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На даний час в Україні працює 15 енергоблоків атомних 

електростанцій з турбогенераторами потужністю 220 – 1000 МВт 
обладнаних системою безпосереднього водневого охолоджування. 
Проектний термін експлуатації енергоблоків АЕС України становить 
30 років. Починаючи з 2010 року, майже щороку, в Україні буде 
добігати кінця термін експлуатації одного з ядерних енергоблоків. Для 
подовження їх терміну експлуатації необхідно виконати ряд заходів 
щодо підвищення їх рівня безпеки [1]. 

Враховуючи статистику пожеж на АЕС світу, особливо аварію 
на АЕС "ФУКУСІМА-І" (Японія) в 2011 р. пожежна безпека 
машинних залів є особливо актуальною проблемою. 

Досвід експлуатації турбогенераторів з водневим 
охолоджуванням на АЕС України показує, що забезпечення 
вибухопожежобезпеки в машинних залах залишається актуальною 
проблемою зважаючи на використання горючої оливи в 
турбоагрегатах і наявності в системах охолоджування 
турбогенераторів горючого і вибухонебезпечного водню. Не 
дивлячись на протипожежні заходи, що приймаються на усіх 
електростанціях світу, трапляються аварії з катастрофічними 
наслідками – значними пошкодженнями і  руйнуванням турбоагрегату 
і будівельних конструкцій машинних залів.  Збільшення частки 
устаткування, що виробило запланований ресурс, в машинних залах 
електростанцій, зокрема на АЕС, у поєднанні з певною тенденцією до 
зниження якості експлуатації і ремонту останніми роками, сприяє 
зростанню ризиків  виникнення пожежо і вибухонебезпечних  
ситуацій [2]. 

Несучими конструкціями машзалів є металеві колони і несучі 
ферми покрівлі залів. Розміри машинних залів підбирають достатніми 
для вільної виїмки роторів генераторів, трубок конденсаторів і 
трубних систем підігрівачів. Відстань в осях поперечного напряму 
може складати від 28 до 54 м, відстань між осями колон машзала в 



подовжньому напрямі може бути 6 або 12 м і визначається типом 
турбогенератора і схемою його розміщення в об'ємі машзала. 

Як показує практика в машинних залах аварії на турбоагрегаті, 
що супроводжуються викидом водню і витоком турбінної оливи по 
площах на різних відмітках можуть привести до швидкого розвитку 
пожеж. Інтенсивне горіння турбінної оливи приводить до утворення 
щільних теплових потоків, що випромінюються факелом полум'я і 
швидкому задимленню машзалу. При локальній дії висхідних 
теплових потоків відбувається нагрів незахищених металевих 
конструкцій до критичної температури (500-550 0С). 

Інтенсивність і величина нагріву конструкції залежить від 
величини теплового потоку обумовленого пожежею. Тепловий потік 
залежить від температури пожежі, висоти і ширини полум'я, відстані 
до конструкції. 

З метою підвищення пожежної безпеки машинного залу і 
стійкості його будівельних конструкцій при виникненні пожежі в 
результаті руйнування оливо-водневого ущільнення турбогенератора і 
спалаху водню металеві конструкції покривають вогнезахисними 
покриттями. 

При горінні водню температура полум'я досягає 2000 0С, а його 
висота рівна 23 м. Температура полум'я сумісного горіння водню і 
оливи становить більше 1600 0С, а висота – 12 м. 

В роботі розроблена математична модель визначення та 
дослідження теплових потоків, зумовлених температурою полум'я, а 
також температурного поля в елементах несучих конструкцій. 
Враховуючи фізичні характеристики і геометричні параметри полум'я 
пожежі і несучих конструкцій, визначений і досліджений тепловий 
потік, падаючий на конструкцію залежно від відстані між вогнищем 
пожежі і конструкціями. 

Отримані результати дозволили визначити та дослідити 
температурне поле по товщині конструкції залежно від товщини 
покриття і його теплофізичних характеристик. Результати досліджень 
представлені графічно на рисунках. 

Аналіз результатів показав, що наявність покриття в три і 
більше рази збільшує час досягнення конструкцією критичної 
температури. 
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