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Підвищення довговічності хімічного
обладнання на основі прогнозування
технічного стану

Актуальність. Мета і завдання.
Актуальність:
– значний термін придатності існуючого обладнання;
– утворенню відкладень в елементах конструкції хімічного обладнання;

– агресивність робочих середовищ;
– зміна властивостей робочих поверхонь і погіршення технологічних процесів;
– зміна режимів роботи внаслідок деградаційних процесів.
Мета роботи –

розробка пропозицій щодо підвищення довговічності хімічного обладнання на
основі прогнозування технічного стану.

Об'єкт дослідження

– елементи конструкцій хімічного обладнання (обечайки, днища, кришки,
трубопроводи тощо).

Предмет дослідження

– процес зміни технічного стану елементів хімічного обладнання.

Поставлені завдання :
– збір і обробка статистичних даних про технічний стан елементів хімічного обладнання;
– розробка математичної моделі оцінки залишкового ресурсу кожного елемента устаткування;
– прогноз залишкового ресурсу із заданою надійністю.
– розробка технічних і організаційних рішень спрямованих на підвищення залишкового ресурсу і
збільшення терміну служби обладнання.
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Проблема довговічності хімічного обладнання
В процесі експлуатації елементи хімічного (обичайки, днища, кришки, трубопроводи
тощо) під дією деградаційних процесів, таких як корозія, відкладення, накокосовування,
нагар і т.і., змінюють свій технічний стан.
В результаті порушується технологічний режим роботи, відбувається перерозподіл
навантажень, виникають деформації, знижується надійність, і в кінцевому підсумку може
призвести до відмов і аварій.
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Збір статистичних даних
Виконання товщинометрії (ультразвуковий, вихрострумовий контроль):
– контроль проводиться відповідно до ГОСТу 14782-86 "Контроль неруйнівний. З'єднання зварні.
Методи ультразвукові.";
– вимірювання проводяться товщиномірами з фіксацією мінімального значення виміряної товщини
стінки у вбудованому пристрої зберігання даних.
Приклад результатів вимірів :

Приклад схеми вимірів:
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Математична модель оцінки залишкового ресурсу
(На прикладі газопроводу)
Залишковий ресурс газопроводу :

Бракувальна товщина стінок труб:

- зовнішній діаметр трубопроводу, мм;

- ймовірна мінімальна товщина стінки
газопроводу, мм;

- бракувальна товщина стінок труб, мм;

- нормативний опір - найменше значення
тимчасового опору на розрив матеріалу труб;

- середня швидкість корозії, мм/год.

- середнє значення ймовірної товщини, мм;
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- розрахунковий опір матеріалу труб і деталей
трубопроводів;

- коефіцієнт умов роботи матеріалу труб при
розриві;
- коефіцієнт умов роботи трубопроводу;

- середньоквадратичне відхилення
вимірювальної товщини, мм;

- коефіцієнт однорідності матеріалу труб;

- число вимірів;

- навантаження на трубу від ваги
транспортованої речовини і самої труби;
- коефіцієнт надійності, що враховує снігове
навантаження;
- відстань між опорами.
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- найбільший згинальний момент, що виникає
посередині прольоту;

- значення вимірувальної величини, мм.
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Прогноз залишкового ресурсу обладнання із заданою ймовірністю
Трасч. – розрахунковий час експлуатації
обладнання;

Тmin. – мінімальний час експлуатації
обладнання при протіканні
деградаційних процесів.

– діючі напруги;
– середньоквадратичне відхилення
діючих напружень;
– допустимі напруження;
років

– середньоквадратичне відхилення
допустимих напружень;

Визначувальні величини:
•

залишковий і -процентний ресурс,

•

бракувальної і мінімально допустима товщини,

•

діючі напруги,

•

швидкість деградації,

•

ймовірності відмови у задані моменти часу.
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Прогноз технічного стану апарату
на заданий момент часу

- є елементи у яких залишковий ресурс менше 10 % з вірогідністю 0,95;
- є елементи у яких залишковий ресурс становить 30 … 10 % з вірогідністю 0,95;
- є елементи у яких залишковий ресурс більше 30 % з вірогідністю 0,95;
- відсутність даних (обстеження не проводилося).
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Прогноз технічного стану обладнання цеху на заданий
момент часу

Службовий корпус сіроочистки №1
і насосна поглинювального насосу
- є елементи у яких залишковий ресурс менше 10 % з вірогідністю 0,95;
- є елементи у яких залишковий ресурс становить 30 … 10 % з вірогідністю 0,95;
- є елементи у яких залишковий ресурс більше 30 % з вірогідністю 0,95;
- відсутність даних (обстеження не проводилося).
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Результати та їх використання
1.Дані про технічний стан елементів хімічного обладнання і первинна
статистична обробка.
2.Модель оцінки залишкового ресурсу для елементів обладнання.
3.Показники довговічності :
•

залишковий і -процентний ресурс;

•

бракувальна і мінімально допустима товщини;

•

діючі напруги;

•

швидкість деградації;

•

ймовірності відмови в задані моменти часу.

4.Прогноз залишкового ресурсу із заданою надійністю.
5.Візуалізація отриманих результатів для зручності прийняття рішень.
6.Технічні рішення з підвищення довговічності.
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