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апропоновані та випро увані зміни в конструк і стану за допомогою гвинтово прокатки в калі ровани валка
етодом зварювання в твердій азі на модернізованому вакуумному прокатному стані виготовлені довгомірні іметалічні
пере ідники з гвинтовою текстурою о дозволяє отримувати якісне твердо азне з єднання дов иною іль е
мм
зі сталі з низьким вмістом вугле ю і нер авіючо сталі
а результатами дослід ень розро лена те нологія
гвинтово прокатки в калі ровани валка
і ліогр
рис
К л ю ч о в і с л о в а : вакуумна гвинтова прокатка, довгомірний трубчатий елемент перехідника, біметалічні композити, модернізація

іючі атомні енергетичні установки другого і третього поколінь потре ують підви ення надійності та
продов ення ресурсу експлуата і тру опроводів у
з єднання різнорідни металів які розрізняються
складом і властивостями таки як низьковугле еві
сталі з аустенітними о тепері нього часу такі
з єднання виконуються на атомни стан ія методом зварювання плавленням і як відомо най іль
с ильні до корозійного руйнування
в
рока при виконанні
комплексно програми « есурс» розро лені нові
засо и зварювання компози ійни матеріалів у
твердій азі методом гарячо вакуумно прокатки
на листовому прокатному стані
виро ни тва
озро лена те нологія пакетно прокатки компози ійни матеріалів сталь
сталь
дозволяє виготовляти кіль еві пере ідникові вставки різни діаметрів які впровад ені на довгострокові випро ування в тур інне відділення апорізько
атомно стан і ( А ) та показали пра ездатність в
натурни умова експлуата і
а підставі розро лено те нологі отримання нового компози ійного матеріалу складена
узгод ена та затверд ена в
р в
А
« нергоатом» « рограмма аттеста ионн
исп таний компози ионн
сварн
соединений
сталь
сталь
изготовленн
по
те нологии сварки в твердой азе»

про есі виконання комплексно програми
« есурс» визначено о компози ійні пере ідникові вставки виготовлені пакетним спосо ом не в
повній мірі задовольняють потре и те нічно документа і А
А
зі зварювання
різнорідни металів
а підставі и від илень від затверд ени вимог те нологічно документа і А
о рунтована мо ливість модерніза і наявного
устаткування для вакуумно гвинтово прокатки
в калі ровани валка довгомірни пере ідникови елементів з композиту сталь
сталь
діаметром мм та дов иною іль е
мм
Аналіз дослідни зразків довгомірни переідників виявив ряд недоліків в прокатани заготовка на стані
о змусило розро ити
креслення на конструк ію іль поту ного нового стану
з допомі ною модерніза ією
для усунення и недоліків
Деформація металу і контактні напруги при
прокатці в калібрах ро еси прокатки відносяться до числа високое ективни економічни
спосо ів одер ання металеви виро ів одальий розвиток і вдосконалення и про есів вимагає комплексного вивчення параметрів прокатки і
створення оптимальни умов ро оти о ладнання
зв язку з им до ільно розглянути розподіл
де орма і та контактни напру ень при прокат-

у лікується за матеріалами виконання ільово комплексно програми А
плуата і конструк ій споруд та ма ин» (« есурс») у
рр
ро оті приймали участь
ороткова
опата
опата
ор

46

еклюдов

и альченко

ISSN 0005-111 АВТОмАТИЧЕ КАя

ВАРКА,

итін

оро йов

12 770 , 2017

кра ни « ро леми ресурсу і езпеки екс-

ПРОИЗВОД ТВЕНН Й РАЗДЕЛ

і в калі ра валків прокатни станів встановити
закономірності зміни контактни дотични напруень і отримати зале ності для визначення контактного і повного тиску металу на валки крутного моменту і поло ення нейтрального перерізу
при прокат і в калі ра
ео ідно провести розра унок контактно пло і при прокат і в прости
і складни калі ра а тако вивчити вплив зовні ні зон на контактний тиск при прокат і в калі ра коли l hср
(l
дов ина геометричного осередку де орма і hср
середня висота
осередку де орма і )
результаті виконани комплексни дослід ень промислови прокатни станів
встановлені величини тиску металу на валки крутні
моменти енергетичні параметри виперед ення
знос калі рів і точність розмірів прокату иявлено резерви прокатни станів та запропоновано
рекоменда і одо вдосконалення те нологі прокатки сортово сталі
озро лені за оди з іль ують продуктивність
прокатного о ладнання підви ують якість і точність розмірів прокату
Модернізація стана одерніза ія стана полягала у визначенні оптимального калі рування очок валків стану для прокатки кругло заготовки
діаметром
мм розро і креслень і виготовленні нови валків з проточками спочатку під
мм
і доведення напівдугою проточок до
мм о
за езпечити в прокатано і о ро лено на токарному верстаті заготов і чистовий діаметр
мм
міни в розміра проточок ули викликані занадто великим о лоєм металу на горизонтальному
роз єднанні калі рів валків к з ясувалося після
пер и експериментів по прокат і довгомірного
пере ідника стан не володіє нео ідною орсткістю (сумарна де орма ія і прогин валків гвинтова передача упорного гвинта) омінальний

ис
з тор я

ема розмі ення валків а

вид в плані б

вид

зазор мі
очками валків зведени до металевого контакту повинен становити
діаметра очки то то в середньому до мм а стані
актично віддача валків виявилася до
мм
результаті чого зовні ній ар нер авіючо сталі
пі ов в о лой і пору илася рівномірність зовні нього ару композиту
результаті аналізу дослідни зразків виявлені
відмінності в ступені де орма і по поперечному
перерізі пере ідника ерівномірність де ормаі визначалась за даними мікротвердості складови заміряни на темплета поперечного перерізу пере ідниково прокатано заготовки композиту
сталь
ікротвердість замірялась за методом іккерса при наванта енні
г
на приладі
AT ірми « E » ерівномірність де орма і складови по перетину заготовки
визначалася тако
ля ом замірів величини зерен
складови до направлення прокатки
метою змен ення виявлени недоліків у проесі вдосконалення те нологі отримання довгомірни пере ідникови елементів перед ачено
проводити о тиснення із за езпеченням гвинтово
прокатки о створює отримання гвинтово текстури ля ього розро лені креслення виконано
в металі та змонтовано на стані установку валків
з калі рами не тради ійно в поло енні перпендикулярному по відно енню до напрямку прокатки
а ко ен валок повернуто під кутом о до осі розміення валків в стані
і розгорнуті в протиле ні сторони (рис
)
аким чином валки виявилися поверненими
один до ін ого на о о має змусити заготовку
додатково о ертатися одо своє осі в про есі
поступального ру у в момент прокатки е має
призвести до змен ення ви оду матеріалу в о лой за ра унок з іль ення зони його змі ення
текстури по гвинтовій ліні (рис
)

ис
овні ній вигляд розмі ення валків та напрямки ру у
під час прокатки (вид звер у)
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ис

ис
апрямок течі металу (а б
с ема з тор я зразку) з
використанням паралельни валків (в)

міни поло ення валків призвели до додаткови змін у конструк і в ідно і ви ідно проводок (див рис ) які ули виготовлені з ура уванням виникаючи зусиль крутного моменту на
зразок при русі заготовки о прокатують а тако
до істотно зміни конструк і кріплення поду ок
валків з під ипниками
одатково зро лено конструктивні зміни у заготов і пере ідника а саме дві проточки спочатку иліндричні а надалі конічні і конструк ія кіня заготівки стри ня зі сталі
з метою іль
ільного закріплення його в тілі ви ідно заготовки і зміни виключають мо ливість ви тов ування стри ня заготовки в пер ий момент початку прокатки при в оді в калі ри валків
а відміну від попередні експериментів при
яки прокатка здійснювалася на стані ез гвинтового ру у на стані з гвинтовою прокаткою валками в ідний конус на заготов і пере ідника ув
змінений з на о для кра ого за оплення заготовки валками
Виготовлення зразків довгомірного перехідника за вдосконаленою технологією та контроль якості ля о інки пра ездатності стана
під час прокатки за новою методикою довгомірни пере ідникови елементів в валка з винто-

ис
апрямок течі металу при гвинтовій прокат і з використанням гвинтово текстури а
вид з тор я зразка б
загальний вигляд текстури в
тестовий зразок з алюмінію
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овні ній вигляд розмі ення валків з проводками

вою прокаткою проведено тестові випро ування
на модельному матеріалі
алюміні аготовка
виготовлялася за кресленнями компози ійного
пере ідника
Апро а ія ново те нологі прокатки підтвердила мо ливість отримання осьового о ертання
заготовки в поєднанні з одночасним поступовим
ру ом у про есі прокатки при твердо азному
з єднанні складови пере ідника
к показали експерименти прокатка довгомірного пере ідника за вдосконаленою те нологією з
гвинтовою прокаткою виявилася вірною

ис
овгомірний тру чатий елемент виготовлений на
стані
а
до прокатки б
після прокатки та
о ро ки

тримані експериментальні зразки мали гвинтову текстуру о за езпечує рівномірне о тиснення матеріалу по всьому периметру заготівки в
міс я твердо азного з єднання дво різнорідни
матеріалів (рис )
Проведення неруйнівного ультразвукового
контролю отриманих довгомірних трубних перехідників сталь 20 – 08Х18Н10Т еред езліч
методик
проведення ультразвукового контролю (
) ви ір тіє чи ін о повинен вра овувати максимальну мо ливість виявлення де ектів
овні ній вигляд контрольованого зразку представлений на рис
б ро оті використовували
ультразвуковий де ектоскоп
ля довгомірни тру чати пере ідників сталь
о рані дві методики е о метод з
використанням сумі ени прями п єзоелектрични перетворювачів (
) з частотою
і
е о дзеркальний метод
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б

ис

с илограма пере ідно о ласті контрольного зразка сталь
з оку сталі

ис

с илограма пере ідно о ласті контрольного зразка сталь
б
з оку сталі

еред проведенням
прилад про одив
калі рування на тестовому еталонному де ектному та езде ектному зразка з використанням
як прями так і по или
разі наявності
де екту при використанні
е о дзеркальним
методом амплітуда сигналу пере ідно о ласті
уде ви е амплітуди пере ідно зони езде ектного еталонного тест зразка
разі використання е о методики
сигнал пере ідно о ласті
повинен порівнюватися з донним сигналом зразка о дослід ується ро наявність де екту свідчитиме амплітуда донного сигналу яка переви ує
амплітуду сигналу пере ідно о ласті
езультати
довгомірни тру чати пере ідників е о методом представлені на рис
а
е о дзеркальним методом на рис
к видно на
ос илограма де ектів в тілі і на ме і складови
відсутні де екти у вигляді трі ин поро нин і незварни ділянок
Розробка технологічної інструкції зі зварювання в твердій фазі довгомірних перехідників
з зовнішньою втулкою зі сталі 08Х18Н10Т
та внутрішнього стрижня зі сталі 20 ля відповідності вимогам те нологічно документа і
А
А
розро лена те нічна

(е о метод) а

з оку сталі

(е о дзеркальний метод) а

з оку сталі

документа ія з виготовлення довгомірни компози ійни пере ідників яка містить те нологічну інструк ію по порядку ро оти зі з єднання
пере ідникови елементів різнорідни металів в
твердій азі методом гарячо вакуумно прокатки
ідповідно до вимог прописано серію о ов язкови випро увань з контролю якості
інструк і надано перелік таки етапів
виготовлення
про ес підготовки ви ідни матеріалів меанічна о ро ка втулки та стри ня зі сталі
перед складанням в ви ідну заготовку до прокатки
та з орка пакетів під прокатку
про ес з єднання елементів пере ідника на
вакуумному прокатному стані
вимоги езпеки в про есі з єднання складови компози ійни пере ідників
заключні опера і після отримання пере ідникового елементу
контроль якості з єднання складови в готовому виро і
скільки основними умовами отримання компози ійни пере ідників уло за езпечення високо
мі ності та герметичності при о ін і якості отримани виро ів орієнтувалися на основний документ
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вимог правил контролю ( ) для о ладнання і труопроводів атомни енергетични установок зварні
з єднання і наплавлення
А
ані
є керівним матеріалом при проектуванні конструюванні виготовленні монта і о ладнання і тру опроводів та встановлюють порядок види о сяги і методи контролю та норми
о інки якості зварни з єднань і наплавлени деталей (виро ів)
гідно вимог
за
А
для виро ів перед ачені такі види випро увань
еруйнівний метод ультразвукового контролю по повер ні в міс і з єднання арів різнорідни металів згідно з
онтроль герметичності ля ом гідравлічни випро увань при наповненні рідиною під
тиском (водою) внутрі ньо частини тру но заготовки і витрим і під тиском до
ар протягом
до и
е анічні випро ування на мі ність при
зсуві арів складови композиту згідно з
для клейови з єднань листови
матеріалів
еталогра ічні дослід ення ільності і
протя ності ме і з єднання а тако тов ини арів і ступеня де орма і структури в зоні з єднання складови металів
онтроль якості за пунктом про одять
пере ідників від парті за пунктом (гідравлічні
випро ування на герметичність) один зразок від
парті після
за пунктами
про одять по одному виро у від парті пере ідників

ни установок зварні з єднання і наплавлення правила контролю» ( А
) та підготовлена
те нологічна інструк ія зі зварювання в твердій азі
довгомірни пере ідників з зовні ньою втулкою зі
сталі
та внутрі ньою зі сталі
Список літератури
емзин
(
) варн е соединения разнородн
сталей Сварка и свариваемые материалы
осква
еталлургия сс
ор
оєводин
еклюдов
(
) ідви ення ресурсу експлуата і тру опроводів А
за раунок застосування довгомірни компози ійни вставок
з різнорідни матеріалів Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин и в нститут
електрозварювання ім
атона сс
авлаков А
и др рограмма аттеста ионн исп таний композитн сварн соединений сталь
сталь
изготовленн по те нологии сварки в твердой азе ист
тв
еликов А
(
) Теория расчета усилий в прокатных станах правочник осква еталлургиздат
арновский
еванов А
оксеваткин
(
) Деформация металлов при прокатке вердловск
еталлургиздат
олу ин
орон ов
удрин А
иченев
А (
) Деформации и напряжения при обработке
металлов давлением осква еталлургия
ор
оеводин
еклюдов
и др (
)
рименение твердо азн
соединений для пов ения
наде ности тру опроводов реакторов и поколения
Наука та інновації (2 )
амойлович
(
) Неразрушающий контроль металлов и изделий правочник осква а иностроение
А
( А
) Правила
устройства и безопасной эксплуатации оборудования и
трубопроводов атомных энергетических установок
А
Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок, сварные соединения и
наплавки, правила контроля
Контроль неразрушающий. Соединения
сварные. Методы ультразвуковые
Клеи. Метод определения прочности
при сдвиге

Висновки
озро лена і модернізована конструк ія вузлів
прокатного стану о дозволила отримувати довгомірні тру ні пере ідники для А
за допомогою
о ертання тру ного пере ідника при прокат і
разки макети довгомірни тру ни пере ідників після прокатки показали наявність гвинтово текстури уздов повер ні зразку а тако відсутність кривизни заготовок при використанні
модернізовани валків встановлени під кутом
один до одного
онструювання виготовлення і додаткова
модерніза ія нового іль поту ного вакуумного стану
взамін значно зно еного стану
дає мо ливість отримати іль якісні довгомірні пере ідникові елементи зі сталі
з
нер авіючою сталлю типу
які плануються до впровад ення на атомни стан ія
еруйнівний ультразвуковий контроль показав
відсутність де ектів в тілі і на ме і складови
озро лені методики контролю якості переідникови елементів згідно з правилами контролю
« ладнання та тру опроводи атомни енергетич-

50

ISSN 0005-111 АВТОмАТИЧЕ КАя

ВАРКА,

R ef erences

12 770 , 2017

em in
(
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Problems of life and safety service of structures, constructions
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in krainian
Shavlakov A
et al Program o uali cation test o
composite elded joints o steel
steel
h
produced by technology o solid phase elding Sheet
Approv
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Tselikov A (
) Theory of calculation of efforts in
rolling mills n e er book
osco
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ussian
Tarnovsky
a
evanov A
Poksevatkin
(
)
Deformation of metals in rolling. Sverdlovsk etallurgi dat
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Polukhin P
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udrin A
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)
Strains and stresses in metal forming osco
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Application o solid phase bonding to increase the reliability
o pipelines o generation and reactors Nauka innov.,
(2 )
in ussian

ПРОИЗВОД ТВЕНН Й РАЗДЕЛ

Samojlovich
(
) Nondestructive testing of metals
and products n e er book osco
ashinostroenie in
ussian
P AE
( A P
) Rules of
arrangement and safety service of equipment and piping of
nuclear power plants in ussian
P AE
Equipment and piping of nuclear power
plants, welded joints and deposits, rules of inspection in
ussian
ST
Nondestructive testing. Welded joints.
Ultrasonic methods in ussian
ST
Glues. Method of determination of shear
strength in ussian
ор
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тин
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А

А

А

А

А

редло ен и опро ован изменения в конструк ии стана
с помо ью винтовой прокатки в кали рованн валка
етодом сварки в твердой азе на модернизированном вакуумном прокатном стане изготовлен длинномерн е иметаллические пере одники с винтовой текстурой позволяю ие
получать качественное твердо азное соединение длиной

олее
мм из стали с низким содер анием углерода и неравею ей стали
о результатам исследований
разра отана те нология винтовой прокатки в кали рованн
валка
и лиогр
рис
Ключевые слова вакуумная винтовая прокатка длинномерн й тру чат й лемент пере одника иметаллические композит модерниза ия
orts

eklyudov
ybalchenko
Sytin
orobiov
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P
P E ES
T E ET

P

E E T
T E TE
E TE E
P S TE T A S T
STEE
STEE
h
T A E
T S EW
A

hanges in mill design using scre rolling in calibrated rolls ere
proposed and tested Solid phase elding in upgraded vacuum
rolling mill as used to produce e tended bimetal transition
pieces ith a helical te ture that allo s making sound solid
phase joints o more than
mm length o lo carbon steel and
h
T steel nvestigation results ere used to develop the
technology o scre rolling in calibrated rolls
e
ig
Keywords vacuum scre rolling e tended tubular element o the
transition piece bimetal composites upgrading
адій ла до редак і

Украина и Китай усиливают сотрудничество
в проектах возобновляемой энергетики
Во рос сотрудничества в роекта возо новляемой нер етики
о су дались на ленарном заседании украинско-китайской одкомиссии о тор ово- кономическому сотрудничеству в Министерстве
коммер ии КН 17 ноя ря в Пекине.
Украинскую деле а ию редставила заместитель министра кономическо о развития и тор овли Украин Наталья Никольская совместно с редставителями Мина ро олитики, М , Мин кономразвития,
Минин раструктур , Гос нер о
ективности, Государственно о
иннова ионно о
инансово-кредитно о учре дения,
осольства
Украин в Китае.
В оде ере оворов редседатель Гос нер о
ективности серей савчук о арактеризовал ерс ективн е ути двусторонне о сотрудничества в «чистой» нер етике:
реализа ия совместн инвести ионн
роектов,
строительство заводов о роизводству о орудования и материалов для о ектов возо новляемой нер етики,
создание ме анизмов
инансирования роектов «чистой»
нер етики.
Китай
мировой лидер в нара ивании мо ностей возо новляемой нер етики. то, в свою очередь, сказ вается на ло альн тенден ия развития «чистой» нер етики. Так, о данн м Ме дународно о нер етическо о а ентства, с 2010 . стоимость роизводства солнечной и ветровой нерии снизилась, соответственно, на 70 и 25 . то ускорило строительство солнечн
и ветров
стан ий в дру и страна , в том числе в Украине.
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