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Вступ
Широко доступні електричні та теплові енергії - ось що робить наші
сучасні можливості індустріальною цивілізацією. Сьогодні, як ніколи раніше,
проблеми, пов'язані зі зміною клімату, охороною навколишнього середовища
закони та коливання цін позначають, що орієнтовані на майбутнє
підприємство повинні бути енергоефективними. Не тільки за рахунок
інвестицій у випускні джерела енергії, теплоізоляції будівельних та
поліпшень

промислових

процесів.

Важливими

є

комбіновані

тепло

електростанції – ТЕЦ, які працюють, використовуючи природній газ, мазут,
нафту (12 %). Необхідність створення резервуарних парків, нафтобаз,
газгольдерів також обумовлена необхідністю створення постійного запасу
цих речовин на підприємствах, що виникає за рахунок нерівномірності їх
використання у технологічному процесі.
Розглянемо проблеми, пов’язані із використанням нафти та її
похідних для отримання енергії. Нафта представляє собою горючу корисну
копалину, складну суміш вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю
органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук, що являє собою густу
маслянисту рідину. Забарвлення в ній червоно-коричневе, буває жовтозелене і чорне, іноді зустрічається безбарвна нафта. Нафта має характерний
запах, легша за воду, у воді нерозчинна.
Одним з основних завдань нафтогазової індустрії є надійне нафто та
газопостачання до промислових об’єктів та побутових споживачів у містах.
Особливість існуючої системи постачання нафти та газу полягає у значному
віддаленні місць добування нафти та газу від місць побутового та
промислового споживання. Саме тому однією з найважливіших складових
системи є магістральні трубопроводи. Але необхідно враховувати й те, що
оптимальна

робота

систем

транспортування

ускладнюється

різкою

нерівномірністю в споживанні нафтогазопродуктів протягом як доби, так і
року. Нерівномірність споживання як правило компенсується за рахунок
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створення

кільцевих ділянок

магістральних трубопроводів,

а

також

створенням газгольдерних та резервуарних станцій.
Нафтобази їх філіали, нафтоналивні та перекачуючі станції відносять
до пожежовибухонебезпечних підприємств. Пожежна небезпека цих об’єктів
обумовлюється тим, що під час виробничих операцій (зливу, наливу,
зберігання, перекачки), пов’язаних з великими кількостями легкозаймистих
рідин, горючих рідин, можливі витоки й непередбачені розливи речовин,
випаровування

з

дзеркал

розливу

їх

парів

та

створення

вибухопожежонебезпечних пароповітряних сумішей.
Об'єкт дослідження – типи резервуарів з нафтопродуктами, які
використовуються в теплоенергетиці.
Предмет дослідження –типи, способи конструктивного виконання,
особливості будови та розташування резервуарних парків та безпосередньо
резервуарів з нафтопродуктами для теплоенергетики.
Мета

роботи

–

вивчення

способів

зберігання

нафти

та

нафтопродуктів для зниження їх пожежовибухонебезпеки.
Методи

дослідження.

В роботі використано методи аналізу,

порівняльна характеристика з точки зору пожежної небезпеки. Розрахунок
небезпеки зберігання нафтопродуктів.
Загальна характеристика роботи. В роботі вивчено способи
зберігання нафти та нафтопродуктів для теплоенергетичних потреб для
зниження

їх

пожежовибухонебезпеки.

конструктивного
резервуарних
порівняльну

виконання,

парків

та

особливості

безпосередньо

характеристику

Розглянуто

з

точки

будови

типи,
та

резервуарів,
зору

пожежної

способи

розташування
зроблено

їхню

небезпеки

та

запропоновано інженерно-технічні рішення для зменшення ймовірності
виникнення пожежі та вибухів. Отримані оцінки ефективності дозволяють
зробити висновки щодо зберігання нафтопродуктів в різних умовах на
теплоенергетичних об’єктах.
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1. Аналіз особливості зберігання нафтопродуктів для теплоенергетики
У теплоенергетиці використовується велика кількість нафтопродуктів.
Резервуарні парки є найголовнішими і найбільш коштовними елементами
нафтобаз. Вони можуть бути збудовані як надземними, так і підземними
резервуарами із різноманітних конструктивних матеріалів, в залежності від
призначення

нафтобази

й

природних

особливостей

регіону.

Окрім

безпосередньо резервуарів на території резервуарних парків створюють лінії
технологічних трубопроводів для перекачки речовини, що зберігається.
Резервуари на території парку розміщуються групами. Об’єм групи
резервуарів в залежності від типу нафтопродукту та регламентується згідно
протипожежних вимог нормативних документів [1].
Розглянемо

основні види

нафтових

резервуарів,

нафтобаз

та

резервуарних парків та особливості їх інженерного виконання.
Підземні нафтогазосховища використовуються, в основному, в
системах при значному віддаленні від місць добутку нафти та газу.
Використання вказаної системи зберігання знижує капітальні вклади на
магістральні трубопроводи до 15-20 %.
Підземні сховища можна поділити на наступні типи:
 в виснажених пластах нафтових (газових) родовищ;
 в пористих водоносних пластах;
 в спеціальних гірських виробітках.
Вибір сховища того чи іншого типу залежить головним чином від
геологічних умов в районі його будівництва. Оскільки в районах великих
промислових центрів, як правило, відсутні виснажені нафтові та газові
родовища, в цих районах застосовують сховища в водоносних пластах та
відкладеннях кам’яної солі. Однак, створення виснажених родовищ у якості
сховища має більш широке поширення так як такий тип сховищ найбільш
дешевий і надійний в експлуатації, а також завдяки розвитку мережі
магістральних трубопроводів стає можливим створювати сховища на
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значному віддаленні від споживачів. Таким чином на сучасному етапі
нафтогазозберігання

поширеними

є

всі

види

зберігання

нафти

та

нафтопродуктів, які ми розглянемо у подальшому.
Сховища в виснажених нафтових і газових родовищах та в пористих
пластах використовуються лише для зберігання газу, але є найбільш
вигідними з економічної точки зору.
Нафтогазосховища

в

відкладеннях

кам’яної

солі

(рис.

1.1.)

використовуються для зберігання сирої нафти, різних типів нафтопродуктів,
а також газів у зрідженому стані. Даний тип сховища отримав велике
поширення за рахунок того, що родовища кам’яної солі зустрічаються досить
часто майже у всіх регіонах. Відкладення солі зустрічаються на різних
глибинах, але для зберігання нафти та нафтопродуктів використовують
пласти розташовані на глибині не менш 20-60 метрів. Потужність пластів
кам’яної солі може коливатися в досить широких межах – до декількох
сотень метрів (але не менше 20 м). Максимальна глибина закладення
нафтосховищ – 200 метрів, бо при використанні більших глибин пластів
зберігання нафти становиться економічно не рентабельним через великі
затрати на відкачку нафти [2].
Нафтогазосховища в відкладеннях кам’яної солі експлуатують за
схемою заміщення відбираного нафтопродукту розсолом чи видавлювання
розсолу нафтопродуктом при заповненні. Сховища нафтопродуктів при їх
неглибокому закладенні, вказаної схеми експлуатації та достатньо високої
міцності солі в пласті можуть бути повністю спорожнені заглибними
насосами [3].

6

Рис. 1.1 – Схема нафтосховища у відкладеннях кам’яної солі
Підземні нафтогазосховища шахтного типу (рис. 1.2.)створюють для
зберігання вуглеводневих газів у зрідженому стані, нафтопродуктів та сирої
нафти. Нафтогазосховища даного типу являють собою створені та
перероблені підземні виробки

в газонепроникних породах з великою

щільністю (глиняні сланці, граніти, крейдові відкладення). Основним
параметром, який задає глибину закладки нафтогазосховища є величина
тиску газу чи парів нафти, враховуючи те, що кожні 6 метрів підвищення
глибини тиск збільшується на 0,1 МПа.
Камери нафтогазосховища поділяють залишені цілими частинами
породи, які служать несучими елементами споруди. Площа, яку займають
цільні куски породи, залежить від її густини й складає 30-40% загальної
площі нафтосховища.
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Рис. 1.2 – Схема підземного нафтогазосховища шахтного типу
Шахтний тип сховищ складається з:
 вертикальної виробки (ствола),
 пристволових виробок;
 безпосередньо камер у вигляді горизонтальних камер з площею
поперечного перерізу 18-20 м2.
Глибина підземної споруди – 60-135 м., що відповідає тиску 1,0 – 2,25
МПа. Верхня відмітка сховища для нафтопродуктів та сирої нафти може бути
підвищена до 20 м.. Така глибина закладання є достатньою для створення
протитиску, який більше тиску насичених парів будь-якого нафтопродукту.
Підземні

сховища,

що

створюються

методом

вибуху,

використовуються для зберігання нафтопродуктів та газів у рідкому стані.
Сховища такого типу являють собою отвір в масивах пластичного ґрунту,
глибиною 20-28 м., з’єднаною з поверхнею герметизованою свердловиною.
Через свердловину проходять обслуговуючі технологічні трубопроводи.
Відбір нафтопродукту здійснюють за допомогою насосів, які занурюються в
отвір, та занурюються у речовину, або шляхом видавлювання нафтопродукту
газом під тиском [4].
Таким чином, вважаючи велику глибину побудови, невеликий вплив
атмосферних умов на підземні нафтогазосховища, та відсутність кількість
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кисню всередині, яка потрапляє до даних сховищ лише при зливі-наливі
продукту та несправності обладнання, ймовірність утворення горючого
середовища всередині досить низька, що, в свою чергу, значно зменшую їх
пожежовибухонебезпеку. Прийнято вважати, що саме такі резервуари є
найбільш безпечними з точки зору можливості виникнення пожежі.
Нафта і більшість нафтопродуктів мають специфічні властивості, які
суттєво впливають на організацію процесу її зберігання. Одними з них є
висока випаровуваність, пожежонебезпека та можливість до електризації.
Висока випаровуваність більшості сортів сирої нафти та світлих
нафтопродуктів призводить до значних витрат їх при зберіганні. Також
потрібно врахувати, що ці витрати є як кількісними, так і якісними, бо
випаровуються, в першу чергу, найбільш легкі та цінні фракції нафти. Саме
тому всім конструкціям резервуарів повинні бути пред’явлені вимоги по
зниженню витрат від випаровування.
Процес випаровування легких фракцій з резервуара має наступний
характер. В більшості резервуарів нафта та нафтопродукти зберігаються під
невеликим надлишковим тиском (до 2000 Па), так як їх конструкції
розраховані саме на цей тиск. При зберіганні на сам резервуар та
нафтопродукти, які в ньому знаходяться впливає зовнішнє середовище та
атмосферні умови. При нагріві конструкції резервуару (наприклад вдень) чи
при зниженні атмосферного тиску нафтопродукт починає інтенсивно
випаровуватися, й залишок його парів викидається в атмосферу. При
охолодженні чи підвищенні атмосферного тиску пари нафти в газовому
просторі

резервуара

конденсуються,

в

результаті

чого

з’являється

розрідження та в резервуар затягується чисте повітря. Цей процес
неодноразово повторюється та носить назву «малого дихання». За описаним
видом процесу можна побачити, що окрім великих втрат нафтових фракцій,
«мале

дихання»

є

причиною

утворення

пожежовибухонебезпечної

газоповітряної суміші безпосередньо в резервуарі. Окрім «малого дихання» в
резервуарі також проходять процеси, які мають назву «велике дихання» [5].
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«Велике дихання» проходить так: при заливанні нафтопродукту в
резервуар з останнього до атмосфери виділяється газоповітряна суміш, а при
зливі нафтопродукту до резервуару підсмоктується чисте повітря. Цей
процес також стає причиною утворенню пожежовибухонебезпечних сумішей
безпосередньо в резервуарі, а також у зовнішньому просторі навколо нього.
Кількість речовини, що випаровується за рахунок «дихань» резервуарів
досягає більш ніж 2 кг. в місяць з 1 м 2 поверхні, але може змінюватись в
залежності від типу нафти та нафтопродуктів.
Для зниження втрат при випаровуванні та зменшення небезпеки
утворення газоповітряних сумішей застосовуються резервуари з плаваючим
дахом чи понтоном, створюють системи для уловлювання парів нафти й
нафтопродуктів й застосовують резервуари спеціальних конструкцій. Вибір
тих чи інших конструктивних рішень залежить від призначення резервуару
та виду зберігання. Наприклад, при довготривалому зберіганні малої
обертаємості (менш ніж 10 разів на рік) більшу небезпеку представляє «мале
дихання». В такому випадку найефективнішими є резервуари спеціальних
конструкцій (теплоізольовані резервуари та застосування заглиблених
сталевих резервуарів). При більшій обертаємості (більш ніж 10-12 разів на
рік) більша небезпека утворення пожежовибухонебезпечної суміші саме від
«великого дихання». При цьому зменшення кількості речовини, що
випарувалась, може бути досягнуто застосуванням резервуарів з плаваючими
дахами та понтонами.
Викладені вище причини, а також вимоги безпечного та зручного
зберігання нафти та нафтопродуктів, міркування економічності й надійності
обумовлюють велику різноманітність резервуарних конструкцій, які ми
розглянемо нижче [6].
Сталеві надземні резервуари класифікують за декількома ознаками.
За величиною робочого тиску в газовому просторі резервуара
розрізняють:
 резервуари низького тиску (до 2000 Па);
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 резервуари з підвищеним тиском (до 70 000 Па);
 атмосферні резервуари (для зберігання важких нафтопродуктів
– масла, мазуту та ін.).
За конструктивним виконанням сталеві резервуари поділяють на:
 вертикальні циліндричні;
 горизонтальні циліндричні;
 краплевидні;
 траншейні.
Найбільш поширені – вертикальні циліндричні сталеві резервуари – в
свою чергу поділяються на резервуари:
 з конічним щитовим покриттям;
 із сферичним покриттям.
Резервуари даних типів поділяються на:
 резервуари з понтоном;
 резервуари з плаваючим дахом;
 з дихаючим дахом.
Аналіз статистичних даних за останні 30 років показав, що найбільш
поширеними аваріями резервуарів є крихке руйнування (63,1%), потім вибухи і пожежі (12,4%). Тому для дослідження практичний інтерес
становить питання вивчення причин виникнення, наслідків та заходів щодо
запобігання даного роду аварій [7].
Розглянемо основні типи наземних резервуарів, їх параметри та
конструктивне виконання.
Вертикальні циліндричні резервуари (рис. 1.3.) є найбільш поширеним
типом резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів. Ці резервуари
поділяються між собою в основному за конструкцією та нормальним рядом.
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Рис. 1.3. – Схема вертикального сталевого резервуару
Типові циліндричні резервуари можуть мати об’єм: 100; 200; 300;
400 500; 700; 1000; 2000; 3000; 5000; 10 000; 20 000; 30 000 та 50 000 м3.
Як правило, типовий резервуар складається із: стінки, днища та
конічного покриття. Розміри резервуара залежать від його об’єму і є
постійними згідно затвердженого проекту. Днище резервуара складається з
центральної частини товщиною 5 мм. та окрайків товщиною 8 мм., зварених
з центральною частиною на заводі. Такий тип окрайків називається – прямим
[8].
Стінка корпусу резервуара складається з восьми поясів товщиною 9,
8, 7 мм. та 6 мм. починаючи з четвертого пояса.
Матеріал стінки такий же самий як у окрайків. Кожен пояс зварюється
з листів 1500×1600 мм.. Листи в поясах й пояси один з одним зварюються
встик. Вертикальні шви стінки на перших чотирьох поясах зварені одним
поєднаним швом.
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Стінку приварюють до окрайків днища двома суцільними кільцевими
швами (з’єднання в тавр). При цьому днище виступає назовні з-під стінки на
50 мм. Стінку резервуара доставляють в одному рулоні.
Покриття резервуара складається з 24 трапецієвидних радіальних
щитів і центрального щита і має вигляд сфери. Нахил покриття від центра до
краю складає 1:20. Кожен з радіальних щитів складається із несучого каркасу
та настилу товщиною 2,5 мм. Конструкція каркаса включає в себе несучу
балку, окантований кут та поперечні зв’язки з швелера. В центрі резервуара
все покриття спирається на центральну стійку, виконану з труби.
Для підйому на дах резервуара при його експлуатації використовують
шахтні сходи.
В першому поясі резервуара є два люки, овальний та круглий, для
можливості проникнення всередину і проведення різноманітних робіт.
Освітлення внутрішнього простору резервуара відбувається через
світловий люк, встановлений на покритті.
Резервуари з понтоном та плаваючим дахом. (рис. 1.4.)

Рис. 1.4 – Схема вертикального сталевого резервуару з понтоном
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Резервуари з понтоном різного об’єму призначені для зберігання
бензину, сирої нафти, можуть бути обладнані плаваючим понтоном для
зниження витрат нафтопродуктів від випаровування, а також зниження
можливості утворення вибухонебезпечної суміші парів речовини із повітрям
[9].
Конструкція понтона являє собою днище з листової сталі товщиною 4
мм., по периметру якого приварено два замкнених кільцевих ребра,
віддалених один від одного на відстані 2,8 метра. Кільцеві ребра надають
жорсткість всій конструкції понтона при його русі при зливі чи наливі
нафтопродукту, а також надають необхідний запас плавучості на випадок
підтоплення його центральної частини. Для підвищення жорсткості системи і
забезпечення сумісної роботи кільцевих ребер останні з’єднані між собою
радіальними ребрами. Кільцеві і радіальні ребра приварені до днища понтона
суцільними швами.
В нижньому положенні понтон спирається на плавучі трубчасті стійки,
які прикріплені в днищі понтона і рухаються разом із ним. На днищі
резервуара під кожною стійкою приварена опорна плита. Між понтоном та
стінкою резервуара є зазор. Для попередження випаровування речовини в
зазорі встановлено ущільнюючий затвор.
В резервуарах з понтоном встановлено додатковий люк-лаз в третьому
поясі для проникнення всередину резервуара безпосередньо на поверхню
понтона.
Конструкція плаваючого даху являє собою замкнене понтонне кільце,
що складається з 32-х герметично зварених між собою коробів, й центральної
частини. В нижньому положенні плаваючий дах спирається на плаваючі
стійки. В центрі даху встановлено водоприймачі дренажного пристрою,
з’єднаного з водовідвідними трубами. Через дренажний пристрій дощові
води відводяться назовні з поверхні плаваючого даху. Для спуску на дах
передбачені сходи, що ковзають, які з’єднані з шахтними сходами. Кільцевий
зазор між стінкою резервуара і плаваючим дахом герметизується м’яким
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ущільнюючим затвором. По внутрішньому краю понтонного кільця даху
встановлена вертикальна стіна-піновідбійник, призначена для утримання
піни в кільцевому просторі при гасінні пожежі.
Резервуари з дихаючим дахом (рис. 1.5) мають змінний об’єм газового
простору, що дозволяє скоротити витрати нафтопродукту за рахунок
збільшення об’ємів останнього при підвищенні інтенсивності випаровування.

Рис. 1.5 – Резервуар з дихаючим дахом.
1 – стінка резервуару; 2 – сходи; 3 – пазуха гідравлічного затвору;
перегородка гідравлічного затвору (верхній пояс); 5 – перехідна площадка;
6 – захисний козирок; 7 – захисний кожух; 8 – уторне з’єднання; 9 – дах; 10 –
огородження; 11 – противаги; 12 – кільцева площадка; 13 – кронштейн.
Дах резервуара виконана у вигляді дзвону, бортові стінки якого
можуть рухатися по вертикалі в гідравлічному затворі. Гідравлічний затвор
являє собою подвійну стінку в верхній частині корпуса резервуара. Простір
між стінками заповнений нафтопродуктом, який слабо випаровується
(солярове мастило). При підвищенні тиску в газовому просторі кришка
підіймається, збільшуючи тим самим газовий об’єм і зберігаючи тиск
постійним, при зниженні тиску кришка спускається, і являє собою
газокомпенсатор. Дана конструкція зменшує можливість утворення горючого
середовища, шляхом ізоляції вибухонебезпечних парів нафтопродукту від
повітря. Особливо ефективно використовувати даний тип резервуарів в
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парках у якості газовирівнювальної системи. В такому випадку резервуар з
дихаючим дахом приймає залишок парів та передає його в систему при
розрідженні в якомусь із резервуарів.
Найбільш перспективними вважаються резервуари з понтоном й
стаціонарним

дахом.

Їх

використовують

для

зберігання

легких

нафтопродуктів, а також в районах з великою кількістю опадів. Всі типи
таких резервуарів збираються з окремих листів. Підвищення рівня пожежної
безпеки даних резервуарів полягає в значному зменшенні можливості
утворення пароповітряної суміші за рахунок використання понтону й
стаціонарного даху. Понтон зменшує кількості випаровуваної речовини, та
парів, що виходять за рахунок «малого дихання», а стаціонарний дах дає
надійний захист від потрапляння до резервуару повітря.
Основними перевагами резервуарів з понтонами є:
 захист продукту й самого плаваючого покриття від атмосферних
опадів, як у зимовий, так і в літній період;
 значне зменшення втрат від випаровування;
 легкість застосування на діючих резервуарах.
Серед недоліків резервуарів з понтоном головною є їх висока вартість.
Цей фактор у сукупності із складністю технології виробництва робить
недоцільною їх використання на резервуарах об’ємом до 5000 м3.
Використання резервуарів із понтоном та плаваючою покрівлею
вирішує актуальну задачу – зниження втрат нафти та нафтопродуктів при їх
зберіганні шляхом обмеження площі випаровування, що, в свою чергу,
повинно позитивно впливати на пожежну безпеку оскільки у разі виникнення
пожежі, вона буде обмежена кільцевим зазором між стінкою резервуара та
понтоном.
Понтон дійсно скорочує випаровування бензину, але в резервуарі над
ним,

як

правило,

утворюється

пароповітряна

суміш

із

вибухо-

і

пожежонебезпечною концентрацією за рахунок недосконалості ущільнення й
появі мокрої стінки при видачі нафтопродукту. Крім того, він дорогий,
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складний у монтажі й недовговічний. Одним з головних недоліків
застосування понтона є неможливість використання газової обв’язки між
стаціонарними й рухомими ємностями.
Все вище зазначене, неякісний монтаж і недбала експлуатація
призводять до того, що резервуари з понтоном і плаваючою покрівлею
стають найбільш пожежонебезпечними у порівнянні з іншими.
Як показує практика, перекіс чи зависання понтону може визвати появу
джерел запалювання механічного походження. Якщо ж пожежа виникла, то
понтон чи плаваючий дах не рідко втрачають плавучість, можуть стати
причиною руйнування стінок резервуару, при перекосі утворюють так звані
«кармани», що перешкоджають гасінню пожежі. Перекоси, заклинювання й
затоплення понтонів можуть виникнути через відхилення від вертикалі
направляючих у період експлуатації за рахунок нерівномірного осідання
основи резервуарів і відхилень верхнього шару (депланація) стінки
резервуара від початкової форми, шляхом заливання нафти на понтон у
наслідок її спінювання, а також внаслідок примерзання понтону до однієї із
стінок резервуару.
Резервуари у формі краплі (рис. 1.6) мають форму рідини, що лежить
на поверхні. При наявності надлишкового тиску в його верхній частині у всіх
точках оболонки будуть виникати рівні напруження розтягнення. За цією
причиною оболонка краплевидного резервуара має назву оболонкою рівного
опору.

Рис. 1.6 – Схема резервуара у формі краплі
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Краплевидний резервуар з екваторіальною опорою у порівнянні з
простим краплевидним резервуаром має ряд додаткових позитивних
властивостей, основне з яких полягає в тому, що нижня частина оболонки
спирається на подушку з піску, а вага від нависаючої частини (нижче
екваторіальної лінії) передається на колони й через них на фундамент,
знімаючи напругу з нижньої частини оболонки.
Використовуються, в основному, для зберігання скраплених та
стиснутих вуглеводневих газів.
Горизонтальні циліндричні резервуари з плоскими й просторовими
днищами (рис. 1.7) використовуються на всіх розподільчих нафтобазах
(складах паливо-мастильних матеріалів різних відомств). В резервуарах
такого типу, як правило, зберігаються світлі нафтопродукті під надлишковим
тиском. Зберігання нафтопродуктів під тиском вище 0,07 МПа не
практикується. Для судин і апаратів працюючих під великим тиском,
актуально використовувати резервуари з сферичними й еліптичними
днищами. Такий тип резервуарів має об’єм від 3 до 75 м3.
Горизонтальні резервуари із плоскими циліндричними днищами
являють собою листову конструкцію, створену перекриттям основної
циліндричної оболонки (корпуса) з двома торцевими циліндричними
оболонками під прямим кутом.

Рис. 1.7 – Схема циліндричного резервуара.
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Пожежна небезпека циліндричного резервуара
Траншейні резервуари (рис. 1.8) будують заглибленими, що значно
зменшує кількість випаровуваної речовини від «малих дихань» за рахунок
зменшення амплітуди коливань температури в газовому просторі. Тому вони
є більш пожежобезпечними, що, в свою чергу, дозволяє значно зменшити
відстані між резервуарами. Остання обставина, в поєднанні із прямокутною
формою резервуарів в плані дозволяє значно скоротити площу забудови.

Рис. 1.8 – Схема траншейного резервуара
Траншейні резервуари можуть бути розміщені в напівскельних,
піщаних, глиняних ґрунтах з несучою спроможністю не нижче 20 Н/см2. При
цьому обов’язковою умовою є розміщення найбільшого рівня ґрунтових вод
на 1,5 – 2 м. нижче відмітки днища резервуара. Конструкція резервуара являє
собою днище у вигляді корита, з’єднане з вигнутими за циліндричною по
верхньою стінками.
Таким чином, розглянувши основні типи резервуарів, особливості їх
конструктивного виконання, ми можемо проаналізувати основні складові
пожежної небезпеки резервуарів та провести розрахунок наявності горючого
середовища в кожному з них, обрати найбільш безпечний тип резервуару та
запропонувати інженерно-технічні рішення для зменшення ймовірності
виникнення пожежі та вибуху при зберіганні нафти та нафтопродуктів.
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2. Дослідження та розрахунок рівня пожежної небезпеки резервуарів
Підвищена пожежна небезпека резервуарів обумовлена тим, що на
невеликих площах концентрується велика кількість ємностей із значними
запасами легкозаймистої рідини. Пожежна небезпека підвищується й тому,
що над дзеркалом рідини створюється концентрація парів рідини, яка може
призвести до вибуху, пожежі при наявності джерела запалювання.
Аварії, що супроводжуються вибухами й пожежами, як правило,
відбуваються найчастіше за рахунок втрати герметичності фланцевих
з’єднань, запірної арматури, несправностей запобіжних клапанів і порушень
правил

експлуатації

обладнання,

контрольно-вимірних

приладів

й

автоматики. Також до ймовірних причин пожеж у резервуарних парках
згідно із статистикою відносять: помилки при проектуванні і порушенні
режимів експлуатації, при очищенні, ремонті, демонтажі, внаслідок дефектів
основ резервуарів, порушення міцності корпусу, розряди атмосферної
електрики.
Часто,

до аварійних ситуацій

під

час

зберігання

нафти

та

нафтопродуктів призводить невірна осадка основ сталевих вертикальних
циліндричних

резервуарів.

Осадка

основи,

в

основному,

проходить

нерівномірно, найбільшого значення вона досягає, як правило, біля стінок,
найменшого – в центрі. При цьому в дні резервуара виникає напруження
розтягування, що є досить небезпечним процесом. якщо нерівномірна осадка
не перевищує 100 мм., вона не створює в корпусі небезпечних напружень,
якщо ж перевищує 100 мм. чи під днищем створюються пустоти на площі
вище 1,0 – 1.5 м2, в результаті місцевого пошкодження країв основи, то в
корпусі й днище резервуара створюються значні напруження, які можуть
призвести до зміни форми циліндричної оболонки з утворенням випинів та
вм’ятин, а в окремих випадках – навіть тріщин.
Аналізуючи причини руйнування наземних резервуарів, можна
зробити висновок, що причинами порушення міцності резервуара є: дефекти
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зварювально-монтажних робіт, крихкість металу, перепади температур та ін..
Результати

обстеження

часткового

порушення

цілісності резервуарів

показують, що більшість випадків приходиться на зварювальні шви, трохи
менше – на кути, ще менше – на основний метал. При повному руйнуванні
резервуару, як правило, епіцентр руйнування – зварювальний шов або зона
термічного впливу, при його наявності.
Руйнування резервуара починається із утворення тріщин в корпусі.
Поява тріщини тягне за собою, як правило, аварійний викид речовини, що
зберігається, що в свою чергу призводить до утворення горючого
середовища, й для появи пожежі необхідно лише наявність джерела
запалення. На появу тріщин впливає велика кількість різноманітних
факторів: технологічних, кліматичних, конструктивних і т.д.. Основні з них:
проведення зварювальних робіт; дія концентраційних напружень, що
обумовлені дефектами форми й розміру резервуарів; дія корозії; дія
температурних змін.
Аварії, що відбуваються в нафтосховищах, часто пов’язані із
порушенням правил технічної експлуатації резервуарів. Типові помилки, що
призводять до утворення горючого середовища назовні або всередині
резервуара:
 перевищення допустимого об’єму заповнення резервуара;
 перевищення допустимого тиску в резервуарі;
 створення недопустимого розрідження в газовому просторі
резервуара.
Газовий простір резервуара рекомендовано заповнювати інертним
газом. Також досить часто аварії та пожежі відбуваються а рахунок
попадання кисню повітря в газовий простір резервуарів, що експлуатуються
під азотним диханням.
При зберіганні нафтопродуктів в вертикальних сталевих резервуарах
нерідко виникає самовільне перемішування – явище, при якому великі маси
речовини, що знаходяться біля днища починають стрімко переміщатися у
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верхню частину резервуара, а речовина зверху рухається донизу. Явище
відбувається лише декілька хвилин й супроводжується вібрацією й гуркотом.
Вібрація викликає руйнування резервуара й розлив речовини, внаслідок
порушення цілісності зварювальних з’єднань.
Самовільне перемішування є результатом теплового розшарування
рідини. Восени та весною різка зміна температури навколишнього
середовища викликає розшарування продукту в резервуарі. Різна густина
зберігаємої речовини на різних рівнях є дуже значною, й майже при будьяких зовнішніх впливах (початок зливу й наливу, вібрація грунту, й т.д.)
викликається порушення рівноваги між шарами.
При низькотемпературному режимі зберігання речовини (взимку,
наприкінці осені,

весни)

в

вертикальних циліндричних резервуарах

проходить інтенсивне випаровування продукту з поверхні. Саме тому
зберігання нафтопродуктів у холодну пору року є найбільш небезпечним з
точки зору пожежної безпеки. Це, в свою чергу, вимагає більш інтенсивного
відводу парової фази з парового простору резервуара.
Під час зберігання нафтопродуктів в наземних резервуарах відомі
випадки руйнування (розрив або зминання) їх корпусів внаслідок невірного
вибору типу дихального апарату або недостатньо кваліфікованого їх
обслуговування.
При закачуванні в резервуар підігрітої нафти об’єм газоповітряної
суміші, яка виходить з резервуара, в 4-6 разів перевищує об’єм нафти, що
подається. Особливо уважний контроль необхідно проявляти під час
експлуатації обладнання в осінньо-зимовий період і на початку весни. Водяні
пари, що знаходяться всередині нафтопродукту, проходячи крізь дихальну
апаратуру,

конденсуються

у

вигляді

інею

на

пластинах

вогнеперешкоджувачів й клапанів, повністю забивають прохідний переріз
касет перешкоджувачів, викликають примерзання дихальних клапанів. В
таких умовах опір виходячої з резервуара пароповітряної суміші до
входячого у резервуар повітря зростає. У випадку невірного вибору й
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заповнення гідравлічного попереджувального клапану чи при порушенні
режиму його пропускної спроможності примерзання дихального клапана
може призвести при подачі продукту до розриву, а при відборі

– до

зминання верхніх поясів корпусу резервуару.
Для визначення найбільш безпечного типу зберігання нафтопродуктів
проведемо розрахунок кількостей речовини, що виходять через дихальний
пристрій за рахунок великого й малого дихання. Для прикладів візьмемо
вертикальний стальний резервуар на 20 000 м3, аналогічний йому резервуар з
понтоном, та аналогічний з плаваючим дахом. Речовина, що зберігається –
бензин.
Розрахунок вертикального стального резервуару.
Приймаємо за робочу температуру 25оС, тиск 110 кПа. Резервуар –
типовий, об’ємом 20 000 м3.
Бензин А-95 – горюча суміш легких вуглеводнів з температурою
кипіння від 30 до 200 °C. Щільність близько 736,2 кг / м ³. Теплотворна
здатність приблизно 10 500 ккал/кг (46 МДж/кг, 34,5 МДж/літр).
Температурні межі поширення полум’я -37°C – (-10°C). Концентраційні межі
поширення полум’я 0,98% – 5,48%. Молярна маса 98,2 г/моль.
Розглядаємо витрати при малому диханні (зміни температури від 25
до 40оС):
Концентрація насиченої пари рідини визначається величиною тиску
насиченої пари ( Ps ) та робочого тиску ( Pр ) в об’ємі пароповітряного
простору апарата:

s 

Ps
.
Pp

Тиск насиченої пари рідини залежить від її температури і визначається
за рівнянням Антуана:








Ps  103 10

A B
t p Ca

















4,12 664,976 
25221,695  26302
 103 10
(Па),
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де Ps – тиск насиченої пари за робочою температурою рідини, Па;

t р – робоча температура рідини, 0С;
А, В, Са – константи Антуана, що залежать від властивостей рідини.
Тобто:

s  P s 
Pp

26302
 0,26 ;
101500

Розрахуємо тиск насиченої пари та її концентрацію при збільшенні
температури до 35оС:








Ps  103 10

A B
t p Ca

















4,12 664,976 
40221,695  38018 (Па);
 103 10

Тобто:

s  P s 
Pp

 



s1

38018
 0,37 ;
101500



s 2  0, 26  0,37  0,315
2
2

Визначимо кількість горючих парів, що виходять із апарата при зміні
температури середовища у газовому просторі, можна визначити за
формулою:

 1  φ1 1  φ 2  φ
M 1

Gм  V p  Р р 


T
T
М
R
1

φ
2
пов
 1

 1  0,26 1  0,37  0,315 98,2 1
 0,2  20000  101500



 35,8 кг

298
313
1

0
,
315
29
8314


де Gм – кількість парів рідини, що виходить з апарата при малому
диханні, кг/цикл;
V – внутрішній вільний об’єм апарата, що заповнюється паром або
газом під тиском, м3;
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φ1, φ2 – концентрація насичених парів рідини відповідно при
температурі Т1 та Т2, об.частки (кг/м3);
φ – середня концентрація парів в апараті, об.частки (кг/м3)
Утворення локальних вибухонебезпечних концентрацій на прилеглій
місцевості або в об’ємі всього приміщення може виникнути переважно при
великих диханнях, коли відбувається потужний викид суміші в атмосферу за
значної концентрації в ній горючих парів. Приблизний об’єм зони
вибухонебезпечних концентрацій поблизу місця випаровування можна
визначити за формулою :
де VВНК – об’єм місцевої зони ВНК, м 3 ;

m
V

К
ВНК  *н
б;
*
φ н - нижня концентраційна межа поширення полум'я, кг / м 3 ;

m – сумарна маса горючих речовин, що надходять до приміщення з апаратів,
кг;
К

б – коефіцієнт запасу надійності, дорівнює 2.

Розрахуємо масову нижню концентраційну межу поширення полум'я:

*
φ н

M φ

н  0,098  98, 2  0, 43( кг/м 3 )
,
V
22 , 4

де М – молярна маса речовини (кг/моль);
V – молярний об’єм повітря (м3/моль);
 - нижня концентраційна межа поширення полум’я.
н

Тоді:

m
V

К 
ВНК φ*н
б

35,8
 2  166 ,5 3
(м ).
0,43

Розглянемо витрати при великому диханні (при його повному
наповненні до 0,8 об’єму), всі прийняті параметри – аналогічні:
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Pр
Gв  (V  V )   φ s  M 
1 2 Tр
Мп  R
 (0,2  20000 0) 101500 0,26
298

m
V

К 
ВНК φ*н
б

98,2
29  8314

 144,3 (кг/цикл);

144
 2  671 3
(м ).
0,43

Для більш точної оцінки стану пожежної небезпеки різних типів
резервуарів

проведемо

розрахунок

мінімального

орієнтовного

часу

утворення пожежовибухобезпечної концентрації всередині резервуара (коли
утворяться концентрації бензину з повітрям вище за верхню концентраційну
межу поширення полум’я) через інтенсивність випаровування .
Для цього необхідно визначити масову верхню концентраційну межу
поширення полум’я:

φ в  φ 0в
де

μ

Vμ

– молярна маса горючої речовини, кг/кмоль;

– молярний об’єм газу за даних умов, м3/кмоль.

Vμ  22,4
де

10 μ
Vμ ,

101,3T
101,3  298
 22,4
 23,5 (м3/кмоль);
273 P
273  105

T – температура за даних умов, К;

P – тиск за даних умов (105 кПа – тиск спрацювання дихальних
клапанів);
Тобто:

 в   в0

10 
10  98,2
 5,48
 0,229 (кг/м3);
V
23,5

Визначимо масу речовини, що необхідна для утворення безпечних
концентрацій:

mв  φ*в  Vрез  0,2  0,229  20000  0,2  916 (кг);
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Розрахуємо інтенсивність випаровування з одиниці площі:

W  10 6 η 

М

 Ps  10 6 1 98  26,302  2,6 10 4 (кг/м2 с);

де W – інтенсивність випаровування у рухоме повітряне середовище, кг/м2 с;
Ps – тиск насичених парів при робочій температурі рідини, Па;
М – молекулярна маса речовини, кг/кмоль;

 – коефіцієнт, який залежить вiд температури та швидкості руху повітря.
Визначаємо інтенсивність випаровування з заданої площі типового
2
резервуара ( S = πR = 3,14 

39,92
= 1250 м2):
4

m*  W  S  1250  2,6  10 4  0,324 (кг/с);
Проведемо розрахунок мінімального часу утворення вибухобезпечної
концентрації:

t

mв
916

 2819 (с) ≈47 хв..
m* 0,324

Розрахунок резервуару з понтоном.
Для порівняння візьмемо аналогічний резервуар типового ряду. Згідно
із прийнятими параметрами результат випаровування речовини за рахунок
малого та великого дихань є аналогічним.
Проведення розрахунку мінімального орієнтовного часу утворення
пожежовибухонебезпечної

концентрації

проводиться

за

аналогічним

способом, але площа випаровування змінюється й буде дорівнювати
різницям між площею понтона та загальною площею:

Sв ип  S рез  S понт

πd2
π  39,52
 1250 
 1250 
 25 2
(м );
4
4

Визначаємо інтенсивність випаровування з заданої площі типового
резервуара з отриманою площею:

m*  W  S  25  0,00026  0,007 (кг/с);
Проведемо розрахунок мінімального часу утворення вибухобезпечної
концентрації:
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t

mв
916

 139783 с ≈ 2330 хв ≈ 39 год.
m* 0,007

Таким чином, як показали розрахунки, хоча резервуар із понтоном і
має велику кількість переваг, однак період небезпечного режиму роботи
резервуару з понтоном значно перевищує відповідний показник для РВС. Це
означає, що для РВСП особливо пожежовибухонебезпечними будуть періоди
наповнення та спорожнення резервуарів і вони триватимуть у 50 разів довше
ніж для резервуарів без понтону.
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Висновок
У результаті проведених досліджень пожежної небезпеки процесів
зберігання нафти та нафтопродуктів було встановлено, що:
1. найбільш небезпечним способом зберігання є зберігання у
наземних резервуарах;
2. серед

наземних

сталевих

резервуарів

з

точки

зору

пожежовибухонебезпеки найбільшу небезпеку являє резервуар з
понтоном, тому що період небезпечної роботи РВСП майже у 50
разів більший за аналогічний період РВС;
3. з точки зору техногенної безпеки резервуари з понтоном мають
більшу схильність до аварій через перекоси, заклинювання й
затоплення понтонів, що, в свою чергу, може призвести до
руйнування стінок;
4. найбільш перспективним є використання груп вертикальних
сталевих резервуарів з газовою обв’язкою і газгольдером мокрого
типу (чи резервуару з дихаючим дахом) у якості компенсатора
об’єму. Вільний простір усередині резервуарів та трубопроводів
доцільно заповнити інертним газом.
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