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PRZYROSTOWE TECHNOLOGIE 3D W ODBUDOWIE KSZTAŁTU  

ZUŻYTYCH EKSPLOATACYJNIE ŁOPAT TURBIN PAROWYCH 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań próbek ze stali stopowej X22CrMoV12-1 wytworzonych trzema metodami wielo-

warstwowego napawania proszkiem typu Stellit Co-6: metodą napawania laserowego, metodą napawania LENS (Laser Engi-

neered Net Shaping) i metodą napawania plazmowego (PTA). Powierzchnie zewnętrzne napoin i przekroje poprzeczne próbek z 

wytworzonymi napoinami obserwowano na mikroskopie optycznym oraz badano wybrane właściwości użytkowe, takie jak: to-

pografia powierzchni, mikrostruktura i twardość. Analizując powierzchnie przekrojów poprzecznych próbek po wielowarstwo-

wym napawaniu nie stwierdzono pęknięć i nieciągłości w napoinie, w strefie połączenia materiału podłoża z napoiną ani w 

podłożu. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów uzyskano napoiny o regularnym i powtarzalnym kształcie z charaktery-

styczną kierunkową krystalizacją. Uzyskano mikrostrukturę w kształcie iglastych dendrytów o różnych kierunkach wzrostu wzglę-

dem powierzchni podłoża. Twardość napoin napawanych laserowo i techniką LENS mieściła się w zakresie od 450 do 570 

HV0,1, a napawanych plazmowo w zakresie od 320 do 440 HV0,1. 

 

WSTĘP 

Łopata to element turbiny parowej, który w niekorzystnych wa-
runkach (wysokie ciśnienie, wysoka temperatura, korozja) przenosi 
duże obciążenia dynamiczne oraz statyczne i jest jednocześnie na-
rażona na erozyjne zużycie warstwy wierzchniej oraz zmęczenie ma-
teriału [1-2]. 

Wielkość ubytków związana ze zużyciem powierzchni roboczej 
łopaty jest niewielka w porównaniu do całkowitej jej powierzchni.  
W takich przypadkach regeneracja jest często jedynym rozwiąza-
niem technologicznym, przywracającym łopatkom właściwości uzy-
skane w procesie produkcyjnym [3 - 5].  

Obecnie najczęściej stosowanymi technologiami odtwarzają-
cymi właściwości użytkowe łopat turbin parowych są różne metody 
napawania. W procesie odtwarzania ubytków łopatek metodami na-
pawania powstaje napoina metalurgicznie połączona z podłożem, a 
jej właściwości zależą od składu chemicznego oraz metody regene-
racji. Często podczas regeneracji powstaje szeroka strefa wpływu 
ciepła i duży udział materiału podłoża w napoinie. W przypadku mo-
dyfikacji właściwości warstwy wierzchniej łopaty duży udział mate-
riału podłoża w napoinie utrudnia uzyskanie jej odpowiedniego 
składu chemicznego i fazowego.  

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę przyrostowych 
technologii 3D, stosowanych w odbudowie kształtu łopat turbin paro-
wych. 

Napawanie laserowe polega na stapianiu materiałów dodatko-
wych w postaci proszków lub drutu energią wiązki promieniowania 
laserowego w osłonie gazowej i jednoczesnym nadtapianiu materiału 
podłoża. Nadtopiony materiał podłoża wraz z materiałem dodatko-
wym tworzy napoinę. Materiał dodatkowy, służący do wytworzenia 
napoiny, podawany jest w sposób ciągły do obszaru przetapiania, w 
wyniku czego na powierzchni regenerowanego elementu tworzy się 
bardzo cienka warstewka ciekłego materiału. Ciekły materiał napoiny 
ulega częściowemu wymieszaniu z nadtopionym na bardzo małej 
głębokości materiałem podłoża w wyniku czego tworzy się wysokiej 
jakości połączenie metalurgiczne deponowanej warstwy z podłożem. 
Napoina jest nagrzewana i krzepnie w osłonie gazu obojętnego z 

prędkością rzędu 106°C/s. Zapewnia to bardzo wysoką czystość me-
talurgiczną i bardzo drobnoziarnistą mikrostrukturę metalu napoiny. 
Większa jest też twardość napoin deponowanych laserowo niż uzy-
skiwanych innymi metodami przy tym samym składzie chemicznym 
napoiny. Ze względu na bardzo dużą gęstość mocy wiązki laserowej, 
oddziaływanie cieplne na napawany element jest bardzo ograni-
czone, czego wynikiem są małe naprężenia i odkształcenia spawal-
nicze. 

Możliwość precyzyjnego sterowania głębokości nadtopienia me-
talu podłoża zapewnia, że jego udział w napoinie może być bardzo 
mały, od ok. 3 - 5% do 10%. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
napawania materiałem dodatkowym w postaci proszku lub taśmy 
proszkowej spiekanej. Skład chemiczny napoiny laserowej zwykle już 
w pierwszej warstwie nie różni się znacznie od składu chemicznego 
materiału dodatkowego. Oznacza to, że już w pierwszej warstwie 
można uzyskać wymagane właściwości eksploatacyjne napoiny. 
Naddatek na obróbkę ostateczną zwykle nie przekracza 0,1 - 0,3 mm. 
W zależności od stosowanej technologii (rodzaju urządzenia, kształtu 
materiału dodatkowego) możliwe jest wykonanie w jednym przejściu 
napoin o grubości 0,1 - 5 mm i szerokości do 5 - 20 mm przy prostym 
torze głowicy laserowej [6 - 10]. 

Technologie laserowe coraz częściej stosowane są w procesach 
regeneracji maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle energe-
tycznym. Na przykład technologia napawania laserowego umożliwia 
odtworzenie, a czasem nawet poprawę wskaźników eksploatacyj-
nych części maszyn i urządzeń. O ich wzrastającym znaczeniu decy-
dują szczególne względy bezpieczeństwa, właściwości promieniowa-
nia laserowego oraz szybki rozwój dziedzin związanych z wykorzy-
staniem laserów w łączeniu materiałów i wytwarzaniu warstw i po-
włok. W procesie napawania laserowego należy zwrócić uwagę na 
absorpcję promieniowania laserowego zależną w szczególności od 
współczynnika pochłaniania powierzchni, gęstości mocy, długość fali 
promieniowania oraz czasu oddziaływania wiązki na daną powierzch-
nię. W przypadku nanoszenia pokryć regeneracyjnych wykorzysty-
wane są głównie termiczne efekty absorpcji promieniowania. Nagrze-
wanie materiału (także topienie), następuje w wyniku przejmowania 
kwantów energii przez wolne lub związane elektrony materiału obra-
bianego.  
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Metoda napawania LENS (Laser Engineered Net Shaping) jest 
zaliczana do innowacyjnych technik przyrostowych, która może być 
wykorzystywana do nanoszenia warstw ochronnych o niespotyka-
nych dotąd właściwościach użytkowych, wynikających między innymi 
z możliwości tworzenia układów gradientowych o różnym stopniu 
dyskretyzacji. Metoda ta może być doskonałym narzędziem regene-
racyjnym nowej generacji. Metoda LENS, jako laserowa technika na-
noszenia napoin/powłok, posiada wiele zalet wyróżniających ją spo-
śród konwencjonalnych metod napawania. Nagrzewanie ma charak-
ter lokalny, co minimalizuje szerokość strefy wpływu ciepła, zmniej-
sza ryzyko występowania „zniekształceń termicznych” oraz ograni-
cza udział materiału podłoża w napoinie do poziomu poniżej 2%. 
Dzięki możliwości sterowania szybkością chłodzenia i gradientem 
temperatury istnieje możliwość kształtowania mikrostruktury w szero-
kim przedziale wymiarowym tj. od drobnoziarnistej do amorficznej [5, 
8]. 

Napawanie plazmowe podobnie jak wymienione wyżej techno-
logie laserowe, służy do odbudowywania kształtu lub zmian właści-
wości warstwy wierzchniej napawanego elementu. W napawaniu pla-
zmowym źródłem ciepła jest łuk plazmowy, w którym materiał dodat-
kowy w postaci proszku, pręta lub drutu po przetopieniu wraz z nad-
topionym metalem podłoża tworzy napoinę. Duża ilość dostarcza-
nego ciepła powoduje niekorzystne zmiany w mikrostrukturze meta-
lowego podłoża. Wytworzone napawaniem plazmowym warstwy na-
leży poddawać dodatkowo obróbce cieplnej, które powoduje wzrost 
kosztów regeneracji lub modyfikacji warstwy wierzchniej danego ele-
mentu. Odmianą napawania plazmowego jest napawanie mikropla-
zmowe, które charakteryzuje się wyższą koncentracją energii, ale 
niestety mniejszą wydajnością w odniesieniu do konwencjonalnego 
napawania plazmowego. Koncentracja energii na mniejszym obsza-
rze zmniejsza także skutki cieplnego oddziaływania procesu na wła-
ściwości materiału podłoża. Technologia napawania plazmowego 
(mikroplazmowego) znajduje zastosowanie przede wszystkim do na-
kładania na powierzchnię elementów maszyn warstw o szczególnych 
właściwościach np. wysokiej twardości, odporności na ścieranie, ero-
zję oraz korozję w warunkach atmosferycznych lub w środowisku ak-
tywnym chemicznie [6]. 

1. CEL I METODYKA BADAŃ 

Głównym celem pracy było określenie w warunkach laboratoryj-
nych wybranych właściwości użytkowych napoin, takich jak: topogra-
fia powierzchni, mikrostruktura i twardość, wytworzonych technikami 
napawania laserowego, LENS i plazmowego (PTA) na podłożu ze 
stali stopowej X22CrMoV12-1, stosowanej w produkcji łopat stopnia 
NP (strefa niskoprężna) turbin parowych, mających zastosowanie  
w energetyce. Składzie chemiczny stali X22CrMoV12-1 przedsta-
wiono w tabeli 1 [6]. 

 
Tab. 1. Skład chemiczny stali X22CrMoV12-1 

Skład chemiczny [%] 

C Mn Si  P  S  Cr  Ni Mo V 

0,18÷ 
0,24 

0,40÷ 
0,90 

0,18÷ 
0,24 

max 
0,025 

max 
0,015 

11,00÷ 
12,50 

0,30÷ 
0,80 

0,80÷ 
1,20 

0,25÷ 
0,35 

 
Materiałem napoiny był proszek typu Stellit Co-6 o wielkości czą-

stek od 40 do 166 µm. Materiałem podłoża była stal stopowa 
X22CrMoV12-1 pobrana z łopaty turbiny parowej stopnia NP po eks-
ploatacji. Wielowarstwowe napawanie laserowe prowadzono na sta-
nowisku TruLaser Cell 3008. Do napawania techniką LENS zastoso-
wano stanowisko LENS 850R. Napawanie plazmowe (PTA) wyko-
nano na stanowisku PPC 250 HG. Powierzchnię wytworzonych na-
poin obserwowano na mikroskopie optycznym VHX-1000. Przekroje 

próbek inkludowano w żywicy termoutwardzalnej oraz szlifowano i 
polerowano. Przed obserwacją mikrostruktury próbki trawiono che-
micznie odczynnikiem o nazwie Kallings. Pomiar twardości wykony-
wano na twardościomierzu FLC-50A. 

2. WYNIKI BADAŃ 

W wyniku przeprowadzonej obserwacji powierzchni łopaty stop-
nia NP turbiny parowej stwierdzono, że dominujące procesy zużycia 
występujące na powierzchni badanej łopaty to erozja strefowa (lo-
kalna). Procesy te prowadzą do bardzo szybkiej degradacji w strefie 
krawędzi natarcia, które powodują powstawanie charakterystycz-
nego „uskoku geometrycznego” (rys.1) w postaci zmniejszenia prze-
kroju łopaty, co w konsekwencji wpływa na powstanie niebezpiecznej 
strefy przekroju krytycznego, który ma bardzo istotny wpływ na de-
gradacyjne procesy niszczenia (pękania zmęczeniowego). 

 

Rys. 1. Widok charakterystycznej powierzchni krawędzi natarcia  
w górnej strefie łopaty po eksploatacji w niskoprężnej strefie turbiny 
parowej (NP)  
 

Stwierdzono, że w wyniku dużej intensywności procesu zużycia 
erozyjnego wystąpiły ubytki materiału, zmniejszające szerokość ło-
paty o kilkaset mikrometrów, nawet o kilka milimetrów. Skutkuje to 
pogorszeniem wyrównoważenia łopat, w tym również całego wirnika, 
a także zaburzeniami w przepływie strugi pary przesyconej  
w strefie niskoprężnej turbiny. 

W trakcie doboru i optymalizacji parametrów napawania wykony-
wano pojedyncze ściegi oraz napawanie wielościegowe (od 4 do 10 
ściegów). Materiał podłoża w kilku wariantach podgrzewano przed 
napawaniem do temperatury ok. 400°C. 

Przykładowe topografie uzyskanych powierzchni przedstawiono 
na rys. 2. Wytworzone napoiny miały regularny, powtarzalny kształt 
z widocznymi cząstkami nieprzetopionego proszku na powierzchni 
napoin, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla napoin wykona-
nych z materiału proszkowego.  

Widok topografii powierzchni próbek napawanych przyrostowymi 
technologiami 3D przedstawiono na rys. 3. Uzyskane napoiny miały 
również regularny, powtarzalny kształt z widocznymi cząstkami nie-
przetopionego proszku na ich powierzchni zewnętrznej. 

W mikrostrukturze napoin wykonanych z proszku typu Stellit Co-
6 techniką wielowarstwowego napawania laserowego stwierdzono 
występowanie dendrytycznych układów ziaren. Kształt ziaren był po-
dobny do kształtu uzyskanego po napawaniu plazmowym, ale ich 
wielkość była dużo mniejsza. Jest to związane z dużo większą szyb-
kością nagrzewania, chłodzenia i krystalizacji przetopionego mate-
riału, poddanego procesowi napawania laserowego. Ciepło dostar-
czone podczas procesu laserowego napawania, nagrzewające ma-
teriał podłoża może być precyzyjniej kontrolowane w porównaniu do 
innych metod napawania. Wzrost temperatury podczas napawania 

http://www.alfa-tech.com.pl/wegiel-carboneum
http://www.alfa-tech.com.pl/mangan-manganium
http://www.alfa-tech.com.pl/krzem-silicium
http://www.alfa-tech.com.pl/fosfor-phosphoros
http://www.alfa-tech.com.pl/siarka-sulphur
http://www.alfa-tech.com.pl/chrom-chromium
http://www.alfa-tech.com.pl/nikiel-niccolum
http://www.alfa-tech.com.pl/molibden-molybdenum
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laserowego spowodował niewielkie zmiany w mikrostrukturze pod-
łoża. Uzyskano częściowe przebudowanie siatki martenzytycznej 
oraz niewielką koagulację płytek cementytowych. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rys. 2. Widok powierzchni napoin wykonanych z proszku na bazie 
Stellit Co-6 na podłożu ze stali stopowej X22CrMnV12-1 technologią: 
a-b) wielowarstwowego napawania laserowego, c-d) techniką LENS, 
e-f) napawania plazmowego 

 
Analiza otrzymanych mikrostruktur wykazała, że w napoinach 

istnieją uprzywilejowane kierunki krystalograficzne wzrostu dendry-
tów. Zaobserwowano, że dendryty zostały skrystalizowane w różnych 
kierunkach, tj. prostopadle oraz pod różnymi kątami, a także w nie-
wielkiej ilości w płaszczyźnie poziomej do powierzchni materiału pod-
łoża. Proces krystalizacji był ściśle związany z kierunkowym proce-
sem odprowadzania ciepła w kierunku powierzchni napoiny, a także 
w głąb materiału podłoża. Nie zauważono znaczących różnic w wiel-
kości dendrytów dla napoin wykonanych technologią wielowarstwo-
wego napawania laserowego i techniką LENS. Dendryty miały roz-
miar od kilku do kilkunastu mikrometrów (rys. 3b,d-f). 

a) 

b) 

e) 

d) 

c) 

f) 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1150 AUTOBUSY 12/2017 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Rys. 3. Widok przekroju poprzecznego powierzchni napoin wykona-
nych z proszku typu Stellit Co-6 na podłożu ze stali stopowej 
X22CrMnV12-1 techniką: (a-b) wielowarstwowego napawania lase-
rowego, (c-d) LENS, (e-f) napawania plazmowego; N – napoina, SW 
– strefa wtopienia, SWC – strefa wpływu ciepła, MP – materiał pod-
łoża 
 

Do oceny właściwości napoin wykorzystano pomiar mikrotwar-
dości w przekroju prostopadłym do powierzchni napoiny, czyli od po-
wierzchni zewnętrznej napoiny, poprzez strefę połączenia metalur-
gicznego do podłoża stalowego. Ze względu na niejednorodność mi-
krostruktury i składu chemicznego typowego dla struktur dendrytycz-
nych, rozkład twardości na przekroju napoiny nie jest monotoniczny i 
charakteryzuje się dużą zmiennością. W celu ograniczenia wpływu 
dużych różnic w twardości obszarów dendrytycznych i wydzieleń w 
obszarach między dendrytycznych, przeprowadzono pomiar w kilku 
seriach. Na wykresie przedstawiono tylko wartości średnie (rys. 4). 

W wyniku napawania laserowego uzyskano twardość napoiny w 
zakresie od 450 do 570 HV0,1. Pomiędzy napawaną warstwą a pod-
łożem znajdowała się warstwa przejściowa o twardości około 320-
420 HV0,1, wytworzona w procesie wymieszania i krystalizacji cie-
kłego materiału napoiny z materiałem podłoża. Ponieważ krystaliza-
cja oraz przemiany fazowe zachodzą w napoinie (N) oraz w strefie 
wtopienia metalurgicznego (SW), to materiał podłoża (MP) został 
utwardzony w strefie wpływu ciepła (SWC), przyległej do napoiny na 
głębokość około do 0,5 mm. W większej odległości od SWC, w za-
leżności od zastosowanych parametrów napawania, twardość pozo-
staje na poziomie twardości materiału wyjściowego lub następuje ob-
niżenie twardości związane z odpuszczeniem struktury martenzy-
tycznej.  

 

f) 

e) 

b) 

a) 

c) 

d) 
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Rys. 4. Przykładowy wykres twardości zmierzony w przekroju po-
przecznym napoin wykonanych z proszku typu Stellit Co-6 na pod-
łożu ze stali stopowej X22CrMnV12-1 techniką wielowarstwowego 
napawania laserowego, techniką LENS i techniką napawania pla-
zmowego (PTA); SWC-1 – strefa wpływu ciepła po napawaniu lase-
rowym, SWC-2 - strefa wpływu ciepła po napawaniu plazmowym 
(PTA) 

 
Twardość napoin mierzona na powierzchni przekrojów napawa-

nych próbek techniką LENS zawierała się w przedziale od 480 do 
560HV0,1 (rys. 4), a w strefie wpływu ciepła wynoszącej ok. 0,5 mm 
wynosiła od 320 do 420 HV0,1, przy twardości podłoża ze stali sto-
powej X22CrMnV12-1 od 300 do 320 HV0,1.  

Twardość napoin uzyskanych techniką napawania plazmowego 
zawierała się w przedziale od 320 do 440 HV0,1 (rys. 4). W strefie 
wpływu ciepła wynosiła około 400 HV0,1 po czym łagodnie spadała 
do twardości materiału wyjściowego, którego twardość wynosiła  
310 +/- 20 HV0,1. Dużo niższa twardość napoiny związana jest  
z dużym wymieszaniem materiału napoiny z podłożem. Napawanie 
plazmowe wiąże się z dostarczeniem dużej ilości ciepła do materiału 
podłoża, co powoduje: znaczny wzrost temperatury próbki w całej ob-
jętości, deformacje i odkształcenia, mających istotny wpływ na kształt 
geometryczny oraz właściwości użytkowe wytworzonych napoin. 
Wzrost temperatury podłoża podczas napawania plazmowego spo-
wodował także zmiany w mikrostrukturze zarówno materiału podłoża, 
jak i wytworzonych napoin.  

WNIOSKI 

Analizując uzyskane wyniki badań napoin wytworzonych przyro-
stowymi technologiami 3D stwierdzono, że: 
1. W wyniku napawania stali stopowej X22CrMnV12-1 materiałem 

proszkowym typu Stellit Co-6 metodą wielowarstwowego napa-
wania laserowego, napawania plazmowego (PTA) oraz napawa-
nia techniką LENS uzyskano napoiny o poprawnej geometrii, 
o regularnym i powtarzalnym kształcie z widocznym kierunkiem 
krystalizacji materiału warstwy. Na powierzchni wytworzonych 
napoin nie stwierdzono pęknięć. 

2. W wyniku przeprowadzonych obserwacji powierzchni przekrojów 
poprzecznych próbek po napawaniu plazmowym PTA stwier-
dzono, że napoiny wykonane z materiału proszkowego typu Stel-
lit Co-6 charakteryzują się dobrą jakością metalurgiczną, małym 
wtopieniem w materiał rodzimy i wyraźną granicą rozdziału napo-
ina-podłoże.  

3. Analizując powierzchnie przekrojów poprzecznych próbek po na-
pawaniu laserowym nie stwierdzono pęknięć i nieciągłości  
w strefie połączenia materiału podłoża z napoiną.  

4. W mikrostrukturze napoin po napawaniu laserowym i plazmowym 
znajdują się iglaste dendryty o różnych kierunkach wzrostu 
względem powierzchni podłoża. Rozmiar dendrytów był znacznie 
mniejszy dla procesu napawania laserowego, co wynikało  
z większej szybkości krystalizacji napoiny.  

5. Twardość dla napoin wytworzonych w wyniku wielowarstwowego 
napawania laserowego wynosiła od 450 do 570 HV0,1,  
a w do strefie wpływu ciepła wynoszącej ok. 0,5 mm wynosiła od 
320 do 420 HV0,1. Twardość napoin wytworzonych w wyniku na-
pawania technologią LENS była na podobnym poziomie, miała 
jednak bardziej wyraźny spadek wartości na granicy napoina-
podłoże. 

6. Twardość napoin wytworzonych w wyniku napawania plazmo-
wego wynosiła od 320 do 440 HV0,1. W strefie wpływu ciepła 
wynosiła około 400 HV0,1 po czym łagodnie spadała do twardo-
ści materiału podłoża, wynoszącej 310 +/- 20 HV0,1. 
 

Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju – nr projektu PBS3/B5/37/2015. 
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Incremental 3d technologies in the reconstruction  
of steam turbine blades used exploitation 

The paper presents the results of X22CrMoV12-1 alloy 

steel samples, prepared by three methods of multilayer pow-

der padding using Stellit Co-6 type powder: method of laser 

padding, LENS (Laser Engineered Net Shaping) method, 

method of plasma padding (PTA). Using the optical micro-

scope, the outer surfaces of the deposit and the cross sections 

of the samples with the generated deposits were observed. Se-

lected usable properties such as surface topography, micro-

structure, hardness and erosion resistance were studied. No 

cracks and discontinuities were observed during the cross-sec-

tional area analysis of samples after multilayering padding, in 

the bonding zone of the substrate material with the deposit, in 

the deposit and in the substrate. Because of the experiments, 
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regular, repetitive shapes with characteristic directional crys-

tallization were obtained. A dendrite-shaped microstructure 

was obtained, with different growth directions relative to the 

surface of the substrate. Hardness of deposits, which was la-

ser-padded and padded using LENS technique, include in the 

range of 450 to 570 HV0,1, whereas plasma welded, was in 

the range of 320 to 440 HV0,1. 
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