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Вступ. Енергоблоки теплових електростанцій (ТЕС) з паровими кот-

лами надкритичних і високих параметрів пара і системою паропроводів, 
виробляють в Україні більшу частину електроенергії. 

В даний час більшість ТЕС відпрацювали свій парковий ресурс. На-
дається актуальним підтримка їх обладнання і особливо паропроводів в 
стані високої надійності, а також продовження ресурсу їх експлуатації. 

Мета роботи. Метою роботи є виявлення особливостей використання 
теплостійких сталей для елементів паропроводів, які тривалий час експлу-
атуються в умовах повзучості. 

Загальна частина. Надійність експлуатації устаткування енергобло-
ків ТЕС, яке виробило свій парковий (в тому числі і продовжений) ресурс є 
винятково важливою проблемою енергетичного комплексу України. 

Зварні з’єднання елементів паропровідного тракту ТЕС значною мі-
рою лімітують ресурс експлуатації енергоблоків. Лімітування забезпечу-
ється наявністю у зварних з’єднаннях значної вихідної структурної, хіміч-
ної та механічної неоднорідності, яка суттєво збільшується при їхньому 
напрацюванні понад 270 000 годин. При довготривалій експлуатації струк-
тура зварних з’єднань перетворюється у ферито-карбідні суміші. Утворю-
ються нові карбіди VC i Mo2C. Внаслідок самодифузії зона α-фази збіль-
шується легуючими елементами. У прикордонних зонах зерен металу ут-
ворюються сегрегації. Структурні зміни зумовлюють зниження механіч-
них властивостей: міцності на 15–25 %; ударної в’язкості на 10–20 %. 

Доцільно виявити залежність пошкоджуваності від структурного ста-
ну металу зварних з’єднань, а також від концентрації виникаючих в них 
напружень. При напрацюванні зварних з’єднань понад 270 000 годин, при 
наявності понад нормативного збільшення пусків-зупинок, їх пошкоджу-
ваність за механізмом втоми помітно збільшується, що потребує додатко-
вого уточнення. 

Доцільно виявити як пошкоджуваність металу зварних з’єднань в на-
ведених умовах пов’язана зі структурами, які є бракованими, або є близь-
кими до бракованих. Відомо, що при наявності таких структур рівень по-
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шкоджуваності металу зварних з’єднань є більшим на 30–40 % ніж при їх 
відсутності. Відомо, що браковані структури з більшою швидкістю перет-
ворюються у ферито-карбідні суміші при довгостроковій експлуатації зва-
рних з’єднань паропроводів в умовах повзучості. Відсутність таких струк-
тур дозволяє: 

– значно зменшити пошкоджуваність; 
– забезпечити підвищення рівня надійності; 
– збільшити ресурс експлуатації зварних з’єднань. 
Підвищені вимоги до отримання вихідної структури зумовлено тим, 

що паропроводи в дійсний час експлуатуються в більш жорсткому манев-
реному режимі. Збільшилася майже на 40–50 % кількість пусків-зупинок 
енергоблоків, що зумовило підвищення рівня пошкоджуваності за механі-
змом втоми, а також за механізмом повзучості. 

Саме тому набуває винятково важливого значення отримання вихід-
ної структури зварних з’єднань з покращеними якісними характеристика-
ми. 

Висновки. Встановили, що в процесі тривалої експлуатації в умовах 
повзучості зварних з’єднань з теплостійких перлітних сталей їх пошко-
джуваність відбувається за механізмом утворення тріщин повзучості і за 
механізмом утворення тріщин втоми. 

Виявили, що зварні з’єднання паропроводів, при їх напрацюванні по-
над 270 000 год. і збільшенні кількості пусків-зупинок енергоблоків, хара-
ктеризується підвищеним рівнем пошкоджуваності за механізмом втоми, 
що істотно залежить від локальної концентрації напруг в конструкціях 
зварних з’єднань і їх структурного стану. 
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