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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СТАНУ МЕТАЛУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ 
ПАРОПРОВОДІВ 

 
Розглянуто питання досліджень структурних змін стосовно до зварних з'єднань паропроводів. Представлені результати метало-
графічного аналізу структурних змін в металі паропроводів. Аналіз виконувався для ряду зразків, вирізаних з різних ділянок паро-
проводу при різному напрацюванні в умовах повзучості і малоциклової втоми. У процесі аналізу зображень отриманих мікро-
шліфів виявлені відносний вміст структурно-фазових складових і їх розподіл в металі. Виконано порівняльний аналіз статистичних 
характеристик розподілу і відносного змісту структурних складових для різних ділянок металу зварних з'єднань з різним 
напрацюванням. Дано науково обґрунтований опис структурних змін в металі різних ділянок зразків зварних з'єднань, а також 
можливість продовження ресурсу експлуатації елементів паропроводів з деградованою структурою і наявністю пошкоджуваності. 
Сформульовано та обґрунтовано найбільш перспективні, на думку авторів, напрямки подальшого дослідження зразків для забезпе-
чення умов, що дозволять продовжити ресурс експлуатації паропроводів. 
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В. В. ДМИТРИК, Е. С. ГАРАЩЕНКО, Т. А. СЫРЕНКО 
ИСЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ПАРОПРОВОДОВ 

 
Рассмотрены вопросы исследований структурных изменений применительно к сварным соединениям паропроводов. Представлены 
результаты металлографического анализа структурных изменений в металле паропроводов. Анализ выполнялся для ряда образцов, 
вырезанных с различных участков паропровода при различной наработке в условиях ползучести и малоцикловой усталости. В 
процессе анализа изображений полученных микрошлифов выявлено относительное содержание структурно-фазовых составляю-
щих и их распределение в металле. Выполнен сравнительный анализ статистических характеристик распределения и относительно-
го содержания структурных составляющих для разных участков металла сварных соединений с различной наработкой. Дано науч-
но обоснованное описание структурных изменений в металле различных участков образцов сварных соединений, а также возмож-
ность продления ресурса эксплуатации элементов паропроводов с деградированной структурой и наличием повреждаемости. 
Сформулированы и обоснованы наиболее перспективные, по мнению авторов, направления дальнейшего исследования образцов 
для обеспечения условий, позволяющих продлить ресурс эксплуатации паропроводов.  

Ключевые слова: сварной шов, паропроводы, металлографический анализ, образцы, микрошлифы, структурно-фазовые из-
менения. 
 

V. DMITRIK, O. HARASHCHENKO, T. SYRENKO 
STUDY OF THE STRUCTURAL-PHASE STATE OF PIPELINE WELDED METAL 

 
The issues of research of structural changes as applied to welded joints of steam pipelines are considered. The results of metallographic anal-
ysis of structural changes in the metal of steam pipelines are presented. There was carried out the analysis for a number of samples cut from 
different sections of the steam line at different operating time under creep and low-cycle fatigue conditions. In the analyzing process of the 
images of micro sections, the relative content of the structural-phase components and their distribution in the metal were revealed. A com-
parative analysis of the statistical characteristics of the distribution and the relative content of structural components for different sections of 
the metal of welded joints with different operating time is carried out. A scientifically substantiated description of structural changes in the 
metal of various sections of samples of welded joints is given, as well as the possibility of extending the service life of elements of steam 
pipelines with a degraded structure and the presence of damageability. The most promising, in the opinion of the authors, directions of fur-
ther research of samples to provide conditions for extending the service life of steam pipelines have been formulated and substantiated. 
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Вступ 
 

На даний час більшість ТЕС України 
відпрацювала свій парковий ресурс. Довготривале 
напрацювання паропроводів і елементів їх систем 
в умовах повзучості та малоциклової втоми зумо-
вило відповідну зміну їх структурного стану. Така 
зміна більшою мірою характерна для зварних 
з’єднань паропроводів зі сталей 12Х1МФ і 
15Х1М1Ф, вихідна структура яких має визначену 
структурну неоднорідність, що регламентується 
нормативною документацією. Відповідні струк-
турні зміни сприяють утворенню пор повзучості та 
тріщин втоми, які набувають подальшого розвитку 
і перетворюються в тріщини, що призводить до 

зменшення ресурсу зварних з’єднань [1]. 
Періодичне виявлення передчасних процесів в 
металі щодо утворення дефектів та пошкоджень, а 
також структурно-фазових змін, є важливим для 
запобігання аварійних умов при експлуатації па-
ропроводів [2]. 

Металографічний аналіз металу виконували 
для прийняття рішення про подовження ресурсу 
експлуатації паропроводу [3–6]. При довготри-
валій експлуатації паропроводів (більше 250 тис. 
год.) в умовах повзучості їх вихідна структура, що 
відповідає нормативній документації [7, 8], пере-
творюється на ферито-карбідну суміш. Одночасно 
метал пошкоджується порами повзучості і тріщи-
нами втоми [9]. Вивчення структурного стану ме-
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талу зварних з’єднань дозволило виявити на-
явність структурних складових, особливості пла-
стичної деформації, а також наявність мікро-
тріщин, мікропор і неметалевих включень [10–13]. 

Структурні зміни на ділянках зони термічно-
го впливу (ЗТВ) зварних з’єднань відбуваються з 
більшою інтенсивністю, ніж в металі шва і в ос-
новному металі [14, 15]. Відповідно збільшується і 
пошкоджуваність металу ділянок ЗТВ. 

На ділянках сплавлення, перегріву і нор-
малізації ЗТВ зварних з’єднань, товщина яких є 
більшою за 40 мм, виявили можливу наявність 
крупних аустенітних зерен (бал 2–4, ГОСТ 5639-
82). На ділянці неповної перекристалізації ЗТВ 
може утворюватися глобуляризований перліт, як 
продукт розпаду аустеніту. При напрацюванні 
зварних з’єднань понад 270 тис. годин на наве-
деній ділянці спостерігається прискорена коагуля-
ція глобуляризованого перліту. 

Загалом структурні зміни і пошкоджуваність 
металу зварних з’єднань, як ефект деградації їх 
металу, призводить до зменшення ресурсу 
напрацювання зварних з’єднань.  

Представляється актуальним аналіз зобра-
жень структурно-фазових складових окремих 
ділянок зварних з’єднань за допомогою метало-
графії, що доцільно для визначення залишкового 
ресурсу напрацювання паропроводів. 
 

Мета роботи 
 

Виявлення особливостей структурних скла-
дових металу окремих ділянок ЗТВ, а також мета-
лу шва і основного металу шляхом використання 
цифрових зображень, для визначення структурно-
го стану зварних з’єднань. 
 

Методика дослідження 
 

Вивчення структури виконували на зразках 
зварних з’єднань зі сталей 12Х1МФ і 15Х1М1Ф, 
які були вирізані з діючих паропроводів. Для 
порівняння використовували зразки з різним ре-
сурсом напрацювання та щойно виготовлені зі 
сталі 12Х1МФ (рис. 1). 

На рис. 2 і 3 представлено зразки зварних 
з’єднань паропроводів, що мають ресурс 
напрацювання 200 тис. годин. Відмінність між 
ними полягає в розташуванні зварного шва: рис. 2 
– зовнішній кутовий шов; рис. 3 – внутрішній сти-
ковий шов. 

На рис. 4 наведено зразок зварного з’єднання 
зі сталі 15Х1М1Ф з ресурсом напрацювання 
176 тис. годин. 

Зразки зварних з’єднань для вивчення 
мікроструктури, з використанням оптичної мікро-
скопії, готовили наступним чином: спочатку робо-
чу поверхню шліфа піддавали шліфуванню за до-
помогою грубого (крупнозернистого) шліфуваль-

ного паперу. Подальший процес шліфування про-
водився з послідовною зміною абразивного папе-
ру, починаючи з крупнозернистого, для зменшення 
шорсткості поверхні, і закінчуючи на мікронних 
паперах (Р1500) з абразивним зерном (Р240 – роз-
мір зерна становив 50–63 мкм до Р600 – розмір 
зерна 20–28 мкм) до повного видалення нерівно-
стей, отриманих від вирізки і зачистки зразка. 

Для полірування зразка шліфувальний папір, 
встановлений на металевому диску шліфувальної 
машини, замінювали на повсть, просочену абра-
зивною пастою. Шліф вважали готовим при від-
сутності рисок і мікроподряпин, а поверхню зразка 
візуально оцінювали як дзеркальну. Другою озна-
кою добре відполірованої поверхні була від-
сутність налипання полірувальної пасти на по-
верхню в процесі полірування [16]. Відполірована 
поверхня шліфа до дзеркального стану дозволила 
оцінити присутність в зразку внутрішніх дефектів. 

Використання спеціально підібраних реак-
тивів [17, 18] і відповідного травлення шліфів 
(2 %–7 % спиртовий розчин азотної кислоти) за-
безпечило підвищення оцінки виявлення складо-
вих мікроструктури. 

Сутність процесу травлення полягала в різній 
розчинності в витравлювачах окремих хімічно не-
однорідних структурних складових металу звар-
них з’єднань через різниці їх електродних потен-
ціалів. Наприклад, зерна фериту в вуглецевій кон-
струкційній сталі практично не схильні до дії вит-
равлювача, а зерна перліту навпаки – дуже актив-
но починають розчинятися з утворенням на по-
верхні мікрошліфа яскраво вираженого мікро-
рельєфу. Утворений мікрорельєф сприяє затем-
ненню поверхні мікрошліфів після травлення. 

Після виявлення мікроструктури виконували 
її інтерпретацію, а також кількісну оцінку на ос-
нові інформації стосовно кольору пікселів, взятих 
з цифрового зображення. Для цього на мікроскопі 
підбирали необхідне збільшення і режим освітлен-
ня. 
 

Металографічне дослідження мікрошліфів 
 
На рис. 5 наведена вихідна мікроструктура зварно-
го з’єднання (рис. 1), виготовленого при викори-
станні параметрів режиму зварювання, які 
відповідали нормативним вимогам [3–5]. Метал 
шва, (рис. 5а), мав ферито-перлітну структуру. 
Кількість фериту складала 60 %, а перліт – залиш-
кове. Зерна фериту характеризуються як розорієн-
товані. Їх величина є більшою, ніж зерна перліту, 
що зумовлено відповідним повільним охолоджен-
ням після зварювання. Структура основного мета-
лу (сталь 12Х1МФ, рис. 6б) також надається як 
ферит-перлітна. Зерна перліту основного металу 
при порівнянні з зернами перліту металу шва 
(рис. 6а) збільшені за розмірами. Структура діля-
нок зони термічного впливу, наприклад, ділянки 
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нормалізації (рис. 6в), представляє суміш сорбіту 
та фериту і є більш дрібнозернистою, ніж наведені 
структури металу шва і основного металу. Зерна 
фериту і сорбіту мають видовжену форму, що 
формувалася відповідно передачі тепла від металу 
шва в основний метал. 

Зразки зварних з’єднань для вивчення 
мікроструктури з використанням оптичної мікро-
скопії готовили за відомою методикою [3–6] На 
рис. 6, 7 показана мікроструктура зразків рис. 2 і 
рис. 3. 

На прикладі зразків рис. 2 і рис. 3 показали, 
що переважними структурними складовими є фе-
рит та перліт з відманштетовою структурою до 3-
го балу по ГОСТ 5640-70. 

Встановлювали, що структурно-фазові пере-
творення у перлітній складовій проходять зі знач-
но більшою інтенсивністю ніж у інших структур-
них складових. І тому доцільно виявляти які пере-
творення пов’язані з процентним співвідношенням 
фериту до інших фаз, а також з формою зерен 
перліту [19–20]. 

На рис. 8 показано мікроструктуру зразка 
зварного з’єднання (рис. 4), який мав менший ре-
сурс напрацювання. 
 

Результати досліджень та їх аналіз 
 

Виявлення критеріїв виділення структурних 
складових за отриманими зображеннями 
мікроструктури виконували з усвідомленням ре-
зультатів статистичного аналізу величин компо-
нентів кольору пікселів на основі RGB і HSV-
моделей. Попередній аналіз показав можливість 
виділення перліту і фериту по  
V-компоненті кольору. Дана компонента характе-
ризує яскравість кольору (Value або Brightness). 
Такий висновок підтверджує загальноприйняте 
виділення структурних складових [19]. На при-
кладі зображень структурних складових зразка, 
(рис. 2), було виконано заміну початкового кольо-
ру перліту на білий. В якості порогового значення 
яскравості кольору вибрано V = 0,46, як явно 
виділяємого, виходячи зі щільності розподілу ве-
личин V, наведених на рис. 9б, г, е. 

З урахуванням виявленого порогового зна-
чення V-компоненти кольору визначався 
відносний вміст структурних складових для отри-
маних мікроструктур. Розрахункові дані за відно-
сним вмістом перліту і фериту з іншими компо-
нентами представлені в табл. 1. 

Аналіз отриманих даних по відносному 
вмісту складових структури металу різних ділянок 
зразків (табл. 1) показав досить широкий розкид 
величин. Наприклад, для основного металу інтер-
вал величин вмісту перліту – 0,427 %–0,585 %, при 
середній величині – 0,522 %. Для зварного шва – 
0,426 % – 0,592 %, при середній величині – 

0,526 %. Також відзначено підвищений вміст 
перліту в ЗТВ в порівнянні з основним металом і 
зварним швом. 
 
Таблиця 1 – Відносний вміст структурних складо-

вих в досліджуваних мікроструктурах 

№ Зразка Назва 
ділянки 

Відносний вміст 
складової 

Перліт Ферит та ін. 

1 
Зварний шов 0,589 0,411 

Основний метал 0,554 0,446 
ЗТВ 0,625 0,375 

2 
Метал труби 0,555 0,445 
Зварний шов 0,592 0,408 

Метал пластини 0,578 0,422 

3 
Підкладина 0,595 0,405 

Зварний шов 0,488 0,512 
Основний метал 0,585 0,415 

4 
Зварний шов 0,426 0,574 

Основний метал 0,427 0,573 
ЗТВ 0,604 0,396 

 
Якщо порівнювати величини по кожному зі 

зразків, то відносний вміст перліту має близькі 
значення як для основного металу, так і для звар-
ного шва. Тому становить інтерес розглянути рів-
номірність розподілу структурних складових (фе-
риту та перліту) в металі окремих ділянок зразка 
та визначити коефіцієнт концентрації щільності 
досліджуваного розподілу цих складових. 

Коефіцієнт концентрації щільності розподілу 
визначали за формулою: 

 ∑ −=
mn

ji
ijijR dDK

,

,2
1 , (1) 

де n – число інтервалів щільності розподілу; 
Dij, dij – частота відносного вмісту структур-

ної складової, як кількість пікселів, що потрапля-
ють в задану область значень яскравості і рівномі-
рного закону розподілу відповідно 

 
n

dij
1

= . (2) 

Для порівняння на рис. 10 і рис. 11 представ-
лені гістограми розподілу складових по вертикалі і 
горизонталі зображення та коефіцієнт концентра-
ції щільності цих складових на прикладі зразків 
зварних з’єднань, рис. 1 і рис. 4, для візуального 
аналізу нерівномірності. 

Візуальний аналіз порівняння перліту за гіс-
тограмами показав, що його розподілення суттєво 
відрізняється стосовно металу ЗТВ, а також металу 
шва і основного металу зварних з’єднань. Встано-
вили, що в металі ЗТВ виявили помітно менші від-
хилення розподілу складових структури від їх рів-
номірного розподілення. 
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Рис. 1 – Вихідне зварне з’єднання паропроводу зі 
сталі 12Х1МФ. × 1,0. 1 – метал зварного шва; 

2 – ЗТВ; 3 – основний метал 

Рис. 2 – Зварне з’єднання елемента системи паро-
проводу зі сталі 12Х1МФ. × 1,0. Напрацювання 
200 тис. год. 1 – основний метал труби (сталь 

12Х1МФ); 2 – зварний шов;  
3 – основний метал пластини (сталь 12ХМ) 

 

14

23

 

 1234

 
  

Рис. 3 – Зварне з’єднання паропроводу зі сталі 
12Х1МФ. × 1,0. Напрацювання 200 тис. год. 

1 – метал зварного шва на границі з підкладиною; 
2 – метал зварного шва; 3 – основний метал; 

4 – метал підкладини 

Рис. 4 – Зварне з’єднання паропроводу зі сталі 
15Х1М1Ф. × 1,0. Напрацювання 176 тис. год.  
1 – основний метал; 2 – ділянка сплавлення ЗТВ; 

3 – метал шва; 4 – ЗТВ 

 

   
а б в 

Рис. 5 – Мікроструктура зварного з’єднання (рис. 1) зі сталі 12Х1МФ: 
а – метал шва; б – основний метал; в – ділянка нормалізації ЗТВ зварного з’єднання. ×500 

 

   
а б в 

Рис. 6 – Мікроструктура зварного з’єднання зразка на рис. 2: а – основний метал паропроводу 
(сталь 12Х1МФ); б – зварний шов; в – основний метал пластини (сталь 12ХМ) 
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а б в 

Рис. 7 – Мікроструктура зварного з’єднання зразка на рис. 3: а – основний метал паропроводу  
(сталь 12Х1МФ); б – метал зварного шва на границі з підкладиною; в – метал підкладини 

 

    
а б в г 

Рис. 8 – Мікроструктура зварного з’єднання рис. 4: а – метал шва; б – основний метал; 
в – ділянка сплавлення; г – ділянка перегріву ЗТВ 

 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рис. 9 – Зварне з’єднання (рис. 2): а – основний метал паропроводу; б – гістограма розподілення 
V-компоненти кольору для основного метала паропроводу; в – зварний шов; г – гістограма розподілення 

V-компоненти кольору для зварного шва; д – основний метал пластини; е – гістограма розподілення 
V-компоненти кольору для пластини 

Компонента кольору V (яскравість) 

Компонента кольору V (яскравість) 

Компонента кольору V (яскравість) 

В
ід

но
сн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

пі
кс

ел
ів

 
В

ід
но

сн
а 

кі
ль

кі
ст

ь 
пі

кс
ел

ів
 

В
ід

но
сн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

пі
кс

ел
ів

 

 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні 
42 та теплотехнічні процеси й устаткування, № 2(6)’2021 



ISSN 2078-774X (print), ISSN 2707-7543 (on-line) 
 

 

 
КR = 0,096 

 

 
КR = 0,046 

 

 
КR = 0,106 

а б в 
 

 
КR = 0,063 

 

 
КR = 0,117 

 

 
КR = 0,061 
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Рис. 10 – Гістограми розподілу структурних складових зразка рис. 1: 

а, в, д – по вертикалі; б, г, є – по горизонталі; а, б – зварний шов; в, г – основний метал; д, е – ЗТВ. 
 

 

 
КR = 0,062 

 

 
КR = 0,048 

 

 
КR = 0,090 

а б в 
 

 
КR = 0,049 

 

 
КR = 0,039 

 

 
КR = 0,054 

г д е 
Рис. 10 – Гістограми розподілу структурних складових зразка рис. 1: 

а, в, д – по вертикалі; б, г, є – по горизонталі; а, б – зварний шов; в, г – основний метал; д, е – ЗТВ 
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На прикладі двох зразків (рис. 1, без 
напрацювання, і рис. 4 з напрацюванням 
176 тис. год.) виявили що, значна нерівномірність 
розподілу перліту характерна для металу зварного 
шва даних зразків. При цьому нерівномірність 
розподілу структурних складових перліту більшою 
мірою характерна для зразків з напрацюванням 
176 тис. год. 
 

Висновки 
 

Встановили, що рівень структурної, хімічної і 
механічної неоднорідності, а також наявність 
перлітної складової в структурі зварних з'єднань, 
значною мірою впливає на структурно-фазові пе-
ретворення металу довготривало працюючих звар-
них з’єднань. Запропоновали методику визначення 
кількісного складу перліту, як складової в струк-
турі металу зварних з’єднань. 

Шляхом візуального аналізу гістограм окрем-
их зразків провели уточнення наявності перліту, як 
основної структурної складової металу зварних 
з’єднань. 

Встановили, що в структурі металу зварних 
з’єднань кількість перлітних складових суттєво 
відрізняється. Для зменшення відсотку вмісту 
перліту доцільно проводити зварювання на оп-
тимізованих параметрах режиму. 

Оптимальні результати стосовно вмісту 
перліту і його розподілення в металі шва слід ви-
користовувати при дослідженнях структурних пе-
ретворень металу зварних з’єднань, які довготри-
вало експлуатуються в умовах повзучості. 

Отримані величини відносного змісту перліту 
і фериту і їх розподілу для окремих зразків з різ-
ним ресурсом напрацювання створює методичну 
основу для подальших досліджень змін структури 
стосовно залишкового ресурсу експлуатації паро-
проводів. 
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