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BADANIA ZMIAN TERMOGRAFICZNYCH  

W WARSTWIE WIERZCHNIEJ STALI STOPOWEJ X22CRMOV12-1  

NAPAWANEJ ORAZ STRUKTURYZOWANEJ LASEROWO 

 

W artykule przedstawiono wybrane wyniki rejestracji maksymalnych wielkości przyrostu temperatury na powierzchni mate-

riału w trakcie procesów napawania plazmowego i laserowego oraz strukturyzowania warstwy wierzchniej stopów Fe-C. Pod-

czas napawania oraz strukturyzowania laserowego wykonano rejestracje termograficzne przy użyciu kamery termowizyjnej 

SC5000 firmy FLIR. Analizowano zmiany maksymalnej temperatury w procesie strukturyzowania laserowego. W procesie na-

pawania laserowego dla pojedynczego cyklu, maksymalna zarejestrowana temperatura zawierała się w przedziale od 400 do 

550°C. W przypadku kilku następujących po sobie cykli, maksymalna temperatura na powierzchni napoiny wzrosła do 700°C. 

W eksperymencie napawania plazmowego zarejestrowano znacznie wyższy poziom temperatury maksymalnej. Przy rejestracji 

na powierzchni bocznej napoiny, maksymalna temperatura zawierała się w przedziale od 880 do 1020°C. W przypadku rejestra-

cji powierzchni górnej napoiny wartości temperatury oscylowały w przedziale od 1400 do 1450°C. Proces strukturyzowania 

laserowego charakteryzował się wzrostem temperatury maksymalnej do poziomu od 80 do 130°C. Zarejestrowany wzrost tem-

peratury zależał od parametrów procesu strukturyzowania. Decydującym parametrem był krok urządzenia oraz w mniejszym 

stopniu ilość przejść. Znacznie wyższą temperaturę, ok. 250°C, zarejestrowano w przypadku realizacji podawania kilku impul-

sów w jeden punkt na powierzchni próbki. 

Pomiar temperatury w trakcie procesu np. napawania laserowego, pozwala odpowiednio kontrolować ten proces. Wykorzy-

stanie rejestracji termowizyjnej pozwala na opracowanie i optymalizację technologii strukturyzowania i napawania. Uzyskane 

wyniki umożliwiają określenie szybkości chłodzenia napoiny i materiału podłoża.  Jest to istotne dla określenia ”temperatury 

międzyprocesowej”, czyli temperatury między kolejnymi ściegami napoin. 

 

WSTĘP 

Stal wysokostopowa do pracy przy podwyższonych temperatu-
rach chromowo–molibdenowo–niklowo–wanadowa X22CrMoV12-1 
wg normy DIN (23H12MNF wg PN-75/H-84024) posiada skład che-
miczny przedstawiony w tabeli 1. Stosowana jest ona do produkcji 
odkuwek łopatek turbin oraz na inne elementy i części turbin pracu-
jące w temperaturze do 600°C. W ww. gatunek stali jest dostępny na 
rynku w postaci odkuwek swobodnie kutych, w tym krążków, tulei, 
płaskowników, prętów okrągłych, a także prętów okrągłych walcowa-
nych. Stal ta poddawana jest również hartowaniu indukcyjnemu, a 
także po wstępnym podgrzaniu może być napawana plazmowo lub 
laserowo.  

 
Tab. 1. Skład chemiczny stali X22CrMoV12-1 (23H12MNF)  

G
at

un
ek

 

st
al

i 

N
or

m
a Skład chemiczny (%) 

C Mn Si P S Cr Ni Mo inne 

23
H

12
M

N
F

 

P
N

 

0,
20

 -
 0

,2
6 

0,
30

 -
 0

,8
0 

0,
10

 -
 0

,5
0 

M
ax

 0
,0

35
 

M
ax

 0
,0

35
 

11
,0

 -
12

,5
 

0,
30

 -
 0

,6
0 

0,
80

 -
 1

,2
0 

W
 m

ax
 0

,6
0 

V
 0

,2
5÷

0,
35

 

N
b 

m
ax

 0
,0

5 

X
 2

2 
C

rM
oV

12
-1

 

(1
.4

92
3)

 

 
D

IN
 

 
0,

18
- 

 0
,2

4 

0,
40

 -
 0

,9
0 

0,
18

 -
 0

,2
4 

M
ax

 0
,0

25
 

M
ax

 0
,0

15
 

11
,0

0 
- 

12
,5

0 

0,
30

 -
 0

,8
0 

0,
80

 -
 1

,2
0 

V
 0

,2
5÷

0,
35

 

 

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 drobnoziarnistą mikrostrukturę metalu napoiny. Większa 
jest też twardość napoin deponowanych laserowo niż uzyskiwanych 
innymi metodami przy tym samym składzie chemicznym napoiny. Ze 
względu na bardzo dużą gęstość mocy wiązki laserowej, oddziaływa-
nie cieplne na napawany element jest bardzo ograniczone, czego wy-
nikiem są małe naprężenia i odkształcenia spawalnicze. Możliwość 
sterowania z dużą dokładnością głębokości nadtopienia metalu pod-
łoża zapewnia, że jego udział w napoinie może być bardzo mały, od 
3-5 do 10%. Jest to szczególnie ważne w przypadku napawania ma-
teriałem dodatkowym w postaci proszku lub taśmy proszkowej spie-
kanej. Skład chemiczny napoiny laserowej zwykle już w pierwszej 
warstwie nie różni się znacznie od składu chemicznego materiału do-
datkowego. Oznacza to, że już w pierwszej warstwie można uzyskać 
wymagane właściwości eksploatacyjne napoiny. Naddatek na ob-
róbkę ostateczną zwykle nie przekracza 0,1-0,3 mm. W zależności 
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od stosowanej technologii (m.in. metody, 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 [1-5]. 

Technologie laserowe coraz częściej stosowane są w procesach 
rewitalizacji (odnowy, regeneracji) m.in. w przemyśle energetycznym. 
Napawanie laserowe umożliwia odtworzenie, a czasem nawet po-
prawę wskaźników eksploatacyjnych części maszyn i urządzeń. O ich 
wzrastającym znaczeniu decydują szczególne względy bezpieczeń-
stwa, właściwości promieniowania laserowego oraz szybki rozwój 
dziedzin związanych z wykorzystaniem laserów w łączeniu materia-
łów, wytwarzaniu warstw i powłok. W procesie napawania lasero-
wego należy zwrócić uwagę na absorpcję promieniowania lasero-
wego zależną w szczególności od współczynnika pochłaniania po-
wierzchni, gęstości mocy, długość fali promieniowania oraz czasu od-
działywania wiązki na daną powierzchnię. W przypadku nanoszenia 
pokryć regeneracyjnych wykorzystywane są głównie termiczne 
efekty absorpcji promieniowania. Nagrzewanie materiału (także to-
pienie), następuje w wyniku przejmowania kwantów energii promie-
niowania laserowego przez wolne lub związane elektrony materiału 
obrabianego (napawanego).  

Strukturyzowanie laserowe powierzchni – rozumiane jako 
uprzywilejowane i uporządkowane rozmieszczenie elementów bu-
dowy warstwy wierzchniej powierzchni, któremu mogą być podda-
wane warstwy powierzchniowe. Nadawanie powierzchni uporządko-
wanego rozmieszczenia powtarzalnych elementów budowy przez 
wykorzystanie wysokoenergetycznych technologii laserowych pro-
wadzi do powstania tekstur na powierzchni materiału modyfikowa-
nego laserowo [6]. Przykład typowych wzorów tekstury zaprezento-
wano na Rys. 1.  

  
Rys. 1. Schematy typowych wzorów tekstury: a – sekwencyjna; b, c 
– dowolnie programowana; d–f paskowa; g – punktowa; h-i – krop-
kowa; j–l – rzędowa; na rys. f, i - przypadek zachodzenia na siebie 
ścieżek i kropek laserowych (miejsca potencjalnego odpuszczenia 
materiału) [6] 
 

Realizując procesy technologiczne przy dużych i bardzo dużych 
gęstościach mocy promieniowania laserowego oraz przy krótkich 
czasach ekspozycji (nano- lub pikosekundowe), można realizować 
laserowe teksturowanie z odparowaniem. Strefy oddziaływania lase-
rowego mogą mieć wtedy różne kształty, np. tekstura rzędowa (Rys. 
2a – mikrokanały) lub tekstura kropkowa (Rys. 2b – półczasze), sta-
nowiących np. zasobniki smarowe dla elementów maszyn pracują-
cych w różnych systemach tribologicznych [6]. 

Cel badań 

Wykonane pomiary miały na celu określenie maksymalnych 
wielkości przyrostu temperatury na powierzchni materiału stali 

X22CrMoV12-1 w trakcie procesów napawania plazmowego i lasero-
wego oraz laserowego strukturyzowania jej warstwy wierzchniej. Do 
zarejestrowania zmian temperatury wykorzystano technikę termowi-
zyjną umożliwiającą obrazowanie rozkładu temperatury na obserwo-
wanej powierzchni [7]. 

 

 
 

 
Rys. 2. Przykładowe efekty oddziaływania impulsowego  promienio-
wania laserowego ze stopami Fe–C: a) tekstura  rzędowa, b) tekstura 
kropkowa: laser impulsowy Nd: YAG (λ = 1064 nm), czas ekspozycji 
25 ns [6] 

Metodyka badań 

Pomiary zrealizowano na odpowiednio przygotowanych stano-
wiskach laboratoryjnych przedstawionych na Rys. 3 i 4.  

Rejestracje obrazów termograficznych wykonano używając ka-
mery termowizyjnej SC5000 firmy FLIR. Wykorzystano dwa zakresy 
pomiarowe kamery: od 0 do 300°C oraz od 150 do 1200°C. Odpo-
wiednie zakresy temperatury uzyskano stosując zestawy filtrów op-
tycznych zamocowanych w torze optycznym kamery. 

Sterowanie kamerą, jak i zapis danych z kamery wykonano na 
połączonym z kamerą przenośnym komputerze, dzięki zastosowaniu 
odpowiedniego oprogramowania. Wszystkie rejestracje zrealizowano 
w trybie ciągłego zapisu danych w trakcie trwających procesów na-
pawania i strukturyzowania. 

Właściwie przygotowane stanowiska pomiarowe pozwoliły na 
umieszczenie kamery termowizyjnej zamocowanej na statywie w od-
powiedniej odległości od pola pomiarowego. Odległość obiektywu ka-
mery od rejestrowanej powierzchni była dobrana tak, aby zapewnić 
optymalną wielkość obserwowanego pola pomiarowego w stosunku 
do całego rejestrowanego obrazu. 

a) 

b) 
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Rejestracji obrazów termowizyjnych dokonywano z różną czę-
stotliwością w zależności od długości czasu trwania obserwowanego 
procesu. Stosowano zapis sekwencyjny z częstotliwością od 5 do 25 
obrazów na sekundę. 
 

 
Rys. 3. Widok stanowiska pomiarowego do rejestracji procesu napa-
wania laserowego: 1- napawana próbka, 2- głowica laserowa do na-
pawania, 3- kamera termowizyjna, 4- komputer z oprogramowaniem 

 

 
Rys. 4. Widok stanowiska pomiarowego do rejestracji procesu struk-
turyzowania laserowego: 1- głowica Galvo lasera włóknowego impul-
sowego Nd:YAG, λ=1070 nm, 2- próbka strukturyzowana, 3- kamera 
termowizyjna, 4- statyw 

 
Aby uzyskać do analizy rzeczywiste wartości zmian temperatury 

na powierzchni pól pomiarowych określono wielkość współczynnika 
emisyjności powierzchni mierzonych materiałów [8]. Wykorzystano w 
tym celu dostępne dane tabelaryczne [9] oraz wykonane pomiary w 
komorze klimatycznej. Analiza wykonana za pomocą odpowiedniego 
oprogramowania, zarejestrowanych obrazów termowizyjnych pole-
gała na określeniu maksymalnych przyrostów temperatury na po-
wierzchni materiału w trakcie procesów napawania i strukturyzowa-
nia [10]. 

1. WYNIKI BADAŃ 

1.1. Badanie zmian termograficznych w procesach 
napawania laserowego 

Eksperyment napawania laserowego wykonano stosując płaską 
blachę ze stali X22CrMoV12-1 o grubości 3 mm i wymiarach 40x125 
mm. Dla wszystkich kolejnych rejestracji zastosowano takie same pa-
rametry pracy lasera: moc 320 W, posuw 400 mm/min oraz długość 

ścieżki 50 mm. Eksperyment zrealizowano w dwóch wariantach wy-
konując jedno przejście, następnie pięć kolejno po sobie następują-
cych przejść. Na Rys. 5 przedstawiono przykładową analizę obrazu 
termowizyjnego w trakcie rejestrowanego procesu z wykresem 
zmiany temperatury maksymalnej w wyróżnionym obszarze.  

 

Rys. 5. Analiza zmiany temperatury maksymalnej na powierzchni 
stali X22CrMoV12-1 w trakcie procesu napawania laserowego 
 

Dla wszystkich zarejestrowanych sekwencji sporządzono ana-
lizę zmiany temperatury maksymalnej w trakcie procesu napawania 
laserowego. Wyniki przedstawiono poniżej w postaci wykresów. Na 
Rys. 6 zamieszczono zmianę temperatury maksymalnej w trakcie 
jednego przejścia lasera. 
 

 
Rys. 6. Wykres zmiany maksymalnej temperatury na powierzchni 
stali X22CrMoV12-1 w trakcie procesu napawania laserowego – po-
jedyncze przejście 

 
Na Rys. 7 zamieszczono zmianę temperatury maksymalnej  

w trakcie pięciu kolejno po sobie następujących przejść. 
 

 
Rys. 7. Wykres zmiany temperatury maksymalnej w trakcie procesu 
napawania laserowego – pięć przejść 

 

2 

4 

1 

3 

1 

2 
4 

3 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1156 AUTOBUSY 12/2017 
 

W przypadku realizacji procesu napawania w pięciu kolejnych 
przejściach zaobserwowano większe przyrosty temperatury przy ko-
lejnych krokach. Kolejne dwa wykresy (Rys. 8 i Rys. 9) przedstawiają 
zmianę maksymalnej temperatury na powierzchni blachy w trakcie 
oddziaływania lasera (przetapianie metalurgiczne bez użycia 
proszku) z zachowaniem parametrów zastosowanych w procesie na-
pawania. 

 

 
Rys. 8. Wykres zmiany temperatury maksymalnej w trakcie procesu 
oddziaływania lasera – pojedyncze przejście 
 

 
Rys. 9. Wykres zmiany temperatury maksymalnej w trakcie procesu 
oddziaływania lasera – pięć kolejnych przejść 

 
W przypadku zastosowania w eksperymencie blachy nie pokry-

tej proszkiem, przyrosty temperatury na powierzchni blachy były  
w porównaniu z temperaturami zarejestrowanymi w procesie napa-
wania laserowego z proszkiem większe o 50 do 150°C. 

1.2. Badanie zmian termograficznych w procesach 
napawania plazmowego 

Eksperyment napawania plazmowego metodą PTA, z użyciem 
palnika ręcznego Multi Plasma Modul, zamontowanego na manipu-
latorze sterowanym CNC będącego elementem wykonawczym sta-
nowiska. Próbkami materiałowymi była blacha stalowa o grubości 6 
mm, wymiarze 40x125 mm, ze stali X22CrMoV12-1 zamocowana w 
imadle. Proces napawania plazmowego polegał na nałożeniu trzech 
warstw napoiny na dłuższej krawędzi blachy. Rejestracje termogra-
ficzne prowadzono w trakcie trwania procesu na powierzchni bocznej 
napoiny.  

 Przykładową analizę obrazu termowizyjnego w trakcie rejestro-
wanego procesu z wykresem zmiany temperatury maksymalnej w 
wyróżnionym obszarze przedstawiono na Rys. 10. 

Dla zarejestrowanych za pomocą kamery termowizyjnej se-
kwencji procesów napawania dokonano analizy zmian temperatury 
maksymalnej w trakcie trwania procesu. Wyniki analizy przedsta-
wiono w postaci wykresu zamieszczonego na Rys. 11, obrazując 
zmianę temperatury maksymalnej w trakcie nakładania kolejnych wy-
twarzanych warstw napoiny. Temperatura maksymalna jest zauwa-
żalnie większa dla kolejnych wytwarzanych warstw napoiny. Zjawisko 

to występuje z powodu nakładania kolejnych warstw na wstępnie 
podgrzanym materiale w coraz wyższej temperaturze. 

Dodatkowo, dla porównania wielkości przyrostu temperatury 
w trakcie procesu napawania, zarejestrowano proces napawania wy-
konany za pomocą palnika. Przebieg zmiany temperatury maksymal-
nej zamieszczono na Rys.12. 
 

 
Rys. 10. Analiza zmiany temperatury maksymalnej w trakcie procesu 
napawania plazmowego 
 

 
Rys. 11. Wykres zmiany temperatury maksymalnej w trakcie procesu 
napawania plazmowego dla kolejnych warstw napoiny 
 

Proces napawania plazmowego prowadzono na powierzchni 
próbki w postaci walca stalowego o średnicy 160 mm i wysokości 
23 mm. Zastosowano trzy prędkości przemieszczania próbki przy 
nieruchomej głowicy. Obrót próbki wraz ze stolikiem odbywał się  
z prędkościami: 0,2 obr/min, 0,3 obr/min oraz 0,5 obr/min. 

 

 
Rys. 12. Wykres zmiany temperatury maksymalnej w trakcie procesu 
napawania dla kolejnych prędkości obrotowych stolika 
 

Widoczne na wykresie (Rys.12) przyrosty temperatury maksy-
malnej różnią się od siebie w zależności od zastosowanej prędkości 
obrotowej przemieszczanej próbki. 
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1.3. Badanie zmian termograficznych w procesach 
strukturyzowania laserowego 

Proces strukturyzowania laserowego wykonano na powierzchni 
próbki ze stali X22CrMnV12-1. Próbka posiadała kształt walca  
o średnicy 40 mm, wysokości 16,5 mm i masie 166 g. 

Dla wszystkich procesów stosowano identyczną moc lasera 
30 W, natomiast parametrami zmienianymi były krok (odległość mię-
dzy kolejnymi impulsami [µm]) oraz liczbę przejść (liczba oddziały-
wań impulsów laserowych w to samo miejsce). Proces strukturyzo-
wania realizowano na powierzchni kwadratu o boku 5 mm. Obraz ter-
mowizyjny zarejestrowany w trakcie procesu strukturyzowania lase-
rowego przedstawiono na Rys.13. 

 

 
Rys. 13. Obraz termowizyjny rejestrowanego procesu strukturyzowa-
nia laserowego 
 

Przykładową analizę obrazu termowizyjnego w trakcie rejestro-
wanego procesu z wykresem zmiany temperatury maksymalnej w 
wyróżnionym obszarze przedstawiono na Rys.14. 

 

 
Rys. 14. Analiza zmiany temperatury maksymalnej w trakcie procesu 
strukturyzowania laserowego 

 
Dla wszystkich zarejestrowanych sekwencji sporządzono ana-

lizę zmiany temperatury maksymalnej w trakcie procesu strukturyzo-
wania. Wyniki przedstawiono poniżej w postaci wykresów. Na wykre-
sach zgrupowano po trzy zarejestrowane procesy, które były realizo-
wane z tym samym krokiem (50, 120 i 200), a różniły się liczbą 
przejść oznaczonych na wykresach jako n=1, n=5 i n=10.  

Dla zarejestrowanych za pomocą kamery termowizyjnej se-
kwencji procesów strukturyzowania laserowego dokonano analizy 
zmian temperatury maksymalnej w trakcie trwania procesu. Wyniki 
analiz przedstawiono w postaci wykresów zamieszczonych na 
Rys.15, Rys. 16 i Rys.17, obrazując zmianę temperatury maksymal-
nej w trakcie liczby przejść.  

Analizując zmiany temperatury maksymalnej w procesie struktu-
ryzowania laserowego zaobserwowano wzrost wartości temperatury 
przy zmianie kroku lasera z 200 na 120 o ok. 8°C, a przy zmianie 
kroku ze 120 do 50 o dalsze 3-4°C. 

W kolejnym eksperymencie dla kroku 50 i n=1 zastosowano op-
cję pięciu impulsów lasera oddziałujących w jedno miejsce na po-
wierzchni próbki. Na Rys.18 przedstawiono zmianę temperatury 
maksymalnej w trakcie zarejestrowanego procesu. 

 

 
Rys. 15. Analiza zmiany temperatury maksymalnej dla kroku 200 

 

 
Rys. 16. Analiza zmiany temperatury maksymalnej dla kroku 120 
 

 
Rys. 17. Analiza zmiany temperatury maksymalnej dla kroku 50 
 

 
Rys. 18. Analiza zmiany temperatury maksymalnej dla kroku 50  
i trybu pięciu impulsów w jedno miejsce 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W procesie napawania laserowego maksymalna zarejestrowana 
temperatura zawierała się w przedziale od 400 do 550°C dla poje-
dynczego cyklu. W przypadku kilku następujących po sobie cykli 
maksymalna temperatura na powierzchni napoiny wzrosła do 700°C. 

W eksperymencie napawania plazmowego zarejestrowano 
znacznie wyższy poziom temperatury maksymalnej. Dla rejestracji na 
powierzchni bocznej napoiny temperatura maksymalna zawierała się 
w przedziale od 880 do 1020°C, a w przypadku rejestracji po-
wierzchni górnej napoiny wartości temperatury oscylowały w prze-
dziale od 1400 do 1450°C. 

Proces strukturyzowania laserowego charakteryzował się przy-
rostem temperatury maksymalnej do poziomu od 80 do 130°C. Zare-
jestrowany przyrost temperatury był zależny od parametrów procesu 
strukturyzowania, przy czym decydującym parametrem był krok urzą-
dzenia, a w mniejszym stopniu liczby przejść. Znacznie wyższą tem-
peraturę, ok. 250°C, zarejestrowano w przypadku realizacji podawa-
nia kilku impulsów w jedno miejsce na powierzchni próbki. 

W procesach napawania i strukturyzowania istotnym parame-
trem jest temperatura maksymalna powstająca na powierzchni obra-
bianego materiału. W procesach tych, podczas oddziaływania pro-
mieniowania laserowego oraz plazmy łukowej powstają wysokie tem-
peratury na powierzchni materiału. 

Termowizyjna metoda obrazowania rozkładu temperatury na po-
wierzchni obserwowanego obiektu wraz z możliwością sekwencyjnej 
rejestracji procesów cieplnych zmiennych w czasie jest właściwą me-
todą analizy tych procesów. Pomiar temperatury w czasie rzeczywi-
stym procesu pozwala na określenie odpowiednich parametrów urzą-
dzeń za pomocą których proces ten jest realizowany. 

Analiza parametrów termicznych uzyskanych za pomocą reje-
stracji termowizyjnej umożliwia opracowanie i optymalizację parame-
trów procesów strukturyzowania i napawania. Obserwacja procesów 
szybkości chłodzenia napoiny i materiału podłoża umożliwia określe-
nie ”temperatury międzyprocesowej”, czyli temperatury osiąganej 
między kolejnymi ściegami napoiny. 

Znajomość rozkładu temperatury w obszarze oddziaływania 
cieplnego może posłużyć do weryfikacji obliczeń symulacyjnych MES 
oraz stanowić dane wejściowe do realizacji tych symulacji.  

Znane są wymagania dotyczące maksymalnego przyrostu tem-
peratury w procesach napawania plazmowego lub laserowego. Sto-
sując termograficzną metodę weryfikacji tego parametru przy wyko-
rzystaniu odpowiednich kamer termowizyjnych można kontrolować 
automatyczne procesy napawania i strukturyzowania, nie tylko w wa-
runkach laboratoryjnych, ale także w rzeczywistych procesach prze-
mysłowych. Istnieje więc potrzeba kontynuowania badań przedsta-
wionych w powyższym artykule. 
Praca sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju – nr projektu PBS3/B5/37/2015. 
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Studies of thermographic changes in the top layer of laser 
overlay welded and structured X22CrMoV12-1 alloy steel  

The article presents the results of the registration of max-

imum temperature increase on the surface of the material dur-

ing the plasma and laser overlay welding process and struc-

turing the surface layer of Fe-C. During overlay welding and 

laser structuring, thermographic recording performed using 

FLIR's SC5000 thermal camera. The maximum temperature 

changes in the laser structuring process were analysed. In the 

process of laser welding for a single cycle, the maximum tem-

perature recorded in the ranged from 400 to 550°C. In the case 

of several consecutive cycles, the maximum temperature of the 

surface increased to 700°C. In the case of several consecutive 

cycles, the maximum surface temperature of the deposit in-

creased to 700°C. In the experiment of plasma deposition, rec-

orded significantly higher maximum level of temperature. For 

registering on the side surface of the deposit, the maximum 

temperature ranged from 880 to 1020°C. In the case of regis-

tration of the top surface of the deposit, the temperature fluc-

tuated in a range from 1400 to 1450°C. The laser structuring 

process was characterized by a maximum temperature in-

crease of 80 to 130°C. The recorded rise in temperature de-

pended on the parameters of the structuring process. The de-

cisive parameter was the device step. A significantly higher 

temperature, about 250°C, was recorded when multiple pulses 

were applied to one point on the sample surface. Measurement 

of temperature during the process, eg. laser deposition, allows 

for proper control of this process. The use of infrared regis-

tration, enables the development and optimization of structur-

ing and deposition technologies. The obtained results allow to 

determine the cooling rate of the deposit and the substrate ma-

terial. This is important for the definition of "inter-process 

temperature", the temperature between successive stitches of 

deposits. 
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