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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Пожежі і вибухи в резервуарах нафтобаз та 

нафтопереробних заводів призводять до загибелі людей, значних 

матеріальних збитків та можуть впливати на економіку держави та 

соціально-політичну ситуацію. Заповнення цистерн і резервуарів 

нафтопродуктами є найбільш небезпечною технологічною операцією, в 

якій розряд статичної електрики (СЕ) досить часто призводить до 

виникнення пожеж і вибухів. 

Безпосередньо від розрядів СЕ на об'єктах нафтогазової галузі в 

Казахстані виникло 3 пожежі з 87 пожеж, що мали місце за період з 2005 

по 2010 роки. Постійно фіксується безліч випадків займання 

вуглеводневих діелектричних рідин (ВВДР) в технологічному обладнанні 

та автомобілях саме під час виконання технологічних операцій зливу-

наливу. 

Дослідження процесів, що протікають при проведенні операцій з 

наповнення резервуарів ВВДР, є важливим напрямком забезпечення 

пожежної безпеки. Застосовувані до теперішнього часу заходи щодо 

попередження накопичення заряду СЕ, що включають заземлення 

резервуарів і трубопроводів, зниження швидкості руху ВВДР, 

завантаження рідини під шар нафтопродукту, використання різного роду 

нейтралізаторів, заповнення парового простору резервуара 

нейтральними газами та інші заходи, що  не забезпечують повного 

захисту від виникнення електростатичних іскор з потужністю, 

достатньої для займання пароповітряного середовища. 

Розробкою заходів, що забезпечують запобігання виникнення пожеж 

та вибухів від розрядів статичної електрики, а також теоретичними й 

експериментальними дослідженнями процесу статичної електризації 

вуглеводневих діелектричних рідин, займалися такі автори як: J. Gavis, 

I. Koszman, В.В. Захарченко, В.Л. Галка, К.В. Рибаков, Е.Ф. Мажар, 

Б.К. Максимов, К.Б. Щигловський, А.Е. Путко, С.І. Кицис,  

O. Stern, T. Paillat, E. Moreau, G. Touchard, Л. Трофiмов. 

Дослідження, які раніше були проведені фахівцями, в основному 

стосувалися процесів нейтралізації електростатичного заряду (ЕЗ), 

внесеного з потоком ВВДР у резервуар, і не в повній мірі враховували 

електризацію, що виникає безпосередньо при заповненні резервуарів. 

Тому питання про величину ЕЗ, який додатково утворюється при 

заповненні резервуарів, у паровому просторі резервуара залишається 

відкритим. 

Тому робота, яка присвячена вивченню процесів, що викликають 

утворення додаткового ЕЗ у резервуарах при завантаженні ВВДР, і 

розробці заходів щодо його зменшення, є актуальною.  

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

Робота виконувалася на кафедрі пожежної і техногенної безпеки  об'єктів 



4 

та технологій Національного університету цивільного захисту України 

(НУЦЗ України) у рамках Концепції Державної цільової програми 

забезпечення пожежної безпеки на 2011–2015 роки,  науково-дослідної 

роботи  "Дослідження способів зниження пожежної небезпеки процесів 

зберігання легкозаймистих та горючих рідин" (держ. реєстраційний 

номер – 0116U002007), в якій автор брав участь у якості виконавця та 

НДР «Проведення досліджень з оцінки та управління ризиками 

пожежонебезпечних технологічних процесів у нафтогазовій галузі 

Республіки Казахстан» (№ держ. реєстрації 0111РК00085 від 14.01.14), 

що проводиться в рамках Республіканської бюджетної програми 

«Прикладні наукові дослідження в області надзвичайних ситуацій» 

(Казахстан). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

зниження пожежовибухонебезпеки процесу завантаження в резервуари 

горючих і легкозаймистих речовин за рахунок застосування 

приймально-роздавального пристрою, що дозволяє зменшити до 

безпечних величин заряд на поверхні ВВДР, що завантажують. 

Відповідно до поставленої мети дисертаційної роботи 

сформульовано наступні задачі дослідження:  

1. Провести аналіз способів, що  забезпечують підвищення 

пожежовибухобезпеки при проведенні технологічних процесів 

завантаження горючих рідин (ГР) і легкозаймистих рідин (ЛЗР) у 

резервуари; 

2. Обґрунтувати показник (критерій) зниження 

пожежовибухонебезпеки процесу завантаження в резервуари горючих і 

легкозаймистих речовин; 

3. Провести моделювання процесу заповнення ГР і ЛЗР 

резервуарів; 

4. Розробити завантажувальний пристрій, що дозволяє 

підвищити пожежовибухобезпеку операції наповнення резервуарів ГР  та 

ЛЗР, шляхом зниження додатково генерованого ЕЗ; 

5. Провести комплекс експериментальних досліджень з 

визначення напруженості електростатичного поля, сформованого на 

поверхні приймального резервуара 

6. Отримати оцінки ефективності використання розробленого 

завантажувального пристрою. 

Об'єкт дослідження - пожежовибухобезпека об'єктів зберігання 

ГР і ЛЗР, що обумовлена виникненням розрядів статичної електрики в 

паровому просторі резервуара при надходженні  до нього горючих 

рідин. 

Предмет дослідження - процеси утворення і релаксації ЕЗ, що 

визначають пожежовибухобезпеку при завантаженні горючих рідин у 

резервуари. 

Методи дослідження. Для досягнення мети і вирішення 
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поставлених задач були використані теоретичні та експериментальні 

методи досліджень: експериментальні натурні та лабораторні 

дослідження; теоретичні дослідження руху рідини в резервуарі 

проводилися за допомогою розв’язання  системи диференціальних рівнянь 

Нав’є-Стокса методом кінцевих елементів; методи математичної 

статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в зниженні 

пожежовибухонебезпеки процесу завантаження в резервуари горючих та 

легкозаймистих речовин, а саме:  

 вперше запропоновано аналітичну модель для розрахунку часу 

релаксації, внесеного з потоком ВВДР ЕЗ, із урахуванням змінної 

площі контакту ВВДР із поверхнею резервуара, а також швидкості 

релаксації носіїв ЕЗ (іонна та катафорична провідність); 

 вперше отримані експериментальні дані про величину ЕЗ, що 

утворюється в резервуарі при надходженні до нього ВВДР; 

 подальшого розвитку набуло використання приймально-

роздавальних пристроїв, що забезпечують перебування струменя, 

який надходить у резервуар ВВДР у затопленому стані, протягом 

часу, який є достатнім для релаксації ЕЗ, внесеного в резервуар з 

потоком рідини; 

 подальшого розвитку набуло забезпечення 

пожежовибухонебезпеки резервуарів, яке полягає в запобіганні 

виносу на поверхню рідини електростатичного заряду, що 

утворюється при поділі подвійного електричного шару ВВДР, який 

знаходиться на поверхні стінок резервуара, і розділяється, 

піднімаючись по стінках потоком ВВДР, що завантажується. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані в роботі 

результати теоретичних та експериментальних досліджень щодо 

зниження пожежовибухонебезпеки процесу завантаження в резервуари 

горючих і легкозаймистих речовин дозволяють зменшити до безпечних 

величин електричний заряд на поверхні ВВДР, що завантажується. 

Результати роботи, а саме: експериментальні дослідження з 

накопичення додаткового ЕЗ на резервуарному обладнанні – 

використані Науково-дослідним інститутом пожежної безпеки об'єктів 

нафтогазового сектора Республіки Казахстан при розробці рекомендацій 

щодо підвищення рівня пожежної безпеки об'єктів нафтогазового 

сектора Республіки Казахстан (акт від 28.03.2019 р.). 

Матеріали дисертації впроваджені в освітній процес 

Кокшетауського технічного інституту Комітету з надзвичайних ситуацій 

Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан (акт від 15.03.2019 

р.) та Національного університету цивільного захисту України (акт від 

12.03.2019 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою 

автора. У наукових роботах, опублікованих у співавторстві, особистий 

внесок здобувача полягає в наступному:  

у роботах [1, 11] обґрунтував необхідність досліджень для 

підвищення пожежної безпеки в резервуарних парках; 

у роботах [5, 10] автор проаналізував причини виникнення вибухів 

у резервуарах; 

у роботі [7]  виготовив дослідну лабораторну установку і провів 

вимірювання величини додаткового ЕЗ, що утворюється на поверхні 

ВВДР при її завантаженні в резервуар, часу витоку ЕЗ, величини 

залишкового заряду в резервуарі; 

у роботі [8] наведені результати експериментальних лабораторних 

і польових випробувань вибухобезпечного приймально-роздавального 

пристрою, що дозволяє знизити утворення поверхневого 

електростатичного заряду, а також проведено моделювання процесу 

поведінки потоку рідини з використанням програмного комплексу 

FlowVision; у роботі [9] автор провів експериментальне визначення 

електростатичного заряду на поверхні вуглеводневих діелектричних 

рідин при їх завантаженні в ємності; у роботі [12] провів визначення 

енергії розряду статичної електрики з падаючої краплі нафтопродукту; у 

роботі [15] розробив підходи до контролю заряду, що формується в 

процесі завантаження ГР в резервуари; у роботах [7, 13] проведено 

контроль величини статичного заряду при проведенні робіт з 

нафтопродуктами; у роботах [3, 6, 14] провів  експериментальні 

дослідження та отримав залежності, які дозволяють визначити час 

релаксації ЕЗ, що надходить з ВВДР; у роботі [16] розробив  

приймально-роздавальний пристрій, що  попереджує утворення 

електростатичного заряду в резервуарі при його завантаженні;  у роботах 

[2, 4] визначено константи часу релаксації ЕЗ в ГР і механізм утворення 

додаткового електростатичного заряду в резервуарі при його 

завантаженні; у роботах [17, 18] запатентував розроблений приймально-

роздавальний пристрій, що попереджує утворення електростатичного 

заряду, та пристрій для визначення рівня електризація нафти в 

нафтопродуктах. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й 

результати роботи доповідалися та обговорювалися на: Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Об'єднання теорії та практики - запорука 

підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів» (м. Харків, 

2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

технiчних та соцiально-гуманiтарніх наук у забезпеченнi дiяльностi 

служби цивільного захисту» (м. Черкаси, 2013); III і IV Міжнародних 

науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми пожежної 

безпеки, попередження і ліквідації НС» (м. Кокшетау, 2012 і 2013 рр.); VII 
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Міжнародній науково-практичній конференції курсантів (студентів), 

слухачів магістратури та ад'юнктів (аспірантів) «Забезпечення безпеки 

життєдіяльності: проблеми і перспективи» (м. Мінськ, 2013); Міжнародній 

конференції молодих вчених «Попередження та ліквідація надзвичайних 

ситуацій» (м. Мінськ, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Надзвичайні ситуації: теорія, практика, інновації» (м Гомель, 2014 і  

2016 рр.); Міжвузівській науково-практичній конференції «Теорія і 

практика цивільного захисту» (м. Кокшетау, 2014). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковані в 9 

наукових статтях, в тому числі, в семи іноземних виданнях, у 7 

доповідях на міжнародних і національних наукових конференціях і у 

двох патентах на корисну модель. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, 

вступу, 4 розділів, загальних висновків, переліку використаних джерел  і 

додатків. Повний обсяг дисертації становить 159 сторінок 

машинописного тексту і включає: основну частину обсягом 117 

сторінок, у тому числі: 41 ілюстрація, 5 таблиць та список використаних 

джерел із 176 найменувань. Дисертаційна робота включає 1 додаток , 

розміщений на 6 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми роботи, сформульовано 

мету, задачі дослідження, викладено наукову новизну та практичне 

значення отриманих результатів, показано особистий внесок здобувача 

та апробацію результатів дисертаційного дослідження. 

У першому розділі проведено аналіз даних про пожежі, що 

виникають при заповненні резервуарів горючими рідинами від  розрядів 

статичної електрики, які мали місце в різних країнах. Прокласифіковані 

причини та способи попередження пожеж та вибухів (рис. 1). 

Крім того, проаналізовано відомості в механізмах утворення ЕЗ при 

русі ВВДР та відзначено, що основним серед них є взаємодія позитивно і 

негативно заряджених іонів рідини зі стінками каналів. На підставі 

проведених досліджень встановлено, що носіями ЕЗ у діелектричній 

рідині, крім електронів, можуть бути електрично заряджені структури 

(різні іони), що складаються з окремих іонізованих атомів, молекул, 

радикалів або більших утворень. Механізм електризації (поділу зарядів) 

вихідного квазінейтрального середовища складається з таких процесів, як 

конвективний перенос іонів, що рухаються рідиною, дифузія іонів через 

градієнта концентрацій, дрейф заряджених частинок в індукованому 

електричному полі. 
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Рис. 1. Способи попередження (уникнення) пожеж і вибухів 

 

При аналізі показників електризації вуглеводневих рідин відзначено, 

що при розрахунку цих величин використовується час релаксації ЕЗ, 

визначення якого проводиться згідно з виразами, що включають поняття 

діелектричної проникності середовища, укладеної між подвійним 

електричним шаром, сформованим на кордоні розділу фаз. 

Дане середовище по чисельній величині не відповідає жодній з 

контактуючих фаз, що, в підсумку, призводить до розрахункових величин 

показників електризації, які не збігаються з результатами експериментів. 

Відзначено, що проаналізовані джерела містять інформацію про 

накопичення заряду при русі по трубопроводах, а утворення  ЕЗ 

безпосередньо під час руху ВВДР під час завантаження в резервуари не 

враховувалося, бо приймалося незначним у порівнянні з внесеним ЕЗ з 

рідиною, що надходить. Встановлено, що наявність багатьох поверхонь 

розділу фаз у самій ємності може обумовлювати подальше утворення ЕЗ і 

сприяти виникненню іскрового розряду достатньої потужності в 

парогазовому середовищі з подальшими важкими аваріями. 

У другому  розділі наведені результати моделювання руху ВВДР, 

що виникає при завантаженні рідини в резервуар. 

Для визначення величини електризації вуглеводневих рідин при 

потраплянні до резервуару, необхідно було провести розрахунок 

гідродинамічних характеристик турбулентної течії, викликаної 

циркуляцією нафтопродуктів у вертикальному циліндричному резервуарі 

при його заповненні. 
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Математичний опис турбулентного руху ґрунтується на рівняннях 

нерозривності і рівнянні руху в'язкої нестисливої рідини - рівнянні Нав'є-

Стокса, в які підставляється істинна швидкість, що виражається як сума 

осередненої за часом і пульсаційної. Ці рівняння можуть бути записані у 

вигляді системи (1) 
 

 

 

            (1) 

 

 

 

, 

де u(x,y,z); v(x,y,z); w(x,y,z) – невідомі функції, що складають поле; fi – 

джерела зовнішніх сил; u(x,y,z) – швидкість; p(x,y,z) – поле тиску; ρ – 

густина; µ – коефіцієнт  динамічної в’язкості; µТ – коефіцієнт  

турбулентної в’язкості. 

Вихідні дані для моделювання наведені в табл.1 та в табл. 2.  

 

Таблиця 1. – Габаритні розміри резервуару для тривимірного моделювання 

в  КОМПАС-3D 

 

Позначення Об’єм, Vрез, м
3 Діаметр, Dрез, мм Висота, h, мм 

РВС - 100 100 4730 5960 

РВС – 1000 1000 10430 11920 

РВС - 10000 10000 28500 17880 

 

Таблиця 2. - Основні параметри патрубків у стінці резервуара 

 

Умовний 

прохід 

патрубка, 

мм 

Мінімальна 

товщина, мм 

Мінімальна 

відстань від 

фланця до 

стінки, мм 

Мінімальна відстань від 

днища до вісі патрубка, мм 

обичайка 

патрубка 

фланця з посиленою 

кільцевою 

накладкою 

з посиленою 

П подібною 

накладкою 

100 6 23 200 250 - 

300 8 28 250 450 - 

600 12 45 350 - 600 
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На рис. 2 і 3 представлені картини миттєвих швидкостей окремих 

цівок рідини в об’ємі резервуара при завантаженні. 

 

  

 

Рис.2. - Миттєві швидкості 

окремих потоків всередині 

резервуара, що заповнюється 

(виконано в програмі Solidworks) 

 

Рис.3. - Вертикальний розріз з полями 

швидкостей в з резервуарі, що 

заповнюється, V = 25 м3 

 

Розподіл струменя рідини в обсязі резервуара, рух по стінках, 

завихрення й утворення туману, отримані з використанням програми 

FlowVision для різних швидкостей у завантажувальному патрубку в різні 

моменти від початку завантаження представлені на рис. 4. 

Отримані за допомогою програмного комплексу FlowVision 

результати (візуалізовані процеси надходження ВВДР у резервуари різного 

діаметру) дозволили зробити висновок про те, що при завантаженні рідини 

вона починає не послідовно знизу догори заповнювати резервуар, а 

підніматися по стінках за рахунок поверхневого натягу і динамічного 

напору. Залежно від швидкості надходження рідини в резервуар струмінь 

або починає розпорошуватися при ударі об газове середовище резервуара, 

а також через різні вихроподібні процеси, що призводять до захоплення 

газової фази об'ємом рідини. При цьому відбувається додаткове утворення 

ЕЗ і його перерозподіл.  

Механізм заряджання діелектричної рідини, що надходить до 

резервуару при омиванні поверхні стінок резервуара рідиною можна 

представити наступним чином: потік рідини, що піднімається вздовж 

стінок, призводить до поділу подвійного електричного шару, який до 

завантаження знаходився в стані рівноваги і був присутній на поверхні 

стінок резервуара. При цьому одна з обкладок подвійного шару 

залишається на стінці резервуара, а друга, що має деякий заряд, 

захоплюється рухомою рідиною і переходить в її об’єм. Після поділу 

поверхонь контакту спостерігається рекомбінація зарядів за рахунок 
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електропровідності й іонних процесів у кожному з об'єктів: нафтопродукті 

і стінці резервуара. При малих швидкостях надходження нафтопродукту 

швидкість руху рідини по стінці невелика і поділ подвійного електричного 

шару не призводить до утворення додаткового заряду, оскільки утворений 

заряд встигає релаксувати. У пристінній області рекомбінація заряду 

стінки проходить, в основному за рахунок електропровідності. При 

високих поверхневих опорах (наявність відкладень), у тому числі, що 

містять сірку, рекомбінація ЕЗ відбувається і за рахунок газорозрядних 

процесів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. - Поведінки струменя нафти при завантаженні в резервуар в 

початкові моменти часу (об’єм резервуару 100 м3, обсяг моделі для 

розрахунку розбитий на 5038 осередків, діаметр резервуара 4730 мм.)  

 

Аналіз отриманих за допомогою програмного комплексу FlowVision 

картин поведінки рідини при завантаженні показав механізм впливу 

швидкості надходження рідини на величину ЕЗ. Зі збільшенням швидкості 

надходження нафтопродуктів і, відповідно, поділу подвійного 

електричного шару на більшій поверхні зростає величина заряду, що 

виноситься на поверхню рідини. 

У третьому розділі представлені результати теоретичного 

розрахунку величини ЕЗ, який може утворитися в ВВДР, запропоновано та 

розроблено приймально-роздавальний пристрій та проведено порівняння 

величини напруженості з його використанням та без нього.  

Розрахунками показано, що присутність частинок води, що осідають, 
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може призвести до виникнення критичних величин напруженості 

електростатичного поля (більше 30 кВ/см) на поверхні вуглеводневої 

рідини. 

Визначено величини діаметра і заряду окремих крапель 

вуглеводневої рідини, при перевищенні яких можливе виникнення 

іскрового розряду між окремими зарядженими краплями або краплею і 

стінкою резервуара, який призведе до займання парів вуглеводневої рідини 

при проведенні завантажувальних операцій. Величина заряду для 

отримання розряду потужності - не менше 0,28 мДж, для крапель різного 

розміру становить від 2,49·10-11 Кл (для краплі радіусом 0,01 мкм) до 

2,49·10-8 Кл (для краплі з радіусом 10 мм). 

З огляду на те, що релаксація кожного з типів зарядів (іонний і 

катафоричний) протікає зі своєю швидкістю і механізм розряду іонних 

носіїв заряду не відповідає механізму і швидкості розряду вільних 

електронів, загальний час релаксації ЕЗ у резервуарі буде визначатися 

процесом релаксації, що протікає найбільш повільно, а саме, процес 

релаксації заряджених колоїдних частинок. 

Час релаксації заряду, сформованого іонною провідністю, визначався 

відповідно до отриманої залежності 

 

,   (2) 

 

де ε0 – електрична стала 8,854·10–12, Ф/м; ε – діелектрична проникність; ks – 

коефіцієнт, що враховує площу витоку заряду (площа стінок резервуара, 

яка має контакт з рідиною); qіон – об'ємна щільність заряду, що забезпечує 

іонну провідність, Кл/м3; xi – доля носіїв іонної провідності; 9·10-10 – 

емпіричний коефіцієнт, Кл/(Дж0,25·м3); Wmin – мінімальна енергія 

запалювання, Дж; φ – безрозмірний коефіцієнт; σнат – поверхневий натяг 

ВВДР, Дж/м2; kп  – постійна часу релаксації заряду в рідині, kп = ε0·ε·Rν, с; 

ħ – переводний коефіцієнт, який дорівнює 1, с3/кг; Rν – питомий об'ємний 

електричний опір рідини, Ом∙м; æіон – питома іонна електропровідність 

ВВДР, Ом-1·м-1. 

Час релаксації заряду, внесеного в резервуар носіями катафоричної 

провідності, дорівнює (3) 

 

  (3) 
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де kкон – безрозмірний коефіцієнт, що враховує конструкцію 

резервуара і конструкцію завантажувального патрубка; qкат – об'ємна 

щільність заряду, що забезпечує катафоричну провідність, Кл/м3; (1–xi) – 

частка носіїв катафоричної провідності від носіїв всіх типів зарядів; æкат – 

питома катафорична електропровідність ВВДР, Ом-1·м-1. 

Коефіцієнт kкон враховує обертальні процеси руху рідини при її 

завантаженні в резервуар, які залежать як від виду завантажувального 

патрубка, так і кривини днища і швидкості завантаження рідини в 

резервуар, встановлюється експериментально для кожного виду резервуара 

або за допомогою гідродинамічного моделювання. 

Проведено розрахунки мінімального часу, який має бути 

забезпечено, щоб струмінь рідини залишався в затопленому стані, для 

попередження виносу заряду небезпечної величини на поверхню рідини, та 

доведено, що це мінімальний час має перевищувати 1,4 с. 

Для попередження утворення додаткового ЕЗ, що формується при 

завантаженні ВВДР у резервуар, було розроблено приймально-

роздавальний пристрій (ПРП) – заспокоювач, мета якого – забезпечити 

перебування потоку рідини в об'ємі рідини заданий час до виходу на 

поверхню і запобігти поділу подвійного електричного шару на поверхні 

стінок резервуара. Принцип дії завантажувального пристрою (рисунок 5) 

полягає в розміщенні в резервуарі напівкруглої стінки, яка повністю 

відокремлює область надходження рідини в резервуар від всього об'єму 

рідини. Поворотна кришка ПРП у відсутності подачі рідини в резервуар 

спирається на стінки секції. 

 

 

Рис. 5. - Схема вибухобезпечного приймально-роздавального 

пристрою (ПРП): 1 - впускний патрубок; 2 - стінка резервуара;  

3 - напівкругла стінка секції; 4 - поворотна кришка 

 

ПРП забезпечує можливість виконувати заповнення резервуара без 

розбризкування потоку, під шар товарного продукту, при будь-якій 

швидкості рідини, тому що приймальний патрубок резервуара залишається 
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завжди затопленим. Натурні експериментальні дослідження 

завантажувального пристрою, який забезпечує зниження ЕЗ, що 

виноситься на поверхню завантажуваної в резервуар рідини, проводилися 

на полігоні. 

Дослідження проводилися з об’ємами рідин, які дорівнюють 2000 і 

2500 см3, впускна труба сталева. Спочатку в ємність завантажували 

досліджувану рідину без завантажувального пристрою, потім нову порцію 

тієї ж рідини заливали з використанням завантажувального пристрою. 

Результати вимірювання величини напруженості над поверхнею рідини 

наведені на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. – Зміна напруженості над поверхнею ГР з використанням 

ПРП і без нього (об’єм 2000 см3) 

 

Аналогічні результати були отримані й для 2500 см3, де зміна 

напруження  склала від 58% до 97%. Таким чином, слід відзначити значну 

ефективність запропонованого ПРП. 

У четвертому розділі наведені результати теоретичних розрахунків 

та експериментального дослідження процесу електризації ВВДР при 

наповненні резервуарів. 

Предметом дослідження були процеси додаткової електризації нафти 

і нафтопродуктів при заповненні резервуарів і процеси релаксації 

об'ємного ЕЗ діелектричних рідин у резервуарах. При визначенні значень 

параметрів вимірюваних величин застосовувалися технічні засоби з 

нормованими метрологічними властивостями. Похибка вимірювання 

величини напруженості визначалася похибкою самого пристрою ВПЕП-1. 

Дослідження зміни поверхневого заряду при надходженні УВДЖ до 

резервуару проводили на лабораторній установці, схема якої наведена на 
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рис. 7. Лабораторна установка являла собою дві ємності, з'єднані трубою. 

ВВДР надходила з однієї ємності в іншу самопливом і при русі по трубі 

ВВДР отримувала ЕЗ. Над поверхнею рідини приймального резервуара 

розміщувався електрод. На електроді формувався наведений ЕЗ від 

зарядженої поверхні рідини в приймальному резервуарі. Електрод 

пов'язаний екранованим проводом із металевим диском, на якому також 

формувався ЕЗ. 

 

 

Рис. 7. – Принципова схема лабораторної установки: 1 - ємність з 

вихідної рідиною; 2 - знімна труба; 3 - штатив; 4 - приймальна ємність; 5 - 

електрод; 6 - екранований провід; 7 - заземлення проводів; 8 - диск для 

знімання сигналу; 9 - електроізоляційна підставка; 10 – вимірювальний 

прилад; 11 - шарнірний пристрій для обертання приймальній ємності; 12 - 

заземлена сітка; 13 - полімерний екран; 14 - тримач; 15 - двоходовий кран. 

 

За допомогою вимірювального приладу ВПЕП-1 вимірювалася 

величина поверхневого заряду і напруженість електростатичного поля на 

металевому диску. Вся установка для виключення впливу зовнішніх полів і 

випадкових ЕЗ поміщувалася в полімерний корпус, виконаний з оргскла і 

покритий металевою заземленою сіткою. 

З'єднувальні дроти - 6 поміщувалися в заземлений металевий кожух. 

Вимірювальний прилад ВПЕП-1 - 10 дозволяв визначати величини 

поверхневого заряду в межах від 0,02 до 10 мкКл/м2 і напруженість 

електростатичного поля - від 2 до 1000 кВ/м. 

Експериментально визначено швидкість стікання заряду 

некатафоричного походження. Експерименти показали, що, залежно від 

величини вихідного заряду (в експериментах від 1,8 до 14 мкКл/м2), 

змінюється час розсіювання заряду, сформованого надлишком електронів. 

Навіть при невеликій величині вихідного заряду (1,8 мкКл / м2) час його 

витоку досягає 60 с. Також експериментально визначена швидкість 
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стікання заряду катафоричного походження. Результати вимірювань 

показали, що заряд катафоричного походження повністю не зникає з 

поверхні НП досить тривалий час - більше 400 с. 

Методика проведення дослідження полягала в наступному. 

Вимірювач параметрів електростатичного поля ВПЕП -1 встановлювали на 

відстані 10 см від місця на поверхні резервуара, заповненого нафтою. 

Торканням заземленою щіткою домагалися обнулення заряду на поверхні 

резервуара. Такі вимірювання провели як при незаземленому резервуарі, 

так і при заземленому. При цьому змінювали діаметр проводу заземлення.  

Результати експериментів наведені на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. – Залежність (взаємозв’язок) максимального заряду від часу 

релаксації заряду некатафоричного походження: 1 – із заземленням; 2 – без 

заземлення 

 

Аналіз рисунку показує, що вплив товщини провідника досить не 

суттєвий, у той час, як наявність заземлення призводить до зменшення 

часу релаксації в кілька разів та величини  максимального заряду більш 

ніж в 10 разів. 

Результати проведених експериментальних досліджень зміни 

напруженості над поверхнею рідини,  з межами довірчих інтервалів, 

наведені у рис. 9 та 10. 

Результати експерименту показали, що під час вступу ВВДР у 

резервуар без омивання стінок напруженість над поверхнею рідини менше, 

ніж при надходженні рідини з омиванням стінок резервуара. Причому 

приріст на одиницю об'єму рідини зі збільшенням об'єму рідини 

зменшується. Це можна пояснити тим, що площа поверхні стінок, що 

омивається, стає менше при однакових обсягах прийомних резервуарів для 

досліджуваних об'ємів рідини. 

2 

1 

τ, с 

q, мкКл/м2 
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Крім того, це побічно підтверджує той факт, що частина ЕЗ релаксує 

в об'ємі рідини до виходу на поверхню ВВДР, що в результаті фіксується 

як менший поверхневий заряд. 
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Рис.  9. - Зміна напруженості над поверхнею рідини (нафта): труба 

сталева, Dвн = 0,01 м, l = 1,5 м, 1 - лінія без омивання стінок, 2 - лінія після 

омивання стінок, з'єднувальні криві на графіку - поліноми другого порядку 

 

 

Рис.  10. - Зміна напруженості над поверхнею рідини (бензин): труба 

сталева, Dвн = 0,01 м, l = 1,5 м, 1 - лінія без омивання стінок, 2 - лінія після 

омивання стінок, з'єднувальні криві на графіку - поліноми другого порядку 
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Приріст напруженості для обсягу 2500 мл в окремих випадках 

доходив до 25%, у порівнянні з напруженістю, що формується над 

поверхнею ВВДР при потраплянні до резервуару без омивання його стінок. 

Показано, що приріст напруженості при обмиванні рідиною стінок 

приймальної ємності відбувається на всіх розглянутих обсягах рідини. 

Розходження окремих значень величин напруженості при однакових 

умовах проведення дослідів говорить, в першу чергу, про вплив  

неконтрольованого розбризкування рідини. 

Для визначення працездатності завантажувального пристрою, що 

забезпечує зниження ЕЗ, були проведені натурні експериментальні 

дослідження. 

Експериментальна установка (рис. 11) складалася з естакади, 

основного резервуара, попередньо заповненого бензином АІ-92, і 

приймальних резервуарів із вбудованим завантажувальним пристроєм і без 

завантажувального пристрою. Приймальні резервуари з'єднувалися з 

основним резервуаром трубопроводом з вентилем. ВВДР надходила 

самопливом. Обидва резервуари були встановлені на діелектричну 

підставку з вулканізованої листової гуми для виключення витоку ЕЗ, що 

утворюється. Приймальний резервуар із вбудованим завантажувальним 

пристроєм заземлювали.  

 

 

 

Рис. 11. - Схема та фото експериментальної установки: 1 - основний 

резервуар; 2 - вентиль; 3 - сполучна труба; 4 - приймальний резервуар; 5 - 

вимірювальний прилад; 6 - заземлення; 7 - ізоляційні прокладки; 8 - 

завантажувальний пристрій; 9 - насадка на трубу; 10 - естакада 

 

Результати експериментальних досліджень завантажувального 

пристрою показали, що напруженість електростатичного поля, 
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сформованого на поверхні приймального резервуара, в 20 разів менше 

при використанні розробленого завантажувального пристрою, і 

загальний заряд, відведений зі струмом витоку, в середньому в 300 разів 

менше, ніж заряд, відведений від резервуара, що не має 

завантажувального пристрою.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі, яка є завершеним науковим дослідженням, 

наведено результати розв’язання актуальної науково-практичної задачі зі 

зниження пожежовибухонебезпеки процесу завантаження в резервуари 

горючих і легкозаймистих речовин: 

1. Проведено аналіз способів, що  забезпечують підвищення 

пожежовибухобезпеки при проведенні технологічних процесів 

завантаження ГР і ЛЗР в резервуари, та показано, що одним зі способів є 

мінімізація електричного заряду при потраплянні рідини до резервуарів 

за рахунок використання спеціальних приймально-роздавальних 

пристроїв. 

2. Показано, що в якості одного з критеріїв пожежовибухонебезпеки 

процесу завантаження в резервуари горючих і легкозаймистих речовин 

можна приймати час релаксації електричного заряду. 

3.  На підставі рішення турбулентного руху рідини, що ґрунтується 

на рівняннях нерозривності і рівнянні руху в'язкої нестисливої рідини - 

рівнянні Нав'є-Стокса, за допомогою програмного комплексу FlowVision і 

результатів лабораторних досліджень встановлено, що при надходженні до 

резервуару вуглеводневих рідин, незалежно від величини обсягу ємності 

резервуара, відбувається вертикальний рух рідини по стінках резервуара, що 

є однією з причин додаткової електризації рідини і змінює величину 

сумарного заряда, що надходить з рідиною. 

4. Запропоновано приймально-роздавальний пристрій, який 

забезпечує перебування струменя, що надходить в резервуар ВВДР в 

затопленому стані, протягом часу, достатнього для релаксації 

катафоричного ЕЗ внесеного в резервуар з потоком рідини, і перешкоджає 

утворенню додаткового ЕЗ, шляхом зниження турбулентності потоку і 

дозволяє зменшити формування на поверхні завантажуваної в резервуар 

рідини ЕЗ до безпечних величин. Також розроблена лабораторна установка, 

що дозволяє визначати величину напруженості поля поверхневого заряду і 

його зміну з часом, а також визначати величину додаткового заряду, що 

утворюється в рідини при завантаженні її в резервуар. 
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5. Виявлено, що величина поверхневого заряду рідини, яка надходить 

до резервуару, залежить від часу знаходження струменя рідини в об’ємі до її 

виходу на поверхню. Доведено, що мінімальний час, який має бути 

забезпечено, щоб струмінь був затопленим, для попередження виносу 

заряду критичної величини на поверхню рідини, становить 1,4 с. 

6. Запропоновано аналітичну модель для розрахунку часу релаксації, 

внесеного з потоком ВВДР ЕЗ, з урахуванням змінної площі контакту ВВДР 

із поверхнею резервуара, а також швидкості релаксації носіїв ЕЗ (іонна та 

катафорична провідність). 

7. Показано, що при релаксації ЕЗ у заповненому резервуарі завжди 

залишається об'ємний ЕЗ, який тривалий час (більше 400 с) не досягає 

нульового значення, що створює небезпеку його перерозподілу з 

виникненням критичних значень при випадковому накладенні зовнішніх 

електромагнітних полів. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Оразбаєв А.Р. Зниження пожежовибухонебезпеки процесу 

завантаження в резервуари горючих та легкозаймистих речовин. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека» (261 – 

пожежна безпека). – Національний університет цивільного захисту 

України, ДСНС України, Харків, 2019. 

Дисертація присвячена зниженню пожежовибухонебезпеки процесу 

завантаження в резервуари горючих і легкозаймистих речовин за 

рахунок застосування приймально-роздавального пристрою, що 

дозволяє зменшити до безпечних величин заряд на поверхні ВВДР 

(увлеводневої діелектричної рідини). 

У роботі проведено аналіз причин пожеж та вибухів в резервуарах та 

способів, що  забезпечують підвищення пожежовибухобезпеки при 

проведенні технологічних процесів завантаження ГР (горючих рідин) і 

ЛЗР (легкозаймистих рідин) у резервуари. Показано, що одним зі 

способів є мінімізація електричного заряду при потраплянні рідини до 
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резервуарів за рахунок використання спеціальних приймально-

роздавальних пристроїв. 

Запропоновано в якості критерію пожежовибухонебезпеки процесу 

завантаження в резервуари горючих і легкозаймистих речовин приймати 

час релаксації електричного заряду. 

Запропоновано аналітичну модель для розрахунку часу релаксації, 

внесеного з потоком ВВДР ЕЗ (електричного заряду), із урахуванням 

змінної площі контакту ВВДР із поверхнею резервуара, а також швидкості 

релаксації носіїв ЕЗ (іонна та катафорична провідність). Отримано 

експериментальні дані про величину ЕЗ, що утворюється в резервуарі при 

надходженні до нього ВВДР. 

Розроблено приймально-роздавальний пристрій, що забезпечує 

перебування струменя, що надходить в резервуар ВВДР в затопленому 

стані, протягом часу, який є достатній для релаксації ЕЗ, внесеного в 

резервуар із потоком рідини. 

Показано, що при релаксації ЕЗ у заповненому резервуарі завжди 

залишається об'ємний ЕЗ, який тривалий час (більше 400 с) не досягає 

нульового значення, що створює небезпеку його перерозподілу з 

виникненням критичних значень при випадковому накладенні зовнішніх 

електромагнітних полів. 

Ключові слова: пожежовибухонебезпека, резервуар, 

електростатичний заряд, носії заряду, вуглеводнева діелектрична рідина, 

час релаксації електростатичного заряду. 
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Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 

наук (доктора философии) по специальности 21.06.02 «Пожарная 

безопасность» (261 – пожарная безопасность). – Национальный 

университет гражданской защиты Украины, ГСЧС Украины, Харьков, 

2019. 

Диссертация посвящена снижению пожаровзрывоопасности 

процесса загрузки в резервуары горючих и легковоспламеняющихся 

веществ за счет применения приемо-раздаточного устройства, 

позволяющего уменьшить до безопасных величин заряд на поверхности 

УВДЖ. 

В работе проведен анализ причин пожаров и взрывов в резервуарах и 

способов, обеспечивающих повышение пожаровзрывобезопасности при 

проведении технологических процессов загрузки ГЖ и ЛВЖ в резервуары. 

Показано, что одним из способов является минимизация электрического 
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заряда при попадании жидкости в резервуары за счет использования 

специальных приемо-раздаточных устройств. 

Предложено в качестве критерия пожаровзрывоопасности процесса 

загрузки в резервуары горючих и легковоспламеняющихся веществ 

принимать время релаксации электрического заряда. 

Предложена аналитическая модель для расчета времени релаксации, 

внесенного с потоком УВДЖ ЭЗ, с учетом переменной площади контакта 

УВДЖ с поверхностью резервуара, а также скорости релаксации носителей 

ЭЗ (ионная и категорическая проводимость). Получены 

экспериментальные данные о величине ЭЗ, образующегося в резервуаре 

при поступлении в него ВВДР. 

Разработано приемо-раздаточное устройство, обеспечивающее 

пребывания струи, поступающей в резервуар УВДЖ в затопленном 

состоянии в течение времени, достаточном для релаксации ЭЗ, внесенного 

в резервуар с потоком жидкости. 

Показано, что при релаксации ЭЗ в заполненном резервуаре всегда 

остается объемный ЭЗ, который долгое время (более 400 с) не достигает 

нулевого значения, и создает опасность его перераспределения с 

возникновением критических значений при случайном наложении 

внешних электромагнитных полей. 

Ключевые слова: пожаровзрывоопасность, резервуар, 

электростатический заряд, носители заряда, углеводородная 

диэлектрическая жидкость, время релаксации электростатического заряда. 

 

ABSTRACT 

 

Orazbaiev A.R. Reducing the fire and explosion hazard of the process of 

loading combustible and flammable substances into tanks. – Qualifying 

scientific work as a manuscript. 

Thesis in support of candidature for the obtainment of Candidate of 

Technical Sciences Degree (Doctor of Philosophy) in the specialty 21.06.02 

"Fire Safety" (261 – Fire Safety). – National University of Civil Defence of 

Ukraine, State Emergency Service of Ukraine, Kharkiv, 2019. 

The thesis is devoted to the issue of reducing fire and explosion hazard 

during the process of loading combustible and flammable substances into tanks 

due to the use of a receiving and dispensing device which allows to reduce the 

charge on the surface of HCDF (hydrocarbon dielectric fluid) to a safe value. 

The thesis provides analysis of the fire and explosion causes in tanks and 

methods providing increased fire and explosion safety during the technological 

processes of loading CL (combustible liquids) and FL (flammable liquids) into 

tanks. It is shown that one of the methods is to minimize the electric charge 

when liquid enters the tanks by using special receiving and dispensing devices. 

It is proposed to take the time of electric charge relaxation as a criterion for 

fire and explosion hazard within the process of loading combustible and 
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flammable substances into tanks. 

An analytical model is proposed to calculate the relaxation time of the EC 

(electric charge) brought together with the HCDF flow, taking into account the 

variable contact area of the HCDF with the surface of the tank, as well as the 

relaxation rate of the EC carriers (ionic and cataphoric conductivity). There were 

experimental data obtained on the EC value generated in the tank when HCDF is 

loaded. 

There has been a receiving and dispensing device developed ensuring that 

the jet of a HCDF entering the tank is in a submerged state for a time sufficient 

for the EC relaxation which is brought to the tank together with a fluid flow. 

It is shown that during the EC relaxation in the filled tank there is always a 

volumetric EC, which does not reach zero for a long time (more than 400 s) 

causing the risk of its redistribution with the occurrence of critical values in case 

of accidental application of external electromagnetic fields. 

Key words: fire and explosion hazard, tank, electrostatic charge, EC 

carriers, hydrocarbon dielectric fluid, electric charge relaxation time. 


