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Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Технологія зварювання модифікованих кавітаційностійких мартенситних сталей типу 03Х13Н4.
3 - англійською мовою
Welding technology of modified cavitation-resistant martensitic steels type 03Cr13Ni4
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Мета роботи –покращення якості та властивостей надійності зварних з’єднань нових високо хромистих
кавітаційностійких сталей стосовно виготовлення та ремонту компонентів устаткування та елементів турбогенераторів.
Підвищення службових характеристик зварних з'єднань модифікованих кавітаційностійких мартенситних сталей типу
03Х13Н4.
2. Основна суть технології
Технологія дозволяє підвищити стійкість зварних з'єднань проти утворення холодних тріщин, значно знизити
температуру попереднього і супутнього підігріву та запропонувати енергозберігаючий режим післязварювальної
термообробки, забезпечити високі механічні властивості зварних з’єднань кавітаційностійких мартенситних сталей.
3. Анотований зміст
Технологія зварюванняі кавітаційно-стійких сталей дозволяє підвищити стійкість зварних з'єднань проти утворення
холодних тріщин, значно знизити температуру попереднього і супутнього підігріву та запропонувати економічні
параметри післязварювального відпуску зварних з’єднань кавітаційностійких мартенситних сталей. На основі отриманих
результатів розроблено типову технологію ручного і механізованого зварювання товстостінних трубних з’єднань сталі
03Х13Н4Д.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
Технологія дозволяє підвищити стійкість зварних з'єднань проти утворення холодних тріщин, значно знизити
температуру попереднього і супутнього підігріву та запропонувати економічні параметри післязварювального відпуску
зварних з’єднань кавітаційностійких мартенситних сталей.
5. Ознаки новизни технології
Новизна технології полягає в застосованні нових електродів оксифторидного виду які забезпечують підвищення стійкості
зварних з'єднань проти утворення холодних тріщин, значне зниження температури попереднього і супутнього підігріву,
зниження температури та тривалість післязварювального відпуску.
6. Складові технології
Зварювальні матеріали, температурні параметри процесу зварювання, параметри термічної обробки після зварювання.
Опис технології англійською мовою
The purpose of the work is to determine scientifically sound measures that ensure high quality and necessary service properties,
high operational reliability of welded joints of new high-chromium cavitation-resistant steels in relation to the manufacture and
repair of equipment components and elements of turbogenerators. Improving the performance of welded joints of modified

cavitation-resistant martensitic steels type 03X13H4 The technology allows to increase the resistance of welded joints against
the formation of cold cracks, significantly reduce the temperature of pre- and associated heating and offer energy-saving mode
of post-welding heat treatment, to ensure high mechanical properties of welded joints cavitation-resistant martensitic steels
Object of research - physical and metallurgical processes at welding of cavitation-steady steels. The technology allows to
increase the resistance of welded joints against the formation of cold cracks, significantly reduce the temperature o
9127. Технічні характеристики
Технічні характеристики зварних з'єднань модифікованих кавітаційностійких мартенситних сталей типу 03Х13Н4
виконаних за розробленою технологією повністю відповідають вимогам інструкції "ГТИ – 407 – 2005. Технические
требования к сварно-литым рабочим колесам радиально-осевых гидротурбин". та ASTM INTERNATIONAL. "ASTM
A743/A743M - 2013a: Standard Specification for Resistant, for General Application."
9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
- розроблено науково обґрунтовані положення і технологічні заходи, що дозволяють підвищити стійкість зварних з'єднань
на 50% проти утворення холодних тріщин, значно знизити температуру попереднього і супутнього підігріву, - створено
оксифторидне покриття електродів яке забезпечує обмеження вмісту вуглецю в наплавленому металі до 0,02 % та вмісту
дифузійного водню до 3 см3/100г металу.
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
немає
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
Розроблена нова технологія дозволяє підвищити стійкість зварних з'єднань проти утворення холодних тріщин, значно
знизити температуру попереднього і супутнього підігріву та запропонувати енергозберігаючий режим післязварювальної
термообробки , забезпечити високі механічні властивості зварних з’єднань кавітаційностійких мартенситних сталей.
9155. Галузь застосування
Енергомашинобудування, теплова і атомна енергетика, хімічне будування
9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології
Міністерство енергетики , ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Южтеплоенергомонтаж»
9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології
Україна
9157. Ступінь відпрацювання технології
– якщо технологічну документацію розроблено за результатами попередніх випробувань дослідного зразка - 9157/О
– 9157/TRL5 - перевірено прототип в робочому середовищі користувача, технологію перевірено у відповідному робочому
середовищі (на виробництві)
5535. Умови поширення в Україні
53 - за договірною ціною
5211. Умови передачі зарубіжним країнам
63 - за договірною ціною
6012. Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження: 6557.47 тис. грн.
6013. Особливі умови впровадження технології
Застосування спеціальних матеріалів
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