  Sx,            (А.5) 

 де t(р,f) – коефіцієнт нормованих відхилень в залежності від числа ступенів свобо-

ди f = n – 1. При n = 5 и Р = 0,95, t(р,f) = 2,78 (табл. А.2).  

Таблиця А.2 – Значення критерія Стьюдента tα при  Р = 0,95 

N - 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

tα 3,182 2,776 2,571 2,447 2,365 2,306 2,262 2,228 2,179 

    

       Середньоквадратичну відносну похибку вимірювання   i (в %) визначають по 

формулі:  

 

                                              i = 100  
c

x

x

S
.                       (А.6) 
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       Невиключена систематична похибка результату вимірювання 

утворюється із складових, в якості яких можуть бути невиключені систематичні 

похибки методу вимірювання, засобів вимірювання і т.д.  

         Невиключену систематичну похибку  і(о) розраховують по формулі:  

 

                                   і(о) = k ∙ 2

i ,                                     (А.7) 

 

де  Θi – відносна невиключена систематична похибка кожного етапу процедури 

вимірювання;  

       k  – коефіцієнт, який визначається в залежності від прийнятої довірчої ймові-

рності; залежить від числа похибок, що сумуються.  

     k = 1,1 при довірчій ймовірності Р = 0,95 і числі похибок, що сумуються 

 m = 3. 

       Межу сумарної похибки результату вимірювань Δ оцінюють в залежно-

сті від величини відношення  i(о) /Sx. Якщо це відношення менше 0,8, то Δ = ε. 

Якщо це відношення більше 8, то Δ =  i(о). Якщо це відношення знаходиться в 

інтервалі 0,8 – 8, то значення Δ розраховують за формулою:  

 

   Δ = К  Sу,               (А.8) 

 

де К – коефіцієнт, який залежить від відношення випадкової і невиключеної сис-

тематичної похибки;  

       Sу – сумарне середньоквадратичне відхилення результату вимірювання. 

       Коефіцієнт К розраховують за формулою:  

 

                                           К = 
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де m – число похибок, що сумуються.  
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       Сумарне середньоквадратичне відхилення результату вимірю-

вання розраховують за формулою:  

 

        Sу  = 



m

i

x
i S

1

2
2

)(
3

.                  (А.10) 

 

       Оцінка Sx и  i  може бути виражена в абсолютних одиницях  

       Абсолютну невиключену систематичну похибку розраховують за фор-

мулою:  

 

          i(абс) = хс   i(о).                                 (А.11) 

  

       Результат вимірювання повинен бути представлений у вигляді: 

 

                                                   хс ± Δ,  Р = 0,95.                               (А.12) 

 

       Математична обробка результатів вимірювань виконана також при визначенні 

коефіцієнтів розподілення  Кр для i-го розчиненого газу в енергетичній оливі сис-

темі «турбінна олива – розчинений газ – газоподібний екстрагент»; коефіцієнтів 

розподілення Кі для іонолу в системі «турбінна – іонол – рідкий екстрагент». 

       Математична обробка результатів вимірювань методом найменших ква-

дратів. Математична обробка результатів вимірювань методом найменших квад-

ратів (МНК) виконана у відповідності до рекомендацій. Прямолінійна залежність 

між вимірюваними величинами  Х и У виражається рівнянням: 

 

                                                 Y = А + В·Х,                                         (А.13) 

де А и В – коефіцієнти.  

Рівнянням (А.13) виражені залежності: значень часу утримання τr ГХ піків 

газів, що розділяються СН4, С2Н6, С3Н8 в насадковій ГХ колонці від кількості ато-
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мів вуглецю nc  в молекулі газу у вигляді lgτr = А + В·nc; значень коефіці-

єнтів розподілення Ки для іонолу в системі «турбінна олива – розчинений іонол – 

рідкий екстрагент» від температури t у вигляді  

lnКи = А + 
15,273t

B
; значень коефіцієнтів розподілення Ктурб для Н2 в системі 

«турбінна олива– розчинений Н2 – газоподібний екстрагент» від температури t у 

вигляді  lnКтурб = А + 
15,273t

B
; значень розчинності Хв для Н2 в турбінних оливах 

від температури t у вигляді lnХв = А + 
15,273t

B
. 

Для визначення значень А і В рівнянь (А.13) використаний метод наймен-

ших квадратів (МНК), у відповідності з яким: 

                                   А = 
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де  n – число результатів вимірювань; i – порядковий номер досліджуваного зраз-

ка речовини. 

   Вимоги до метрологічних характеристик результатів вимірювань, у 

тому числі до повторюваності та відтворюваності, встановлені у відповідних 

нормативних документах: ДСТУ ГОСТ 33-2003. Нефтепродукты. Прозрачные и 

непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет дина-

мической вязкости; ДСТУ ГОСТ 4333:2018 (ГОСТ 4333-2014, IDT; ISO 

2592:2000, MOD) Нафтопродукти. Методи визначення температур спалаху та за-

ймання у відкритому тиглі; ГОСТ 20287 Нефтепродукты. Методы определения 

температур текучести и застывания; ГОСТ 5985 Нефтепродукты. Метод опреде-

ления кислотности и кислотного числа; ГОСТ 12068 Масла нефтяные. Метод 

определения времени деэмульсации; ДСТУ 8420:2015 Оливи мастильні. Методи 
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визначення схильності до піноутворення; ГОСТ 19199 Масла смазоч-

ные. Метод определения антикоррозионных свойств; ГОСТ 2917 Масла и присад-

ки. Метод определения коррозионного воздействия на металлы; ГОСТ 6307 Неф-

тепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей; 

ГОСТ 6370 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических 

примесей; ДСТУ ГОСТ 17216:2004 Чистота промышленная. Классы чистоты жи-

дкостей (ГОСТ 17216-2001, IDТ); ГОСТ 2477 Нефть и нефтепродукты. Метод 

определения содержания воды; ГОСТ 981 Масла нефтяные. Метод определения 

стабильности прошв окисления. 
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ДОДАТОК Б. 

 ІНСТРУКЦІЯ ПО ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНОМУ 

ВИЗНАЧЕННЮ ВМІСТУ ІОНОЛУ В МІНЕРАЛЬНИХ 

ТУРБІННИХ ОЛИВАХ МАРОК ТП-22С ТА ТП-30 

Б.1 Область застосування 

 

       Інструкція розроблена для контролю якості мінеральних турбінних олив 

марок Тп-22с і Тп-30 з метою забезпечення вимог до граничних значень концент-

рації іонолу в турбінних оливах у відповідності з нормативними документами 

СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 «Приймання, застосування та експлуатація трансформато-

рних олив. Норми оцінювання якості», СОУ-Н НАЕК 006-2011 «Турбінні оливи 

для енергетичного обладнання ВП АЕС. Технічні вимоги до якості, умов прий-

мання та зберігання», СОУ НАЕК 085:2015 «Експлуатація технологічного ком-

плексу. Турбінні оливи для енергетичного обладнання АЕС. Правила експлуата-

ції», ДСТУ 2572-94 «Продукты химические органические жидкие. Газохроматог-

рафический метод определения воды». 

Об’єкти вимірювань: свіжі, підготовані, експлуатаційні, регенеровані міне-

ральні турбінні оливи, градуювальні розчини іонолу в етанолі. В турбінних оли-

вах можуть бути визначені концентрації іонолу в діапазоні 0,05–1,5 % масових (% 

мас.).  

 

                                Б.2 Позначення і скорочення   

 

       ГХ – газова хроматографія; 

       ГРес – градуювальний розчин іонолу в етанолі; 

       ПІД – полум’яно-іонізаційний детектор; 

       СКО – середнє квадратичне відхилення; 
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                               Б.3 Умови виконання вимірювань 

 

       Експлуатація вимірювальних і випробувальних установок, приладів і допомі-

жного обладнання виконується за умов:  

      температура навколишнього повітря     20–35 0С; 

      відносна вологість навколишнього повітря                   не більше 80 %; 

      атмосферний тиск                                                                 84–107 кПа; 

      вміст домішок в навколишньому повітрі робочої зони в межах санітар-

них норм, по ГОСТ 12.1.005; 

      механічний вплив, зовнішні електричні і магнітні поля, що впливають на 

роботу електричного обладнання не допускаються. 

      Електричне живлення від мережі змінного току, напругою від мережі 

220 22

33



  В і частотою (50±1) Гц; 

       газ-носій – азот по ГОСТ 9293-74, або аргон по ГОСТ 10157-79, або ге-

лій по ТУ 51-940-80; 

       водень по ГОСТ 3022-80; 

       повітря класу забрудненості І по ГОСТ 17433-80; 

      температура екстракції іонолу із турбінної оливи                  (20±2) 0С; 

      температура вимірювання густини турбінної оливи,  

етанолу і градуювальних розчинів іонолу                                      (20±2) 0С;  

      температура термостату ГХ колонки                                     150–200 0С; 

      температура випарника хроматографа                                          250 0С; 

      температура термостата для ДТП                                                   250 0С; 

      температура термостата для ПІД                                                         270 0С; 

      об’ємна витрата газу-носія                                                       20–40 см3/хв; 

      об’ємна витрата водню                                                              20–40 см3/хв; 

      об’ємна витрата повітря                                                        200–300 см3/хв. 

 

       Б.4 Засоби вимірювань, допоміжні пристрої, матеріали та реактиви 
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       При виконанні вимірювань використовують наступні основі засоби вимірю-

вань, допоміжні пристрої, матеріали та реактиви: 

       Газовий хроматограф з насадковим випарником та ПІД; 

       металева ГХ колонка: довжина 2–3 м, внутрішній діаметр 3–4 мм,   сор-

бент – «Хроматон N-AW» фракція 0,16–0,20 мм, рідка  фаза – 15 % SE-30; 

      мікрошприц «Газохром-101» по Лб2.793.000 ПС; 

      мікрошприц МШ-10 по 5Е2.833.106; 

      ваги лабораторні важільні ВЛР-200г по 1К2.790.300 ПС; 

      набір важків Г-2-210 по ГОСТ 7328-82; 

      стакан для зважування типу СН (склянка Бюкса) по ГОСТ 25336-82 (ді-

аметр – 32 мм, висота – 50 мм, конус – 34/12); 

      стакан В-1-400 ТС ГОСТ 25336-82; 

      шприц типу «Рекорд» по ТУ 64-1-3776-83 (об’єм – 20 см3); 

      шприц типу «Рекорд» по ТУ 64-1-3776-83 (об’єм – 2 см3); 

      колба плоскодонна П-2-250-29/32 ТХС по ГОСТ 25336-82 (місткість – 

250 мл); 

      ступка и товкачик фарфорові № 2 по ГОСТ 9147; 

      папір №1.А.70.Р. ООВ по ГОСТ 18510-87. 

      електроплитка ЭПТ 2-2,0/220 по ПЭ 4М 00.000 РЭ; 

      термометр ТЛС-2 по ТУ У 33.2-14307481-035:2005 (діапазон вимірю-

вань температури від 0 0С до 100 0С, ціна поділки – 1 0С); 

     іонол по ТУ 38.5901237-90;  

     етанол по ГОСТ 18300-87; 

     вода дистильована по ГОСТ 6709-72; 

 

Б.5 Приготування градуювальних розчинів іонолу в етанолі 

 

       Градуювальні розчини іонолу в етанолі використовуються для градую-

вання газового хроматографа; розрахунок порогу визначення ГХ детектору по ві-
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дношенню до іонолу; визначення вмісту іонолу в турбінній оливі з вико-

ристанням однократної екстракції іонолу із турбінної оливи рідким екстрагентом 

(етанолом); визначення вмісту іонолу в турбінній оливі методом стандартного до-

датку твердого іонолу. 

       В таблиці Б.5.1 вказані рекомендовані значення концентрацій іонолу, Сі, 

% мас., в градуювальних розчинах масою Мр,ес, г, кожний, в етанолі. 

 

Таблиця Б.5.1 – Концентрації іонолу в градуювальних розчинах в етанолі. 

ГРес № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 

Сі 0,01 0,05 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 

Мр,эс 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  

        Приготування градуювальних розчинів іонолу в етанолі виконують ва-

говим методом, шляхом розчинення заданої кількості твердого іонолу в заданій 

кількості етанолу. Основні процедури та послідовність приготування градуюваль-

них розчинів іонолу в етанолі: подрібнення твердого іонолу до порошкоподібного 

стану, зважування заданої кількості етанолу, зважування заданої кількості порош-

коподібного іонолу, приготування градуювального розчину іонолу; розрахунок 

концентрації іонолу в градуювальному розчині. 

       Процедури приготування розчинів іонолу в етанолі: подрібнення іонолу 

(маса приблизно 1 г.) в ступці за допомогою товкачика до порошкоподібного ста-

ну, зважування заданої кількості етанолу (Мес,i = 20 г.) в склянці Бюкса; зважуван-

ня заданої кількості порошкоподібного іонолу (Ми,i); змішування заданої кількості 

порошкоподібного іонолу с заданої кількістю етанолу в склянці Бюкса; розраху-

нок концентрації іонолу в приготованому градуювальному розчині в етанолі. 

       В таблиці Б.5.2 приведені розрахункові значення концентрацій іонолу в 

градуювальних розчинах в етанолі. 
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Таблиця Б.5.2 – значення концентрацій іонолу в градуювальних розчи-

нах в етанолі. 

ГРес № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 

Сі, необх,i 0,01 0,05 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 

Мес,i 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Мі,i 0,002 0,01 0,02 0,04 0,08 0,10 0,14 0,16 0,20 

Сі,розрах. 0,01 0,05 0,1 0,20 0,398 0,498 0,695 0,794 0,990 

 

В табл. Б.5.2: Сі, необх,i – необхідне значення концентрації іонолу в пригото-

ваному i-ому градуювальному розчині іонолу в етанолі, % мас.; Мес,i – маса етано-

лу, г; Мі,i – маса іонолу, г, що додається в етанол, для приготування i-го градуюва-

льного розчину іонолу; Сі,розрах  – розрахункове значення концентрації іонолу в 

приготованому i-ому градуювальному розчині іонолу в етанолі, % мас. 

Розрахункові значення концентрацій іонолу Сі,розрах, % мас., в приготованих 

градуювальних розчинах іонолу в етанолі визначаються по формулі: 

                            Сі,розрах. = 
iЭСii

ii

MM

M

,,

,100




.                                       (Б.5.1) 

       приготовані градуювальні розчини іонолу в етанолі допускається зберігати 

при кімнатній температури в темному місці не більше 1 року. 

       Результати приготування комплекту градуювальних розчинів іонолу в 

етанолі оформляється в вигляді «Паспорту комплекту градуювальних розчинів 

іонолу в етанолі» (табл. Б.5.3). 

Таблиця Б.5.3 – Паспорт комплекту градуювальних розчинів іонолу в етанолі 

ГРес № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 

Сі 0,01 0,05 0,099 0,20 0,398 0,498 0,695 0,794 0,990 

Мес,i ~ 20 ~ 20 ~ 20 ~ 20 ~ 20 ~ 20 ~ 20 ~ 20 ~ 20 

       В табл. Б.5.3: Сі – концентрація іонолу в градуювальному розчині,  

% мас.; Мес,i – маса градуювального розчину, г. 

       Б.6 Градуювання газового хроматографа для визначення вмісту іо-

нолу в турбінних оливах 
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       Б.6.1 Градуювання хроматографа методом абсолютного 

градуювання з використанням градуювальних розчинів іонолу в етанолі 

        Б.6.1.1 Вимірювальні процедури поширюються на операції градуювання 

газового хроматографа для ГХ визначення вмісту іонолу в турбінних оливах по 

методикам: однократної екстракції іонолу із турбінної оливи рідким екстрагентом 

(етанолом); стандартного додатку іонолу.  

        Градуювання хроматографа виконують методом абсолютного градую-

вання з використанням градуювальних розчинів іонолу в етанолі. 

        Б.6.1.2 Для градуювання газового хроматографа використовують гра-

дуювальні розчини іонолу в етанолі.  В таблиці Б.6.1 вказані рекомендовані зна-

чення концентрацій іонолу, С град

i , % мас., в градуювальних розчинах в етанолі. 

 

 

 

Таблиця Б.6.1 – Концентрації іонолу в градуювальних розчинах в етанолі. 

ГРэс № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 

С
град

i  0,01 0,05 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 

 

       Б.6.1.3 Градуювання газового хроматографа виконують в наступній по-

слідовності: а) налити в склянку для зважування відповідні градуювальні розчини; 

б) із склянки для зважування за допомогою мікрошприца ввести об’єм Vград, мм3, 

градуювального розчину, наприклад № 1 з концентрацією іонолу в ньому, С град

1 , % 

мас., в випарник хроматографа; в) виміряти площу ГХ піку іонолу Si для конкрет-

ного градуювального розчину (операція вводу градуювального розчину в випар-

ник хроматографу виконати не менше 3-х разів); г) розрахувати середню площу 

ГХ піку іонолу S 1,град

средн ; д) відносне СКВ трьох паралельних вимірювань площ ГХ 

піків σs для іонолу не повинно перевищувати значення 5 % і визначається за фор-

мулою: 
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                        σs = 

 

1

100 1

21,

1, 







n

SS

S

n

i

град

среднi

град

средн

,                                  (Б.6.1) 

де Si – площа i-го ГХ піку іонолу;  

      n = 3 – кількість паралельних вимірювань ГХ піків іонолу;  

     i – порядковий номер ГХ піка іонолу;  

     S 1,град

средн  – середня площа ГХ піка іонолу, що визначається за формулою: 

 

                                              S 1,град

средн  =
3

321 SSS 
,                                        (Б.6.2) 

де S1, S2, S3 – значення одиничних площ ГХ піків іонолу при виконанні 3-х пара-

лельних вимірювань. 

       Градуювальний коефіцієнт для градуювального розчину № 1 визнача-

ються за формулою: 

                                      К№1 = 
1,

1,

100 град

средн

град

град

средн

S

VС




.                                   (Б.6.3) 

       Для градуювальних розчинів № 2–№ 9 виконуються операції по п. б) –г) ана-

логічно градуювальному розчину № 1. Середній градуювальний коефіцієнт К град

средн  

визначається як середнє арифметичне градуювальних коефіцієнтів для всіх гра-

дуювальних розчинів № 1–№ 9 при n = 9 і визначають за формулою:  

            К град

средн = 
n

KKKKKKKKK 9#8#7#6#5#4#3#2#1# 
.                   (Б.6.4) 

      Концентрацію іонолу в екстракті етанолу, Ссп, % мас., (після екстракції іонолу 

із аналізованої проби турбінної оливи етанолом) розраховують по формулі: 

                                           Ссп = 
eкстр

eкстр

град

средн

V

SK 100
,                                       (Б.6.5) 

де К град

средн – середній градуювальний коефіцієнт;  

      Vекстр – об’єм введеного екстракту етанолу в випарник хроматографа (пі-

сля екстракції іонолу із аналізованої проби турбінної оливи етанолом), мм3;  
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      Sекстр – середня площа ГХ піка іонолу після виконання 3-х кра-

тних вимірювань одиничних ГХ піків для введених об’ємів екстрактів етанолу в 

випарник хроматографа. 

     Об’єми градуювальних розчинів, наприклад 10 мм3, що взяті мікрошприцем із 

відповідних склянок для зважування з відповідними градуювальники розчинами, і 

вводяться за допомогою мікрошприца в випарник хроматографа, повинні бути 

однакові. 

        Б.6.1.4 Перед початком вимірювань при визначенні концентрації іонолу в 

трансформаторній оливі , виконуються уточнення значень градуювального коефі-

цієнта К град

средн  шляхом аналізу градуювального розчину № 5. Допустимими явля-

ються зміни градуювального коефіцієнту ΔКсп не більше ніж на ± 10 % відносних 

в порівнянні з градуювальним коефіцієнтом К град

средн , що отримуються при градую-

ванні газового хроматографа з використанням комплекту градуювальних розчинів 

№ 1–№ 9: 

 

                                      ΔКсп = 100∙















град

средн

№

K

K 51  ≤ │10 %│.                          (Б.6.6) 

       Якщо ΔКсп >│10 %│, то необхідно виконати переградуювання хроматографа. 

       Б.6.1.5 Результати градуювання газового хроматографа оформлюються у ви-

гляді протоколу, що містить наступну інформацію: номер газового хроматографа; 

дата градуваюння хроматографа; температура в лабораторії; комплект використа-

них градуювальних розчинів; градуювальна характеристика К град

средн . 

    Б.6.2 Оцінка похибки визначення градуювальних коефіцієнтів  

 

       Оцінку похибки визначення градуювальних коефіцієнтів виконують з враху-

ванням вимог ГОСТ 8.207-76 «Прямые измерения с многократными наблюдения-

ми. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения» та СОУ-

Н ЕЕ 46.302:2006 «Підготовка та проведення хроматографічного аналізу газів, ві-

дібраних із газового  реле, і газів, розчинених у ізоляційній оливі оливоонаповне-

ного електрообладнання. Методичні вказівки». 
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       Визначають середнє арифметичне значення Кср,I  за формулою: 

 

                                             Кср,I = 
n

Ki
,                                                     (Б.6.7) 

де n – число вимірювань значень Кi кожного градуювального коефіцієнта, отри-

маного при декількох різних концентраціях компоненту в розчиннику.  

      Визначають відхилення окремого виміряного значення Кi від середнього 

значення Кср,I 

                                                    |∆Кi| = |Кi  - Кср,I|.                                       (А.6.8) 

     Визначають допоміжні величини |∆Кi|
2 , ∑|∆Кi|

2  і величину дисперсії 2

iK для Кi 

по формулі: 

                                                        2

iK  =
1

2




n

Ki .                                        (Б.6.9) 

       Визначають середньоквадратичне відхилення значень Кi по формулі:  

 

                                                 
iK  = 2

iK .                                           (Б.6.10) 

       Визначають довірчий інтервал Кi, значення якого характеризують абсолютну 

випадкову похибку визначення Кi по формулі: 

                                                   ∆Кi = 
n

tPt
iK ).(

.                                        (Б.6.11) 

       При виконанні вимірювань довірча ймовірність приймається рівною  

Р = 0,95. В табл. Б.6.2 приведені значення t(P,f) для довірчою ймовірності  

Р = 0,95 в залежності від числа вимірювань n. 

 

Таблиця Б.6.2 – Значення t(P,f) для довірчої ймовірності Р = 0,95 при різних зна-

ченнях n 

n 2 3 4 5 6 7 

t(P,f) 12,7 4,3 3,18 2,78 2,57 2,45 

 

       Довірчий діапазон може відображатись як в абсолютних, так і в відносних 
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одиницях (%). В останньому випадку довірчий інтервал (невиключену 

систематичну помилку) визначають по формулі:  

                                                 ∆

відн

iK  = 
i,

i 100K

срK


.                                       (Б.6.12) 

       Результат визначення значення записують у вигляді: 

                                                       Кi,рез = Кi ± ∆Кi.                                     (Б.6.13) 

 

              Б.7 Газохроматографічне визначення вмісту іонолу в турбінних  

                                   оливах  

    

       Вимірювальні процедури поширюються на операції ГХ визначення вмісту іо-

нолу в турбінних оливах по методикам:  

 

 

     – однократної екстракції іонолу із турбінної оливи етанолом; 

     – стандартного додатку в турбінну оливу твердого іонолу.  

      Визначення в турбінній оливі вмісту іонолу засновано на його ізотермічній 

екстракції із проби аналізованої турбінної оливи екстрагентом (етанолом) і пода-

льшим ГХ аналізі отриманого екстракту.  

   

       Б.7.1 Газохроматографічне визначення в турбінній оливі вмісту іонолу 

при його однократній екстракції етанолом  

 

       Б.7.1.1 Основні вимірювальні операції: уточнення значення градуювального 

коефіцієнта К град

средн  з використанням градуювального розчину іонолу в етанолі; ви-

значення коефіцієнту розподілення Ки для іонолу в системі «турбінна олива – іо-

нол – етанол» (при необхідності); виконання вимірювальних операцій і розраху-

нок концентрації іонолу в аналізованій турбінній оливі. Вимірювання густити 

аналізованої турбінної оливи виконувати по ГОСТ 3900-85. 

      Підготовка проби аналізованої турбінної оливи. В шприці № 1 типу «Ре-
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корд» поршень вивести в крайнє нижнє положення; помістити в шприц 

Vтм = 5 см3 аналізованої турбінної оливи; додати в шприц Vсп = 1 см3 етанолу; ге-

рметизувати шприц заглушкою, струшувати 2 хв. Встановити в стакан в вертика-

льному положенні заглушкою догори (відстоювання шприца виконувати 2 год.).  

       Екстракція іонолу із турбінної оливи і вимірювання площ хроматографі-

чних піків.  Вставити шприц № 1 (проба аналізованої турбінної оливи) в штатив в 

вертикальному положенні заглушкою догори і зняти заглушку; поршнем шприца 

перемістити суміш «турбінна олива – етанол» як можна ближче до канюлі шпри-

ца; відібрати за допомогою шприца об’ємом 1–2 см3 екстракт іонолу із шприца 

№ 1 і перенести спиртовий екстракт в накопичувальну ємність; за допомогою 

мікрошприца відібрати із накопичувальної ємності і потім ввести 1…10 мм3 екст-

ракту іонолу в випарник хроматографу; виміряти площу ГХ піків іонолу; опера-

цію вводу екстракту іонолу в випарник хроматографа виконувати не менше 3-х 

разів; розрахувати середню площу ГХ піку іонолу спS1 ; відносне СКО (σs) для 

трьох паралельних вимірювань площі ГХ піків не повинне перевищувати значен-

ня 5 %; по градуювальній характеристиці визначити середню концентрацію іоно-

лу спC1 в екстракті, шо відповідає середній площі ГХ піка іонолу спS1 . 

       Відносне СКО (σs) для трьох паралельних площ ГХ піків визначають за фор-

мулою (Б.6.1). Середню площу ГХ піку визначають по формулі (Б.6.2).  

        Розрахунок концентрації іонолу в турбінній оливі. 

     Концентрацію іонолу, СО, % мас. в пробі турбінної оливи, що аналізуються ви-

значать по формулі: 

                                         СО = 100∙ спC1 ∙
тм

Кi


mм

сп

V

V


,                                       (Б.7.1) 

де спC1  – концентрація іонолу в екстракті із проби турбінної оливи, г/см3 (визнача-

ється за результатами градуювання);  

     ρтм – густина проби турбінної оливи, г/см3;  

     Кі – коефіцієнт розподілення іонолу для даної аналізованої турбінної 

оливи в системі «турбінна олива – іонол – етанол». 
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       Б.7.1.2 Визначення коефіцієнту розподілення для іонолу в системі «тур-

бінна олива – іонол – етанол». 

       Перед визначенням коефіцієнту розподілення для іонолу Кі в системі 

«турбінна олива – іонол – етанол». Виконуються очищення турбінної оливи по п. 

Б.7.1.3. Визначення коефіцієнта розподілення для іонолу в системі «турбінна оли-

ва – іонол – етанол» виконується методом стандартного додатку іонолу до очище-

ної силікагелем турбінної оливи в вигляді розчину іонолу в етанолі. 

       Підготовка до виконання вимірювальних процедур: а) визначення густини ρсп 

атестованого стандартного розчину іонолу в етанолі виконують на основі даних із 

Паспорту на атестований стандартний розчин іонолу в етанолі. Значення ρсп – при 

температурі виконання екстракції іонолу із турбінної оливи; б) Вимірювання гус-

тини аналізованої турбінної оливи ρтм по ГОСТ 3900-85. 

 

       Робоча проба аналізованої турбінної оливи: в шприці № 1 типу «Ре-

корд» поршень вивести в крайнє нижнє положення; помістити в шприц Vтм = 5 

см3 очищеної аналізованої турбінної оливи; додати в шприц  

Vсп = 1 см3 етанолу; герметизувати шприц заглушкою; струшувати 2 хв.; встано-

вити в склянку в вертикальному положенні заглушкою доверху (відстоювання ви-

конувати 2 год.). 

       Порівняльна проба аналізованої турбінної оливи. В шприц № 2 типу «Ре-

корд» поршень вивести в крайнє нижнє положення; помістити в шприц Vтм = 5 

см3 очищеної силікагелем аналізованої турбінної оливи; додати в шприц Vсп = 1 

см3 стандартного зразка іонолу в вигляді його розчину в етанолі (1% мас.); герме-

тизувати шприц заглушкою; струшувати 2 хв.; встановити в склянку в вертикаль-

ному положенні заглушкою доверху (відстоювання виконувати 2 год.). 

       Екстракція іонолу із турбінної оливи і вимірювання площ хроматографі-

чних піків: 

       А. Вставити шприц № 1 (робоча проба аналізованої турбінної оливи) в 

штатив в вертикальному положенні заглушкою догори і зняти заглушку; поршнем 
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шприца перемістити суміш «турбінна олива – етанол» як можна ближче 

до канюлі шприца; відібрати за допомогою шприца об’ємом 1–2 см3 екстракт іо-

нолу із шприца № 1 і перенести спиртовий екстракт в накопичувальну ємність; за 

допомогою мікрошприца відібрати із накопичувальної ємності і потім ввести 1–10 

мм3 екстракту іонолу в випарник хроматографу; виміряти площу ГХ піків іонолу; 

операцію вводу екстракту іонолу в випарник хроматографа виконувати не менше 

3-х разів; розрахувати середню площу ГХ піку іонолу Sраб; відносне СКО (σs) для 

трьох паралельних вимірювань площі ГХ піків визначають за формулою (Б.6.1.). 

Середню площу ГХ піку визначають по формулі (Б.6.2.). 

      Встановити шприц № 2 (порівняльна проба аналізованої турбінної оли-

ви) в штатив в вертикальному положенні заглушкою догори і зняти заглушку; по-

ршнем шприца перемістити суміш «турбінна олива – етанол» як можна ближче до 

канюлі шприца; відібрати за допомогою шприца об’ємом 1–2 см3 екстракт іонолу 

із шприца № 2 і перенести спиртовий екстракт в накопичувальну ємність; за до-

помогою мікрошприца відібрати із накопичувальної ємності і потім ввести 1–10 

мм3 екстракту іонолу в випарник хроматографу; виміряти площу ГХ піків іонолу; 

операцію вводу екстракту іонолу в випарник хроматографа виконувати не менше 

3-х разів; розрахувати середню площу ГХ піку іонолу Sсрав; відносне СКО (σs) для 

трьох паралельних вимірювань площі ГХ піків визначають за формулою (Б.6.1.). 

Середню площу ГХ піку визначають по формулі (Б.6.2.). 

       Об’єми екстрактів, що беруться із відповідних накопичувальних ємнос-

тей і вводяться за допомогою мікрошприца в випарник хроматографа, повинні бу-

ти однакові.  

        Розрахунок коефіцієнту розподілення для іонолу. Розрахунок коефі-

цієнту розподілення для іонолу Ки для даної аналізованої турбінної оливи вико-

нують по формулі: 

 

                            Кі = К анал

i = 
 рoбпорівтмсп

рoбспспсп

SSV

SVC







100
- 

тм

сп

V

V
,                             (Б.7.2) 
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де Ссп – концентрація іонолу в стандартному зразку розчину іонолу в 

етанолі (г іонолу на 1 г етанолу);  

     ρстм  – густина аналізованої турбінної оливи, г/см3;  

     ρсп – густина стандартного зразка розчину іонолу в етанолі, г/см3 (прий-

мається рівною густині етанолу);  

     Vтм – об’єм аналізованої турбінної оливи в шприці, см3;  

     Vсп  – об’єм етанолу (стандартного зразка розчину іонолу в етанолі), до-

даного до турбінної оливи в шприці, см3;  

    Sроб – середнє значення площі ГХ піків іонолу після аналізів екстрактів із 

робочої проби аналізованої турбінної оливи;  

    Sпорів – середнє значення площі ГХ піків іонолу після аналізу екстрактів із 

порівняльної проби аналізованої турбінної оливи. 

 

       Б.7.1.3 Очищення турбінної оливи силікагелем. 

      Очищення турбінної оливи і її осушення від вільної і розчиненої води вико-

нують з використанням пропеченого при температурі 180 0С силікагелю: до 100 г 

турбінної оливи додають 20 г силікагелю, отриману гетерогенну суміш нагріва-

ють до температури 80 0С і витримують 6 годин при перемішуванні механічною 

мішалкою, отриману гарячу гетерогенну суміш фільтрують через фільтрувальний 

папір по ГОСТ 12026-76 і охолоджують до температури 20 0С; охолоджений філь-

трат турбінної оливи фільтрують через фільтрувальний папір по ГОСТ 12026-76 і 

використовують для ГХ визначення вмісту іонолу. 

 

        Б.7.2 Газохроматографічне визначення вмісту іонолу в турбінній оливі по 

методиці стандартного додатку іонолу  

 

       Методика може бути використана при значенні кислотного числа менше 0,1 

мг КОН на 1 г аналізованої турбінної оливи, що визначається за ГОСТ 5985-79. 

При значенні кислотного числа більше 0,1 мг КОН на 1 г аналізованої турбінної 

оливи виконується підготовка проби турбінної оливи до аналізу по п. Б.7.1.3 шля-
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хом очищення аналізованої турбінної оливи за допомогою силікагелю. 

       Основні вимірювальні операції: підготовка робочої і порівняльної проб аналі-

зованої турбінної оливи; виконання вимірювальних операцій, розрахунок концен-

трації іонолу в аналізованій турбінній оливі. Вимірювання густини турбінної оли-

ви виконують по ГОСТ 3900-85. 

       Приготування порівняльної проби турбінної оливи: в склянку для  зважу-

вання налити 5 см3 аналізованої турбінної оливи і додати до неї 0,0015 г твердого 

іонолу; розмістити склянку із сумішшю турбінної оливи і іонолу на електроплитці 

і при температурі 50 0С розчинити твердий іонол; отриману гомогенну рідку су-

міш порівняльного розчину іонолу в аналізованій пробі турбінної оливи охолоди-

ти до кімнатної температури. 

       Робоча проба аналізованої турбінної оливи: в шприці № 1 типу «Ре-

корд» поршень вивести в крайнє нижнє положення; помістити в шприц Vтм = 5 

см3 очищеної аналізованої турбінної оливи; додати в шприц  

Vсп = 1 см3 етанолу; герметизувати шприц заглушкою; струшувати 2 хв.; встано-

вити в склянку в вертикальному положенні заглушкою доверху (відстоювання ви-

конувати 2 год.). 

       Порівняльна проба аналізованої турбінної оливи. В шприц № 2 типу 

«Рекорд» поршень вивести в крайнє нижнє положення; помістити в шприц Vтм = 5 

см3 очищеної силікагелем аналізованої турбінної оливи; додати в шприц Vсп = 1 

см3 стандартного зразка іонолу в вигляді його розчину в етанолі (1% мас.); герме-

тизувати шприц заглушкою; струшувати 2 хв.; встановити в склянку в вертикаль-

ному положенні заглушкою доверху (відстоювання виконувати 2 год.). 

        Екстракція іонолу із турбінної оливи і вимірювання площ хромато-

графічних піків: 

       А. Вставити шприц №1 (робоча проба аналізованої турбінної оливи) в 

штатив в вертикальному положенні заглушкою догори і зняти заглушку; поршнем 

шприца перемістити суміш «турбінна олива – етанол» як можна ближче до канюлі 

шприца; відібрати за допомогою шприца об’ємом 1–2 см3 екстракт іонолу із 

шприца № 1 і перенести спиртовий екстракт в накопичувальну ємність; за допо-
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могою мікрошприца відібрати із накопичувальної ємності і потім ввести 

1–10 мм3 екстракту іонолу в випарник хроматографу; виміряти площу ГХ піків 

іонолу; операцію вводу екстракту іонолу в випарник хроматографа виконувати не 

менше 3-х разів; розрахувати середню площу ГХ піку іонолу Sраб; відносне СКО 

(σs) для трьох паралельних вимірювань площі ГХ піків визначають за формулою 

(А.6.1.). Середню площу ГХ піку визначають по формулі (А.6.2.). 

      Встановити шприц № 2 ( порівняльна проба аналізованої турбінної оли-

ви) в штатив в вертикальному положенні заглушкою догори і зняти заглушку; по-

ршнем шприца перемістити суміш «турбінна олива – етанол» як можна ближче до 

канюлі шприца; відібрати за допомогою шприца об’ємом 1–2 см3 екстракт іонолу 

із шприца № 2 і перенести спиртовий екстракт в накопичувальну ємність; за до-

помогою мікрошприца відібрати із накопичувальної ємності і потім ввести 1–10 

мм3 екстракту іонолу в випарник хроматографу; виміряти площу ГХ піків іонолу; 

операцію вводу екстракту іонолу в випарник хроматографа виконувати не менше 

3-х разів; розрахувати середню площу ГХ піку іонолу Sсрав; відносне СКО (σs) для 

трьох паралельних вимірювань площі ГХ піків визначають за формулою (Б.6.1.). 

Середню площу ГХ піку визначають по формулі (Б.6.2.). 

       В. Об’єми екстрактів, що беруться із відповідних накопичувальних єм-

ностей і вводяться за допомогою мікрошприца в випарник хроматографа, повинні 

бути однакові. 

       Розрахунок концентрації іонолу в турбінній оливі. 

      Концентрацію іонолу в турбінній оливі, СА, % мас., вираховують по фо-

рмулі:  

                                   СА = 
)(

100

робпорівтмтм
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SSV

SM






,                                       (Б.7.3)  

       де Sроб – середнє значення площі ГХ піку іонолу в екстракті із робочої проби 

турбінної оливи; 

      Sпорів – середнє значення площі ГХ піку іонолу, що відповідає концент-

рації іонолу в екстракті із порівняльної роби турбінної оливи;  
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      Vтм – об’єм аналізованої проби турбінної оливи, см3, в який 

додано твердий іонолу в кількості M, г;  

      ρтм – густина проби аналізованої турбінної оливи, г/см3. 

         Б.7.3  Оцінка похибки газохроматографіного аналізу  

       Сумарні похибки результатів визначення значень коефіцієнтів розподі-

лення Ки для іонолу і вмісту іонолу СО, СА в турбінній оливі оцінюється у відпо-

відності до вимог ГОСТ 8.207-76 «Прямые измерения с многократными наблюде-

ниями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положення». 

      Оцінку розсіювання результатів вимірювання виконують по нижче при-

веденим формулам і на кожному етапі хроматографічного аналізу. 

      Результат вимірювання і оцінка його середнього квадратичного від-

хилення.  

      Середнє квадратичне відхилення результатів вимірювання Sx від серед-

нього арифметичного значення вимірювання хс розраховують по формулі: 

                                      Sx =
)1(
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,                                                  (Б.7.4) 

де n – кількість вимірювань;  

     xi  – результат i-го одиничного вимірювання.  

      Довірчий діапазон ε (без врахування знаку) випадкової похибки резуль-

тату вимірювання визначаються по формулі: 

ε = t(p,f)  Sx,                                (Б.7.5) 

де t(р,f) – коефіцієнт нормованих відхилень в залежності від числа степенів 

свободи f = n – 1. При n = 5 и Р = 0,95, t(р,f) = 2,78. 

       Середньоквадратичну відносну похибку вимірювань  i (в %) визнача-

ють по формулі:  

                                           i = 100  
c

x

x

S
.                               (Б.7.6) 
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       Довірчий діапазон невиключеної систематичної похибки 

результату вимірювання. Невиключена систематична похибка результату вимі-

рювання утворюється із складових, в якості яких можуть бути  невиключені сис-

тематичні похибки методів вимірювань, засобів вимірювань та т. п. 

      Відносну невиключену систематичну похибку  і(відн) розраховують по 

формулі:  

                                   і(відн) = k ∙ 2

i ,                                           (Б.7.7) 

де Θi – відносна невиключена систематична похибка кожного етапу проце-

дури вимірювання;  

     k  – коефіцієнт, що визначається в залежності від прийнятої довірчої 

ймовірності і залежить від числа суми похибок: k = 1,1 при довірчій ймовірності Р 

= 0,95 і числі суми похибок m = 3 

       Межу сумарної похибки результату вимірювань Δ оцінюють в залежно-

сті від величини відношення  i(відн) /Sx. Якщо відношення менше 0,8 то Δ = ε. Як-

що це відношення більше 8, то Δ =  i(відн). Якщо це відношення знаходиться в ін-

тервалі 0,8 – 8, то значення Δ розраховують за формулою:  

                                            Δ = К  Sу,              (Б.7.8) 

де К – коефіцієнт, який залежить від відношення випадкової і невиключеної 

систематичних похибок; 

     Sу – сумарне середньоквадратичне відхилення результату вимірювання. 

       Коефіцієнт К розраховують по формулі:  

                                           К = 
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де m – число сумарних похибок.  

       Сумарне середньоквадратичне відхилення результату вимірювання роз-

раховують по формулі:  

        Sу = 
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.                          (Б.7.10) 

     Оцінка Sx і  i  може бути виражена в абсолютних одиницях.  
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     Абсолютну невиключену систематичну похибку розраховують 

по формулі:  

           i(абс) = хс   i(відн).                                     (Б.7.11)  

      Результат вимірювання повинен бути представлений у вигляді:  

                                                  хс ± Δ.                                                         (Б.7.12)  
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ДОДАТОК В. 
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